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FöREDRAGANDENs FöR SJöHISTORIA ocu TAKTIK 

ÅRsBERÄTTELsE 1 KoNGL. ÖRLOGsMANNA

SÄLLsKAPET DEN 24 NovEMBER 1836. 

M. H . 

T w följd af edert uppdrag, går jag att fram
ställa det som under loppet af året, af intresse kun~ 
nat inhemtas f<ir Sjö-historiska och Taktiska för
delningen; ett företag, som blifvit svårare i den 
mån luigshändelserna på sjön ej kunna hemtas ur 
dagens historia. Dock, h vem vill ej Ieruna hriinsle 
till den laga, som skall upplysa ett yrke, tillhö. 
rande hela Skandinavien, h vilket längst tillbaka i 
tiderna beredde åt f()rfäderne ära, segrar och rike~ 
domar, hvillwt i medeltiden slet mången svår tvist 
för att fota fäderneslandets oberoende , och hvilket 
ändteligen i vår egen tid blifvit en kraftig länk· i 
de Europeiska statsförhållandena, h varvid ej alle
nast landets försvar och dess politiska kommunika
tioner hänga, utan som fäster det närvarande Skan
dinavien vid den nya tiden för kunskapernas och 
industriens utveckling. • 

Ingen skrift har i dessa, för Kong l. Sällska
pet intressanta ämnen, till fördelningen inkommit, 
och utan biträde har föredraganden ensam beg·ag- , 
nat de . tillgångar , som kunnat åtkommas. 

( Tidskr. i Sjöv., 2:a årg., 2:a H.) 
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Flottornas fortsatta fredliga st1illning till 
h varandra (de utomordentliga sjörustningarna i Eng
land och Frankrike detta år försvunne so m ett stjern
skoit) hai' lem nat rum till blott vänskapsfulla kom
munikationer och ti.H öfning·ar, h varvid man ipbil
lat sig krigets händelser utan att äga dem. 

Detta 'tillstånd af trygghet, har tillåtit ve
tenslmperna och rönen att i ~1taga en ~ufvudrole .~
bJand sjö-nationerna, som v1 sat ett taftande. bem?.
dande att ur clessa kälior hemta den egentliga na-
inrren' för sin verksamhet, desto mångfaldigare som 
Ör~gsskeppet erbjuder" åt upp~nningar o~h förbätt
ringa1· ett stort fält, da det PJ allenast .. ager vapen 
och utsättes för hafvets nyck~r, utan ager en be
sättning som måste bibringas sjömannens vana med 
en del af soldatens hållning och på hvars mo d och 
kunskaper kampens utgång beFor. 

Särdeles i Frankrike har sjöfarten mecl upp
märksamhet blifvit omfattad som en källa till natio
nens politisl{a och ekonom.iska !lt!rka, .och ~vartill 
flere skriftställare genom sine sknfter lmlrag1t, men 
ingen så lyckligt o.?h öfvertygarule ~~n: H:r Dupin. 
Prefekterna i kustlanen hafva der bhfv1t anbefallde, 
att formera Kommittt~er för att undersöka allt hväd 
som kan angå Franska sjöfarten , skeppens konstruk
tion, form, stufning, pris, arbetsskicklig het, mate
riella tillgångar, besättningar~ hyror, proviant o~.h 
upplysningars anskaffande från andra länder , ~~r 
att som det heter , "framdeles vara i stånd att taf
la 'med skepp af främmande fl,agga". Med stora 
premier belönas erkände skeppsbyggmästare och 
skicklige skeppaTe, och alla slags fiskerier tagas 
med synnerlig uppmärksamhet i beskydd , som en 

6'1 ' 

vagga för dem nyttiga och i miidor uppfödda sjöfa
ran de medborgareklassen. Franska sjöväsendet har 
till följd af dessa häfkrafter, tillväxt mera sedan 
fr eden än någon annan nations, och, man har be
räknat, att 83,000 trafikerande fartyg som tillhöra 
landet, gifva sysselsättning åt 36,8000 menniskor. 

Under sä<lane omständigheter är det natur
ligt, att krigsflottan i Frankrike njuter omvårdnad 
och hålles i tjenstharaste skick. ~ af Löjtnantsgra
den är årlig·en kommenderad till sjös, och i för
hållande äfven alla andra grader . Befordringarna 
gå icke heller långsamt; till Amiraler befonlras un
ga män af talanger, ählsta Löj tnantens full
mal\t var förlidet år af 1821 , och äldsta Kapite
nens af 1822; då i England dPn fih res var u tgif
ven 1_778, och den sednares n ·s;. l Franska flot
tan är äfven afl(iningeu frik ostig: j af gaget påräk
nas som besparing, och alla Guvernörsbes tällnin
gar uti Kolonierna tillhöra uteslutande flottans offi~ 
cerare. 

Att igenom fred befästa freden, har varit 
ett bemödande som mägtigt inverkat på sjönatio
nernas f<irhancllingar, och hvarom man kan dömma, 
1lå arliga anslaget till flottan i E ngland går till öf
ver 55 millioner R:dr B:ko och i Frankrike till öf-

- ver · 20 ~. Omtankan har derföre varit, att utveck
la alla materiella krafter, att antaga allehanda för
hättring·ar som led t till 1letta mål , och att som en 
följ d af allt detta föröka antalet af de stora skep
ilen; en åtgä1·d, som på ett öfvertyg·ande sätt vi
sar att sj()nationema erkänna., att i styrkan af sto
ra skepp ligger det kraftfullas~e och minst kostsam
lila sjövärn, äfvensom det rätta sammanbandet sjö-
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nationer.na em~~lan. Så hafva vi s"ett Turkiska linje. 

flottan 1 ena andan af Europa ater uppstiga från 
nederlaget vid Navarino, och den Jlauska ifrån för. 

störelsen vid Köpenhamn, i den andra. 

Man har ansett att en flotta ej kan blifva 

inflytelserik om icke uppmuntrad genom heder och 

frikostighet. Följden af ett sådant tänkesätt har 

varit, att allmänna uppmärksamheten, i -de flesta 

sjöHinder, I>å ett förvånande s:itt fästat sig vid fram. 

stegen i sjöväsendets alla detaljer. l England, der 

r eform styr reformen, har ibland de många frågor 

om förbättringar inom flottan, den som helt nyli. 

gen uppstått om bemanningssystemet, led t t ill all

varliga undersökningar, h vilka äro så vida af in

t resse , att de resonnementer som begagnats kunna 

till en tlel Himpas på de försök, som inom Fäder

neslandet skett, att göra bemanningssättet ä f ven hos 

oss misstänl\t, och att ett annat simlie bättre passa 

än det nuvarande båtsmanshållet, som hittills an

setts för vår flottas bålverk, och som visserlig-eu 

hvarken lätt eller till landets båtnad kan ersättas, 

om d et neddfves. Den i England gällande lagen, 

att genom allmän pressning af folk besätta flottan , 

öfverens~tämmer ej, menar man, med tidens begrepp 

_ on~ individuel frihet, ehuru af mindre vigt, då den 

allmänna är i fara; h varföre, efter myc_ken opinr. 

onsstrid , ett förslag blifvit lagd t för Parlamentet, att 

upprätta ett enrolleringsväsende för allt sjöfolk i 

landet, grundad t p å gammal lag, att alla medbor

gare som föda sig af tijön och äro emellan 18 och 

50 b, äro skyldiga till sjö-krig-stjensten då de ut

fordras. Många väl underrättade persouel' ha fva 

deremot varit af den tanka, att pressningssystemet 

med aHa lless siräfheter ä1· en skylldsmur, som ge
nom någon. annan ej kan ersättas' samt det enda 
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,:netlel att p~ skyndsamt s1itt bemanna flottall, att 

)Jasti g· t komma till stånd med flottans rustning, 

)tanddns och koloniernas beskyddande, t'gna kusters 

försvara nile och offensivens fördelar; då deremot 

balloteri ng eller någon annan tvångsutväg för ut 

skrifningcn , leder till _långsamhet vid flottan s besät

tande, h elst då mycket sjöfolk är ur riket, och till 

flottans overksainhet i följd cleraf, hvarundet· till

fäll e lemnas att sköfla lmsterna, uppb ringa ltantlels

skepp utan vedergällning, och åstadkomma heslört

·ning· af stor och menlig påföljd. Dock anses både 

nödviind igt och rättvist , att de obehaglighetCJ·, som 

vidlåda pressningen, böra , så mycket möjligt ii r, 

mildras genom goda lagar för liandelsmarinen, 

_bvilken tHHler de största menskliga mödor och för

sakelser ., danar och bibehåller en härdad race af 

sjömä n för landets fordring·a r , så att handels -sjö

fart en må blil'va en respektabel h:.mdtering, då us

lingar, sådana som nu ofta antagas, kunna tillbaka

visas som stackare , bcdrag·are och oförsigtige nana r. 

Mau säger med skäl, att ett skepp, som be

fa r de _ vidstr1icktaste haf, ser de aflägsnaste verlds

del ar och fo lkslag, samt utbyter och utvidgar allt 

mensld igt vetande, är uppfinningens största triumf; 

besinnar man detjeri1te, att ett krigs -skepp ~i r att 

likn a vid en kringseg·lande fästning, och att den na 

fästning har en garnison som måste vara bekant 

med dess egenheter, för att på det vacklande ele

mentet kunna med fördel och heder göra utfall 

och afs lå anfall, samt bestå utan förbindelse med 

land för en längre tid; så blir h vad alla tider er

känt , att flottors duglighet beror af mera iifning 

och oafbrutna beräkningar än andra vapen, en gäl

land e sanning 1ifven under fredens lugn, hvaraf al 

la sjö-styres!H' böra låta sina åtgärder styra:; . Eng-
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land bar dessa sednare år öfvat -f, Frankrike och 
Ryssland ~ samt Holland och Danmark Y'o af sjö. ' 
krigs-personalen. 

. Filan.tr~pien , som är ett älsklingsbar~ uf 
den ttd hvan VI lefva, h3r i alla menskliga förhand
li~~a.~ . blandat sitt milda väs;nde_.. D~sciplin ir1'{ni 
m•~.ltaren, och den de.1:med ofranskiiJaktJga allvm·liga 
strang~et, mera bera.knarl på menniskans verkliga 
natur an dess konstgJorda, har blif\•it ett f~lt der 
de?,na. i sig sj e l f vackra Pgenskap, EigTat si u' om
bvalfmngslust. I England, som iir siite för all lwn
trast i hög g-rad, ha1· disciplins närvarande tillstånd 
blifvit ett ämne för opinion, både utom och inom 
parlameutets salar, och hvaraf en strid uppkommit 
som varar ännu. Då det ena partiet anser kropps
stra~~t.' genom s.~mhällets närvarande utbildning öf
~erflodJg~, fran~st,aller det andra <·u motsatt mening, 
l anledmng af uagt>ns erfarenhet om oordningar 
och ,allehanda förvillelser hos massan, samt anser 
att tiden är ännu aflägse, då me,nniskan kan hållas 
till laglydnad genom blotta fömuftet och moralen. 
l många länder, vårt eget ej undantaget, erfar man 
~amma c~elad~. tänkes~tt; men märkvärdigt är, att 
l det, for storsta fnhet om talta, Norra Amerika, 
krigstukten vidmakthålles inom flottan med en strii 11g
~et, so1~ bö1jar blif~.a friimmande i Europa. Af 
m tre ss e 1 detta fall, ar h vad · Stats-Sekreterar,en f(ir 
krigsärendena, för ej läng·esedan, anförde i par
lamentet i England. Han yttrade, att sedan kropps
straffet inom militären i senare tid mycket förmin 
ska!s, s~ hade brottE::n på ett förskriicldigt sätt till
tagit; att under loppet af år 1834 hade ..!. af ar
meen gjort sig· skyldige till anklagelser af fl:ra slag; 
att i landet voro våldsamheter och insubordination 
vanliga och till stor höjd; att största varsamhet i 
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denna ömtåliga fråga om luoppsstraffets afskaffande, 
dagligen blir mer nödvändig; at! sträng disciplin i
bland krigsfolk, som har vapen 1 hand, fordrades; 
och att dödsstraff hindras genom kroppsstraff. Tre
tusende man, anförde han, hade af Armeen det å 
ret blifvit tilltalte för brott emot nykterlwtens fö -

n~skrift . 

Ångfal'tygsväsemlet har fortskridit på tlen 
väg som från hörjan blef det förevist. Förbättrin
gar haf\'·a skett mera i detaljerna än i hufvudsa
ken . Machineriets tyngd, dess stora utrymme och 
den starka konsumtion af bränsle, ä1·o svårighete1· 
som ej låtit öfvervinna sig; dock har man mycket 
af erfarenheten att vänta· i .ett land, sådant som 
England, der 10,000 ångmachiner finnas, so,m an
ses uträtta mera iin en million menniskors bandar
bete. Dessa slags fartyg hafva iifven ej sällan .fått 
vidkännas vanskligheten af sin natur, då påträffade 
stormar förstört hjulbygnad och machineri, och lem
nat dem vind för våg utan sina egentliga hjelpmedel. 

Ibland de förbättringar, som böra bärtill och 
som i Eng·land anses af värde, 1iro de på Flottans 
ångfartyg för ej länge sedan antagna Morganska 
hjulen; hvilka uflpgifvas som lättare och i storm 
kraftfullare än de vanliga, och som ha f va rörliga 
skoHar som bringas genom en egen mekanism i för~ 
delaktiga ställningar vid upp· och nedgåendet l 

'Vattnet, h varigenom framfarten ökes och fartygets 
•·örelser blifva j emuare; men Iii ra deremot vara dy rare, 
mindre varaktige och mera sammansatta. F örsöken 
med dessa hjul, som haft många vedersakare, ha f-. 
va skett inför sjt)styrelsen, hvilken antagit dem, som 
de h~ista uppfunne för ångfartyg , som nav i ge ra på 



Ocean. Likaledes har H:r Hall erh&Hit patent på en metod att bevara den ()fvertlödiga llnga som tillkommer då rnachineo stannar eller går för sk§ndsamt, samt derjemte på en förbättring vid kondensation, h varigenom ångpannan, som genom ett simpelt machineri, på ett uniformt sätt underhillles med distilleradt vatten till alltid samma höjd eller qvantitet, ständigt förblir ren från smutsiga samlingar samt fri från all frätning af salt vatten och flera andra olägenheter. Dessa förbättringar anses, efter flera års försök, som ändamålsenliga, och i öfrigt ledande till besparing af bränsle och till förstoring af kraften. 

Regering·en i Eng·land har tillåtit fyra serskilta konstruktörer att bygga hvar sitt ängfartyg på 220 hästars kr·aft, 125 mans besättning och af 800 tons storlek. Den har samlat alla kunskaper om dessa slags fartygs armerings- och rustningss1itt, samt om deras förmåga att med flottor -hålla sjön, och dessa erfarenheter hafva hlifvit bevarade, för att på säkra grunder bygga åtg;irderna för denna nya maktpåliggande gren af sjöförsvaret. 

Till Engelska örlogsflottan räknas för närvarande 25 ångfartyg, från 239 till 813 tons stor-_ lek, med 80 till 220 hästars kraft och 36 till 125 mans besättning. De största ,äro armerade med antingen 6 st. 24 =!t långa kanoner, eller med e u svängkanon som skjuter ih:lliga k u l or af l O tums diameter. Angfartyg-en hafva ett särskildt varf anlagt i Wc:iolich, och verkstäder för machinernas förfärdigande i Portsmouth. 

Fmnslm krigsmadneo hu lilialedes ett be-

l l' t antal ångfartyg. Den räknar för ·närvaramle t~ 1r från 50 till 160 hästars kraft, hvaraf de z .. ~ta. äro bestyckade med 6 svara kanoner. Ett stor:> k 1·\'f · · "'tt dt )(om plett ångfarty9s-~~rf har oc u 1 v1t mra a 
på Loire-floden, vul on lndret. 

Med alla dessa stora anstalt~r, som nogsamt -visa med lnrad intresse ångfartygsväsend.et omfattas, är man dock öfvertygad om' att <~et. eJ kan kom~ 
t "ll ~ ·ot stort krig·sbruk. AfskJutes skorste_n ma 1 n.•g 

o t o o t'regatt s"• blir den ett vrak pa vattne pa en ang • ' ' 
h tar <lera f trolig·en eld, träffar ett skott parutan oc . .. l h . o • t s'a'tt så !J lir i den }HarJe som oc 1 val-pa nnns a , 

o · ·, 1 läck och g·år skottet igenom 11a1111an, sa Je nage ' r "Il d'"d antingen qväfs eller skållas wlket tl o s. 

Deremot äro lingfartyg, silsom skyml.~anu~~_<• transport- och hjelpmedel, af stö~sta nytta .~o.~· SJO kr iget. De hafva som :~ådafle, eJ allena~ t fc~~-~~~d-'~~t det relativa värdet af orlogs-hamna~ o.ch ~Jo:.aJ~enalet' hYilll:a. nu säkrare och heqvamllgare laggas vid floder ocli hafskommunilwtioner int~ti land c!, än rå kusternas yttre gräns; u ta~. ha tv a ock at flottors operationer gifv~t men~ bestatml~tet.' -~~r~~nl det boxeringsmeclel de 1 motvmdar erbJt~d''.: f01 att till och ifrån hamnar kunna ut- och tnlopa utan 
t ·cl ·· "ll På detta sätt· räknas nu Chatam och 1 spl an. f" . . Woolich ehuru i hjertat af Eng·land, or ~.'gtJga ·1· ·· ' ktet· ro·· r flottan då Shecrness torlm·at mt 1tarpun . .. ,; mycket af det t1llta.nkta vardet. 

1 England, der hvarje }Jraldisk k<mst ~rifs och mognar, har man förvissat si~. om, att 2:•~.e stora ångfartyg, tillsammans 440 has~ars kraft' f a-
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stade ett å h varje sida, med lätthet emot vind och 
hafs-tid kunna föra det största tred~icks-s]{epp, från 
hamnar på vcstt·a kusten till andra på,. den östra 

som äro åtskilda flere hundrade Engelska mil, oct~ 
att ett 74-kanons-skepp, på lika sätt, kaq föra s 
af blott ett sådant fartyg om 200 hästars kraft och 
730 ton. 

Dessa forhållanden utvisa hvad nytta ·äfvcn 
Sverige kan hämta af passande ång-fartyg, då det 

blifvit !mtt utom allt tvifvel att linjeskepp genom 
dessa medel kunna föras igenom de långa och dju
pa skärgårdar som omgifva våra kuster, och alltså 
tillskapa oberäkneliga följder i ett kommande krig. 

Då krigs-ångfartygens nytta beror af till 
hvad grad de kunna vara flottor följaktige utan att 
heh()fva tillita ångkraft, så har det lyckats H:r 

Lang· (en af de utmärktaste augfartygs-konstruktö
rer i England och som iir vtil känd inom detta 
sällskap genom sin "Safety Keel'', som anses för en 

af de \'ackraste förbättringar i våra dagars skepps

byggeri, och af h vilken han genom föredraganden 
föriirat sällskapet en ritning 1827) att åt ångfar
tyget Mc~<lea, . som är 803 ton med 220 hästars 
luaft' 125 mans besättning samt 6 st. 24 :ft kano

~t'r, gif\'·a en. konstruktion, för mastning och tack
ling·, som uppfyller denna · egenskap. Detta ångfar: 

tyg har under flera månader kryssat med Medel

!~a fs-eskadern förlidet :h; och lärer då seglat bättre 
an fler,e af de samlade fartygen, ähen>om det lyc

~ats, att" uti , en st y f refvad märsseg-el skultie, slå 
s1g ut fra n \\ur la hamn, och y j t} detta till fälle vin

ua ' i l~_fve"n på 2:ne .andra utgående örlogsrniiu. 
lless~ furhall~nden hafva -väckt mycket uppseende, 
och at flere ungfartyg, som nu byggas, sökt~ r man 
ge denna egenskap. 
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Med framgång hafva &ngfartyg af jern blif

vit beg·agnade till inomlands navigation' och på 
Shannonfloden i England tios för närvarande det 
största af denna sort som hittills blifvit byggd t, af 
300 ton. Men denna tillämpning har ej stannat 
dervid. Förlid.et år utrustade H:r Laird & Son i

från Liverpool ett sådant litet ångfartyg (Alburka), 

för att befara ocean och afgå till Negerflodens ut

lopp, der göra upptäckter och tränga floden upp
för. Alla tvifvel på jernfartygs goda egenskaper 
ha f va härigenom blifvit häfda, ·helst besättningen i 
detta var mer helsosam än i (let som medfiiljde. 
Sa,ken är af stort intresse, och försök med dessa 
fartyg påg·år i England, under alla omständigheter, 
hvarföre sjöstyrelsen der befallt en Sjö-Officer 
(Kapten Johnson J att g· öra kom passförsök uti ett, 

som nyligen blifvit byggd t. Utfaller detta så, att 
effekten på nålen an~ingen kan beräknas eller lwr
rigeras, så finnes ej mera något hinder att bygga 
jemfartyg till liVad storlek som helst; men skulle 
kompassens afv-ikningar deremot ej kunna kontrolle
ras, så blifva jemfartyg endast uyt.tiga till inom
lands navigation. 

Ett förslag har nyligen blifvit uppgjordt, 
att g·enom ångfartyg öppna en förbind(>Jse emellan 
England och Ostindien. Resan skall börja vid Fal
mouth eller Calcutta, och ;} -J månader hafva blif
vit beräknade som tillrtickiige för ut. och hemresan 
tillika med 12 dagars uppehåll på stiillcn som be
sökas under vägen. Tvenne fartyg· skola hiirtill be

gagnas, h vardera om 1000 ton och 200 hästars kraft 
med uppl iiggnings-stationer i Falmouth och Goda 
hopps Udden, och under viigen har man föreslagit att 
lVIad eim, Sierra Leona, Öarna S:t Thomas, Mauritius, 
Ceylon , S:t Hdena och Ascention skola besökas. 
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Hen stora uppmtirksamhet som på sednare 
tid ägnats sjiiv:isendet, har äf\'cn sträckt sig till 
Hydrauliska arbeten. Siinleles i Eng·land och Frank_ 
rike hafva dessa nrit anmärkningsviirda, och blif
vit ställda i f(irbindelse med vetenskapernas och 
konsternas närvarande utbildning, samt med politi 
kens fordringar att äga flottor och deras förnöden 
heter tillhands uti säkra hamnar. I England har 
årligen härtill hlifvit· anslaget 5 i million R:dr 
B:ko och i Frankrike 2 j.. Hvad som underiiiHat 
dessa företag, är den utbredda öfvertyg·else att lie 
skapa och vidmakthålla arbetsskickligheten och lyn. 
net föt• stora och kraftiga företag i den vrigen, och 
att den arbetsfi)rtjenst <le lemna, sprider välmåga 
och belåtenhet ibland arLetame. · 

Främst af alla fö1·et<Jg af denna art, föt· sin 
Iwstnad och korta tid som åt.g·ått till byggnaden, 
iir den stora jetee vid Plymouth, som sträcker sig 
tvärs öfver den öppna hanmen, h varigenom en 
bassin bildats, hvaruti 16 linjeskepp och lilHt mån
ga fregatter kunna Jigg·a med eäkerhet, samt ut
och inlöpa utan att hindra hvarandra. 

Det nya ani<Jgda Örlogsvarfvet vid Sheemess 
anses i England för det vackraste monument af 
byggnadssldcldig·hct inom landet. Quaier och flera 
murverk äro inkräktade af sji:in och anlagda papa.: 
la r. Förrådshusen, som äro af sten, hafva inred
ningar, gr~lf, trappot· och fen~terhågar af gjutet 
jern. Bassinen är 520 fot lång, 320 fot bred samt 
tillräcklig· fi:ir 16 linjeskepp. En cistt'l'll fiir vat
ten har murats under jonlen som rymmer 800 ton, 
_oeh en annan anlag·d af gjutet jern som innehåller 
700; bada dessa cisterner ~i ro heriiknade på att med 
~kyndsamhet fi)rse en flotta med vatten. De mång 
faldiga olägenheter, som röntes under sis.ta Iuiget' 
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,]ä flottan i denna trakt ej hade någon passa.nde 
)Jalll ll med va !'f' har föranled t till detta utmärkta 

arpete. 

I Woolich har äfven en bassin för linjeskepp 
blifvit anlagd som äa· 400 fot lång och 280 fot 
bred, samt en docka för första klassens linjeskepp 
om 3100 ton. 

Man ha1· föreslagit, att på Pm·tlands redd 
utbygga en ann af 1200 fots längd i hafvet, f?.r 
a lt derig·enom bilda, f() r de största flottor, den ha 
sta och säkraste hamn i alla vindar och i alla hafs 
tidet·, med ett djup från 6 till 9 famnar. Försla
get upptager kostnaden till 1,20?.,00~ R: dr Banko, 
och man föreger att denna anlaggmng· skall vara 
nyttig i anseende till Cheruourgs granskap. 

Vid . E<linburg är äfven en hamn under 
byggnad af mycken ~närkvärdighet: Den. består af 
en våt docka, wm innehåller en rymd af 34 tunn. 
land ( 43 a k res) med en s l u ss som är 200 fot lång· 
och 55 fot bred. Dockan är tillräcklig för linje
skepp och ångfartyg a, f största klassen, samt anses 
nyttig i ett krig med norra Europa, och som skydd 
fö r nordsjöns vinterstormar. Ingången till slus5en 
sl<yddas af en arm som är 1100 fot lång och sänkt 
på Il fanmat;s djup, och, som förenad med 2:ne 
mindre armar, tillskapa a· en yttre hamn af 900 fots 
längd och 300 fots brede]. 

HamnanläO'g~ingen vid CherLourg· är dock 
0 

h' } 0 0 k af alla., i anseende till de natur IIH er som para ats, 
storheten i omfång och Iäng·den af tid som åtgått 
Och åtgår' den m~\rkligaste af <lessa slags uyggna-

- der. Detta vaclHa arbete hörjade med allvar un
det· Kejsar Napoleon år 1808 , ehum en del af je-
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!een 50 år förut plihihjades. Man räknade förlidet 
a.~· att 3,700,000 kubikmeters sten redan hlifvit föt·
sankte, och att 2,800,000 iinnu fordrades. Armen 

f•O .. PI' I h ' som r:m on e ~e s_{apar amnen, stJ·äckei' sig ostvart 
500 totser och fastumgen, som på denna (i blif,,it au. 
lagd ~·-ör passag~n. oforserbar. Hamnen kan rymma 
med l atthet 50 linJeskepp, som, utan att hindra .h var
andra, lwnna ut- och inlöpa i alla årstider och 
rundtomkring ligg·a byggnader för flottans beh~fver. 
Den inre hamnen är sprängd ur en Idippa, och hela ar
bettt är ett bland de bästa i verJden. l militäriskt af
seende är denna anlägg·ning maktpåliggande så nä
ra England och Norra Europa· den hade koiitat 
till 1835, 10 millioner R: dr B; n ko och anses in
nan färdig, att den leostar lika mycke!-

o Upp~nni?game ha~va rastlöst framgått inom 
de manga sarskildta detalJer hva11af sjö\'äsendet är 
~ammansatt, ?ch alstrat en förvånande massa af PI'O

Jekter som vid valet af det nyttiga och användba
ra gjort den högsta försigtighet nödig. 

. ~:r Pe~rse, Master i Engelska flottan, har, 
1 anledmng af de flerfaldiga oHiO'enheter hvaraf 
b ''d b e ' ro et om ord sl{adas, det rum det upptager de 
stora summor och afbränningar Kronan får vidkän
nas_ för d.~nna a!' all skeppsproviant mest angelägna· 
artik~I, .fo~eslag1t att halm skeppsbröd i likformiga 
o.ch hk vigtiga stycken, 6 tum i fyrkant, 1 ~ tum 
tJocka och l =!:t i vigt, samt att till nedpacknin
gen b~gagna vattent.äta j~rnlådor af y1

6 tums tjoc
ka platar, h vars dm1enswner äro sådaile att ett 
gifvet antal brödstycken bevaras i h varje.' De lå
dor som inventorn föreslår väga tomma 40 a 50 
=!:t och kosta i England, m~lniug oberäknad 20 s. 
Sterling, samt äro i längd 3 fot l tum , t9 tum 
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}löga och breda, och rymma 214 brödstycken. 
Brödet upptar, på detta sätt inpackadt, ej stort 
rum, det bibehålles friskt och helsosamt samt lcan 
i lådorna ej försämras, h varföre ingen uppbörds
procent är nödig, som i Sverige är i och i Eng
land 12 j-. Förbättringen är ej allenast af vig·t för 
örlogsmän, ty otvifvelalctigt är den äfven välgöran
de för handelsskepp, utan vånlade förrådsrum, och 
för transportfartyg, som ofta måste bärga bröd och 
andra proviantartiklar på mellandäck. Brödstycken 
af fiireslagen storlek och bakningssätt hafva, efter 
l års tid varit fulllwmligt goda, och flere Amira
ler hafva ansett förslaget ändamålsenligt, och Re
gerin~en ha1· befallt att det skall försökas. 

De, för ej länge sedan, i England inrätta
de bröd-bagerier, der alla bakningens funktioner 
verkställat~ genom mach i neri, drifvet af ånga ., har 
alltjemt vunnit i förtroende för det bättre bröd de 
lemna, och den större skyndsamhet och kontroll 
~amt mindre kostnad de leda till. Förlidet år har 
i frankrike denna inrättning blifvit antagen, och 
af en Engelsman ditförd, som belönades med rika 
skänker; och för flottans bel10f uppställdes den i 
Brest och Toulon, samt för armeen inuti landet. 

Äfvenledes är i England, der kakao anses 
och nyttjas som en helsosam och födande provi-ant
artikel för flottan, ny l igen inrättad t ett rnachineri, 
som emellan plåtar och ig·enom hetta, pressar den
na böna till fyrkantiga stycken, hvarigenom en 
fullkomligare proviant-artikel erhålles, som lätt be
varas, utspisas och rymmes om bord, då styckena 
nedpackas i fyrkantig-a lådor af visst innehåll. 

Att alla kärl och packor, som begagnas i 
flottans proviant-system, äro af gifvet innehåll och 
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gifven vigt, det har nyttiga påfi.iljder som in. 
ses utan svårigheter Huru lätt och skyndsamt är 
det ej, att kon trollera och utge en packe med kl:i . 
der som tages ombord, inne h ållande vissa stycken 
plagg, eller en tunna fläsk, eller en låda med L röd 
som ej allenast innehålla vissa stycken, utan styc. 
ken med gifven vigt. 

H:r Stothert i England hat· inrättat en filte
rer-maehin med ånga, och äfvt>n ,]erpå tagit pa
tent' f() r att ombord göra sjövatten användbart till 
drickning, kokning· och tvättning. En sådan ma
chin för l 20 man blef i slutet af f(.irlidet år, med 
sjöstyreisens tillåtelse, försökt ·på Fregatten Dant
less i flere personers närvaro som prisade och gilla
de den. Det konstgjorda vattnet, ' som jemfördes 
med det några dagar förut · till skeppen i hamnen 
utlemnade, ansågs som lika god t, och man förmo
'lade att denna uppfinning skulle leda t ill stor be
sparing af vattenförrådt>t. Machincn kondenserar 
ångan till -vatten och kokar på samma gång all 
mat samt uppgifves ej som dyr. Till sitt ändamål 
iir invention ej ny, ty Frasers kok- och vattendi
stillations-apparat var för några år sedan anyänd på 
flere Engelska skepp (äfven i Karlskrona) ehum u
tan framgång, och troligen är derföre den ifråga
varande inrättningen fullkomligare. Man har trott; 
att vattnet, som härigenom distilleras, möjligen skall 
åstadkomma magplåg·or om det tiil invärtes bruk 
för länge nyttjas, dock anses invention under alla 
omständigheter för högst välgörande för sjöfarten, 
samt lär vara uneler försök på flottan. 

/ ' 
Uti en tid då sjönationerna som det synes, 

kommit till öfvertygelse, · att stora luigsskepp åstad-
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komrna , för minsta kostnad, det kraftfullaste sjö
försvar, så har viii fö ljt att större krigsskepp blif
vit byggde än någon annan tid kan framvisa men 
ock att skog·arna medtagits, att det stora skepps
virket blifvit rarare och att konsten att ersätta 
och bevara det siillsynta och förgäriglig·a virket, 
bli fvit föremål för . den djupaste spekulation och 
om tanka. 

l England, der som för närvarande bygga s 
3 -cläcks skepp om 3100 ton, 2-diicl{s om 2600 

o ' fregatter om 2080 och angfartyg med l 70 fots 
köl , anses att ~ af det på örlogs-varfven befintliga 
virke ej passar till annat- än fregatter och små far
tyg, ett förhållande som slutlig tn torde tvinga Ad
ministrationen att nedsätta dessa, ehuru till ett stort 
ändamål, uppdrifna skepps- och fregatts-dimensio
ner. Dessa öfverhängande svårigheter hafva dock 
Konstruktörerna sökt öfvervinna, samt i Englancl 
liksom i Frankrike påfunnit att af fregattvirke byg
ga' linjeskepp, en metod som kostat mera, men som 
blir, genom h rist på stort virke, den slutligaste ut
vägen. H:t· Blake i England, har i anledning 
häraf med mycket bifall ' '•isat, att det utan svårighet 
låter sig göra att genom mindre pjesers sammansät
tand e, tillskapa stora bottenstockar, krumtimmer och 
förstäfvar, som äro de svåraste stycken att erhålJa. 

Ryssland har ock i långliga tider, af brist 
på ekevirke, byggt på varfvet i Arehangel de stör~ 
sta krigsskepp af fur, växt i Europas nordligaste 
trakter, men deras varaktighet har varit km·t, och 

(Ticlskr. iSjöv., 2:a år~:.,2:a H. ) 

6 
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endast uppskattad till 7 a 9 år. Deremot hafva 

de förs(ik som i England skett, att nyttja Hirl<eträ. 

d et (pinus larix) en art furu, till sl•eppsLygguacl 
D l •. ' 

utfallit högst fördelaktigt. etta trii(b.ag harstam. 

mar från Alperna och blef vid pass i halt\·a föna 
seklet inflyttadt af He1'tigen af Athol till dess e. 
g·endomar i Slwttland, och efter mångfa ldiga försök 

har det ' 'isat sig iiga dyrbarare egenskaper än an. 
dra triidslag·, el{en ej undantagen. Det hinner till 

ett brukbart timmers storlek p<t ~ a -j den tid SOIJ1 

beh,Pf~ för vir fur , och på 30 a 40 ar iir lärketrii

det ett fullkomligare och varaktigare virke än den 

vanliga furn på 100. På 50 års tid h·ar man sett 

det hinna till 150 fots höjd , och af ett 8() ~li' S 

triid har hlifvit apteradt 300 kubik -fot tiJJlln<~ r, som 

i varaktighet och styrka kunnat gagnas till alla iin

damål till sj öss och lands, helst det biittre iin an

nat timmer emotstår ombyte af torl\a och 'viita . 

Flere millioner plantor hlifva årlige n planterade i 

de bergiga di~trikterna inom England, och det tro . 

liga är, att lärketrii<let inom kort tid derstädes ut

tränger den vanliga furn. Af d etta timmerslag bygd

des f(ir 14 år sedan fregatten / Athol om 28 kanoner, 

som alltsedan varit i st:indig· tjenstgöring· i alla kli 

mat och veddsdclar, samt riiknas iinnu för ett 

godt skepp som km iiga bestånd minst lil<a Jiinge. 

Af alla de försöl{, att heYara skeppstimmet' 

mot röta, som tid efter annan påfunnits, än genom 

koltjäras och oljas inpressande i tim r('ll, iin g·enom 

användande af vanligt salt emellan dem och många 

andra metoder, har intet lyckats och kan ej göra 

det, 'om ej timret innan det insättes i skeppet pil 

något chemi skt sätt .beredes att emotstå den öms.e

sidiga verkan af fuktig och ton atmosfer, som btl

dar svampartade växter och förorsakar röta. Flere 
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metoder för ntt vinna ett sådant Zindamål hafva • 

Eng land b lifvit föres lagna, men för niirvarand 1 
1 

.. k l f" e Jar 
uppm ar sam leten astat sig vid det Ilatent H· 
. t . Il .. . som .r 

Kyan ~ tag·1t. - an lagger det apterade timret uti 
reserv01rer, der det en viss tid öfverg·J· u tes 0 ,J •· 

. .. . c 1 mat. 
tas utt en upp losmng af ett starkt och verk ~ 

• .. .
1 

• sam .. 
samt mtrangatH e mmeraliskt gift (''per .chloride of 
M " d }" • ercury , en 10g~ta syrsättningsgrad af qvicksilf-

ver med saltsyra) hvm·af till 50 kubik fot t 
Il . , .. - ages 

me an l och l. 'ii il , eller 140 gran till 1 kubik-

fot, hvarefte~. ttm~·et upphemtas att torka i luften. 
M ot tlenna forvanngsmetod har blifvit anm:id{t tt 
l o l" . . . ' a 

l a upp osnmgen endast 111tränger r tum i t ·"l 
o 1 1 

. ~ 2 1 a< ek 
sa emnas ~et tnnel:sta till spillo för rötans verksam~ 

het, och ltk~om olJemålning på färsl<t träd hindrar 

den utd unstmngen och befrämJ· ar mera ~in ' f .... · 
b ~· . 1 t"· l a vaJJer 

e1.1agen 1eten or f et onda. DerJ·emte har . "k 
l ··k . .. .. man so t 

oc 1 so et annu, att gora metoden tn 1',t;; kt . 
• , o .. • • ~~ nll genon1 

d~ faror ett ~~~lun~la forgtftadt timmer kan leda till 
da ett gran foregtfves vara dödande och l o 1 ' 

1. .. · ' ( a f et 
ousenerats att tradet sedan det upllhämt· t l 
t ·k o . • 1 . . . a s oc l 
01 at nag~a (agar 1 luften vant betäckt 111 ·l 

l" , . .o • • ' e c oupp-
Ol!ta. sma ~~al tlldal> a~. detta med vatten lätt lösba-
ra gtft. Emellertl(l ar saken af allmänt 

1
• t. 

f .. "k o n Iesse 
so m ett orso att at den dyn skeJlps-~"ab ··1 · ' 

•• • ' J, 11 <atwnen 
ge en storre varaktighet och sOJll t'Jl · 

• · ' t vunmt sig 
auseend~ denge1:om, att ett skepp 1834 blifvit 
byggdt 1 Cowes 1 England af 420 ton 'O f .. o 

t ' ll .. l 1 f' , s m a g a t t 
l so( er ta vet och hvars virke taklin O' J· 1 

h 1 . ... . ' b oc 1 sege 
al e l~ga~ ~ .. ~len foresl~~· ~f~1a upplösningen. Äfven-

ledes larer SJostyrelsen forhdet ar efter att 1• J · o 

l . . . , . ,. . um ma-
na( genom en komnntte hafva undersrikt föd1acll l t 
0 1 , . . · an< e 

c l efte~ att fle1e ryktbara chemtstcr, D:r Birkbecl' 

~ch Profess~r F~ rada y,. i sina . fiireläsningar anse t~ 
etta uevanngssatt af eJ menlig påföiJ'd fiit 1 1 

be t · o f" .. Je san, 
g agna s1g pa orsok af d etta slag·s vit·ke .. 

PI' W J' ' , SOJU 
a oo 1ehs Varf vant i 5 års tid föremål för un. 
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dersökninga1· hvilka sä(}'as äfven nöjaktiga utfallit, 
ocli som fö; niirvaran<k fortsättas på I>ortmouths 
v~ti'f. : Kommitteens ledamöter, som hade att till 
styrelsen inkomma med utlåtande i derm.a sak, Voro 

, Kapten i Flottan Hayes, Pro~ssor Dam el, Boktor 
Birkbeck H:r Copeland Hutchmson och H:r Hotsh . 
Rap porte~ som afgafs innehåller, att af tven
ne skepp, det ena byggdt, det andra reparer~~lt 
med detta virke, hade båda lenmat goda undenat
telser rnen som det iinnu saknas tillräcklig erfaren
het :-ekommendera Kommitterade at-t undvika att 
ptaZera proviant nära det pn'P~!·era~~e ti~~ret, ... samt 
att den 11reparerade hampan bor val tva~tas m.nan 
den manufaktureras. H:r Kyans patent mbegnper 
äfven att g·enom den anförda upplösn.~ngen ''a~·a~ 
tiggöra tågvirke samt segeldu~, ~ch larer ~n fabnk 
till detta ändamål redan vara Inrattad. 

Repslagare-konsten har länge utgjort ett 
måfå och först i våra dagar har den på ett veten-

' f .. l sk:\pligt sätt blifvit inrättad. Nyttan a. et~. an< a-
målsenligt slagning·ssätt, då tågverket eJ. oratt ~~n 
anses som skeppets senor och muskler, mses hast 
om man jemför styrkan ~f tvinnadt tågvirke n~ecl 
det som består - af para l el a delar l i k t eh sa l veg·m, 
eller med andra ord, att ~tyrl\an af ett tvinnad~ 
tåg jemföres med summan af styrkan a~ de~~ d.~lar, 
och om man besinnar, att resultatet , vul forsoken 
me <l tåg hitlills så utfallit, att tv inningw förmin
skar garnens styrka mera fö1· trossar af stort än af 
litet tumtal. Kapten Huddart i Engelska Flottan 
gjorde allmänheten först bekant (Amiral Chapman 
utvecklade denna i<le långt förut , men ej offentlig~) 
med ett siitt att göm alla garnen i samm;1 dukt li
ka delaktiga af motståndstryckningeu, dereft~t· 
följde den förbättringen att åt dukteme vul 
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arntnanslagningerl ge lika tvinning, h l' arigeno~l tå
~et ~~ alft.nast Llir st~rkare utan styrkan lil~a för
,Jelt ofver allt.. Sluthgen har H:r J. Lang 1 Gre
noch i Skottland, fullkomnat dessa p'rinciper ' · och 
J1elt nyligen derpit tagit patent Han har h;irti-11 
.inrättat ett repsla-geri och en machin, hvarpå kabel
garnen på ett hastigare och mera uniformt siitt spin
nas iin för hand, och till hans plan hör derjemte att 
hampan ändamålsculig·are än hittills heredes genom 
en egen sort fina häcklor som med redighet klyf
va och omklyfva tågoma, och utsträcl•a dem till 
full längd paraHela bredvid lnarandra. I ett sådant 
tillstån~l spi.unas tågorna på maehin, och garnen 
som ej äro tjockare än vanliga, innehålla dock ett 
vida större antal af dessa finare och jcmnare Iag·da 
tågor, samt blifva derföre vida starkare, h vilket 
slutlig·en meddelar sig åt tlet hela. Alla tågorna 
som genom häcklingen blifvit lagda utmed hvarau
dra, spinnas från ändan och intvinnas till hela läng
den i garnet, liVarföre den korta och mindre dy
Ja hampan lika fördelaktigt användes som den Jån 
ga. H:r Lang· räknar sitt tågvirke för mindre dyrt, 
och tabellerna som blifvit upprättade vid ffirsöken,
tillägga det äfven betydligt mera styrka än det van,_ 
liga. Hvad deremot varaktigheten angår, fordras 
en längre tid att tillförlitligt bedömrna 1less beskaf
fenhet ; dock synes det _med naturen öfverensstäm 
ma, att det starkaste tågvirke äfven ii r det varal\
tigaste, ty då styrkan beror af bestånclsde~arna ock 
konstruktionen, så beror varaktigheten at styrkan. 
·En afhandling angående demut invention, att ge
nom maehinet-i spinna kabelgarn af hampa, och att 
derigenom gi.fva mera styrka och varaktig·het åt 
tågvirket är af trycket utgifven 1835. Jag har 

.förskrifvi~ ' den mi intressanta underrättelse, och dii. 
den aukonlt~ler sl<all · den framläggas för Säll-
skapet. . ' 
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~ke_rpsbygg·erikonsten har genom en 111 as ~ 
sa af forsok och erfarenheter, stadfästat Amirat 

Chapmans theOl'ier, såsom rätta grundvalen för den

n~ vettenskap, h vilken bevarar och begagnar men

mskans ~~ckras!e uppfinning~r. Särdeles i England 

h~r ell" t<tflan 1 afseen(~:- pa det praktiska, upp· 

statt de flere Konstruktorerne emellan som tillv1iga. 

bragt täta, af både regering och enskil ta bekosta· 

de. profsegling~r, nära nog lika hängångna ridda. 

l'~tl(lerso utman.IJ1%ar. och kamp, i ögonsigte af en 

for utg·angeu hfhgt lll tressera d allmänhet. 

. Främst af alla och mest gynnad af sin rege-

rt.ng, har Sir lViHiam Symon, Kommendör-Kapten 

v Hl flottan och numera Chef för Skeppskonstruktiou 

i E ngla nd, fii stat ett stort rykte vid si'tt namn 

Som för flere år sedan, tjenstgörande på Malt<; 

varf, bygg·de Kapten Symon -H.oddbåtar S(Jm öfver· 

träffade andra båtar i hamnen. Detta gaf, efter fort. 

sa tta forskning·ar, anledning· till f()rsök i större skala, 

och 1821 erhöJJ han regeringens tillstå'ml att som 

en ibland de då tätlarule skeppskonstruktörerna, 

byg-ga Korvetten Co lumbine om 18 kanoner och 

493 ton. Vi<;l aHa de derpå anställda proE:wgliugar 

l~ad~ denna Symons konett företräde i styfhet och 

seghngsegensl<aper. Derpå bygg·de han fhgatteu 

Wernon, som iir af ett stort linieskrpps dimensi<i 

ner, ehuru endast bestyckad med 50 l<. an on er och 

om ~vars företriide partierna stridt och strida ~ruru, 
h.~ar~genom denna fregatt blifvit ett af de m ~irk 
vardJgaste fartyg i Engelska flottan Allmänneli oen 

kommer ma n dock· öfverens att Wernon eh~ru 
i sina röreJser så våldsam att vinden i mod~rat kul

tie s~ak~s n.r seglen, al tid som segervinnare g ått ur· 

<le mangfa ldrga profseg·Iingar för hvilka han var it et t 

föremål, och att endast en t·igg (Watenvit,h) om 330 
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ton och 10 kanoner, kunnat jemf(ira si"' med denna 
~ ' 

fregatt. ne ege n,;kaper som utg()ra hestämda drag 

i Kapten Sy mons skeppskonstruktion iiro stor bredet 

i förhålland e till längt!, minsta motstånd fiir un~1er

va.tten-skeppets form efter Öfverste B eau foys nog 

granna och mångåriga försök, resande hottenstockar, 

infallande sidor, fullhet vid vattenlinieu för och 

akter, mycken stab ilitet, liten nfdrift, kutterformig 

skapnad, stor styrlastighet, störs ta bredd placerad 

öfvcr vat~enl i nien, stora dimensioner, ett fiirre an

tal men s\'åra kanoner, stort fäktmm och af stark sam

mansättning, men icke me1l våldsamma rörelser som, 

mer iin andra fartyg, frestar och sl iter talding och 

skråf. Symons mot;;tånda re säga derföre att hans 

fartyg förtära sig sjelfva under trägen kryssning' 

att hans system iir endast användbart för små far 

tyg, och att expeditionskostnaden blir omått ligt stor 

genom behofvet af stora Besiittningar. Dtiremot 

söka hans v:inner att sammanställa detta system 

med det Chapmanska och an fi)ra, att de äro ena 

handa, fa6t Symon kommit på förfa renheternas väg 

!i !l samma mil! som den andre på vettenskapernas; 

hans med h;\ Ila re påstå äfven att, tons mot tom•, 

erh[tllas de Symonska skeppen f(ir mindre byg·gnads

S!Jmma, än andra af vanlig konstruktion . 

Oaktadt många motsägelser emot 1lenna byg·g

nadsart, har den dock stigit i företräde och vun

nit flere välkände Amiralers och Kapteuers bifall, 

som ledande till mera viiisegling, styfhet , rymlig·

het , helsosamhet , ti!l vackrare utseende, samt till 

biitt re och starkare armering än den gamla, twbt 

det knapt finne:; någon station der Symons fartyg

.ej tj enstgjort, och hvarifrån de ej genom offentliga 

rapporter blifvit ldinde. l\'lan har dock gjort den 

ob~crvation ,. att de :;:ena st. byggde, som anses för 
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de bästa och makligaste, äro mera studerade, och 
att han hos. dem mildrat de egenheter som tillhör 
systemet. 

Sedan Sir William Syrnon blifvit Chef för 
skeppskonstruktion' har han föreslaget att i hän
seende tfll dimensionen, armeringen och utrustnin
gen, indela flottan i 19 klasser, och efter detta 
system har man redan byggt: 

Skepp på 110 kanoner, som äro 3100 ton 
och hvilkas understa batt't>ri bestyckas med 68 =t.t långa 
kanoner. Trenne af denna klass äro under byggnad. 

Skepp på 80 kanoner, som äro 2600 ton, 
och öfverallt bestyckade med 32 =t.t kanone•·, ett 
armeringssätt som mer och mer vinner förtroend e; 
längd af öfra batteriet är 190 fot, yttersta bredd 57 
fot och hålskeppd djupt 23 fot 4 tum. Byggna1lskost· 
naden räknas ti ll omkring 89300 Pund Sterl. , och be
'Sättningen utgöres af 650 man. Trenne äro till det 
mesta fä•·dig·a och ett (Wanguard) lir i tjenstgöring (*). 

Fregatter på 50 kanoner snm 1iro 2080 ton 
och bestyckade på batterit med 28 st. 32 'il kano
Jler som väga 6120 :g- , samt på öfra dä.ck med 22 
st. lättare af samma kaliber. Längden på batteriet 

( ') I den eslm\lcr, som i år lwmmemlerats a f Amiral l'adgct, har 
'Vanguat·d (Symons nJa skepp) seglat mindre väl och flera giin · 
ger ''arit i hamn fö r att omstnfva och ornlii'inpa sin barlast, 
men det oaldadt hafm dess Reglingsegenskaper ej förbätt rats 
och mun heh,iflar att det ., ehuru ett miigtigare och dyrare 
skepp, blir ett bättre och händigare segelskepp än " Bclerophon" 
och "Asia" som äro 84-l<anons-skepp efter F ransk modell , ta
g~n un de1· higet. Flera Kapitcner hafva Jm ft det uttrycli, må
handa at:. p~r tisinne , att .~le ansägo sig liunna i cn~anövrcran
de och rorllg Flotta ntratta mera me1l ett a f d<J s örre 74-ka
non-skcppcn än med detta 80- som är ett sådan vida iifvcr
Jägset i dimensioner och kanoner. Collingwood, ett systerslwpp 
till Wnnguard hal' fåt t en större lfingd emot första plan. 

l 
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är l 76 fot, yttersta bre<hlen 52 fot s: tum och hål
skeppet djupt 17 fot. Byggnadskostnaden uppgifves 
till 52800 Pund St. och deras besättning utgöres af 
500 ·man. Blott en (W ernon) af denna klass har 
hittills blifvit byggd. 

Fregatter på 36 kanoner som äro 1620 tort 
och bestyckade med 32 =tt kanoner öfverallt. Deras 
byggnadskostnad uppgifves till31860 Pund Sterl. och 
besättningen till 303 man. Tio af denna klass äro 
dels färdiga, dels under byggnad. 

:Fregatter på' 26 kanoner som äro 900 ton, 
och på batteriet bestyckade med 18 st. 32 =t.t ka
noner som väga 4800 ~t, samt på öfra däck med 6 st. 
af samma kaliber om 3000 =tt hvardera jemte 2:ne 
långa 18-pundningar. Längd på batteriet är 130 
fot, yttersta bredd 40 fot och hålskeppet djupt 11 
fot 6 tum. Fregatten ligger då fullt annerad, akter 
17 fot 9 tum och för l5 fot 9 tum samt midskepps
porten 6 fot 2 tum öfver vattnet. Byggmiliskostnaden 
uppgifves till 23170 Pund Sterl. och besättniugen 
är 200 man. Af denna klas.s äro 2:ne färdiga, som 
anses för de mest fulländade och maklige, men ock 
de sist byggda. 

Koryetter på 18 kanoner som äro 590 ton 
och bestyckade med 32 # karronader. Uingd i 
yattenlinien är 109 fot 9 tum, yttersta bredd i _Yat
tenlinien 311 fot, djupt akter, då armerad, 14 fot 
11; tum och fö1· 13 fot Il~ tum; de kosta 17900 
Pund Sterling och fordra 135 mans besättning. -

Briggar på 16 kanoner som äro 430 ton och 
bestyckade med 14 st 32 =tt karronader och 2:ne 
långa 9 =t.t kanoner. I .ängden emellan perpendick
larna är 100 fot 6 tum, största bredd 32 fot och 
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hålskeppet dju-pt. 14 fot 10 tum. Deras kostnad upp. 
g i fves till 177(H Pund Sterling oeh bes ii ttningen 
är 12'5 man. Nio sådana äro byggde. 

Ångfartyget Hennes ~ir 716. t.?n oc!l af 140 
h;istar~ luaft, samt komtrueradt 1 andamal att med 
seg'el kunn~ åtfölja flottans operationer. Längd e. 
mellan perpe1Hiicklarna är 150 fot l~ tu1n, största 
bredd 32 fot 9 tum, djupt i hålskeppet 17 fot ~ 
tum, och som tomt ligger det akter 8 fot 2~ tum 
och för 7 fot l O tum. Bestyckningen består af 6 
st. svåra kanoner. 

Genotn handel skapa~ nationalförmögenhet, 
och nationalförmögenheten lägger grunden till fol
lwns politi~ka krafter och oberoende. Ha.ndeln ut
striicker ock civili,;ationen från verldsclel t11l verlds
del och för Europa som, af l{unskapsbegär och 
om;anke för sina varor och tilltagande fabriker, 
mer och mer , bildar sig till en stor sjönation, har 
(len blifvit oumbärlig· och blir det dageligen mera. 
Men hamlel kan ej finnas utan försvar, och f()rsva · 
ret mot dem som besviira handtln kan •ej ske ge
nom annat än flottor. -

Sjö-historien utvecl5lar 3:nc miirliv1in.liga e-

pol-;er, som jemte det de framvisa de mest lysarHle 
sjö-mil it1irtalang·er och de .oerh{irdaste kostna~~er , 
äfven framställa en omtattande och utstrackt 
handel som lifvats i mån af de~ för~var <len l~rhål~ ' . 
lit. Med Ptt ord, man lär af dessa h1ingång·ua ti -
der _Inad en Flotta, ehuru ej alltid stor, kan ut 
rätta för f1iderneslandets goda. 

Den första af dessa epoker är, då ~u ter 
och Tromp försvarade sitt fädernesland, repJblilu·n 
Holland, emot Engl:md och Frauluikes öfvermald. 
Den andra då Frankrike förenade sig med Norra 
Amerika s;mi befordrade dess oafhiingighet af Eug-
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)and. Den tredje, då Eng-land företog sig att 
i flera å:r och i alla tider blockera det stora Fran
ska Kejsaredömet. 

Under , det första af dessa ryktbara krig, 
Jemnade skepps-konstruktion, sjö- vetenskapell och 
tlisciplin sin flirsta barndom. Ekonomi och ordning 
ombord börjades. Armeringen och taklingen för
bättrades och kom mo i sigte af vetenskar1erna. En
rollerings-systemet och sjömanshusen inrättades. 
Linie (_le Batalj på sjön antogs som en norm för 
striden, och skepp som kunde ligga i linje fick der
;tf sin beniimning. ~ Manövern i synnerhet, men äf
ven taktiken var ett föremål för denna tids upp
märksamhet. Sjöväsendet !Jörjade att få en form . 

I - den andra perioden slogos ofta stora flot
tor mot hvarandra. Taktiken utbildades till mycken 
fullkomlighet. Man bryter igenom fran lä och lofvart, 
men söker ännu att göra attack på fiendens avant
garde för att stoppa och bringa l batalj hela dess 
linje. Signalsystem inr;ittas, sammanhållning af 
sto1:a flottor, deras rustande, ekonomi, kopparför
hydning och konservatio n, utmärka denna intressan
ta tid i •ynncrhet. Ekipering och annering, allt 
afväges och bestämmes nogare än tillförene. Man 
anser en flotta sta1·kare till ankars, och. gör be:;i:in
(\iga lambtigniugar på både lovart och 11ivart -Öama 
i Vestindien, hvilh:a man än förlorar än åter
tager . Med ett ord, krigs sji)viisendet utuil<lades 
och fullkomnades, och nationerua fingo intresse för 
sjövapnet. 

Den tredje perioden, vår egen ti<l så 11iira, 
utmärker sig· genom svåra och beständiga kryssnin
gar. Strategien är i synnerhet märkvärdig. · Stora 
flottor söl{a och fly undan hvaramlra, niistan i af 



verld~ns omkrets. Årstidernas hinder försvinna fö.
den hänlade skickligheten, och mali uthåller stf.l 1·~ 
mar på läkust, liksom vore det den vackraste dag. 
Sjömanskapen kommer till sin fullk?mlighet_ och 
man ser de mest lysande prof uerpa. Takhngen 
förenklas och förstärkes. Man finner ske1111sskråt'
vcn svaga och m~n förbrnuer dem. man finne~ dem 
äfven för små för en samlad kraft och deFas dmten
sioner utsträckas. Sättet att bevara det förgängwga 
skeppets kostsamma sammansättning blir ett nödvän . 
digt studium. Det ins<~S att emlast stora kulor kun 
na inve1·ka på striden till sjöss. A~nir!!l. Cl~apm~n 
förvånar verlden genom tydligheten af st.n lara, stn 
verksamhet och sina skepp, som erhålla större di~ 
1nensioner och gröfre artilleri än andra natio•ers. 
Karronader komma i bruk. Besättningarnas bekliid
nall och ekipering blir ett huf,·udföremål för om
tankan. Ett skepps hela hållning anses som ett 
urve1·k af små detaljer. Ordning och snygghet in
förlifvas med disciplin som skärpes, och h varföru
tan, man bli•· öfvertygad de rom, intet krigsskep_P 
med trånga gränser och stora folkmassor kan besta . 
Helsoyården ställes i första rummet bland omsor
g·erna, desto nödvändigare ju liingTe tid flottorna 
lig·ga skilda från land. Besättni~lg· slisto,ma fullkomna ~ , 
be!Kittningen liknar nu en garmson, med alla dess bl
träden och klasser af ''apen , för att vara i beroen
de af intet. Taktiken f(jrändras, en Presima n (Bok-
tor Clark) .är en af huf v udorsakerna härtilL Ge
nombrytningen af fiendens linie. och anfall på '~ess 
ariergarllP- äro hufvudllragen 1 denna , nya. i lara . 
Jerwis försöker första gången och lyckas vt S:t 
Vincent. Nelson visar verlden förvånande ocl

1 
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undransvärda saker. Två kolonner genombryta från 
lovart fiendens böjda linie och förstöra densamma 
vid Trafalgar. En ankrad flotta i en tra~1g han~n 
tillintetgöres gcmorn dublerin~ af lovart:> flyg·el vul 
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1\boukir, en till ankars -tiggamle blockskeppslinie 
~ttackeras i en trån~ pas.~age, skepp mot skepp, 
tystas och förstöres vul Kopenh~mn .. Engelsk~. ma-
in r&.;er sig under denna penod till den bogsta 

:.öjd af disciplin~ fullkomlighet och öfv,erlägsenhet. 

England som hä~.igenom o~h g~nom ha~~e!~ 
blifvit verldens bank, ar ett bevrs pa h vad SJOVa
sendd och flottor förmå. Holland har ock visat 
detsamma. Förenta Staterna hafva handel i alla 
haf, den beskyddas i alla haf, och marinen växer 
dagligen. Frankrike följer Förenta Statemas efter
döme. Erfarenheten är tydlig: ingen handel utan 
krig·sflotta, sådan som Europa fordrar den: Handel 
och krigsflotta äro två elementer, oskilJbara från 
ett sjöfolks utveckl~ng och välstånd. 

Skola då seklers t·åd och erfarenhet vara 
förlorade för Sverige, som haft mång·a lysande ma
rin perioder,; för Skandina vie n med sit.! förträf!liga 
läge, sitt intresse '!.ch 1?1ed o naturens s l osade ~af vor 
inom sitt sköte? Ar eJ . vart land en stad 1 haf
vet med kommerciella elem'enter och lika många 
för en marin, då andra behöfva att våldföra natu
ren för att äga en flotta? Måste ej en nation taga 
sin rang eller falla under sträfvandet, och måste 
den ej göra som sina grannar, väpna sig som de, 
odla handel och hafva en ma1·in som de? och fe
las väl annat än uppfostran, öfning och styrelsens 
aktgifvelse, för att åt vår nation återge sin patm·
liga sysselsättning, ty afgjordt är det att farten på 
sjön är Skandinaviens hjerteslag. 

Carlskrona den 15 November 1836. 

C. Nurdenskjöld .. 



BIOGRAFI. (*) 

Carl Henrik Ek hol m, sedermera adopterad af Tro\. 

le, född hiirstädes 1163, nj(it den omvårdnad, som, 
delad med 10 syskon, kunde åstadkommas af 1~ tt 
mindre f(irmiiget handel.;;lms; 1 förlåten mig· att 
jag ej uppsöker de f(irsvunnne spåren af dess barn
dom, att jag t~j med tröttande noggrannhet, upp
r~iknar el ess framsteg i kadett -korpsen, eller de icke 
ovanliga öden han som yngling·, erfarit under sina 
fi.irsta sjöresor. - 1.\'Jccl öfvertygelse att det iit· en
dast, till tie fenomeniskt store mäns lefnadshändel. 
ser, som dylikt kan gifva intresse, framställer jag 
honom vid l 1 år, afläggande sin officers-examen 
och utnämnd till extra Fänclrik, en grad, som den 
tidens erfarenhet" pröfvat nödig till praktiska lmn
slwpers förvärfvande, innan den ordinära kunde er
hållas . Utan lön och med få utsigter i nidernes
lantlet erhöll han t1illståml för utrikes tjenst och 
antogs vid 18 års åldeJ, som uppbönh-konstapel på 
Holliindska Flottan, h vilken då ~in nu vågade täfla 
med tlen Engelska, och ännu ägde qvarlefvor af 
den g·lans Tromp och Oppdam henne fötvärfvat. 
Efter 2 års fortsatte konvoj- . och Jo·yssnings-expe: 
ditioner i Nordsjön, åtföljde han deu Eskader af 
4 Linjeskepp -och 2 Fregatter som under Kapten 
Brautns ·befiH, afgick till Ost-Indien, der EkUolm 
i landstigningen vid Mallacca, upphäfvande af 
S~adens be~ägring och flera handgemäng med In
diska furstame ådagalade prof af lmnskaper som 

(•) Utdrag af ett ån;'innclsctal hållet i 1{. ö. S. den 15 Novcn,JJcr 
1821 af N. J. F1scherström. 
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artillerist och tilltagsenhet som krigare. Efter den
Ofl fön·iittninlf.. åtf(iljtle. han Es~atlern till c~ijlon' 
liv i l k en der forenade s1g med J:. ra n ska flotian men 
efter fredens afslutande cmel1an England och Hoi
Jaud, åtel'lwm l 786. 

Clwfen, som vid så många tillfiillen blif
vit (ifvertygad om Ekholms förtjenster men af egen 
myndigbet ej kunnat gifva honom något prof af 
Hepuolik~;ns tacksamhet, anm~iltle genast hans viil
f(irhållantle till Styrelsen, som utniinmde houom till 
Löjtnant vid Holliin<lska Amiralitetet; men då uu 
mera få tillfällen der gåfvos att uppfylla Ekholms 
önskan för öfning· i metien, begitrde och erhöll 
h an af~ked samt ilterv~tnde efter 5 års bortovaro 
till fäderneslandet' tlt~ r han begagnatles följande a
ret på fregatten Charlotta. 

Sverige som i 25 år -njutit fredens lugn 
bcretltles 1788 genom IJOiitiska relaiiouer och en~ 
skilta förhållanden, ln·ig och Eld1oim lt'lllllatles till
fiille att i f~itlemeslandets tjenst åtlag·alägga sine för
viirfvade insigtel'. Metl. hefiil å jagten Maluill åt
fiiljtle han flottan under H. K. H. Hertigens af 
Sii tl ermanland anförande, till den 5 Juni då han 
erh öll Lefillet öfver Hertigens jagt Esplemlian, mrd 
h vilken han bevistade bataljen vid Hoglantl, och 
dem nder i ett rägn af kulor for längs Svenska Jini. 
en för att meddela den förenings -signa l som gafs 
från Chef-skeppet och ej af de öfriga sl•el)Pen Iwn
de urskiljas. Genom denna beslutsamhet tillvan han 
sig· icke allenast egna kamraters aktning, utan äf
ven H. K. Höghets syuuerliga uppmärksamhet och 
fortfarande hugkom~t. Ekholm befordrades deref
ter till Löjtna11t, och fortsatte expeditiouen 50111 Le-
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fälhafvare på Esplen<lian till November mil n ad s slut, 

hvarefter han anställdes till tjenstgÖ
1i·ing på Chef_ 

skeppet, det han åtföljde till Karlskrona. Tidigt 

påföljande året beordrad att afhemta Esplentlian 

från Sveaborg, före;nade han sig med flottan, bevi. 

stade bataljen vid Öland., och embarkerade derefter 

som nännaste man på fregatten Camilla , under då 
varande Kapten Baron Rudolf Cederströms befäl, 

hvilken expedition fortsattes tiJl December månads 

slut. 

De bevis af sjömanskap och mod Löjtnant 

Ekholm under dessa 2:ne krigs-ar ådagalagt, till

vunno honom l 790 befälet å lmtterbriggen Dragon, 

med hvilken han deltog i bataljeme den 3 och 4 

Juni vid Cronstadt, äfvensom genombrytningen vid 

W i borg.. Befordrad till Kapten vid Örlogsflottan, 

betäckte han, i förening med den äfven under dess 

befiil stiillda kuttem Falk, inloppet till Borgo och 

öfverförde efter slutad fred, en del af Hinzenstern

ska bataljor:en från Sveaborg till Rygen. 

Af påföljande 2:ne är använde han de tider 

tjenstbefattningarne på stationen lenmade öfrige, till 

öfning i språken och ett allvarsamt studerande a~ 

de flesta nationers sjökrigs-historia och märkvärdiga 

sjömäns lefverne; denna sysselsättning, h vilken till 

en del ersätter den verkliga krigserfarenheten, som 

visserligen ej vinnes genom grubblande i invec~ade 
s ystemer, utgjorde under hela Ekholms lefnfdsha· 

na dess käraste nöje. 

1793 kommenderade Kapten Ekho1m som 

närmaste man på fregatte11 Galathe, under då va~ 
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rande .Majo~e~t ~~a.ron Rn1lo.lf Cederst..öms befäl, på 

konVOJCXpedJtiOn till och uh Medelhafvet; återkom

meu påföljande :'lret, emottog han befälet å kutter~ 

brig·gen Husaren o~:h åtföljde flottan, under Hans 

Ex:elleqs Grefve W a ch tmcisters Lie fä!. Efter hem

}< omsten, föronlnadt~s han till Adjutants tjenstgöring 

j ,]å \·arande Stor-Amirals-Embetet, men uppdrogs 

J79j, befälet öfver kutterbriggen Dragon på en ex~ 

pedition åt Medelhafvet, h varifrån han pilföljande 

året återkom. 

På linjeskeppet Manligheten, h vilket i eg·en

skap af Chefskepp för den eskader, som under Hans 

Exellens Grd've 'Vachtmeisters befäl, 1197 afhem

tade •f. d. Urottning Fredriea, blef Ekholm tjenst

görande som närmaste man, samt förordnades efter 

hemkomsten, till Sekond-Chef på Fregatten Thetis 

och sedermera till Chef derå, under Öfverste-Löjt~ 
nanten och Biddaren D. Blessing·hs ambassad till 
Maroco. 

Så tätt på hvarandra följande befäl och för

troerulen borde viii intyga Ekholms förtjenster; men 

<U erfarenheteu lärt att lyckan ej alltid åtföljes af 

f(irtjensten, uppdrag någ·on g·ång· gifvas af skäl, 

att de ej misslyckats föregåeude året och således 

likasom skydda den Reglerande från ansvaret för sitt 

val . och , osäkerheten vid ett nytt ·-· så förvänten 

J billig·t, mine Herrar, ett stariwre bevis, motsva

rande de fordringar af skicklig·het, en så årlig öf

ning bör fi·ambringa, ett bevis fritt från skäl, som 

endast göras sannolika genom sophismer, eller som 

blända genom öfvertalaude framställningar; det skall 
anföras: 

t Tirlskr. i S)öv., 2:a tir r., ~:a H.) 

7 
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Den för sin lhift tallperhet och verl{samhet ' . j England erkände Lord St. Vincent' .. som e~te~· tl~n 
m~i 1 1n•iinliga bataljen H9i, af det.ta st~llt: er hallit sttt 

, 11 var stationerad att med sm f lotta Llockera nan. , . C .1· 1 
l Il f()reuade Franska och Spanska 1 au t x tam n; ' e , .. 

11. han ansåg sin n1irvaro mera ange agen att men < , • 1 ('0 1 påsk.ynda sine felande skepps re~-~ra ,twn , oc 1 a t cm, 
tt "'ka sin styrka innan den torenade flottalt h_an11 a o u o • ··r blifva färdig, lät han sin flagg bh~sa pa s_ttt t' ro -

. de Chd's skciJP La vilLe de Parts, ooh fortsl•yn-la .. t· l 
l .. le genom egen n1inaro med en outtrott tg v er.,. 

( ,\l. ' ' o l . llt't ubt::tena vid varfvet i Gibraltar, 11a t vars s,un ,, ' ' . ' .. . l n 

1
-edd Svcnsl{a Fregatteme Thetis och I· roJ~l nu ago. 
Fregatten Fröja:> ankartåg sprang·.' en. svar kastby 
dref henne för bogen af Fn~gatten fhetis och borttog 
l , -1• -t 11 a:' 111 ndas bog·spröt och fockmast, sa1nt skada-ten~~ ''Il de f'jelfva fartygd ~etyd~igt; d~nna bryds~m~~~a s~a : 
ni ng ' för Freg:~tten r~~etlS ' ga~ Ek_llQIII~. tJllt~tll~ .1~~ .. 
E g·elska Mannens narvaro, v1sa sm duft och radab-n .. l .. . het. Lord St. Vincent, hvars uppmar \Samma og·a_ ~.~-
genti.ng förbigick, utvisade Ekhofl.~~:tlso1•.n extl·emApcl_lor 
e ne officerare och skref till Be alla van e mira· 

l g fo'· 1• Örlogs -flottan, Hans Exellens Grefve \V ra u-
en · " l · l kl' ·· gel under den -~8 .Tanuan ~79~, l~~~.~ yc. ~~·• 

händelse som tt·affat Hans Sven~ka MaJ.b F1eg.1tt 
Thetis ha1· f()n~irfvat mig tillfälle att ådagaliigga 
min aktninrr för Snnsl{a Nationen och göra bekant
skap med tl~n viirdig·e befäl~~afvaren på r~'hetis, Kap-

t . Ekholm sam t dess off leerare, och Jag kan med en ' . . l l . största nöje försäkra Ede~· Ex~ Ilens, at.~ pg a t pg 
träffat en sam ling af al•tn!ngsv~rdare man. ~~l:~e1~ 
Eidwlm har lemuat e!t s.adant _exemp~~ af foftr~~ 
lig ordning och hushallnwg utt alla goromalen ha!
st:ides, att det i lång tid skalllllifva ihogkommet ttll 
fönnån och ny tta för min Herre och Konung." 

Äskas uågot kraftigare bevis än detta, gifvct 
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af en Amiral metl så erl<iind fullkomlighet, af en 
nation som ej 1ir van att smickm och som sällan 
111edgifver att den i maritimt afseende, sett något 
förtriifl'lig·t hos andra. 

Freg·atten Thetis återkom 1799 och Ekholm 
befordrades till Major vid Örlogsflottan. 1801 com. 
1nerulerades han på chefskeppet af den eskader som 
var ämnad agera emot Engelsmännen, 1802 UilP
hi-ijdes han i adligt stånd och upptogs under N:o 
·2105 uti af Trolies ätt, Major af Trolle, nu 38 
år, erhöll, 1ifven en belöning i den husliga kretsen 
genom förening med fröken Margaretha Constance 
af Trolie, dotter t i Il den ·allmiint sa lwade General 
Amiralen af Trolie och dess fru Carolina von Carlsson. 

Kong!. Örlogsmannasiii Is kapet som, efter dess 
gjorda föduster, vid denna tidpunkt bi-irjade utvid
ga sin verk n ing·skrets, kallade, med fä;;tad uppm:irk
samhet }J å sitt ändamål , nu Maj or af Troile till 
sin arbetande Ledamot. 

1805 utnämndes han till Riddare af K01igl. 
Sviirds-Orden, kommenderades för följande året som 
Ch.ef 11å fregatteu Ulla Fersen under blockad-expe
dition af Preussiska hamnar, och 1801 uppdrogs 
honom befiilet öfver fregatten Camilla under kon
voj-expedition åt Lisabon, i Medelhafvet och vidare 
till Smyrna. Fregatten återlwm 1808 till Sverge 
Och Trolie förenade sig· med Svenska flottan, som 
Vitl Roggervik blockerade d~n Ryska; åtföljdft der
efter till Karlskrona och uppdrogs befälet öfver 5 
~~eg·atter och 2 )mtterllriggar samt utnämndes till 
Ofverste-1-!iijtnant i flottome. 
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Det 1ir belönande, att, för bppfylde pligter 

hug·kommas med befordran, men det är än me ' 

tillfrrdsställande att erhålla så rörande prof på :: 

F~rstes hugkomst, som dem Tr.olle vid sin återkomst 

fran Medelhafvet emottog af d. v. Hans Kono·l 

Hög·het Hertigen af Södermanland som i en skrb1·r' 
" . ' .. 

velse yttrar . aldng· kan utur mitt minne utplån 

" · · l l · k as 
nuna gam a ;.ngs annaters käcka uppförande och 

"Major Troile har lika ojiifaktig· del deraf som mi 

"1[7 E n 
gam e "apten ~ kholm. Jag har alltid med känsla 

"deltagit i det beröm som fiignat mina öron röran. 

::de '~&·ollens uppförar~cle, och har aldrig t;iflat att 

h;w &eke skulle med hka ifver för Konung·ens tjenst 

" besanna det lofonl som j:w fordom gifvit Ek ho lm: 
"l . .. b , 

, '.os Illlg· aro nat~!wn af lika viirde, det är blott ger-

rnng·en som bestammer den aktnirw som en kiick 

"Off" l . l "' ' 
1cer Ios m1g Jar en ostridig riitt att fordm och 

::som edra åd~gala~,de prof ha förtjent. Jag önskar 

,ecler lycka .. _tiii :r aterkon1St och till de nya bragder 

som eder foresta. Med dessa täukesätt förblifver 

"dess väl affectionerade Ca r l". 

1809 om våren kommenderades Öherste· 

Löjtnanteu af Tro~le till Chef på fregatten Eurydice 

och med denna, .1emte den under hans befäl äfven 

stående freg·atten af Chapman emottog· han vid 

Kullen, fr~n En?dska e5kadrer~ vården om en dyi·

b~r konvoj, hvllken han med ytterligare biträde 

af fregatten Janamas och brig·g·arne Helfin och Vän· 

ta Litet, ledsagade förbi Drak'ö, der Danslc'a rnou
s!~par o~.h .. mångfaldiga armerade båtar förgHves 

gJo,rde forsok att kap ra bort en del af konvojen, 

som han samlatl och oskadd förde till Karlskrona; 

der intog han en transport af s j(ifolk och afsegla

de till eskadern i Stockholms-s.kären, samt beor

drades sedan att ki·yssa i Bottniska viken. En Bys~ 
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fregatt syntes. Trolie sat·te till alla nrojliga segel 

och fre~attt~n ~ury~lic~ sJ!iilla seg·ling gaf hopp att 

komma 1 batalJ; vtd wgangen af Vasaskären bör

jade Ityska freg·atten upphinn:•s på långt skotthåll, 

och dess akterkanonPr att träf1:1 metl ·säkerhet; 2;ne 

g·ånger stötte Eurydice lindrigt på grund, men kom 

}fckligt af och Troile fortsatte sin jagt, utan att 

lossa ett skott, med föresatts att så mycket krafti 

gare drabba på niirmare håll, då en olycklig kula 

i~rån Ryska fregatten d()dadc Svenska Lotsen, och 

g,1orde ställni11gen i en ol•iind, så trång· skärgård ändå 

~.H·ydsammare. Trolie hoppa1les likväl kunna nå sitt 

mål och nwtl uågra minutt'rs gynnsamma karringar 

hanns Ryska freg-atten på nära skotthåll; g-enom en 

vaclwr maniiver af ankring akterut, då klippor och 

land t'j till ii to upplofning, bringades fiendeu på den 

tankan att Eurydice stött. Ryska fregatten lofvade 

upp, i tanka att med sin eld öka det förmodade 

bryderiet, men emottog i detsamma hela laget af 

fregatten Eur_ydices väl rigtade kanoner, som på den

na distans spridde förödelse;· kmtröken hindrade i 

b(i&jan att se Hyska fregattens rörelser, blott några 

skott och de särades ohyggliga skrik hördes men 

s~a r t u p~tiick tes, _att den, med alla de sege i dess 

sonderskJutne .t~klu!g till ä to, satte på Jan d och hop

pa~J es <~n~last halsnwgo af Batterier och Trupper, 

hvllka, Jemte det trang-a farvattnet och den till

tagande stiltien hindrade Trolie att fullfölja sin se· 

ger. Han förenade h_~r ~ig· kort derefte r med Ar

madan, under d. v. Ofver-Amiralen Baron Pukes 

ht:fiil vid lhtan, blef eskadern följaktig· till dess 

ankom st i Stockholms skären och å terkom i Novem ·· 

her månads slut till Karlskrona. Fjorton dag·ar der

efter uppdrogs Troile öfverbefälet för frt~ gatten 

~amilla ot.:h kutterbrigg·en Delfin, att till T ysk land 

~fv(~rföra f. d. Konung Gustaf IV Adolf Dess Ge

rnål och I;lam. ,Julafton afseglade. han hkrifrån ot.:b 
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ank~ade Juldagen på Perths redd, derifrån de b· 
kenng skedde till Siralsund llå kutterbrig·gen , ar. 
f. o • • salllt 
regattens sma fartyg; och hka lycklig't afsegl 1 

h d ·r a N o a1 e 
an en ran yarsafton och hitkom Nyårsdagen. 

1810. e~höll han befiil å linjeskeppet Konu 11 

Adolf Frednk 1 blockad-linien för Karlskrona inloppg 

18~1. uppdrogs honom bt~ fäl som Eskader-Chef fi); 
4. linJeskepp och 2 fregatter till hamnens bet1ick. 

m.ng, 1812 befordrades af Trolie till Öfverste vid 

R:Ikets flottor och med li11jeskeppet Drsitigheten af. 

g:Iek han samma år till kryssni11g och rekognosce

rwg un~ler 'fyska vallen, att inhämta undenättel se 

hun~ man.ga af Konungens trup'per till iifventyrs kun

de ~~nnas 1 Pommem sedan Fransmiinnens oförmoda

d~ ofvenumpling, och för de som önskade åtet·

,,~,~d~, vara behj:-.~plig, samt att Lemägtiga sig 

d~1 l farvattnet fonnodade kapare. Efter fuli

gorande af de uppdrag· som !lå kunnat verkstiillas 

förenade han sig· med flottan under d. v. Vice Ami: 

l'alen m. m. Friherre Palmquists Lefiil och sedan 

d~n tillämnade stora landstiguingsexpe!,litio nen blif

VIt beslutad , fi)ronlnades han till Eskader -Chef för 

3:ne .~injeskepp och d e befraktade fartyg som j 

Dalaron skulle embark t-'ra l:sta Divisionen af Armeen. 

han afseglade i sådant ändamål från Karlskrona me1; 

fick, på hiijden af Go ttland, ordres att återvänd:. se-· 

dan det t.~!! ämnade f~re~a~·et h lifvit ~pp skjutit. 1Sl3, 
~om B efalhafva re pa linJeskeppet Aran, del too· han 

l tru1~pernas. öfverrö.~·.an(~e till Tysldand, stati~f.ra
des .n<~gon tal utanfo r l~?stock, samt afseglade ty ida

re .~J!l .. Sundet, l~va.~·es t Ofverste af Troile uppHrogs 

b efa l of~er aHa i Oresund och Flintriinnan statio

net·ade ?riog·s och An11eens flott as fartyg· till skyd

dan.~le f.or handelns ofredande af Danskame. 1814 
erholl Ofversten af Trolie befälet för en eskader af 
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S linjeskepp och mimh:e fartyg, h vi l h öfverförde 

,lrme~n från Tyskland till Sverge, afseglade seder ~ 
l)lCra med 4 linjeskepp till Norrska lm sten, der han 

egde den dyrbara tillfredss tiil.~el~~m att se sitt sl\elJ(_) 

prydas af sin Konungs och ":~dgorar;s fl~gga, s~~n~ 
under intaguing·en af Kragen> och F reclnkstad hora 

sin fordne Stor-Amiral med den nådigaste y nnest, 

försäkra om sitt . Jifliga minne af i.idena om bon} 

1788 89 90 och Ilet viirde han sat.te påTroiles 
' ' ' . .. 

tjenster, utniimdes till Kont re- Am ~ra l och crholl af 

Hans Maj:t en dyr,Lar dosa. 1815 förordnades Kon

tre-Amiral af Trolie att b estrida Kommendants tjenst· 

göringen hiirstiides under Kontre-Amiralen m. m. 
Rosensvärd s tj enstledighet, 1816 uppdrogs honom 

att f(irriitta Gent-ralm(in.string i landsor ten med l :sta 

distriktet af flottans Lfitsmanshåll, 1817 förriittade 

han Generalmön~tring· med Kong!. armeens flotta s 

Sjiiartilleri i Götheborg och filrortinades till Kom 

mendant i Rarl s kron~, 1818 f()ronlnacles han at ~ 

bestrida Befi\1 hafvande -A mirali::- Emhctet , under Vice 

Amiralen m. m . Friherre Lagerstråles vistande i 
Stockholrn och utnämnd es till Ko mm en clii r af Kungl. 

Maj :ts Sviinls-Orde.n, s.amt förordnades till Bataljons

Chef viu ett af (irlogsflottans Sjöartillerireg·emepter; 

Sen hiir, 111inc Herrar , en kort teckning af 

denne mans tjenstebana. Samtiden skall med smär

tande salwad erinra sig den lifliga verksamhet, med 

hvilken han omfattade allt hvad till flottans föreleJ 

lände'. När s~gs han någ-on5in blifva kall för tjen

stemannaplig·ter, eller upph(jra att sträfv~ t i~! vitla

l'e kunskapers inhemtaude: den sa nna , lofhg·a arelyst

naden, att gent)ln sideldighet och nit i tjensten , 

bana sig· viig till ärestiillen , Eirde honom noggr~11t 

lytla utan fi)raktligt kryp and e och skilja ärans v~ig 

från kabalens och intrigen~. 
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Ett gifvet löfte ansågs af honom heligt och 
hvilken har någonsin kunnat misskänna den redlig. 
het som stämplat hans handlingar, eller förgäta det 
aldrig förlamade deltagande, med h vilket han sökte 
afhjelpa de bekymmer, som honom anförtroddes. 
Skulle likväl någon ännu bibehålla minnet af ett 
skarpt tilltal, af en striif befallning eller häftig upp
maning, så erinren eder äfven denne mans Öppna 
sätt att godtgöra ett förhastande, och glömmen 
icke att ofta är ett hårdt tilltal af en nitisk för
man mindre smärtande än en fömktande tystnad son1 
förbjuder all förklaring, och att i förra fallet fö· 
rebråelsen ät· slut, i det sednare blott upskjuten och 
till en annan tid förvarad. 

I denna korps skall alltid af Trolies minne 
blifva kärt och en hugkomst af dess lefuad erinra 
om <}en oförtrutenhet han under alla tjenstegrader 
utöfvat. 

Fordrar väl Kong!. Örlog·smanna-sällskapet, att 
jag skall visa af Trolies förtjenster äfven i detta sam
fund? Nej! de äro införlifvade i dess förtjenstet· som 
sjöman och embetsu.1an. Den som bidrager t.illme 
tiens förkofran, tjenstens fullkomnande och flottans 
ära, hvad gör han annat än uppfyller vår ()nskan, Yore 
han ock en främling· af detta samfund? men vår tack
samhet fördubblas vid minnet af den bortgångnes if\' er
för samfundets bästa, den om tanka med hvilkeu han 
riktat vår boksamling och den fog·lig·het han tilltvang 

. sig vid eldiga yttranden .. och föt:~var, af skilja.k)_iga 
meningar, under egen kansia af formagan att af·gora. 

l Mig återstår det smärtande tillägg·et jag upp-
-skjutit: han dog den 7 April 1819. 

-QJ\l DEN DAGLIGA T JENSTEN, OMBORD l öRLOGS-
.FARTYG. (*) 

(Insändt.) ,,.,.T 
U ne place pour clzaque chose, et chaque 

chose (t sa place," är en regel, den man i Kong!. 
Franska flottan anser såsom en osviklig grund, för 
så väl vinnande af r u m som af t i d, samt derigenom 
möjlig·heten att bringa ett skepps hållning och ord
ningen inom detsamma till den störst~ fullk.omlig~, 
bet och öfverensstämmelse. Den rechghet 1 upp
ställningen och den noggranhet i detaljerna, som 
öfverallt igenfinnes i det Franska reglementet röran
,]e tjensh' ns utöfning ombord, leder också direkte 
till detta väsäntliga mål, samt utmärker tillika den 
bufvudsakliga afsigten: att åstac!komma och bibe
hålla en ovilkorlig enhet eller Ii k f o r m i g h e t i 
~j e n s t e n 1 ombord på alla Kong l. flottans fartyg. 

H varje sak på sitt ställe, och ln•arje göro 
mål på sin tid, ii r också otvifvelaktigt säkraste med
let att frambringa ordning och uppnå en viss fort· 
gåi1g i Jwarje befattning eller göromål i allmänhet. 
Så väl i afseende p[t utrymmet i ett skepp, som för 
de månofaldiga och olika göromål som derinom b 

.. före l• om ma, måste då så mycket snarare en allman 
re<rel för anortinandet deraf vara antagen och noga "' bestämd • 

Om det måste medgifvas, att i allmänhet in 
gen regel är ulan unda"nta.g, och må~1ända i vis~.a 
fall oftare omi.JOrd, star tcke debS mmdre deu har anf~rda regel u fast i sin princip, och j u nar ma re 

(') Af den 16 Novem,bcr 1836 • • 



106 

man i utförandet kal) följa den, dess närmare kom
met man till fullkomlighet i hvad elensamma åsyftat·, 

Då man praktiskt undersöker de delar af vårt 
nya, ännu icke faststäHela Reg·lem,ente för tjenstg-ö
•·ingcn ombord i K. M. skepp, som skulle omfatt:\ 
den allmänna tjensten, eller de dag·ligen f~rekom 
mande göromålen, kan, så vit la man erkänner nöd
viindigheten af någon liHorn~ig·het eller enhet i det 
stora hela, den brist på redighet J uppställningen 
och . saknaden af ~letaljer, i afst·,· nde på t i d och 
s ä t t, som man deruti erfar, icke undfalla. 

Om man blott föreställer sig ett skepp, full
lwmligt utrustadt och fiinligt från va_rt'vet, eller 
detsamma, sedan el et hunnit. helt och h?d le t ionl
ningstiillas till sin materiel, o~;h då den inre clagli 
ga tjensten om bord kan försättas i en jemn, ost(inl 
gång: - månne någon bestämd ledning; för denna 
daglig-a tjenst, timma för timma, med anvisning på 
det ena g-öromålet efter det au,lra , samt sättet fö r 
utförandet deraf, efter en viss allmiin regel, eller 
ett antaget s y s t e m, kan igenlinlias i det för KougL 
flottan föreslagna Reglem eule för tj ens tgöringen om
bord'? -- visserligen icke. H varje Chef måste allt
jemt utom reglementet, för tillfiillet författa sitt· 
eget bihang dertill, och hvarjt: Officer skall vid om w 

byte af Chef eller fartyg;, alltjemt Lehöfva sätta sjg· 
in i hel t nya eller olika or<lr:inga r, som sålunda 
uppkomma. ( 

Allt förmycket hlefve det , att h ii r anföra de 
åtskilliga delar som sålunda lwnna utm1irka sig; hri 
stan.(le i ordnandet af iimn.ena, .samt detaljerna~ ut 
förlighet. Detta ReglemeutP. är ej uppställdt 111cd 
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afseende på den regel här ofvanf'Öre blifvit n1imnd \ 
ehuru den dock torde vara nödvändig att iakttaga, 
lika mycket i · sjelt\·a föreskriften som i verk&tälla.n- ' 
det deraf. Näg·ot bör likväl Citeras derur, till led
ning för bedömmandet af ·,den · stöi·re eller minch·e 
anledning som lmn vara att angifva dessa bl'ister och 
fel r synnerlig·en i denna af delning af Reglementet. 

T. ex. artikeln 16:de i detta Reglemente, in
nefattar föreskrifter fi)r "vakthafvande och öfrige 
officerare' '. En vakthafvande officer, som . deraf 
vill inhemta en ledning för sitt förhållande såsom 
såclan, träffar genast }Jå helt andra föreskrifter, rÖ
l'ande officerare i allmiinhet, och fortfarande · befin 
nes innehållet af efterföljande paragrafen1e, omvex
lande för vaktharvande samt öfrige Officerare. 

Der förelwmmer, §. 252, att "Officer förritt 
tar ofta mönstringar med den del af Lesiittuingen, 
som är stiilld under hans seFskilda uppseeude." Mån 
ne det l<an vara något lnigsfartyg, der en Officer 
niir han behagar, kan förriitta mönst.=iugar med sitt 
afdeldta manskap, eller i allmiinhet serskildt Lör he 
giira att få giira det? Eller skall icke i ett viii 
onlna<lt' fart y g·, en viss tid regelmessig-t för si'ulaue 
mönstringar vara bestämd, eller ock för tillfililet 
anbefalld? 

§§. 587, 588, 589 och 590 afhandla, i en 
suite: "om sättet fi.ir Lränvins aftappning·; kojernas 
uppbl åsan de och stufuing straxt efter utpurrningen; 
däckenas spolning och reng·öring· pit fregatter och 
linjeskepp; att dessa arbeten jemte eftersyn af ord
ning· och snyg·g·het, skola vara verkställde innan 
klockan 8, vid hvilket klocks-lag ehodun häHes , då 
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ifall 'farty-get ·ligger till ankars, flagg hissas oclt slu
pame bö-ra vara -utsatte, der icke annorlunda befalld t 
är, samt rårna toppade och brassade; att flag·g· ej 
onödigtvis bör blåsa j bård t vrider' utan giis be;:
gag·nas; om spolning af undra batteriet på linje
skepp; - däckenas sopning tvenne gånger om da'g·e11, 
samt dessemellan när så behöfves; om understa diic
kets skurning· med t o rr sand, och t o r k n i n g me. 
ddst fyrugnar; etc. 

§§. 595, 596, 591, 598 och 599 afhandLa 
likaledes i en fortsättning: om lwsättning-ens mat
timmar, och tiden som dertill medgifves; om f(irb.u<l 
att hyta eller handla med proviant-1Jersedlar; att 
Chefen på 20 kan.-fartyg o.ch deröfver håller eg·et 
bord, och öfrige officerare äta ti!Jsammans; om kre 
aturs medförande ombord, endast med Chefens tiLl· 
Jåtelse; mönstringar med besättning·en h-varje Sön
dag, äfvensom Torsdagsförmiddag·ar m. m. 

Ingenstädes igenfinnas t i d e rna i någon viss 
fortsättning, då allt detta bör ske; icke den o r d 
n i n g som dervid bör iakttagas, eller s ä t t e t för ut
förandet deraf: det är en förteckning på hvarjellan 
da ordningar att iakttaga och arbeten att verl{stiilla. 
Någon klassifikation eller förening af direkte tiU llVar

andr~ höra~Hle iimnen sa~nas ttlligen, fii1· d1. delar 
som mbegnpas under Fordelmngar och Ordn{ng·ar. · 

' 
Det är ' enligt min tanka, all<leleg nödviiu-

' r 

(ligt och låter sig förtriiffligt utföra, h varom K. 
Franska Tjenstgörings .reglementet, och tjenstens re · 
gehnessiga ut(ifning det·cfter, gifver dt s~ikert erfa
renhetsbevis, att på det nogsammaste bcstiir11111a den 
dagliga tjcnsten ombord för alla fartyg; , uil.de till 
beskaffenhet, tid och sätt för dess verkställande, 
omfattande icke allenast allt . h vad som rörer .ett luigs-
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fartygs effektivitet såsom sådant, d. v. s. all sort 
exersis, utan äfven dess hållning i materidt hänse· 
ende, snygg·het och ordning, med afseende serskil(lt 
på dess Yistande i sJö ?.ch i ham~. TillfälLiga om
ständig·heter kunna mtraffa som fororsaka en rubb· 
ning i sal\ernas vanliga gång, men d_et blir då ~lott 
en suspension af den etablerade ordmngen, hnl~en 
af sig sjelf åter inträder, med detsamma an!edmn

gcn till dess brytning· upphör. 

§§. 36, 3i och 39 i det föreslagna Rt~gle

mentet åliigga Expeditions-Chefen ansvarighet för 
de under hans befäl varande fartygs hållning och 
exersis. Ilet är dock ett stort ansvar, då intet 
ge n e r e l t system tö1· ex e r sis och hallning finnes 
etablerad t, eller måste åtminstone för tillfället an
nars en reglering för den allmänna tjensten på flot
tans fartyg författas. Men då framstår återigen 
ovanan och- oerfarenheten, såsom kraftiga 
hinder att hastigt uppnå den fortgång· och öfver
ensstämmelse i tjenstens ut() f ni ng, som åsyftas, 
och som är nödvändig för att kunna påräkna en 
viss effekt af det hela. 

§. 191 inneh&ller i 3:ne punkter de allmän
na föreskrifter för en Chef på enkelt fartyg, h var
efter han har att bringa detsamma till en tillbörlig 
kapasitet, såsom krigsfartyg. Det öfverlemnas till 
ho11om att efter omständigheterna öfva sin besätt

uing i a Ila dertill hörande de.~ ar' m~n ... nagon n ~11-
lllän regel i detta afseende, for de tlllfallen da m
ga omständigheter äro för handen, eller i vanliga 
förhålranden , finnts icke föreskrifven. 

En så vig·tig sak, som den förberedande be
handlingen af ett krigsskepp, i och för användandet 
af alla dess krafter till framkallande af hela den 
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effekt som deraf 1ir p~riiknad, torde icke b()ra så 
helt och hållet öfverlcmnas åt en enda persons Le
stämmande , h vars olilw, om ej ensidig;a och cg-ua 
åsigter, samt inträffande ovana, kunna f(hanl eda de 
heldagansviinlaste följder. Endast ett allmänt anta
get system, och bestämda föreskrifter derefter kun
mt lemna en siiker ledning för utöfning·en i denmt 
del af detta makt·påliggande kall; deraf ocksii en
het må vinnas och någon, "·iss her1ikningsgrund m:l. 
lwnna följas för h varje fartyg·s effektivitet, antingen 
enskihlt, eller med afseende på flera, ~Ile r ett större 
antal tillsammans; ty utan en sådan för det hela 
etablerad ordning, måste följden ovilkorligen blif
va olikhet i I.Jehan<llingen af h varje fart y g sersk~' ldt, 
samt derigenom ovisshet on1 hvad som Lör Jymna 
påräknas deraf, enskild t ellet• i förening. 

Det synes således vara. högst angeläget, att 
en viss allmiin anordning och vissa tider bestämmas 
för all hufvudsaklig tjenstg()l'ing och exersis omLonl, 
och att alla detaljer deraf nogsamt varda beskrifne, 
bvaraf skeppets bättre eller siimre hållning och för
måg·a, i afseende llå dess än damiii, kan bero. Ett 
ungefiirligt minimum af dess effektivitet blir sålun
da utstakadt, fritt för en mera kunnig och driftig 
Chef, att på samma grunder bringa sitt skepp och 
sin besi.ittning till ett maximum af hållning och 
skicklighet. Det torde äfven för en Chef utg·()ra 
en viss ftirminskhing i ansvar, vid sådana in trämm
de olyckliga tillfällen eller företags misslyckande , 
som kunde synas härleda sig från okunnighet eller 
untlerlåtenhet, att i en väl beräknarl och rigtig ord· 
ni ng hafva gjort de krafter· användbara, h varigenom 
en sådan sakens utgång kunnat afvändas eller förbytas. 

Huru det är, gör sig (lock allt sådant slut~ 
ligen gällande, h varhelst det kommer ifrån, , sotn 

U l 
grundar sig på naturliga förhållanden och som ät· 
öfverensstiimmande. med ett sundt, opartiskt bedöm
mantle. 

I Kong!. Franska flottan ha1· man Hing·esedan 
insett ni:idv iindig·heten af att äg·a full ständiga Hegle
menten så viii för tjenstens utöfning· i allmiinhet som 
för all ex.ersis om !Jord. Den omfattning· och nog
granhet som · utmiirker det Franska tjenstgöring·s-reg
lementet, (*) utvisar ' tillräckligt efter hvilka grun
der Ilet blifvit utarbetad t. En så vigtig sak, som 
anonlnandet af de inre och dagliga förriittningarne 
ombord, samt exersisen i Konungens skepp, hvaraf 
itela dess effektivitet beror, kunde icke, för så stor 
skala och då anstr~ingningarne med så mycket all
var i detta land, riktades på flottans angelägenhe
ter, öfverlcmnas åt hyar och en i någon mån kom
nlenderandes enskilda vano1· eller beräkning·at·. Man 
betraktade ett skepp såsom en flytande fiistning, 
och ansåg lika nÖdYändigt att utstaka en regelbun
den utöfning af tjensten, samt iakttaga Yissa allm1\n 
na dispositioner, i den ena som i den andra; och 
med samma noggranhet, samt efter samma grundet· 
man furwit det oeftcrg·ifligt att öfva besättningen i 
en fästning, eller krigsfolk i allmänhet, i handte
rarHlet af sine respektive ya pen, på samma vis och 
lika ·s y s t e m a t i s k t, insåg man att besättningen i 
ett skepp behöfde Hira sig och öfvas i bruket af 
de sina; helst man icke hade erfarenhet af, att 
detta manskall var af en annan, mera ' förekomma n
de natur, och ej heliet· sal\:en befanns mindre vigtig. 

I Engelska flottall synes det som man iifven 

(') Öfversiittning·en a f detta Reglemente är liing·csc.lan !Jåbör.;ad. 
Titl och oms t ii n d i g h c t er hafva dock icke tillåtit att ännu 
kanske l'ii läng•c tid, ruedhiuua detta arbete . ' 
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funnit ang-elägenheten af att i all exersis me<l va~ 
pen, följa tle allmiinna gnuulsattser som derfÖr bli['~ 
vit antag·na, såsom ensamt lcd:uuh~ till säkerhet, pre~ 
cision och effekt; äfvensom att fiir tjemten i all~ 
mänhet ombord hafva de noggrannaste föreskriftu. 

En ständigt fortsatt praktik, såsom hittills 
inom Engelska, f'ranska, m. fl. mariner, k a n visser. 
!igen g-öra .en reglem~.nt~risk noggranhet eller.f.:in
netlom af lJenstens utofmng ombord mera umbrrhg; 
ty der förhåHand~t är sådant, der liksom , växer 
hvar och en in uti en yiss routine och sjö-coutu
me; men ju mera praktiken eller vanan minskas, 
ju mera påkallas tie reglementariska fi>reskriftema, 
och der hv·arest praktiken 1ir liten eller ingen, der 
blir en sådan reglering _så mycket angeliignare, som 
ingen hugkomst eller erfarenhet kan ersätta. bristen 
d era f. 

Generalen Sir Howard Douglas, i sin af
handling om sjöartilleriet, andra afdelningen, ytt
rar sjg sålunda rörande exersiseu ombord med ka· 
noner: 

"Inga faststillida reglor för exersisen furino:; 
' 'ännu }817, vid hvilken tillpunkt Amiralitetet för
" ordnade en kommission af officerare, för att sam-· 
''manfatta ett nytt system för undervisningen ,i kanou
' ~exersisen ombord.'' 

l . ' 

"Det är mig obekant om detta system deh-
"nitivt är antaget, eller om det hlifvit hänskjutet 
"till en ytterligare granskning. Huru dermed än 
"är, har jag tänkt det icke kunde vara annat än 
"nyttigt, att föt· ett ämne af så väsenutlig vigt, tag~ 
"kännedom af de nationers erfarenhet som kunna 
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• bli f va våra motståndare, o e. h jag vill i dess helhet 
"här intaga det Franska exersis-reglementet, hvilket 
"synes mig vara det enklaste och bäst utför.da af 
"alla reglementen i den vägen.''(*) ' 

l United service Jonmal finnes följande an~ 
fönlt : 

"Bristen på passande och fullständiga re
"glementen har ledt till brist på enhet i taktiska 
"fi>reslnifter och i tjenstgöring·en ombord, allclen
"stunll Amiralitetets -Instruktione:t icke varit tydliga
"re och oföränderlig·are än Persernes och Medemes 
''J " "V' l .. " h }b k agar. Il are omnamnes, en am o , nyss 
"utgifven af Kapten Glascock, och som utgöt· en 
"förhäth·ad bearbetning af Kapten Griffits och Löjt
"nant Martellis dug·liga, men mindre systematiska 
''verk, som säkert skall bidraga till införande af 
''likartad ordning och sätt att fullgöra hvarje an
"svarig grads tjenstskyldighet ombord, h vilket lwm
"mer att afhjelpa, just de brister vi nyss omnämnde." 

Vår benägenhet, att mera uteslutande fästa 
oss vid det som emanerar från England i sjöväsen
det, har utan tvifvel sina grundliga skäl, clå det 
beträffar sådana saker, som ännu äro underkastade 
pröfning och fordra erfarenhetens vittnesbörd' för 

(') Detta Regieineute fanns redan 1812. När det först blef utar
betad! och utg·ifvet, har jag mig fiir tillfiillet ej bekant. En 
öfversättning dem f är ej Iii n gesedan af mig utad1etad och till
fälle blir således att ytterligare taga denna, troligen i alla af
seendcn mycket anseelda mans yttrall(le, till stöd för de erin
ringar, som vill jemfiirelsen med vårt sätt för unclc1·visninn- i 
kanonexersis Latnnn föranledas. "' 

(Tids/o·. i SjöP., 2:a ärg., 2:a If.) 

8 
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tt med säkerhet kunna antagas; men vi se äfven' ~uru vi ofta, och i ganska v~_gtiga del~~-, _taga 
0
U1· 

d h l h derigenom forlora oenmtthgt, at. an ra anc oc 
minstone i tid. 

S"k t är nu att fönänta, att det äfven hos a er . f" tt . bl. taget såsom nödvändigt, att m o ra e Vlsst oss Jr an .. f"l' l +. . enhets-system och en allmant o,]< ot mng 
b d . K M. skepp. Mången Befälhafvanc1 och om or I • 1 .. f I k mången tjenstgörande Officer skall (er~ v er yc .. · 

önska sig' och mycken lättnad och sak~rhet for 
dem derigenom vinnas, sam~. Konf?.l. MaJ:ts sket1P 
och tjenst deraf erfa1·a de storsta fonlelar. 

L. 

HV ARJEHANDA. 

London den 9 Juni. Ångfartyget Union, som 
går emellan Hull och Gainsborough, har den 6 
denne~, om morgonen kort föl'l' än det skulle af
gå från Hull g·enom kittelns spdngande, flugit i luften. De ombord varande Passagerares antal var ej än nu utrönt, det angifves vara öfver 70, efter andra berättelser 150 a 160 personer. Senaste tidnin
gar derom säga 'följande: Det synes, att explosio
nen h ärrört från gas, som utvecklat sig g·enom den 
ringa qvanti teten vatten i kitteln. Fi.irdäcket af 
Ångfar tyget, der Machinen befinnes, är sönder
s,nuladt i atomer, äfvenså sidoplankorna; h varemot 
friim re däcket mindre lidit. Vid lågt vatten fram
drog man ur muddret liken efter de omkomne, 
hvil ka igenfunnits på stort afstånd från fartyget. 
De vor o 16. (deras namn äro uppgifna) Af; stym
pade, ännu lefvande, personer hafva 3 dött af sina 
sår. Flera andra äro ännu funna, antalet är ej än
nu utrö nt. Kaptenen Jefver, men skall vara s,vårt 
blesserad. För att gifva en ide om explosioi11~ns 
ofantlig;t kraft anföres, att delar af kitteln och skor
stenen slung·ats bort till Hamn-dammen, cirka 30 
Yards (*) från fartyget. En vigt af 2 Stones (**) 
kastades opp öfve1· husen bort på Wellingg·atan ett 
afstånd af mer iin 70 Yards; Säckar med mjöl, vä
gande 400 tt , slungades temligen högt opp i luf
ten, likaledes en Bal med styckegods opp på taket 
af ett hus, hvilket tak 1lerigenom krossades. 

(BörsenHalle.) 

(') En Yard - 3 fot. 
t") En ·stone - 20 <'• 22 Yi . 



OFFICIELLA ST ADGANDEN. 

(Forts. från sid. 172, förm årg.) 

42:o Fem af lägsta gradens Under-Officers. 

l(iner , nemligen 3 vid Karlskrona och l vid hvar. 

d era af de öfriga Stationerne få hållas vakaute, för 

att derigenom bereda en~ lönetillökning för sex Un. 

der -- Officerare med 100 R:dr banko årligen hYar

clera; och skall ifrågavarande lönetillökuing från och 

med den l Oktober till en bö1jan utgå af be~pa 

ringarne, emot frameTeles ersättning· af de vakaut

hl i fvande lönerne, samt tilldelas fyra Under-Offi ice . 

rare, som för niirvarande innehafY:t Löjtnants namn 

heder och Yärdighet. Kong!. BrefYet den 28 Junl 

1836 . 

43:o Inhemsl{a Stenkol skola i mon af tk, 

t·as användbarhet och så vidt ökad kostnad f(ir det 

allmänna derigenom icke uppkommer, företräd esvis 

framfi)r utländska, begag·nas vid de tillfällen då fö1· 

Statens räk ning, behof af denna artikel är för han

den. Kongl. Brefvet den 6 Juli 1836. 

44:o V ice-AdYokat-Fislialen i Karlskrona är 
under extra f~rrättningar, berättigad till skjuts och 

traktamente hka med den Onlinaire; eller enligt 

sjunde kl assen i Hese-Reglementet. Kongl. Brefvet 

den 10 Augusti 1836. 

45:o Alla, enligt nu g1illande Tulltaxa , ,,id 

utgåendet tullfria , inhemska var01· frikallas ifrån detl, 
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uti l §. af F(1rpasmihgs-stadgan den 28 November 

t835, föreskrifna förpassnings-k()ntroll vid transport 

i Saltsjön inrikes orte1· emellan, mecl undantag af 

bränvin, vid h vilken vara de i afseende på trans

port deraf serskilt m~ddelade föreskrifter komma att 

fort farande lärula till efterrättelse. Kongl. Kungö~ 

relsen den 10 Augusti 1836. 

46:o 1\fed bibeMllande af hittills gällande 

speciella konti·oller, skall, vid inrikes bränvins-trans

p ortet·, hvuunder Saltsjön till större eller min1lre 

clel komn1er att befaras, tullförsegling af Tullkam

maren eller Inspektionen i förpassningsorten anbrin

g as å, ell er öfver alla Öppningarne ·af bränvinskiir

len , samt under farten och vid framkomsten befin

nas i orubbadt skick, vid det ansvar 25 §. i För

passning·sstadgan bestiimmer: för hva1je sålunda för

seglad t briinvins -fastage f~r Tullkammaren eller In

spek tionen af g·odsägaren uppbära Fyra skillingar 

banko, oberoende af cle åsatte sigillens antal. Ge

neral-Tullstyrehens Cirkulär den 13 Augusti 1836. 

4i:o Salut-RPglemente så vlil för Rikets 

Flottor, . Skepp och Örlogsfartyg, som fästningar af 

Kong!. Maj:t i nåder utfärdadt den 27 Augusti 

1836. 

. 48:o a) Kongl. Maj:t har fastställt ett Regle

nlente föt· styrel-en och ekonomien vid Flottan, 

b~ T ill vinnande af praktisk skicklighet kan l{ano ~ 

nter permitteras på ett år. c) Varfs-Uncler-Office 

rare och Mästare må endast på vissa år eller in

tilldess de blifva fullt pensionsmessig·e, k:uma anta

gas , men alltid uneler vi ikor .af fortfarand e duglig

het , ankomillande på vederbörand1:1 Varfs-Chef att, 
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med afseende ä krafter och duglighet, föres l& för. 
län going· i antagningstiden; (lock att någon sådan 
förlängning i dessa Underofficerares och Mästares 
tjenstgöringstid icke må utan deras fria vilja, ega 
rum. d) Förste Läkaren antager och afskedar all 
sjukbetjening. e) Kanoniererne få under permissions
tiden begagna sin släpbeklädnad. f) Allt Kronans 
manskap skall hädanefter njuta dagaflöning. g) För. 
vattningen af Sjöärendena skall föreslå fömyad In~ 
struktion för Båtsmans-Kompani-Cheferne. h) Till 
fri Läkarevård äro berättigade alla vid Flottan tje. 
nande Officerare och Underofficerare, samt Emhets
och Tjenstemän af alla korpser och grader, Mästa
re, Manskap, Skeppsgossar, Lärlingar och Ringare. 
gossar, äfvensom Beväring·smanskap och förhyrd t 
sjöfolk; men till fria medilmmenter endast Under. 
officerare, Mästare, Manskap, Skeppsgossar, Lär
lingar och Ringaregossar, samt i ö fri g t h var och en 
som i Kronans tjenst vareler skadad: de af Flottans 
personal som hittills varit till fria medikamenter be
rättigade, äro personelt vid denna förmon bibehållne. 
i) Den Kronobeklädnad som, enligt Kong!. Kungörel
sen den lO September 1816 hittiJJs varit bestådd upp
fordrade Båtsmän efter 8 månaders tjenstgöring, får 
af dem genast vid inmönstringen emottagas och såsom 
paradmundering begagnas. k) Den i följd af regle
ringen, blifvande lndragnings-Stat bör af 4:de 
hufv?dt!telns .. besparing:~~ utgå. 9 K.ongl._ Maj:t 
har 1 nader fo1 ordnat Olver-Kommtssanen Gynthcf 
att samla aUa Flo~tan rörande författuingar och stad
ganden,- samt deröfver upprätta ett fullst~ndig· t sam
manllrag och behörigt register, för att, sedan det 
af ~Örvaltn.ingen af Sjöärendena är granskad t, Kungl. 
1\'laJ:ts nåd1ga pröfning underställas. Kong!. bref· 
vet den 28 September 1836. 

1 
49:o Vid militärisk begrafninK efter Office-
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rare, Unrlerofficerare elte1· manskap vid Flottan och 
dertill hör_ande korpser ,_ skola styckeskott lossas, 
balfva antalet vid jordfästningens början . och den 
ndra vid slutet, allt med en half mmuts up· 

;ebåll emellan h varje skott, nem !igen efter en Kom
neodör-Kapten 12, en Kapten lO, en Premier
~öjtnant 8, en Sekond-Löjtnant 6, en Underoffi
cer som bevistat krig 4 och efter en af manskapet 
som bevistat krig 2 skott. Kongl. General-onh-eg 
d. 29 September 1836, 

50:o a) Mäster-lotsarne u.ppflyttas i den 
pensionsklass, h vari Lots-åldermännen förut varit 
upptagne, med rättighet jemväl för deras enkor 
till underhåll i samma proportion. b) Matroser och 
Kanonierer åtnjuta samma förmon i afseende på ål
dersmåttet för pensionSl·ättighet, som Sjöartilleri
stel'. c) Pröfningen huruvida någon fråga, som i 
afseende på Amiralitets-Krigsmans-Kassan väckes, 
är af den natUl· att den ej bör Staterne understäl
las tillhör Direktionen öfver nämnde Kassa. d) 
Ka~sli" eller Hof-Rätts-examen fordras icke för er· 
hållande af Selneterarebeställningen i Krigsmans
Kassan. e) Supleanter väljas för Ledamöterue i Di
rektionen öfver nämnde· Kassa äfven som för Revi
sorcme. f) Nytt Reglemente för förvaltningen af 
meranämnde Kassa skall föreslås sedan 1838 års re·· 
vision slutats. Kongl. brefvet el. 18 Oktober 1836, 

51:o En särskild Läkare anställes pil sjöka
stellet Kungsholmen, så- länge byggnadsarbetet fort
fat·, tried En Riksdaler 16 skill. om dagen. Kongl. 
bt·efve't den 2 November 1836. 

52:o Den i Författningame Tulltjenstemän 
,. tillerkända visitationsrätt å fartyg utom Svensk 

hamn, må icke utöfvas annorstädes än i öppen sjö, 
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i Öresuncl beräkna'd fö1· hälften af samma farvat
tens bredd åt Svenska landet, samt för öfrigt icke 
närmare tiii främmande kust, än minst en Svensk 
mil. General-Tullstyreisens Cirkulär den 12 No
vember 1836. 

53:o Flottans Civil-Stat erhåller följande 
lönefördelar : 

Karlsh1·ona Station: 
1 Öfver-Kommissarie, lön och arfvode R:dr ~,000. , 
3 Kontors-Chefer • • . • . .. a 1,200. , 
~ sekreterare • . . . . • . . • . . . • . a 1,000. ,, 
l AuditÖI" och l Kassöl· ..•...•. a 900. , 
l Vice Advokat-Fiskal, 3 Kammarför-

vandter och 3 Förvaltare . . . . . a 800. , 
'2 Revisorer och 3 Regementsskrifvare a 750. , 
l Proviantmästare, 2 Inspektorer och 2 

Bokhållare • . • . • • . . . • . . a 
2 Kanslister och 8 Kammarskrifvare . a 
2 Dito och 17 Dito . ... . ..... a 
l Väbel .. ... .. , •... , • , . . . 
2 Vaktmästare . . . • a 
3 Kammardrängar • • . • . . ~ . . • . . a 

Stocliholms Station : 

500. " 
300. " 
200. " 
200. '' 
150. " 
133:16. 

1 Kontors-Chef • • . . . . . . . l ,200. , 
l sekreterare och Auditör . . .••. . 1,000. , 
l Kassör, 2 Förvaltare ..• • •.. . . a 800. ,, 
l Revi sor, l Regementsskrifvare • . a 750. , 
2 Bokhållare . . . . . . . . • . • • • • a 5(M). , 
2 Kanslister, 5 Kammarskl'ifvare ••• a 33'3: 16. 
l Vaktmästare . . • . • • • . . . . . . . 166: 32. 
l Väbel . . . . . . • . . • . • • 150. , 
l ;Kammardräng· . . . . . . . • • . . . . 133. ]6. 
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Götebm·gs Station. 
1 Kontors-Chef . . • . • . . . • . . . 
t sekreter och Auditör • . •• • • •. 

.... 1,200. 

i. Kassör, 1 Förvaltare . . . . . . . .• •• a 
1 1\ evisor . • . . . . • . . • • • • , 
l Kammarskrifvare • • • • • • • .••• 
l Dito • . . • . • • . . • • . • . . • . • 
l Vaktmästare •.•..•. • .. • • • . 
Kong!. StaternP. den 18 November 1836. 

900. 
800. 
750. 
300. 
200. , 
150. 

54:o Kongl. Förordningen den 10 Januari 
1746, angående Ekskogarnes fredande är, genom 
Kongl. Förordningen den l Augusti 1805, till all 
sin kraft och verkan upphäfven. Kongl. Brefvet 
den 18 November 1836. 

55:o Fänghålet upprymmes genast efter ka
nonskotts af gång, förr än viskning ånyo företages. 
Chefens för Stor-Amir.-Embets l:a afd. sluifv. den 
22 November 1836. 

56:o _ Oldenburgska fartyg skola i afseende 
på Tull-, Hamn- , I .äit-, Båk- och Lotsa f gifters er
läggande i Svenska hamnar behandlas såsom inhem
ska, samt jemväl tillg·odonjuta de serskild ta förmo 
nel' vid införsel eller utförsel af varor, h vilka nu 
äro eller framd eles kunna blifva för Svenska fart y g 
beviljade, dock under iakttagande af h vad Författ
ningarne stadga angående främmande fartyg, h vil
ka införa andra än deras cg·et lands natur, och konst . 
alster. Kong!. Kungörelsen deu 25 No,·ember 1836. 

57:o Vid alla tillfällen af skjutning så väl 
ombord, som i land b(ira endast begagnas Flanells-
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eller Ylle-karchtser. F'örvaltn. af Sj3är. Bref den 22 
necember I83f). 

58:o Unrler-Officer Ur bibehålla si~}!je!lst
göringspenningar und~r den tid han b~reder ig til~ 
den högre Undet·-Offtcers-Examen. Forvaltn. Bref 
den 23 Decemhe! 1836. . 

FöRÄNDRINGAR. INOM KoNGL. MAJ:Ts FLOTTA. 

(Fol'ts. frun sid. 64.) 

a) Befordrade. 

V i d F l o t t a n. 

~ll Premier-Löjtnmller: Sekond-Löjtnantcme 
F . G. Durietz och S. P. Schnell, den 18 Maj 1837. 

Till LiHtnants rang och destinktion: Se
kond-Löjtnanterne O. G. L. Trolie och V. [{Je . 
man s. d. 

Till Sehond-Löjtnant: E. J. af Klint s. d. 

Vi d M ek an i ska St a ten. 
Till Li)jtnant:Y. T. Byström, hittransportc

mil från lngeniör-korpsen den 5 Maj IS:n. 

Vid Sjö-Artilled-Regemenlet: 
Till f{apiten: Löjtnanten J. Johansson den 

18 Maj 1837. 

Till Liijtnant': Under-Löjtnanten R . Anu\en 
s. d . 

Till Under-Löjtnant: E . W. Rahm den 9 
Juni 1837. 

h) Förordna de. 

Till Chef i Förvaltningen af Sjöiirendetut.: 
Kontre .Amiralen m. m . O. G . Nordeuskiöld deu i 
April 1837. 
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Till Chef för Stor-Amb·als-Embetets tredje 
afdelning: Kontre-Amiralen m. m. C. af Klint s. d . 

Att förestå 1/arfs~Amirals-Embetet i Karls
krona: Kommendör-Kajlitenen C. D. Osterman den 
28 April 1831. 

Till Konstruktions-Departements-Chef i 
Karlshrona : Kapitenen G. Sheldon den 24 Ju
li 1835. 

Till jö1'edraganrle inför Förvaltningen af 
~Jö-iirendena och dermed förenade åligganden uJ 
de till Chefs-befattningen vid Konstruhtions--Korp
sen hörande ärenden: Kapitenen J. d'Ailly. 

Till l{ompani-Chefer: Kapitenen C. W. 
Nauckhoff fö1· 4:de Matros-Kompaniet den 6 Ok
tober 1835, och Kapitentm G. P. v. Krusenstjerna 
den 16 Maj 1836, Premier-Löjtnanten G. Wahlqvist 
för l:a Ölands Kompani den 22 Oktober 1835 och 
Premier-Löjtnanten C. L. Carlström för 3:e Blekings 
Kompani den 4 November 1836. 

Till Chef för norra Lots-Dist1·iktet: .~a pi
tenen A Almlöf. den 5 Mars 1836, efter Ofver
sten H. A. Cronstedt, som i föregående Januari 
måuad deril'rån i nåder endtledig·ats. 

Till l77fonnations-0Jficerare: Premier-Löjt
nanten J. Rosengren i Tacklingen den 12 ,Juli, 
samt Sekond -Löjtnanten P. F. Haverman och L()jt
nanten E. O. Braune i Gymnastiken den 22 No 
vember 1836. 

Till Kommendant å f{arlshamns /{astell : 
P1·emier-Löjtnanten L. H. Stålhammar den 14 Ok
tobel· 1836. 

Till Lots-l{apitens tJenstgöring i f{arlskro-· 
na: Premier-Li)jtnanten G. F. Hahn den 22 Deccm 
ber 1836. 

l 
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Till Ordförande i Sjöförsährings-Öfver .. 
Bätteu: Vice Amiralen m. m. G. af Klint tltm 30 
Juni 1831. 

.Att förestå Equipagemiistare-tJensten i 
Karlskrona, under Kapiten U l n ers frånvaro: Kapi
ten S. v. Krusens~jerna den 26 Maj 183'7. 

.Att förestå Tygmästare-/Jensten i Km;ls
l;rona, _under den tid Kommendöt·-Kapiten Ostennan 
bestrider Chefskapet vid - Varfvet: Kapiten G. von 
Kru8enstjerna s. d .. 

c) U t n ä m n d e K o m m e n d ö r e r o c h R i d d a r e. 
;· 

Till Kommendör af Sviirds- Orden med 
Stora l{orset: Kontre-Amiraleu O. G. Nordenskjöld 
den 28 Januari 183'7. 

Till [{om mendör af Svii1•ds- Ot·den: Kontre- · 
A;niralen G. A. Ameen den 28 Januari 1836. 

Till Riddare af Svih·ds- 01'den: Kapitenen 
G . Hjelm och Premier-Löjtnanten J. Roseng·ren , 
samt Majoren vid Sjö-Artilleri-Reg·ementet G. Krok 
den 28 ,Januari 1836; Premier-Löjtnanterne W. Gyl
lenskepp och L. H. Stålhammar, samt Majoren vid 
Sjö-Artilleri -Regementet A. Patander den 4 Juli 
1836; Premier-Löjtnanterne P. A. Str()m, A. Er
lanllsson och C. G. Holmquist den 28 Januari 1~_31. 

Till Riddm·e af J7 asa- Orden: Sekreteraren 
hos Bdälhafvande Amira1eu i Karlskrona G. O Mo. 
berg den 28 Januari och Kapitenen J. d'Ailly den 
4 Juli 1836. 

Till Riddare af l{eJs. Ryslit• S:t Annre .. 
Ordens jö't·sta Klass: Vice Amiralen m. m. G. af 
Klint . 

Till Kommendör af Hederslegionen : Vice 
Amiralen G-. af Klint . 
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Till Uiddare af Heders-IJegionen: Premie 1·_ 
Löjtnanterne C. F. Uiwenborg, P. W. i\mecn och 
A. E. Printzcnsk(ild, samt Sekond Uijtnanten G , 
Bagge. · 

d) T j e n s t l e d i g h e t 

tills vidare beviljad, med bibehållande af tur och 
hefor1lringsrätt, samt emot aftr~idande af löneförmo
nerne: Premier-L~jtnantenw Grefve B. von Platen 
den 19 December 1835 och Friherre C. E. Ceder-
std)m den 18 Maj 1837. . 

e) i\ ff_(i r d e u r R u I i a n : 

Sekond-Liijtnanterne C. G. Mallmcen den 8 
Jlecember 1835 och A. L. Dahlman den 22 Juli 1836. 

f) A f s k e d a d e. 
l{assören i Karlslirona J. Butth med pen

sion de u 8 A pr il ·1 836. ' 

l(apitenen på Expehtant-Stat F. A. Sjö
bom me1l pension den 18 Juni 1836. 

Rapitenen Friherre S. von Otter den_ 20 
Januari 1837. 

Premier-LöJtnanterne A. Osterman, med Ma
jors namn, heder och värdighet, den 20 Januari 
1837, samt Grtfve E. V. Ruuth den lO Man; sam
ma år. 

g) Döde. 

Kapilenen på Expektant-Stat A. Hörner i 
Augusti Us35. 

'ft'IctJoren p:i samma Stat C. M Wollfram d. 
7 Oktober s. å. 

Kapitenen C. W. Nauckhoff den 3 Janua
ri 1836. 
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Ofversten på Expektant-Stat S. von Krusen
stjer.na den 15 Augusti 1836. 

Premier-LöJtnanten W. Gyllenskepp, den 
zg September 1836. 

MaJoren på Expektant-Stat C. R. Marten 
elen 29 November 1836. 

l{apitenen på Expektant Stat C. Tybell. 
LöJtnanten på Expektant-Stat O. B. Kull berg· . 
Öjverste-LöJtnanten vid Mekaniska Korpsen 

:\. P. Wallenstrand den 19 Februari 1837. 
Majoren på Ex pek tant- Stat T. G. Falkman 

den 25 Februari s. å. 
Proviantmästaren M. G. Wihlborg den 28 

Mars s. å. 
Premier-LöJtnanten G. W. Thomee den 2 

April s. å. 
MaJoren vid Sjö-Artilleri-Reg·ementet N. 

Drakenberg den 11 April 1837. 
Premiei'-LöJtnanten H. O. Lundgren den 

30 April 1837. 
LöJtnanten vid Sjö-Artilleri-Regementet J 

Strandberg den l Maj 1837. 
Sehond-lJöjtnanten i· Konstruktions-I{orpsen 

L. R. Wollin den 5 Maj 1837. 
Kassören på Expektant-Stat J. H. Sutthoff 

de.n 27 Maj 1837. 
Rommendör Kapitenen Friherre A. Klinlww

ström den 7 Juni 1837. 

CARLSHRONA, tryckt hos P. E. F ly g a re s En k ,a, 1837. 




