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pROJEKT TILL EN FÖRÄNDRAD UPPSTICK
NING AF LOGG-LINAN. 

Då }lvarje tlel på Logg-linan göres 41 Sv. fot, 
för att svara emot Th-:dels timme filer 30 sekunder såsom loggnings-tid, så grundar sig· denna indelning derpå ~ att genom förs()k blifvit. utrönt, det logg·spånen följ er med skeppet omkrmg. 20 fot.' då farten uppgår till Y~ö:delar af en L~tltuds mmut eller Engelsk sjömil; h vara f man antag·1 t, att loggspånen för hvarje sådan del , som af linan utlöper, alltid draggar med lika my cket, ehvad der till åtgår längre elle1· kortare tid , och att således ifrån 52l fot , som utgör 
y h,: del af en minut, borde subtraheras 5 fo t , för att finna längden af en knop på linan. 

Detta antagande är dock oriktigt och måste bafva till följ <l, att log·gen ang:ifver för liten distans, då farten är under, och för stor i samma mån den öfvetstiger 4 knop. Ty 

l:o emedan linan under loggningen bör och kan efterhjelpas så, att den ej af logg-rullens friktion hindras i sitt utlöpande, så måste det vara tyngden af linans bugt, som drager logg-spånen framåt; men om ock denna kraft vore proportionel emo t den utlupna linans Eingtl, så blif-v•ei' den, vid t ill ex. 2 knops fart mer än hälften af hvad den är vid 4 . ' VIll 4 mer än h älften af vid 8 o. s. v., emedan till de utlupna längderna alltid hörer Förelöparen. 
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2:o Då linans bugt blir större och således 
förmår meddela logg-spånen en större hastighet, så Ö

kas ä f ven vattnets motstånd, ( nemligen i en qvatlratisk 
proportion af det mötande planets hastighet) hvar .. 
före ~jäddans meddraggande måste vat·a i förhållande 
ännu mindre vid en större fart. 

Till följe häraf böra de första delarne på li. 
nan van kortare och de eftel"följande successift ö. 
kas. · Den serie, enligt h vilken denna tillökning bör 
ske, kan väl näppeligen bestämmas genom kalkyl , 
utan må det derföre tillåtas mig att anföra den in. 
delning .af logglinan, som af Vice- Amiralen G. 
af Klint blifvit mig meddelad, såsom af honom 
befunnen vara den lämpligaste. Skulle detta för
slag anses förtjena n~gon uppmärksa~~et, .. så tor
de man få hoppas, Jemte det man hfhgt onskar , 
att under blifvande sjö-expeditioner , genom nog
granna försök, det må blifva utrönt, i h vad mån 
denna indelning bör fö1·ändras. 

Knopens Linans hela. längd. 

Knop. läng(\ efter Efter nya. Efter gamla. 
nya. delningen. delningen. delningen. 

l 21,9 Sv. fot. 21,9 Sv. fot. 23,5 Sv. fot. 
;;; 

l 44,6 44,6 47,0 

z 46,2 90,8 94,0 

3 47,2 138,0 141,0 
4 48,0 186,0 188,0 
5 48,8 234,8 235,0 
6 49,5 284,3 282,0 
7 50,1 334,4 329,0 
8 50,6 385,0 376,0 
9 51,0 436,0 423,0 

10 51,3 487,3 470,0 
11 51,5 538,8 517,0 
12 51,6 590,4 564,0 -
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Användandet af nämnde imlelning synes for 4 

)lindradt genom alla de oläge~heter hvilka möt~ 
t:o vid bestämmandet .af fa~~en t ill IO:de.ls k.nop, da 
)l varje knop har en ohka langd ; 2:o VI~ fmnandet 
af skeppets fart, då denna är så ~etydhg ~t t man, 
{Öl' att ej spränga linan vid inhalnmgen , . Jnaste log
ga med 15 sekunders . g las; san~ t ~:o v1d den log
gande distansens korn gerande, 1 handelse glas eller 
lina befinnas felaktiga. 

Men dessa sv~higheter kunna till det mesta 
häfvas genom att upprätta en tabell öfver linans he
la längd (ifl'ån förelöpare-märket) för hva1je lO:dels 
knop, såsom ilen vid slutet bifogade, samt uppstic
ka logglinan: ej uti knop, utan i fot, till ex. så
lunda, att för h var lOO:de fot sättes en lapp af fär
gall fla ggduk, för lwar lO: de fot en segelgarnsänd a, 
märkt med l, 2, 3 &c. knopar, eller hva1je jemnt 
10-tal med och hva1je udda utan knopar. Något 
misstag i praktiken bör ej hä.rvid kunna ega rum, då 
hela linan sällan innehåller öfver 300 fot. För att 
mäta de enkla foten, kunna ett par sådana utmärkas 
på relingen. 

Derjemte kan, utan särdeles fel, antag·as, 
att det stycke af linan, som utlöper på 15", är hälf-· 
ten af det, som utlöper på 30" , eller att loggspå
nen på första hälften af 36" draggar med lika myc
ket som på den sednare, då nemligen skeppets fart 
under hela tiden är oförändrad · ty under de sista 
15" do . ' 

' a vattnets fuotstånd ät· större än under de för-
st~, är linans bugt, således den kraft som förer logg
span~~ framåt, äfven s terre, så att de af logg·spå
nen ofvel'!upna vägstyckena måste vara i det nät·ma~ 
ste lika stora , 



Om logg-linan uppstickes så, som nu blifv· 
föresl'aget, så har man följande· metode.r till hestä~~ 
mande af skeppets fart under de olika omständighe. 
ter, h vilka härvid kunna förekomma: 

Då det loggats med 30" glas finnes skep. 
pets fart i tabeUen, nemligen emot det tal so1n 
närmast inträffar med de utlupna fotens antal. ' 

E Med 30, l l l 9 43 x. g as 1ar oggats "" fot. 

l tabellen finnes det tal, som är närmast li. 
ka med 243, vara 244,7, hvaremot svarar skeppets 
fart = 5,2 knop. 

Om man loggat med 15" glas, så fördub. 
blas det utlupna fottalet och UJ>llsÖlies sedan i tabel
len . 

knop. 

Ex. med 15" glas har loggats 225 fot. 

Emot 2 X 225 = 450 svarar närmast 9,3 

Befinnes glaset vara felaktigt så konige· 
ras loggningen enligt följande ' 

Regel: Den tid glaset rinner, förhåller sig 
till den titl det borde rinna, såsom det loggade 
fotantalet till det rätta, emot bvilket finnes rät~a 
farten i tabellen. 

Ex. Med 33'' glas har loggats 345 fot. 

33" : 30" = 345 : x = 314 fot niira , hvar
emot svarar rätta farten = 6,6 knop. 

Fö-r att undersöka om linan har sin behöri-
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ga längd är bäst att på däcket utmärka 100 fot 
(eller hälften derutaf) samt härmed jemföra lä11g
den af de större delarne på linan, h vilka äfven . bö
ra innehålla 100 fot. 

Då linan iir felakt ig , korrigeras loggning·en 
enligt följande 

Regel: 100 fot förhåller sig t il! iäng·den af 
det stycke på linan, som betecknar 100 fot, såsom 
det loggade fotan talet till det rätta; emot hvilket i 
tabellen finnes rätta farten. 

Ex. Med 95 i stället för 100 fots lina har 
loggats 350 fot. 

100 : 95 = 350 : x = 332,5 fot, hvaremot 
svarar rätta farten ::= 7,0 kn. närmast. 

Ät·o både glas och lina oriktiga , så kor;i
geras log·gningen enligt nyss anförde grunder genom 
sammansatt Regula de tri; samt emot rätta fotanta
let uppsökes rätta farten i tabellen. 

Ex. Med 32" glas och 104 i stället för 
100 fots delar på linan har loggats 403 fot . 

F~r g~aset : - 32 : 30 :: 403 : x , 
Fo1· lman: - 100 : 104 = x : y , 

deraf .•..... 32.100: 30.104 = 403. x: xy 
eller ........ 4.10 : 3.13 = 403 : y:= 393 

fot, svarande i tabellen närmast emot 8,2 kn. = rät~ 
ta farten , 
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Anm. Fö1· att kunna korrigera en gifven 
distans för glasets eller linans felaktigheter, rnåst 
man känna mecl hvilkec fart den blifvit seglad, e 

Genom de i tabellen utsatte differanserne kan 
farten lätt finnas till h varje IOO:dels knop; men dä 
loggen till sin natur är ett ofullkomligt instrument 
samt resultatets tillförlitlighet ganslm mycket bero; 
af den loggandes vana och skicklighet, så vore det. 
ta törbända en noggrannhet utan ändamål. 

Carlskrona den 12 November 1835. 

J(. 

(U1· I{ . Örl:m. Siillsk. Arldf.) 
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TABELL 

. öjver Logg-linans längd för /war lO:dels 1:nop. 

-~ Linanfi 
g längd 
"" i fot. 

0,1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

1,0 
l 
z 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

2,0 
l 
z 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

ö,U 

~ ~ Linans 1:::1 
-· g' Uingd ~ 
Fl! "? i fot. · 

~ Linnns t::l 
g längd ~ 
"'? i fot. · 

~ ~ Linans 
~ g !iing1l 
· "? 1 fot. ----

3,1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
!J 

4,0 
l 
z 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

5,0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

6,0 

4,8 5,o 
142,8 t. 8 6,1 289,3 5,o 
147,6 4

1's 2 294,3 5,o 
152,4 , ' 3 Z!J9,3 5,o 
157,2 q,S 4 304,3 5 
162,0 1 4,~ 5 309,3 s;~ 
16(i ,8 ~·s 6 314,11 5,o 
171,6 4 's 7 319,4 5,o 
176,! 4:s 8 324,4 5,o 
un, .. l 8 !J 329,4 ~,o 
1811,0 }' 7,0 334,4 :>,1 
190,9 ""9 l 339,5 5,o 
195 8 4,9 2 344,5 5 
zoo'G 4,s s. 349,6 s'' 
205:5 4,9 4 354,6 s:~ 
210 4 4.9 5 359,7 s 
215:3 4,9 G 364,8 s:~ 
220,2 4.9 1 3(19.8 ~ 

4 8 "•' 225,0 ' 8 374,'9 -r. 9 :>,o 
22!J,9 "~' 9 379,D 5,t 
234 8 q,g 8,0 385,0 5 l 

239:7 ~·9 l 390,1 s:. 
244,7 "' 0 2 395,2 5,1 
249,6 q,g 3 400,3 s,. 
254,6 S,o 4 405,4 5,t 
259,5 54,g 5 410,5 5 l 

264 5 ,o 6 41" " -' 
' !. "•" :>,J 

269 4 "119 7 420,7 s,, 
274:4 S,o, 8 425,8 5,t 
279;3 ~·9 !) 430,9 5 J 

284,3 ,o 9,0 436,0 s:, 
5,o 5,• 

5,1 
9,1 441,1 5,2 

2 446,3 5,• 
3 451,4 3,1 
4 456,5 S,l j 

5 4~1,6 S,2 
6 4b6,8 5 l 

1 471,9 s' 1 

s 477,0 s'2 
9 482,2 s:l 

10,0 487,3 s l 

l 492,415''1 
2 497,6 s't 
3 502,7 s'2 

4 507,9\S:· 
5 513,0 52 
6 518,2 s' 1 
7 523,3 5'2 
s 528,5 5•. 
9 533,6 5'2 

11,0 538,8 5'2 
1 544,0 s' 1 2l 549,1 5' 2 
3 554,3 s', 
4 5~9,4 5:2 
5 564,6 52 
6 569,8 5' l 
9' 574,9 5•2 s 580,1 s' 1 
g· 585,2 '2 

12,0 590;4 
5
' J 



TANKAR OM SKANDINAVIENS SJÖ- Fön. 
SVAR.(*) 

1-Jvilken Fäderneslandets vän har icke ofta begru11• 

d adt lämpligaste sättet att se d etta sitt Fädernesland 
så, tr!.g·gadt, ~t t i .. kri~ets timma ingen fara kan up11_ 
Sta for UCSS SJeifstandJghet!!! 

De tider äro läugesedan förbi, då lu·igs-syste. 
met mindre var b erälmadt på försvar än eröfring, 
och efter mensklig a beräkningar komma de icke å. 
t er. Sverige , sedan börj an af 18:de århundradet en 
Stat af an d ra måhänd a af 3 :clje ordning'en bör icke 

.. k ' mera ons a a tt äga några b esittningar på andra si-
dan h afvet ; de medförde då de ågdes icke ann4;1.t än 
krig oc:l1 olycker ; men då natu ren gynnadt vårt land 
med en för sjelf-försvaret för träfflig lokal kunna 
vi hoppas , att om d enna lokal och de res~rser vi 
äga, r ätt b eg ag nas, sbH också vår sjelfsiändighet 
för alltid vara försäkrad. 

n.~t sk ulle .. k.unna invändas emot hvad jag 
y ttradt rorande erofnngs-systemet: "men kunna vi då 
aldrig hoppas återfå det oss frånryckta Finland det· 

h .. 1· ' ' I ' ta ar 1ga J ann, som me• oss Yar it f i.i renadt i århun-
draden, hvars tappra inbyggare tala samma s•Håk, 
ha fv a sam ma religion och seder , och som vid vår 
sida k iimpat. så mången kamp , och f ör oss så ofta 
utgjutit sitt blod"? 

. Jag .t~ekar i:ke att svara: att i E uropas när
' :arande p o.:Jtiska ~~1ck iir demsa återförening icke tro
l;g , och hogst ovantade förändr ingar skulle intriiffa, 

C) Utdrag· af dt tal , l~t'i!!ut vill l'l"<es id ncdl:iggamlt.: j J(ougl . 
Örl:n ', Siilbli. deu Hi Nov, 1§3;;. · 
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{ör att den niigonsin skulle blifva trolig. Men vo
re den väl ()nskvärd? Nej v_isserligen icke, ty nu är 
"år gräns emot Ryssland naturligare, och vårt Iii ge 
vida starkare i-i.n då vi ägde Finland. Ingen annan 
gräns emot Ryssland kan anses lämplig än antingen 
den vi nu ä ge, eller ock från H vita Hafvet till One · 
gasjön, derifrån till Laclogasjön, och slutligen skul
le Newaströmmen skilja båda länderna; men h vem 
tiinker sig en sådan omstöpning af länder och sta
ter, den vore i sanning en verklig Europeisl< !'evolu
tion. 

Låtom oss derföre vända ögonen ifrån hvad 
vi ich kunna hoppas återfå och kasta en blick på 
hvad vi verkligen äga. 

En af tidens politiske skriftställare yttrar sig 
om Slmnclinavien, kort efter Sverges och Norrges 
förening, sålunda: ' "Oantasteligt, utan att kunna er
öfra, eller . e rö fras, utgörande en enda sammanhän
gande stat genom föreningen med Norrge, då Fin
land på sätt och vis var afskildt genom hafvet har 
Sverge erhållit en stark defensiv magt, och en' gan
ska passande offensiv, för att bidraga till den all
männa .. j~::mn.vigtens bibehållande i Europa. Sverge 
kan hadanefter blott få tviinne fiender, Ryssland och 
England; emot Ryssland skall Sverge blifva nor
dens E.ngland, och emot England Östersjöns väktare 
oc}I hJelp _för de magter som omgifva detta haf. 
na Sverge Iclre n - b } "f f" . .. o ' . ' 1e1 a e lo v er orsvara sina gransor 
Pa fasta landet k· I 1 .. k l ·1 o · , an le a uppmar sam 1eten n \tas at 
hamleln och sk f 1., 1 I 'k epps arten. -.s.an< e n sl\.all b efordra 
r~ edomar ' och hafvets besegling skall dana tal-
rtka och dJ' er f ... .. · .. · d E ... va S,)oman, som 1 foremng me · uro -
{las andre SlOillagt . .. I .. .l n l l . · J e1 , tur 1anua en gang- s w a tvmga 
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England att med mera rättvisa utöfva sitt herravälde 
till sjöss." 

Detta anförande af d e P r a d t, innefattar i f' 
ord Skandinaviens verkliga belägenhet, ehuru denn: 
~kriftställa.~~. må bända sk~ttat vår förmåga högre 
a~ den moJhgen kunde bhfva; ty om än vi kunde 
bJuda Ryssland spetsen, ligger det näppeligen inolll 
möjlig·hetens gräns att vi kunde gå offensivt till vä. 
ga emot England. Då han afgaf detta yttrande för 
20 år tillbaka, var dock harmen emot England, son1 

segrande gick ur den stora striden, ännu allt för 
liftig, för att han icke iifven i detta afseende skulle 
gifva den luft. Mycket har sedan den tiden förän. 
dradts i politiskt hänseende, och, uteslutande berra. 
välde på hafvet, lwmmer troligen icke mera i fråga. 

Att djupt ingå i politiken, för att med de an. 1 

ledningar, som deraf kunna hämtas, komma till något 
1·esultat i afseende på Skandinaviens försvar, skall 
icke blifva mitt föremål, ty om jag än egde den 
ljusa blick som e1-fordras, för att rätt bedömma po· 
litiska · födiiiBanden, och om jag an säg tillständigt 
att yttra mig deröfver, så är det dock en gifven 
sanning, att som allt är föränderligt här på jorden, 
så kunna också politiska förhållanden ändras; exempel 
härpå saknas icke, och h vad skulle det då gagna att 
bygga sattser på förutsättningar de de1· kunna rub
bas? 

För att (åsidosättande politiska förhållanden) 
komma till ett tillftedsställande resultat uti ifrågava· 
r ande ämne, eller lämpligaste sättet att försvara Skan· 
dinavien, blir nödigt tista afseende på lokal, gran· 
na1·, folklynne och tillgångar. 
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Lokalen af Skandinavisl{a Half-ön synes vis
serligen af naturen vara . en bland de mest passande 
för ett sjöförsvar; ty med undantag . af den korta 
gränsen vid Torneå, som sammanbinder oss med 
Ryssland och det öfriga Europa, äro vi omgifne af 
\'atten på alla sidor, 

Det kan visserligen icke bestridas, att äfven 
öfver denna gräns emot R-yssland kunna främmande 
härar intränga, men i dessa nona regioner kunna de 
icke vara särddes starka, dels emedan landet är allt
för kuperadt och icke medg-ifver stora massor rum 
att manövrera, dels emedan alltför stora förråder 
måste medföras, då landet så föga lmn förskaffa af 
proviant och fourage; med andra ord, deras möjliga 
()fverlägsenhet emot Yår egen annee kan icke blifva 
stor, och någon våda för Skanclinaviens sjelfständig. 
het synes derföre icke vara att befara norr ifrån. 
Det är således kusterne som skola fredas, och dessa 
bestå, hva(l Sverge beträffar, till omkring två tre
djedelar af skärgård , dels öppen; dels sluten, och den 
öfriga tredjedelen af öppen och tillgänglig kust. 
Noorska kusten hestår till det mesta af öppen sliär
gard. 

Fö1· · att försvara ett så lokaliseradt land er
bjuder sig 3:ne sätt. 

. l. Genom .A1·meer. 2. Genom Flottor. 
Genom Armeer och Flottor gemensamt. 

För ait endast medelst i\rmeer försvara Ian
det f?rdras en alltför betydlig öfvedägsc~het i po
P1ulatw~.~n ~ emedan det icke är möjligt veta hva.rest 
8 a get forst drabbar, och dessutom blifva då alla 
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sjöstäder, ja hvad ställe af ~osten som h~.lst, i3fver. 
lemnade till ro f och plundnng; detta forsvarssätt 
såsom icke användbart för Skandinavien, kunna vl 
sålunda utan \'i dare undersökning, helt och hållit 

' förkasta. Icke mindre ändamålsl{ist vore att öfver. 
lemna landets försvar endast åt Flottan, ty några 
förlorade iijöslag komme att af göra landets öde; det är 
således ögonskenligt, att sll väl Armeer som Flottor 
erfordi·as för att kunna emotstå fienden. 

Det förhållande dessa vapen sinsemellan höra 
ega, l1ar utgjort föremål för .. långvariga tvis.~er, -.~le 
utmärktaste män hafva upptradt och med varma for. 
klarat och understöd t sina sattser, nierendels ledande 
derhän att Sliandinaviens försvar bör öfverlemnas åt 

' o • Armeen och skärgårdsflottan. Hvem pammner sig 
icke den oförgätlige Grefve Platens skrift under 1829 
års Riksdag, om Sveriges försvar , och de erimin. • 
gar som dervid gjordes af _Vice Amiralen och .. Kom; 
mendören Friherre Lagerb.Jelke. Dessa sednare ~ro sa 
sakrika och upplysande i den så högst vigtiga frå
gan huruvida _Sverge. bör ega en Linjeflo~t~. eller . 
icke, att föga 1 det afseendet torde kunna tlllaggas, 
då vi lwmma till det ämnet. 

Kontre-Amiralen och Kommendören Norden· 
sköld gjorde äfvenväl erinringar emot Grefve Flaten; 
skrift; men som dessa egentligen hade afseende pa 
en ifrågasatt station för Flottan vid Södet·köping' 
och j ag för närvarande icke ämnar ingå i någon u~
dersökning om Götha Kanals nytta i och för Skan~ll· 
naviens försvar, sl{all jag å dessa förtjenstfulla er m· 
t·ingar icke fästa uppmärksamhPt, helst j ag i fråga 
om indelningsverket är af olika mening med förfat· 
taren. 
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Jag förutsätter nu att Mua sjövapnen, el. v. s. 
-r • • eflottan och Roddflottan, böra räcka h varandra 
~~~Jden till fäderneslandets !örsvar ;b de! skall då 

1
först 

af allt blifva mitt syftemal att e visa: att e mru 
land t vapnet ingalunda må försummas, är .. d~~ dock 
egentligen å sjöförsvaret hvarå afseende bor fastas. 

Vi böra antaga att de förenade Rikenas Ar
mee' utgörande mo ed b~väri?.gen något öfv~~·. ~60_,000 
man är så ändamalsenligt fordelad som moJhgt; ,men 
)mr~ skall denna, i jemförelse till de vidsträckta 
kusterna, obetydliga styrka räcka till öfverallt, om 
icke det öfvel'Vägande försvaret finnes på vattnet, 
för att i de flesta fall kunna motverka fiendens fö
retag~ 

H vad skulle väl följden blifva, om i förlitan
de på Armeens förmåga att motstå fienden öfverallt, 
sjövapnet ägde så liten kraft , att en landstigning 
icke kunde förekommas och Armeen blefvc slagen; 
en händelse, som icke är om()jlig, ehuru mari kan 
hoppas motsattsen ~ Jo troligen att om större delen 
af Anne en varit sammandragen, sjelfständigheten 
komme i fara. Visserligen tror jag, med hva1je an
nan rättänkande Svensl~; och Norrman, att vårt ku
perade land lika med Spanien länge skall emotstå en 
eröfrares våldförande, men icke dess mindt·e måste 
det medgifvas, att om Armeen är slagen sväfvar 
landet i fara. ' 

.. . Låtom oss nu se till hvad som kunde blifva 
~lfle~r·om Flottan, antagand<~s att den utgj orde 
~ .. v~ orsvare t, blefve slagen, ty äfven sådant är 

llloJ hgt: Jo fö~· det första blefve landets ställning 
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icke farligare än om ingen eller blott en liten flotta 
funnits, som gjort motstånd, för det andra är det 
föga troligt att efter en alfvarsam batalj en landstig. 
ni ng på länge lyckas' så fram t e.J motparten är au_ 
deles tillintetgjord, och för det tredje är det inga. 
lunda omöjligt, att om icke hela Flottan deltagit i 
den olyckliga striden, hvacl som qvarfinnes möjligt
vis ännu skulle kunna omintetgöra fiendens förslager. 

. Lika oundvikligt är det för oss i ett annat 
afseende, att sjövapnet skall vara hufvudvapnet, i det 
nemligen att ehuru, som jag redan nämnt, blifvande 
krig å vår sida troligen icke blifver eröfrings, ligger 
det i sakens natur att äfven då man gör ett defensivt 
krig, yppas tillfällen och händelser, då man, för att 
afväncla uppmärksamheten, för att gifva fienden syssel. 
sättning eller ock för· att hos Nationen egga den 
krigiska andan, sjelf bör göra anfall emot fiendtliga ' 
kuster, hamnar eller städer, och må hända kasta 
kriget in i fiendens eget land. Och huru skulle så
dant blifva möjligt utom en tahik flotta~ 

Som jag under fortsättningen af denna af
handling , då Flottornes beståndsdelar ·skola skärskå
das, torde återkomma på de lokala förhållandena, skall 
jag nu inskränka mig att såsom slutmening anföra: 
att i hänseende till Skandinaviens lokal är det sjö
vapnet, som i synnerhet är af vigt vid försvaret, 
men att Armee, Beväring, ja Nationen i massa lik· 
väl måste påräknas, för att omintetgöra eröfringsfö· 
retag å fiendens sida. 

Jag har icke anmärkt att sjöfästninga1· äffen 
böta tagas i beräkning, emedan , då fråga är om 
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)andstigning, de icke äro nf n~gon ''igt, ty fienden 
landstiger icke der han väntar största motståndet. 
Ve äro dock af en oerhörd vigt i många andra af
seenden och böra visserligen ingå i defenceplanen. 
P en vigtigaste fästning Sverige för närvarande eger 
eller Kungsholmen vid inloppet till Carlskrona , ha; 
också, genom en vis styrelses försorg, blifvit satt i det 
stånd, att troligen ingen :fiende vågar angripa den. 

Föi:svarets beskaffenhet i afseende på grannar 
synes ännu lättare att afgöra; ty hvilka äro våra 
grannar? Jo egentligen Ryssland oeh Dannemark 
och båda dessa magter bafva flottor, och skulle såle: 
des, om ~i voro blottade på sjöförsvar äO'a i sin magt 
att ?Öra lands!igningar bva1· det dem 'behagade;·-·vis
serhgen har var tappra armee aldrig fruktat de Dan
ska anfallen , och i alla fall kan Dannemark om en
samt , icke emot oss mäta sig i styrka på f~sta lan
det. Historien har också besannat, att invasioner 
från Danska sidan icke krönts med framgång. m 
. k III l o •• r·· h~ ' en 
IC e a c e es sa ar or allandet med Ryssland d . , en-
na magt kan alltid emot oss på fasta Iandet utveckl 
en styrka, som förhåller sig ungefär soru 3 emot . i 
och då hjelper i längden ingen tapperhet. Pett 
d f .. d o er 
.~n orste yttra e ocksa: "så länge jag alltid kan 

satta ~ ~mot 1, skall jag förr eller sednare behålla 
segt·en och han hade ty värr rätt. Fienden bör så
ledes icke beträda vår J. ord antingen ban är R 
ell D ' yss 
k er an.~ k, o~h detta kan icke annorlunda före-
sa~~mas an de1·1genom att sjöförsvaret blir hufvud-

~sig t 
sjöns 

f
d e kp r a d t har tvifvelsutan en vidsträcktare 

a sa en då ha k ·· 
""kt ' n anser oss unna blifva Oster-

va are · han t · k 1" · " ' u gtc ( a fran den synpunkten 
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att alla våra bemödanden skulle riktas åt handeln 

och sji)farten. Det vore att afläg!'na mig för tny~:k t 

från ämnet att ingå i ·en undersökning om orsak<'r: 

som vållade att Svenska l1andeln och sji-)farten ic]~: 
1il· uti ett så lofvande skick, att denua profetia synes 

skrida till sin fullbordan, och jag skall för'dcnsku[( 

icke fästa något afseende på våra ö frige grannar · 1 

Preussen utan flotta och England med ~len största i 
Europa. De förhållanden vi möjligen kunnna ko01• 

ma uti med dessa lll'lgter, böra icke i något fall kun. 

na förändra systemet för landets försvar, det måste 

endast vara grundallt uppå bvacl som ·af Hyssland 

och Dannemark kan företagas. 

Folklynnet bör äfven tagas i öfvervägande i 

och för försvaret. 

Skulle jag efter historiska urkunder bestäm. , 

ma skandinaviska folkets lynne' vore det afgjordt 

till förmån för sjövapnet; men ehuru ostridig·t det 

än är, att våra förfäder, innan Kristendomen mera 

allmänt antogs' framför allt annat egna de sin håg at 
hafvet, och förde sina vapen ofta segrande till Eu

ropas sydligaste gränsor, är det lika ostridigt att i 

samma mån sederne hlefvo förmildrade, försvann ock

så denna allmänna håg för sjöyrket, kanske till en 

stor del derföre att hafvet icl\.e mera erböd så rika 

byten, då främmande egendom i stöd af den nya lä· 

ran borde respekteras. 

De Hjelte-Konungar Svenska historien i en 
sednare tid företer, ägnade all sin , all landets kraft 

synnerligen åt landt-krigen, och national-andan fic~ 
samma riktning; likväl bibehölls synnerligen ~o: 
kustboarue till någon del håg för sjön, och den fitJ 
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)les ännu i våra dagar, och kan hastigt nog upplef

va, om den får uppmuntran. 

. Nordbon är hänlad emot mödorna, van vid 

forsakelser och oförsluäckt af instinkt, alla förträffli

g_a egenskaper hos en sjöman;- och Svenska och 

Norska matroseme hafva länge ansetts, och äro i 

denna stund ansedde för de Läste i Europa; med un

dantag af de Engelska matroser som begagna " 
Engelska östra Imsten. ' s pa 

Vår~ ~skelågen på vestra och sydvestra Im
~ten oc~ hk a~~ d~ .. Norsl\e, h vilka ypperliga skolor 

aro de Icke for SJofolk, och huru litet ford ·as f" 

att af detta folk dana skicldig·a matroset· 1 1 1 HI 'lkor 
'"f . d · · · • VI en 

SJO atan e har Icke beundrat den Nonska L t 
r ·fl l . k . o sens 
(Jet 1et, s {lc hg het och ofta s-ielfförsakelse ·h " 

L t o " , oc va-
ra o sar pa vestra kusten gifva dem f'" . ft 
H k tl" 1 · o • oga e er. 

os us an< ernes mvanare hgger något medfödt t" 
att snart nog kunna danas till si" ·· . ! or 

"Il l ., o man' synnerligen 
ga er < etta hvad Bleking·shoen fl· 11 .. . 
0 .. r· . ' a anmngen och 

anmngen beträffar; men ä f ven andre pt·ovt' . 
~ · k · 1 nsers m-

vanaie sa na Ic {e anlag och i all .. h l 
t ' < man et {an ma 

an ag·a att. Svensl\ar och Norrmän tättare än de n 
andra natwne•· kunna danas till s1"' :· . I flesta 
net r o ..~oman. folklyn 

.. •g ger salelles icke något hinder fö•· ... f.. -
tvartom <let a"r d SJo orsvaret, 

gynnan e · ehuru 1·· d" h 
verkat ... • ' oms an Ig eter mot 

SJoanuan. -

Det torde anm .. ·k .· . . 
hetraktande lynnet ho:I Js' att Jag endast tagit i 

flottan och i k h em ~ som skola bemanna 

•kärr ~ill den~· e fl os dem' som skola lemna sin 
a ottas un-]er'I?{J A .. k . 

· u ' 1 ·• • nmar mngen 

!l 



kan vara bel~()rig , för så vidt . det iir oved~rsägeligt 
att om icke några bidr<~g göras t1ll en flo~ta, sa kan dell 
också icke hvarken skapas eller unde!·h~llas; n~en det. 
ta l eller mig naturligtvis till d~t ~1gtiga~te af ,allt i 
f , d på s1öförsvaret eller tzllg. angarne. For att a :.een e J .. d •-l'f utreda <letta magipåliggande amue, to1· e u I va nö. 

lligt llela detsamma i 3:ne delar. 

1. I afseende på bidragen eller penningetiU. 
gången. 

2. I afseende på materielen. 

3. l afseende på personalen. 

Beträffande första punkten, elle1· bidragen för 
fl ttas underhåll så torde det medgifvas, att om en o ' o " k ' • man viU utförandet af en sak, sa ~as te man oc :a 

.J t'll fi nna medlen · kan det nu bevisas att Skandi· a er 1 ' k f" · icl' e annorlunda än genom flottor an orsva· navien '11 f" bl"f S k r as, så måste m~n ju , om man VI or l va vens 
ellel' Norrman , afven finna medlen. 

Icke må man utropa: "Vi lefva i fred och kun· 
icke få krig'' - den fadigaste af alla satse•:, ty n a o b d . n k 'Jget under f redens lugn maste man ere a stg pa t : 

edan är det försen t, och historien har nogsamt be 
:annat att ehvad utsigt det också förefunnits, att~~:. 
f red b'ordc blifva af lång varaktighet, har den b 

1
/ 

vit bruten, då man minst sådant förmodat. 

Icke heller må man säga: "Vi äga ick~:r:: 
got att aflåta och kunna således icke något ~O år 

" Sattscn är falsk. Sverige har sedan 3 ga. 
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'Il baka underhållit flotta, oftast st(.irre än elen 
tt ' f" f" t l l l . behofvet påkallat o1· orsvare.; o~.1 am et var m: 
galund a i mera florerande sk1ck an nu , ty att VI 
eg·de stora ultramarin~ka hesittni~gar m~:rl . en sv_ag 
befolkning, och som mledde oss 1 oupphorllga kng, 
g·af oss ingen rikedom. 

Egentliga orsaken till nationens gensträfvig
h et emot större Lidrag till flottan, måste således Jigga 
(leruti att den icke är tillr~ickligen upplyst om landets ' . ställning och Lehof, eller med a11dra ord om sin 
egen sanna fördel; och de olyckliga tvister, som så 
Jä11 g e fortfarit emellan den så kallade stora och lilla 
Flottan, äro till en stor del dertill vållande. 

Det skulle dock till National-representantens 
ursägt kunna anföras: att då han, sjelf icke alltid 
mägtig· att formera 10n egen opinion i detta fallet, 
i tidniogame liiser de mest stridiga framställningar i 
ämnet, anser biist att, då saken är så outredd, säga 
nej åt alla anslag. Jag sade tidniugarne, ty den 
som gjort sig möda genomläsa den förenämnde skrif: 
ten af Amiralen ilaron Lagerhjelke, hör icke vara 
t~eh~gse om hvad som är det rätta i afseende på 
forhal~.andet emellan de tvenne vapnen; jag uppre
par h,~t· .~an~. ord, . de utt~ycka också mina egna tan
kar: Forstorom zcl.e, lut oss vidmag t hålla hvad 
vi egC: , förbiittt·a när vi hunna, och fullkomna 
om v~. l;unna." .. -~ag. vill dock vid de~ sista uttryc
ket I$Ol'ao den forandnng: fulllt.omna ejter vi kunna 
ty Vl maste om vi vilja bibehålla vårt oberoende. ' 

h ~akta.~lt Flottan för närvarande har sin egen 
ufvudt1tel, ar anslaget (l o lltf'" l't t .. 1. f" eJ · · era a or 1 e , a ven or en flotta som underhålles. 
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Det är också derföre ingen ringa förtjenst 
af dem, som med flottans vård hafva befattning att 
den håHes i det skick hvari den befinnes. M;cket 
har ~\ock de sednare åren blifvit gjordt med det liU 
som bestås, h vilket visar h vad som kunde åstadko1n~ 
mas om anslaget vore stönc. 

Jag tror mig nu hafva ådagalagdt att bidra. 
gen id• e böra blifva något hinder, och då de finnas 
måste materielen anskaffas. 

Om våra förfäder för 150 år tillbak a varit 
orotänkte att genom ändamålsenliga åtgärder bevara 
(le v:b;.amle ekeskogame och tillskapa nya så fun
nes i Sverige större tillgång p!l ek, än hv;d af be
hofvet påkallas; men olyckligtvis inskränkte sig å
sigterne under Högstsalig Konung Carl den XI:s re
geringst~d sy~ner:_igen dert~ll, att genom stränga för
bud afhalla JOrdagaren fran att fälla eller förstöra 
ile elut.r; som växte på hans jord. Följden bäraf 
har .i våra daga_r vis~t s~g, och ~huru visserligen än· 
nu finn~s betyd!lga ttllgangar pa €k, passande till 
skeppsvu:ke, maste dock behofvet f.rllas från utrikes 
orter. 

., Vår~ .. efte~.:lwmm?nde skola icl{e behöfva göra 
oss nagon fo:rebraelse 1 detta afseende · en landsfa· 
derli~ regerinff h~~ omsider tillvägabri~gat det Iän· 
g~ for skatte-.1ordagaren Önskvärda mål att få inlösa 
ekeskogen, och planteringar aro äfvenledes anlagde. 

På furu, passande så till mastspiror som an· 
dra behof' salmar skamlinaviens vidsträkta skogar 
icke tillgång, jemet och koppam hafva här sitt 
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}lem land , krutet, tjäran, heckct tillverkas af egne 
råa ämnen och segelduken bHt· snart en inhemsk 
vara, sedan den nu mera kan f{)rfänligas af lin. 

Af alla för en flotta nödvändiga hufvudsak
liga artiklar är det således endast större och ral'are 
ekepjeser samt hampan som utifrån måste hemtas. 
Denna sednare vext kan dock trifvas i Svergc, kli
matet och troligen jordmånen äro deremot icke hin
der, och således torde den tid icke vara så afliigse, 
då vi kunna h oppas se våra fartyg taklade med. egen 
hampa. Då j ern nu mera i flera faU m·sättet· ham
pan, blir denna va•a i alla fall icke hädanefter af 
den vigt som hittills. 

H vad materielen beträffar, är s&ledes Slm~uH
navien mera lyckligt lottadt än de flesta andra län .. 
der; skulle praktiskt bevis härpå fordras , torde det 
vara nog __ anmiirlm: aU d.å ett 74-kanonskepp i E ng
land berak~1as kosta mmst 74,000 Pund §teding , 
eller omkrmg 900,000 R:dr B:mko sl•attas dess 
värde i Svet·ige endast till 480,otW ~ 5@0,000 R:ur 
Banko, eller något mera än hälften. · 

Hvad tillg&ngarne betr1iffar, återstår såle1les 
hlott .. att taga i betraktande personalen eHer måhän-
da ratt '" l' I ' are moJ •g 1eten af flottans bemanning mell 
dugligt sjöfolk. · · · 

f"l Jag skall härvid luelt och hållit förbigå be-8;. s~~r~nalen , tlen kan ökas eller minskas efter om
i :"~ 1g eterne, den kan vara mera eller mindre skicklig 

nan af den ei·~'·11'enl1 t 1 .. d ·• ··" · den fått . · . 1
: • • . P e ~ ~n ager, , v: s, 'i~n •:Hml~ 

Den bm salede:s Icke tagas 1 heraknmg'"~ I 
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synnerhet som dess organisation efter tiderna. s kt·af 
kan förändras. Det är manskapet derföre som skall 
fästa min uppmärksamhet. 

För närvarande bemannas den flotta vi · 

Sverge äga, dels med krono.matroset· och kanon i 
1 

rer, hvilkas antal är högst otillräcldigt dels m el-
b o •• h ] ' C( 

atsman oc {els med beväring den sednare do k 
l l . ' c 

u m et· {ng, utom hand t verkare skepp,;O'ossar s:1" 
. • ' 'o ' , ... o-

arttllenster eller annan trupp. 

Om flottan blefve hvad den borde blifva 

d . v. s. Skandinaviens egentliga försvarsvapen, så be: 

finnes att föreniimnde matroser, kanonieret·, båtsmii11 

och bev~iring äro otiHriicklige till dess bemannande 

clå det tag·es i betrakta nde att beväringen och båts~ 
männen icke kunna anses som sjömiin. Huru skall 

~lå ~ehofve~ af sjöfolk fyllas ? Frågan är vigtig oclt 

mgnl!ande 1. det stat.~-ekonomi .ka skicket; jag tve
kar saledes Icke att fork lara: ait Indelningsverket 11u 

mera icl<e passande till tiden, mås te till någon 'del 

t·ubbas !ö~· att vinn~. det åsyfta de ändamålet. Jag 
lemnar asulo hvad fo rdel Sverge de sednare 150 å
ren rönt af det så ofta beprisade Indelningsverket. 

Jag vill icke bestrida att det för armeen kan vara 

lämpligt, ehuru jag äfven derom hyser vissa tvifvels

mål, men ,jag påstår att för .Flottan innebär' Indel

ningsverket den största tänkbara motsägelse. Genom 

torpet bindes, om jag så må säga, inueha fvarrn vill 

jorden, der all hans h åg ovillkorl i o·en blir fäst~ d, 

och hvarifrån han så og·erna skiljes. 
0 

Huru förena 

detta med sjömannayrket, det mest ostadiga i verl

rlen, och der det mest nyckfulla och ostadiga ele

~ncnt skall P.~öjas , i st1illet för tlen stadiga och fast~ 
JOrden. SJomannen borde, om möjiigt , vara fr1 

tlen hafsfågel som sviifvar ()fver hans hufvud, och 
80111 f ry l t' '} l · l .l 
destoll1er han aflägsn~s ran < enna n Jet. oc 1 1 IVau 

afseende som helst bhr hunden , ~~es~.onurulre passar 

)lan för sitt yrke. Jag vet ~lltforval att. undant~g 
h;irifrån gifvas, äfvcnsom att 1 mer och mmdrc man 

är hvarje individ bunden i något afseende , sjelf

va åldern är icke det minsta af dessa band , men 

Båtsmaimen är med eller mot sin egen vilja bunden 

viJ jorden, serlan han en gång antagit tjenst , och 

d eruti ligger till en stor del det onda. 

Det är icke f()remålet för <lenna afhand!ing 

att visa hvilken stor elwnomisk fördel det skuHe 

medföra för Staten om Indelningsverket kunde helt 

och hållet omintetgöras , dermn vore också alltför

mycket att säga, utan mitt föremål här är blott att 

antyda möjligheten att ersätta denna indelning. Jag 

ville då föresia att hvarje Rothållare lenmades fri

het att betala vakans-afgift, om han sä för god t fun

ne. Denna afgift skulle bestämmas till ungefiir två

tredjedelar af kostnaden, på det Roten deraf skulle 

inse sin fördel. Af den sålunda inflytande summan 

kunde fyllnaden i 2500 ständige Matroser och Ka

nonierer bekostas; öfverslwttet kunde under fredsti<l 

anvandas till Flottans öfning och unde1· krig till afli)

ning för det förhyrda sjöfolket. Denna ersättning 

för Båtsmanshållet är emellertid icke tillräcklig, der

f§re borde hvarje å Sjömanshus insl.:rifven person 

vara förbunden tjena Kong!. Maj:t och Kronan då 

han i sin tur påkallades , emot den hyra som en för 

h~arje år särsldldt uppriittad aflöningsstat skulle be-
t;tamma. ' 

Vidare borde ocksli hvarj e man emellan 18 

och 45 år, tillhörande våra talrika tiskläg·en , vara 
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pligtig göra tjenst på flottan , dock endast Under 
krig, och med de modifikationer vid utskrifninge

11 
som en i sådant afseende utfärdad lag borde före. 
skrifva. 

V &r Flotta, sådan den nu är , skulle till det 
mesta kunna bemannas med de folkklasser jag nu 
föreslagit; men blefve den större, fordratles mera folk, 
och i alla fall blefve besättningarne, sådana jag dem 
föreslagit, alltför goda och på roddfartygen helt och 
hållit onödiga. Konskriptionen måste derföre anli
tas och liVarföre icke~ I farans stund måste hvarje 
arm beväpnas , och bonddrängen, koffardimatrosen 
och fiskaren måste gemensamt med kronans värfvade 
trupper försvara det land, som närer och kläder dem. 
Jag betviftar icke att mången emot detta förslag är 
färdig· göra inkast , hvaraf ett bland de vigtigare 
torde blifva , att en förändring så stor och så in. 
gripande uti de gamla formerna , borde vara ställd 
på. noggranna kalkyler och stödd af bestämda upp
gifter. Jag måste på denna grundade anmärkning 
då lemna det svar : att desse kalkyler och uppgifter 
äro nog vidlyftige för att ingå i en afhandling af 
denna beskaffenhet, men kunna lätteligen uppgöras 
af den som vill taga närmare kännedom om möjlig· 
l1eten af att bemanna Flottan annorlunda än som nu 
sker. 

Det torde observeras , att ehuru jag erkänt 
mig icke vara vän af Indelningssystemet, har ja~ 
dock till en början föreslagit att det måtte ligg·a l 

Rothållarne s eget skön, att betala vakans-afgift cl
]er icke; jag vet alltförväl att Indelningsverket ?.r 
ett högst ömtåligt iimne att vidröra, och har derfo
re föreslagit en medelväg att börja med. 
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I afseende pli personalen anser jag således 
icke något hinder förefinnas att grunda försvaret 
synnerligen på Sj övapnet. 

Jag tror mig nu tillräckligen hafva be~ist, 
att försvaret af Skandinavien genom Flottor, tc~e 
endast är det mest naturliga, utan ock att d~t .. ar 
möjligt tillvägabringa. Innan jag går att framstalla 
min tanka om huru Sjöförsvaret bör vara beskaffad t, 
skall jag anfiira hvad en utmärkt lorfattare, Gene
ralen m. m. af Lefnlen, yth·ar om Sjöför~var i all
mänhet. 

Han säger: "Krigsflottors nytta är ovedersäg
lig, allenast deras styrka och slag rättas efter lan
dets läge, förhållande till ö frige sjöstater, samt de 
krig· s01i1, efter all sannolikhet, fön elle1· senare 
lwmma att iiga rum. 

Att upprätta och bilda ett lands sjöväsende, 
är icke ett ögonblicks VCI·k, - dertill fonhas lang 
tid, mogen eftertanka, samt en ytterst planmessig· 
och oföriinderlig administration. Det är lätt att i 
nödens stund, inom en g·anska kort tid, gifva Landt
armeen en tillfiitlig förökning, om man i tid varit 
be~änl~t att bibri_nga massan af nationen en viss grad 
sluck!Jghet att föra vapen, och erfarenheten bevisar 
a_tt nybildade lan<lttrupper icke s~illan täflat i dug
lighet meu veteranerne' då de förra varit Iifvaue af 
enthusiasm, h vilken vid en allmän landsfara sällan 
uteblifver, men så förhåller tie t sig icke med ett 
lands siön1agt · !1 1 o "k t · l'' Il 

J • ' ar ' en en gang 1·a a 1 agerva 
under fredl'll s·0 

•• 11 '!11'"11' b .. ·1 l 
f k l

.. · _, a aro a a t1 ·a 1ga · emol am en 
ru t osa att •lP1 I- .· · t ··f~ o .. _] 

' < ~ug· m ra la r ater uppratta uen 
om de ock und ·-t" 1· , ' ~-· . 1 ' 
l. .. Ch O<,Jas af den varmaste lauel·nes-
auuskarlek o· c}• ~ • • · E 

' • hen mest g1inulda Stats-l!l..assa, 
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Detta gäller s~ väl för den materiella 8011 

~ersone.~~a. delen _af sj(~viisend.et, emedan det är lik,: 
htet moJ!Igt att 1 ett ögonblick bygga och utl'ust• 
sjel:va lnigss~eppen ' .. som att bilda dugliga Sjö~ 
Officerare, Unlierbefal och Matroser. Landtkrbets 
the01·i ät· vida enklare än sjökrigets. En Landt~ar
mee l<an möjligen våga visa sig· på krigs-teatern 
oaktadt den icke skulle ega någon särdeles sto; 
praktisk skicklighet, emedan den har tillfälle att 
välja ett krigs-sätt, som småningom förshffar Ar
meen nödig krigsvana' utan att derunder försumma 
landets försvar; h varemot en sjönngt, om den ock 
skulle kunna uppriittas i samma ögonblick kriget ut
brister, likväl saknar tillfälle att småningom vinna 
öfning, då den nödviindigt från första ögonblicket 
måste visa sig i öppna sjön, blottstäJid i bufvud
träffningen mot en krigs- och sjövan fiende. 

En umler fredslugnet försummad administra
tion af sj(),•äsendet är således för en stat vådligare 
än en mindre väl vårclafl administration af Jamlt
krigsviisendet, så vida landet till sitt försvar är i 
ett ovillkorligt behof af sjömagt." 

Detta märkvärdiga yttrande af General Lef
reen kan med skäl anses innebära en stor authorit~, 
ty hans ljusa blick, bans djupa insigter och hans 
författare-förmåga äro alla stöd för den satts han yr· 
l\ ar. 

Ack huru sann 1ir icke denna satts att un
der fredens lugn vårt sjöf()rsvar så anordna~ att vi 

l .. k ' m et ara unna bestå i striden, då den fön· eller 
sednare nalkas. 

General Lefreen utvecklar vid;u·e sina asigter 
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i afseende pa det för Sverge mest passande sjiiför
svar, och ehuru jag· ovillkorligen crl{tinner bans öf
verlägsna stilistiska förmåga och ofta sanna konklu
sioner, nödgas jag dock vara af annan tanka i det
ta hänseende ; han kommer till den slutföljd, att 
Sverige iåe bör underhålla en Linjeflotta, utan en
dast Fregatter, Briggar och Skärgårdsflotta . Jag 
delar icke denna åsigt, utan tvärtom hyser den tan
ka, att ett sådant system möjligen kunde medföra 
nog betänklig·a följder. 

Men förutnämnde General Lefn\ens yttrande, 
hvilket med gyllene bol\stäfver borde inristas i Na
tional-Representanternes församlingsrum, för att be
stämligt påminna dem om sine åligganden emot Fä
'lerneslandet, har utan förberedelse led t mig in uti 
:imnet, 1·örande det för oss mest passande sjöförsvar. 
Jag gillade icke General Lefreens plan; man ön
skar vanligen framställa en egen i sådana fall som 
det förevarande. Se här h vad jag föreslår: 

Som Skandinavien är en af vatten i det nät·
maste omsluten sta t, skall dess hufvudsaldigaste för
svar utgöras af sjövapnet. Sjövapnet skall bestå af: 

l:o En Linjeskeppsflotta med nödige Fre
gatter och mindre fartyg. 

2:o En Roddflotta. 

3:o Angbåtar, fördelade p;l båda Flottome. 

En Linjeflotta är nödvändig emetlau vara 
grannar äga o l ' 
k 

en sac an, emedan en twdjetlel af Sven-
s a kusten :ir o"I>p f " t' 11 . .. k • en or an a af stonc :s ·epp, e-
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medan den gifver oss politisk vigt i Em·opa, etne~ 

dan den åtminstone till någon del beskyddar vår han, 

del emedan den kan oroa fienden, emedan den ll 
' ' -

tan att eröfring är föremålet fö1· ett uppkommet 
krig, gifver oss medlen i händerna att inponera på 
flenden emedan det är föga tt·oligt att någon Eu. 
ropeisk 'magt aktar inlåta sig med oss i närmare för. 

bindelse den förutan, emedan - - - i sanning 
jag vet ej )IVar jag skulle upphöra, emedan det 

finnes ännu så många flera skäl för dess tillvaro. 
Ogerna inlåter jag mig också uti förmånga detalje1· 
i detta ämne, emedan de oftanämnde erimingarne 
Vice-Amiralen Friherre Lagerbjelke gjorde emot 
framlidne Grefve Platens skrift om sjöförsvaret så 
fullkomligt utredt detta ämne att dervid är föga eller 
intet att tillägga. 

Jag förenar mig o eks&, som torde märkas, 
med Herr Vice Amiralen derutinnan, att vi icke ute
slutande böra bestämma oss för någondera af d.e 

b1igge sjövapnen; de äro för oss lika myckf't af nÖ· 
den , intetdera får försummas, intetdera hyllas på 
det andras bekostnad. 

Vår Hist01·ia vittsordar att J .injeflottan i alla 
tider, så af Regenterne som Hikets Stiinder, varit 
ansed(l som Rikets säkraste värn och beskydd; det 
är fiirst i sednare tider som dess nödvändighet blif
vit ifrågasatt; dock visserligen icke af Regenterne, 
och minst af vå1· nu l'egerande åldrige Konung, u~
der hvars spira så mycket för Linjeflottan IJJifytt 

gjonlt och så många nya skepp blifvit byg·gde. 

Då Han utnämnde Tronföljaren H. K H. 
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.[{ron prinsen till Sv e r ges och Nonges Stor-Amiral, 
gaf han också ett ojäfaktigt bevis uppå af hvilkcn 

· t han ans~ g sjövapnet, och den synnerliga om
v~g 1 1 IT K Höghet städse visat så för Roddflot-
van naf ::~. • •. ··k 

k f .. LI-nJ·eflottan ar en sa er borgen 
tan som oc or ' 
för Hans tänkesätt i detta afseende. 

Det är således hvarken den närvarande 

1-clsen som ifrågasatt eller den kommande, som 
gasätter, Linjeflottans nödvändighet. 

Sty
ifl'å-

Bland andra skäl, som understundom blifvit 

an förde emot en Linj eflotta, h;r äfven o det varit: a!t 
som vi icke kunna hoppas fa den sa stor som var 
grånnes eller Rysslands, böra vi alldeles icke derpå 
fö1·spilla våra kiafter, ty sådant vore utan ändamål. 
Innan jag lemnar ämnet, kan jag icke afhålla mig 
från att besvara detta inkast, som jag tror, på ett 
öfvertygande sätt. 

Medgifvom att vi icke kunna åstadkomma 
mera än hälften eller tvåtredjedelar så många skepp 
!!om fienden, hvat·af blir en följd att vi icke i öppen 
stri(l på hafvet lnmna mäta oss med honom; men vå
gar han då försöka en ~and stigning, på Skånska ku
sten vid Ystad till exempel? 

Undersökoro för ett ögonblick detta förhål
lande något närmare. För att lmnna uträtta något 
i ett lan~ sådant som Skåne och emot Svenska Ar
mcen' som icke af fienden kan skattas under 50,000 
1~an' måste åtminstone 60,000 sättas i land, - men 
lat vara endast 50,000. Till dessas öfverförande, 
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om jag antager att 15,000 lmnna Pmbarkera~ p·" 
luigsflottan, för exemplets skull supponerad vara 2~ 
Linjeskepp utom Fregatter , f(mlras minst 5~.0 trans_ 
pm·tfartyg, ty dels äro Koffardifartygen i Östersjön 
i allmänhet icke särdeles stora, dels är det icke cn
'dast. trupper som skola öfverföras, utan äfven h ä_ 
star, artilleri, proviant, furage och förråder af alla 
slag. En sådan flotta lir icke lätt att oobserverad få 
igenom sjön, och huru lätt kan den icke under vägen 
anfallas; - men antagom att den lyckligt anländer till 
destinations-orten, och att Anneen med all sin tross lika 
lyckligt kommer i land , segern står dock i Her
nos haml och nödvändigt lärer det vara att trans. 
portflottan ligger stilla, för att vara beredd, att, 
om så behöfves.? åter emottaga Armeen, så fram t ej 
den fiendllige Ofverbefiilhafvaren vill följa Wilhelm 
Eröfrarens och · Cortes ex e m p el och förstöra trans- . 
portflottan, för att betaga Armeen mö j tiglieten att 
återvända. Dessa l-tirförares exempel tro1· jag dock 
i våm dag·a1· komma att sakna efterföljd, om ej en 
invasion skulle göras uneler lika· förhållanden och 
omständigheter. 

Emellertid skulle det nu kunna visa sig hva~ 
en väl organiserad flotta förmådde uträtta, ty an
tingen måste den fi<:;mltliga ligga stilla, för att he
val\a transportflottan, eller lemna den åt sitt öde, 
för att freda sjön och egna kuster, det tredje fal
let finnes icke, så vida ej transportflottan blifvit 
förstörd på förhand. l första fallet kan den mindre 
flottan oroa fiendens kuster, ja kanske flytta kriget 
in i fiendens eget land, i det sednare Imn trans
port-flottan förstöras. 

Men omöjligt vore icke att en slik transport· 
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ll.tion kunde förFela . Vi l1afva härpå ett märk-espel E . l )igt exempel då den ryktbare ~~gelske Amua ~n 
J{ernpenfeldt med en mycket under~agsen Flotta anfoll 
och eröfrade· en del af en konvoJ under en Fran
sysk Flottas beskydd. 

Denne Kempenfeldt härstammade fråu Sver
ge och skulle det icke vara möjligt att hans lancls
mä~ i en framtid, uppmuntrade af ett sådant ex
empel, skulle våga samma hjeltebragd. 

Men jag hänföres törhända förmycket af äm
net, jag går derföre till den andra beståndsdelen af 
sjövapnet. 

Vi måste hafva en Roddflotta, emedan våra 
grannar hafva en sådan, emedan våra kuster till 
större delen äro öppna för anfall af mindre fartyg, 
och emedan denna flotta måste operera i förening 
med Landt-armeen, underlätta dess kommunikatio
ner och stödja dess flanker. 

Att anföra flera skäl för en Roddflottas till
varo, torde icke blifva behöfligt, häls t iugen lärer 
bestrida dess nödvändighet. 

· Slutl~~en måste vi också hafva Ångfartyg, 
emedoan de aro nö4vändiga för linjeflottan: att un
del'halla dess kommunikationer att användas som 
bogserf~rt!.g, så under batalj :som vid flerfaldiga 
andra tl~~fallen , ~ynnerligen då Linjeskepp eller FI·e
g"atter nodgas ga in i skärgården och ändtligen 
saso tk'k ·11 ' m u 1 s- e e1· ~ekoguosker-fartyg. · 
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För Roddflottan äro cle nu mera alldeles 
umbärlige, dels för det stora ändamiil att gc110 o. 
bogsering af större eller mindre fördelningar, ku111: 

fortskynda l'Örelserne, llels ock att under batalj kun. 
na understödja sjelfva vapnet. 

Då jag nu tror mig hafva tiliräcldigen åda. 
galagt ej mindre det oundvikliga behofvet af ett ut. 
vidgadt sjöförsvar, än äfven af hvilka beståmlsde. 
lar sjövapnet bör bestå, återst1r blott att anföra 
hvad förhållande desse beståndsdelar sinsemellan bö. 
ra ega. 

LinJeflottan bör bestä af: 
16 Linjeskepp af 84, minst 74 kanoner. 

2 Fregatter af 60 kanoner. 

12 Dito af 40 dito, hvaraf 4 Norrsl\a. 

12 Korvetter af 20 dito, hvaraf 4 Dito. 

12 Skonertar af 8 dito, hvaraf 4 ])ito. 

2 Bombskepp af 10 l•anoner och 2:ne Mörsare. 

4 Ångfal'tyg, hvaraf l Norrskt. 

Roddflottan böt· bestä af: 

100 Kanonslupar, hvaraf 40 Norrske. 

300 Kanonjollar, hval'af 100 Dito. 

l Ångfartyg, hvaraf 3 Norrska. 

3 Bombfartyg, hvaraf l Norrs}\ t. 

je m te behöfligt antal Chefs-, Proviant- och Sjuk· 
fartyg. 

Alla andre ce1ier-fartyg borde, då de icke 
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.. re utan st()rre kostnacl lmnn;1 rr.parrra , slopas, 
)3ng ·· 1 ·p l ·· l f l o~h i•1ga andre certer an ue uppgune Hu ane ter >yg-

gas. 

l-Ivad Skepp och Fregatter vidkommer, bor
llc de ega så stora dimensioner, som tiden visat va
ra behöflige f(ir det Artilleri, h varmed dc ii ro be. 
styckade; af utomordentlig vigt iir också att alla 
fartyg af Ramma cert, hafva samma storlek , h vara f 
följer att de hafva samma takiing· och öfrigc inve~
tarier, en synnerlig fördel och som besparar stora 
kostnader. 

Roddfartygen hafva så till byggnad som ara 
mering hos oss uppnatt en sådan fullkomlig-het, att 
föga tierom kan siigas i för bättringsväg; synncrlig;en 
gäller detta om lmnonjollarne ; deras g,nmdg&ende 5 

deras t·örlighet och framf(ira ll t s:ikerheten af deras 
skott, göra dem till ett fruktansviinit n pen i den 
lokal, der de kunna användas. 

-Ehum det säkerligen icke unt.lfallit någon, 
att jag i detta utkast till Skandina ~'iens sjöfiirsvar 
som en högsta nödvändighet antagit aH en Linje: 
flotta skall 1lnnas, torde det dock 1111 observeras att 
jag föreslagit en ganska obetydlig tillökning i detta 
v~p~n, utöfver. h vad o som reda u fi~nes. Vi cg·a 10 
LmJeskepp, bnster saledes 6. V1 ega 2:ne stora 
Fregatter- brister ingen. Vi ega 6 mindre F1·e 
gatter .. -:' brister 6. Korvetter och Brig·gar äga vi 
ungefarh~en 12 och samma f()rhållande är med Sko
nertar, saledes brister ingen af dessa certer. 

Ibland de fartyg vi ega, iirmas dock åt~killiga 

12 
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mm· och mindre bristfälliga ; i de1,1 flottans stat ja , 

föreslagit, anse1· j :l g deremot att alla fartyg b~ r~ 
vara effektiva, men som icke alla kunna vara det 

måste ocl\~;å flera finnas, så att det uppgifna antale~ 

alltid må :Hnnas effektivt. 

Betdiffande Roddfartygen, borde synnerligen 

af Kanonjollame endast halfva antalet eller högst 

tvåtredjedelar vara färdigbyggde, och (le öfrige Ii o·. 

ga til!hug·gne, för att vid infallande krig samma~. 
sättas. Artilleri och öfrige inventarier borde dock 

alltid finnas komplett fö1· alla. 

Jag l1ar icke vågat fi}reslå Linjeflottans styr. 

im för närvarande högTe än 16 skepp, ehuru den 

onekligen bonle utgöra 20 a 24' för att kunna mä

ta sig med den mägtigaste af våra grannars eller 

Rysslands. 

Antalet 16 utgör dock ungefär tvåtredjede· 
lar af den effektiva flotta, som Ryssland i Öster

sjön kan åstadkomma, och detta antal kunde ju i 

framtiden ökaii så småningom. Efter ett utbrustet 

!uig torde äfven Roddflottan tarfva niigon ökning, 

synnerligen om man ämnar företaga offtnsiva opeia· 

tioner. 

Efter den af mig föreslagna plan, skulle JllÖ} 

ligen det inkast kunna göras att genom den för· 
' . 

ändring i Indelningsve!'ket jag äfvenväl före:-:laglt, 
flottan icke kunde bemannas. 

Låto1n oss då tillse behofvet, hvad sjöfol~ af 
gemenskapen beträffar, ty befäl, underbefäl, sJoar· 
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ti l!eri5ier, laJHltrupp, haJHHYcrkare och skeppsgos~ 

sar tager jag icke i ber:ikning. 

Till 16 Linjeskepp a 500 ........ .. .................... . 
Z Fregatter a 400 ............................... . 

12 Fregatter a 240 ........ ....................... . 
12 Korvetter a 100 ............................. . 

1 2 Skonertar a 20 ........................ ......... . 

2 Bombskepp a 70 ............................... . 
3 llolnbfar tyg a 20 ............................. .. 

o f ' 20 4 Ang artyg a u .................................. . 

7 Dito a lO ......................................... .. 
100 Kanonslupar a 10 ... .. ...... :-............... . 
300 Kanonjollar· 4 .. ...... .... ..................... . 
Öfrige fartyg förslagsvis ........................ . 

å Varfven ............... ................................. .. 

8000. 
800. 

2880. 
1200. 

240. 
140. 
60. 
80. 
70. 

1000. 
1200. 
330. 

1000. 

således behofvet .................................... summa 1 ';000. 

Å Svenska Sjömanshusen äro 7 a 8000 man 

inskrifne ; antag att deraf endast kunna llåräk-

nas ... .................. .. ................... .. ............. ................ 5000. 

Kronomatroser och Kanonierer ...... .. ... ... .. ....... 2500. 

Norska Matros. , Art illeri- och Arbets-Komp.(*) 270. 

Norska Matroser af Handelsflottan förslagsvis 2000. 

. Summa 9770. 
hVllke~ summa subtraherad från 17000, således visar 

de? bnst som skall fyll as, först med de Båtsmän 
3 

hvdkas Rothållare icke erlägga vakansafg·ift och se
dan från fiskla"g , J b .. · · s ' h · en oc 1 · evanngen 1 verg·e, oc 1 

~orrge ~e(~. de k lasser af enrolleringen som icke 

unna hanforas till de 2000 1·edan be1:äknade ma
•roser. 

__ Det visar · sig således att ingen motsägelse 

(' ) :i34 ft ------------c er l{ormnittcl·adcs förslag. 
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ligger häruti, utan tv1irtom att flottans bemannin 
ä1· både verkställbar och ganska enkel, samt att tilf 
gångarue äro vida öfver behofvet för den af . ~ 

• • llllg 
pt·oJekterade flottans stat, ty af Svenska konskdpr 
nen och Non-ska enrolleringen k01nmer neppeligeu ~~ 
u·edjedel att utgå. 

Mitt föresatta mål är nu hunnit; det vo . 
alltför fönnätet om jag skulle hysa den tanka Ie 

h 1 . r·· .. 1." 11 h att vat pg an ort ar 01e Jart oc utan brister. A1 

nen af den beskaffenhet J·ag afhandlat kunna ur ll; 
o ' sa 

manga synpunkter betraktas, att man med bästa vii. 
ja, dock likväl kan ina sig; huru simlie eljest äfve 
~~ utmärktaste män, _och soom med statens ange~ 
lagenheter haft befattmng, sa ofta vat·it af helt och 
bållit stridiga meningar? 

~.en e~skildte .. mannen kan dock endast göra 
fromma o._ns~nmga~ fo1: sit! ~~demes_lands välgång, 
o~h att sa an~amals~nhg~. a~garder vidtagas för dess 
f01·svar, att tcke SJelfstandigheten och h vad som 
ofta der af bli1· en följd, den enskildta säkerheten bo· 
tas. 

<?•"? dessa ·?nskningar stå i samband med Sty· 
~elsens as1gter, . sa synes det väl som framgången 
1cke borde be tVIfias, men just i det fall jag bär af· 
ha~dlat '· .. e~.ler om ett mera utvidgad t och ändamåls· 
en!Jgt SJOforsv.ar, har det Visat sig att Styrelsens bän· 
der kunna bmdas, då de b~gärda anslagen blifva 
afslagna. 

Jag .!•a~ va~i~ ~Ör långt aflägse från tvisterunl· 
me t, och fo1·htet Im tierad i de hemliga motiver, so1n 
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vållat denna gensträfvighet, att jag skulle kun
na Iemna nägot mera tillfred.sst~llande bedömmande 
deröfver än h vad jag redan ttllforene yttrat, n~mli
gen ~tt ~ationen troligen icke är tillräcktigen upp
lyst om landets verkliga · ställning och be?.of; m~n 
den sanning står dock fast, att den som ar v.~rk.~Jg 
vän af sitt fosterland, -tilläggom, den som ar om 
om sin egen frihet, måste erkänna, att i sjöförsva
rets fullkomlighet ligger grunden till Sverges sjelf
ständighet, eller med andra ord, utom ett fullkom
ligt sjöfårsvar, ingen sjelfstiindighet. 

(Ur 11. Örl:m. Siillsl!. Arkiv.) 



KRIGFÖRANDE MAKTERS MARITIMA Rkr. 
TIGHETER, l HiiNSEENDE TILL NED. 
TRALE FARTYG. 

Som händelsen med Svenska Ko,ffardisheppel Ma. 
ria, nyligen förehafd inför Amiralitets-Rätten under 
Sir William Scotts presidio, är till alla delar ( un. 
dantagande att ej någon verklig träffning kom i 
fr~ga) lika med o den, då ~anska Konvojen upp. 
brmgades, och fragan, som a1· af yttersta vigt för 
England, efter all sannolikhet endast lär kunna af. 
göras genom det ultima 1·atio, som nödvändighe. 
ten gifve1· ''id handen, då folkrätten är kriinkt tro 
vi oss göra våra liisare d t nöje, då vi förel~gga 
dem ett utdrag af Amiralitetsrättens utslag. 

Efter att hafva beskrifvit kasus med ifråga· 
varande Svenska skepp, utlåt sig den lärde Doma· 
ren derom sålunda: 

,Sedan nu det verkliga f()rhallandet iir ut
röndt, lllir för mig nödigt undersöka h vad det Jag-Ii· 
ga är; eller med andra ord, h vilka konsiderationer 
äro neutrale makters fartyg underkastade i följtl af 
folkrätten? l h vilket ändamål jag skall statuera nå
gra få grunder af det fagsystem, jag anser vara o
emotsägligt. 

l:o Rättigheten att visitera och undersöka 
k(;pmansskepp i öppna sj i.in hvad helst deras Jaster 
ock äro och hvarthän de ock må vara destinerade, 

stridlig· fi).r en krigföl'anå:~ n~akts l~gi.ige bys· 
ob~c Skepp last och dcsttnatLOH ma vum huru-
sa• · llel :t ty ~.\nda till dess d e äro visitc· 
dan som ~ ' ' . . k . l 
·acle och undersökte ' visar sig JU te -~ hvad s.{ep~: 
iwad last eller h vad tlestinati~.n det ar; och .~ie\.'u 
i ändamål att Ilerom vinna sakerhet , som .~o l~' .m
digheten af denna ,· isitatio~s-. och .. uru~ersokm.ng:~
riittighet existerar. D enna r at tighet a~· sa klar l Sl!' 
princip att ingen som erldinner lagligheten af pn
ser, gj;rde till sj()s, kan t'öm eka tlensamm~; ~y om 
man ej eg·er frihet att utröna genom fullstandtg n~
tlersökning om der finnes oeg~ndom _so m ~~~~ lag h. 
gen kan bem~igtiga sig, sa ar det JU omoJI~gt att 
gi.ira priser. Äfven d.e' som ~rka den oant~ghga sat
sen att fritt sl;epp förer fn tt .. g_ods, m: st~ dock 
erkänna utöfning·en af denna l'attt g·h et, atnunsto~e 
fi)r att bestiimma antingen skeppen iiro fria eller eJ. 
llcnna 1·ättighet är lika klar uti praktiken, ty 
praktiken är enahamla och allmän i detta fallet. 

De många Europeiska traktater , som b~invisa. · 
till denna riittighet, anse den såsom redan cxiste 
l'ande, o.ch h andla endast om utöfningen derataJf. 

Alla skriftställare , som ordat om folkrätten, 
erkänna denna rättighet allmänlig·en, icke undanta
gen sjelfva llubner, denne store förfiiktare af 
tumtrala privilegier. Kort ligen! ingen som i t·ingaste 
mån varit hekant med iimncn af dl~nna beskaffen~ 
het, har n~g·onsin som i a•r vet yttrat tvifvcls--

o ' " 6 ' mal derom. 

.. Rättigheten att visitera mastc onekligen ut 
ofvas med så li~et förargelse och stränghet som möj -



Hgt ; men I!itom oss ocl( mildra denna 1·ättighet • 
mycket vi kunna , blir det dock alltid en styrka:a 

•• • h t } l 1· k o • lS ratt•g e , e mru en ag •g styr as , nagot t nature 
af borgerlig rättegång , (ler styrka användes, lne~ 
en laglig styrka , som ej lagl igen kan emotstås. 

1 

2:o Skuile genom v&ld, eller Rcg~ntens af det 
neutrala landet myndighet oenna rättigl1et nligon 
gång förhindras i sin utöfning, kan dock aldrig det. 
ta lagligen förändra den krigförande Jllaktens kryssares 
rättigheter; jag säger lagligen, ty h vad som må 
tillåtas under utöfningen af denna lag, i anseen1le 
till konsiderationer eller politislm förhållanden, äro 
synpunkter ur hvilka jag·, i egenskap af Ledamot i 
denna domstol, ej eger makt att. betrakta saken, Allt 
h vad jag påstår ä1·, att lag· l igen betraktad t, det ej kan 
antagas, att om en Svensk befullmägtigad kryssare, 
under ett krig, som föres af Sverge, har rättighet ' 
enligt folkr~itten att visitera och undersöka neutrale 
skepp; Konungen i England, varande neutral i afseende 
på Sverge, då lagligen skulle vara berättigad att för
hindra utöfningen af denna rättighet, i afseende på 
sitt lands köpmansskepp. Jag tillägger det jag 
ej annat kan tro, ~in att om våld brukades för 
att förhindra '\;isisationet·, det i det närmaste lik· 
nade (med all aktning vare det sag·dt) våldets o
I·ältfänliga motstånd emot lagliga rättigheter. Jag är 
icke okunnig derom, att ibland de falska läror, som 
modem inbillning framkastat i verlden under namn 
af filosofi och filantropi, har äfven ej längesedan 
blifvit insinueradt, att det vore önsldiO't en sådan 
säkerhet blefve antagen. Att diskurera 

0
Öfver såda· 

na obehöriga spekulationer är för mig ej nödigt: folk· 
1·ätten och nationernes sedyanor (jag betraktar i syn· 
nerhet Sverges förhållande då det varit krig-förande) 
gifva dem ingen uppmuntran ; och ända tiH tlcs• 
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denna folkriltt och dessa sedvanor eller bruk iiro 
omändrade på sådant sätt att någre nationers gam
Ja k~inde rättigheter blifva uppo~ratle f?r and~as 
IJeqvämlighet, (h vilka nationer, d:1 de h!Ifvoa kng.
förand e , sjelfve torde förgäta dem),kan eJ nagot af
seende derpli gciras; de äro elementer af de_t sy~tem, 
hvilket om det vore verkställbart, har t1ll sttt e
gentlig~ ärulamål afskaffandet af all prisgöring .. ?,"
der krig·, det vill säga med andra ord, att foran
dra krigssättt;t sådant det ~värdeligen existerat. ?~~ 
införa ett nu i vedden okandt system, ett nuhta
l·iskt krig, och en kommerdel fred. 

S:o Straffet, som följer, då tlet försökes att 
med våld mota utöfningen af denna rättighet, är kon
fi~kation af den egendom som sålunda undanl1ålles i
från visitation och undersökning. Det är e:j endast 
en princip ur civil-lagen (på lwilken · till större de
len folkditten är grundad) utan äfven de flesta E u- · 
ropeiska Hinders enskitta rättegångssystem , att ett 
positivt nekamle att underkasta sig opartisk under 
sökning, ådrager fulla straffet af öfverbevist brotts
ligllet. I öfverensstämmelse med denna princip finna 
vi i den namnkunniga Fransyska ordinansen af år 1688 
( som ännu gitller} uti l2;te Art. "att lnrarje fartyo· skall 
hlifva god pri~, i händelse af motstånd och strid'=?' och 
Valini sin mindre koniment.arie pag. 81 säger tyddgen, 
att ehuru uttrycket är sammansatt, är dock motstånd 
a\le?a tiHräckligt. Han refererar till Spanska ordinan
sen ~~ 1718, som ögonskenligen är en kopia, i h vilken 
det ar uttryckt ,delbar! igen: "i händelse af motstånd 
ell r t 'd" ·· · . ·· . e s n . Alven farska exem1lel saknas Icke och 
~varom Y i ega kännedom, genom h vilka det visar 
s~g att Spanien foJ·tfat· att handla efter denna prin
C\1~1· Första gången det kommit till min lmnskap 
e ter de ·uttd .. J • • l .. . o ' erso wmgar Jag mnnat gora t vart 
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eget lands fiirfattnlng·ru· röran1lc iinmcn af denn 
' f'' l a natur, untlant:-.gande hvatl som or~ wnuner "nti J\. 

mintlitetels svarta bok; ii1· i KonselJ-Orden: ät· 1661 
Art. 12:te, som befaller ''att om något skepp, so111 
m(iter Km~ g; L flottan, elle1· annat utrust<ult skepp, 
skulle slås dler göra motstånd , blir hade skepp och 
gods lliimut till Jaglig J>ris". En dylik .~rtikel fin. 
nes i 1612 iirs proklamation. Och det ar anmärk
ning~Yiinlt att Sir Robert Wbeman, 1låvarande Kong!, 
General-Advokat, som gaf sitt betänkande öfver ar. 
tiklame år 1673, och uttrycker ogillande af åtskil
Jig·e deriblanll såsom sträuga och nya, ej utmiirker 
denna artikel silsom tadelvänl. Jag ~ir derföre Le-
1·iittig·a1l att siiga , att el et varit t·egeln, den odispu
terade regeln för Brittiska Amiralitetet. .Jag vill l'j 
påstft att icke denna regel någon gfing blifvit öl'ver
triidd genom ]{(msideration af hijflighet eller politik, 
hvarföre det må vara tjenlig-t att ut(.ifningen af det
ta lag·system skall kunna jemnkas af 1lc Domare, 
h vii k a dertill ~i ro beriittig-ade; ty ingen l~ir vi !ja be
strida det icke staten må cftel''1'ifva sina r~ittig-heter 

' t:> ' l och att dess högsta Autoriteter ~iga att afgöra i IIVI-
lm fall det l\an vara tjenligt så göra; ty pristagaren 
har i intet fall annan rättig·het, iiu hvad staten 
~j e lf skulle ega uti slikt fall. Men jag :> tiid~r 
lll i~~ med ful! t fi.irtrocm1e p ii alla opartisk;t fiiruult> 
}lrinciper, -·p;t Vattels autoritet,- p~t så v:il v:1rt 
eget. lands f()rordningat· som dc andra stora sjömak· 
terucs då i ag Llristar att :;åsom la bO' aut:1 1~a, at t ' ' ' ,, ~ .. 
enligt folkrätten, sådan vi nu f(irstå deusanuua , :1r 
följden den, tlå ett neutralt fartyg s:itter sig_rd! 
motviim, och förhindrar uuder~(ikning· af en bdull
m ;i ktigatl kryssare, att detta fartyg· lag-lig·lm ii r un
derka:;tadt konfisl\.ation." 

(Naval Chtonidc 1800.) 

HVARJEHANOA. 

1. 

En Engelsk Brigg , som i sistlidne Juii må
nad segla Je uppföre llosforen, bl~f af sto:m In-in~-

. 1 11 och kom med bogspt·ötet 1 Ex-Rets-Effetuhs 
VIll e ·· f" 
J till stor förucl f(ir hans glasmastare, ty or-
lUs' .. . • k A k'f Efcr, .1' 

f .. l' t mång·a fonster g·mgo 1 ras. - a 1 - tenui ar 1g u o 

stack ut hufvudct, och ropade: Det matte vara ett 
af Churchills (*) fartyg, han har visst skickat det, 

· · 11 o "'I'k på det jag <'J skal Hl nagon ro • ur .arne, ~01~1 
nu icke mera behöfue ftukta hastonad al Ex-Mun
stern, skrattade hjertligen åt iden, h vilken syntes 
<lem helt klar, och anv~inde med god t lynne armar 
och h~inuer, för att lösgöra "Churc.Qills fartyg·''. 

2 

::: Sultan hade hört så m_ycket ber(:immas det 
till Constantinopel ankomna Franska Ångfartyget 
Phoceen, att han lät efterfråg-a priset; detta upp
gafs likväl så öfvenlrifvet, att han var i Legn·pp 
afstå derifrån, då man under hand gaf honom till
känna , att, det funnes flera af hans trogna Ullderså
tare , hvilka skulle anse för en nåd, om (lem f(iruu 
nades skänka Hans Hög-het detta fartyg. Denna viul{ 
fanns antaglig·, och lotten föll på fyra för rika au-

(") Liisnren torde erinra sig hnul titlnin••arnc fiid. sommat• J,criit
la~ ont en i CoiiRLantinopcl I.JoctH!c .Et7o-elsk Hiipm;ul , Ur Cltur
clnlls' l';l Rcis - J<:H'en<lis befall n iii<" u~dcrn· ;lu<-na m ioshandling, 
nrh att • 1 1 · c "' " " t' H · E fl'. . ' l .a~ c<:nng ~' :Engelska Siimlehudels rcld;u.~u. w n , .ms-

cnths atsattnwg fntli sitt cmucte tlcraf hlcf cu toiJ•I. 
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sedda Turkar, nemligen tvenne l{araman-Oglu , Stät. 
hållaren på Cypern, och Tscha11an-Oglu. 

3 

:::::: Om l{abi!Jofånget ]Jcj Islatid inneballer Skott. 
ska tidningen Ay'r Obse1·ver följande: "Då ka. 
biljo och långfisket på vestra höglandet af Skott. 
land redan flera åt· å rad nästan alldeles felslagit , 
hade ett antal enterprenanta Glasgower fiskjägare 
rigtat sin uppmärl{samhet Jlå Island , der fångsten 
af dessa fisksortet· med stor verkan bedrifves af 
Fransmän och andra nationer. I våras blefvo derfö. 
re på Clydefjänlen en mängd fartyg utrustade , att 
i detta ändamål afgå till Island, och man emotsåg 
med SJJänd väntan de resultat man deraf hoppades. 
Det gör oss likväl ond t att nu nödgas säga, att, 
till följd af sist ingångna underriittelser, det ser all
deles ut som skulle fångsten äfven det· totalt miss
lyckas och medföra åt entreprenörerne stor skada, i 
tsället för nytta. Tolf Franska fiskarefartyg , med 16 
mans besättning hvartdet·a , ha med man och allo 
g ått förlorade , och blott en skeppsgosse bergats. 
Irland erbjuder allt för stora faror för sådant fisl{· 
fång och fönta . försöket från Clyde lärer väl sanno
likt också blifva det sista. 

(Ur Böracn-Hallc.) 

OFFICIELLA STADGANDEN. 
(Forts. f1·ån sid. 124.) 

28:o Konvoj-afgiften på utgående varor upp
hö•· tills vidare. Kongl. Kung. den 27 Febr. 1835. 

29:o Befälhafvare på ångfartyg eller seglan-
l r r tyg som går emellan inrikes orter, der .Po.st-

t e •a ' . f" J 'lk t Kontor finnaiii' må medföra bref' or lVJ a an .~n -
gen postporto, enligt gällande taxa , . utaf brefafsan-
J ·lagts eller 11om äro ämnade att af brefe-' aren ei • , . b" t l mottagaren lösas. Hvad härvid takttagas or s a<-
gas i Kongl. Kungörelsen den 7 Mars ~835 och 
Kong!. Öfverpost-Direktörs-Embetets Kungorelse den 
11 Juni samma år. 

30:o Konvoj-afgiften för inkommande varor 
skall under benämning: afgift till handels- och 
sjöfm·ts-fonden, ifrån .den l Januari 1836,, berä~
uas och erläg·gas med tto ·procent af tullafg1ften for 
inkommande varor och artiklar af alla slag; samt 
,}et möjligen blifvande öfverskottet ~ Svenska han
delns bidrag till handels- och sjöfarts-fonden afsät
tas för att efter Kommers-Kollegii samt Handels-' ' Societeternes i Rikets större stapelstäder hörande i 
h varje fall, der Kong l. Maj:t pröfvar nödigt att de
ras utlåtande inhemta, användas till Svenska han
delns och sjöfartens utvidgande och befrämjande, så 
väl utom som inom Riket. Kongl. Kungör. den 19 
Juni 1835 . 

. 31:~ Reglemente , tjenamle till efterrätt.else 
vid bestgtmng af jernankarkedjor, som för Kong l. 
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Maj:ts Flottas bel10f levereras, iir :1f Fiirvaltningcn 

af Sjii:irendena den 11 .Juli 183;', utfiirdadt, Sl'l!an 

1let af Kongl Maj:t, genom nådigt llrcf tlcn 30 för . 

utgångne Juni, i nåder Llifvit gillad t. 

32:o Förnyatl Seglationsonlning är af Kong'!. 

Maj:t under den 28 Nonmber 1835 i nåder utf~r

dad. 

33:o Om l1vad vill sjöfart inrikes orter c

mellan och landväga transport af nror ial•ttagas h\ir, 

samt om iurikes tullförpassning och tullbevakning 

utfiinlades Kong!. Maj:ts förnyade nådiga Stadga 

den 28 November 1835. 

3~l:o Om nederlag och hvad «lervitl iaktta

gas bör, utfärdades Kong·!. Maj:ts förnyade nåtliga 

F'örortlning den 28 Novembe1· 1835. 

35:o Befälhafvare å ångfartyg erinras och 

f(irständigas att niir de från andra res01· än lustfar

ter anlända till någon ort inom länen, noggrannt i

akttaga hvad för skeppare i allmänhet finnes stad

gadt i 8 §. af Kong!. Påbudet den 8 Aug·usti 1812 

om resandes skyldighet att med behörigt pass vara 

försedde, nemligen att genast vid framkomsten hos 

Poliskammaren, der sådan finnes , eller hos Magi· 

straterne i städerne , samt å landet hos Kronohetje· 

ningen anmäla de passagerare, som de om b~nl med 

sig haft, vid bot af 25 R:dr om passag·erare iclw 

innehaft pass dermed han bordt vara försedd, men 

eljest 6 R:dr 32 sk. banko. Kongl. Cirkuläret till 

samtlige Konungens Bcfailningshafvande den 28 No· 

vember 1835. 

rn 

OO:o De ft)rändrade stadganden, som i den 

' :.t Seglationsonlningen äro gifna i afseende på 

~rwppares åligganden före deras ankom.st tilJ iul?.pps· 

eller lossningsorten , böra iclw anse.s bmdande for de 

skeppare' som' ehuru anko_mne ~III Sver~:k . hamn 

efter den titl, då den nya författnmgen tratt I verk

ställighet, före samma tid, eller innan de kunnat 

erhålla kännetlom om författningens innehåll från 

utrikes ort af gått. General- Tullstyreisens Cirkulär 

den 16 Decemuer 1835. 

37:o De förmåner, som i Svergcs l1amna1· 

äro friimmande nationers fartyg beviljaile upptagas i 

Kongl. Kommers~Kollegii Cirkulär den 2 Febmari 

1836. 

38:o Enär 3 mom. af 8 §. i Seglationsord

JJingen , meJ afseende å der stadgad behö1·ig tull

bevahning af handelsgods, som inom demarkations~ 

linjen i Öresund må anhållas och till niirmaste Sji.i

tullskammare inbringas, förutsätter att behörig tull

behandling af godset eger rum, endast så fram t ej 

lagligen styrkes att fartygets närmande till kusten 

varit af tr~ingamle nöd föranled t, så följer deraf att 

i "hä.?delse en dylik bevisningsrä~t af skepparen elle; 

hatforaren yrkas, saken måste 1 t>tt helt öfverlem

nas till Tulldomstol , med de1jemte '\'äckt lwnfiska

t~~ns -an~_pr~k , vid bristande bevisning· på de till in

forsel for~Judna val'Orna, samt att, om i anledning 

~;l ~eder borandes begifvande, tullbehandling af de 

~ at~a komma att, utan nomstolens medverkan för 

~l- ga, dessa böra till fri disposition, enligt :axan 
1
b

0
• odrtullas' hvaremot alltid, med hänsigt till de för-
~11 na Domst l lo d 

vakt ' 0 ens ut atan · e skall begiiras och af-
as. K'OngJ. Brefvet den 13 Februari 1836. 

39:o Stockholms Sjöförsäkringsbolag~s Oktroj 
l 
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är förlängd på 10 nr, eller till den 31 Juli 18JG 

Kongl. Resolutionen den 5 Mars 1836. >. 

40:o När Soldat är klädd med tschakot elle. 

kask, må den ej aftagas i tj ensten eller då Soldate,: 

är inför rätta, h vilket äfven länder till efterrättelse 

vid allmänna Domstolar. Kongl. Brefvet den 16 A. 

pril 1836. Kongl. Svea Hof-Rätts Cirkulär den 2 

och Kongl. Göta Hof-Rätts den 3 Maj samma år. 

4l:o seglationsordningens 61 §. skall sä. 

Iunda tillämpas, att det Manifest h varmed Skeppare, 

som förer fartyg under 15 lästers drägt, eller Öp

pen farkost, bör vara försedd, skall för att beteck. 

na innehållet af h varje packe, kista eller fastage, 

upptaga icke blott varans beskaffenhet, utan ock 

'lvantiteten till antal, mått eller vigt efter å skepp. 

ningsorten vanliga bruk ; och, i afseende på till. 

ämpningen af l §. iakttages att vid uppgifts medde

lande å vigten af varor i säckar, det må göra tiJI 

fyllest, att densamma för hva1je särskildt parti, som 

till gemensam tullbehandling angifves, i manifestet 

summa1·iskt upptages. Kongl. Bn~fvet den 7 Maj 

oc4 General-Tullstyreisens Cirkulär den 8 Juni 1836. 

==========~=~======+=========~ 
CARLSimONA, tryckt hos P. E. F ly g a r e, 1836. 




