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,ANTECKNINGAR RöRANDE UNIVERSAL-INSTRUMENTET. 

Detta af Ertel i Miinchen förfärdigade instrument 
består af 2:ne delar, som förvaras i sina serskilda 
lådor. 

Den undra delen innefattar azimu th -cirkeln 
med dess aliclad, den andra tuben, azimuthal-upp
söknings-cirkeln och stöden för den öfra tubens 
axel, samt hvilar på trenne fötter. 

Den ö fra delen bär, på perspectiv-axeln, å 
e_na sidan multiplikations- och mi d t emot uppsök
nings-vertikal-cirkeln, äfvensom den har 2:ne mot
vig,ter för den i vinkel varande tuben. 

Instrumentets uppsättning tillglit på sii sätt , 
att, sedan man ställt den undra delen på bestämdt 
ställe, (som bör vara en mur på stenpelare eller an
nan säker plats) med messingsplåtarne und~r fötter
na, öppnas pannbetäckningarne på stöden och den 
öfra delen af instrumentet fattas med dertill höran
de krokar samt lägges varsamt med sin axel på 
nämnde pannor, så att de vertikal t sittande, på 
fjedrar gående rullarue, träffa uti sina på axeln 
innanför cirklarne insvarfvade falsar. stämhylsan 
för vertikal-cirkel n sättes till r ä tta. Derefter till
slutas pannbetäckningarne , då_ instrumentet är fär
digt att , efter behörigen verkställda korrektioner, 
begagnas. 

(Tidskr. i Sjöv., 2:r; årg,, 3:e H.) 
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Af instrumentets konstruktion synes att pe 1._ 

spektiv-axelns tappar me1l sina stö1l och följaktJi _ 

gen äfven alidaden icke Jider någ ot af tyng·den 

emedan de vertikalt sittande rullame bära h ela de~ 
öfra delen och hafva sin stödjepu nl•t i centrulll. 

Pannbetäckningame tjena endast Hir att g enom en 
obetydlig tryckning bibehålla den helt och h å llet j 

jemnvigt varande axeln uti sitt pannläge. Tyng·dcn 

bäres serlermera af alidadens centru m och f(iljakt. 

!igen af den vertikaia stålaxeln och motväges af 
den under trefoten varande fjedem , så att e nd ast. 

en liten del deraf får verka; eller så mycket som er
f ordras för att hå lla den ()fra koniska delen af d en

na axel i lindrig, m en säker ber(iring med sin me

tall-hylsa. 

Horizontal-cirkeln samt den undra tuben är, 

genom en egen mellan liggande höjnings~jeder af 
stål, något mer upplyft än dess tyngd siwlie fordra , 

på det den må trycka underifrån mot a lidaden, och 

dess koniska metall-tapphylsor blifva uti stiinrlig 
s-akta beröring med de n koni ska delen af den ver

tikala stalaxel n samt derigenom beha lla koncentri

citeten. Dt:rföre , när () fa·a d elen af in strument et är 
upplyft från den und1'a, så verl\a r den treuddig·a 

stål fj edern, i följd af dess större spänstighet , för 
sta1·kt och trycker vid minsta omvridn ing af den 
tillhöranlle tyngden, så, att d en öfra d(den af ali 
daden upply ftes från cirkeln. Häraf fö lj er att hvar-

1\.en alidaden eller dess ci rkel får p å minsta sätt om

vridas, förr än instrumentets ö fra de l är uppsat.t på 
den undra. 

Insh·umentets Justerande. 

l:o Den ()fra tuben ställes ungefä rligen h ori

zontal, radierna på vertikal-cirkelns alitlad ställas 
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;;fverens med vertikalcirkelns radier och det lilla 
vattpasset väneles at den ena sidan' så att dess 
M'ikrometer- skruf,•ar stå uppåt, eller med andra ord 

att det blifver fri (ippning emellan radierna för de; 
.s.törre vattpassets insättning. 

" .. 2:o D~t större vaLtpasset instickes genom (le 
pa namncle VIS ofvan axeln friblifna öppningar och 
ställes med sina tvenne stöd på de å håda sidor 
öfver tapplagen framstående delar af axeln eller 
uti hålen på tapp-öfverfallen, varsamt och ut~n stöt
ning, samt, förmedelst cirkelns och a Iidadens vrid

ning' nära vertikalt' med nagot spelrum på Ömse 
sidor. Genom vattpassets omkastning och vexelvis 
förrättad korrektion, till hälften med instrumentets 

ena fotskruf och till andra hälften med den öfra 

korrektionsskrufven å sjelfva vattpasset J' usteras det-
o • o ' 

ta smamng·om, sa att dess bubbla vid h var omkast-

ning kommer på samma ställe och axeln, hvarå 

va.~tp~sset står, alltså ~ring·as i harizontalt läge. 
Harvul observeras att v1d korrektionens början stäl 
la axelns ena ända rätt öfver den ena fotskrufven 
samt vid vattpassets omkastning anteclma mot hvil: 

ka delningar bubblans båda ändar svara emedan 

blåsans. storlek förändras af temperaturen;' äfvensom 

man, t1ll undvikande af hTing, kan sätta S för den 

delning ~om är vid skrufvens sida då man derige
nom alltid vet huru omkastningen skett. 

3:o Kont före justeringen med den öfra kor

r~ktionsskrufven, korrigeras vattpasset medelst dess 

Si~~oskruf, så att bubhlan ej märkligt förändrar sitt 

stalle, när vattpasset med sina stöd vändes öfver 
den h'" l o l o ogsta pun (ten pa axe n, sa mycket som l'Um-

~et emellan de fullkomligt öppna alidad - och cir
elradiema tillåter. 
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4:o Sedan den öfra axeln genom vattpass. 
korrektionen blifvit fullkomligt horizontal, lll:lste 
den stående stål-hufvud-axeln äfven göras fullkom. 
ligt vertikal; det. är: att det på ö fr:~ hori~?~~.talax
eln stående korngerade vattrasset tcke forandrar 
sitt läge vid en hel o_mvridning af det hittills fast
lästa instrumentet. 

För att vinna detta syftemål lossar man kläm. 
skrufve_n på horizontal-uppsöknings-cirkeln, samt 
vrider hela instrumentet med det öfra vattpasset 
180° omkring· den lodräta axeln; om vattpasset då 
förändrar sin ställning, så korrigeras felet till hälf
ten med fotskrufvarm~ i th~t ena tapplaget och till 
andra hälften med instrumentets egen motsvarande 
fotskruf, så länge tills tid ö fra, förut korrigerade, 
v attpasset, icke för1indrar sin ställning· vid en hel 
omvridning. Om vattpasset f(irändrar sin sqllning 
när instrumentet vrides endast 90° kr ing Ilen verti 
kala axeln, så sker konel\tion \'exelvis med instru
mentets fotsluufvar, hvarig·enom vattpass-bubblans 
ställe blir oförändradt huru mycket instrumentet vri
des och är detta den korrel•tion som oftast före
kon;mer. Små afvikningar, som endast äro en f()ljd 
af fluid i förtunning och till en del äfven af böjlig· 
heten, hafva, i anseende till v attpassets ytterst sto
ra rörlighet och äfven af efterföljande ski1l, ej siir
deles, ja till och med alldeles intet inflytande. 

5:o För att ställa den öfra tubens optiska 
axel lodrätt emot dess vändnings -axel, h vilket iir e~t 
nödvänrligt viikor för att erhålla fullkomliga ve~tl
kalbågar med för öfrigt korrigeratlt instrument, r• g
tas denna tub på något skarpt begrii:nsadt terrester! 
föremål och ställes noga medelst klämsskrufvens a 
den undra azimuthal-uppsöknings . bågen tillslutande 
samt mikrot~teter -skrufvens begagnande. 
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Derefter ställes azimuthal-cirkeln, med nå
· on af de fyra nonierna på noll, och den derunder 
~uande tuben l'igtas noga, antingen på samma fö-
5 elllål som den öfra, eller ock på något annat skarpt 
~egränsadt objekt. Uti denna nu beskrifna instru
fll entets ställning afskär den öfra tubens medlersta 
bår ett visst föremål, samt den undra tubens, det
sannria eller något annat, som dock icke får förblan
das och azimuth-cirkeln står på noll, eller någon 
annan, likvisst förut noga anmärkt, gradering. Nu 
omvrider man , azimuth-cirkeln jemte den undra tu
ben (som icke får_ röras) efter sin ind~lniög 180o, 
samt fäster den vid alicladen med klamskrufven, 
och fullb~nlar inr"igtnin~en med mikroometerskrufven. 
Dc1·efter oppnas ater starnskrufven pa den understa 
azimuthal- uppsökniugs- bågen och hela instrumentet 
vrides tills (len undra tuben visar åt sitt första före · 
mål och förmedelst mikrometerskrufvens begagnande 
skarpt af~kär detsamma. Instrumentet är nu uti 
iian11na tillstånd som om den öfra tubens axel vore 
omkastad i likhet med hvad som sl{el· med transit. 

' o •• inst rumente-t·: således, när den öfra tuben ater van-
des mot sitt föi'ra inrigtnings objekt, måste dess 
medltm~ta hår åter skarpt afskära detsamma, så fram t 
tubens optiska axel är fullkomligt vertikal emot dess 
vändnings-axel; men om icke det inträffar, så kor· 
rigeras halfva felet med mikrometerskrufven på 
understa azimuthal-uppsöknings cirkeln, och andra 
hälften med stålskl'ufvarne balwm tärning·en, h var
uti den inra glasprisman sitter. Uti denna korrek
tion får man ej vidröra den medlersta sluufven utan 
endast de båda som sitta· _vid iiidan åt okulär-pjesen, 
eller de motstående, allt ~om korrektionen fordrar; 
då de på tiamwa sida varande skrufvat· öppnas lika 
mycket och de midt emot dem stående tillskrufvas, 
hvarig·enom g·lasprisman uti den för objekt_ivet o~h 
de båda axlarue gemensamma centrum vnder ing 
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n&got, samt del"igenom -vänder den optiska axeln åt 
den åstundade sidan. 

Vid denna korrektion, som så ofta måste för. 
nyas tills det åsyftade ändamålet är vunnet, anmär
kes att korrektions-skrufvarne för glasprisman måste 
vridas med ett litet uti tv1irhålen insatt stålstift och 
b(ira alltid vara hårdt tillskrufvade på det prisman 
aldrig må komma att vackla. När fdet, som skall 
korrigeras, är obetydligt, behöfva oftast blott de 
skrufvar tilldragas som sitta på elen för korrektio
nen gällande sidan, utan att de motstående öppnas 
så mycket, så fram t icke stöne rörelse är i fråga . 

Så väl niimnde korrektion !lom den för det 
ena tapplaget, hvilket genom motsvarande skrufvar 
är fullkomligt fast. bör väl då och då efterses, men 
behöfver högst säJ_Ian rättas. 

Hela instrumentet kan med det dervid erfor
derliga tålamod och aktsamhet söndertagas, när det 
pröfvas nödigt i anseende till rengöring eller smörj 
ning. Till och med messingsstyckCt, hvari glaspris
man sitter, kan, om man lossar den medlersta stål
skrufven, uttagas tillilm med glasprisman; men den
na prisma får aldrig lösskrutvas från nämnde mes
singsstycke, emedan tubens tydlighet kunde skadas, 
så fram t ej tillskrufningen skedde me(l precist sam
ma styrka. 

Instrumentets begagnande. 

_Det sålunda uppställda och korrigerade in· 
strumentet egnar sig nu till alla möjliga observatio
ner. Azimuthal- och öfver hufvud alla horizon· 
tal-vinklar bestämmes dermed på följande sätt : 
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I:o Man ställer horizontal-cirkeln med någon 
f dess fyra nonier på noll och afläser de andra 

; :n e nonierna. 1\'lediu.~n . af a~äsningarne antages 
111 begynnelsepunkt fo r mdelm ngen, eller ock af

:~sas adla 4 noniern l:l i den ställning de hafva och 
;~äsnin.gama antecknas, som nedanstående exempel 
visar. 

t. u. 
0°. 12'. .6".- 90°. 12'. 4".-
9. l. 36. - 99. l. 34. -

'u . 51. 2. - 101. 51. o. 
Zti. 40. 24. - 116. 40. 16. 
35. 29. 36. - 125. 29. 32. -

III. 
180°. 11'. 54".-
189. l 28. -
197. 50. 56. -
206. 40. 16. -
215. 29. 28. -

IV. 
270' . 11'. 58". 
279. l . 32. 
287: 51. o. 
296. 40. zo. 
305. 29. 32. 

Skillnaden emellan de första och sista afl äs
niugarne dividerad med Ile mätta vinklames antal, 
ger den ~fmätta ' 'iukel n på alla 4 nonierna och medi
um cle1·af den sökta vinkeln. 

2:o Setlan öppnas stämskrufvarne så väl på.· 
azimuthal- som ver tika l- uppsöknings-cirklarne, den 
öfra tuben gifves sin erforder liga lutning· och hela 
instrumentet, m~d den stämda , afHista och seder
mera orörda h orizontal-cirkeln vändes mot det ven
stra objektet i den vinkel som ska_ll n~~tas (hva~.vid 
mau . endast får taga uti perspektiv-stoden): stam
skrufven för den undra uppsöknings-cirkeln tillskruf
vas och den omnämnda öfra tuben inrigtas skarpt 
mt!d mikrometer-skrufven. 

3:o Derefter lossas den undra tubens · stäm
skruf och denna tub rigtas 11å samma objekt .. som 
den öfra eller ock på något annat skarp.t ?est~mdt, 
hvarefter .stämslnufven åter Iiises och wngtmngen; 
fu llbÖrdas med mikrometer-skrufven. Horizontal
cirkeln· blifver hittills allt jemnt. orörd; tnen om den 
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öf~a tuben s.~ulle befinnas 'hafva blifvit robbad, så 
maste den, afvensom derefter den undra, ånyo inrig. 
tas. Uti denna stälJning visar alltså den öfra tuben 
åt det venstra vinkelobjektet, horizontal-cirkeJn med 
väl stämd alidacle står på noll eller någon annan 
afläst delning, och den andra vid cirkeln f"åstade 
tuben visar åt något fast objekt. 

_ 4:o Nu lossas stämskrufven å understa upp
söknings-cirkeln och hela instrumentet med den öf
ra tuben, som nu åter måste gifvas den nödiga lut
ningen, vändes åt det till höger liggande objektet 
(hvarvid man endast får taga i perspektiv-stöde~ 
nära alidaden) fästes 9ch inrigtas. Derefter öpp
nar man: 

5:o Cirkelns stämskruf, och fattande med 
fingrarue under ifrån i cirkelradierna vrider man 
ci~~eln tillika med den, sedan sista inrigtningen, 
or~rda undra tuben, mot <le t en gång valda fasta 
obJektet, hvarefte1· stämskrufven läses och tuben 
inrigtas noga med cirkel-mikrometer-skrufven till 
samma föremål som förut; u en ö fra tubens rigtning 
på det l1ögra vinkel-objektet får härvid ej rubbas, 
men om så skedt, måste den ånyo ställas. När man 
tager medium af livad alla 4 nonierna angifva och 
jemför med medium af första afläsningen så erhålles 
den enkla vinkeln; g·enom förnyande af' den från 2 
till 5 beskrifna operationen erhåller man den dubb
la, tredubbla &c. vinkeln. Se föreg. exemp. 

Då man på anvist sätt förrättat halfva anta
let af de bestämda repetiti,onerna och man vill till
~ntetgöra alla möjligen ännu rådande justeringsfel hos 
Instrumentet, d. v. s. att borttaga deras inflytande, 
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b vilket är af stor vigt, ej sll mycket vid terrestra 
yinklars mätning, Inar\' id objekterna icke hafva nå 
gon betydligt olika höj~l, som vid az.~mut~lal-best~m 
rnelser för terrestra ObJekt genom hogtstaende SiJer
nor t. ex. genom polsijernans ena eller begge di
gre;sioner (af vi kelser från meridian), iiå vändes den 
öfra tuben genom zenith i motsatt ställning 1~ot 
den vinkel som skall mätas, h varefter (med orord 
cirkel som står på första hälften af multiplikati?.
nerna och som för Lättre kontroll äfven kan afla
sas) hela instrumentet omvrides 180°, och sedan för
•·ättas andra hälften af repetitioneme på samma sätt 
som den första o. s. v. 

På detta vis bstämmes azimuth för något 
.oföränderligt, från observations-orten på alla sidor 
synbart och af tubens vertikal-hår skarpt arskuret 
objekt, ganska noga, serdel e s genom polstJernaus 
digressioner, och från. detta objekt k~~ de~ ö fr~, 
ett transit-instrument hkuande tuben stallas 1 men
dianen när man vill. l\fan rigtar nemligen, med stämd 
och afläst horizontal-cirkel, begge tuberna på nämn
de objekt, vrider horizontal cirkeln samt den der
vid fästade undra tuben lika mycket, som den be
kanta azimuth, fram eller tillbaka, allt _som objek
tet är beläget i anseende till me1·iclianen, och ni der 
derefter hela instrumentet s ii, att den undra tuben 
återigen afskär objektet, hvarigenom den ö fra brin
gas uti meridianen ~c~ tjenar alltså, fastän mell .~tt 
enda hår, som tramnt-mstrument; men om man on
skar erhålla större noggrannhet i Ascensions -obser
vationer, så måste stjernans azimuth från objektet 
multipliceras, h varigenom Ascensio~es rectre kunna 
mätas och beräknas så noga man vtll. 

-Zenith-distanse1· observeras som följer: 
l:o Man ställer vertikal-cirkelns alidad på O 
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och vrider h ela instrumentet så, att den multiplice
ramle vertikal-cirkeln står till höger uär man h ar 
d et bestämda objektet framför sig. 

2:n Derefter •·igtas den öfra tuben på objektet. 

3:o M edhj elparen omvride~ nu alidad eus 
valtpass (som g·euom dess stämskrufs aktsamma Öpp
nande och tillslutaiHie ej får rubbas ur sin ställning 
mot cirkeln) och nivellera1· (le tsamma, under det oh~ 
servatorn, medelst mikrometer-skrul'ven, sÖI\er att af
sl\:ira objektet. 

4:o Derel'ter vrides h ela instmmeutet 180° 
omkring d en vertikala axeln, medhjel paren öppnar 
alicladens stämskruf och h åller (fattaude med ena 
harulen uti alidade-radieu ti.IJika mecr det orörda 
vattpasset) alitladen ung·efärligen i sitt Hi ge, under 
det tuben och derjemte falidad~chkelu väudes ge
uom zenith mot objektet. 

5:o Medan nu observatorn ånyo afskär objek
tet' ställer och nivellerar meuhjelparen v attpasset 
( som slädse förblifvit orördt) medelst alidadens mi 
luometerskruf, och nät· d et sl{edt, visar nonien d en 
dubl.Jia, sau1t vid samma Ollera tions förnyande den fyr
dubbla och derefter den sexdubbla zenith-distansen . 

Följande fördelar angifvas af Ertel, såsom 
tillhörande detta instruments multiplikations-inrätt
ning. 

l:o Att man icke har behof af någ·ra dubb
la centra, som iiro .så högst svåra att g·öra koncentri
ska och bibehålla dem i sådant skick framdeles. 

2:o Att observatorn, vid multi}llicerandet, en-
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das f har att g·öra med en stäm- och mikrumeter
skruf, som hlifver n1istan mekaniskt, och han kan 
derföre fätita sin hela uppm~irksamhet på observa 
tionen. 

3:o Att Observatorn aldrig störes af med
ltjelparens fördittning·, följakieligen kan den sedna . 
re, om nödigt är, åter ställa vattpasset vid zenith
di5tans- och den UJHlra tuben vid azimuth-observa 
tionen, hvaraf den stora fördelen uppkommer: att 
Observatorn kan kontrollera mcdhjelparcn efter för
riittad observation, och äfven om nödigt är, göra 
alla observationerna utan bjelp. 

(Ur Kougl. Ör!. m; Sälls!;. Adif.) 



ÅsiGTER AF SveNsKA HANDELS-FöRHÅLLANDENA , 
SXRDELES PÅ BRASILIEN. 

H vad derom kan framställas är allmänt känd t , 
nemligen att vår handel , ej mindre på Brasilien, än 
annorstädes är vacklande, profiten ringa och of
ta rätt obetydlig. Sättet att deruti tillväg·abringa 
en förändring, lig·ger vida utöfver gränsen af min 
omdömes-förmåga. Jag trm· dock att, s& länge 
Svenska handels- personalen,. icke likt andra natio 
ners, följ er tiden med afseende på dess framsteg och 
fordringar, utan fortfar att röra sig på enahanda 
sätt som fordom under helt andra omständigheter, 
så skall det aftynande förhållandet fortfara och alla 
styrelsens bemödande att förbättra, misslyckas. 

Efter min tanka, igenfinner man orsaken till 
de stora Handels-na.tionernes öfverlägsenhet i kom 
mercielt hänseende, mera i det system dc följa, och 
h varigenom de draga fördel af handeln, snart 
sagd t, alla hörn af verlden, än i halten af deras länders 
produ~ter. I\onune hvart som helst, så mötas gre
nar af andra Europeiska handelshus; Svenska sak
nas öfverallt. 

I allmänhet ' och sedan uråldriga tider, har 
det ansetts nödvändigt, och följaktligen oafbrutet 
utöfvats, att så snart sönerne, särdeles uti Hollän d~ 
ske, Engelske, Hamburgske och Nord-Amerikanske 
handelshus, efter inhemtandet af allmänna kunslm
l1er, slutat sin kurs vid universiteterne, åtfölja de på 
deras fäders skepp, till alla de aftägsna länder , 
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bvarest deras hus hafva kontor eller relationer. 
Såsom m1tn återkomma de med förstärkta kunska-

er j de minsta detaljer af geografi och statistik 
P 111 • samt noga bekante med dessa länders pro
:i~ k te..', och deras behof, samt t~Ö~.Ii.gheten att d~r
af draga clet förde}a~tigaste parti, af~ens~~n de stor-
e ellet· mindre svangheter som dervid mota. Hvad 

rr··. ]el och säkerhet sådant medför för stamhuset , 
OH •. l'" t h vars styresman sjelf gjort samma kurs, ar att a ! 

inse. Den hemkomnes ber~ttelser insätte1· honom I 

(le förändringar som timat, sedan han i sin ungdom 
var der. Den lugna erfarenheten drager profit af 
hvad som kan gagna, utan att missledas af om~g
na projekter, eller förvillas af främman.de eller om
tresserade kommitente1·s' ensidiga uppgifter. Hans 
företag blifva alltid enliga ~n~d tide.'_ls .kraf, och 
säkra. Verkningarne af pohttske hvalfmnga~:, be
'lömmer han genast, och begagnar dem'. fo1· (~en 
del fle inverka i hans rörelse(*). Senare tulers ttll
dragelser i den nya verlden, har för honom öppnat 
ett Yidt fält. De nya ländemes rika natur har 
fordringar, s9m hamlel~nationeme inse, 1]1e!J uti de · 
ras länder icke kunna anskaffas; - och Sverge 
blifver förlagsmannen. 

Om jag uti denna sena~e slutsatts icke bedr~
ge.r mig, så torde det utan fraga kunna tagas for 
afgjordt, att Svenska handelns förblifvande på sam-

(') Af d tta förhållande finner man tydligt, huru skiljaktigt H~n
dels~lassen är ansedd o~h, ans.ct• sig sj~lf u~! ofvanberörde lan
der i jemfiirelse med 1 Svengc. Utr1kes ar det ganska all 
mä~t, att Handels-firmor äro så urminnes, .att .m~n kn!lppast 
med säkerhet kan reda deras ursprung, m~d at~ktlhgc fi~ml-fir
mor, utgångne af den äldre. I Sverige atet· ar det fra&'a ""! 
det finnes en firma af betydenhet , der Sonsonen qvar.~ttt~! 1 

sin Farfaders rörelse. Vanligast är, att sönernc ef~~r fm·m~g
nc handlande' ägna sig il. t statena tjenst' och a~t dottrarn.c 11~ 
träda 11äsom fruar uti det obeme.dlade frälse-sl,!lmlet; hvtlken 
esprit, måste vara skadlig för landets handels-mtressc. _ 
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ma punkt, om ock icke aftagande, uneler det an . 
dra liinders förkofras, är ett onaturligt fiirhållancle. 
Hatle Bnglantl jern att manufakturera fiir den syd
Amerikanska jonlen, så ägde det nu råda~<le fi)r. 
hålland et icke rum, att Svenska jemet der stundom 
säljes till n:ira dubola priset emot det Engel:;ka; 
och tlå ifrågalwm icke sedan några j ·~ mköp ~~mel
lan Svenskar och Eng·elsmän; 11Varemot om Sven
skame, lika med Engelsmiinnen, kände andra liin
tlcrs behof af denna deras rikedom, de former un
der hvilha den år beuärlio·ast och iio·de shicl.-lio· 

b b ' o o · 
hel alt den sälunda bem·beta; lwilhet iir ochfiir-
blifver et t oeftergifligt viihor för afsiiltningen, 
samt iigdc viiiseglande shepp alt hastigt sprida 
det Svens!.-a jernet der det fordrades, så siwlie 
den octydlig<! vinst England drager af clenna kom
missionshandel, förblifva inom värt land - och det 
jern, om någ·ot omanufaktureradt åter~tod, hvilket 
Engelsmännen, i orist på duglighet af «-'get, behöf
de till förbrukning inom deras land, skulle troli
g~n. utgå, icke såsom nu, då det ii r vi som vilJa 
sai.Ja, utan sålunda att det vore de som vilJa köpa 
hvilket är vida skiljaktigt. ' 

Att !ill Brasilien afsända en person, som äg
de erfortlerhg·a egenskaper för att insätta sig uti alla 
de förhållanden som med Svenska handeln har el
ler kan f& gemenskap, är i min tanka enda s~ttet 
att derifrån kunna få tillförlitliga upplysningar. 
Dervid möta dock många svårig·heter. Blefve hans 
uppdrag }Jå stället bekant, så h(irer det till sakens 
natur, att alla andra Europeiska intressen förenade 
sig föt· att förvilla hans omdöme. Under förut
sättning att han granskade och icke skakades af 
allt sådant, samt hade så inhemtat kännedom i språ
ken, att han obe1·oende i anseende dertill, kunde 
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forska uti alla möjliga f(1rhållanden, och besegra 
de svårigheter som det motsatta intreRset lade ho
notn i v:igen, så återstår dock att Öfvervinna llen 
fanati sl\a f<irl\1irlek, lamle_ts folk ha f va för gamla 
bruk. 

D'å Brasilien söndrades från Portugal, upp
hörde för någon tid tillgången att ifrån detta land _, 
lika som fömt, få behofverna uppfyllda af manu
fakturerad t jern. Engelska köpmatmens vaksamhet 
hade förutsed t detta, och knappt var dAn nyfi-itlda 

. Statens oafh}ingighet el'l•änd, förr än i och med det 
samma dit inströmmade undm· tiden prepareradt,.jern 
kram af alla slag, h vilket då nöden var för hand, 
måste tillgripas. (*) Fördomsfulle, afvika de oger
na (l eri från, helst det är naturli-gt att allt göres 
för att hibeli'ålla dem ,,jd vidskqJelsema. 

I sakernes så varande skick, är det föga tro
ligt, att en utsäncl person i tletta land, cler högst 
få och besvärliga kommunikationer finnas och (ler 
bildningen hos landets folk (hvilket är det som sö
kes) står på en låg punkt, skall vinna uppmärksam
het, (lå han icke medförde något att förete, som ej 
till utseende stod efter sådane effekter vi Önskade 
uttränga. Troligtvis :lterkom han efter en flerårig 

(') Jan- har hiirt tillförlitlige pm·soncr i Rio Janeiro yttrn, det J<:n
gclsmänncn fästade all möj_~~g om~org vit! det t!l! Brasilien 
ämnade jcrnets arbetande t01· att hkna det Portngtstslm. Het
ta lydlades dem ock till den g~ad, att Planta(l"cägare i allm~n
het i det inre af landet flera ar trodde och ltll en del tro an
nu att de En.,.elska jcrnvaror dc brul!a äro lwmne från Por
tun~<tl. Detta ä~ bevis nog föt· Engelsmännens öfverliigsenlret i 
he~liimamlct af 'konjunkturer, samt alt dc iel1c förbise den sun
da re"'cln, att säljaren b ö~ ri~~ta sig cftN· kiiparens iinskan och 
tJChof"' och icke beldaga stg ofver att denne ej vill åtniija sig 
med o'ch t! yrt betala al!~ lwa!l honom tillf?rcs, Rä~·<!el~s sådflnt, 
h vara f han icke kan gora nagot bruk; hvtlkot uti tfragavaran-

. de fall är - Stångjern. 
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bortovaro, med i så fall vunnet ändamål, att han 
kände landets behof och möjligh~::ten att geno111 
förbättrade Mekaniska inriittningar dem åstadkomma. 

. ' men om än de hemmavarande i följd af en sådan 
åtgärd, hastigt och till samma fullkomlighet som 
Engelsmännen kunde utskaffa det Svenska jernet 
så möter dock en ytterligare svårighet, om alla an~ 
dra hinder lmnnat undanrödjas, uti Englands stridiga 
intresse, som dil uti Svensken, i stället för en föt·· 
lagsman, komme att se en medtiiflare. Den upp. 
offring England under sådane om~tändigheter skulle 
göra för att undersälja os~, torde icke blifva ringa. 

Aflägse synes derföre tiden, då de sanna ri. 
kedomar Sverge äger, h vilka ännu behöfva att bli f
''a till sin balt kände så inom som utom landet, 
kunna uttaga sin rätt; men denna tid skall 
dock ofelbart komma -och om en hvar, som deraf 
kan draga fördel, bemödade sig, att i mon af till
gångurne, följa tiden, samt personligen, h vilket är 
det mest öfvertygande, genom utfarter gjorde forsk
ningar, så skall det visa sig för dem, att förhållan
•let bor~] e och kunde vara annorlunda, om samma 
aktivitet ägde rum hos Svenske som hos andra Na
tioners handlande, hvilkas Regeringar icke behöft 
uppspärra allmänna eller enskildta uppmärksamheten. 
De kunskaper som sålunda under ett allmännare in
hemtande af lokal-kännedom, förvärfvas, skola sä
kerligen finna utvägar till häfvande af det onaturli·· 
ga och national-förödmjukande förhållande, att Sver
ges jern skall arbetas af Engelsmännen för Ame
rikas och andra länders behof. , 

Att Svenska Skepps-redare ännu draga så 
ringa fördel af frakt-rörelsen, är ett förhållande, sol11 
efter min tanka, är i aftagande, ehuru det ännu un-
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der ett och annat decennium, torde komma att fort
fara. Svenska handlande bötja redan igenkänna or
sakerna dertill, och att de egentligen bero derpå 
att den nu fria handel,n på Amerika gjorde det i 
,af~eende de stora afstånden och passadyindarne, nöd
vändigt för alla nationer, att förse sig med skepp 
som v oro välseglande, en egenskap, h vilken blott 
till en viss grad låter förena sig med drägtighet , 
8om förut utgjorde hufvudföremålet. Redan är det 
icke mera sällsynt att se Svenska handelsskepp med 
koppar-klädde bottnar. Fördelen deraf visar sig allt 
mer och mer; och i den mån de gaml a skeppen 
utnötas, tillkomma nya, och desse tilltagande bätt
re, så väl till konstruktion som hållning. Då med 
tiden en fullkomlighet i stort, eller mera allmänt 
vinnes, de fullgoda skeppen komma att föras af kun
nige sjömän, rederierne i följd deraf få tätare kom
munikationer och tillförlitlige uppgifter utifrån af 
sine egne medlemmar, (h vilket senare alltid intager 
främ sta rummet bland viikoren för en förbätt1·ad 
handel) och kunna undvika, att såsom nu, anförtro ic
ke allenast skeppet, utan ock dess anväudande åt främ
mamle händer, så synes det mig som skulle Sven
ska frakthandeln, icke allenast ulifva mera lönande' 
utan ock u p p väga, om icke i profit öfverträffa andra 
nationers. 

Denna senare slutsatts drager jag af det väl 
kända förhållande, att ett Svcns1't skepp med alla 
dess behof, kostar i jemförelse med de flesta andra 
nationers af samma storlek, en fjerdedel om icke 
en tredjedel mindre. Proviant, hvaraf kan intagas 
för ett år, om nödig omsorg hafves vid dess an~ 
skaffande , iifvensom hyror, kosta hälften mindre. 

(.Tidslr.r. i Sjö1•., 2:n 1irg. , ö:e H. ) 

1.0 
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Skeppet on~. det. är uti till~i)rlig~. stånd vid utgåen. 
det, l• an sakerhgen och 1 allmanhet utevara i tt·. 
år, och för denna_ tid vara fiirsed t med inhemsk: 
förnijdenheter, för att ersätta h vad som under tiden 
förslites, utan att behöfva för hufvudsakliga delar 
göra upphandling· å utrikes orter. Härtill bör ock 

tagas i betrak~ande den omst.:~t~digl~.et, att u är ske p. 
pet efter tre ars uteval'O behofver ofverses, hvilket 
hemma bör ske och är ilfveutyrlig;t att längre fi)r · 

dröja, emedan så1lant kan föranbla till högst be 
tyd liga kostnader utrikes, så kan med om tanka så 

ställa~, att skeppet tog sista fraktlasten, (om en så. 
dan saknalles för hembyg·clen), till närhetml af na . 

gon af de många saltplatsarne i Europa, och här 
intog en vara som i Sverige iir en bchofsartikel 
och följaktlig·en lönande att införa, h vilket icke är 

förhållandet med tle fieste i fraktrörelsen tiiflande 
nationeme. 

Hvad som i min t:rnka mycket skulle bidra
ga -till Svensl{a handelns förkofran, i det skick 
,]en nu bedrifves, vore att, om vid hlifvande 

ledigheter i Konsuls-b~ställningarne utrikes, icke nå
gon Svensk anmiilde sig, som ~igde sådan förmögen
het, att han på det ställe der han såsom Emhets
man insattes, lwnde . llrifva hanllel i stort, skulle en 

så beska~all väl k:~nd utländning, Konsulatet tillbju
das. Dengenom forekoms det nu vanliga förhållan
de, att, då vid framlwmsten uti utrikes hamn, en 

l~~t icke g·e~1ast k~.'.n afs~ttas, enligt förut uppgjord t 
kopslut, hvtlket sallan ar bered t, får derföre tag·es 

~n ringa .. penning, er~iir på stiillet ingen finnes som 
ar nog· kand, och uh de relationer med den Sven
ske lastägaren, att Jasten ]Gm till honom ÖfverJem

nas, tills lägligt tiiWille för fördelaktigare försälj
ning yppas . 
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Un~cr . mitt vi~.~ande i ·~ahia för några år 
sedan, .erh.?ll Ja~ hekraftelse pa h vad jag förut all
tid tag·• t for afgJordt, att en förm(io·eu Kousul har 

fl 
.. b 

vida - era u tv agar att gagna, än en mindre bemed-
lad Svenska Konsuln derstädes, V og ler Hambur
gare till nationen 1 tycktes vara h vad h~n borde, 
för att motsvara det honom visade förtroende. Al

Mig ~.n kom ~venskt futyg dit, som iCke genast 
fick fordelakt•g emploj. Hans omtanke och vid
sträckta rörelse hade alltid sådan i beredskap. 

l 

En Konsul som är i knappa viikor, kommer 
icke ·långt. Hans åtgärder kunna i allm1inhet icke 
vara ond ra, än vanlige mäklares. Har han uti sina 

egna angelägenheter varit olycklig och nödgats upp
gifva sin stat, hvilket förhållande uti denna tjen
stemarma-klass beklag-ligtvis icke är sällsynt så är 
han ännu mera stäng·d, och hans verks(lmh;t med 

hans anseende förlorad. Väl kan häremot anföras 
att äfven en rik kan blif,,a ruinerad, men då mera 
sannolikhet ligger deremot, än att en obemedlad 
kan komma sig före till den grad förhållandet så
som Svensk Konsul kräfver, så är min tanka den 
att vid Konsulers tillsättande, är en rik utländning' 

i afseende på nytta för handeln. att föredrag~ 
framför en fattig Svensk. ' 

Karl ~krona, November '35. 

C. L . 



BIOGRAFI. 

Friherre Johan Gustaf LagerbJell;e föddes i 
Karlskrona den 22 Maj 1145 af Föriildrarne Riks. 
Rfldet, Ri<ldaren och Kommendören af Kongl. Maj:ts 
Ortlen, Friherre .1\xel Lager b je! k e och dess husfru 
Sofia Margreta von Psilander, dotter af den rykt
bare Amiralen och Presidenten Gustaf von Psilan
der, som 11å ett så utmärkt sätt hedrade Svenska 
ftaggan i clrabbning·en mot en E ngelsli Eskader den 
27 Juli 1704 (a). Redan tidigt dana1les Friherre 
Johan Gustaf Lagerbjelke att beträda den bana, 
der hans förfäder gagnat Konu ng· och Fädernesland; 
sex år gammal inskrcfs han (h) t ill Yngling vid 
Volontär-Regementet i Karlskrona, en den tidens 
kadett-grad, och njöt privat undervi sning i Födil
drames hus, tilldess han den 24: (c) Januari l 751 
antogs till Kadett vid Amiralitets-Kadett Korpsen, 
som i denna stad då inrättades. lnhemtandet af 
theoretislm kunskaper i •lenna för Svenska sjövap
net så nyttiga, sedan 1792 så saknade läroanstalt, 
utest1ingde icke den praktiska undervisningen. Beg
ge begagnades af Friherre L agerb.Jdke med lil•a 
f()nlel: under å.iil 1759, 1760 och 1761 bevistade 
han, i cgensk~}l'""'af Lärstyrman, Med elstyrman och 
det sistn;inmde ' året såsom ensam Adjutant vid flag-· 
gan, sjöexpeditionerna på Chefskeppen Göta Lejon 
och Prins Gustaf, deltog i blockaden af Svinemun
de, samt den tvååriga bombarderingen och beliigrin
gen af Kolhe1·g·. Sedan så väl den tlJeoretiska kur· 

(a) Se l:a handet sill. 93. (b) 1751 den 30 Januari. (c) Eoligt 
egen uppgift . Enligt RotbliciJ «lon 30. 
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11 l'aa· genomgången, som nödig praktik llå detta 
s~tt inhemtatl, undergick han, den 18 December 
;761, Sjö-Of!i~~·:s exam~n ocl~ be~?.rdrad,es den ~3 
September pafolJamle ar.et t1ll LoJtnant med lon 
hl Amiralitetet, den tidens första Sjö-Officers-grad. 

~ftea· att någon tid hafva tjenstgjort vid Stationen 
· Karlskt·ona, gick Frih~rre Lagerbjelke påföljande 
!.-et om bord på Fregatten Freden, med hvilken 
han gjorde en resa till Medelhafvet, for derefter 
1764 en resa på Genuesiska Chebequen Nuostra 
Signora del Rosat·io, s~mt gick sedan mot slutet 
af året med Svenska Koffanliskeppet Cad Peter 
Ulrik till Göteborg ,hvarifrån han 17~5, med S~_en
ska Ostindiska Kompaniets Skepp Pnns Carl, fore 
tog en a·esa till Kanton i Kina, 30ll1 varade i två år, 

Hemkommen till fädemeslat~det i September 
li(iG, placerades Friherre Lag<~ rbjell\e till tjenst
göring vid Galer -Eskadern i Stockholm och ~om~ 
menderalles l 7fi8 på G aleren von Löwen ? hv1lkeu 
var utrustau till öfning i sjövetenskaperne fö t Sve.~ - . 
ges uuge Stor- Amira l; och då man kan taga " foa· 
afgjordt att till denna expedition enda~.~ utsagos 
personer med pröfvatl skicklighet och erkanda kU&i
skaper, l\.an man äfven för ~:~ stä ll~ sig d~u. tanka Be
fälet redan då hyste om den tjugotre-arJge Lager-
bjdke. 

Vill 25 års å lder, (d) befonha<les t"rihene 
L~gerbjelke ti ll Kapiten och S.Jö - ~rtilleri.~(i~tua:~~ 
vid Galer-Flottan i Stockholm, utnamndes l 172 dc11 
28 Maj till Riddat·e af Kong!•, Svänls-Ord_e~l, sa 1~1t 
bevistade d etta och följ ande årets exped1tton till 

(ll) U10 don 31 J anmu·i. 
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Maroco och Algier med Fregattlm_ lllerlm, derun. 
der han särskilt användes vid beskickningen till 
dessa Stater, utnämndes 1774 den 20 Juni till Ma. 
jor vid den då uppsatta Sjö-Artilleri-Bataljonen i 
Stockholm, vid h vilken beställning han kont der. 
efter (e) i nåder hugnades med Öfverste-Löjtnants 
värdighet och befordringsrätt. 

Vid Kongl. Armeens Flottas inrättning er
höll Friherre Lagerbjelke den 28 Februari 1777, 
med innehafvande fullmakt, Brigad-Majors lön på 
Stockhohns Eskader, samt förordnades att öfver 
densamma föra befälet tilldess Eskader-Chefen hann 
ankomma, utnämndes samma år den 3 Mars t i Il 
Chef för Ålands och Södra Finlands Båtsmans-Kom
pani, livarifrån han sedan (f) transporterades till 

·Chefskapet för ett Volontär-Kompani. 

Redan under sin resa till Finland 1775, hyste 
Konung Gustaf III den . önskan att personlig·en få 
öfverläg·ga med sin mågtiga granne Kejsarinnan 
Katarina II i Ryssiand om det som kunde lända 
deras Riken till gemensamt gagn och 1777 beslöt 
han derföre att företaga en resa till sitt grannrike. 
Galeren Seraflms -Orden utrustades i sådant ändamål 
om sommaren detta år, då varande Öfver;te-Löjt
nanten Friherre Lagerbjelke utnämndes till Chef 
derå och Galeren gick till Helsingforss, samt deri· 
fl'ån till ?etersburg. 

Den 3 April 1782 (g) tillagd Öfverste-Löjt-

(e) !Jen 16 November saJ!IIlla i1r. (f) Den '19 November samma 
ar. (g) Egen antcclmmg: Rothlieb har 1781 d. 3 A pr. 
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. ts lön såsom Eskader-Chefens närmast.c man , tJall ' . "f ·h 1786 den 14 Dt'cemher befordrad till O verste 
?~,;Anneen förestod Friherre Lagerbjelke under de 1 

.. ·kvärcli,ga krigs -åren 1788, 1789 och 1790 Chefs-1nat . . El1lbetet vid Stockholms ,.Eskac\er, en
1
• befk~ttkn1•.ng i dessa kritiska tider 10rdraue ovan tg s tc tg-sotll .. k h f" J et oafl.åtlig omta'nka och rastlos ver sam et, or 1

tt ~ndet· ett häftigt krig i tid besörja den uteva
a·tnde flottans be h of, dess förstarkning med nya far
;' g hvilkas byg·gnad skedde så väl i Stockholm 
~h' Norrland soin i Kalmar Län, dessa fartygs 
klargöring, utredning och bemannande, samt flot 
tans besättning·ars kompletterande, med.~ l st em:olle
ring , förhyring och viirfr~ing .. Allt utfonle Fnh.er
rc Lagerbjelke väl och vtd kngets sl~t, efte1:. f.re 
(]en i Wärelä 1790, mottog lum sason~. belonm!! 
för sina mödor (h) fullmakt att vara Ofvcrste t 
Flottome med lön och Chef för Kongl. Armeens 
Flottas Stockholms E skader, samt utn1imncles 
några åt· derefter, 1793 den 5 (i)lFl·e~•l·kuari f~.ill 
Kontre .Amiral af blå flag·gen, en g·ra1 l VI en or~ 
ut icke funnits och samma å1· den 22 December till 
Vice · Am i r al. 

Då styrelsefot·merna vid Flottorna förändra 
-des och Stor-Amirals-Emlwtena, med H . K. H . 
Hertigen af Södermanland till Ordfö!·ande , ~ 79i 
·inrättades u11pdrogs Friherre Lag·erbJelke att 1 det 
som för Kongl. Anneens Flotta i Stockholr~l stifta
des vara Vice Ordförande (k) och dels 1 denna 
bef~ttning' <lels såsom. i. nåde•·. tillföroa· ~~nad o.':t.lfö
rande i en K.onunitte öfver kngs-redogorelse-sattets 
forbättrande ,•id Armeens Flotta, (l) föranstaltade 

(h) Den !) Dccemb. samma il.:r. (i) Efter Rothlipb" den 2a. (k) Den 
l!) Oktober 17tlil. (l) Den 10 Febr. sam•lM tir. 
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han och till en betydlig del sjelf utarbetade Regle~ 
mente för Armeens Flottas förvaltning och redogö. 
relse, förnyadt S,iö-Reglemente, Signalbref och Tak. 
tik, enligt af honom underdånigst projekterad och 
af Kongl. Maj:t i nåder fastställd organisationsplan 
för Flottan, utom flera speciella Reg·lementen för 
detaljerne. Såsom belöning fö1· tlesse med flere för. 
tjenster, utnämndes Friherre Lagerbjelke den 24 
Novemher 1794 till Kommendör af Kong·J. Svärds
Orden och den 2 November 1795 till Kommendör 
af samma Orden med stora Korset. 

Då Styreliieverket den 16 Januari 1797 åter 
förändrades, utnämndes Friherre Lagerbjelke till 
Befälhafvare för Kong !. Armeens Flotta i det hela 
och Ordförande i den då inrättade "Kong!. Kom. 
" mitte till förvaltande af Armeens Flottas ärender ;" 
och sedan Riltets Lotsverk med båkinrättningen och 
dykeriet året derefter kommit under denna l{ongl. 
Kommittes öfversty1·else, utarbetades under hans 
ledning den Lotsförordning med tillhö.-aude Taxor, 
som af Kongl. Maj:t. sedermera fastställdes och i 
många år varit gällande. Förstnämnde året den 8 
Maj förordnad es Friherre Lagerhjelke äfven att . 
delta.~a i en Kommitte tili uppgörande af projekter 
för Orlogsflottans återiståndsättande, samt regleran
de af dess nybyggnads- underhålls- och arbetsplan, 
ett arbete lika maktpåliggancle som vidt omfattan
de; och 1801, då krigsorol igheter befarades, hade 
Friherre Lagerhjelke ett särski!dt nådigt uppdrag 
angående försvarsanstalterne i stockholmsskären och 
avenuerue fl"ån Sjösidan. 

Kongl. Kommitteen egde icke länge bestånd, 
utan upplöstes~ sedan Förvaltuiugen af Sjöärendena 
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den 23 Mars 1803, blifvit inriittad; och i detta 
ernbetsvcrl•, so m erhiill lika anseende med f. el. 
l{o ngl. Amiralitets-Kollegium, insattes Friherre La
gerbjell~c, ~·ed~ n den 9 Dece~mher 1802 .upphöj~l 
till Amual 1 R1kets Flottor, ttll Chef den 2f> Ap n l 
förstnämnde året , med l1 residcnts heder och ,-iir
clighct (m). Deu miingd af göromål, som äro tlen 
närmaste fi:iljclen af ett nytt cmhetsverks organisa
tion, handlade Friherre Lagerhjelke ofta med egen 
hantl, ty han ,·ar hemmastadd i administrationens 
alla grenar och lemnade ofta biide st;rrande och rå
daude, så väl som lydande vigtiga upplysningar och 
säkra råd. Men de osparda mödorna, det triigua 
arbetet vid en framskriden ålder gjorde slutligen 
en mirithe mödosam befattning för honom efteriiing
tall; och sedan han i 8 år iuuehaft Chefskapet, lier
under han af sin Konung erhållit smickralllle prof 

·, af ynnest genom upphöjelsen i G retligt ståutl och 
befordran till Öfvcr-Amiral, (n) tick han på uu-

(m) Metl tlctta Chefskap åtfiilj1le. cn.ligt l{ongl. Instml•tion, Chef
slatpet fiit· Floltol'llas J(onstrnktwns-Korl'"· Att G.rcfve Lag·cr
bjcllie af denna [{m·ps var iilskatl, Ilestyrker den ofvc•· "'"""" 
stau·mt II!Cdalj, visanLic <1 ena sidan hriiötbil<lcn med omskrift: "J. 
G. 'l.au·c•·hjclkc, Friherre, Amiral, f{omm. af S. O. st. l{ ", 
samt~ den andra: fiiljande i!wl1ription, tcclma•l i sex t•iita ra
det· å fiiltct af penningen: "At en älslmd Chef af !•'lottornas 
J\ouslr . ·stat 1806''. 

(n) Begge del<nne den 2!) Juni 1809. Greflig<t vapnc.~ ble f : en 
skiilrl fiirdcltl i f)ra delat·, gcuom ett riirlt i !less andat· med 
en silfvet·stjerna bcprydt Andrem- eller tviirlwrs. l iifversta fäl
tet, som iir af gult!, ses en rii<l.. Hil•a-lliids hatt mr.;d hcrmc
linsi.Jräm oeh wulet· densamma tvenne i kors lagdagTona lager
qvistat·. __ Hiigt·a fälte~ inncfatt~r det !'silandcrslm vayne t, eller 
är på tvarcn «leladt 1 tu och 1 dess ofra del ett I.Jiatt skcpps
skråf samt i den nerlt·a åtta kulor af guld, f.yra, tre och en 
satte.' Venstm fältet iiter innehåller det Ehrenhoffska vapnet , 
eller iir ldufvct i tu metl ett rödt fiiRtningstorn i dcijs hiigra 
del : den vensim deremot I.Jlii och s tyckad i tre lil<a dchu· go
nom tvenne band af silfver, emellan hvillta står en Fmnsk 
lilja af samma metall. l nedet·sta fäitet, som iir a f gult!, s es 
ett bh1tt antilit roder, cntellan t venne blå ticiiiner med uppres to 
stjertar. M i«lt på. förcnii n:mlc Andrca! -kot·s är fi.~s~ad en ."}ert
sköld med Lagerhjelkska attenB ut·va1•cn : en slwlu af stl.vcr, 
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derdånig· begä~·an, nådig transport till en lugnare 
post, ne1'nligen Presidents-Embctct i Kong!. Maj:ts 
och H.ikets Kammar-Rätt den 5 (o) Maj 1811, och 
samma [ir den 14: (p) Maj nådigt afsked från sina 
milit1ir-befattningar, med pension af Amiralitets
Krigsmans-Kassan. Han slutade således, efter fem 
tiofyra års oafbruten tjenst sin militära bana, men 
icke sin verksamhet, hvilken följde honom till lif. 
vet s gräns. Allmänna och enskil ta förtroenden sa k
nades aldrig för Grefve Lagerbjel k e: han var en 
man hvars mogna råd i behofvets stund aldrig sak
nades, oftast följdes. Få dagar före sin transport 
till -Presidents-Embetet i Kong!. Kammar-Rätten (11) 
förordnades han att i samråd med dåvarande Stats
Rihlet Friherre Adlercreutz och Vice-Amiralen m. 
m. Friherre von Stedingk, föreslå · det för Armeens 
Flottas tjenstbarhet till en början nödvändiga antal 
af viirfvadt Artilleri-manskap, Officerare och Under
officerare m. m. och några månader efter sitt iu-

~tv_ilken ge_nom en blå _bjelke , som af t~enne dy lika iltföljas, 
ar Ilelad hll en bred gwstam, eller chef, h v at· uti till hälflen 
uppstiger ett till höger viindt riidt lejon, lnlllandc i ramarue 
ett blått skeppsanlwre, Den öfra af nämnde bjelkar är bcla"d 
med tre, den medlersta med två och den undra med en stj:t-
na, all<t af guld. På skiifden stå tt·c iippna torncrhjelmar 
l"' J rida med Grelliga J(ronor. P ii den med lersta hjclmen up]• ~ 
reser sig·, emellan h•ennc af silfver och blått på tvären fördel 
ta utåt biijda buffelhorn, ett riidt lejon, hållande i hö«1·a ra
n.~en en g~·iin ~~~gcrqvisot med tre blad ... Ut· den h ii gm står up1, . 
ratt en ttll hoger blasande Svens!\ ol'logslla•w emellan <1tta 
l~ n gelsim, hvamf f)'ra åt hvar sida och ntåt"'fliil<tande. 1'å 
den venstra åter ståt· ett gyllene antil<t skcp)•s 1·odet· emellan 
tvenne delfiner, af hvilka den högra iir till ii fra hälften b Iii, 
nedra hälften af guld, den ' 'enstl·a delfinen det·emot blå. Sköl
den omgifves af en vapenmantel, utvändigt af silfvet·, innan· 
till lihl. Grefve Lagerbjelke introducerades på Riddarhuset 
bland Grefvarna undet· N:o 115 den 9 September 1809. Äld
ste sonen erhöll eftet· honom Grefvevärdiorheten enligt 37 §, 
i 1509 års Regeringsform, 

0 
' 

(o) Enligt Ste~linglis Åminnelsetal; d. 6 enligt Rothlieb. 

(l') Enligt Stedingks Åminnelsetal; d. 13 euligt llothlicb. 

'(q) Den 5 Al'ril 1811. 
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träde i Kongl. Kammar-Rätten (r) utsågs han till 
Ledamot i den på Rikets Ständers underdåniga an
hållan, nedsatta Kommitte som hade sig uppdraget 
att. tillse h vilka indragningar och besparingar, i af
seende på Rikets Kollegier och andre publike Verk, 
med 1·ättvisa skulle kunna tillvägahringas. 

Utom alla dessa befattningar hedrades Gref
.ve Lagerhjelke ofta med en mängd andra både 
offentliga och enskilda llJJpdrag, hvilka, ehuru 
de icke egde gemensl{ap med hans eg-entliga em
betsbefattning, likväl af honom utfördes med den 
drift och skicklighet att han efter hvarje fullbor
dadt nytt uppdrag, skördade nya förtjenster, ny 
tacksamhet af Reg·eringen, Nationen och de en
skilda Korporationeme. Några må här anföras: 

Då Regale-Bränneri-Direktionen 1788 upp . 
hörde blef förvaltningen af hu~behofs- och salubrän
neri-arrendet med alla till deri allmänna Magasins
inrättningen i Riket hörande spannmålsförråd, ge~ 
nom nådigi bref den 3 Mars nämnde år stiilld un
<ler en särskild Direktions inseende: i denna Di
rel<tion utnämndes då varande Öfversten Friherre 
Lagerbjelke till Ledamot och fungerade såsom Qrd
förande under då varande Stats-Sekreteraren Fri
herre Erik Ruuths nästan beständiga förhinder och 
frånvaro, sallit befordrade de Ii1ångfaldiga anstalter 
till Anneens och Flottans provianterande, som det
ta verk hade att besörja; d'ch 1791 den 10 Maj 
blef han Kongl. Direktionens ordinarie ordf()rande. 
Genom Kong!. brefvet den 25 Februari 1793 upp 
löstes Direl\tionen och sysslomålen öfvertogos af 

(r) Den 4 Oktober s. å. 
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Stats-Rontoret, men clenna sakernas nya ordning va~ 
rad e icke 11inge, ty •·edan u en 3 Oktober samma 
år förordnade Kongl. Maj:t att alla Stats-Kontorets 
i Magasinerna behållna spanmålsförråd m. m. med 
år 1794 skulle ()fverlemnas till Kommitterades öfvet· 
allmänna sp:mmålsmag·asins-ärendernas disposition och 
bland dessa Kommitterade fortsatte Friherre I.ager
hjelke sin verksamhet; samt deltog i sammanhang 
denned, enligt nådig·t förordnande den 30 Januari 
1797, i en särskilt tillförordnad Kommitte som ha
de sig uppdraget att uppgifva underdånigt förslag 
till bästa sättet för bdinvins -brännings-kontraktemcs 
f(imyande eller förlängande och, enligt förordnan~ ' 
de den 10 September samma år, i en kommitte till 
granskning af Landshöfdingarnes berättelser och för
slag; angående husheltofs och salubriinningsarrendets 
förliingning, samt b le f den 20 November berörde 
år försie Ledamot i Direktionen. Magasinsstyrelsen 
undergick den :w November 1798 en förändring. 
Allmänna Magasins-Direktionen, med en betydligt 
utvidgat! verkningskr~ts inrättades och Vice Amira
len Friherre Lag·erbjelke utsåg·s till förste Ledamot 
i denna styrelse, till hvat·s Ordförande han under 
den 7 Juli 1801, setlan nådigst utnämndes och ficl{ 
i denna befattning, den 28 September 1802, ett siir
sl{ilt nådigt uppdrag att, med nödigt bih·iide för
anstalta om en betydlig imikes spanmåls-upphand
ling. Först med Grefve Lagerbjelkes död upph i.ir
de hans nitiska och kraftiga ledniug· af Magasinsä .. 
1·emlena. 

Afven i vigtiga domarehvarf var Friherre 
Lagerbjellw nyttjad. Uti bref af den 11 Maj 1801 
h ade Kong! . Maj :t i nåder förordnat att laglig un
dersökning vid Kong-I. Krigs Hof-Rätten borde an
ställas om orsakerne, som v ~ill a t det den i Karlslu'o -
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ua armerade Esluuler af Örlogsflottan, s& länge ,den 
\'ar under Kontre-Amiralen och Romm erulören Ba
ron Palmqvists befäl icke enligt Rongl. Maj:rs or
Mes utlupit, samt angående Hans Excllens , Amira
len och Kommendören m. m. Grefve Wachtmeisters 
förhål,lande derunder. Till Ordförande i detta mål 
förordnades den för oväld och sträng riittviså klin 
de Vice Amiralen Friherre Lagerbjelke, och de i 
detta mål tryckta rättegångs-handlingar visa att han 
hvarken skydde att uttala sin öfvertygelse om den 
yngre kamratens rättvisa bef1·ielse, eller att fälla 
den felande äldre. 

En Kommitte förordnades 1804: som skulle 
undersöka inkomna p1·ojekter till matredningsanstal
ter för trupper i garnison och i fiilt , och 1809 en 
annan kommitte till bestämmande a f peuningebehof
vet för krigskostnademe med dertill hörande iinnn 
föreståell(le utgifter: i hegge förordnades Grefve 
Lagerhjelke som Ledamot (s). 

Grefve Lagerbjelke hade gjort sig kiind 
som en säl{er räkenskapsman och en lika pålitlig 
som oväldig· granskare af räkenskaper: han bl ef 
derföre ofta besvärad med uppdrag af detma art. 
Si'tledes förordnades han den 23 Juni 1788 att, 

'jemte da varande Revisions -Sekreteraren af Uglas 
re,·idera Lif-Gardets Barnhus- och Kyrkobyg·gnad s
Kassor af hvilket nådiga uppdrag närmaste följd en 
blef at~ han den 12 J anuavi påf(iljande årrt förord 
nades att ensam emottaga och vårda dessa kassors 
medel och handlingar , hvill{en befattni ng· fortfo1· 
till den 22 Mars 1790, då han erhöll n1i.digt till . 

(ij) Den 14 Febr. 1804 och den 26 Sept. 1809, 
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st?tnd att samma höga f()rtroende få afträda: 17!)0 
den 15 December att ddtaga i en Deputation till 
granskning· af förflutna å1:ens utrednings~~·end er, 
h vilken befattning utan artvode, varade nara fe111 
år: l 796 den t8 Januari att, jemte dåvarande Stats
Sekreteraren von Nummers, g1·anska General en Chefs 
för Artilleriet ltedogördse för användande af an
slaget till Artilleri-exersisens ~?rbättrin~.: 1802 {~en 13 April att granska Redogorelsen for 1801 ars 
rustningsmedel: samma år den 5 Oktober att med 
biträ<le, gran,;ka då varande Hof-Mars~alken ~on 
Platens Redog{irelse för utrikes uppha~dlmgar: SIS.~
nämnde år den 1 l ~ovember att revidera Redogo
reisen f()r Markgrefliga Badenska familjens öfver
förantle från Åbo till Stockholm: 1804 den 14 Fe
bruari att med nödigt biträde, granska Redogörel .. 
sen för införskrifven salpeter: 1809 den 25 April 
att med biträde .granska Reclog·örelserna för vexel-' l f''l o t . operationsforulen, krigskostnaderne uru er a ttage 1 
Pmnern samt krigsfonden f(ir kriget med Ryssland 
och Dar~nemadc 1811 den 1 Maj att, jemte dåva
rande Stats sekreteraren Lagerbring och Kommers
Ri'ulet Stråle, fortsätt:_! granskningen af Redogörel~ 
serna för vexel-operationsfonden och krigskostnader~ 
ne fi)r senare åren. Att blifva nyttjad i så många 
befattuingar, af så olika natur, och väl full!'orda al
la bevisar att Presidenten Grehe LagerbJelke var 
en' af de lyckliga menrriskor, h vars ljusa förstånd 
och skarpa blick kunna inträr~ga i allt, uträtta allt. 

Sedan Konung Gustaf Adolph år 1796 sjelf 
emottagit Riksstyrelsen imättades en Statsberedning 
och uti d enna blef Vice Amiralen Friherre Lager
bjelke, den 16 November samma år,_ Ledamot, i 
hvilken vigtiga och grannlaga befattmng han sedan 
alltjemnt fortfor; han }{allades 1808 den 31 Decem-
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ber till Ledamot af {len Kong!. Bere<lning som i 
f{onseljens ställe fi.)rordnades och hvilken upphörde 
,,j1\ Regementsfiir1indringen den 13 Mars 1809, dfl 
F rihenc Lagerbjelke hlcf Ledamot i H . K. H . Riks
föreståndams Konselj , h vilken, efter nya R egerings
fonnens antagande den 6 Juni samma år, upphörde. 

Den 1792 inrättatie Kong l. Krigs -Akademi
en p ?t Karlberg har iifven varit f()r emål för Grefve 
Lagerbjelkes rastlösa verksamhet: 1len 15 Maj 1791 
utn limndes han till Ordförande i en Beredning för 
Stat och imättningar, sj el f utarbetade han Projekt 
till Reglemente, h vilket med Stat och. d~t t~era 
som Beredningen föreslog af Kongl. MaJ:t 1 nader 
gillades och. den 10 ,Juli samma år förordnades han 
till Ledamot i den då öfver Akademiens angelägen
heter tillsatta Direktion, från h vilken l.~t:•fattning han 
först år 1810 den 5 Maj, på underdånig ans() kan, 
i nåder entledigades, setlan Direktionen IJiifvit för 
vandlad till ett under Kongl. Krigs-Kollegium ly
dande Departement. 

Han var äfv en Ledamot i en 1779 tillför
ordnad Kommitte, hvilken hade sig upptlr i•g·et att 
undersöka då varaude Civil- och Militiir-Staternes 
Enke- och Pupill-Kassas tillstånd m. m. Dessa Kas
sor stiftade med viilmening, men på höft kunde ej län~re bära sig, utan voro uiira att behöfva ~pplii
sas. Fribene Lagerbjelke utredde dem, prOJekte
rade en ny plan, hv.arefter de borde inrättas, och la 
de derigenom grunden till nu varande al~männa ~ ~~ 
ke- och Pupill-Kassan. Planen , uppg:J orcl enligt 
li fstidsprobabiliteterne och efter .~n~tematis k~ .. grun 
der o·ill ad es af Konungen och forfattare n nJot deu ' b 'Il b .. ä1·an att af Kassans de legare l 784 kallas t1 estan-
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dig Ledamot i den annars af ombytlig e medlcmma1, 

bestacnde Direktionen; och blef slutligen Ordffira11 • 

dc i denna styrelse. 

Såsom melllem af_ Ri(hlerskapet och Adeln 

bevistade Grefve Lagerhjdke flera Riksmöten och 
njiit derunder ofta prof på medbröders aktning och 

f<irtroentle. Den 26 Ol\tober 1789 blef han Din~k

t(ir uti. det då inrlittade mindre Diskont-verket med 

Riksgäldssedlar, h vilket indrogs H92, då ett Hik
sens St1inders Diskontverk, i förening med Riks

g1ilds -Kontoret organiserades; och den 29 Mars 
samma år valdes han till fullmäktig i H.iket;; Stän
ders till Riksg·iildens förvaltande f(ironlnade Kon. 
to r, h varvid han, utan s1irsl\ilt arfvode tillika måste 
åtaga sig ordförandet i Riks -Diskontverks- samt 
General-Assistans-Kontors-Direktionenw, hvilken be
fattniug han innehade jemnt aderton år eller till 

den 29 Mars 1810. Under Riksdagen i Norrl•ö11ing 
1800 var han Ledamot af Lagutskottet, och kalla
des åtet· af Hillderskapets och Adelns första klass 

enh1illigt till Fullmiiktig uti Riksgälds-Kontoret. 

Vettgirighet och kunskapsbegär åtföljde Gref
ve Lag·erbjeike under hela dess bana och hans ef
terlemnade få, men innehållsrika skrifter visa att 

han innehade ett rikt mått af kunskaper (t). Han 
hedrades derföre både offentligt och enskilt: han 
var en af Sti ftarne till Kong!. Örlogsmannasällska
pet i Karlskrona och sedan den 15 November 1771, 
dess arbetande Ledamot, han kallades 1796 den 

(t) ~atema ti.k, Alg_ebra .. och Aritll!_eti~ voro synnedigen hans iilsk
hngs-studlet·. Sm van och slagting Vice Presidenten Lejon· 
mark lemmule han ofta evårlösta (>roblcmer och erhöll sådana 
af honom tillbaka. 
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13 November till arbetande hedersledamot i d&va-
1.3nde K rigsmanna. sällsk apet, sedan Kong!. Krigsve
tenskaps-Akademien i Stockholm och 1804 till Le
damot af Kong! Vetenskaps-Akademien i Matemati
ska klassen, samt var dessutom en verksam medlem 

af Vetensk.~ps- och Vitterhets.samhället i Göteborg. 
1 Kongl. Orlogsmanna-Sällskapet lefver alltid Stif

taren i ett tacksamt minne och protokollen samt 
bandlingame förvara många dyrbara prof på Fri~ 

ben-e I.agerbj~lkes oarbetsfönnåga och kunskaper. (u} 
Det skulle for nagon kunna synas otacksamt af 
Sällskapet, att icke i en åminnelsefest hafva öfver
]emnat sin Stiftares minne åt efterverlden, men Säll
skapet fö lj de i denna del endast hans egen önskan, 
uttryckt i en uppsatts till Sällskapet den 12 Mars 
1787, det· det bland annat heter: "jag finner att 
"Sällskapets stadgar, h vilka jag· för många ar sedan 
"underkastat mig, förbinda mig· att åtni-ijas med en 
"sak , som jag·, efter mitt nuvat·ande tiinkesätt, icke 
"skulle välja, än mindre önska. Jag är tillräckli
''g en öfvertygad om min ringa förtjenst, att inse 
''h uru litet ett åminnelsetal framdeles öfver mig 
" skulle gag·na efterlefvande. Jag· ville gema bespa~ 
"'ra hvar och en den n1ödan att författa ett sådant 
"och jag· kan icke utan en förödmjukande känsla' 

" tiågonsi.n tänka derpå". l Kong!. Krigsvetenskaps~ 
Al\ade nnens arbeten deltog han verksamt; och Ak;,.
d emieils saknad vid hans bortgång så väl som den 

(u) Af Grefvc Lagcrbjcllw cgcr Sälisl.:apct följande At·bfJten: "Re
"ccnsion af Herr du H a mcls bnl' , lmllarl: Mede l att bibeh·1lla. 
"hiilsan hos bcR:ittningru yrt_ ske\;P &c." (Infi!r•l i ÖrL m. S~ill~ 
s lm p. Hand l. , Stoc~_h. ! ; 8 j.) Om k~tnstgjorda iHagnc ter ' '. 
~~ser. 1_!12. ,, Anrnarkm!:li/ar ,,l.ell;!'H'C tdl ki_~unedomen ar jcrn 

t allm;U1hct . Mser. l i l b. Amwnclselal ofver fram !iilnc Öf-
verstcn v. Standcn", Stocld10lm 1778. Till Siillsl1apeis l'n~ses 
valtles han 1772. 

(Tids!.-r. i Sjiiv . , 2:a r1rg., 3:e H.) 

10 



162 

saknades lefnadslopp tecknades enkelt men sann t, i 
det åminnelsetal Amiralen m. m. Friherre Victor von 
Stedingk i Kongl. Akademien höll den 12 Nove111. 
ber 1813. Uti Kongl, Vetenskaps-Ahtlemien var 
han Pr:IJses under 3:dje och 4:<1e qvartalen 1805 
och detta embete nedlade han året derpå den 19 
F'ehruari, mecl ett tal öfver annuitets liiran och en 
der till hörande afhandling, kallad: "Försök till 
"Annuitets lärans elcmentari~l~a förest1illande, med 
''Tabeller"; men hans verksamhet starmalle icke 
denned ty på Kong l. Akademiens anmodan höll 
han de~ 2 Juni 1810 ett åminnel setal öfver dess 
fram lid ne L edamot Hiks-Rådet m. m. Friherre Clni. 
stoffer Falkengren. 

Grefve Lagerbjclke var en skicklig tecl<na
re och säker kännare af malningar. Han egde af . 
dessa senare en icke obetydlig samling· och bland 
dessa och sina böcker tillbrag·te han de få lediga 
timmar han egde. Glädtigbeten rådde alltid i hans 
boning, dit flärden aldrig inträngde. 

I en up·psatts om sina lefnadsöden yttrar 
sig Grefve Lagerbjelke.: "ifrån min ungdo~~ h~r 
"jag ständigt önskat 1mg den l_yckan att ta go~ 
''n något gagn. Huru litet hat· jag vunnit denna 
"min önskan! blott någon gång privatissime''. Det·
ta yttrande vittnar fullkomligt om den blygsamhet 
livarmed han ansåg sina bemödanden. Att han tro
get tjenat sin Konung och gagnat sitt fosterland, 
derom vittna de honom gifna många uppdrag, ]w il
lm aHa han väl utfört. Bland det nyttigaste hari 
gjort, riiknade han sjelf Enke- och Pupill-Kassans 
organisation , och det är onekligt att han derföre 
upphemtat ·en rik skörd af välsignelser från enkor 
och barn, och att dessa välsignelser äfven i aflägs
nare tider skola åtfölja hans minne. 
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Grefve Lagerbjelke var en sann Religionens 
än som öfvade Christendomens läror utan skrym-v ' Do J • tan och utan skryt. a 1an mvaltles till medlem 

af Sällskapet pro fide & christianismo, samt i Evan
gelislm Sällshpet, i hvilket senares kommitte han 
var en nitisk arbetare, gåfvos honom förnyade an
ledningar att inför det allmänna bel\änna de läror 
ban i sitt hjerta hyllade. 

Den lmsliga sällheten njöt Grefve Lagerhjel
ke sedan elen 16 Februari 1715 i fi)reniug· med en 
älskad maka, Ulrika Gustafva Ehrenhoff, dotter af 
Vice-Presidenten och Riddaren af Kong!. Nonlstjer
ne-Orden Carl Gustaf Ehrenhoff och dess Fru Ma
ria Christina Tisen. Med henne hade han sju barn, 
nemlig;en Sonen Axel, Generai-Arljutant, f. d. Ca
valjer hos d. v. H. K H. Kronprinseli, föd d i715, 
d(id 1832, §on en Gustaf, Gre fve, En af Rikets 
Herrar, Stats-Råd, Riddare och Kommemlö1· af 
Kong!. Maj:ts Orden, samt Kommendör af S:t Jo. 
hanr1is af Jerusalem Orden, född l 177, döcl 1837; 
Sonen Johan, Vice Amiral, Befälhafvande Amiral 
och Öfver-Kommendant i Karlskrona, Kommendör 
af Kong l. Svärils-Onlen me el stora Korset , född 
1778; Sonen Adolf, Öfverste, Öfver-Adjutant, An
dre Major vid Gardet, Riddare af Kong l. Svärds
Orden , född 1780, u öd 1821; Dottren Gustafva, 
f. d. Hof-Fröken hos Htigstsalig H. M. Enkedrott
ningen Sofi.a l\hg-dalcna, född 1792; samt tvenne 
Döttrar , döda i spädare årt:n. 

. Presidenten i Kong!. Kammar-Rätten, f. d. 
Öfver-Amiralen och Chefen för Förvaltningen af 
Sjöärendena, Chefen för Armeens Flotta och för 
Flottornas Konstruktions-Korp~, Ordföranden i Kongl. 



164 

Allmänna Magasins-Direktionen och i Direktionen 
för allmi\nna Enke- och Pupill-1\assan, tillförordna. 
(le Ledamoten i Kongl. Stats beredningen, Kommen. 
<lören af Kongl. Svärds-Onlen med stora Korset 
Grefve Johan Gustaf Lagerbjelke afled i Stockholm 
efter en långvarig mattande sjukdom den 16 Oluo: 
ber 1812. Hans Grefvinna lemnalle det jor(liska 
år 1820, i en ålder af 65 å1·. (*) 

C) Denna biogmfi iit· hemtar! dels af Grcfvcns cgenhiindiga an
tcclmingat·, fiinarade uti l{ongl. Ol'logsmanna-Sällslmpet i 
}{a riskrona, tlels af Rothlicbs Matrikel 1818, Ft·iherra Ste
ding·ks Åntinnclsctal tryt:!' t l B Hi, Uppfostrings-Siillskat>els all m. 
Tidningar 1788 sitl. :no , Journal för Svensk Litteratur 5 B. 
pag. 832. 

G. 

J{oNGL. FRANsKA SJö:MAGTENS NÄRVARANDE TILL

sTÅND. (*) 

Sty relsen. 

Sjuministe1·n, som tillika är Stats-Sekreterare för 

Marin- och l{oloni-departementet, innehar öfversty
relsen. 

Amiralitets-l{onseljen, Jtval'i Sjöministern 
för ordet, har 7 ledamöter, de ra f l Viec-Amiral 
och Vice-President, 3 Stats-Råd, 2 Kontre-Amiraler 

. och l Föredragawlc. Denne senare ät· tillika Gene
ral-Sekreterare, och har under sig- två byrår, en 
för Scluetariatet och en för Arkifvet. 

Personal-Direktionen, som hestår af en Di
l'eldör och en Divisions-Chef, har 5 underlydande 
Byrår, nemligen l:o Byrån fö1· Militär- och ' Civil
Emhetsmän, h vilken arbetat· på två afdelningar, den 
militära och civila. 2:o Rekryterings- och enrolle
rings-byrån. 3:o Artilleri- och ekipage-personal-by
rån. 4:o Byrån för Hospitalen och Galer-hesättnin
game. 5:o BJrån för }Jolis vid navigation och sjö
fiske. 

Varfs-Dit·ektionen, med en Direktör och en 
Divisious-Chef, har 5 By rår, nemligen l:o för ut 
l'Ustning· och allmäu korrespondans. 2:o föt· -arbe
tena . 3:o för artilleriets, smedjomas och g~uteri -

(') Ur Annales Mar. & Colon. Janv., l~evdcr & Mai 1837. 
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ernas materiel. 4:o föt· allmänna materielbehofven, 
5:o för proviant. 

'Koloni-Direhtionen, med en Direktör och 
l Divisions-Chd, har 4 Byrår: l:o för det politi ska 
och kommerciella; hvilken arbetar på· 2 afdelningar. 
2:o fö1· lagstiftningen och förvaltningen. 3:o för 
personalen. 4:o för militär-tjensten 

Riikenslwps- och Pensions-Kassa- Direkt io
nen, med en Din~ktör och 5 Byrå r: l:o för utgif
terna i Frankrike. 2:o för kolonier na och konsulaten 
3:o för anslag·en och redogörelsen, h vilken arbetar 
på 2 afdelningar. 4:o Central- byrån för Invaliderne. 
5:o för priser, sjöskador och skeppsbrott. 

General-Inspehtöre1·, en för Skeppshygge
riet, en för öfriga Varfs-arheten, en för h1ilsov Rr
den och en för Sjö-Artilleriet. 

Öfver Bibliotekerna har en Mari n-Kommis 
sarie öfvel'inseendet. . 

KonselJen för Marin-arbetena består af 8 
personer, af h vilka en Viec-Amiral för ordet. 

S}ö-karte-ve1·het står under en Kontre-Ami
ni och 2 andra :E m betsm1in, sam t har en historisk· 
afdelning med 2 Chefer. 

Refillspersonalen iir fölJande: 
3 Amiraler. 
10 Vice-Amiraler. 
20 Kontre-Amiraler. 

16'1 

30 (') Skepps-Kapitenet· af l:a klassen (Capitaines 
de Vaisseau). 

50 (*) Dito af 2:a dito. 
~6 Fregatt-Kapitener. (**) 
50 (*) Korvett-l{apitener af 1 :a klass. 
tOO (*) Dito af 2:a dito; 
90 (*) Skepps-Löjtnanter af l:a kl. 
360 (*) Dito af 2:a kl. 
550 (*) Fänrikar (Enscignes de Vaisseau). 
].40 Elever af l:a klassen . 
77 Dito af 2:a klassen. 

S,jösholan å Sheppet Orion å B-rests redd. 
l Kommendant. 
l Undet·-Kommendant. 
l Prest. 
i Professorer. 
5 Examinatorer. 

"1rtilleri-l(mJJSen. 
l Chef (Marechal de · Camp). 
3 Öfverstar. 
3 Öfverste-Löjtnanter. 
13 Bataljons-Chefer. 
43 Kapitener (Capitaines en premie•·) . 
23 Sekund-Kapitener. 
21 Premier-Löjtnantet·. 
19 Sekund-Löjtnanter. 
10 Under-l)ijtnanter. 

Infanteri- Officerare, anställde vid Liniejlot te! n· 
l Öfverste .Löjtnant. 

(') Antalet bestämdt genom en l{unglig ordonnans tlen 29 Dccem
bet· 1836. 

(") Tillhöra efter regleringen, nästf(iljan!le gTall. 
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l Bataljons-Chef. 
l 7 Kapitener. 
5 Löjtnanter. 
5 Under-Löjtnanter. 

Vid Exersis-l{ompaniet. 
l Kapiten af Artilleriet. 
2 Löjtnanter af Infanteriet. 
l Under-Löjtnant dito. 

8Jö-Gendarmeriet . 
5 Kapitener, Kompani-Chefer. 
9 Löjtnanter. 

Flottans Geni-l{m]JS. 
1 General-Inspektör. 
'l' Konstruktions-Direktörer. 
l l lngeniöre1· af l:a klassen. 
16 Dito af 2:a dito. 
13 Under-Ingeniörer af l:a klass 
13 Dito af 2:a tlito. 
8 Dito nf 3:e dito. 
5 Eleve1· ~vid Geni-Korpsens AJlpli --
2 Adjutanter i 3:e klass \ kations-Skola i Lorient. 

Hydrog1·ajlsha Ingeniör-Korpsen . 
2 lng·eniör-ClJefer (Ingenieur en Chef). • 
4 lngeniörer af l:a klassen. 
4 Dito af 2:a dito. 
6 Dito af 3:e dito. 
2 Umler-lngeniörer. 
l Elev. 

Marin-l{ommissariats-Kot]JSen. 
10 Öfver-Irommissarier af l:a klassen (Com. general) . 
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3 Öfvcl'- Kommissarier af 2:a dito. 
3 Dito (af fordna Commissairc -prin-

cipal-graden.) 
~n Kommissnrier af l:a klassen. 
~l Dito af _2:a dito. 
49 Under-Kommissarier af l:a klass. 
81. Dito af 2:a dito. 
}30 Öfver-Commis (Commis princlp~aux) . 
127 Commis l:a klassen. 
)15 Dito 2:a dito. 
120 Dito 3:e dito. 

Fördelning. 

17 mfssty•·elsernas, l{onstrul;tions-, .1.rbets-, .4rtil-
leri- och Hospitals-Direktionernas Stab. 

2 Commis principeaux. 
4 Commis af l:a kl. 
10 Oito af 2:a Id. 
3i Dito af 3:e kl. 

Styrelsen öfver Marinens Smeiljm· och GjutCI'icr. 

a Ansvarige Agenter af l:a kl. (Agents comptaules). 
2 Dito af 2:a kl. 
3 Commis principeaux. 
6 Commis af l:a kl. 
7 Uito af 2:a kl. 
7 Dito af 3:e kl. 

Ullderhålls-Slyt·elscn. 

3 Dil'ektörel' af l:a kl. 
5 Dito af 2:a kl. 
5 Under-DirelitÖrer af l:a kl. 
l Dito af 2:a kl. 



170 

4 Förvaltare af - l:a kl. 
7 Dito af 2:a Id. 
10 Commis principeaux. 
Il Commis af l:a kJ. 
l() Dito af 2:a kl . 
10 J)ito af 3:e Id. 

.. 
Hälsovården . 

l General-lnspekti)r. 
4 Öfver-Läkare (Premiers Medicins en Chef). 
3 Qfver- Kirurger (Pr. Chirurgiens en Chef), 
3 Ofver-Apotekare (Pr. Pharmaciens en Chef). 
8 Andre Öfver-Liikare. 
6 Amlre Öfver-Kirurger. 
2 At1dre Öfver-Apotekare. 
3 Professorer i Medicinen. 
3 Dito i Kirurgien. 
2 Dito i Farmacien. 
67 Kirurger af l:a kl. 
11 Apot~kare af l:a kl. 
132 Kirurger af 2:a Id . 
18 Apotekare af 2:a kl. 
118 Kirurge1· af 3:e kl. 
22 Apotekare af 3:e kl. 

SJö-Domstolarne. 
5 R eferenter (Commissaires-rapporteurs). 
5 Kanslister ( Greffiers ). 

E el; leSiast ik-St a ten. 
4 Prester af l:a kl. 
4 Dito af 2:a kl. 

Hydrogntjisha Sholan . 
z Examinatorer. -
7 P rofessorer af l:a Id. 
5 Dito af 2:a kl. 
5 Dito af 3:e kl. z; Dito af 4:e kl. 

Biblioteherna. 
; Bibliotekarier. 

För bryggor och vägar. 
l G eneral-Inspektör. 
l Divisions-Inspektör. 
5 l ngeniör-Chefer. 
4 Ingeniörer af l:a klassen . 
'3 Dito af 2:a dito. 
4 Eleyer af 1 :a l { lassen . 

Sj ;; -D i s t 1' i h t e n. 
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Första Dist1·iktet. Cherbourg. 
l Kontre-Amiral som Stations-Befälhaf\'are. 
2 Stahs-Adjutanter (Etat-major du Port). 
H it höra Dunkerken och Havre. 

Andra Distt·iktet. Brest . 
l Vice-Amiral som Befälhafvare. 
4 Officerare vid Staben. 
H it hör Saiut-Servan. 

Tredje Distriktet. Loricnt , 
l Kontre Amiral som Befälhafvare. 
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1 Officer vid Staben. 
Hit hör Nantes. 

Fjerr.le Distriktet. Rochefvrt. 

l Kontre-AmiraL · 
2 Officerare vid Staben. 
Hit höra Borr.leaux, Ba'ionne. 

Femte Distriktet. Toulon. 

l Vice-Amiral, Befälhafvare. 
4 Officerare till Staben. 
Hit höra Marseille och Korsika. 

l hva1je Distrikt finnas de vanliga Direktio. 
nerne och Kommissariaten. 

Jlid besittningarne i Norra Afrika. 

l Kontre-Amiral, Befälhafvare. 
5 Officerare. 
l Kommissarie. 

~medjor och Gjute~ier, 

Kong l. Smedjorna i La Chaussade, under 
styrelse af en Direktör. 

I-lammanet·ket i Indret likaledes. 

Skeppsvarfvet derstädes under en lngeniör. 

Smedjorna j Ruelle, Nevers och Suint -
Gervais hvardera under en Direktör. 

Smedjorna i Ardenncs för projelitiler till 
flottan, under inseende af 2 Artilleri-Kapitener. 

Skeppsvirkes-anskoffningen 

står under inseende af en Uirektör vid skeppsbyg
geriet, med en Sekretenre. 
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F1·ansl;a l{olonim·tw. 

Martinique med en Kontre Amiral till Gu
vern(ir, hemlig Konselj och Koloni-Konselj. Stab 
och Di•·ektioner &c. samt 3 Officerare af Kong·!. 
Gendarmeriet, 10 af Sjö-Artilleriet, 79 af Infante
riet, 7 Kommissarier vid sjö-krigs-administratio
nen i l Fönåcls- Direktör, 2 Hamn-Kapitener, 6 Lä · 
kare, Apotekare och Kirurger, l Kassör, 12 med
lemmar j inre styrelsen, 2 Prester (Prefet Aposto
lique och Vice Prefet); Rättegång·sve1·ket består af 
Hof-Rätten (Cour Royale) med 9 Råd, af hvilka 
en förer orclet, 3 A ud i töret·, l General-Prokurator 
med Vikarie och en Sekreteure; Under-Rätteme 
(Tribunal de lll'emicre instance) på Fort-Royal och 
Saint-Pien·e med l Kongtig Domare, 1 Lieutenant 
de juge, 2 Auditörer, l Prokumtor med Vikarie 
och l Sekreterare i hvardera; samt Freds-Domsto
lame i Fort Royal, Marin, La Tt·inite och S t 
Pierre med en Domare på hvartdera stället. 

Gu,adeloupe med liVad dertill hörer, har 
lika styrelse som Martinique, samt nästan lika an
tal Officerare och Tjenstemän. Un~er-Hätter fin
nas i Basse-tene, Pointe a Pi tre och Marie-Galante, 
samt Ft·edsdomare på dessa ställen och i Capestene, 
Moule och S t Martin. 

Franl:a Guyana har en Capitaine de Vais
seau till Guvernör med samma klasser Tjenstemän 
och Officerare, ehuru i mindre antal. 

Senegal ,med underlydande Öar har en Gu 
Yernör, 3 Sjö-At·tilleri -Officerare, 14 Infanteri-Offi 
cerare, 2 Under-Kommissarier, l Hamn-Kapiten, 
l Kirurg, l Kassör, l Prest och l President i 
Domstvlen. 
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Gorea har en Kommendant och en Kirurg-. 

Bourbon, med tillhörande öar, har en Kon. 
tre-Amiral som Guvernör med hemlig och Koloni. 
Konselj, l Kommendant, 11 Artilleri- och 15 In. 
fanteri-Officerare, 4 Kommissarier, l Hamn-l{apitcn 
3 Läkare, l Kassör, fl Medlemmar i inre styrelsen' 
l Prest. Hof-Hätt finnes, 1ifvensom U11der-Rätter i 
S:t Denis och S:t Paul, samt Fredsdomare på dessa 
ställen, i S:t Pierre, S:t Benoit, S:te Suzanne och 

8-:t Louis. 

Fransht Etablissementerna i Indien: 3 K a
pi ten er, 3 Löjtnanter och 3 Under-Liijtnanter af 
Marin-l nfantedet. 

Pondicher!J: l Styresman (Ordonnateur), l 
Koloni-Inspektör, 3 Under- Kommi~sarier, l Kassör 
l Hamn-Karliten; Hof-Rätt, Under-Rätt och Freds: 
domare. . 

narihal: l Bataljons-Chef, 1 Förste Doma
re, l Kong·lig Prokurator och l Fredsdomare samt 
Polis -Löjtnant. ' 

Chande1·nagor: l Kommissarie l Förste 
T ' Domare och l I\.ongl. Prokurator. 

Marin-R;.egements-Depoten i Landerneau 
(Finistere): l Ofverste-Löjtnant med 6 Stabs Offi
cerare, 6 Kapitener, 9 Löjtnanter och 6 Under
Löjtnanter. 
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Fartygen. 

Kong!. Franska Flottans styrl<a fastsHilldes 
genom ett Regeringens beslut den lO Mars 1824: 
till följande antal fartyg: 

Skepp af 1:a rangen 10. 
2:a dito l U. 
3:e dito 15. 
4:e dito 5. 

40. 
Fregatter af l:a rangen 17. 

2:a dito 17. 
3:e dito 16. 

50. 
Korvetter med back och skans (a gail-

lanl) med 32 }{anoner 5. 
Dito utan dito med 24 dito • 5. 
Briggar om 20 kan. 30. 
Avis-Briggar om 18 kan. . 10. 
Siwnert-Briggar om 16 kan. 15. 
skonertar med 6 a 8 karonader 15. 

so. 
170. 

utom andra minclre fart y g och la:;tdragare. Tio 
år derefter anbefalldes Ami1;alitets -Konse ljen att yttra 
sig om denna bestämmelse borde fortfara m. m. och 
Konselj ens åsigter inkomrno till Hegeringen genom 
Amiral ])uperre 1836; men emedlertid hade nya 
betänkligheter up11stått och Konseljen fick åter yttra 
sig, h varefter Regeringen den 1 Februari 1837 
~astställde antalet af fartygen och deras bestyckning. 
A andra sidan stående uppgift visar flottans nuva
rande tillstånd. 
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Fartyg. Station eu. 

~ ~ 

lll Cfl 
Seglande o t:d C'i j:!:f !:. o o: 

1-r.J ~ ::r o t"" o o ..., 
t:d '"" o ... '"" 

lll :; · o ..., () 
J ~ 

..., c t::r' O"' ..., 
Cfl Fartyg. ::n = '"" - '"" (b" "' o o 

Ö' '"" = lll r'" .: = .., o ~ ? q1 ..., r'" < lll r'" lll ~ ? ---- -- -- --- ------
Skepp. 120 lO lO 4 3 l 2 - -

100 lO 13 l 4 2 2 4 -
go 1S I3 2 6 I 2 2 -
86 - 6 6 - - - - -- Bo 5 9 - 8 l - - -

Fregatter. 6o I7 t g 4 5 2 3 5 -
- 58 - 3 2 I - - - -

52 - 8 3 l I - 3 -
5o 17 I2 3 3 2 2 - 2 
46 - I4 6 7 - - - l 
4o t6 7 l I I I 2 I 

Korvetter. 32 - IO 4 - 2 l 2 I 
3o 8 - - - - - - -
28 - l l 2 6 2 - I -
24 12 - - - - - - -
20 - I - l - - - "'--

(avis.) 18 - 9 3 4 - I - I 

(avis.) 16 10 - . - - - ~ --
Briggar. 20 3o 21 6 lO ~ l 4 -

18 - 4 3 I - - - -
16 - 4 2 2 - - - -

(avis.) lO 20 20 3 I3 I 3 - -
Skonertar. lO - I - I - - - --

Bomhfartyg. IO - 8 - 8 - - - -

J( 

:K 

Däckade 
anouslupar 

uttrar 6 å 
Fartyg för 
lilla flott an. 

Transport-
FllrlJg·. 

Last-
Korvetter. 
LastJragare 
(Gabares.) 

T ransp. Fart. 

~ 
Ång· "" "' ::"'" 

fartyg. ~ 
:' 

220 
160 
t 5o 
(c) 

JOO 

~ 
Fartyg. 
---"---"'- -

lll 
~ = 5'oo t:; o = ..., = = O: = (l) 

'"" lll 
..., 

"' lll lll :-' '!' '!' r'" 

---- -- -
8 - 4 l 

4 !O - -
lO! 

r8 3 
4o (b) 

4 43 8 
(a) 

- - ' 1-3 o = = 
8oo 20 I 5 8 

55 g - 2 2 
55 o - 3 -
467 - I -
38o 3o 12 -
3oo - 4-
262 - 2 -
200 - 5 2 

925 - 4-

--
~ 
lll 

? 

6 - 3-
6 - 20 1 
6 4o 2 -

6 - l -
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Sta tioner. 
- ·()··::o 

~ 1-3 O"' o t"< ... C!l t:d t:d ..... o '"" r. o J (l) lll o = c 
..., O"' :J . C!l g "-< c 0.. t::r' 

'"" 
(l) o ..., .... o o '"' ..., (J q o O"' 

'"" Ö' o :o:~ s <: 
~ o o r'" ..., ::"'" lll 

'"" ? • mi r'" = - - - - - -
2 l- - - - - - -

- - - - - - - - -
7 3 l 2 2-_; - - -

I3 3 2 2 7 2 5 l -

5r-- I I- - - ·- -
- - - - - - - - -
- - 3- - - - - -
r~ - - - - - - -
8 1 2 I- - - - -

·2 - 2- - - -- - -
I- - 1- - - - -
l l I- - - -- -
3 I-- - - - - -

- - J- - - - - 2 
11- l 3- - -- 4 
2 - - - - - - - -
Ii-- - - · - - - - -

8o 6 - 2 J 1- - - - - - --
6o 6 - 2 - -- - l- - - - 1 . 

4o 6 - l - - - - l ' - - - - -
S !~mm a l " - - 3w l 347 jt5r\r43i26 j h J35 lr 5 \ 21 5\ d 7 

(Ii) och Jl cmndcr. (b) dcraf 4 st. med 6 st. 18 lll' lm.ron. (c) od1 dcröfver 
rr·{ /. . s··· •) "r<7 ?.e H.) 12 ~<. /(S,T.I ')U~. ,-:an., .,u. • 
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·A f dc bestiinuh 40 skeppen och 5H freg at
teme, skall halfva antalet hållas i ,;jiin och andra 
hälften qvarstå på Varfvt'll till ~i fiirdiga ; men alla 
far tyg· af mindre rang än dessa uöra hå llas flyta n_ 
d e ; och u tom det sålunda bestämda antalet sl\all 
på V :ufH t finnas en r eserv af skt~ pp och fregatter, 
af högst 13 skepp och 16 fregatter. 

Bf, styck ninge n är i det ofvann1imnda b eslu
tet af tlen 1 FeLruari lS37 best1imd så lunda: 

Skepp . 
Af r :a rangen. 

2:a rangen . 

3:e rangen. 

4:e rangen. 

Fregatter. 
Af l :a rangen. 

(') Back och Skan!s. 

I 

B.&S. 

Freg·:-~ftPr . 

Af 2:a rangeu. l - 28 .. ·- _, - j n .&s. - - ·- - 4r8 -- 5o -

A.f 3:e rangen. l - 22 ·- - 4 - - -- l B.&S. - - - - - t4 - - 4o 

Korvett. I - · - - - 24 - · - - l Il.&S . - - - - - - - 6 ~ 
3o 

-Dito. - - -· - ·- 4 20 - - 24 

Brigg. - - - - - 2- r8 - 20 

A v is-Korvett. - - - 2 - .. - r4 t6 

Avis-Brigg .. - - - 2- - ·- -· 8 IO 

Däckad .Kanonslup. - - - - - 4 - -- 4 

Skonert. - - - - - - - - 6 6 

Ångfartyg af 160 h. - 2- - 3 -- - -- 5 

ast-korv. om 8oo tun. - - - - - 4 - 18 - 22 L 

Las tdragare. - - - 2 ·- - - - lO 17. 

Skepp, fregatter och fartyg af mindre certer, 
hvill\as bygg·nad är b(irjad fiire år l834 skola bibe
h ålla den bestyclwing-, efter hvilken deras ritning 
1ir uppgjord och deras dimensioner kalkylerade. 

Ångfartj'g, som i fredsti d gagnas till kom
munil\ation, luHllla endast emottaga en del af det 
hestämda artilleriet. 

Hen f(ir lastfartyg be~ t äm<la bestyckning skall 
anses som ett ma ximum, hv il ket i intet fall få r öf
Verskrid as, 111en som alltid bör giis under vid de 
tillfällen då omständigheterna sådant tillå ta . 

G. 



(lnsiindt.) 

TILL UTGIFVAREN AF 'rmsKRIFT SJöV,\SENDET, 

1!1~~ • • J" • l 'f" n lf'l....:~ Hlru Jag visser 1gen mser (et .1t. svarligen kan 
lemna r um i sin Tidskrift för upiBatser af }10lemi ~k 
natur, då de företriidesvis syfta m era till strid emel
lan persorwr än tvis t om ~ ak, så äge1· jag·dock må
h iind a någo t anspråk på infiirande af delta svar å en 
art il> td, hvi lken umler titel af ''Utdrag af ett anfö
nmde, uppl~s t i K . Ö. S d, :?.1 Mars -1836", vunnit 
ett ram i Tidskriften;; l:a Häfte för detta år. Detta 
l,ftdrag; in nefattar utesl'utan,de en slag·s recension af 
ett i Kong!. Krigs Vet. Ak:u1emiens Tidskrift infi:inlt 
''Ut1lrag- af e11 Svensk Sjö Officers anteckning·ar". 
Så vi(h recens ionen e ndast haft till föremftl att fram
stä ila skiljda iJ.,igter i s:d\ , skulle de sannolikt ej 
f r amlockat någ·ot svar; ty aktningen för alldras tan
lmr är Oilki!jaktig· från rättighl'ten att yttra sina egna. 
Men då kritiken :>träcker sig- utom detta sitt egeutli
g-a råmtirke och iifven tillvällar sig· domsrätt öfver 
en f(irfattares karakter och de moraliske grunderne 
för dess a rbete, då förbytes ett tyst uudseende fÖl' 

ett sådant handlingssätt, till ett öppet erkännantle af 
dess riittmätighet. Det kan ej hafva undfallit Tit. 
att andan af ofvann1im nde recension är af denna syft
nin-g, och torde sale<les ursiiidas mig, "Antecknin
g;ames" fö rfattare , att jag· anhåller om ett rum fiir 
en tillrättav isning, hv ilken liingesedan h ade varit 
'I'it. ti ilställd, om ej näm nde Häfte af Tidskriften 
så sent kornmit mig tillhanda, samt en af enskild ta 
angelägenheter upptagen tid detsamma medg·ifvit. 

Hösten 1833, vid m m återkomst från Eog-
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]and, i h vars Flotta jag tjenstgjort" aflemnade jag, 
förfat'tiJing·arne likmätig·t, e~ ra pport till Chefen å 
den station dter jag- var placerad' rörande de äm
nen som under ofvann~imnde tjenstgöring fastat 
min uppmiirksamhet. Något annat ändamål an att 
efter förmåga uppfyl la denna min pligt, hade och 
kunde vid detta tillfälle jag ej haJva, ty det for
flras ri'nga omdöme för att inse, af både ämnets be
handling och stilen i dess utförande, att det aldl'ig 
ya rit ämnadt att i tryck allmängiiras. Huruvida jag, 
j uppfyllandet af denna p!igt, med mindre skonsam-
het skildrat de brister, som inom vår Flotta kunna 
äga· rum, än de af mine kanirater, }hilka., efter slu
tall tjenstgöring i utrikes flottor, aflemnat så be 
slwffade anteckningar, kan och tilllwmmer det mig· ej 
att be,(lömma. Jag 'blott hoppas, att den heliga 
rysnirlg hvarmed R ecensenten påpekar min "hän fi)rcla 
dyrkan af friimmande Gullar' ' måtte beteckna, d et 
jag i detta fall finnes vara den 'Eigst fallne kättare. 
Utan skrymtan måste jag. vidgå, att den stränga 
aterhåll~amh~'t vid kiin slans uttryck, hvartill Rec . så 
riittvislig·en fii rmanar, och som otvifvelaktigt icke 
blifvit förbisedd i cle anteckninga;·, hvilka dess två
åriga tjenst i Kong! Fransl<a Flottan, måhiinda fram
kalJat, ej ligger i mitt lynne att så noggrannt iakt
tag·a. Så mycket mindre hade jag emedlertid kun
n-at fi:ireställa mig att min Happort sk ulle kunna in
nehåUa uågra, såsom Rec. säger : "så beskaffade orig
-tiga fr a mställningar a tt Kong!. Flottans p~erfiOJwl d~r
igenom kunde t~rfara någon orättvisa eiier IH''-h ii tt'an
de inför allmänna opinionen", som jag af den akta
de Chef, till hvilken H apporten var in lenmad, upp 
manades att medgifva densammas införande i i\lw
demien3 Tid skrift . Tvekande huru jag i detta fall 
~orde förhålla mig·, rådfrågade jag åtskillige sa vii 
aldre som yngre kamrater hvil'< <~ &>:erwmhst min;: 
anteckni ngar och som alla .,. 't h·::;,de s&mm a å~ig~'~' 
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pm dess allmängörande. En högt erfaren, i förtid 
saknad, medlem af yrkr.t, hvars stili~tiska skkkli 
het o?h kännedom af fiirhållanderne inom vapnt~
g~f nng· ~ull t förtroende t il!. dess omd(ime, emottog; 
vare": 18~4, Rapporten, for att, som medredaktör 
af THl sknften, låta deruti införa hvad han af den. 
samma fann };implig! .. Han dog innan ännu någon 
del a~. Rappor~en bhfvtt trycl<t, och det exemplar 
han for redakttonen h<'gagnat blef mig· tillställdt p·' 
d t . o •• ' <l 

e Jag matte aga tillfälle att bedöma huruvida d 
f J f'' l ' e 

11 • 10nom o res a~!1e ut~slutn.ingarne, äf\'en enligt 
mm tanl~a voro. arulamalsoenltg:-. Jag medgaf att 
arbetet, l d e t sk ic k det da befanns kunde 00.1 . :• l 

•• ' ' J ::-; el 

for god t fu nn es, i Tidskriften införas. Visserligen 
fann j ag 1LI, såsom jag ännu finner, mycket demti 
svagt~Itt!·yekt, m~.eket oful lstiindigt utveckladt, myc
ket vtg·tJgt uteglomdt o·ch - om man så vill _ 

öfv~rftödigt in fördt; men nilrrot som kunde häntyd·t 
o )J • b . { 

?a. att o oku~mghet ~ch de skam lig·aste förh<'illandt~ n 
mtJil vara tlder alltJ emt i vår flotta äo·dt· rum"' 

C'> • ~'.::') ' • ' 

nagot som kunde g1fva an ledning till Hec:s fromma 
förmaning· .~tt. "aktn ingen fiir sig sjelf och de fär
ger man IJa r Icl<e måtte nedsiittas. el ler fiirdunklas' ' 

f~nn ~'~g· icke: H viikeno 'loflig eller naturlig drif~ 
fJedet , som Inverkat pa R.ec;s lynne och omdöme 
då han funnit inneh[;l!et af mina anteck ninga 1· ick; 

e.~d~st uppm ana till Yedt-rliiggning, men äfven be
rattJga till skymf , ii r :nig obe kant. Det blott oro

a~. mig, att då, så?o':l Hec .. i .sl< ildringen om sig sjelf 
namner, han de!tag:~ .l expeditJO nen på Skeppet Tap
p~r~.eten, d:r Jag af ven l w de lyckan tjenst.göra, och 
v~. Faledes eJ kunna vara hvarandra okände han lik
ni funnit skäl att icke allemt5t hysa så ofÖnlelakti
g~ tankar <:.m min karakte.r, men äf\en i tryck mot 
m1g fr.~m tra !la 1!1ed beäl•yll11ingar af den art so lll 
ofvannarnnde. A andra sidan m!lste det väcka min 
förundran, att Rec. velat skiinka eu ök~d vigt åt d et 
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striinga onu!ii~ne hvarmed han bem{itt mina anteck
ningar, genom h1intydning· pf1 det a llmännare og·rl
fande som dessa inom Korpsen i Karbkrona skolat 
väcl.t, under detj ag, vid sammantdiffa1ule med kam-
1-ater från d enna S tation, hvill\as omdi-)nH~ sjdfva 
f\ec. Yisserligen ej skall j1ifva, varit lycldig nog·, 
att just me(l afseende på dt: i min Rapport ytt'rade 
åsigter, erhålla ett bediimand'e, icke endast långt 
blidare. men äfven vida öfver h vad de förtjenat . 
Alla dessa förh ålla nden , men sy nnerligast m itt sam 
vetes röst, som fritager mig från en sådan 'beskyll ·· 
ning·, samt den angenäma ldinslan att veta och finna 
mig· oför1in(1radt vara omfattad af aktningsviinia 
kamf.ater~ viinslwp och viilYilja , h vil ket omöjligen 
kunde stå till~am mans mt: (l ett så lågt och förakt 
ligt harullingssätt som det fiec . hos mig synes velat 
finna, stärka hos mig den öfvertygelse , att den håt;
da domen blifvit fii!id vit! ett utbrott af författa re 
lust och ol-ustig t lynne, vid h vii k et oblid a iillfii llc, 
de delar af min Happo rt, hvilka synnerligen miss
hag·at Hec., legat honom f(ir ög:onen. Så sku ll e jag; 
åtm in~ tone vilja sluta utaf halten af de ankl agd5e 
pun k ter hvilka han ' efter det summari~l;;a uom ~ lu 

tets a fs·ägande, a n ser sig, såsom gr u n (ler derför ~ b(i
ra anföra . Ve äro nem l. : 

Orättvisan i de j emförelser som blifvit an
ställde emellan förhål landerne på Svenska och En
gels-ka Örlogsfartyg; förmenandes Rec. att j ,ag sjelf 
förklarat grunden till d~tta mitt o.rättvisa bedöman
de, g enom crkän nan9e af den olmnnig·hct h vari 
man Iefver med afseende på de förbättringar som 
tima å Stationer d er man ej tjenstgiir. Vidkomman 
de den sistniimr~de af dessa slutsatser, för h vilken 
Rec. vill h emta styrka genom en m sitt sammanhang 
lösr·yckt citation af min rapport , kan jag b i. ot.t hän -
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visa till hvad Rec. troligen och m~händn mecl skiil 
ansett öfv~rflödigt, ett uppmiirksammare g·enomlii
sanrle af nämnde perio<l, i sammanhang med hvad 
som närmast föreg-ått och efterföljer. Man torde, 
som jag hoppas, då lätt inse, att den mening Re c. 
velat gifva åt detta yttrande, såsom skulle jag der
igenom sökt att ursäkta omdömen, h vilka jag redan 
sjelf funnit för hårda eller förhastade, helt enkelt 
förbytes uti den anda, lwari jag nedskrifvit det och 
hvaruti det, enligt min tanka, endast kan fattas, nem
Iigen såsom en förklaring hvarföre jag enligt för
måga sökt framställa det Engelska systfmwt i sin 
helhet, utan att förbigå n5got, som, ehuru redan 
i Sverge känd t och måhiinda antaget, likväl ej bor
tle ur taflau utelemnas. Tviinne utropsieoken och 
en decluctio ad absurdum hade Re c. besparat sig, 
om han skänkt meningen mera uppmärksamhet, eller 
citationen mindre oväld. 

Det är egenteligen vid 3:ne hufvudpunkter 
af min Rapport, som jag ansett mig böra anstiilla 
några jemförelser emellan Svenska och Engtjlska Ör
logsfartyg, och deBsa röra: Resättningamei bekläd
nad, Fartygens inredning och utrustning med afse
ende på detsammas inflytamle å besiittningarnes be
qvämlighet, ~amt slutligen, bcsiittningarnes exercis. 
Mina åsigter om bekliidnaden synes Hcc. med mera 
skonsamhet otnfattat, då han, åtminstone titi denna 
recension, ej vidrört detta ämne. Gillande h vad 
jag, med afseende å besättning·arnes beqvämlighet 
yttrat, anser Hec. mig· likviii vid jcmförelsernes upp
görande bordt göra "någ-on afprutning·" för cle för
bättringar, som under sednare årens expeditioner 
blifvit hos oss inf(irde. För att bevisa hvad som 
här verkeligen var att "pruta på,, så uppmanar jag· 
Rec. att uppgifva hvilka de förbättringar voro som 
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i delta afseende före 1833, hos oss hl if vit införde, 
c(ler huru många och h vad certs fartyg, som seder-
111era och intill do?nna stund kommit i åtnjutande 
deraf. Framför a)lt uppmanar jag R~c. att fÖrklara, 
huru cletta stora och ytterst maktpåliggande mål 
niigonsin står att vinna, utan f'n total och med ti
dens fordringar öfnrensstämmande förändring af fle-
1·e krigsfartyg·ens vig·tigaste inventariipersecllar. Al
la bemödanden att dessfiirutan åstadkomma detta, 
äro partiella; utan system åvägabragta, verka <le ej 
heller någ-ot vig tig t resultat. En viss Teatereffekt 
äg·a de dock, och genom förespeglingen af h vad 
genom en grundligare reform stod att vinna, viieka 
de måhända månget sinne att alfvarlig·en rigta sina 
lwmödanden 1leråt. Ur en sådan syupunkt hetrakta
de kunna derföre dessa sakailade förbättring(lr äga 
sitt värde, men såsom symptomer af ett inträd t 
bättre förhållande kan jag· ej anse dem. Sjelfva ltec:s 
konservativa saktmod torde ej lwnna bestrida detta 
- och hvarfiire da åt kull;;serne vilja skänka an
nat värde iin de verl~:eligen äg·a? Mecl ett sådant 
undseende i att gifva saken sitt rätta namn, gag·nar 
man den aldrig och sig· sjelf sällan. 

Om Rec. med mindre stränghet förfarit mot 
mina, vid de båda f()rstnämnde 'afdelningarne af 
mina anteckningar gjonle jemförelser, så synes detta 
mera haf,·a varit i iindamiH att med samlad styrka 

_och häftighet anfalla ett yttrande, hvilket jag, vid 
frågan om bes ä ttningarnes exercis, begagna t, och 

· som, enligt Rec:s mening, väckt uppseende bland 
många af K. M. Flottas Officerare. Det innefattar 
ett erkännande af min okunnighet om tacklingsstop 
pares rätta begagnande, samt misstanka om ett dy
likt förhållande äfven hos vå1·a besättninga1·. Hade 
ett lyckligt öue velat, att jag inom någon annan 
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af Re c. mera värderad marin, än den Engelska 
Llifvit förhjelpt ur denna olmnnighet, så hade ja~ 
äfven måhända undsluppit beskyllningen, att genom 
detta uttryck hafva velat kasta en skugga på alla 
dem som ej tjeust~jort i samma främmande nations 
flotta som jag. Det fordras en slutlwnst, ej min
dre hånlragen än Rec:s, för att af mina ord draga 
denna mening. Jag anser derföre lika litet belt(if. 
ligt att vederlägg·a detsamma, som det ligger utotn 
min förmaga att förmena Rec. att rälma sig bland 
dem som böra skämmas, då han sjelf så för godt 
fimwr. Deremot ville Rec. ursiikta det jag icke kan 
medge, att kunskapen om dylika stoppares begag
nande är "föga maktpåliggande". Om iiter Rec. med 
detta uttryck velat beh~ckna att denna kunskap är 
"jemförelsevis" J:itt inhemtad, så delar jag g<~ rna 
en ilsigt, som inneLär den egentlig·a anledningen 
till den i Rec:s tanka fiirniirrnande "apostrofen''; ty 
en vigtig sak, om den är lätt liird, måtte anses bö. 
1·a vara i förhållande allmännare känd. Motsatsen 
åter måste bevisa Lri~t på exercis - och det var 
detta som skulle bevisas. Frågan är saledes om min 
förmodan om denna bristande kl!nskap är grundad . 
Hec. låter i detta afseende sin erfarenhet tala ur en 
bestiimd ton, - förklararHle a-tt han under sin tjenst
göri ng på åtskillige örlog·sfartyg ''icke en enda g;ång· 
~arit med om klart skepps göra;Hle, till allmän exer
cis eller på rena alfvar" utan att öfuing- med tack
ling~stoppare förekommit. Det alfvarsamma hvarpå 
rec. hiintyder, Hirer troligen ägt rum under dess 
tjenst på Franska örlogsfartyg, i hvilket fall ja·g så 
mycket mindre kan Letvifla Rec:s uppgift, som jag 
anser det otänkbart att något lnigsfart.)'g·, tillhörd e 
det äfvcn en flotta som icke blifvit "metamorfose
rad till en point" sådan som Hec. nm den Fransh.a 
berättar , skulle ktUina löpa ~in Mende. tillmöte, utan 
d t sådant försigtighetsmåt. Sannolikt har Rec. och 
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jag icke sammanträffat på något utaf de af honom 
nämnde Kadett-exercis-fartyg, hvarf()re jag lika litet 
kan btstrida den uppgift han i detta afseende om 
besättningarnes öfning lemnar, som jag å min sida 
kan åberopa egen och aJI(lras erfarenhet om ett mot
satt förhållande å andra örlogsfartyg af .denna och 
annan natur, t ler det naturligtvis måste antagas att 
Bec. ej varit närvarande. Blott i ett fall kan enda~t 
ett felande minne förklara ol;kheten i våra uppgif
ter, och det är i hvad som rörer expeditionen med 
Skeppet Ta,pp!•rheten. Rec:s sarHJa anmiirlwing om 
det ovanliga i dttta Skepps hålluing erfordrades ic
ke Hir att i mitt minne upplifva' , lwad jag aldrig· 
kan eller skall förgäta, huru, under letlningen af 
en Miistarehand, biträdd af det nit, den kraft och 
d en kiins!a för yrket som i förening utgöra de så 
högst s~illsynta egenskaper man fordrar hos en l:e 
Löjtnant, ddta Skepp, i de flesteafseen<len, kunde 
med shiil hallas en 01·logsman. Men just derföre 
att tle tvännc m~in, ur hvilkas kraftiga vilja och gruntl
liga erfarenhet dtotta vaclua resultat hiirflöt, äro för 
upplyste att anse sine verk ensamt undantagn e från 
den stiimpeL af ofullkomlig·het som är intrycl<t pii 
alla menskliga företag·, eller att bestrida det tidens 
striifvande till f()rhiittringar endast på deras yrke ej 
skulle äga något inflytande, så tvclmr jag h ii r så 
mycket mindre att öppet flirklara, det vid de jt·m
förel ser jag· sedermera varit l,Ycklig att kunna göra 
emellan förhålland e rne på detta sl<epp och Eugel~ka 
Ö\log ~ miin, det egentlig aste varit i fr;1ga om Lesiitt
niugens Mning nwrl blanka \apen, kanontr samt, 
m ed ett ord , i allt livad till /dart sl:epp I1Örer, 
som ,jag funnit att Skeppd Tapperheten, i det till . 
stånd det i Odla afseeude 18~fj var, skull e varit 
underlägsd - e u nutidens Eugelsk Ödog~man . Den
na min öfvcr tygt' lse är visserlig-e n af ring;t betyden 
het och hade ej helJer här blifvit yttrad, om jag· 
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ej dertill blifvit af Hec. uppmanad. Är den ogrun~ 
1lad, så faller det felaktiga omdömet mig· ensam 
Lill last, ty för Friherre Gyllengranat och Kapten 
~liner kan ett bedömande af mig ej blifva menligt. 
Ar åter min åsigt sann, så kan iugen biittre än des
se Herrar inse detta _och ingen snarare och otvif
velaktigare gi)ra mig derföre -rättvisa. Att Tapper. 
h eten, med afseende på nyssniimnde exercis, stod 
!;\ngt framom hvad hos oss vanliJ>·en brukas liirer 

~ ' ej kunna bestridas; min erfarenhet kan ej afgöra 
huruvida det icke iifven i detta fal,l var jemförligt 
med andra nationers örlogsmän på denna ti~l; men 
i Engelska flottan iir det isynnerhet inom det sista 
decennium som man fiistat en särdeles vigt vid des
sa fiirhållan<len och anbefallt den mest noggranna 
öfning· i alla d·~taljer af denna exercis. Enligt gam
la systemd, då mindre afseende fiistades på den 
synnerliga vigten af denna besiittningens ()fning·, an
såg man sig kuJma underlåta densamma i några lätt 
liirda delar d~raf. Härigenom kunde likväl inträffa, 
att åtminstone ovana om ej okunnighet vid ett till
fiille af behof kunde hafva menliga följder, och 
detta har man, genom det i nya Heglementd inför
da systemet velat undvika. På detta sätt har, inom 
det sista lO-talet af år, _en, man må rättvist kalla 
det, ny sakernas ordning i detta afseemle inträd t 
uti de Engelske skeppsbesiittningarnes exercis, hvil
ken måhända af åtskillig·e skicldige Befiilhafvare 
långt förut på deras fartyg införd, nu b!ifvit inom 
hela flottan genom lag· stadgad och med yttersta 
noggrannhet vidmagthållen. 

Genom för.ut:;;kickandet af denna anrniirlo1ing 
tror jag· mig äfven hafva föridarat anledningen till 
hvad jag nu får, i strid med Hec:s uppgift om för 
hållandet på Skeppet Tapperheten-, yttra, att exer-

.189 

•
5 

med . tacklingsstoppare iche i allmiinhet verkstiill-cJ o o • .. fl' "l .. l (les. Att det nagon gang mtra · at vore ma HUll a 
ori gtigt af mi~ att be~.trida, då det m?jligen ~~m
nat undfalla mm uppmarksamhet. Men- hec:s best:un
da och af inga villwr begränsade förklaring, att 
skeppet aldrig gjordes klart till aktion utan att ()f. 
oing hiiri meddelades, gaf mig· anledning att i det
t:t af,;eende rådfråga åtskillig·e personer, som delta
git i oftaniimnde··· expedition, h vilka ~Ila ö~_veren~ 
stänuna uti den tormodan, att Hcc:s mwne har vant 
fiir tidstriickt för att endast omfatta h\:ul som 
passerat. 

För en person, h vilken, likt Rec. J ofelbart 
varit i tillfälle att finna hun,J. prt ett örlogsfartyg· ett 
punktligt och regelmiissigt - uppfyll:~.~uleo af exe1·ocisens 
minsta delar bidrar och ensamt formar att at det 
hela skänka ett lif och ordning som en ringa urakt
låtenhet ofta kan kännbart rubba om ej tillintetgö
ra samt till )wad högre grad detta gör sig gällan
lle' i den mon hesiittningen saknar den sjiimanserfa
t·enhet som städse till någon del kan ersätta det 
bri~tande i oftanämnde exercis, borde det ej falla 
underligt, att jag· med "hänförelse" omfattat äfven 
hvad i Hec:s tanka är en "jemförel,evis föga mal\t
påliggande sak''. Huruvida det oal<.tatlt, i enlighet 
med Hee:s öfvertyg·else, "de fleste af våra Matroser 
och Jungmiin hafva reda derpå", lemnar jag· i sitt 
v1ihle. Rec. är biittre i tillfälle än jag att härom 
personligen öfvertyga sig o~.h jag hoppas att resu~
tatet IJ1åtte bljfva tillfredsstallande. Om ock den
genom kunde bevisas,•:att jag· gifvit för stor omfatt
ning· åt uttrycket af min misstanka, så står. doek 
g;rumlen för densamma fast, så länge det CJ kan 
v~gra!', att många u ta f dessa., \'år~. ~~es~ittni~gars 
såkallade Eliter och massan af dess ofnge bestauds-
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delar, 'ii ro i okunnig· het om dfnna, samt så. m~11o·a 
l ~ 

:1111 ra, mer ocl1 mindre vigtiga delar af dess t}•n; t-
g-ö.ring. P[t det ej H.ec. häraf måtte taga sig· anlerL 
ning· att påbörda mig det jag härig·enom iinyn siikt 
kasta slmgga p~ Flottans Officerare, lit' gagnar jag 
tillfiil!et att fö-..ldara, hvad jag måhända i min Rap
port, tydlig;are iin der skett' bord t g(ira' men hvil
l\et jag likviii ej trott slutile undfalla någon Eisares 
ögon, att den i min tanka enda kiillan till alla des- -
sa brister, är det ringa antalet och korta varal{tig
het!"n af våra sjii-expeditioner . Mot dessa hinder 
strider och har länge stridt ett nit och striifvande 
för tjen~tcns och yrkets bästa, som icke kan af 
främmande Nationers Sjö-Officerare öfverträffas. 

Hec. hämtar en anna~ grund för sina anmärk
Hingar derifrån, att jag i min "odelade h(ingifveu
het och deltagande för allt hvad som rörer det En
g e lska'', förbisett elen hi)g-a ståndpunkt hvarpl Hol
ländare, Fran8oser och Amerik~tnare sig- befinna. 
Hå miua anteckningar röra hvad jag under tjenst
g-iiring på Eugelsha fartyg funnit anmärkningsviinlt, 
kan jag (,j rätt fatta skiilet till denna fiirebrådse 
och iin mindre inse hum jag skulle kunnat undvi
ka den. 

Slutligen omnäniner Rec. att en iinllamålsen
lig rengöring·sfördeiniug- blifvit på I-1. M. Korvett 
Najaden uppgjord och stiilld till efterrättelse. Om 
rec. derigenom velat taga mig· ur min f()rblindelse 
att anse mig såsom den förste hvilken om en dylik 
fördelning medJ]elade undeniittelse inom vår Flotta, 
så vat' detta nit opåkalladt. Uti min Rapport nieim 
ner jag att den deri af mig framställde var en af 
de många af detta slag, som kunde förtjena upp-
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närksamhet. Ansåg sig deremot Hec. på detta siitt 
~öra ge mig cu förebråelse för det jag ej anfört 
Naj adens reng·(iring-sf{;rdelning såsom ett exempel i 
deita fall, så kan jag· blott såsom sl,äl för min m·
uktlåtenhet anföra, att den omniimnda expeditionen 
Jlled detta fartyg intr1iffacle 1 ~ år sednare än min 
]:tapport inlemnades, samt dessu!IIHU, att den skick .. 
Jig·het och erfarenhet hvarf()rc Najadens dåvarande 
sekond i\r känd, ingalunda hvarken uehöfde eller 
påfonlrade en mention honorallie från min sida. 

Härmed fåt· jag sluta min, måbärula redan 
alltför låuga, replik, under den bcstäm1la förklaring· 
att jag h1idanefter icke 1inmar in!Ctta mig i någon 
ytterligare sluiftvexling i detta iimne. Icke hvarkeu 
"ungdomens el1l'' eller det "brinnande nitet" eller 
ens "ärelystnaden'' slwla förmå mig att "lifligt på
peka'' lie utmärkande hristern e och behofven inom 
ett vapen, som jag nu står färdig att lemna, men, 
vid hvilket jag likväl iir fästad genom nog många 
angeniima minnen och, som jag hoppas, orubbliga 
viir~skapsuanll, f()r att Jemna obe~ varad den på min 
karakter kastade förebråelsen att hafva velat för
dunida och uedsi\tta anseendet af en Korps, som 
jag aldrig ~kall upphöra att högakta och efter för
tjenst viinlera . \Vadstena den 19 September 1837. 

H. von Steyern. 

- ------
I{ARI.SI{R()NA , tryckt hos P. E. l•' Ly grrr c s Enka , 1837. 




