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J{ORT ÖFVERSIGT AF DE FÖRBÄTTRINGAR .SJÖ-A RTIL LERI ET ERHÅLLIT
UNDER DE SEDNASTE TIO ÅREN. ('l')

-- -- -- - -- -- -Krut- tillvc rlmingen har i alla tider varit föremå l
för Vetenskapsmäns och Tekno logers gemen samma
bemöd anden, och i ett ti.dehv arf der kemie n, den
mekan iska naturlä ran och praktis ka mekan iken gjort
förvån ande fram steg, måste äfven (len hafva blifvit
i hög grad fullko mnad. l Englan d och Frank rike
bar denna fab rikati on 1·edan länge stått på en hög
punkt , hvartilL den hos oss böJj at med snabba steg
framsk rida, sedan ett större antal praktis ke män,
som derm ed h afva befattn ing, tillegn a t sig en grundligt vetenskaplig insigt och derjem te blifvit på allt
sätt uppmu ntrade tiH amtäll ande af vålber äknade
försök , som utgöra den enda väg hvarpå fullkom ligheten lmn nalkas. Genom fiirhiit trade arbetsm etoder
vid salpeterns renand e och kolbrii nninge n, samt krutets malnin g och i sy nnerh et dess hårdgö ring och
torknin g , hat· d et hos oss i sednar e år tillver kade
krut blifvit nära viemng odt med det Eno·elska och
~
l':ranska. H vad styrka n beträff ar, lemna r ki·utet ~
sad~?t det numera kan tillverk as , ingent ing öfl'igt
att onska. Man har i Frankr ike under förlide t år af
vanliga ingred ientier tiilverl<at krut, som i likhet
med de flera sortern a slagkr ut, är aH del e s f() r starkt
l.)
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till användande uti a1·tilleri-pJeser, och detta hal' •

st~~lk?mmits

genom kole~s ~oggr~nt afpassade svag~
brannmg eller torra dest1llatl0n uti retort eller cyJin.
der. Hos o-ss brännas kolen ännu uti mila, emeda
flerfaldiga fö1·sök med cylinder-apparaten , icke harv n
utfallit efter önskan; dock synes den nyssnämnde a
jemte flera andra, utifrån hämtade erfarenh(>,ter
gifva att försöken icke böra anses slutade och att det
är genom en förbättrad kolbr~inning som krutets
godhet hufvudsaldigen skall ökas, sedan vi uti sal.
peterns r enand e kommit fullkomligt lika långt som
vid de bästa krutfabriker i England och Frankrike.
D e hos oss sist gjorde försök, hafva i synnerhet afseende på krutets hårdgöring jemte några amha de.
lar af dess tillverlming.

an:

Slagl:rut, såsom antändningsmedel för så väl •
lundgevär som artilleripjeser, hade för 10 år_sedan
1·edan länge "äcl{t uppmärksamhet och sedan den tiden
har d ess företräde blifvit bevist genom vidsträckt
erfarenbet i alla - länder, liVaTibland i synnerhet må
,a nmärkas de uti stor skala anställda f()rsöken i Han·
nover. D å man numera är alltmånt öfvertygad att
f ör handgeväret antänd ningen med slag;kntt i alla afseenden är vida b ättre än de~ gamla med flint!&:,
skulle siikerligen all tillverk ning af nyssnämnde ~as
för flera åJ' seda n ha f va upphört, om man icke bhf·
vit hi ndrall att fastställa n ågon modell fö1· slagkruts·
gevär, genom de stundliga förh~ittringar, som upp·
komm it u ti sätte t att använda slagkrutet; samt Iyc;
kade försök att kamma d adda gevären m. m. Da
man emellertid betänker att den mängd af snillrike
män, som und er loppet af 3 till 400 år sysseJsatt
~ig med haml~evären~ ti~lverk;-ing ..och begagn~n~:t
Icke kunnat brmga fhntla sct t1 U storre f ullkomlig

det nn äger: - och c~ermed jemförer de stora
uti antändmogen med slagkrut, som
ord a·t under 20 års tid äro gjorda, så blifvet· det
,
d era f sk ol a 1· f
·
•enk a~t tydigt att skJ"utvapnen
ramtlJC e ve
.
.
h
t
c d
·
den vinna en grad af fullkom 11g e som aor om Icke en gång anades.
..

ro11 b""ttringar

För Artilleri-pjeser, plaserade å fartyg, medförer slagkruts-antändningen nära n?.g lika s~~ra fördelar som för handgevär.et. Det ar en val bekant
sak att vi i detta afseende hafva framskridit längre
än de flesta andra nationer och att vi derföre hafva
f"örnämligast att tacka Herr Kommendör-Kapiteneo
och Riddaren von Sydow.
Ryttmästaren Åkerstein var 1len förste som i
Sverige började arbeta på slagkrutets användande, ej
allenast till krigs-handgevären, utan ock till kanoner
vid fält -artilleriet.
De olägenheter, som vid hans
f"örsta försök visade sig, gåfvo så väl honom som
andra anledning till förbättringar och slutligen uppfunno3 af Kap i ten Callerström de antändnings-rör,
som nu äro allmänt antagne vid vårt, och med bifall försökte vicl några andra fält-artillerier.
•.

Slagkrutet kan sammansättas på fle1·faldiga

satt, men. mest användbara har man funnit de tvenne slag, h vilkas hufvud-heståndsdelar äro antingen
knall-qvicksilfver eller chlor-syradt kali. Begge des~a so rter slagkrut äro fullt användbara: meningarne
aro l 1e1ade om d eras re 1a t'f
1 va r··
ore tra"d en.

Artilleripjeser. gjutne af jern, trodde man
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sig länge icke Imnna använda. annat än ..vi(l sjö- Och
fästnings-artillerierna, der pJesernas stolTe •·elatift
tyngd medgaf gröfre dimensioner, hvarigenom til!a
räcklig styrk~ kunden ~r~ållas, oal\tadt. mater!ens co:
besion va1· mxnut:e p ahtbg;: Det var 1 ~venge soill
man först kom till elen sakerhet och kannedom ur
jcrnmalmernas val och bland ning, at t lätta fältpjese;
af tillförlitlig styrka kunde cleraf gjutas.
För att
häruti vinna ändå störr~ fullkom lighet hn man un.
der sednaste åren vid Akers St.r,ckebruk på försök
gjutit fältkanoner af tackjern, som .blifvit ~~smäll
uti reverber-ugn, och hafva dessa pJeser bhfv1t till
styrkan jemförde med dy!ika gjutne på gamla sättel
direkte utur masugnen. f'örsöken utföllo olika, eller
till fördel än för det ena, . än för det andra gjut.
ningssättet, och hafva derföre iclw medfört någol
annat bestämdt resultat än ett bevis på de Svensb
jernkanonernes godhet i allmänhet; dock äro sak.,
kunnige personer af d en tanka att, i öfverensstäm.
melse med den erfa1·enhet, som i Eng-land och flere.
städes har vunnits, kanoner, gjutne utur reverber-ugn1
böra blifva starkare, om denna gjutning verkställes
med den l\.ännedom och skickligltet, som en längre
erfarenhet endast kan förskaffa. Alla de till nya fäll·
artilleri-materielen under sista åren tillverkade pjeser
hafva dock blifvit g-jutne utur masug n.
Gjutningskonsten, äfvensom konsten att svarf·
va och borra kanoner, har blifvit uppdrifven till .en
förvånande fullko mlighet, så att pjesernas. dimensJO·
ne1· nu kunna erhålla snart sagt matematisk nog·
granhet. De sednaste till Kongl. Flottan tillverkade
kanoner, och i synnerhet de nya fältpjeserne, leJlilla
derpå <~.e. vackraste _bevis. ~~enska styckebr~.~~
hafva han genom vunmt stort fortroend e hos utla tl
ska makter. Under sednare åren äw tillverkade e

f"ltkanorier för P 1·eusisk räkning och stostörre ~n ta.1 a. f ... -fästnings- och f ältpjeser hafva
ra bestallmn gai a SJ? .
• ·de
ifrån andra länder bhfvit gJOI .
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Ett nytt ka liber-system, gemensamt för Sverges och Norges Land t- och Sjö-artillerier, har af
Kongl. . Maj:t b lifvit fastställdt ~n?er den . .1.7 S!P~·
1831 och, är derigenom den htthlls bruklige l•Oa
års a;tilleri-måttstock för framtiden helt och hållet
upphäfven , och de demf angifne mått å kalibrar
och projektile1· till betydlig del förändrade.
Spelrummets förminskande har i alla tidet· varit ansed t
såsom en sak af största vigt · för effekten af skjutning och kastning , och måht:imla har rnan till oc~l
med öfverdrifvit föreställ ningen om de fö rdelar denogenom kunna vinnas.
Af sådan anledni ng hade <t
liednare tids fältkanoner. kalibern blifvit förminsliad .
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De vid Norrska armeen befintliga kanoner h
de Danska kalibrar, som voro mindre än de Sve~~
ska.
Nuvarande tids förbättringar uti pjeserna
borrning och projektilernas noggranna gJutning gjor~
de en förminskning uti spelrummet möjlig. Dessa
jemte andra skäl, föranledde införandet af det ny~
kalibersystemet , hvars särskilda bestämmande Uti
denna korta framställning icke kunna anföras. Efter
de grunder, hvarpå systemet blifvit uppställdt, kan nå.
go n egentlig förändring deruti aldrig behöfvas; och
säkert skola framtidens artillerister med gillande er.
känna förtjensten hos de personer , som med dess
uppgörande haft befattning.
Beträffande Artilleriets proJektiler, kan så.
som förbättring icke anmä'rl.:as något annat än den
större ful!komlighet, hvartill deras tillverkning bringats. Det utvidgade bruket af ihåliga projektiler •
och deras användande till horizontal skjutning, skall
särskildt omtalas. Såsom projektiler af ny invention
må dock nämnas de llå kallade Granat-kartecherna,
hvilka~ uppfun ne i Eng la nd af Öfverste Shrapnel,
derstädes äro uti allmä nt bruk, under namn af S lzrap·
nel-shells elle1· ock Spherical . case-shots. Deras
ändamål är att göra ka rtescher verksamma på längre
distans än vanlig·t. F örsök clel'lned ~iro gjorda i
Frankrike och andra Hinder , livaribland äfven Norge.
För Sjö-Artilleriet kunna de måhända icl<e
blifva af någon särdeles vigt.

Krigs-Raketel' hafva under sednare år erb&l·
lit flera förbättringar och ett ökadt förtroende icke
allenast i England utan ock i andra länder förnäm·
ligast Österri ke och Frankrike. Man ha; bringat
deras tillverkning och am-änd ande till den fullkoJll·
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satta me

Till sjös hafva väl raketern~ blifvit ..a~vända,
dock synas de der icke kunna bhfv~ behoihga ~n
nat än på de minsta farkoster , · som 1cke kunna for~
någon betydligare artilleri-pjes , och då våra sma
och grundgående kanonjollar ändock kunna bestyckas med en svår 24:- pundig lm non , synas raketerna
vara på sjön nära nog .?fverflödiga; men ~id
de uti skärgårdskrig·et ofta forekommande landstigningar kunna de dock medföra en hi>gst betydande
nytta.
Konstruktionen af ,L avuttet· , h varpå artille.J:i-pjesernas ändamålsenliga användande i hög grad
beror, ha1· under sednast~ decennium varit föremål
för de ifrigaste bemödand~n inom alla så väl sjösom land-artillerier.
.
Ofullkomligheterue af de på SJOU ifriin äl~he
·~~er bruklige raperde1· elle1· kanonlådor insågs t·ectan
for 60 till 70. å1· sedan, och till afhjelpande deraf
konstruerade Amiral af Chapman, vid början af

l
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1780-t alet sina kursot· -Iavett er .
Andra mindre ly
kade projek ter framtr ädde äfven vid denna ti~
Kursör -lavett erne blefvo aflagdc under påfölja nd ·
k.~ig i anseen de till de flera olägen heter s.om de n1 ed~
forde, dock synes det som man derJem te ej till
fullo uppslm ttat de stora fördela rue, och behofvet
af en bättt·e lavetta ge blef emelle rtid ouppfyl~ t
Någon anmär lmings vänl nyhet uti skepp slavetterna;
konstr uktion förekomme1· derefte r icke förr än Ge.
neral Congr eve uppga f den invent ion, som fått namn
efter honom , men som> ehuru förtjen stfull den i
vissa afseen de kan vara, ändock icke ha1· visat sig
uppfyl la fordrin garue af en änuam ålsenli g skepps- la.
vett , och derför e, efter några få försök , ej mer
kom~it i fråga att begagn as.
Fransk e Artille ri Öfvers ten Paixha ns uppgaf

i\ r 1822, uti dess välbek anta ve rk: Nouve lle Fm·ce

Marit ime &c., den konstr uktion af på däcket släpande la vettet·, h vilka han ansåg val'a till bombka .
nonern a och andra svåra pjeser mest lämpli g. Vid
de första iö1·sök med bombk anoner , som hos oss anställde s, blefvo dessa lavette r äfven använd a med
särdele s framgå ng och man insåg de många och stora fördela r som derme d vm·o förena de.
Följden
deraf skulle naturli gtvis blifva en önskan att ku nna
använd a dem äfven till vanlig a kanone r 11å seglande
fartyg s batter ier, h varföre ock försök derme d gj ordes
Freg·a tten Camill a år 1828.
Om resultat et
de1·af icke blef tiUfred sställa nde, är dock sedermera
bevist genom en vidsträ cktare erfaren bet å Norska
Fregat ten Freja, att de å Camill a anmär kte oläg~~
hetern e förnäm lig·ast härled de sig från omstä~dl_g
heter som icke tillh ö ra clessa lavette rs bufvud -ulee ,
och att, om de bli f va med rigtig beräkn ing ko~str~ 
erade, äro de i all a hufvud saket· vida bättre an e

a
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t yg der kanone rna stå långsk~pps ut~ ~artygets. med ell inie , och såled es några .stor~e vanati oner uti hat:
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n

N åg ot sednar e och ungefä t· samtid igt med
h varan dra, fr amtr~idde vid Engels ka Flot tan tvenne
nya, liVar p å sitt sätt sinnrik ~. origine lla ~.~vett-kon
struk ti oner och väckte der stades den storsta uppm ärksa mh e~. D en ena var af d . v. Löjtna nten J .
Mar sh a ll, d en a ndra lärer tillhör a Amira len. Sir
T h o m a s H a r d y.
Begge dessa konstru ktiOne r
blefvo hos oss bekant a år 1828 genom Premie r Löjtnanten B aron Ed v. Ruuth , och den sednar e blef,
använd till karron a<ler, gen<~:st försök t. De efter samma princip konstr uerade kanon- lavette rue hafva det·emot icke hos oss vunnit något särdele s af~eende.
Hufvud egensk apeme af dessa karron ad. lavette r
äro l:o att pil samma gång göra tillbord s1ittnin gen lätt
och r~l<~len i h ög grad moder erad genom att min ska fnktiOn en mellan lavett och kursör , men vid
skottet s aftossa nde hafva dem luaftig ·t förena de genom en skrufk lämma re, och 2:o att minska det ut·r~mme kursöre mc upptag a på däcket genom att
r~~korta dem och sl<afl'a lavette n ett annat u11derstöd
vt slutet af rcl,yle n.
Detta system har iclw uti sin
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helhet blifvit hos oss för kat•ronad-hwetterne antag
emedan man blott appliserat skrufklämmaren till f~t,
brukliga lavetter .. me.<l lå-nga k~rsöre~."
Ehuru ~~:
nom denna inrattmng betydhga fordelar vinna
h varibland den att kunna . gifva kanonaderna stot~'
krutladdningar, måste . man dock erkänna skmfklän~~
maren hafva ofullkomhgheten att under en affär af
manskapet lätte1ig~n kunna glömmas, hvaraf de våd.
ligaste följder kunna uppstå: åtskilliga exempel un.
der exersiser äro härpå bevis. Kanonadernas kort.
het gör en särskild lavett-inrättning till viikoret för
deras användbarhet och måhända har man ännu icke
uppfunnit någon dertill fullt tillfredsställande kon.
struktion.

M a r s h a Il s Lavetter äro i synnerbet be.
1·äknade på ett lätt handterande och rigtande aftuu.
ga kanoner; de ha f va väl visat sig lika användbare •
för mindre pjeser, men som dessa kunna utan svårighet llandteras med hvilken lavett-inrättning som
helst, så är det föt· de gröfre som maehinens större
fullkomlighet medförer de betydligaste fördelarne.
Af det egna och . ovanliga uti denna konstruktion
blef en naturlig följd att man dervid ej kunde fästa
särdeles förtroende, förr än erfarenheten hade gifvit
bestämdare vittnesbörd till dess fördel, och af så·
dan anledning verkställdes dermed hos oss intet för·
sök förr än å1· 1832 å Hans Maj:ts Fregatt af Chapman, sedan Capiten Marshall uti en med ritningar
försedd afhandling hade · kungjort så väl' hufvud·
ideerne af dess lavett.konstruktion, som de lyck~de
försök, hvHka dermed blifvit ve.rkställda å flera En·
gelska fartyg. Vid försöken å Fregatten Chapi_~an
visade sig alla de Marshallska lavetternes stora fore·
träelen framför kanon-lådorna, f()rnämligast best~en:
de q,t i: stor lätthet vid tillbordsättningen, h varige
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tid och ma'nskap besparas, lättbet att åstadkomnoJJ1 ackurat rigtning samt att kunna affyra skottet
pta en
h "lk
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under påstå,e nde rigt~nde' Vl etkl~ loldgs~t~ • gra
o te
befordra säker och eftertryc 1g e 1 ran ett
~.asl"g·t batteri. att mynningen eftel' skottloss.ningen
ror J
'
••
o r··,·
d l dd .
alltid får en beqväm ställning for pa ?Jan e a o nmg;
att sidorigtningen kan utsträch~ vid pas~ 15 mera
för och akterligt samt att elevatiO_n~-ngtmng.~n, ~led
oförändrade portar, äfven får en storre utst~ackn~.ng,
så att skjutning kan verkställas vid betydhgt storre
krängnings-grad än förr varit möjligt och fiendens
märsa.- och \'attei1linie äfvcn på nära afstånd beskjutas; att en skadad lavett kan med föa okänd lättbet ombytas; kanonerna, till vinnande af utrymme,
utan svårighet ställas och surras långskepps m. m.
Jemte dessa stora fördelar, anmärktes dock, såsom
en väsendtlig olägenhet att rekylen blef mer än vanligt våldsam, om man ncmligen, för att komma i
åtnjutande af den möjliga lättheten vid tillbordsättningen, genom smörjning minskade friktionen uti
]dyk~~·
~)en häftig~ rekylen skulle ovilkorligen
medfora eJ allenast vadan att pjesen kunde under
en affär demontera sig sj el f, utan ock en ökad möda och tidsutdrägt vid laddandet g·enom kanonens
o
l smng
.
aterstu'
till bords, eller ock' skulle in an nödgas minska krutladdningen till stor skada för vapne.~s styrka , och utsträckta verkningsförmåga.
Dessa
?lag~.nheter .blefvo särdeles i ögonen fallande genom
~m~urelse~ med lavetterna å Norrska Fregatten
reJa.f hv~Ik,a, konstruerade efter den a f Paixhans
uppgl na Ide • erhöllo sina förnämsta fiirdelar genom
en mot.satt
k
den här f ~ge~s ap elle1· ytterst maklig rekyl. F(iljena des:ll ~ ulle nat~rligtvis blifva en önskan att för att gifva· Megghe konstruktioners företräden, genom
..
f n"k tton
.
och motstånds-förmPars alls
. lav ett storre
innan kort ~~: ~Id rekylen, och det lyckades äfven
•nna en enkel inrättning, hvarigenom
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svanslavetten kunde släpa på däck vid rekylen, lll
sättas till bords med stor lätthet genom uppvägning e~,
1·~Uar . . Vid härmed anstäl~da f~rsök i bö!.jan af" åt·Isä~
VIsade sig denna konstruktiOn till fullo andamalsenlig
utan annan fö1·ändring än att för husl1ållnings skull
nyttja axel af träd i stället för af jern. Försöken llle!l
skarp skjutning utsträcktes till nöjaktig fullständig.
het genom dylika lavetters användande till både svå.
ra och lätta pjeser, samt olika lutningar af batteriet
m. m., så att den till försökets verkställande förord.
nade Kommittee kunde, med all sakkännedom solll
af ett enda försök kan förvärfvas , föreslå antagan.
{let af Marshalls lavetter med de derå gjorda för.
bättringar, h vartill äfven må räknas en transport la.
'\'ett af ny konstruktion.
Genom Styrelsens genast
derefter utfärdade ordonnans blefvo äfven dessa lavet.
ter fasställda såsom modell ej allenast för framtida
ny-tillverlming·ar, utan ocl{ fö1· alla gamla lavetters
successifva förändring, h';'artill medel äfven anslogos.
Då man betraktar Marshalls-lavetternas konstmldion, såsom val'ande ny och olika med aHt som
man genom förra tidet·s edarenhet lärt känna, så
uppstår billigtvis den tanka n, att om ock deras hufvud-idee aldrig lian frånkännas dess förträfflighet,
torde åtskilliga detaljer fordra förbättringar, vare sig
uti konstruktion clle1· tillverkning·ssätt. . Till denn~
tanka får man ökad anledning så väl genom c]e 1
England sednare gjorda förbättringar, h vilka af Ka·
pi ten Marshall sjelf blifvit lwngjorde, och innefatta
en förändring af klykan, st'örre afstånd mellan den·
samma och porten m. m., sorri ock af vår egen er·
farenhet under förlidet och innevarande års ~x~~k
di tioner. Det synes derföre som ytterligare forso
med denna lavett böra anställas i och för flera de·
taljer af konstruktionen.
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Vid alla flottor fästad? m.an länge ingen sär·
.. ·k nhet vid ngtnmgens noggranhet,
es uppmat sal
f" d
l o
'1el .
derföre icke orse t.1e mel nagon ··
·b
p•lCSerne
VOl'O
·
"'(} •
oc . J •
•
"tt ;~zu
Föresta nmgen att saod an t
· l 1g no·t zn·r a n., o·
h ändamålslöst var orsaken härtJen .. ofl~. .
ore ofver oc1Igt oc
o
o
t k"l f"
v.
ll .
f" d s åtminstone sasom nago s a or
t1ll e et an or e
·
l1ar man
. 1 F rar:
t"ka . marmen
VIC
underlåtenheten.
·
.
..
l ft . f"01·dt det ngtnmgs-system som dei
dock lange u
m
d
..
f"J' s och som hvilar på sanna grun er om
f' . fl
annu o Je
det ock icke medgifver den noggranhet ~om ~~ etillfällen vore önskvärd. Vid Engelska flottan ?a~
va i sednare tider åtsldlliga rigt-instrumenter bhfvtt
införde och man har vunnit stadgad öfvertygelse om
(\eras stora nytta , en öfvertygelse , so1~ ha~ nat~~r~
ligt sammanl1ang med den snabba fort~ang t1ll. storre fullkomlighet, som man der varsebhfver uil ~Ila
delar af sjö-artilleriet. Hos oss b~g·ynt~ man fo~st
år 1830 att såsom i England , anvanda tlll kanonerna de vid t'andt-artilleriet sedan lång tid bruklige
uppsättnings-instrumenter och hafva de . blifvit apterade till pjeserna för de bestyckningar, hvilka se~
dan nämnde tid blifvit i ordningställde. Någon föreskrift om ett allmänt antagande deraf å alla fartyg har dock icke blifvit gifven.

n

Sl;jut- Tabeller, för alla de ,·id Kongl. Flottan bruklige pjeser, hafva blifvit uppgjorde på grund
af <le artilleri-försök som härstädes anställdes åren
1830 och 1833. Jemte den kännedom, som dessa
lenma om särskilda PJ. esers verkningsförmåga utgö t
d . f"
.
'
a e '.~ oremng med uppsättnings-instrum~nten , den
el~da s~kra .ledningen för den praktiske artilleristen,
och maste l detta afseende vara af särdeles vigt för
vapnets användande.
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Frågan om det förmanligaste val af pjeser till

bestychmde af skepp och andra krigsfartyg h

länge utgjort ett föremål för stridiga åsigter. Jlen~r
fråga bar vunnit ölmdt interesse sedan uppmärksama
beten blifvit allt mera fästarl vid bruket af ihålill' -,
projektiler ~?r krigsfartygens horizontal-eld och i~{
om Kongl. Orlogsm.anna .. Sällsk~pet har den upptagit
ett betydande rum Ibland de amnen, som i sedna
år utgjort föremålet för Sällskapets verksamhet; hva:~
om så väl protokollen som flera inlemnade skrifte
bära vittnesb(ird. Den sednaste af dessa innefattad:
hufvud-resultaterne af nyssnämnde 1830 och 1833
års, jemte flera andra artilleri-försök, tillämpade ef.
ter de grunder artilleri-vetenskapen för närvarande
kan erbjuda. Innehållet deraf, få väl som af hvad
för öfrigt i samma ämne blifvit yttradt , må icke 1111
återföras ~ minnet. Frågan är i sanning vigtig: huru man vul Engelska och andra betydligare flottor
kommer. att fra1~1~leles ~nna den besvarad, synes nu-,
mera mmdre tvtfvelaktigt. Deras, auktoritet ägande
exempel skall finna efterföljd hos oss, och måhänd~
skall någon då, med ett eget slag af interesse återfinna nyssn1immle skrift uti Kongl. Sällskapets eller
någon annan t!amling.

B_ruhet ..af ihåliga projel;tiler så väl till sjökanoner 1 allmanhet, som de särskildt dertill kon·
struerade bombkanonerna, har så väl i SveriO'e soUl
andra län~er varit fö1·emål för mångfaldiga h försök
o~~ be~modanden.? ~a_n synes äfven tämligen allma~t ~a denna vag VIlJa söka en förökad styrka uti
artiiienets ~~r~an emot skepp och fartyg. Genolll
alla. de~sa forsok har ..blifvit ådagalagdt att en sådan
p_rOJek.!Il, .. helst aof grofre sort, kan g·öra den betyd·
liga forstorelsse a ett fartyg , att ett stort antal fan·

Jiga massi\'a kulor skulle .. et-fo:.~r.as till enalian da ver kan; men som det icke al' moJhgheten af ett förstörande lyckskott, utan en säker och alltid eftertrycl•:lig effekt, som utgör styrkan af ett vap~n , så har
Jl)all till vinnande bäraf med mer och mmdre fram gång· sökt att förbättra eller undvil•a de ofullkomlig·heter som vidlåda brandrör, i synnerhet då projek.
tilerna, för horizontal skjutning , gifvas mycket stora bastigheter och ofta göra fortsatta studsningar på
vattnet, samt att gifva skotten såtlan beskaffenhet
a.tt laddningen kan verkställas med vederbörlig skymlsamhet samt utan fara för eget folk och fartyg. l
lwad mon Komm. Kapit. och Ridd. v. Sydows rastlösa
bemödanden häruti blifvit luönta med framgång ,
samt att bombkanoner numera äro antagna såsom bestyckning å en del af våra kanonslupar, borde vara
allmänt bekant; äfyensom att Kapitencn vid Kong!.
Norska Flottan och Ridtl. Fredrikssen inrätt<>t ett nytt
slag af granater, ltvars beskalfenhet väl ännu icke
är känd , men som ,,id anställda försök hafva visat
en hög grad både säker och kraftig verkan.

.. Serlan ~ag.. nu ha.!'t .. ä1·a_n uti kort öfversigt
·
forandrmgar och fö r b"tt
framstalla
a rm.
. S"'de fornalnsta
gar u!t G?-~rtlll~ri-vapnets materie!, hvilka uti sedn~re ar bhfv1t gJorda, skulle jag önsl\a att nämna
~agot om ~vad som under samma tid blifvit vidO'jortlt
t ~1lhunderhallande och förökande af personalens ~kick· 1 hvad fram.
· h"arv1u,
·
lg
nug·
f"ll et.' och erka"n ner Jag
stat ~.mgens ordning beträffar, hafva beg·ått det ft'l
a.. satta
. persona 1en 1• an d ra rummet, da det likväl·
ar en I alla afseenden obestridlig sanning· att stridsmanneo betyd
..
er mer an vapnet och arbetaren mer
än . k
.' er :yget , helst dt:t sednares ändamålsenliO'het
alltIl
1 bhfv
o
.
...
skiCidighet,
o Ju a f den fon-es
er en f"J"-1

1
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Genom H. K. H. Stor .Amiralens n&diga be.
slut, har tillfälle blifvit öppnadt för e~ del ~f flottans
yngre Officerare att vid läroverket opa .. Ma t?ebe~·g in.
hemta de vidsträcktare kunskaper sa val uh arhllel'i.
vetenskap samt matematik , mekanisk och kemisk na.
turlära m. m., hvilka utgöra Iärokursarne för Officel'a.
re vid artilleriet och ingeniör-korpsen. Flottans Offi.
cerare , som, för att inhemta en pr aktisk k ännedorn
af sitt yrke, med nöj e sjelfvilligt använda ungdomens
. fulla krafter , äfven m ed uppo ffring af pekuniera föt·delar eller fö rsakelse af mången hugnad som elen
glada åldern kunnat erbjuda p å ett, med ..en bildad
uppfo stran öfverensstämmande s ät~ ~ ~afva ~fven mP.d
erkänsla emottagit det lemnade tlllfallet .till . th eore.
tisk förkofran.
Icke blott fl ottans artlllen, utan
ock fle ra andra delar af sjö-krigs-vetenskapen, skola
i en framticl häraf skörda frukterna. Uti en tid, då
sjöförsvaret blifver en allt närmare förenad del af Rikets för svarsanstalter i allmänhet , hvarifrån det icke
k an betraktas i någon hufvudsak iso!eradt , måste det
i\fven vara af högsta vigt att Flottans Officerare erhålla en mera mångsidig milit1ir-bildning.

Uti Exersisen med kanonm· och de på krigsfartyg bruhlige handvapnen har man fordom an·
sett Fransmännen öfvertr äffa alla andra , och finnes
orsaken till detta företräde så väl uti nationens all·
männa fallenhet för vapenöfninga1· som uti de regle·
mentariska föreskriftema. Engelsmännens öfver!ägsen·
het såsom stridsmän på hafvet bar man icke ansett
o
h"og re sk'IcIl'
böra tillskrifvas nagon
{.~g h e t l· de tt'a af·
if·
seende. Enligt alla nyare sammanstammande uppg
ter om Engelska flottan , hafva vapenöfningarne ..der·
städes i sednare tider blifvit bringade till den hofta
gard af fullkomlighet som hittills varit känd.
or·
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.. t ade Reglerneriten hafva blifvit uppsatte ej alle bat rför exersisen med kanoner utan ock för alla slagi
11ast lvapen samt genom d ag I'1ga och st undl'1ga o''f'ban<
'
· expe<1·1t10ner,
·
b ar mans k ape t
· ar under
Iångvanga
rnng
'
··
.
r··
d.
l
t
..... rfvat en konstmassig ar . 1g· 1e . D enna exersts
f otva
1
f d
.. fl.
:· ·ker sig i svnnerhet fr amför ( en . or om o •ga
utmat
,;
.
.1
f r·· k ·r
geno m det strängaste Iakttaganue .. a ores. 1•n terna
f'r lnarje handgrepp och kroppsrorelse; IaKttagandem man numera icke föraktar såsom förmycket
lo
(en'
o
b''
. .
. t
soldat .messig·a, utan anser sasom ogst VIgtiga, JUS
för att m.ed full sjömanua-raskhet kunna bruka vapnet emot fienden.
Härtill kommer den ~ermanenta
exersis-skolan för befäl och mansl{ap , hv1lken sedan
några år blifvit inrättad ~. Linies~epp.et .. t~e Excellent vid Portsmouth, der afven artiilen-forsok af alla
slag nästan oafbrutet verkställas. Rättsl{jutningen,
80 m utgör det förnäm sta föremå~et för all e~ersis ~~ed
eldvapen öfvas å Engelska kngsfal'tyg pa ett satt,
motsvara~de sakens vigt. Som tillgångarue alltid
måste blifva otillräckliga att till målskjutning använda så mycken ammunition, som erfordras för att der.uti vinna en högre Eirdighet, nyttjas allmänt den så
kallade Lever-Target till manskapets dagliga öfning
uti kanoners rigtande, äfvensom andra inrättningar,
för samma ändamål, blifvit föreslagne och försöltte.

. Hos oss har för vid pass tvenne år sedan, p&
nådig befallning·, blifvit upprättadt. ett fö rslag till
nytt reglemente för exersisen med kanoner och handvapen å Kong l. Flottan, hufvudsakligen fömnledt genom de nya kanon -lavetternas införande.
Af flera
8
~k~_unnige personer bar detta blifvit granskadt och
· forsokt samt anmärkningar dervid gjorda, och om ,
llled behörigt afseende på dessa , jemte några nyare
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,uppgifter om exersisen å Enge,lska ~o~_tan, ~~gle~~n.
tet b le f omarbeta d t, skulle det mabanda i or narva.
rand e uppfylla Kongl. Flottans be~ of i , -~len na del,
Visserlige n är det för Reglemen ten 1 allmanhe t gan.
ska vigtigt att noga pröfva dem f? re an~agandet, men
ett Exersis-R eglemente kan aldng bl1fva f~ll~om]i.
gen pröfvadt förr ä11 det genom try~k bl~fv1t all.
männare kändt och åtminston e villkorhge n ull efter.
föl"d fastställdt , och är dessutom af b eskaffenheten
att~ genom förändrin gar uti ~at~riellen och den på
ns fram.
f or t sa.•ta för,;;ök gTundade ArttHen-v etenskape
o
skridande , icke kunna eller böra äga allt r··or mang.
årig varaktigh et.
l denna fråga ma tillåtas anmärkni ngen' att
den
blinda kanon-ex.e rsisen, sotp alltid mäste upp0111
taga mesta tiden, af det verkställan.de befälet måbänd& icke alltid omfattas mecl det mtres.~e .~on~ sakens vigt fordrar, tonle orsal{en dertil~.. forna;_nhgast
vara att uppmärks amheten icke nog fastes v1d al_la
särskilda detaljer, på samma sätt som det sker :,1d
Infanterie ts handgevä rs-exersis . Det torde derfore
vara nyttigt att ett Reglemen te noga utvi~ar dessa
detalJ" er men ännu mer att Reglemen tets doda bok·
'
"
. k o la , S<\som
o
å En·
staf genom
nagon
norma l-exersts-s
gelska skeppet the Excellent , bringas till lef,·ande
vediställi ghet.

· ·· 1a ngtrnng
· ·
Den pnsvan
t1'll st"orre grun dlighet
uti militära kunskape r, som sednare ti'd antagt't ' .har.
äfven till någon del kommit Flottans Under-Office.
rare till g·odo, och hat· man deraf att förvänta fr~:.
tida fördelar' i den mon theorier kunna af v~teri·
Officerare tillämpas.
Af en så beskaffad Arti~ er
Under-Of ficers-Ko rps, som den Kongl. },?lottan a,g
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.. ~an hafva att förvänta · duglighet uti den all-

b~~nna s-i ÖtJ" ensten , h vartill kan räknas den, att vara .
rna
J
o
befälhafva
re å min dre sk"
-~rgar d f
s.. ar~yg, samt dessut-

m redig insigt och uppofvad fard1ghet att undervi-

manskape t uti kanon-exersisen och bruket af alla
andvapen
m. m. Icke blott hos en och annan in1
divid utan jemnt hos hela massan, skola dessa egenskape~· finnas , om man skall kunna påräkna hvad
rullorna upptaga; och om dessa egenskape r fordras,
skola de bibringas dem, emedan man af Under-Officerare i allmänhet icke kan hafva att förvänta det
sj elfvilliga sträfvand e, som födes af högre bildning
och högre förhoppni ngar. Förgäfves slmH man vänta dessa fordringa r uppfyllda om en otillräckl ig
sjö -exersis är den enda exersisen och denna blifver
ojeinnt fördelad, endast med afseende på tillfälliga
önskninga r eller behof, samt om personer, som kunnat blifva tjenstbara , fästas vid ekonomis ka befattningar, utan att på tio- och femtontal af år utöfva
något af sitt egentliga yrke. Exersisen med lmnoner och handvape n, som måste vara Artilleri-U nderOfficerarnes hufvudRa k, är af sådan beskaffen het att
den kan, utan särskild kostnad för staten, ' hemma
pä stationen bibringas genom ett ådigt underbefä lsmöte, h varunder alla, som hafva särskilda befattningar, ovilkorlig en borde aflossas, för att ö f vas uti det
hvarföre de egentligen tjena och hvaremot allt annat borde betraktas såsom bisaker. Af sådan anledning. och med anförande af de vigtiga motifvern a
dert1 Ll , har Befälhafv ande Herr Amiralen genom
General- Order af den 28 April 1830 anbefallt att
~o~gl. Flottans Artilleri-U nder-Offi cerare skola h varJe ar, under hela Maj månad, exerseras med hand~kpen m. m. samt att skickligh et uti sådan exersis
8
d al~ utgöra ett villkor för U nder-Offic ers beforran,
03

;

Enligt Hans Kongl. Höghet Stor-Ami ralens
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Nådiga Order äro för närvara nde en Officer af Plot
tan och en af Sjö-Art illeri-R egemen tet kommendera, '
de att i Stockh olm inhämt a känned om af militär.
gymnas tik och fäktnin g, och man kan deraf hoppas
att den brist, som hittills ägt rum på instruk törer Uti
den för sjö-krig smanne n vigtiga sabelhu ggning en m.Jn.
'
skall för framtid en uppfyllas.
Nödvän dighete n att någon del af besättningen
å alla krigsfa rtyg utgöres af bevärad trupp eller
snarare ett manska p, som under föregåe nde fortsatt
tjenstg öring haft tillfälle att förvärfva känned om och
färdigh et uti bruket af n pen, har alltid och alle.
städes varit ansett nära lika nödvän uigt som att till
hvarje fartyg äga det största möjliga antal välbefar.
na och öfvade matroser. Sjöman skap och skicklig.
bet vid kanone rna samt att föra handva pen äro e.
genska per, h vilka i förenin g måste tillhöra den full. '
gode och öfveral lt använd bare sjö-krig smanne n, men
af hvilka man dock v~inlerar högst det förstnämntia, emedan betydli gt längre tid fordras till dess förvärfvande. Det behof af en bevärad och disiplinerad trupp, för att upprätt hålla krigsly dnaden ibland
en orolig, genom förhyrn ing och pressning samman·
förd, besättn ing, h vilket flerstädes torde äg·a rum,
har väl hos oss aldrig funnits , men desto mer bar
man känt hehofv et af -en trupp som bestiindig·t un·
derhöll s öfvad uti kanon- och handgevärs-exersis,
och defjem te kunde bestrida garnizons-tjensten 0111
bord, samt uuder fredstid äfven på stationen. De»
sistnäm nde garniso ns-tjens tgöring en kunde dock aldrig
blifva huf'\'ud sak, lika litet som alla andra förrätt·
ningar, hvilka tillkom ma krigare n endast under fre·
den. Att en sådan trupp kan till betydli ; del är,·
ven vara använd bar såsom sjömän, då den af sitt befal
dertill uppmu ntras, är vitsord adt af alla som minilas
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1{ongl. Flottan s fordoa krys~miirs- och bytte-gastar.
!f,·en med de~ rätta:.te ~.stgt af ett hufvud-ända~
ål, kan det ttll stor del forfelas genom en mindre
1
~ycklig anorifning af medlen ·, och detta ''isade sig
alltför tydligt genom det stora behof af förbätt rad
organis ation, h varuti Kongl. Flottan s Sjö-Ar tilleri·
J\egem enter för vid pa~s 10 är seelan befunno.s , och
nuvaran de Regem entets btldancle
80 m föranlä t det
,}eraf. De härigen om vunna fördela rue äro alltför
ögonsk enliga, för att behöfv a omnäm nas, men snart
,isade sig en brist på elemen ter för sammansättningel} af ' en Sjö-Ar tilleri-K orps, af sådan beskaff enhet,
som organis ationen åsyftat , och hvarutu r man, föl'
krigstid , skulle kunna påräkn a 2 a 300 extra UnderOfficerare. En följd deraf var inrättan det af Kanonier~Kompagnierna i Stockh olm, jemte de öfriga
förändr ingar, h vilka, ehuru tänkvär de de än må förekomm a, likväl äro, både i afseende på tid och
rum, alltför nära för att vara föremå l för en berättelse.

E.

(Ul' Rongl. Örlogsmanoa-Sull~kapcts .trldf.)
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För
ANTECKNINGAR RÖRANDE SVENSKA FLO'r.
TANS SPISORDNINGAR TILL SJÖS.

l.

Lika obestridligt som det är att sjöfolkets hållning
i det hela mäktigt inverkar på vapnets fullkomlig.
het, lika onekligt är det äfven att den mer eller
mindre passande föda som njutes om bord, har ett
betydligt inflytande på manskapets helsa och tref.
nad. Det har derföre från äldre tider tillbaka le.
gat i ett vist 'befäls omtanka att lifsmedlen på Kronans fartyg skulle bestå af sådana artiklar, som på
en gång voro helsosamma och födande, samt .· afpassade efter de sjöfarandes vanor i land.
Under
loppet af ett par århundraden i synnerhet hafva af
denna anledning· många försök egt rum, många ändringar skett i spisordningarne till sjös: än har man
ansett portionen för stor, än för liten; än har man
hållit en artikel mera nyttig, än en annan, ständigt
har man ändrat, sällan varit nöjd. Svårt är att bedömma hvilken spisordning som är den rätta, men
kanske dertill kan leronas åtminstone någon ledning
vid betraktande af förändring·a1·ne.
Med förbigående af aHa äldre spisningssätt,
börja vi med det som under Konung Carl ~I:s re·
g~ring år 1679 faststälides, eller ifrån den tidpunkt
då denne store Konung, med biträde af den vidt·
frejdade Amiral-Generalen Hans lVachtmeiste1·, genom Flottans förläggande i CarlsJuona gaf vapnet
ny styrka, ny riktning. Denna iipisordning var följande:

en l;aJutJJCrson.

l kanna ärter.
1 kannor gryn.
3
tisp. kock-bröd.
2
l tunna kajut-öl.
10 marker smör eller fläsk.
1 mark ost.
1 Lisp. saltgrönt kött.
7 mar,ker Bernfisk.
marker Lax.
10 marker Sill eller Bergen-torsk.

s

för en manad;
ansågs i värde
uppgå till 9 Da..
ler 2 4 43 ore
lil .
m:t, eller omt ..
bing lo ~ ore
om dagen.

För en gemen pe1·son.
2 kannor ärter.
4 kannor gryn.
1 kanna mjöl,
2 Lisp. bröd.
~ tunna gement öl, efte1· 3 t: r
öl på en tunna malt.
3 marker smör.
1 ~ mark fläsk.
10 marker torri kött.
3 marker sill.
4 marker strömming.
2 marker iialt.

för en månad, i
värde anselit till
5 Daler 27 öre
s. m:t, eller om~
kring 6 öre för
dag portionen.

Denna. spisordning eg·de länge bestånd~ ~ch
ändrad es först efter att vara begagnad ett tredJet els
århundrade, ty i den tiden, kansk~ cleri olik (.len s~nar~.'
ville man hafva en mognad erfarenilet t1ll stod for
ändringen.
Den l Mars 1714 fastställde K?ugl:
· Amiralitets-Collegi um att en man skull~ Grhalla 1
månaden:
3 kannor ärter.
l~ kanna hafregryn.
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kannor korngry n.
2 Lisp. torrt bröd,
24 kannor dricka.
l Lisp. salt kött.
5 marker smör.
6 ~ marker fläsk och
l mark salt; alltsam man, efter den tidens pris, uppgående i värde till omkrin g 4 Daler 5 öre, eller
om dagen vid pass 4 ~ öre. Oneklig en var denna
senare bättre än den förra, ty portion en, förut kan.
ske nog knapp, blef ökad efter behofve t, i hufvud .
artiklar ne, ln'arem ot siH och strömm ing alldele3
borttog os.

Hittills hade spisord ningarn e varit ställda på
mänad , men man fann olämpl igheten deraf och den
6 Februa ri 1716 utgaf derföre Kong!. Amirali tetsCollegi um en · "))ag- och Spisnin gsordni ng" för 7
man i fatlage t, beståen de af samma provian t-artikla r,
som den föregåe nde, dock åter med något minskade
qvantit eter, och upptag ande endast två mål om dagen, nemlige n middag och afton.
Till det förra
SJ>isades alla dagar i veckan ärter, 3 dagar mell
fläsk och 4 dagar med kött , hval'till om Söndagen
ytterlig ·are lades ~ portion kött, och till det senare
erhölls 5 dagar gröt med smör och 2 dagar endast
smör: bröd utdelades två lispund på fatlag·et för fem
dagar.

. . År 17~1 de~ 6 Maj utgafs en ''Dag- och
Sptsmn gsordm ng for Stockho lmska Galej-e skadern
" på sju man i fatlage t, enligt Hans Kongl. Maj:ts
"nådiga förordn ande under den 21 April och 4 Maj
1741" och 1742 den 10 April en "Dag och Spis~'ningsordning för Stockh olms G alere-e skader, på sju
,
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''Jflan i fatlage t, enligt Hans Kongl. Maj:ts nådiga
"förord nande."
_
.
Den spisord ning, som af Kongl. AmiralitetsCollegium utfärda des den 18 Februa ri 174~, att gäll fö r samma års sjöexpe dition, är endast 1 så mått: olik l 716 års, ~t t den halfn ..porti~nen fläsk .. till
Söndag smidda gen mtlrogs , men ar dengen om markärdig att den är den första som nämnde . toha~:
~er stadgades nemlig en att "när tobak och bränv~n
~ ställe för dricka kom att utgifv~s, tilldelas ~varJe
fatl ag af 7 man, om dagen ett fJerdedels skalpun d
tobak samt l ~ qvarter b ränvin. ''
Redan den 15 April samma år utkom en
förnyad spisord ning, troligen afsedd för längr~ resor hvilken så vida var den förra olik att gröt vanka<ies alla dagar i veckan till aftonen : att när olja
k und P. erhålla s, d era f skulle utdelas 2 dagar i veckan 1 qvarter på fatlaget i stället för smör om aft onen : att ett halft qvarter Fransk vin till vattenb landnin g kunde gifvas i stället för dricka, m. m.
Under 1741 och 1742 årens expedit oner hade en stor afgång på Flottan s manska p inträffa t och.
ma n tillskre f för en del födan skulden dertill. Att
afböja sådant för framtid en utfärda de Kon gl. Maj:t
icke allenast under den 3 ]jfars 1743 en ny spisordning , utan ock under den 10 i samma mänad
ett R eglenum te, h varefte r utspisningen skulle lämpas , och h varigenom anbefal ldes, dels att mans~ apet, när fartyge n ligga i hamn, skulle er h alla
förfrisk ning och dels att förknap pning skulle iakttagas så att sju man spisade på fem eller sex mans
kost ~f ter omstän dighete rna, emot kontan t ersiittning
för •h vall som bespara des. Spisord ningen var så vi da olik den förra, att hvarje man erhöll en jungfru
bränvin till frukost daglig·e rl, ".d ervid han förtär er
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af 11itt innehaf,·ande bröd:" aU ett halft I!Hlpucd
tobak bestods på man i månaden, samt att, vid svårt
ar bete, manskapet kunde erhålla en port~?". bränvin
till förfriskning ·emot ,}et att frukostbranymet för
följande dagen indrogs. Särskilda spisordningar ,
grundade på detta nådiga Reglemente och den fastställda spisordningen, utfärdade Kongl. AmiralitetsCollegium den 9 April samma år att tjena till efterrättelse vid de tillfällen, då 7 man spisa på 6
mans skaffning och då 7 man spisa på 5 mans skaffning; och uträkningar till rättelse för utvägningen
om bord utfärdades samma dag·.

'För transporten till Stralsund fastställde Kongl.
Maj:t under den 19 Juli 1757 en särskild spisordning , (*) som innehöll fiera nya proviant-artiklar:
alla middagar spisades ärter , 3 dagar med kött och
2 dagar med fläsk , en dag med Holsteinsk ost och
smör, samt en dag med stockfisk , smör och starkpeppar : alla aftnar erhölls gröt : bröd gafs efter en
och en tredjedels mark på man , och i ställe för
dricka utdelades vanliga qvantiteter tobak och bränvin.
Under den 25 Februari 1758 utfärdade
Kongl. Amiralitets Collegium .~venne särskilda "Dagspisordningar ," den ena för Orlogsskepp och farty~
och den andra för lastdragare. Den förra var sa
vida olik de föregående att frukostmålet der! fanns
utsatt och att 8 man indelades i backlaget, samt a~ t
den trakterade med nya 1·ätter: i stället för de eviga ärterna , skulle nemligen Söndags middag äta>
pudding af njurtalg samt hvetemjöl och stockfls~
med senap, olja och ättika utdelarles två dagar 1
(') 1\lodees ,·erk, 6 del. 11ag. 4718.
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eckan till middag: frulwsten omvexlade emell~n sill
och smör , men kunde äfven , när Chefen så fann
pödigt , bestå af hafresoppa: aftonen gafs gröt nu
J(Jm förr: brödportionen fastställeles till en mark och
drickat till l ~ stop om dagen , tobak till en half
Jllark på man i månaden och bränvin till ii jungfru
på man om dagen, som likväl endast fick utdelas
r,tär Chefen sa nödigt pröfvacle: då dricka tröt erhöll hvart backlag i stället nio lod tobak om dagen
och derjemte till vattenblandning uti Juni, Juli och
Augusti månader en half jungfru vinättika på man
och för de öfrige dagarue kontant för ättikan. Lastdragare-Spisor dningen deremot hade ingen frukost, ingen stockfisk och ingen pudding, var indelad efter 1 man i backlaget på gamla viset, gaf alla dagar ärter till middag , dels med fläsk, dels
med kött och dels med sill, gröt till fem aftnar i
veckan och smör till två. I afseende på qYantiteten
var den ock betydligt olik den förra, synnerligen
h \'·ad brödet beträffar, h vara f bestods två lispund pli
fatlaget i 5 dagar, eller l ä mark på man om dagen.
1

För Officerarnes drängar fastställdes afKongl.
Amiralitets-Collegi um den Ii Mars samma år en
särskild Spisordning, hvari utstakades huru mycket
som för en månad tillkom hvar och en af dem.
Den innehöll endast de vanliga proviant-artiklame ,
men hade det egna att den, under namn af differenspenningar bestod 28 öre silfvermynt i månaden.
'För transporten till Stralsund utfärdade Kong!.
Amiralitets-Collegi um under den 3 April 1758 en
ny Spisordning, hvilken endast i få fall var olik
den förra af den 19 Juli 1757, nemligen att nu
hlera ej skulle utspisas Holsteinsk ost till Onsdag
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middag, utan i stället kött, samt aU h varje tnan
erhöll fyrafemtedels kanna dricka om ' dagen, och
då det tröt tobak och bränvin.
Uti det ar General-Amlrakn m. m. August
lZhrensvärd den 20 Januari 1:i66 utgifna Reglemen.
te för Kongl. Armeens Flotta förekommer en gan.
ska enkel Spisordning, §. 620, bestående hafregröt
till frukost och korngröt till aftonen hela veckan igenom, samt till middagen ena dagen pudding med
sill och andra dagen ärter med kött; bränvin bestods en och en half jungfru och tobak tre fjerde ..
dels lod på man om dagen.
För expeditionen åt Maroco fastställdes den
5 Augusti 17_72, efter el. v. Majoren von Standens
förslag, en särskild Spisordning eftet· 8 man i fatlaget: frukosten skulle omvexla emellan ost och smör,
fem middagar spisades ärter, dels med fläsk, dels
med sill eller stockfisk, samt 2 dagar salt kött med
njurta.lg;;- pudding och alla aftnar åts gröt: dricka
bestods trefjerdedeli:! kanna och bröd en och en åttondedels mark på man, och när dricka och bränvin icke kunde fås, simlie manskapet erhålla "till
mans ett qvarter Spanskt vin om dagen,, men
af mindre starkt och dyrt vin ett och ett halft
.
'' D et stac1ga d es derJemte
att '' pa"
l
qvartet· om (agen.
de utrikes orter, der Citroner och sådane gröna skör·
bjuggsörter, som Fältskären anvisar, vanka, bör manskapet tillhållas att deraf så mycket som tjenligt
finnes förtära.''
För KongJ. Armeens Flotta fastställdes en
Spisordning den 12 MaJ l ll3.
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Under den 25 Juli 1780 afgaf Kongl. Amialitets-Collegium ett "underdånig·t Projekt till Spis~rdning .. för 8 man i fatl~get att,. nyttjas p~ Kongl.
1\'laj:ts Orlogsskepp och Fartyg. ·Detta proJekt, som
under den 2 Augusti samma år af Kong·!. Maj:t i
nåder gillades för att under några sjöexpeditioner försökas, jem te Spisordning·cn för Armeens
flotta, skiljer sig frän 1783 års Kungliga Spisordning hufvudsakligen ded att brödet inskränktes till
en mark om uagau' att surkål' då !len kunde er hål·
Jas , skulle spisas en dag och pudding en dag i
veckan, att vinättika utdelades till vattenblandning,
utom på Iastdragarne, der middagsbränvin i stället
vankades m. m. Under 1780 års expedition, då
denna Spisordning första gången tillämpades jemte
Armeens Flottas, måste några jemkningar i afseende
på smör och bränvin i beggc ske, och dessa jemte
hvad General-Amiralen i ämnet sig i öfrigt yttrade,
togos i öfvervägande vid upprättande af den Spisordning som 1782 utkom.

En Spisordning för resor utom Sundet och i
Medelhafvet, att nyttjas då proviantering i främmande hamnar sker, fastställdes på prof af General-Amiralen Troile den 23 October samma är, så vida
skiljaktig från de förra att den utsatte endast tre
spisningssätt till middag·en och omvexlade emellan
ärter, bönor, lintsen och pudding, samt att frukosten bestod af bränvin med hvitlöks-essens och
ost m. m.
Kongl. Maj:t fastställde i nåder den 24 Ohtober l l82 en förnyad Spisordning, h vilken skulle
tjena till efterrättelse så väl vid Örlogsflottan, som
Armeens Flotta; och i anl~dning deraf utfäl'datle

20:1
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General-Amiralen Trolie den 2 December samm
å1· en "Dagspisningsordning för 8 man i fatlageta
att efter]efvas på Örlogssliepp och Fartyg under sjö~
expeditioner," hvilken till större delen var byggd
på 1780 års projekt, men gaf rundligare qvantiteter
'
samt dessutom 2 dagar i veckan fläsk.
För transporten till Finland fastställde då va.
ramle Utrednings-Kommissionen den 2 Juni 1788
en Spisordning, som var ganska enkel, nem l igen:
till frukost bränvin, till middag ärter med kött,
fläsk eller sill och till aftonen gröt; bröd bestods
l : mark på man och vinättika till vattenblandning.
A1lmänna Spisordningen undergick ~edermera
den 6 Mars 1790 den förändring att tobaken, som
om bord fick utdelas, skulle betalas efter inköp.,pris.

Den 18 Ap1•il l 796 fastställde Kong! Maj:t
för Armeens Flotta efter 8 man
Spisordning
en ny
i fatlaget: frukosten omvexlade emellan smöt· och
sill, alla middagar åts ärter med fläsk, sill eller kött
och om aftnarne gröt, en haff jungfru bränvin på
man bestods till h varje niål, to H t . bröd l !. mark
för dagen, vinättika till vattenblandning ~ jungfru
och af tobak lemnarles två rullar af ungefär en half
marks vigt h vardera, för 5 dagar åt h varje fatlag,
förfriskning af färskt kött eller fisk utdelades när
tillgång derpå gafs. Denna Spisordning gällde i
många år och tillämpningen underlättades genom en
å1· 1809 från trycket utgifven p roviant-uträkning på
belöpande persedlar för l till 10,000 portioner.
På Kongl. Maj:ts nå(liga befallning proje]de-

r

radt Kommitterade för Örlogs-Flottans årender tre
pya Spisordningar, den ena på Nordiska farvatten ,
den andra i Spanska sjön och den tredje för de
sjuke till sjös; h vilka spisordningar Kong L Maj:t
under den 4 Juni 1800 i nåder approberade till
efterlefnacl under då anbefalld expedition med Fregatten. Thetis. Farty~s-Chefeu, Öfverste-~öjtnante~
och Rtddaren Tornqv1st anbefalldes att satta dem 1
verket och efter expeditionens slut hos Kommitterade anmäla h vad han funnit att anmärka, h varefter
Ko mmitterade egde att med underdånigt yttrande i
äm net till Kong!. Maj:t inkomma. I afseende på
den Nordiska Spi~ordningen kan anmärkas, att proviant-artiklame voro de vanliga, att bränvin bestod~>
blott till frukost, att brödportionen fastställdes till
en och en åttondels mark, att skeppsgossarne er h öllo två tredjedels portion med fullt bröd, men utan
bränvin, att tobak skulle medgifvas, för att till l Juder-Officerare och gemenskap försäljas, samt att på
lastdragare, manskap erhöll middagsbränvin, men
ingen ättika till vattenblandning. Den andra Spisordrlingen innehöll de på allägsnare farvatten vanli~
ga proviantartiklar ost, njurtalg, bönor, lintsen, ris~
gryn, olja och vin: stadganderue voro i öfrigt de
·
nyssnämnda, med ett och annat tillägg.
·Under den 23 Maj 1805 förklarade Kongl.
Maj:t uti nådigt bref till Förvaltningen af Sjö-Arendena ntt; ehuru spisordningarne vid Örlogsflottan
voro tillräcklige och ej öfverklagade , måtte en för
~e~~görelsen och revisionen tjenligare och enklare
lnrattning deraf i underdånighet föreslås, dock utan
att medföra någon förlust för Kronan eller manskaPet. I anledning häraf förordnade Befälhafvande
!miralen den 22 Juli 'samma år en Kommittee, under Kontre-Amiralen Lau Wollins ordförande, hvil-
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ken den 27 p!följde Augusti meddelade det yttran,
de att spisordningal'ne bmde bibehåJlas sådane de
voro, med någon förändring i Utspisnings -journaler,
ne , hvilken åsigt af Befälhafvande Amiralen äfven
understödlies , hvadan ock Fönaltningen af Sjö -å.
rendena under den l April 1806 förklarade att de
senast fastställde spisordningarne skulle tjena till
efterrättelse intilldess annorlunda derom förordnades,
Erfarenheten hade visat att besättningarne på
fartyg under sjöexpeditioner i vårt klimat, de hårdaste årstiderna till helsans bibehållande voro i behof
af någon uppvarmande och styrkande dryck, som
underhöll lifskrafterne under de Jång·a fatiger navigeringr.n medförde; och då varande högste Befiilhafvaren vid Örlogsflottan, sedermera Hans Exellens
Grefve Johan Puke fön'lslog derföre den 2 Januari
1807 hos Kongl. Maj:t i underdånighet att besättnin~arne under månaderne Januari, Februari, Mars,
November och December på expeditioner i Öster- och
- Nordsjön, måtte få en tillökning i spisordningen af
en tredjedels kanna öl på man om dag·en i sju dagar
af hvarje månad, efter Fartyg·s-Chefens bepröfvande,
och denna underdåniga hemställan bifölls af Kommgen, som då vistades i Malmö, den 9 i samma
månad, utan inskränkning till ett visst dagtal i må-,
naden.
Uppå Sjö-Militie-Kontorets projekt fastställde Befälhafvande Amiralen den 6 MaJ 1808 en
Spisordning för transportmanskap af landtrupper för
en man dagligen, i afseende på qvantiteterna något
·
minskad emot de föregående.
Under den 12 Augusti 1808 utfärdade Förvaltni.ngtn af Sjö1irendena en Spis01·dning till efter- .
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riittelse för Armeens flotta, då brist af en eller annan proviant-artikel kan inträffa, af dtn som likmätig·t Kong!. Maj :ts den 18 April 1796 i nåder
fastställde Spisor dning bestås.
Genom nåd iga Generalordres af den l December 1808 anbefalldes Amiralen af Puke att på
Svenska låta öfversätta Eng-elska Sjö-Reg-lementet
och begagna detsamma i den Kommi t h~e som under
den 21 i samma månad i nåder föro rdnarles till utarbetan de af underdånigt projekt huru instruktioner
och öfrigt vid Örlogsflottan måtte , så vidt sig· göra
låter, kunna inrättas i likhet med hvad i England
brukligt är, och h vilken Kommittee, bestående af
nämnde Amiral, jemte Kontre-Amiralen m. m. Friherre Cederstr(im, med flere, äfven fick sig uppdrag·et
att föreslå en förbiittrad matordning för flottorne, såsom hufvudsakligen bidragande att förekomma sådana sjukdomar, som detta år hade härjat. Redan den
11 Februari plifölJande äret inkom Kommitteen
med sina underdån iga förslag, och uti nådigt bref
af den 17 plifölJde April förklarade Kong!. Maj:t
hvad den projekterade nya Spisordningen beträffar,
att som den i flera hänseenden kunde medföra väsendtlig nytta, tilläts att de t afgifna projektet till en
och smärbörjan
o
. på de samma år utg-ående Freo·attet·
t
och
tillgångarue
t
fram
så
re artyg·, fick försökas,
kunde
persedlar
nödiga
dertiil
de
anskaffningen af
tnedgifva fullkomliga försök m. m. Hen sålunda tillkomna nya Spisordning·en innefattade alldeles lika
provia ntartildar som den gamla , men är med tlensar.r~ma i så måtto olik , att den Les tår smör och
branvin till aHa frukostar, samt sill endas t ti ll Lör.. t et t1'Il .~::1ömlag miduag, då pudding
• l l
da oo- lllH
l ag, lwt
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gafs i nknappades, h varemot hvetemjöls-qvantiteten
förökades från 16 till 20 lod på man; och ökades
äfveJl fläsk- och köttportioncrnP., den förra till tre.
fjerdedels och den senare till en mark: en hal f jungfru ättika och l lod socker eller i brist af socker
ett sj ettedels lod senap på man bestods, att d eri doppa köttet och fläsket: citronsaft och socker skulle
ny ttjas när skörbju gg hade visat sig: till vatten bland.
ning bestods under 8 månader en och en hal f jungfru
dmm och under de 4 vintenu ånaderne en tredjedels kanna öl och en jungfru rhum: när surkål kunde
erhållas , skulle den med ärterna sammanblandas m. m,
l stället f ör r hum, som ej fanns, utdelades
under 1809 års expedition brärnrin och genom Kong!.
brefvet den 3 .Juli 1810 förordnad es att denna utdelnin g för framtiden skulle fortfara till samma mått
som rhu men. Någon annan förändrin g· i Spisordning en afhö rdes icke, h vadan och d å , enlig t Förvaltningens af s jöärendena f örord nande, 1800 års Spisord11ing vidare skulle tjena till efterrättelse, den samma,
med ial,ttagande af den sistnämnde ändringen, af
tryeket utgafs den /!2 "Februari 1811; men genom
nådiga· Generalordres den 26 Februari 1812 undergick
den sådan ändring· att p å alla Kronans bevärade fartyg,
utom d et förut bestådda brä nvinet, och till vattenblandnine; i ställe-t för den fö rr gifna ättikan, skulle bestås
en jtmgfru bränvin f öl" hvarje karl och en half jungfru för h varje skeppsgosse; h varförutan sedermera, enligt Kong!. hrefvet den l5 September samma år, fyrafemtedels lod tobak ti lldelades hvarje man om dagen
utan ersiittn ing, Slwppsgossar härifrån likväl undant agne, enligt Resolution den 20 Ohtobet• niimnde år.
un(ler 1812 års
expedition lika spisning som besiittningarne, enligt nådiga Generalonlre3 elen 18 · Septembe1· S(Nnma är.

Tr:msporttruppem e erhöllo
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Genom KongL brcfvet den 23 Mm·s 1813 för~
ordnades seder:nera l~t t hva Jje o man on~ bord på bevära~
de:.far.tyg dagii?eu skulle er h~! la trefJerdedels jungfru
branvlll och li k a mycket t1ll vattenblandning: att
Slwppsgossa•:ne blott sku_lle åtnjuta en half jungfru till
vatte~blan dmng, u~der tJ enstgöring på bevärade fartyg:
att pa lastdragare mgen -rattenblanJning· bestods utan i
'
stället en Jflngfru brä;;vin t ill frukost och en hal f dito
till 1niddagen, samt att med extra förplägning af öl och
bränvin sl~ulle förhållas uti rec1an stadgad ordning,
men med Iakttagande att bränvinet allenast skulle be~
stås till trefjerdedeis jung·fru på man.

.

l grund af alla dessa föreskrifter, hvilka un_der 1813 års expedition, enlig-t Förvaltningens af
Sjöärendena föreskrift den 5 Ap·il samma år redan
tilliimpats, stadfästade Befiilhafyande Amil'alen den I i

M'!rs 1~14, -~ fter S~ö - Milit ire- Kont orets förslag, en
Sp1sordmng for Nonhska farvatten, hvilken af trycl~ct utk?m och. g~lldc till 1.825 års slut. För expeditiOnen at Ves timhen fastställdes äfven af nämnde An~iral, . eft.er Kon:orests för slag·, en särskild Spisordmng, hufvudsakhgen enlig med den år 1800 ap roaf sedermt:ra sEed~erade och blott med iakttao-ande
0
da förändring-ar.
.. ~e .Spisordningar, som fasts tilldes uti Kongl.
MaJ:.ts nad1ga Reglemente fiir hushållningen och re~~i~relse~ under sJöe;peditioner den 29 Augusti
å , v?,IO enda st 1 fa fall olika de sist utgifna:
l_l No~dbka farvatten skulle manskapet erhåll a 3_ J·ungf ru hr
4
· t1·11 fruk ost och ~ jungfru till middag·en
anvm
. '
.
utom den 1 J·u f·10
som ..bes~.ods t1H vattenblandmng,
ng
.••4 .
och
0
åttondedels
en
forplag·ning:
het akuadt extra
k anna
·
·
a f.
och en vid emotta,•·ande
varm t 0··1 fltc k hvar
h
und- och dagvakterne: ärterna skulle på ~tålqvarn
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om bord förmalas till mjöl två dagar i veckan: pli
längre bort belägna fal'Vatten , drr utrikes proviant
utspisade s, vankatles ost, njurtalg, kalavanse r, lint.
!len och hönor, men icke mid<lagsb ränvin, h varemot
då Citroner för god t pris kunde erhållas, puneh skut.
le beredas af dem, bränvin och groft pudersock er.
Den af dessa Spisordni ngar som g·iilldo för
Nordiska farvatten befanns under tillämpnin gen iclte
uppfylla ät1damålet oeh detta gaf Befälhafv ande Aminlien anledning att den ll Novem7Jer 1832, föreslå
en enklare, inskränkt i afseende på qvantitete n bränviu, h vilken artikel till mer lin bchöfiigt q vantum
hittills beståtts, och med uteslutand e af tobak, såsom
för lifsu ppehället ej oundgäng ligen nödvändig . Förvaltninge n af §jöärende na utarbetad e äfven ett projekt
och hegge dessa öfverlemn ade Hans Kong!. Höghet
Stor-Ami ralen med underdån igt utlåtande till Kong'!.
Maj:t, som under den 27 April 1833 nådigst fastställde en förnyad Spisordni ng för Flottan, innefattande allenast 2 spisnings sätt, med h vilka skulle va.
rie1·as. Två Jwkfödem ål, nemligen frukost och middag, bcstodos om dag<~ n, bränvinet inskränkt es till en
jungfru om dagen, gröt åts alla frukostar, ärter, med
llött. eller fläsk alla middagar , och smör eller sill om
aftname: bröd bestods en och en fjerdedds marl> om
dagen, Skeppsgo ssarne erhöll o lika portion som karlar·
ne, dock att bränviuet för dem skulle innestå mot
kontant ersättning , tobak, hviiken vanan ansågs hafva gjort till ett nödvändi gt behof för karlen, bibe·

hölls m. m.

Så väl, unue1· 1827 och 1828 som 1833 lirens
!'jöexpedi tioner anbefalld es f(jrsök att utspisa de så
};.allade Pochets potatesgr yn, och under ex_peditionen

• •iimnde år, utdelades de utan inknappn ing af
öfriga Spisordn ingen, endast som konsenrat ions111edel mot skörbjug g, två gånger i veckan till fläsket,
en1igt Förvaltni ngens af Sjöärende na förreskift den
31 MaJ samma år·; men berättelse rue härom efter
eXpedition emes slut, vitsordad e att denna provianta rtikel , såsom gifyande allt för svag föda, icke ansågs
af nytta und er sjöexpedi tioner på Nordiska farvatten
och icke eller af besättning arne gerna förtärdes; h n dan dess begagnan de icke heller kunde tillstyrkas
fiir framtiden .

den

t

Ett annat förs()k blef anbefalld t genom Föraf Siöärende na den lt Oktober samma år
ingen
valtn
" k(itt och fläsk vid insaltning skilja'
.
från
att.
nemligen
benen; och det befanns vid undersökn ing· att af 65
lispund på v~nli g t sätt insaltadt kött blef 41 fi:i; l =!t
benfritt kött, :2:2 e:tt 14 tt ben och l &.t 5 :ft förlust;
samt af 65 ett på vanlig-t sätt insaltadt fHisk, 53 ttli
17· tt benfritt fläsk, 10 ett f) :tt ben och 18 # förlust. Vid yttrandes meddelan de öfver detta försök
afstyrkte Befälhafv ancle Amiralen att l<Ött och fläsk
skulle blifva afldeles benfritt, men föreslog i stället
att allt det kött som kom att upphand.las skulle vara
rent, utan rygg och läggar, sam t att sk ankarue skiljas ifrån fläsket, och detta förslag, ländande t i H
man skapets båtnad, bifölls af Förvaltni ngen den
21 November 1833 samt har alltsedan iakttagits.
Den Spisordni ng som förekomm er i det af dertill utsedde Kommitte rade år 1834 utarbetad e nya
Reglemen te för Kong!. Maj:ts Flotta för tjenstgörin ~
~gen samt hushållni ngen under sjöexpedi tioner, är en dast i få fall olika den förra under den 27 A pr i l
1833 stadfäitad e 1 nemligen deri att i dtmna senar~t
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är stadgad t att Skeppsgossar ej få tobak, h'·aremot
den förra innehåller att tobaken för dem innestår enlOt ersättning lika som om bränvin:t .. sagd t är;
bvarjemte den af år 1834 har tvenne tillagg: a) att
i händeJ se, enligt särskild befallning, frukost och aftom;pisning skulle med hvarandra ombytas, sådant icke verkade äJHlring i de bestådda qvantiteterna, och
b) huru de på utrikes ort erhållande · proviantpersedlar, i afseende på qvautiteterne, svarade emot de i
Spisordningen llpptagne,

hafre och råg·, i h vilket afseende föro
"'k g·J· ordes af k vilka resultatet blef att hafren ma•
. l<e utan r··orutg·angen
'
so , sig·tas men
star k
att den te
t
b"l
l
.
l
'
serkning kunde malas oc 1 s1gtas, samt att t et rot ,
to 11 vid profbaknino·arne erhållits, ehuru dyrare än det
• f'"oras me U
'"'
SOI
godhet icl1.e k UIH1e Jem
vanliga, i kraft och
knallame af enb<.1r råg.

Till begag·na nde pli försök under expeditionen 1834 var uppgjord en ny Spisordning, hvilken
bestod till frukcst smöt• och dubbelt öl med socker,
eller thee med socker; till middag, ena dagen ärter
med fläsk och den andra soppa af korngryn, sveskon,
socker och vinättika jemte kött, samt till aftonen alla
dag;r gröt; så väl hröd1Jortionen som bränvinsoch ·t obaksransonen blefvo· minskade. För jemförelse mellan fördelame af uenna och Flottans vanliga
Spisordning, begagnades den förra på en del fartyg
och den sednare på de öfrige. Resultatet blef nästan
intet, ty på de fartyg· der nya Spisordningen följdes, ansågs den vara af besättningen omtyckt och på
de öfrige röstade man för den gamla; de anmärkninO'ar mån emot Projektet cm ed lertid framställde, voro
~tt thee i kallare luftstrek ej ansågs nog· födamle,
att bränvinet till middagsmålet ansågs kunna borttagas, att köttportionen borde minskas till hvad den
förut varit eller trefjerdedels mark, att färsk fisk
när den kunde erhållas~ i ställe för kött, borde utdelas, att brödet icke borde minskas, att på allägsnare
farvatten Cacao kllnde begagnas i stället för öl m. m.

ämne för öf"erläggningar och undersokmngar; ocb
h varom mycket är skrifv ~ t, ännu mera ta.lad~. FulL..
ständigt är detta ämne utvcckladt af Amlrahtets-Me<likus Doktor Anid Faxe i dess "Afhandling om
''hushållningen till sj()s, i afseE:mle på hälsans beva''rande." Carlskrona 1782, och Öfverfältläkaren Doktor Zetherman i dess "§var på Kongl. Krigs-Veten"skaps-Akademiens fr åga : Uppgift på den med Natio"nens vana klimatet och tillgångame enligaste och
f'"o~
o d
. k' ~ar...
''lämpligaste' Spisordning, ldädsel och s1,u
"besättningarne på Svenska örlogsfartyg ; mfonl 1
Kongl. Akademiens Handl ingar för år 1817. Begg·e
desse skicklir.·e Läkare öfverensstämma deri att den
Spis01·dning är nyttigast, som består af artiklar, hviika äro afpassade efter sjöfolkets vana i land och med
största lätthet kunna bevaras fran förskämning; samt
att förfriskning af färskt k(itt bör utgifvas så ofta
sådant ske kan. De hafva likväl hvar för sig någon
artikel för llYilken de hysa förkärlek: Faxe är surkåls-p;tron och Zetherman, som ifyen g·ynnar sur~~
len rekomm enderar buljons-skorpor - och benmJol.
De~ förre s Spisordning tyckes dock vara enkl~~·e ~n
den senares: den har alla dagar lwrngTyusgrot t11l
frukost och utom en enda , då surl\ilt skulla g es, äi··
tn till middag , med flä sk, kött , puddi11g· eller sill:

Fråga uppstod äfven om brödets bakande af

pm ln anblamlad

Hvilhen iir den hiilsosammaste Spisordning
till sjös är en fråga, h"ars besvaraml.~ o_fta utgjort
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aftonvard ansågs ej nödig·. Zetherman deremot vill
gifva tre mål om dagen: till frukost omvexlande sill
och smör, till middag vexelvis kött eller fläsk med
ärter, surkål, soppa (af huJjonsskorpor eller benmjöl
med vegetabilier) eller ock pudding·, samt till aftnar.
ne gröt, ena dagen af mjöl och andra dagen af korn.
gryn.

G.

FLOTTANS REDOGÖRELSEVERK.
. Redogörelseverket vid Flottan har varit en klippa
på hvilken mången strandat: ofta har man trott sig
tinna ofullkomligheter, ofta har man velat förändra,
1nen sällan har man varit mera nöjd efter ändringen
än före densamma. Man har trott sig finna brister och
stundom hafva ock sådana funnits, men kanske lika
oTta ha f va de varit inbillade. l alla tider, fast mer
eller mindre, har en reorganisationsanda vuit ingri~
pande i sakemas ställning·, i alla tidet· har man,
fast ·mer och mindre, varit fallen för försök; men
medgifvom det ock, försöken ha f va icke alltid medfört åsyftad nytta, iCke alltid åstadkommit förbättringar, huru välmenande förslagen än varit.
Dessa patriarl.aliska tidehvarf, då ett ord var
nog att intyga utgiftemes rigtighet, (~å vidlyftiga
räkningar, med ännu vidlyftigare verifikationer icke
behöfdes för att ådagalägga behörigheten af utgifter, äro längesedan förbi , andra intriidde med misstroende i spåren, och ju hög-re misstroendet man och
man emellan växte, ju större blefvo kontrollerna, ju
mera invecklade räkenskapsmetoderne och- ju flera
syslorna. Jag älskar denna gamla tid, då h var och
en var trodd på sina ord intilldess han gjort sig ovärdig detta förtroende, då bedrägeriet ya r stillsynt,
men när det någon gång uppdagades, straffades
strängt och utan skonsmål; då h var och· en ansågs
v~ra hede1 lig karl, tilldess han bevisade sig ya ra ovardi g· detta förtroende; då kontrotlen låg i hedern,
ty kontrollerne, när de öfverdrifvas, kunna skapa
?edräg·erier, då deremot förtroendet oftast främJar redlighet.
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Vi ege ej särdeies m~nga räkenskap er för

Flottan i behåll från äldre t ider och nästan ing·a
samlade äldre än de ifrån femtonhu ndratalet, so
111
under namn af skeppsgår ds-räkens kaper fönaras i
Kong l. Kammar- Collegii Arkif; och dessa, upplysan.
de för samlaren i våra sjöhäfder , äro i jemförels e med
senare årens af en ganska enkel form; men Konun!l'
Carl den elfte, som gjorde så mycket för Svensk~
f'lottans uppkomst och som med si n ljusa blick om.
fattade alla styrelsens och hushållnin gens grenar, an.
såg dem icke nog upplysand e; och h vad han synner.
lig·en ogillade var att de icke alltid på bestämda ti.
. der afgåfvos. Den ena påminnels en efter den andr;t
utgick rörande hufvudbö clwrnas inlemnand e och endast Konungen s stränghet förmådde att efter hand
utpina dem.
Man hade dragit på sig flera års rii}(enskape r och . den gamla regeln sannades att den
Embetsm an, som uppskjute r sina göromål till lägligare tid, s;illan eller aldrig utan verkligt tvång lägger hand vid de hopade luntorna. Så gick det äfven i Konung Carl XI:s tid: 11å lwatje ny påminnelse följde alltid nya ursäkter, till dess Konunge n, uttröttad af dessa, uti nådigt uref den 5 Mars 1687,
med ogillande af de vidlyftigt förebragt a ursäkterna ,
anbefalld e Amiral-G eneralen att "icke blott hota de
''försumli ge, utan 1·eellement korrigera dem": hnrjemte General-A miralen förklarade s "responsa bel -för
»all skada som Kronan genom försumme lsen lwntle
"tillskynd as.' ' Detta hade väl någon verkan, men ej
fullkomli g, ty vid Konungen s död, klagade Kalllmar-Colle gium att Amiralitet s Collegium , nio s;ir·
- skilda påmim1elser oaktadt, då ännu iiterstod meJ
Hufvudbö ckerna för 1684 och de f(iljamle åren.
Till t1etta dröjsmål låg dock för någon del slwlden
i de obestämd a formerna , de felande instruktio nerua
och de ouppdrag na gränslinje rna emellan 'i~jenst einsåg den ~kaJ-I1s.·vr!t.e KonuniTel
1l .l ..
a lll"'
.,., ll • J)et':,t
L
l och
0
u

.;

iralitets-C ollegium hade ock fått befallning att,

~rn te Kanunar- Rådet Snack och Öfver-Ko mmissarie n
r•~ercrantz afgifva fullständi gt betänkand e rörande A~ ·alitets-Ka mman-erk et. Detta betänkand e, jemte de

· 11 .
.
f or
.. E mb ets.Jllll
roj ekter:cle spec1~
a mstru k !wne~na
och
*jenstema nnen, gafvo anledmng till Kongl. brefvet den
18 April 1691, h varigenom Kammarv erket vid Amira:litetet delades i fyra detaljer, nemligen Kammar- Kontoret , som besörjd.e penningam es indrifvan de, disponerande och beräknand e, Sjö-Milit im-l{ontm ·et, som skulle hålla reda och rigtighet öfver sjelfva manskape t,
dess lön, underhåll och beklädna d, TYarfs-I{ ontoret
för materialie mes och effekterne s rätta utdelande ,
tillverkan de och förvarand e för skeppsby ggeriet och '
Flottans eqviperin g; samt Artilleri-l{ontoret , som
omfattade artilleri och amunition .

Amiralite ts-Colleg ium, som förenade den militära och ekonomis ka (ifverstyre lsen, bestod i börj an endast af Militär. personer och derigenom saknades den sammanh ållning och enhet i hushållnin gen, som var så n(idig.
Inseende detta, föreslog
der före den förtjenstfu lle Hans \Vachtme ister redan
1681 att "till justire- och riikensimpsmålens ransakan lle , Collegium måtte förstärkas med tvenne s tänd ige
Ledamöte r eller Ami ra litets-Råd ;" men detta biföll
icke Konung·e n, som fruktade att i.il\a Staten med
nya beställnin gar. Det varade dock icke länge innan nödviindi ghetcn påkallade ändring i den varanIle ordningen . nen 29 Juni 1692 skiljdes Kammarverket i Yissa delar från Coilegium och iifverlemn ades till ett Arni1·alitets-Sta t s Kammar- Kontm·, som
då inrättades. Detta Kontor, som blott bestod af
AIUiral-Ge nera!en som Ordföran de och Öfver-Ko m •
~ rnissarien som Ledamot, afgjorde allt hvad som •·örde n1edlens indrifvan de, disponera nde och berälwan ,
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de, samt den öfriga hushållningen; och fanns af Ko.
nungen så nyttigt, att han till och med i sitt Testa.
mente yttrade sin önskan för dess bestånd, en åsigt
som sonen och efterträdaren på tronen Carl XII gil~
lade, h vilket synes af nådiga brefvet den 15 Sep.
tember 1698 ' hvari förklarades icke allenast att Kon.
..
toret skulle fortfara, utan ock att Ofver-Kommissa.
rien i Collegium skulle hafva votum i alla de mål,
som rörde någon utgift af hvad namn och bekskaf.
fenhet den vara måtte, samt att Kontoret dels hos
Konungen fick fö1·eslå, dels sjelf antaga Civil-perso.
nalen m. m.
Denna sakernas ställning varade likväl ej läng.
re än till den 12 Februari 1715, då hushållningen
åter flyttades under Amiralitets .Collegium, på så sätt
att Collegium skulle beordra Stats- och KammarKontoret hvad i afseende på hushåUningen borde j .
akttagas m. m., men l 719 och l 720 årens Regeringsformer satte Amiralitets-Stats-Kammar Cont01·et i
sam ma skick som då det år 1692 inrättades.
Genom alla dessa institutioner uppkom orecla,
till hvars af);ljelpande en Kong-L Kommission 1720
nedsattes, men föga eller intet uträttades hänned
och en ny Kongl. Kommission förordnades till räkc-mskapsverkets undersökning 1732; h varefter 'det
nämnda Kontoret indrogs, en Amiralitets-Kammar·
Rätt instiftades, en Kong l. Förordning om medlens
indragande, förvarande och utbetalning· utkom; en
Kammar-Ordning för Amiralitetet emanerade och In·
struktioner för Embets- och Tjenstemännen utfär·
da des.
Amiralitets-Collegii makt och göromål undergmgo sedermera många förändringar, än utvidgades
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,aret och makten, iin insnörptes

de, och följelen

~ dessa täta förändringar lät äfven känna sig på
11
.. kenskapsverket,

som blef allt mera invecklad t. Ge.

t~m nådiga bref af den 3 November 1743 och den

;4
Februari 1746 anbefalldes derföre Amiralitets -Collegium att inkomma med underdånigt utlåtande

"huru''Jedes den emot förra tider och allmänt öfligt bruk i an"dra länder här inritade stora vidlyftigheten vid alla sys"to1· och beställningar, kunde stå att förkorta på det
''att sådant sedan kunde projekteras och i verl•et
' 'ställas, såsom på försök till nästkommande Ril•sdag,
"utan att Instrukti oner, som dPrefter borde lämpas ,
"skull e ligga i vägen." Följden häraf var att en del
öfverflödiga tjenster indrogos, och. att under loppet
af åren 1757, 1758, 1759 och 1760 en mängd förkortningar i räkenskap-s-metoden tillvägabragtes; men
genom allt detta hände det ock att ställningen blef
mera invecklad och att, genom dessa partiella förändringar man knaJlpast visste hvilka stadganden som
gillide eller icl{e gällde.
Till afhjelpande hiiraf in fordrades till en början år 1770 uppgift på alla i
1735 års Kong l. Instruktion skedda förändring·ar ,
samt utlåtande om de förändringar i räkenskapsmå!en,
som ansågos nödiga; och sedan det blif\-;it hefaldt att
lerligblifvande civile tjenster blott interimsvis tills vidare skulle tilfsättas, nedsattes en Deputation, under RiksR ådet Grefve Sinclairs ordförande, som fick sig
uppdraget att förbättra Amiralitetsräkenskapsverket.
Pet var ifrån denna Deputation, som det förtjenst fulla Redogörelse -Reglemente utgick, h vilket under
(\en 7 Augusti 1776 i nåder stadfästades, och af
hvilket ordning, euldare räkenskapsmetod och säkrat:e kontroll voro närmaste följder.

För Skärgårds-flottan anbefalldes Grefve Ehrensvärd under den 18 OktQber 1756 ocll den 8
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Juli 1761 att inrätta hush&llning en efter 1le kortast
metoder , och llå försök lemna Embetsmän nen der~
efter lämpade Instruktion er.
Reglemente r utkomm
0
den 7 Maj och l Juli 1763, "samt slutligen ett nytt
den 20 Januari I 766; och da Gatere-Esk adern den
l O Februari 1777 sammanslog ·s med Armeens flotta
förordnades att Armeens Flottas Hushålls-Reglement~
skulle för begge följas intilldess Flottornas samman.
sättning hunnit stadgas och ekonomien, h vilken lyd.
de under Krigs-Colle gium, kunde ställas under A111i.
ralitets-Col legii inseende. Uti Kongl. Instruktione n
den 11 November 1794 anbefalldes sedan att Gref.
Ye Ehrensvärd s Hushålls-R eglemente Yid Armeens
Flotta s1mlle följas, intilldess Stor-Amiral s-Embetet
hunnit utarbeta projekt till arbetsmetod ernes förkor.
ta n de, och redan den 2 Maj 1796 utfärdades Kong!.
Maj:ts förnyade nådiga Reglemente för Armeens Flot.
tas förvaltning och redogörelse , hvilket med några
förändringa r, hufvuds~kligen tillvägabrag te g·cuom
Kongl. brefvet den 4 Maj H98, gällde intilldess 1825
års Kongl. Reglemente utkom.

Arniralitets -Collegium flyttades 1776 ti.ll Stock·
hohn och efter den tiden afslutades Örlogs-Flot tans
hufvudbok äfven de,.rstädes; men detta ändrades· ge·
nom Kongl. brefvet den 17 April 1787 så vida att
den väl i Ca riskrona skulle afslutas, men att · granskningen deraf tillhörde Kamma•·-R evisionen i Stockholm.
Den Konunitte, bestående af Presidenten Gref·
ve Munck, Kontre-Am iraleme Chapman och Norden·
skjöld, samt General-Ma joren Toll, som den 14 No·
vember 1789 i nåde1· förordnade s, fick sig uppdra·

·et att vidtaga mått och steg till An~ir~litetsverl{ets
~- bättrande; men som denna Komnntte endast en
for·t tid egde bestånd, blef uppdraget ouppfylld t,
Jtol mot sedan Kontoren 1794 blifvit anbefallde att
hvare
· l
· k 'Il
)!vart och' ett för sin del 111
wmma ~e<l f~r.?Jed
~~ t t
ett nytt Hedogörels e-Reglemen te, ''ISSa . uran nnga_r
i fledog·prels everket anbefalldes genom Kong!. brd:
,-et den 14 November 1797; men något helt kom CJ
· f iio·a. Kong·!. Maj:t fastställde sedan under den 25 Ju.
1 r,~
.
.
, z
··k ·
1Ii ri98 nya formulär föt· Hufvudbok ocn 1"assa-ra n mg,
t fo" 1-ordnade Stats-Komm issarien \Videgren och As'~n1
..
'"OI'll Humble att i Carlskrona taga kannedom om rese~'
.. d .
dogörelsem etoden och derefter projel\tera <l e f'"or~.n
nn- ·
gar, som kunde erfordras; och af de~sa Emb.~tsman, utarbetades med biträde af Flottans TJensteman , nya formulärer f(jr redogörelse verket, h vilka under den 26
April 1799 och den 17 November 1801 på, förs~.k
fa stställdes med befa-llning till Kong!. Komm1ttee n for
Örlo o-sfiott~ns ärendcr att med underdånig t projekt till
Tjen~tgörings- och Ekonomi-R eglemente inkomma.
Efter det vederböran de Embetsmän derefter
i ämnet blifvit hörde, fastställdes af Kongl. Maj:t
den 31 Mari 1807 en ny redogörelse metod, hvilken
till det mesta öfverensstä mde med den förr omnämnda af Deputerade föreslagna: Ilet förordnades då tillika att Departemen ts-Cheferne och Kontors-Fö rmännen hvar och en för sin detalj skulle föreslå nödiga
ändringar i det gällande Redogörels e-Reglemen tet af
år 1776, samt att detta projekt, sedan det först af
Befälhafvan de- och Varfs-Amir alerne och sedan af
den då nyligen inrättade Förvaltning en af Sjö-Ä.rendena vore g·ranskadt skulle öfvedemnas till Kongl.
"~
' ; men detta arbete hann
uiaJ:ts nådiga stadfästelse
ic, k~ en gång påbörjas innan nya ideer hade gjort sig
gaUande. Redan i slutet af år 1808 nedsändes från

.
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Stockholm till Carlskrona Engelska Sjö-Regleme 1 t
med befallning att det skulle öfversiittas, för att ~et
gagnas i en Kommitte, bestående af Amiralen af p e.
ke och Kontre-Amiralen Friherre Cederström
flere, åt h vilka Kong·l. Maj:t under den 21 Dece e!
Ul. .. d o • o l
1H~rd~IS~namn ~ ak·r 1 nac er uppdrog att utarbeta un.
<er
amgt. pro.1e · t 1mru Instruktion och öfrigt v'l(j
•.
Orlqgs- Flottan måtte, så vid t sig göra l ät, kun
inrättas i likhet med h vad i Eng·land brukades; Ul~~
denna Kommittes arbeten , så vid t de rörde riiken.
skapsverket, uppsl\i)tos del s för det fortfarande kriget
och dels för andra omständighe ter.

m\

l

· Saken kom så i glömska och ingentino· afhör.
t1es förr än gen~m Kongl. brefvet den 24 Septem.
her 1816 :ta~gade~ att inga ledighlifvande civila syss.
)or fing·o tillsattas 1 afvaktan på en föreståen1le reo-Ie.
ring af räkenskapsverket. Redan den 3 i sar~ma
månad hade Kong!. Maj:t i nåder uppdragi t åt Hans
Exseilens m. m. Grefve C. Lagerbring, General-AJniralen Grefve Rud. Cederström, ~;;hats-Rådet Grefve
\Virsen , Kontre -Amiralerne C. af Wirsen och C. von
Schantz samt Stats-Sekreteraren för Krigsäreii!1erne
B. C. Qviding att i Kommittee sammanträda för att
utarbeta underdånigt Projekt till en af tidsbehofvet
påk<!ilad och derefter Himpad allmän reglering Ji1ed
Flottorna, och uppå Kommitterades underdåniga
framstiillning om omöjlighe ten att ingå i undersökning om detaljerna vid förvaltningsgrenarne samt redogörelsesättet, förord nades äfven under de~ 11 December samma år en sär skild Kommitte bestående af
Kontre-Amiralen af Trolie
Öfverst;_L()jtnanterne
Nordenskjöld och Grefve Cr~nstedt Sjö-Militire-Kolllmissarien Nyström, \Varfs-Kommi~sarien Frick och
Kamreraren Schwart, att i Carlsinona sammanträda

för att granska oc h öfverse g ällande reglementen och
författnin g ar om hushållnings- och redovisningssättet
vid örlogsflottan, samt erin ringar i h vad måtto d e
tarfva än d ring och _rättelser afgifva. R edan d en 31
1\'laj 1817 afg af den fö rstnämnda Kong l. Kommitteen
sitt underdåniga betänkande , innefattande h ufvudsakligen Proj ekt om Fl ottornas sammanslående , den g emensamma Flottans öfverstyrelse och styrka m. m.
sorn rörde det egentligen militäriska , och den senare
Kommitteen, först den 24 Augusti 1818, underdåni ga Projekt till Instruktioner för Befälhafvande Amiralen och Varfs-Ch efen, samt sedan , under den 18
Januari 1821 , unde rdånigt Projekt t ill Förvaltnings.
och 1\edogörelse-Reglemente: Sedan Kongl. Maj:t ,
under den 29 J uni 1824, uppå Förvaltningens af
sjöärendena underdåniga hemställan' i nåder bifallit
att Sjö-Militire-Kommissarien Nyström och Varfs-Kommissarien Rääf till Stockholm skulle afresa, utarbetades derstädf's det Förvaltnings- och Redogörelse-Reglemente, sorrt under den 29 Augusti 1825 af Kongl.
Maj:t i nåder fastställdes på försök i tre år under
h vilken tid de anmärkningar, h vartill erfar~nheten
vid t_~llämpningen _kunde hafva gifvit anledning, borde goras; och h vilka anmä rkningar jemte Befälhafvand~ och Varfs-Amiralernes yttranden , Förvaltnin.•
gen mfordrade den 21 D ecember 1827. Dessa anm~rkningar, vidlyftigare än sjelfva Reglementet, emot
hvtlka de voro rigtad e, inkommo · påföljande året ·
~e~ pröfvades ej, utan Reglementet skulle , enlig~
nad•-~a ordres, fortfara att vara g ällande utöfver den
~~sta~_da tiden först ett åt· och sedan på obestämd
1 •
AndtJigen kom d etta ämn e åter p å bane
· , uppå Chefens i Förvaltar. 1832 , d ao Kongl. M aJ:t.
do
·
"l an att R eglementet icke
Dingen
uncl
k
.
~r . amga anma
unde till nad1g appr·obation föreslås, enär dess vid -

!

16

223

222
Iyftigl1et och vidsträckta kontrollsyst em i vissa fall
gjorde detsamma nästan overkställb art, samt dessutolll
medförde behofvet af en stor civil pers~~al, under
den 7 Juli samma år i nåder förordnade Ofver-K 0111 _
tnissarien Lars Östrmircl{ att utarbeta ett f(;rnyadt Pro_
jekt till Förvaltning s- och Redogörels e Reglemente
för Flottan, passande till aHa dess Stationer. Detta
arbete verkställde Öfver-Kom missarien Östrnarek åren
1833 och 1834, dels i Karlskrona och dels i Stock.
hol m, dit han på nådig befallning afrest. Befälhaf.
vande och Varfs.Amir alernes yttrande öfver detta
afgafs redan den 20 November sistn1imnde år )
Projekt
men Ostrnarek hade under tiden med döden afgått
och arbetet måste h vila till dess Kong L Maj:t , under
elen 10 September 1835 förordnat efterträdare n att
till Stockholrn afresa för at~. med Förvaltning en deltaga i granskninge n af det Ostmarcksk a Reglemente t.
Sålunda utarbetades det ''Reglemen te för styrelsen
och ekonomien vid Kongl. Maj:ts Flotta, som under
den 28 September 1836 i nåder fastställdes och ifrån
1837 års början tjenar till efterrättelse .
De fördelar detta Reglemente t eger framför
det förra af år 1825 äro hufvudsakli gen följande:

l:o Det är kortare. Det förra har 1193 §§.,
det senare eml~st 284; det förra har 163 formulärer,
det 1>enare blott 34; det förra utgör 33 ark i text,
det senare endast 13. Fördelen af ett kortare Reglemente framför ett läng re, ehum ändå ej full~tän
digare, är gifven: i det förra igenfinner man lättare
det stadgande man söker, än i det senare, och tillämpni ng·en underlättas betydligt af Sakregistre t och Expeditionslis tan.
2:o Flera onyttiga 1wntrollet· iiro borttagne.
1825 års Reglemente var byggdt på ett misstroende-

y•tem, den ene Tjenstemau nen siwlie vakta den an~re och vaktaren hade en kontrollant öfver sig. Nu

derem ot synes åtminstone i någon mon, en annan
princip hafva gjort sig g·ällande, den nemligen att
kontroll erna icke försvåra arbetet och medföra onödiga utg·ifi.er.

3:o 1J"enstemanna-personalen iir minsliad.
Genom de många onyttiga kontrollern a behöfdes en
stor personal, som nu, sedan redogörelse systemet blifvit enklare, är öfverftödig;. Många t jenster äro således indragna och göromålen på de qvarblifvan de så
för delade att deras innehafvare väl haha full sysselEäLtning, men dock icke öfverhopas af göromål.

J
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4:o Tjenstemiin nen äro bättre lönade. Civii-Staten, läng·e vanlottad i sina lönefördela r, har
fatt efter tidernas fordringar afpassade löner, h vari genom de iiättas i tillfälle att offra sin tid ensamt åt
tjenstepligt enra.

5:o 8taten har tillshyndat s bespm·ing.

Ge-

nom minskning i anslaget för ved , ljus och slnifmaterialier, samt indragning af Komllanisk rifvarnes friförtäring m. m., besparas årligen, · oaktadt den gifna
löneförhöjn ingen, omlning 3,800 R:rlr och en ej
långt ifrån lika stor besparing upplwmme r dessutom,
genom indragning af de löneförhöjn ingar, som pii
4:de hufvudtitel ns besparingar Yarit tillagde Civile af Stockholms Station, i den mon Exspektant Staten hinner afgå.

Decembe1· 1836.
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(INSÄNDT.)

ett att man bör öfverväga frågan, huruvida dess
aus ändande t1'Il l an d ets f"orsvar, 1· Jem
· f"orelse med ett
an vlikt skepp, k an f"or l1a< Il a s1g
· sasom
o
9 hU
· 10 eller
.d
{got när dit åt; och. här synes mig som beräknin;en af båda dessa fartygs artilleri-effekt, bör gifva
ett afgörande utslag i den mening jag framställt.

Under rubrik: "Tanhm· om Skandinaviens SJöförsvar'' innehåller 3:dje häftet af Tidskrift i ~jö.
väsendet, för 1836, en högst in tressant artikel. Am.
net är behandlad t med en redighet, som gör det begl'ipligt och åskådligt äfven för den uti sjökunskap
mindre erfarne läsaren, såsom grundad t på Geografiska och Statistiska, samt så vid t det varit nödigt,
på Politiska och Kommerciella förhållanden; men o.
aktadt denna fullständighet uti hufvud-motiverna,
förekommer dock uti detaljerne åtskilligt, särdeles
rörarde Linieflottans inate1·iel, som torde tåla att något närmare tagas i betmktande innan Författarens
förslag bestämmes såsom gällande system för en
framtid.
Ibland de fartygs-ct!rter, (sid. 156) hvaraf Liuie-Flottan ansetts böra bestå, hafva nem ligen blifvit
föreslagne klasser, h vilka, efter min tanka, icke uppfylla ett ändamål, som svarar emot kostnaderne för
deras byggnad och bemanning, samt följaktligen
upptaga medel som, använde på andra, . synall
böra öka vapnets styrka uti högst betydlig mån.
De sålunda, efter mitt omdöme, för vår krig·3theater otjenlige fartygen, äro 60-kanons-Fregatter,
och 20-kanons-Korvetter.
Enär det är alldeles obestridligt, att en 60-ka·
nons Fregatt i kostnad uppgå!- till fullt ut niotionde·
delar af kostnaden för ett 74-kanonskepp, har jag

Linie-Skeppet förer å ena sidan, för vanlige
kanonhåll, 14 stycken 30-pundige och 15 stycken
'z .t-pundige eller tillsamromans 29 svåra kanoner. Fregatten kan för denna porte endast bruka sitt batteri,
eller 15 stycken 30-pundige pjeser. Skeppet har
all tså här nära dubbel öfverlägsenhet. På närmare
h åll , då Fregattens ö fra lag, eller 15 st. karronader
ell e1· halfkanoner, kan göra effekt, tillkomme•· äfven
fr ån Skeppet 8 lika beskaffade pjeser af dess däcks ..
bestyckning, då förhållandet blifver som 3i till 30,
h vad kanonerne beträffar, men som skeppet då kan
lägga 2:ne kulor uti båda sina batteriers pjeser, h varemot Fregatten endast kan nyttja dubbelt skarpt på
ena laget, förhålla sig de skjutna kulorna såsom 66
till 45. Denna proportion är rådande uti en affär,
der båda fartygen, stillaliggande, beskjuta hvarandra,
men som Fregatten icke kan företaga någon manöve1·,
utan att med löpande ändar belamra sina däckspjeser,
hvilket Skeppets Befälhafvare nogsamt inser, och det
är oskiljaktigt från Skeppets fördel , att, så vid t det
låter sig göra utan hinder för artilleriets begagnande, tvinga sin motståndare till täta rörelser, torde
man kunna få anse hälften af Freoattens tma sitlas
bestyekning i öfra laget, såsom ov~rksam, livarioe nom öfverlägsenheten, i anseende härtill, betydligt~ ökas hos skeppet. Under ett sådant förhållande, och
Under förutsättning af enahanda skicklighet ä båda si dor hos befälhafvare eller kanonierer, tillkommer
Påtagligen en omständighet, som mera än ~Il t annat
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skall bidraga till Fregattens undergång. Skeppet
rekjuter nemlig·en på sätt förut är ådagalagd t, alltirl
nära dubbla antalet kulor, och har följaktligen dub,
bel t flera chancer för sig, att uti preliminär-affären
skada sin motståndares takling. Om derföre till ex:~
en underrå blifver afskjuten, h vilket är alltför vanligt för att kunna anses för en tillfällig olycksslump,
så nedfaller den bland de obetäckte kononserviseme,
krossar mycket folk och belamrar kanonerne, SJUlt
hindrar all manöver. Att skeppet då tillrusar, och,
under den oreda som är alldeles oundviklig (innan
man hunnit undanskaffa lik och sårade sarnt klara
undan allt l1Vad som är hinderligt,) genom några få
lag afgör frågan, ~ir ,]eraf en tydlig följd. Sådan
synes mig utgången böra blifva. Jag tror ock att
motståndet, särdeles om folkförlust tages i beräkning,
kon1mer att snarare förhålla sig såsom 2 eller a
till 10, än såsom 9 till 10.
Den 60-kanons F'reg·atten synes mig fördenskull icke hafva annat att göra, så snart han upptäcker tre märs-segel öfver två gula sidor, än att söl' a
draga f(irdel af sin högre fakultet i segling, för att
korl.1ma undan, i händelse lokalen lemnar honom utväge n dertill (.ippen, h vilket på vår krigstpeater, JC·
ke alltid är, eller kan vara händelsen.
Är denna jemförelse af stridsförmågan , emellan ett 74-kanons Skepp och en tiO-kanons Fregatt,
dgtig, så synes mig som sådane fregatters inblandning uti hufvudvapnet för fäderneslandets försvar,
icke är lämpligt.
Här förväntas det inkast, att, då skeppet
för hård t väder icke kan öppna sitt andra lag·, har
fregatten oo öfvervigt i förhållande som 30 till :::3.

2Z7
J) etta medgifYe!, men då såda,n e tillfällen icke äro
cle allmännaste, och n:an icke bör bygga systemer
}Jå extra lmsus, torde mkastet: om ~-et förekommer,
böra Iemnas utan afseende. Ma derfore de stora makterue få tillskapa 60-kanons fregatter eller hvad an11an cert fartyg de finna tjenlige till sina lång-kurtser samt ultramarinska besittningars skyddande, men
måtte vi deraf icke förvillas uti begreppet om vårt
lands, i jemförelse med deras olika hehof och for'lringar.

Hvad rum det stora antalet af 12 stycken
20-kanons korvetter skall intaga uti hufvudvapnet
för Skandinaviens försvar, kan jag sannerligen icke
inse. Fyra sådane kosta dock fullt ut Iilm mycket
som ett 7 "1-kanons skepp, ·och ett väl förd t sådant
skepp kan likväl, i de fleste omständig·hcter, reda ifrån sig hela dussin j t korvetter. Till konvojfartyg·
äro de otjeniiga, såsom både f<ir stora och
f()r små, och sämre än skonertar om desse blefvo
något större än de föreslag·ne och inrättade att föra
·10 st. 12-ii :dige slangor.
Till exercis uppfylla de
icke heller ändamålet, i jemförelse med små fregatter,
sådane vi förr haft en, nem l. Ulla Persen, oaktadt
de kosta nära lika mycket. Det låter sig alldeles icke göra, att på fartyg, som äro i saknad af betäckta
hatte.rier, uti hela sin vidd införa en fullständig skeppsordm ng och förd elning till öfning uti alla på stora
s~epp förefallande händelser, t>j heller att införa en
sa regelbunden hållning med besiittningen, som på
e.~' fre~·.att.. Dessutom äro de trånga och otrefliga
for besattmngen, särdeles under de årstider då re.,.n
~ch snö inträffar. Hela skeppet. är då vått och fuktigt, emedan trossbotten - det enda skjul som fin nes - får tjena så väl till vistelse och hvilorum för
alla utom vakten, som ock till förvar af folkets våta kläder, hvilket, då luckorna måste vara {>ålagde, klarlig·en
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är malpropes:t och osund t, hvaremot å fregatten, der
den ena o1n icke båda sidornas portar alltid kunna
vara öppna, förhållandet är helt anno'rlunda .
Önskligt vore derföre, att korvetter och brig.
gar alldeles uteslöts ifrån de fartygsc~rter som skola
värna fäderneslandet, emedan de derv1d . kunna göra
ingenting: att vi till exercis i stället finge någr~ små
fregatter (till ex. 5, hvaraf en Norrsk) samt. tl~l bi.
träde vid handelns beskyddande eller konvoJermgar
12 större skonertar.
I sammanhang med fötest!ende erinringar,
kan jag icke underlåta att anmärka det. propo~tione~:ne
i antalet af linieskepp och fregatter synas mmdre an.
damålsenlige. Så vid t jag kui:nat uppfatta förhållandena
i berörde afseende uti vår egen och andra nationer•
Sjökrigshistoria, finner man ingenstädes så lika antal som
14 fregattr.r till 16 skepp. Oftast hafva fregatternesantal
utgjort omkring en tredjedel af skeppens. Men om ock
vi, med afseende på vår lokal, skulle behöfva nio fre(J'atter (*) hvaraf tre Norrska, skulle jag tro att det
~ore tillräckligt uti alla förekommande omständigheter.
Besparingen af kostnaden för fem fregatter,
hvaraf tvenne 60-lmnons, jemte behållningen, som
uppko 1~1mer genom korvettemes uteslut~.nde &c , bör
gifva medel till fe~ 74-~anons.~epp, uto~ver ~e-~ u~Jp·
gifna antalet: en 1 sannmg ratt ansenhg ti!Iokmng
för samma penning (och snarare minskad än ökad
personal) uti hufvudvapnet för Skandinayiens försvar,
och en rätt ansenligen ökad vigt på den politiska
vågskålen.
(') Det faller af sig sj el f, att dessa böra kunna föra 24-pundigc full ·
goda kanoner på batleriernc.
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Ehuru hela uppställ ningen af ifrågavarande
förtjenstfu1la ~rti~el. påtagli~en. anty~er, det f?rfattaen haft en tillhorhg hushallmng , tJ!l syftemal, der
~en utan risk kan iiga rum , Rynes dock som en omständighet undfallit honom, hvi!l<en torde vara vigtig
nog- för att förtjena öfvervägande.
Tili gemensamma Flottan äro nemligen före slagne elfva ångfartyg. Som detta anta l är alldeles
otillräckligt uti ett verklig't krig·, der hela sjövap net behöfver begagnas, tag·er man för afgj ordt, att
författaren påräknat enskildtes ångfartyg· för att fylla
bristen; men i så fall, och då inom landet finnas
ångfartyg· nog, kvarföre betunga Flottans anslag med
så många egna'? Ehuru nyttige och alldeles omnbärlig;e ångfar tyg än äro , så äro de dock ena vanskelige ting. Under fred behöfva vi sällan mera än ett
högst två på en gång , och detta endast för korta tider. De ö frige skulle alltså förvaras; fartygen på
land under skjul eller brädkape1Ier, och machi ne riei·ne uti Kronans fö n-ådshus. Men hvem känner icke
d en f()rstöring rost föröfvar på jern, och svårigheten,
att icke säga omöjligheten, att för en längre följd
af år, cleremot kunna bevara så iimtc'Uiga mlingfalldiga persedlar, som de, hvaraf ång machinerier bestå? Mig synes derföre, som man, efter någ ra få vintrars upplag, skulle hlifva nödsakad anlita aftiigsna
främmande jernverkstäder, för machineriemas öfverseende , hvarje gång ~!e beh öfdes. H vad tidsuteh-ägt
och kostnad derigenom uppstår, innan man vunnit ·
säkerhet för fartygens amändande till maktpåliggande h värf ,,kan väl icke beräknas, men måste oundvikligen blifva betydligt.
\

•
Tages de'!jemte i betraktande d~ vigtiga och
Jngrip ande förändringar, som i följd af anställde rön,
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ipom alla länder, årligen blifvrt iakttagne med ma.
chinerier till ång·kraftens användande, särdeles föt
fartygs frambringande genom sjön, så kan man ock
taga för afgjordt, att menskliga snillet, på långt när,
ännu icke hunnit så penetrera förhållandet, att man
ens kan ana en ståndpunkt, tjenlig att derpå bygga
varaktiga systemer. Om derföre Kronan lade sig till
de föreslagne elfva ångfartygen, .och ett eller två deraf
årligen vore i bruk, så kan man väl taga för afgjordt,
1
att desse senare, genom ersättning af nya i stället
för förslitne macl1iner, eller delar de ra f, hållas
enlige med tidens förbättringar, men de ö·f,rige nio
blifva påtagligen och snart nog· (om icke, på sätt
anfördt är, och jag duck tror, till stor del förstörde
i fönåden) i förhållande till deras ålder de sämsta i
hela landet . . . . . och fiiljaktligen sämre än de
vi hafva att förvänta emot oss.
På dessa skäl kan jag icke undgå att anse såsom en stor misshushållning att icke säga föga ändamålsenligt användande af måhiinda halfannan million, om under, efter all sannolikhet, änr1u Jäng·p, fortfarande fredstillstånd, Flottan sindie förses med flere
än två ångfartyg.
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h af sådan anledning hafva förestående erinringar
.?rande matericin blifvit sammanskrifne, Måhända
~~rde vi, då utrymme i Tidskriften för Sjöväsendet,
för närvarande lärer saknas, framdeles få tillägga några ord rörande förslagen om personalen.
0

H VARJEHANDA.

l.

I nshription pä en Kanon, som först varit
pä Ol'logsskeppet Stora K1·onan och
sedan på Skeppet Konung Cad.

På Kronan

(*) var jag förr en Krona att försvan ,
Då ödet bragte mig med henne uti fara;
Kong Carols Kron' af ny' igen till tjenst och WACHTM ESTARE~lS ( **) tappra hand mig har m· hafvet bragt.

.z,

@l

ttf

2.
Enär författaren med så mycket sk1il anfört
(~id,.

143) att "egentliga orsaken till nlltionens gen·

'' sträfvighet emot större bidrag· till Flottan, måste lig·
" ga deruti, att den icke är tillräcktigen upplyst olfl
"landets behof, eller med andra ord, om sin egen
"sanna fördel;" och artikeln om Skandinaviens försvar
uti alta hufvudsaker, är en säker ledning· för en
h var, som fördomsfritt vill taga detta för Fädernes·
Jandet så vigtiga ämne i öfvervägande, har man trott,
att en diskussion rörande ,d etaljerna, emellan män .
som skola nyttja vapnet, icke kan vara utan nytta i

:::::: Uti Tidskriften A s to r i a läses följande: "Tahlllalunah, förre Konung·en på Sandwichsöarile, såg
(')

Skeppct Stora I<ronan om 126 kanoner me1l öfver 800 mans besiittninl!,, fl(ig i luften den l Juni 1676 , en mil från Ölandslan det mitlt fiit• Hulterstad Kyrka, efter en skat·p drabbning med
Da nsim och Holländska Flottoruc. Skeppct var Chefskepp i Sven·
ska Flottan, som und er Riks-Rådet Friherre Lm·entz Creutz's
befiil var delad i 4 Eskadrcr, och bestod af 25 iirlogsakepp, 9
hcgattct' , 8 hrig~·ar, 13 bcviirade köpmansfartyg och 6 brandslrcpp. Af Stora Rt·onans besättning· bergades blott 2 Ofi'iceraro
och 38 man gerncnslmp.

(" ) Kanonen blef uppfiskad genom en 'Vac~tmeistcrtJ föranstaltande,
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sin önskan uppfylld , att köpa ett stort skepp. Han
skickade dermed en laddning Sandelträd till Kanton
då han anmärkt, ·att de främmande , hvilka hos ho:
no'm köpt sådant träd för Chinesiska marknaderne
derpå gjort stor vinst. Skeppet bemannades med in~
f"odda under Engelska officerare. Det gjorde resan
lyckligen och kom välbehållet tillbaka, ärorikt utve(;k.
lande Havais flagga för vindarne. Konungen skynda.
de ombord, i väntan att se sitt Sandelträd förvandladt i Flor, Damast och andra rika tyger fr ån China; men till hans förvåning hade den genom de
skickliga händer som varit med i spelet, alldeles försvunnit, och han skulle ännu dertill betala en kostnadsräknin g af 3000 Dollars. Någon tid fordra des ,
att göra honom begripliga de förnäm sta utgiftsiJOsterna, såsom i lotspenning ar, anka1·permingar och t ullafgifter; men så snart han upptäckt , att ma n i andra
länder på köpmannens bekostnad deraf drog ansenliga statsinkom ster' sade han: "väl' så vill jag ock
införa hamnpenni ngar.'' Sagdt och gjordt: lotspenningarne bestämdes till l Dollar för h varje fot af ett
skepps djupgåend e, h varigenom han mycket förstorade Kong!. inkomstern e och drog tillräcklig fö1·del af
sin Chinesiska spekulation,

(:ARLSKRONA , tryckt hos P. E. F ly g a r e , 1836•.

