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Uti förra Årgången sid. 239 rad. 12 står : 
Krio·dlottan l ä s: Kongl. Flottan. 
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( Insändt.) 

Å;Nl\'IÄ.RKNINGAR VID SJö-KRIGSTJENSTEN. 

V åga d t är företaget att vidr()ra ämnen af sii hög 
och ingripande syftning, ·serdeles som, mig· veterligt, 
denna bana inom vårt land, icke hittills blif\-·it be
trädd; men, om det å ena sidan är afskräckande att 
uppträda inför en upplyst allmänhet, så är ' det å 
elen andra, uppmuntrande, att äga visshet, det den 
verkligt tänkande mera ser på sak än stilistisk för
måga; och då jag tror att följande anmärkningar 
förtjena ett n~irmare öfvervägande, hafva alla betänk
lighetel' att dem allmängöra försvunnit: väl vetande, 
att möjliga misstag säkerligen blifva af andra upp·· 
tagne och rättade . 

De delar af Sjökrigsväsendet jag kommer 
att granska äro, till en del Sjötahtiken, Skepps
manöve1'n, Skepps och Fm·tygs tachling, ~1rtilleri 
samt /itskillige Institutioner. Hvad således först 
vidkommer 

Sjötaktiken , 

så, med förbigående af resonnementer öfver de oli
ka teorier, h v ar med stora snillen se1·deles uti HoJ .. 
land, England och Frankrike sig sysselsatt , torde 
det tillåtas mig att öfvergå till några anmärkningar 
'Vid tillämpningen deraf , samt fästa uppmärksamhe
ten vid några hufvudomständigheter, h vilka, ehuru 

(Tids!o·. i Sjö11. 3;e å1·g., 2:afl.) 5 



de icke ingå uti Sjötal~:tikens teorier, li~'· äl verka 
till ett mer eller mindre lyckligt resultat 1 den prak
tiska utöfningen, och hvarYid det synes mig att man 
icke allestädes fästat nödig uppmärksamhet. 

§å Yidt jag kunnat uppfatta andan af de ser
sldHe teorierne, så synas de led a till, h vad ock an 
tydes, att SJötahtihen ä1· , eller borde vara de t
sarmna fur en fl· otta som mani)ve1·n t"ir för ett . . , 
enhelt shepp. Historien vitso rdar .~ck, att der ett 
sådant förhålland e äger rum, der ar Flottan stark, 
om än fåtalig uti skepp; h varemot den är svag, 
om iin aldrig så talrik, och l ättare f(irst{.ird af en 
underlägsen, der motsatsen är för hand. 

Den Chef som med trygghet Vtt det han 
disponerar sine f~rtyg med samma ordningsfulla sä
l•erhet som hvarj e Kapten si tt skepp, den Chefen 
iir oLeroende af alla teoriers skiljaktigheter, eme
dan han disponerar öfve r alla. Han har redan af
la•rt profvet })il. en ännu djupare taktik än Sjötak-
~ 1 l"k f' o tilH~n, fi)r h vilkens utfiiran< e me( sa er ramgang 

den likväl utgör ett viikor, det nem!. att hafva 
förståt t t illkiimpa sig· detta moraliska välde, som i 
förtroende t ill personlig ()fverlägsenhet har en vi-
da starkare ledtråd för disciplinen, än den makt 
I<rig;slagarne tilldela dess anciennetet. Denne Chef 
iir oberoende af all <t teo riers hjelpredor och stu
deramle för ti llfä llet af de reglor de lemna för 
an fall och försvar. Om något m()ter hans primiti
va p lan, så har han skeppen i sin hand. Utan far
håg·a att missfi)rstås och säker att bli f va lydd, kan 
han , trankil för oreda, tleruti göra förändringar , 
förut aftalade och fattade, sam t slut ligen ~yckas, att 
vinna_ det syftemaJ, lwartill alla teorier leda, nem
Iigen att i afdelningar kl'osBa sin motståndare. 

.l 
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Då linie-flottor utrustas, sker det, serdeles bos 
05s, för tvenne fall, ne1~1ligen krig och öfning. 
Biida leda till det största af alla föremål -Fäder
neslandets försvar i farans stund. Hetta föremål, 
utom en högst betydlig del af landets egendom, 
äfventyras då, om iåe allt iakttages som kan leda 
till det åsyftade ändamålet; och här intager valet 
af Flottans hefi.ils personal ett utmärl{t mm. 

Några jemnförelser af hvad Krigs-historien i 
denn a del lemnar, torde g·()ra tillfyllest fiir att stär
ka vigten af denna framställning. 

Med få undantag hade Lord Nelson sjelf valt 
de Officerare som förde skeppen i de märkliga Sjö
slagen vid Abukir och Trafalgar. Desse hans, till 
större delen, så till sägande lä dingar, voro honom 
noga bekante, så väl till tjensteförmåga, som ka-
raktär och lynnen; och på hans, om jag så må 
yttra mig, så viil mennisko- som SJötahtih, tog in
gen af dem fel. Ständiga umgängen, då omstän
d i g· heterna så medgåfyo, hvarvid tjensten utgjorde 
talämne i allmänhet, med planer till anfall och för
svar i sy n nerhet, hade bildat ett sådant förhållande 
emell an denne Amiral och des~ Kaptener,, att han, 
som man säger, hade deras sl{epp i sin hand och
segrade: dock alltid mera genom det onlningsfulla 
uti anfallet, emot bristande sammanhang i försva
ret, än dettas underlägsenhet i antal skepp, eller 
åsidosatt tapperhet. 

Sättes häremot det förhållande, som några 
år senare eller 1808 ägde rum, då vårt fädernes 
land var i fara, och Flottan utrustades till dess 
skyddande, så visar det sig beklagligen, i afseende 
på befäls-personalen, att den Amiral som deröfver 
fick befälet, icke såsom Nelson, hade eliten af Korp-
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sen till sitt biträde. Här röntes tydligt, att man 
åsidosatte allt föt· ancienneteten. Man hade förgä
tit att Korpsen var öfvertalig sedan föregående kri
get och att män som der utmärkt sig under manna
åren, nu blifvit föråldrade; man fästade ingen upp
märksamhet denid, att andra f(irhållanden inträdt 
som voro främmande för dem. Utgången kunde ock 
svårligen blifva annorlunda än den blef: - en öf
ver hand tagande farsot och oförmåga att begagna 
ett tillfiille som erbjöd sig, att verka offensift. 
Docl{ funnos inom flottan män, som med de utväw 
gar en litliga re stämning lemnar, och bekante med 
tillens framsteg·, efter all sannolikhet, på ett för 
tjenstens bättre gång märkligt sätt, kunnat använ
das; men d esse vol'O dels icl<e utkommenlierade, 
dels anställde såsom Chefer a mindre fartyg, samt 
uti Staben och dels såsom Sekunder å fregatterne, 
i stället för å linie-sl<eppen, h vilka, h vad de främ~ 
sta platserna vidkommo, i allmänhet voro serdeles 
vanlottade. 

Jag vädjar till den oväldiga historien och 
jag Yädjar till de förmäns och kamraters afg(iran
de, h vilka deltogo i denna olyckliga kampanj, 
om icke ett gynnande tillfälle gick förloradt f(ir 
den Svenska flottan att förstöra den fiendtliga: För 
den tiden förtjenstfu!la allmänna befallningar för 
l1ållning;en och ordningacne om bord \'Oro g·ifna ; 
men de voro icke föl'stådda, långt mindre efter 
följda. Fem mån <Hlcrs utevaro och fullkomlig fri 
het att öfva Besättnitwarne h <Hie bort sätta flot-o 
tan i den högsta gr<td af tjcnstbarhct, samt leda 
till seger ii fver en flc llfie, som blott några dagar 
hållit sjön. Och en seger på hafve t i detta ögon
blick hade _högst betydligt ökat landets vigt på 
den politiska vågskålen och rlcrjemte gifvit vapnet 
en popularitet , som det nu beklagligtvis saknar; 

Jllen segem uteblef derföre, att flottans Chef icke 
hade , elle1· kunde hafva skeppen i sirA hand. 

En blick på slaget vid Trafalgar, må hända 
den inflytelserikaste tilldragelse de 50 sistförflutna 
åren förete, torde jemväl gifva ökad vigt åt min 
framställning. 

Huru de båda Befiilhafvarnes förhållanden 
voro till (}eras medhjelpare, finner man nogsamt 
vid begrundandet af andan af de anmaningar båda 
trodde sig böra göra , för viimandet af det vigtiga 
ändamålet. 

Fr/in Amiral Nelsons topp uppgår kort fö
re slagets början den väl kända Telegrafsignalen: 
I dag viintar England att en lwar fullgör sin 
shyldighet, och ifrån Amiral de Villeneufs blåser 
under hela affären - Den som icl>e slåss, iir icke 
på sin post. Hen ena entusiasmerar , den andra ses 
med likgiltighet, må hända något ännu sämre. 

Amiral de Villeneuf, hade under sitt långa 
vistande uti Kadix, uteslutande sysselsatt sin flotta 
med artilleri-öfning. (Detta fingo ock Engelsmän
nen erfara.) Hos honom saknades icke kunskaper 
och erfarenhet, men anti ng on tänkte han icke på 
nödvändigheten att, såsom Lord Nelson, undersöka 
sine medhommenderades lwpasitet och förvissa 
dem om sin egen, eiler också styrdes han och af
hölls dtrifrån af den fabka och skadliga opinionen, 
att sådant vore en obehörig förh·olighet med un
derordnade, af menligt inflytande på subordinatio
nen , Emellertid ägde ett fullkomligt främmande 
förhål lande rum emellan !.>efälhafvaren och de Jy
dande, äfvensom de senare sins emellan, *) hvilkt::t 

') So1n bc"~nt är, hade lil•väl Amiral <le Villencuf haft ZO liuic -
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gaf en högst betydlig öfvervigt åt andra sidan, der 
motsattsen i vidsträcktaste grad iigde rum under en 
ordning och disciplin, som gjorde heder åt sin tid 
och kan tjena till mönster för eftervedden. 

Amiral Nelson kände fullkomligt förhållan
dena uti den F rans k- Spanska flottan och dess för
kärlek fö r lin ie de battaille samt ståndpunkt i afseen
de på förm ågan att utfö ra taktiska rörelser. Han 
kände ock nogsamt, samt l itade på den då regeran
de Chwallereslm ide en, att angripne eller augripan . 
de aldrig skj uta, f(.irr än d<~ t hvita sågs på fiend ens 
öga. Med betraktande af allt detta insåg han 
huru litet vågadt de t var, att med 2 kolonner ge
nombryta linien och sätta en del deraf emellan tven
ne eldar, då han bedömde at t den öfriga del en 
i?.ke ~unde hinna att komma d en anfallne till hjelp, 
forr an denna var k rossad . Men han skulle aldrig 
sålunda vågat göra sina anfall, om han vetat att 
en annan Nelson, understödd såsom han, strid t emot 
honom. Att han bedömde sine motståndare rigtigt 
och derefter rättade sin ta k tik , bevi sas af utgånge n 
a~ detta sjöslag, som kostade Frankrike och Spa
men deras flottor, af gjorde h;--i lken makt som skulle 
äga väldet öfver Ila-fvet, och orsakade mi:>slyckan
?et af de g~gantiska tillredelserue som under fyra 
ar med otrohg ansträngning förehafts uti Boulogne 
och öfrige i närheten deraf belägne hamnar för 
e~. landstigning på E pg·land , och alltså hade ett 
~ogst vig·tigto in~ytande på Englands, följaktligen 
Europas, ma handa hela verldens politiska för-
hållande. -

8 k,epp•' 8 fregat.tet· och 3 briggar af samma flotta under sitt be
fal pa en expedition åt Vestindisila öarna, Och i åten•än-en utan
för J{ap-Fi~isterre haft en tt·äfl'ning med Enn·elske Amiralen 
Calder, befalhil:fvare för 14 skepp , 2 fr~gatte;', en kutte~ och 
en log:(;ert. Utt denna a ffär förlorad es 2 Spanska skepp just af 
det s_kal, att Chefen icke -~Örstått tillvinn.a sig ett sådant' infly
tande som erfordrade!~,_ for att kunna balla skeppen i liin band. 
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Efter min tanka f(iljrle således den Engelska 
Amiralen här mindre de af honom nogsamt ki\nda 
sjötaktikens, än mennisho-lahtihens regl or .• Tag an
ser uemligen såsom högst farligt det anfallssiitt, han 
vid detta tillfälle begagnade, om den fi)rsva rande 
förstår den öfvervigt han derigenom får. 

Engelska kolonnerne gjorde 5 mils fart, så
ledes knapt 260 alnar i minuten. Väl excrseraoe, 
som serdeles Franska skeppen voro, uti artilleri, ha
de de midt för kolonneme liggande skeppen kun
nat gifva dem minst åtta skott med h varje kanon; 
på längsta afståndet med enkelt och allt som de när
mades, med 2- till 3-<lubbelt skarpt. Som kolon
nerna ~mellan sig hade en Öppning af Qmlu-ing I J 
kabellängd, så tager jag för afgjort, att på 1,400 al
nar, åtminstone 12 skepps batteri kanoner de rå bort 
göra verkan. Den vertikala ställning de tätt slutna 
skeppen i kolonnerna hade emot linien , var ock föt· 
dennes skott högst fördelaktig, emedan om ett skepp 
i närmaste kolonn förfelad es , skulle ett annat u ti den 
andra träffas. FJera hundrade kulor llVardera hade 
alltså de 5 a 6 främsta skeppen i hvarje kolonn 
bort få innan de framkom mit, och då detta till 
större delen yarit lilngskepps, srt synes mig som re 
sultatet kunnat och bort blifva annorlunda, om den 
Fransyska Amiralen behörig·en nyttjat sitt Artilleri 
och haft sina skepp med lika säkerhet i sin hand, 
som den Engelske sma. 

Tages det dertill i betraktande hvad infly
tande det skolat bafva, om de numera fö rbiittra
de rigtni ngsmetoderne och antändningen metl slag·
krut varit kände och Legagnade å d en alliera
de flottan, så tviflar jag ingalunda, att •len bort 
erhålla en ;--ida mindre dyrköpt seger, än den En
gelsmännen nu tillkämpade sig. 

\ 
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Efter ett noga sl<ärskådande af så väl uetta 
som flera sjöslag, hvaröfver til!förlitliga antecknin
gar finnas, hat· jag kommit till den öfvertygel5e att 
försök till genombrytning af en väl sluten Ii nie , 
serdeles fra n lovardt, kunna och biira blifva hård t 
bestraffade; och att man bör återkomma till äldre 
tiders stridssätt, der man manövrerade för att vinna 
fördelar uti preliminäre affäret' innan strid på uiira · 
håll sökes. Detta torde fordra att närmare utredas, 
för att vederlägga den hos mången ännu rådande 
farliga opinion om det riitta uti att , i h vad om 
ständigheter som helst, genast söka handgemäng 
på nära håll. 

Ett skepp utvecklar säkrast och hastigast sin 
artillerikraft, då rigtningen sker tvärs, dels genom 
pjesernes vinkelräta ställning emot skeppssidan, snm 
gifver det mesta utrymmet för serveringen, och dels 
emedan skeppets rörelser då hufvudsakligen endast 
verka på elevationen, h varlan utan alltfiir origtigt 
bedömmande af affyrings-momentet, gynnande chan
cer att träffa fiendens skråf eller talding alltid stå 
qvar. Af detta skick iir en Amiral mästare hvars . ' linie emottager anfall från lofvart. Så :ir icke för -
hållanuet med den imfallande, om han, efter det 
dess motståndares kulor Lö1ja träffa , fortfar att 
komma ännu niirmare. §ker detta sålunda som vid 
Trafalgar, så har jag redan anf()rt hvad honom hör 
h~nda, nemligen att 12 af dess skepp, som här -ut 
gJorde hrå femtedelar · af flottan få emottao·a 8 
l o l ' o ungsrzepps-lag af ett lika antal, som derunder 
'risherat intet. .ånnu farligare är att nalkas med en 
obl ik kurs, iinda tilr 45 grader emot en fiendtli(J' 
linie, emedan, under fortfaraude oförmåga att skjuta~ 
närmande~ går långsammare, då f~ljaktligen ännu 
flera lag aro att uppbära af fiendens eld. Sker af
hållningen med en !~:urs som medgifver nyttjandet 
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af kanonerne, rigtade så förligt som niöjligt, så 
}{om mer dock chargen, att gå betydligt långsamma
re, i afseende på obeqväml igheten af pjcsernes sne
da ställning i portarne. Skepp,ens rörelser hos den 
anfallande verka dessutom så viii på sidorigtning 
solll elevation, hvarigenom skotten blifva högst be 
tydlig t osäkre i jemnförelse med motståndarens, som 
blott hehöfver hafva akt prt <len minst svåra af des 
sa olägenheter, nem l. elevationen. Härti Il kommer 
ock att de kulor, som skjutas från den anfallne, 
verka diagonalt, hvill\et är vida mera raserande an 
de denne får emottaga, som verl\a tvärs. 

Då allt sådant tages i betraktande, så synes 
mig ingalunda tvetydigt, hvilken som vid det äska · 
de nära afståndets uppnående *) haft fördel i pre
liminiir-affiiren, eller 1·ättare *•) h vilken cierundet· 
bort hafva lidit minst och fiiljaktligen äga mesta 
kraften qvar för stridens afslutande på niira håll. 

Om jag uti dessa, i följd af tidsh rindc!ser 
nas skär5l\ådande, dragna slutsattser icke misstager 
mig, sa är det \'Urllla fördelar i preliminär-alfåren 
som i allmänhet afgöra segern, så v~il uti flottor som 
emellan enkla skepp. Jag tager alltså för afgjunlt , 
att Befälhafvare.n f(ir en flotta hädanefter b(ir ma
növrera icl<e såsom Nel~on, i förlitande pii fel hos 
sin motstån 1lan~, hvilket lyckades då, men troligen 
för sista g·ången, utan f(ir att. med en s:l vid t ~om 
möjligt koncentrerall artillerikraft, tidigt ***) söka 
skada sin fiende, senleles som sådant uti intet af-

') Den angl'ipne har naturligtviR ingen anledning att söka undvilm. 
siidanc anf;lll af cu någorlunda lil<a ~tydm . 

'') lciirutsatt cnahatHht s ldddighet ;l b;lda sidnr. 
'") Vi fil, då Artilleriet fiirel20!umer, tillse, om det reduktion~ 

~ystcm af krut!atlr!niuo·;Hnc <H:h iilming i projcktilernc~ atorlcl< , 
hvartill vi sii h<;giirlig't lyssna , 1iil Iiinar sig härtill. 
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s~ende minsl{ar förmågan att slå!ls på nära håll; sna. 
rare motsatsen. emedan en bättre kontenans inträder 
hos folket, sedan den första hettan öfv~rgått. 

Hvilken teori som förtjenar företrädet i af. 
seende på rangeringar till anfall och försvar? ~ror 
jag blifvet· lika oafgj.ordt" hiidanef~er. som hittills, 
emedan alla grunda sig pa den storsta noggrann. 
het allestädes; men cn~ir de omständigheter, SOIU 

j den praktiska utöfningen föt·ekomma, äro ota
liga, h vilka icke fulleligen kunna upptänka~ eller 
beräknas, hvarken till egenskap eller verkmngar, 
bero allas mer eller mindre lyckliga tillämpning 
på de Chefers skicldighct som dirigera, vare sig 
att genast inse fördelar som uppstå genom en 
motståndares ovarsamhet eller mötande vidrigheter, 
eller, om sådant inträfl::'lr i egen flotta, hafva betänkt 
och förut aftalat de åtgärder som böra vidtagas till 
afhjelpande af de olägenheter som uppstått *) 

Af h vad jag nu anfört, i följd af krigs
historiens betraktande, tror jag mig äga full anled · 
ni ng att framställa nödvändigheten af, att i farans 
stund, då fäderneslandet är i behof af shygd aj 
sin flotta, det är af hög vigt, att sl:ichlig!teten 
lemnas föret-riide framför platsen pä rullan. - Jag 
går längre, jag; hemställer om icke en Svensk Ami-

') Hiir fiirviintas den anmärkningen, att dessa anspråk på Chefen 
äro fiit· hö{Tt uppja<rade, då man kort fiirut erinrat, det otaliga 
omständigl~cter möta i praktiken hvill.a icke lmnna inses och be
riiknas uti teorierne. 

Anmiirknin•ren iir rigti•• för en de Villenen f & consurtes , 
h vilka fiir sina Kapilener endast iiro den höga Chefen, men icko 
för en Am im l som je m te befälha fvare-egenskapcn, s ö lit och för
stått lwmma ~ti ett sådant förstånd med sina bitriillcn, att de 
af sin Chefs rörelse, i h vad svår belägenhet som helst, då de ss 
befallningar icke kunna inhcmtas, lm 111m sinta till ha u s mening , 
oeh hasta den till mötes; ett förh;lllande sum icke låtet· pått·uga 
si<>, men ii r liitt att vinna om första urvalet af personer ~ J, er 
m~d ur~l•itlning och om"än.,.ct siiltca på en fot som leder t ill 
ömsesidigt förtroende. 

0 0 
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ral som under ett krig får ~likets dyrbaraste Inigs~ 
Ulateric l, ja må hända fäderneslandets öde eller fram
tida sjelfstiindighet i sin hand, bord p. lika med den 
Engelske Nei~on, få utse dem, som jemte honom 
skola verka uti omstiindigheter af så hög och in
gripande syftning·. 

En Amiral bi:irjar ingalunda sin taktik, lika 
väsendtlig som sj(itaktiken, till vinnande af en på 
solida grunder hvilande sann militärisk popularitet 
den dag han hissar sin befiils-flagga. Han måste 
som oftast göra sig den föreställningen, att flottan 
kan komma i dess hiinder, och måste lika naturligt 
nästan oafbrutct hafva uppmärksamhet å de perso
ner, hvilka han i så fall ansåge biist att föra dess 
skepp. På de tillfällen han bereder dem att med 
sig· samman träffa, kan han direkte eller oförmärkt 
förvissa sig om rigtigheten i sitt omdömme: Han 
är följaktligen den rätta mannen att föreslå fartygs 
Chefer titl utförande af det vigtiga viirf, som på 
honom i farans stund hvilar. Blefve sådant åt ho
nom öfverlåtet, hvad hade man icke för anspråk, 
och hvacl hade man icke att förvänta så väl af ho
nom som Kaptenerne i jemnförelse med nysBnämnde 
rnrhållande år 1808! 

Sedan jag sålunda genomgått hvad jag an
sel· i första rummet hufvudsakligen bidrag-a dertill 
at~ tukti/;en fiir en flotta ma, så vidt m(ij!igt är' 
bhfva detsamma som manövern för et t enkelt iihepp, 
eller uti sjömansspråk, att flottans Chef må kunna 
hålla skeppen i sin hand, iir det allt under förut
sättning af en kraftfull ordning inom skeppen. 
~vad som dertill medverkar förtjenar jemväl en 
sardeles uppmärksamhet. 

Sedan det Militära Sjöväsendet nu mera er-



hållit en, om jag sit må yttra mig, hyfsning SOJ}l 
fordom ~aknades och nu står, om icke frammanföre, 
dock i bredd med hvilken metie som helst, så hafva 
ock andra förhållanden inträd t, än som fordom äg_ 
de rum. Nu är ett fulilwmligt system upprättadt 
för alla möjliga händelser och följaktligen för hvar 
och ens befattning om bord. Jag sätter icke i frå
ga skickligheten hos §kepps· Cheferne. Dessa äro 
y aJ de: den måste vara den största som kunnat fås, 
såsom beroende på den opinion om skicklighet, en 
h var kunnat sig förvärfva, och h vilken i ''årt yrke 
sällan kan vara tvetydig för ett verkligt befälha.fva
re-öga. Men om Skepps Chefens redbarhet vore än 
aldrig så påtaglig så, ehuru den är hiifstilngen för 
hela shppslifvet , hlifver den otillräcklig· uti alla 
omstämligheter för biltiandet och underhå!landet 
af ett viii ordnadt skepps.system, 

Detta system måst-e, så väl som alla andra, 
ständio-t bevalms, detalJ' ema noga följas, samt al-b . 
drig eller ingenstädes lemnas ur sigte. Chefen~ vil -
ja såsom styresman för allt, måste väl synas uti det 
större med det mindre; men hans person är af för 
hög vigt, att offentlig·en och vid alla till fällen . ned
gå till annat, än l1Vad som rörer tlet hela. Bred
vid honom bör finnas en Officer, som vidtager der 
hans gräns är slut, och förtroendet till denne när
maste man bör, i allt llVad som rörer tjensten, å 
Chefens sida kunna vara alldeles obegränsadt. Då 
Chefen icke kan blanda sig uti många af de inom 
ett skepp förekommande göromål, så bör Sekunden 
hafva takt och erfarenhet nog, för att, efter inhem
tandet af sin Chefs vilja, ordningsfullt besötja ut
ftlr alHlet deraf; och om han derjemte lifvas af be
g är , svarande emot dess pligt och det förtroende 
han njutt:r, att siitta tjensten i främsta rummet, () Ch 
att h t! lla siu Chefs person i hdgd, så att, när- eller 
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frånvarande, allt synes utgå från Chefens, på tjen-
tens fordringar och reglementen grundade, men 

: tdrig af egemnägtighet beroende vil:ia; .. ~å .är s!
stemet fullständigt,_ och skep~et alltid tar<hgt till 
utförande af hvad deraf kan fordras. 

Vitkoret för en ordningsfull och kraftig 
skeppshålini ng· .. är alltså hvil~nde -~erpå, att .. Che
fen och dess narmaste man hl<a litvas af bega~ att 
uppnå den högsta fullkomlighet uti allt: och vtlko_
ret h ärföre åter h vilar clerpå, att de veta att oaf
brutet respektera gränsorne för h varandras, äfven 
som alla underlydandes, befattningar i skeppet. 

Dessa viikor erkändes ock af systemets upp
bofsmän, Engelsmännen, hvarföre. det .. äfven ~~vilja
des hvarje Kapten att begära sm forste LoJtnant. 
Detta följdes allmänt, allt ifrån hörjan eller med
let af 1790 talet tills några år efter krigets slut. 
Äfven hos oss följdes en tid, denna för tjenst~ns 
bättre gång nyttiga utväg; men sed~ u En.?elsman
nen nu mera icke tillåta Kapteneme 1 allmanhet att 
utse sine närmsta män, hafva jemväl vi häruti f(iljt 
dem efter, såsom mig tyckes, till verklig förlust 
för tjensten. 

Jag har antydt huru iiOm skep!ls-systeme.~s 
fullkom lighet är beroende de ra f, . att . ~ekunden ar 
en värdig utförare af sin Chefs ~~lspositwner. . Der 
fö rhållandet är annorlunda, der ar systemet ohjelp
ligen rubbad t, och den jemna, i~genstii.~l_e~ afhrut~1a , 
ordning, som denned åsyftas, Icke moJ hg att tJil 
vägabringa eller vidmakthålla. 

Då allt hvad som inom ett krigsskepp förefal
ler , måste, i afseende på utf(irandet, bedrifvas med 
en viss ordning ocl1 takt, så är Chefen nödsakad, att , 



om dertill n(idige eg·enskaper saknas hos Sekunden , 
der det sig giira låter derom sjelf hesi.irja. Folk_ 
fiirde!ningar, planlöst upprättade , måste nmgöras: 
skeppsarbeten, som Chefen anbefallt, har Sekunclen, 
obekant med nyare tiders bruk och förb;ittrade meto
der, icke förstått, utan lemnat utf(irandet till Vakt
Officerare, h vilka, ailossande hvarandra, genom ofull
ständiga besked man från man orsakat att arbete1i 
blifva illa utförda och genom Chefens mellankomst 
fått rättas. All exersis, hvilken af Sekunden bör ut
föras, måste Chefen antingen åtaga sig sjelf eller se 
genom finger huru med den tillgår. Hiiraf Llifver 
det snart belcan t, att Sekunden icke fiirmått fu llgöra 
sin tjenst; och denne som är allas närmaste förman , 
som skulle vara en Inspektor öfver al la grcna1· i 
tj ensten, han, hos hvilken alla upplysningar i skep
pet skulle sökas och af hvilken alla befallningar 
skola utdelas, hans kredit är fallen och med det
samma hela hans person icke allenast öfverilöcl ig, 
utan ock af mera skad ligt inflytande, än om han 
icke vore tillstädes . • I sådant fall vore det' möjligt, 
att enligt dc gamla skepps-ordning·arne utdela de. 
taljerne bland de yngre Officerar ne efter hvar och 
ens fallenhet och erfarenhet, a t t, i stället för biträ
dande, derföre ansvara, och dymedelst komma till 
någon ordning , h vilken, ehuru mindre fullständig , 
dock är att föredraga framför ingen. Detta låter 
sig nu icke göra då Sekunden enligt Reglementet 
är Chef för alla detailler. *) 

•) Y ä! lmn bär anföras, att en Chef hiir använda den mald han 
har i hånder, och a tt lwnsiderationcr i tjcnsten icke höra ii <ra 
rum: men må man tlervitl i hetraktande tao-ft, dels att allva';, 
fiamma medel iiro frulitiÖsa, då lmnsl<ap, e~farenhet, ambition 
c}ler. fallenh~t ligga ~'~.wt, dels ock .hUI·u svårt det är, att 
fa sarh~na slml , att afsatta en Ofl'ic.er Ifrån sin t•eo·Jementeradc 
bcfa~tn~~g, ~t~ de me t! alla dess följder lmmHt bestå ej min
dre. w for opmwnen, iin en Kri<rs-Domstol. lliist hade tierföre 
~· ar•t, atot rl~ k?nsirlcrationer, "som orsakat kommenrlerin.,.eu , 
1rkc dc ra fat t mverlm. " 

61 

Att den borttagna rättig·heten för en Chef 
att utse sin närmaste man, jemv~il har ett menligt 
infl.Y tande pit tjensten i allmänhet, synes mig lika 
klart som att den skadar enkelt skepp. På öf
nings-expeditioner med vanligtvis många unga Of
ficerare och många Officers-elever, är det af yt
tersta vigt att Sekunden har en hög gTad af Officers 
bildning. Chefen på sin isolerade plats, kan o
Jilöj ligen leda ung·domen uti de främmande för
bållanden, hvantti de inträda. Sekumlen iir allt 
så den, som skall vara deras föresyn så väl uti 
gunnrums- som halfdiichs-lifvet, hvarmed jag för
står sättet att umgås hvarjom och enom emellan i 
skeppet, h vilket utgör den egentliga trefnaden; 
och trefnaden åter man från man utg·ör, med ett 
ord, viikoret för tjenstens utförande på alla punk
ter, med kraft då det gäller. 

Följden synes mig blifva, h vilket ock er
farenheten allt för tydligt visat, h vad de unga Of
ficerarne beträffa, att Expeditionen, hvaraf de sjelf .. 
va och anhöriga så mycket viintade sig , för dem 
förfelar sitt ändamål' om sekunden iåe förstått 
sine ålig·ganden. De hafva icke sett något system 
el~er jemnhet i ärendenas gång. De hafva gått 
miste om en instruktion i detalj , hvaraf de kun
~at ha f va nytta, ej mindre för tillfället än uti fram
Men. De hafva, i salmad af ledning och upply
sande föreskrifter, måst utföra den praktiska tjen
sten, så god t de förstått; men att såsom Officer, i 
detalj dirig·era inom ett krigsskepp, samt handhaf;a och befalla öfver ovandt och ofta odisciplineradt 
nlk' dertill fordras militärisk takt och erfarenhet. 
h e. sal{lla båda; följden blifver rättelser af Chefen, 

VIlka , då de ofta påkomma, blifva tröttande. Det 
Unga siunet inser icke alltid nödvändigheten af den 
noggrannhet Chefen fordrar, missnöje- uppstår och 
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Chefen b lifver föremål f()r tadlande anmärkninga l' 

dess r ätta förhållande t i Il dem hlifver störd t, derl'ö: 

re att han nödgats t räda nedom den gräns, der 

hans Sekund s bitr1ide bordt vidtaga. Expeditionen 

sl utas, un g· domen återkommer med felslag-na för . 

h oppni nga r och mindre behagliga minnen deraf , 

måhiin da ock m ed mindre viirma för yrket, följ. 

a ktligen m ed intryck, skadliga för tjensten och 
skad liga för honom sjelf. 

Jag hemställer nu om icke denna skildring 

mera än en gång inträffat med våra vanliga Exersis . 

E xpeditioner, och om icke skälet leg·at uti bristan. 

d e harmoni hos Skepps- Befälet, h vilket icke skolat 

äga rum, om det tillåtits hvarje Kapten att utse sin 
n ärmaste man. 

Det faller sig klart, åtminstone efter mitt 

sätt att bed(imma . tjensteförhållanden, att, då en 

Kapten har alla de utvägar som en högre Befälhaf

Yare , att om de yngre Officerarnes karakter och 

tjensteförmåga vimut kännedom, jemte de flera som 

uppkomma genom det närmare i umgänget, dels 

med dem sjelfve, och dels med egna grad kamrater, 

hvilka haft dem i sine skepp, så måste den no
tion om llem, h varpå sådane gTuncler h vila, vara 

säkrare, 1in en högre befälhafvare kan ha f va, af det 

ganska naturliga skäl, att till hans öfverblick på 
den upphöjda platsen, framtränger icke förhållandet 

utan då han sel'Skilclt elle1· om jag så må yttra mig, 

ex officio, fors1mr derefter; h varemot, uneler de 

~amtal i metien som utgöra sj iilen i jemnåriga och 

;~emngradiga sjömäns liC både direkt och indirekt 

lemnas en säker opinion om hvar och ens så för 

d e laktiga som motsatta sidor. 

Icli;e ensamt på Svenska sl\epp är bållningell 
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heroende af förhållandet emellan Chefen och dess 

uärmaste man; samma råder bestämd t uti Engelska. 

Så träffade jag i Brasilien :Engelska krigsskepp 

uti det komplettaste stånd i afseende på hållning 

och goda ordningar, men äfven motsatsen och der 

tjensten gick på ett ungefär. Orsaken insåg jag 

lätt, den härledde sig af bristande harmoni hos be

fälet. Chefernes personet· voro icke af Sekunderne 

hålln e i helgd. Deras närvaro injagade fruktan, 

emedan dc alltid niidgades om något erinra, och 

deras frånvaro orsakade sjelfsvåld. 

Ehuru ömtåligt ämnet var , bragte jag det 

likviii å bane med den erfarne Engelske Kapten Ha

milton. Äfven han beklagade sig· att A niralitetet ''id

tagit en åtgärd af så menlig·t inflytande f(.ir tjen

sten som kommendering af Sekunder. Han ansåg 

att rät taste utviig·en att tilldana unga Officerare var 

det, att i Sekunds egenskap, alltid utsldcka sådane, 

som utmät;kt sig för erforderlige l;unskaper tiil det

ta vigtiga kall, emedan alla ö fri g e officerare, om 
de hade unuerbyggnad och lust fö r sin mthier, då 
iigde tillfälle att regelmiissigt sätta sig in uti skep[lS

systemets rätta anda, på ett sätt, som äfven under 

en kort resa, borde göra tillfyllest för lifstiden. Den 

utvägen att t ill öfning utskicka en med skepps-syste

met och skeppsdisciplinen obekant p erson uti Se

kundplatsen hade äfven uti hans tanka, erfarenhe

ten nog visat, förfelat iindamålet' både för sekun
den och alla de öfrige. 

Af denna Kaptens intressanta berättelser {"') 

(') Min bekantskap med f{apten Hamilton daterar sig fl'ån 1823 

(Tids/u· . i S}uP. 3:e- ärg., 2:a f!.) 6 



om krigshiindelserna med å tskilliga de taljer, siinle. 
les under i unevarande h hund rad e, af h vilka han 
deitagit i de flesta , har jag hemtat ett ytterligare 
stöd för min opinion om grunderna och viikoren 
fö r ordning·a rnes och tjenstens jemna gång- inom 
ett kr ig,skepp, äfvensom viikoren för en linjesk epps. 
flottas fiirm äg;a att skydda sitt nidernesland . Att 
des,;a viikor inverka uti utfi.i randet af all sjötaktil{ 
och !örtj.~na uppmärksamhet, är en öfve.r tygelse . 
som .1ag ag;er och bord t framställa, beledsagad af 
styrkande exempel utur historien . 

Äm net ä r af hög vigt, och om iin de fram 
stiiiide vilkoren, såsom jag tror, äro oeftergiflig·e , 
så hade doek, enär högre opinioner skolat vidrö
ras ', en vida större skicktig·het i:in d en jag äger , 
bordt dem afhand!a. Farhågan att icke träffa allas 
mening ( och månne såd ant vore möjel igt äfveu för 
den utmärktaste talang?) har jag ansett icke böra 
afhålla mig ifrån att utreda detta vi g tig a ämne 
så god t jag f(irmått: öfverl emnande t ill en hö ore 
f (i rmåga och framtiden, att mera ordnaclt uppta~·a 
l! . b ' 

e .rr om m1~s~.ag deruti finnes , (hvarpå jag· dock 
tvdl ar) veder lagga hvad jag nu velat och bon!t 
antyda , nem l.: 

a) Att der 
dler i 
sa nuna 
skepp, 

taletiska rörelser i en flotta, allmänna 
afdelningar, id<e kunna utföras med 
säkerhet som manöverne i ett enkelt 
der är flottan svag. 

b) Att viikoret h~irföre är grun<ladt på det f()rtro 
ende en Amiral kan hafva till sin e Kaptener, 

då ja~· trii!f'mlc honom på .l\Talta. Nu var han sj nklio- ot: h borl
rlc ol tnst 1 lan~, r!cr jag flera g·;lnger h va rje veck~ undet· 2 
o~~~~ en ha.lf n~<lllatl hcsiiktc honom nch va•· välknmmen. Af en 
h :l!ldelse lu:k Jag anle dning att se hans tjen~tefiirteckninn· eller 
hwgrafl: H.'·all. som fiistrulc mirr mest den irl var att han 
af tic s1sla JO aren, di knalle 2i

0
sjö-år. ' ' 
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och säkerhet att af dem \'am förstådd och 
kraftfullt understi)dd i alla förekommande hän
delser. 

c) Att ett såoant förl1ållande ieke k an pårälmas 
med mindre skicklighet och hugsamhet fö r 
tjensten lemoas företräde framför a.nciennetet 
och alla considcrationer. 

d) Att denna egensl<ap eller skickligheten, af ingen 
kan säkrare bedömmas, än af den Amiral som 
skall utföra värfvet, och 

e) Att lik~ ocftergiflig·e som viikoren äro för en 
Amiral att, sii till siigandes, vid alla tillfililen 
kunna hålla Skeppen uti flottan i sin hand, 
lika oeftergifliga äro viikoren för en säker 
skeppsordning, h vilande på fi)rhållandet emel
lan Chefen och uess närmaste man. 

Om dessa generella principer vunno burskap 
Flottan, så skulle en helt annan esprit intaga plats 

i korpsen i stiillet f()r den nu rådande. Behofvet 
att sammanträffa, alla grader igenom, ökades: discus
sioner i tjensten förelwmmo oftare: en h var Önska
de •att lära kiinna och blifva känd: endast elen o
förm(igna indolansen förblef stationär. Det förh å l
lande som nu äger rum, att · ingen vet h vilken som 
kan blifva dess biträde då det giiller, må,ste alstra 
en liknöjdhet hos de iildre klasserne för de yng-re, 
och desse åter, h vilka veta det deras användande 
beror på flottan s högre befäl, förbise dem som de 
i första rummet skofa lvda; följ1len är obekantskap 
Öfver allt, så väl om v hvarandras tjenste förmåga , 
som karakter och Jynne; och detta förhållande är 
högst men Ii g t f() r tjensten. 



l sammanhang med <le anf()rde viikoren för 
m{ijligheten att en Chef med lika siikerhet skall 
kunna dirigera sin flotta, som h varje Kaptr~n sitt 
i'!kepp, iir det angeläget att fästa uppmärksamheten 
vid en i Frankrike vidtagen och anbefalld iitgiird, 
h vilken, ehuru icke antag·en uti andra mariner, e f. 
ter min tanka bör medföra lycld iga resultat uti sj(i~ 
slag på rymden, om iin tillfälligtvis undantag bör · 
äga t·um. 

Efter niigra reflexioner öfver de svårigheter 
en flotta har ait besegra i afseende p:l vindar och 
hög sjö, samt särdeles en fiendes stratagem er, fö. 
rekommer uti- Histoire des Cmnbats, Paris 1829, 
pag. 16- f()ljande: 

_ "Bet Yar f {)t· att undanrö(\ja dessa svårighe
''ter, h vilka medverkat uti vår flo ttas motgångar, 
''som det blef anbefaHdt att en Amiral en Chef föt· 
''en flotta en träffningsdag· skall a f gå ifrån si. tt skepp 
"ombord på en Freg::ttt. Detta yar en klo]{ och 
''väl betänl{t åtgärd. .Den s~itter Amiralen i tillfäl 
''le, att getmst känna de åtskillige händelser som 
"tilldraga. sig, så yäl uti sin ege n som fiendens 
"Jinie de bataille och att utan tidsutdr1igt gifva 
''såda ne befalluing;ar som af omstiindigheterna på
"kallas. Då striden 1it· börjad, särdeles uti l i nie, 
''kan en Amiral från sitt skepp, antingen han är i 
''lovart eller lä, icke se l:vad som tilldrager sig, 
"hvarken uti dess a vant- eller aniere-garde, dels i 
' 'anseende till rök. och dels emedan han är bort
"skyrnd af skepper; uti sin egen linie. Han l{an en
"dast erhålla underrättelser genom freg·atterne, hvil
"ka hafva uppdrag att repetera signaleme. Hvar 
"och eu som deltagit uti ett allmänt sjösfag, är ic
"ke okunnig. om h vad tid som kan förflyta, för 
"att säkert urskilja signaler och för att hastigt gif-
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""a och låta tilldela skeppen de befallningar, som 
''de böra verkställa. Dessa signaler, gifne f(ir att 
"förekomma händelser eller att begagna de som 
"uppstå, äro ofta illa uppfattade, illa repeterade, el
'' let· alldeles icl{e varseblifne, genom ouppmiirksam
"het eller mindre god vilja ,, Kaptenens sida. På 
"en fregatt åter intager Amiralen elen ställning 
"som lemnar bästa tillfället för att se allt , och för 
"att genast kunna utdela passande befallningar, an
"tingen genom signaler, eUer muntligen genom en 
"fregatt eller annat lättare fartyg~ som han för så
''dant ändamål håller nära sig, eller ock af honom 
"sjelf. Emellertid är en Amiral, som endast har 
"fem eller sex: skepp under sitt befäl, icke ålag·d 
"att en träffningsdag gå ombord på en fregatt." 

Härefter anföres huru sannolikt tlet är, att 
, utgången af slaget Yid Abukir hlifvit annorlunda, 
om Amiral Brueys varit ombord på en fregatt utom 
linien, från h vilken han genast kunnat inse Amiral 
Nelsons afsigt, samt J åta den angl'ipna h~ilften af 
dess flotta undsättas af den som icke var anfallen 
och derigenom gjort segern oviss, om den icke kun
nat tillkämpas. På enahanda sätt hade Amiral Cal
der (*) icke ostraffad kunnat smyga sig ifrån en 
strid, uti hvilken han med djerfhet inlåti t sig, om 
det då såsom nu ålegat Franska Amiralen att, un~ 
der en ti·äffning·, begifva sig ombord på en fregatt. 

Under erkännande af det fördelaktiga ueruti, 
att en en Chef kommenderande Amiral, under ett 
slag, icke ligger i linien, göres uti samma verk 
~ernställan om icke uti en större flotta, det vore 
annu bättre, om Amiralen med några välseg!:mde 
----------------------------------------------
'') 1 l .. slaget veslct· om Cap Finisterre den 22 Juli 1805, såsom 

!ta~· fiimt ii r niim•!~lt, emot A mind tle Villeucuf, på återviigen 
t frun V cstindislm Oarnc. 
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skepp jemte sitt eget utgjorde en reserv, efter om 

ständigheterna, i lovart eller lä om linien. Df'ri

från kunde han öfverse s;tridsfältet och gifva sig

naler eller order, som icke vor o under kastade tyd

ningat· eller undskyllningar att icke vara selide, 

och med sin rese rv vore han i tillfälle att genast 

gifva undsättning der det fordrades, h vilket med 

nyare tiders stridssätt, der genombrytningen huf

vudsal\.ligen sökes, är af den största vigt. 

Genom en Ordonnans är jemväl stadgad t , 

att på en Fransysk Eskader af sex linj~sl>epp och 

derunder, lwmmenderas icke u:igon Flagg-Kapten, 

utan bestrides denna Lefattning· af Chefen på Chefs

Skeppet. På eslmder som icke kommenderas af en 

Flaggman, har Chefen alltid befälet öfver eget 

skepp, och i Låda fallen besth Flagg-Adjutanter 

eftf'r Expeditionens be.skaffenhet. 

Efter min tanka förtjenar sådan t att efter

följas. Flagg-Kaptenens göro mål på en mindre eska

der synes mig icke af vids träcktare omfattning, än 

att han derjemte har tid nog att föra befiilet öf

vet· det sl\epp, uti hvilket han j em te Amiralen är 

ombord: och Skepps-Chefens g·öromål komma icke 

att lida, om han jemte dem bestridde Flagg· Kap

tenens. Jag· hyser ock intet 1Yifvcl det en h var, 

som l~an komma i frilga till Flagg· Kapten, icke de

lar mm mening. Skälet hiirtill är, att om ~in Flagg

Kaptens-befattningen är en heders. och förtroende

post, så är befälet öfver ett skepp det icke mindre 

och följaktligen dessa båda befattningar af ett hög

re intresse f~renade, än spridde. Det synes mig 

och hörer till sakens natur , att Flag·g-Kapteneu 

aldrig _ så orduingsfuUt kan medverka till liVad so111 

å~yftas, ueml.: att Chefs-Skeppet uti alla mål sl<all 

vara en föresyn f<ir de öfrig·e skeppen som om 

han der inom förde ett d irekt befäl. N'ä r sii rskitd 

Skepps-Chef är kommenderad, har Flagrr. Raptenen 

Jlle(~. ~hef-Skeppet ingen annan bd'attni~g, än med 

de ofnge, .. "~.an måste då, efter hans tanka, nilgot 
~ore .. att f~rbattra eller erinra , Amiralens vilja all 

tJo forst Hlhcmtas och befallni ngen i hans namn 

sedan o utdelas. Sådant orsaliar ojemnhet i ärende

nas ga~Ig. De$sutom har erfarenheten visat uti al~ 
a manner l1uru • .,P ·t t. •• t " 'l' ] .. 

, "• <H OCJI n as an OITIOJ w t < et ar 
tt allo 'Il ·· · b ' 

a m t1 liOJes bestämma demarkationsl inien e-

n~~~lan stabens o~h skeppsbefiiJets befattninga r. Fi:ir
gatves lemnas I Reglementet föreskri fte r i denna 

~!el ;o de blifva alltid ofu llständig·e och oti!Eimplig-e 

l man~·~ omst~ndig·heter. Jag· har någons t iide :> . uti 

e~~ off1~!el sknft sett ordet sjö-lynne begagnas och 

sakert ar, att sådane finnas li ka mån o·a som det fi n-
••. .. b 

nes SJOman. Det är också icke tän kbart att iifven 

de kunnigaste och utmärktaste Officerar~ om ock 
• o ' 

e.nse utt sadana hufvudsaker s9m icke hafva Hera 

ml.or' kunna hafva lika åsigter ut i de otaliga de

talJer som ~anclhafvas uti ett krigsskepp ; och då 

al.~a leda till ett mål - Skeppe ts tj enstbarhet -

horer det tiH sakens natur det en hvar vit! deras 

beh.andling, Önskar följa sine egne metoder. Emel

lertid och då erfarenheten visat huru Jiitt schismer 

uppstå, då många åsigter förekomma om hålliiin 

gt-n .uti ett skepp, h vilket för tj ensten alltid är 

InenlJgt , är det af dessa skiil jag a nser a tt särski ld 

Flagg- -Kapten är i el\ e allenast öfvedlödig utan ock 
111.~nlig- fi)r tjensten, på en eskader, måhända ännu 
stone ;in s " k l~ "h f o CI f 
v" ' • ~~ s epp, ( a .~' e .~n pa le-skeppet så 

al kan utfora dennes g oromal. 

~tt .. ~ti ny<• Sjö-Afl(inings-Reglemcu tet antydc~ 
forhall ande med staLeu, hvilke t efter min tan -
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ka är ännu mindre lämpligt än Flagg-Kaptens an. 
vändande på eskadrar. Der förekommer neml. att 
Flagg-Kapten icke bestås med mindre flottan utgö. 

· res af flera ii.n sex skepp eller Fregatter, utan i 
dess ställe kommenderas en förste Flagg-Adjutant. 
Enär denne, de facto g ör samma tjenst som Flagg
Kaptenen, men alltid i tjensten är yngre än Skepps. 
Chefen, så har ett sådant skick vida menligare följ. · 
der än om Flagg-Kapten åtföljde. En Flaggmans 
upphöjda grad iir af för hög vigt för att nedgl. 
till direkta utdelningen af th:ss befallningar och 
dispositioner, ofta 1·örande mindre detaljer. Den 
närmast honom i ·dirdighet (*) anser jag ock böt· 
vara honom närmast i förtroende och umgänge i 
alla tjensteförhållanden, h vilket nu icke ii ger rum; 
då Skepps Chefen får inhemta ,.sin Amirals vilja ge. 
nom en inferieur Officer: eHer om Amiralen den 
direkte till Chefen utdelar, förlorar Adjutanten fi
len af dispositionerne, h vilket bry ter ordnings jem
na gång och likhets vinnande å ö frige skeppen, 
hvarom han_ skall besörja. Flagg-Kapten är alltså 
efter min tanka alldeles oumbärlig så snart en Ami
ral utgår. 

. Af lika stor vigt ,och af skäl, nog allmänt 
kände för att behöfva upptagas, anser jag det 
vara, att en Eskader-Chef som icke är flaggman, 
förer befälet inom sitt eget skepp, h vilket allt för 
väl låter sig göra så hos oss som hos Fransmännen. 
Jag är ock förvisssud att i allmänhet en hvar der· 
med skall finna ~i g mera belåten, än med särskild 
Chef i Skeppet. 

(") Som :kändt. är, har Flagg-Kaptenen rang framför äldstilo 
Skcpps-Chefen , uti alla mariner , utan afseende på dess auci
ennetet. 

11 

Roddflo tt(Lns Tak t ile 

äl' iifvenledes ett iimne, Inarvid jag· tror att några 
anmärkningar äro behörig-a. 

Utan att direkte hafva tjenstgjort vid detta 
vapens öfningar, hat\ jag dock haft tillfälle att öf
vervara en större exersis med kanonjollar i Stock
holms Skärgård och dervid förvi;;sades jag 01p. rig
tigheten i den öfvertygelse jag alltid iigt, att allt 
här berodde Jlå ett öfvadt samt vid sjö disciplin 
och takt vant befäl. Gemenskapens mekaniska be
fattn ing, bestående egentligen uti att hand te ra åror, 
och att lystra till några få, från tekni~ka termer 
nästan helt och hållet befriade, kommando -ord, är 
~ f en så underordnad beskaffenhet ' och så lätt, att 
på mang-ahanda sätt bibringa en trupp' då den i 

' öfrigt är vand vid militärisk hållning, att den med 
skäl kan sägas hafva en ringa del uti vapnets hand
terande med mer eller mindre ordning. 

Den karl, särdeles om han är sjövan, som 
kan ro en sort åra, kan med säl, er het påriiknas 
att på en dag lära ro med hvad annan som helst. 
Den utviig, som för samma kostnad lemnar Flottans . 
gemenska p en säker öfning i denna del, 11eml igen 
att väl sköta åror, och derjemte gifver tillfiille att 
bilda dem till sjömän, är alltså onekligen att före
draga framför en sådan, der endast rodd är i frå 
ga. Jag hemställer derföre om icl\e under iifning·s
expeditioner med seglande fartyg det förstni-imndc 
syftemålet kan vinnas, om uti Chefernas Instruktio
ner anbefalldes att iakttaga alla tillfällen till man
skapets öfning· i rodd med småfartygen så väl uti 
h anmar som under stiltje i öppna sjön, hvilket 
sommartid Qfta inträffar. 
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Så snart några seglande fartyg voro tillsam. 
mans, ägde de derå kommenderade Officerare och 
Under-Officerare tillfälle att ()fva de till detta va. 
Ilen hörande evolutioner, h vilka ~igande mera lik . 
het med landtanneens rörelser iin linjeflottm·s, kun
na utföras l ika ordningsfullt med de tillhands va. 
randc små fartygen, som med kanonslupar och 

· jollar. 

Häremot torde v:il anmärkas, att olikheten 
j storlek emellan kanonslupar och skcppsslupar, äf
vensom desse senares sins emellan, leder till ojemn
het uti de taktiska rörelsernas utförande; men_ då i 
betraktande tages att en officet· ena (bgen kan få 
manövrera ett liniesl\epp och den andra en brigg 1 

utan att tjensten lider, så vida han äger full skick
lighet i någondera, så torde iifven kunna tagas föt· 
afgjordt, att samma officer skall hafva iiga för ett 
1·igtigt bedömmande af de skiljaktigheter som råda 
1·odufartyg emellan, samt veta att afpassa rörelser
na derefter, utan att fiirvillas då enahamla rörd
ser förelwmma under tjenstgöring på verkliga skär
gårdsfartyg af en storlek eller cert. Såsom bevis 
härföre, får jag erinra hum det alltid v isat sig·, 
att .sådane officerare som vinnlagt sig· a t t vinna erfa -
1·enhet och takt uti tjenstens luaftfulla utförande å 
seglande fartyg, genast med skicklighet kunnat g·ö
ra sin tjenst å roddfartyg, utan fi)regående öfning. 
nen uti Stockholms Skärgård utförde större Joll
exersis 1829, yid h vilken mera än hälften af Offi
cerare och Under-Officerare sålunda för första gån
gen tjenstgjorde, bestyrker rigtigheten i detta an· 
förande. · 

En annan anmärkning· torde jcmviil gi:i ra> 
de rv iu att sii väl befäl som manskap, uti så ueskaf
fa<l exerti is gå miste om de n artilleri -exersis och 
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"fning uti de charget· som med kanonslupar och 
?ollar förekomma. Detta äger sin rigtighet, men 
J id närmare undersökning skall man finna, att icke 
~ågot ~ufvud~~damål denned förfelas: Jag hys~r 
neml. mtet tvlfvel, det den kanonservis som vunrnt 
färdighet uti att under alla omständigheter sköta 
en kanon å ett skepps eller fregatts batteri, jem
väl genast skall väl och fermt kunna sl<juta mecl 
en förut sl{Ottstätld kanon uti en kanonslups låda; 
äfveusom jag icke sätter i fråga, att de två man 
som blifvit inöfvade uti viskning· och laddning af 
en skeppskanon under sjöhäfning, icke äfven med 
snabuhet skola kunua fullglira detsamma med en 
kanonjolls stillaliggande kanon, h vadan för den del 
det rörer gemenskapen, full ersättning vinnes uti de 
dagliga artilleriöfningar som fiirehafvas om skepps
bord. För att visa och öfva den ordning hvaruti 

· chargt~r verkställas, h vilket ensamt rörer befälet, 
så möter intet hinder att förse hvarje skeppsslup 
med en nicka, h varpå tillgång alltio finnes omboru, 
och hvill<as begagnande vill fullgöra ändamålet. 

Anmärkas torde äfven att under exersis mell 
kanonslupar och jollar, vinna samtelige en känne
dom om skärgården, hvilket icke äger rum med 
skepps-slupar. 

Här är angeläget att göra sig reda för det 
sätt, på hvilket större öfningsexpeditioner utföras, 
för att bedömma om uti berörde afseende en hvar 

, derunder blifver i tillfälle att inhcmta den säkerhet 
som erforuras, enär det uti ett verkligt krig icke 
gör tillfyllest att känna de vanliga segel-lederna, 
Utan hela skiirgårdens så väl farvatten som öfrigc 
fjerdar och s u ud med deruti befintlige grund, äf
Vensom strändernes beskaffenhet i afseende på till
gänglighet för dehadwring·ar &c. 
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Som föremålet för dessa öfningar egentligen 

är utf{irandet af evolutioner och strategiska rörelser, 

samt målsl\jutning, men riitt betydliga beredande 

åtgärder måste röregå' hvaribland flottans hastiga 
förfursiande till kampemangsplatsen sl\ymlsamt må .. 
s te hedrifv·a~, så föreställer jag mig att en h var 

under passag·en elit, utan special-kartor och med 

lotsar på sin höjd å h vart ~jerde fartyg, har nog 
föremål f(ir sin uppmiirksamhet (hvilket iif\'en ä1· 
hiindelsen för åtenesan) för att sakna tillfälle att 

taga en sådan kännedom, om blott den led SOlll 

genomfares, att te! f ter flera års f{) dopp, minnet stod 

q var till den grad som erfordras, för att utan lots 

densamma genomfara, långt mindre der agera uti 

en fiendes närvaro och i handgemäng denne<l. Lot

sar iiro allbå oundg·änglige vid roddvapnets begag

nande både i fred och krig, h vadan lol\.alkiinnedom 

hos befälet upphör att vara en hufvudsak, sedan 

den af anförde skäl ät alldeles omöjlig att kunna 

påräkna. 

Af lwad jag sålunda anfört, torde sl•äligen 
lmnna dragas den slutsats, att den öfning· hvaraf 

f'lottans så väl befä.J som manskap ~ir i behof för 

rod1lvapnets ordningsfulla begagnande då (let gäller, 

lika ändamålsenligt kan erhållas under öfuings-ex

peditioner med seglande fartyg, som under särskil

ta skärgårds-expeditioner. Och som öfningen un

der skärgårds-expeditioner lemnar ingen eller föga 

uytta för befäl och manskap vid tjenstens ut{)fning 

å seglande skepp, h varken i afseende på Taktik, 

Manöver, Tackling, Artilleri eller Navigering, fram

står efter mitt omdöme klarligen en stor fördel, om 

de medel som erfordras för skärgårds-expeditiont:l' 

blefvo använde till sådane öfningar der tjenstens 
a lla föremål .kunna förenas. 
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S k e p p s - il!/ a n ö v e r n. 

J)enid ~ir fi:iga annat att yttra, än hvad som 

är all mänt kärHit, nemlig·en att S\'enska Officerare 

i allmänhet i denna del stå på en r:itt f(irsvarlig 

punkt och att gemenskapens lynne särdeles väl lå

nar sig· till denna del af sjötjenstens utfiirande med 

ordning och raskhet, då den riitt och med viirdig

het behandlas. 

Ingenstädes visar sig f(inlelen af det n_ya 

skepp s-systemet påtagligare än här, emedan en Y i
da k ortare tid erfordras iin fordom till inöfvande 

af en obefaren besättning, så att den hjelplig·en 

kan uppfylla sine åligganden vi1l man(ivern, hvil

ken inom några veckor bör försvarligen och inom 

några månader, rätt väl i de fleste omständigheter 

.kunna utfÖras. ))ock gäller Ilet äfven h ii r, att rät

ta andan af systemet i sin helhet blifyer iaktta

gen, neml.: 

a} Att fönlelningarne till de särskilta funktionerne 

med urskiljning hlifva upprättade. 

b) Att allmänna göromål alltid berlrifvas ordnings

fu ll t, utan afseende på om sådant i böajan ta

ger mera tid. 

c) Att icke större fordringar hafvas på folket, ~in 
som svarar emot den tid som blifvit anviind 

t ill inöfvande uti de särskilta och i början all 

tid friimmande göromålen. 

d) Att det kraftfulla allvar, som ifrån den första 

dagen till den sista bör yara rådande å befä

lets sida, alltid är jemnt och fullkomligt kon

seliVen t. 
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e) Att riittelser som förekomma, alltid gifvas ll1 e(l 
en syftning af undervisning , men icke •ned 
snäsande förebråelser. 

f) Att vårdslöshet eller treskhet samt förbrytelser 
' efter offentlig unc1et:sökning, med allvar rnen 

aldrig utan i behörig ordning, bestraffas. 

g) Att befallningar och siin1eles kommando-ord all. 
tid utgå med lugn och luaftfull väl'cl ighet, sii 
redige och fullständige, att på alla punkter, · 
en Inar utan hehof af vidare förklaringar kan 
inhemta hvad som bör ve rkstiillas m. m. 

Väl hafva dessa grunder varit erkända inom 
vår marin långt förr än det nya skepps-systemet 
der l)lifvit inf<irdt, eller uneler de gamla skepps
ordningarnes tid; men då tjensten inom ett skepp, 
enligt desse var fördelad emellan Officerarne, hvil. 
lm h var för sig a!lt~å · vid utfiirandet följde sina åsigter 
och sin takt, ~ir det af denna anledning, som nå· 
gon såtlan enhet uti hållningen och göromålen i 
allmänhet samt manövern i synnerhet, icke kunde 
åstadkommas som. nu, då Chefens n1i rmaste man 
ensamt och i eg-enskap af sin Chefs organ, står i 
spetsen för allt, förutsatt att han dertill äger erfor
derlige egenskaper. 

Till bevis för hvarl jag anf()rt om möjligllc· 
ten att under en lwrtare tid genom cle nya skepps· 
onlningarne väl hanrlhafde kunna bringa en besätt· 
ni ng till skicklighet uti manöverns utförande, tor· 
de meddelandet af f()Jjande tilldragelse göra till· 
fyllest. 

En' af våra Fregatter, der det nya systemet 
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fii r ~ta gån~en _r) iakttogs till g~:und" för tjenstens 
ttöfning tdl SJOS ombord, fick for nagra d agar en 

t A . l " Engeh•k m1ra sa som passagerare, h varunder om-
stär;digheterna fordrade forcering· med segel, hvil 
ket ock icke åsidosattes. Slutligen och i fi.iljd af 
tilltagande blåst med hög sjö, måste tredje refvet 
i märsseglen intagas, h vilken manöver Amiralen 
111ed sin lorgnett noga följde och hvarmed han för 
kl~rade sig mycket belåten. Då folket inkommit 
från råerna, ställde han till Selwnden denna fråga : 
vet ni hvad •.•.•... i ert ställe nu gjort med 
tle der märsseglen? Jo - de hade beslagit dem -
om de hwmat. 

Denna tilldragelse styrker fullkomligt hvad 
jag i det föregående anfört, att vilkore! f() r ett 
ordningsfullt och kraftfullt skepp beror der på, att 

. Chefen och dess närmaste man lika lifvas af begär 
att uppnå den högsta grad af fullkomlighet i allt, 
och att de fortgående 1·espektera gränserne för hvar
andras ä f, en som hvarje 11ersons befattning i skep
pet, h vilket är pl'incipen i skepps-systemet; h vari
genom förnöjsamhet vinnes uti gunnrums- och half
däckslifvet ....: f()remål af hög vigt- hvilket för 
feladt, förfelar hela sl{eppet; ty den sanning är er
känd och klar, att den som icl{e såsom här, h vad 
hufvudpersonerne betr1ifl'ar, lika myået åtlydes i 
följd af personlig aktning, som i följd af den makt 
krigslagarue läg·ga i hiinderne, den är illa lydd och 
sämre sekunderad då det gäller. 

(') 1812 på Fregatten J arramas, h vars Chef, Majoren O. G. 
Nm·tlcnslij(il!l, nu l{ontre-Amiral, var den som infiirde hns oss 
detta sakcmes biittrc sl1iek, hvill1ct, i h land de många fiit·bin
delset· vapnet har till Herr Amiralen, intag·cr ett utmiil"l<t mm. _ 
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Skepps oclt Farty{!,·s Tackling. 

Deri.ifv<:>r tror jag mig; icke kunna full sGn. 

digare redogöra iin att upptaga h vad d en Konn~:i t . 

t t: anfiirt, hvilken sist luft uppdrag att uppratta 

projekt till Hq1;l ementen f(ir sam t lige Uf>}:btit:cl e_rnc 

af huhudccrtern e af Flottans fartyg. Ut1 llliS ~ I Vet 

till Befiilhaf\·ande Amiral(~n, afgifvet i Maj månad 

IS;n jemte proj ekt t ill H.eglemente för · Skeppare. 

Uppblirden, förekommer neml. niist efter ing ressen 

fiiljande: 

''Ett uppdrag af så vidstriicl\t och grannl a. 

' ' ga heskufrenhet och h vilket ingriper i smnt ~ag ilt 

' 'hvarje del af dtt militiira Sjöväsendels största och 

''minsta detaljer, iit' och måste vara af sådan natur, 

''att förhållanden ofta m(ita, der en oändlighet af 

''variationer sammanträffa, ' särdeles uti (l e mindre 

''detaljerna. Sjiimans1<apet sil väl som allt annat, 

''hat· varit och år ännu föremill f(ir täta omskapnin. 

''gar. Hos alla nationer finnas derpå exempel. För

''iindringarne hafya Rt undom varit gagneliga och 

''blit\it allmiinna, ofta hafva de dock Llifvit aflag

"de sedan de uppliö r t att vara ett n_ytt mod, hvil

"ket bevisar att niriindringen ej uti hufvudsaken va

''rit n_yttig. Att s()ka rigtigt hediimma och begag

" na äldre bruk och sednare tiders f()rdelaktig-a upp

''finniugar, har utgjort föremål f(ir kommitterades 

''bemödanden. De våga ock hoppas, att, --· soUl 

''föga varit att förändra uti det hufvudsakliga, hvil· 

''ket förhållande ännu i en aflägsen framtid tor

' 'de komma att ~iga rum, så vida icke systemet 

" ffir krigsfartygs konstruktion undergår förändring, 

"och de sökt, att icke förbise något som varit gag• 

"neligt, ej, heller antagit nyheter som sakna erfa; 

''renhetens bekräftelse att vara nyttige, - ocl•sa 
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'',Jetta (leras arbete skall medföra det åsyftade nyt. 
''tiga ändamålet. 

"Till ledning för uppritttandet af det nu bi~ 

"fogade projekt till Reglemente för Skeppare-Upp

''börden, har det Svenska, uppgjordt 1803, och 

"det Engelska, tryckt 1819, blifvit begagnade; och 

''och h vad tacklingame angår, så hafva dimensio

''nerne af stående godset förnämligast blifvit följde 

"efter det Svenska, men löpande, som i allmänhet 

"hittills varit nog smäckert, efter det Engelska." 

Jag bör icke förbigå att niimna, det Engel

'ska Reglementet blifvit följdt äfven hvad blocken 

beträffa; men bättre hade varit om Kommittt~en 

med några jemkuingar viclblifvit de Svenska dimen• 

sioneme, emedan blocken blifvit föreslagne i all

mänhet för stora. Sådant kan icke tillräknas Kom-

, mitteen såsom ett misstag, då den trodde sig böra 

följa liVad den största sjönation för sig i denna del 

antagit. Engelsm~iruum hafva i senare tider aflagt 

de stol'a blocken, 'och efter en å Varfvet härstädes 

anställd undersökning om verlmingen af större elle1· 

mindre block, (*) liirer en ncds:ittning af blockens 

storlek komma att iiga rum uti det nya Reglemen• 

tet, innan det fastställes. 

Att uti hufvudsaker föga varit att 1·ätta, är 

alltså erkänd. t, och h vad de mindre detaljerne vid

komma, så enär den hugsamhet föt· tjensten som 

lifvar Sven!!ka Sjö-Officerare i allmanhet, hos en 

hvar alstrar ett berömviirgt heg·är att hos oss infö

ra de fii.~bättringar och g·enviigar de dels uppfunnit 

(•) Beekrifning hiirom iir intagen uti 2:a häftet af Tidril<rift i 
Sjöväsendet, 1836. 

(Tids!.r . i Sjö11. 3:e årg. , 2:a lf ,) ; 
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sjelfva och dels sett antagna .. hos andra nati~n.ei' , 
torde det vara lika omiijlig;t hatlanefter som httttlls , 
att de,m genom Reglemet~ten best:it~1ma. Att ~lr.~ga 
fördel af hvad sålunda mhemtas 111- e ller~ uttfta~.' 
är visser !i o-en föremål af hög vigt; dock sa angela. 
get det ä~ är atot f~.lja ._ti·d~n ~?h vetcnskap~rna .~~i 
dess framsteg, sa nodvandtgt ar det ock med vara 
knappa tillgångar, att icke lyssna till alla de pro. · 
jel,ter som nysl{apningsbegiirct låter födas, o och 
att iCl'e utbyta h vad vi hafva och kunna ~stad. 
lwm;na som tlppfyller iindamålet, emot sadant 
som i . hufvu1lsaken icke förbättrar men ökat· kost. 
na~len utan annan fiinlel 1in tllera prydlighet, .. eJ 
h;ller genom ans.tiillamdc ~rf !wstsamma for
iJih, lemlUt uppmiirhsamhet tll sadcmt, .. som: ~m 
~Jet IJlefve gmnsl:adl af insiglsfulle man, a ~1'
'l}iig kunde bediimmas att endast vara af SlSl~ 
V;iimnde egensl;ap. 

·:.; För att gå vars~unt men tillika sii.kc,~.t :till"äga 
i denna del, synes mig som Lorde v1 f o lp Dan
sl<aJ:nes och Norrmänncus exempel. Desse hafva en 
permanent Kommitte, 'Lestttende af Ch~ferne för de 
särski tta Varfs-Departementerna och 4 a 5 Kaptener 
at' Flottan under V:.HfsChefens presidium. De, såu 
som ,,i l~afva Reglementen för h varje uppbörd, 
men dit något fartygs inventarier f(irekomma att 
an tin o-en å 11yo upprättas, eller till någon deJ för
ändra~ eller ersättas med nytt i st:i llet f~r förslitet, 
nga Departements Cheferne, hvar för ~.i~ detalj, 
att infi:ir Kommittecn föredraga och behongen mo
tivera de f(irändringar, soin i f(iljd at Vetensk~per• 
n~s framsteg funnits gagneliga. Alla antecki~.mgar 
()fver skepps och fartygs eg·cnskaper samt forslag 
till ~in<! ringar umler sjö-ex peditionm·, svarande mot 
v:lra Observations-Journaler, :ifvensom alla andra 
uppgifter som angå Sjiivapnets alla grenar, emottagas 

~f denna Kommitt t; och f()red r::~gas der af antcck
ningarnes fiirfaitare) BOm på stiillet uf.vecklat· och 
;edog(ir för sin ~ u ~ tgter , Inarefter f(irslagcn, öf
ver·vägde af Kommitteen , antagas nch produceras 
elkr -- · förka stas. 

Jemnföres härmed det förhållande som Jws 
oss äger ru m, <lt•r 1le angeliigenheter som i Dan
nemark och No ni ge handha f vas af Sj{). Kommittecn, 
1iro spridde på d et s:itt , att fiiriind~ingar och nya 
uppfinningar anbefallas till iJ.lllagand e eller till 
försök , dels af det Kollegium som handhafvcr Flot
tans ekonomi~l<a styrdse, dels af S ta tious - od1 V:n·fs
Befälhafvarne, dds af Departemcnts-Cheferne, dels 
ock af Fartygs Chefer , ln·iika~ alla befattningar dels 
äro stationära och d d~ amhulutoris]o, och fi.iljakt
ligen iirendcna ueroende af spri<lJ-a oeh till . enhet 

· uti åtg~irderne inga lunda bidragande ;'isigter, så sy
nes mig· som under eH sådant n,]cmnt och vacklan
tie skick, icke den siikra ordning iir att ffirvänta i 
fr ilgor rörande sjövapnets uppcl~ållanr1e i enlighet 
med vet.<~n ska pcmacS framsteg och tidens fordringar, 
som om sådant vore (ifverlt:mnadt <h en Kommittt\ , 
uti hvil kcn all adc fnnlltioncradt: Det::dj Chcfernc vo
ro medlemmar jemte dc mest ulmiirkte af praktiske 
Sjö-Ofl'iccrare, under hufvudstationens Varfs -Chcfii 
presidium . 

Det faller sig klart efter mitt siitt att he 
tlömma, att de Sjö-Officerares erfarenhet och med
Vet·kan, hvilka i Kommittt':en voro ledamöter siwlie 
icke litet bidr:1ga till dd iindamåi ,;om ås,Y ftas, sir~ 
~.~le s som d,,, mera ii n de funktioneralie, hafva till 
falle att se r.::imma nde ctablissementcr och samman 
träffa med utl änduingar, ~jiim:in så,.;o m de, och så
lec.les äga en praktisk kiinnedom om hvad dc öfri
ge. enelast hafva af böcker dia andras berättelser. 
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-·ne haf-va ocl< mera ledighet än de uti daglig tjenst. 

g(iring upptagne Departem~nts-Chefcn~a, att ta~a 

kiinnedom om de vetenskapliga afhandhngar som ar. 

Iigen utkomma, för att deraf uti K.?mm.itteen före . 

draga hvad som för oss kan vara lamphgt. 

Att anteckningarne uti våra Observations

Journaler mera än en gång gifYit anledning till så. 

dane 1·iitt betydliga föriindringar på fartygs rund

Jmlt och tackling, som seelermera befunnits skadli

ga och fått omgöras med icke obetyd lig lwstn;,~d, 

skulle troligen icke kommit i fråga, om !imnet uti 

en Kommitte blifvit granskadt, enwdan af den dis. 

kussion h vartill 'för~lage t fi)ranledt, Kommitteens 

erfarne ledamöter säl•erlie en inhemtat tillfyllestg(i

ramle upplysningar, f(ir :u riitt bedömma om skä

len varit nog giltiga och förändringarnt~ af den e

g enskap, att de utan vidare un<lersökning bordt i

akttao-as, eller hänskjutas till vidare försök, eller 

ock k muas utan afseetulc: den ena af dessa åtgär

_der icke mindre Yigtig än den andra. 

Jag bernställer nu, om icke livad jag före

r.lagit och som icke orsal<ar någon kostnad, vore 

en nyttig utv~ig, h elst ~n sådan Kommittc icke al

lenast med säkerhet besörjde införandet af alla nyt

tiga uppfinningar, (*) utan utgjorde iifvenletles en 

återhållande autoritct, som förekom ej mindre för· 

hastade antaganden af nyheter, hvarpå icke är brist; 

utan ock medels användande på cxperimenter, (l~ 

det icke är att förmoda att Kommitteens erfarenhet l 

allmänhet icke skulle göra tillfyllest, f(ir att efter 

granskningen och dervid förekomne motiver, rigtigt 

(') Dervid .iGke fiirgiitanrle, att myclwt som kan vara gagneligt 

f iir de stiirru Sjö-Nationcrnc, i afsemule på deras krigsteater 

ociJ Jiing-l1urscr till alla hörn af verlden, l:an umlvaras a 

oss under v<1ra korta Juigsexpeditioncr i Nordena farvatten. 
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}Jeclömma hvall som föres!& s, huruvilla det ökar 

flottans eller vapnets tjensti.Jarhet i förh ållande till 

kostnaden: h vilket f{) rem ål är vigtigt nog· fö r att 

ald rig lemnas ur sigte. 

Återgående till hvad som siirskilt rörer mc

toderne .~·().r skepps och fartygs tackling, så blifver 

det en f~IJd. af hvad jag fiirut anfört, det jag an

ser a t t VI uh denna u el stå på en riitt försvarlig 

punk t. Hvad som dervid är att anmärka bedöm

mes olika efte1· h vars och ens sjölynne, utan att 

kunna sägas utgöra huf v ud sak, s01il ingår uti far

tygens me1· eller mindre tjenstbarhct. 

Likväl bör Jag icke underlåta att anmärka 

det senare tider medfört afgjorda f(irbättringar uti 

många hufvudsaker, liVaribland må niimnas Rund

hults arbetande, Repslageri, Tacklingars till verkan-

, de och Blocks förfärdigande, så att snart no o · fö -

ga återstå•· att Önska i dessa delar. e 

Om i senare tider någon gång anrnärlmin

gar nied skäl blifvit gjorde emot rundhultens Le

slag , äfvenso1n jernpersedlar hörande till tacklingen 

så lig·ger felet numera oftare uti mindre godt jern' 

au fört'cladt arbete. ' 

Hva(l som med mindre säkerhet hos os§ 

bedrifves, är st~g·elsömmcri, h vad skämingen be

träffar,, men dertill torde de u aHtfö1· trånga loka

len vat•a anledniugen. S egcldulr hafva vi af Sven

ska Fabriker, som uti godhet idw cftergifver nå

gon nations. 

Det sätt på hvilkct gam till tågvilke boSi 
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oss nu tjäras , är eft.er min tanl\a icke s:\ fördclak . 

tig t , som den metod man nyttjar på Fransyska Var f. 

Hos oss gjutes 1järan uti en panna som är 

fast uti en betydligt tjock mur. Denna skall genom 
eldning upphettas, tills tjäran tagit erforderlig viir
ma, 'och se1lan und erhållas dervic1. I Frankr·ike 
n.rttjas dubbla parmor med vatten emellan , så in . 
murad, att elden direkte verkar på deu yttres hotten . 

Det erfordras en chemisk ur1dcrs()kning för 

att btstämma om den värma, som på dessa olika 

s1itt meddelas tjiiran, derpå gör lika verkan. Mig 
förefaller det som den hetta, h vilken genom sten 
muren och pannan så god t som dirdae meddelas, 
är af en annan beskaffenhet än tlen som af den mel

lanliggande vattenkolumnen uppkommer. Säkert tor
de vara, att den senare icke vidlåd ar den ol:igen
het som uppstår vid den förra, att vara af br;in
nande egenskap, om värman genom oaktsamhet 
blifvit för stark. Emellertid och då det ~ir crkiindt 
att värma emlnst meddelas tjiim för att göra den 
liqvid, hvarförutan <ku icke iildrager sig i garnen, 
så hafva dubbla pan~or den fönfel, att deruti på 
en .gång icke fy !les · mera tjii t:a, än som erfonlra3 

för att väl betäcka garnen då de genomli.ipa, )war
igenom täta påfyllni ngar iiga mm, i följd hva!·af 

en 1·inga qvantitct, och , denna blott för en kort 
t id är varm, h varemot med enkel panna, mångdub

belt mera tj iira fordras, som s:llecles, enär icke tle · 
m gam g enom den kunna d ragas, får uthiinla lika 

många g ånger JiingTc värma, h vilket måste förorsa-
1\ a stockning på tågvirke, hvaröfver hos oss med 
s l{ ä l föres Idagan. 

Att tjll dubbla pannor å tgår vida mindre 

IJl'änslc, och att dc äro lättare att sl\,öta, synes mig 
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äfvenledes påtag·!ig·t . Bllfver viirman för stark, så 

afhjclpes det i (igonblicket, genom det heta vatt
nets uppspiidande med alltid till hands varande 
kallt, medelst en ganska enkel inr?ittuing s1l att det 
förra utträng·es af det senare; h varemot om sådant 

)länder med elen enkla pannan, ingen am1an utviig 

är att vidtag·a, än att gjuta vatten p~ elden, hYil
ket på den tjoclm muren verkar långsamt, hvarun

der tjäran i pannan bibehåller sin för högt upp

drifna hetta. Den tj1ira som efter slutallt a rbete 
om aftnarne, qvarbiifver i pannan, måste i den Sven
ska afsvalna i likhet med muren, h varemot uti den 
Fransyska, den öf'lerblifna mindre qvantiteten, ha
stigt afkyles genom kallt vatten mellan båda pan

norne, och således icke öfvergår till seg·het, h vilket 

med enlda pannan är fallet. · 

I sammanhang hiirmed hör jag icke förbigå 
att nämna, d et F ransm1innen hafva en inr:\ttning 

för garns uppvindning på stora rullar, så att slagen 
icke såsom hos oss Jigga nära hvarandra, utan v.ida 

mera i sicksack till bidragande af garnens hastiga
re torkning·, h vill{ et ii r en angeli-igenhet hYarvid 
man icke kan fiista nog uppm:irksamhet. Gam få 
i Frankrike icl<e slås till t ågvirke fördin ett ar ef

ter d e t de blifvit tjiirade, och således genomgått 
alla årstiders temperaturer. Amerikanarne hafva sam
ma regel, men hos dem vindas garnen på andra 
rullar .eftet· 8:de månaden, hvilket väl är kostsamt 

och besvärligt, men i tidm1s liingd väl b etalar mö~ 

· d;m, genom ett varal\tigare tågvirke. 

(Fol·tsättes,) 



(Insandt.) 

OM SJöFÖRSV KRET. 

Föga gifves någ~n verksammare utvä? att i enl~g
het med vetenskapernas stigande och trdens fordnn. 
gar uppehålla och f ullkomna hvilken metier som · 
helst, krigskonsten icke undantagen, än att dess 
angelägenheter med uppmiirksamhet följas af dem 
som derinom ärö verkande personer, och h vars 
pligt det i.ir att vara hemmastadde med de egenhe
ter inom hva1je, h vilka enligt sakens natur endast 
af dem i hela sin vidd kunna bedpmmas. 

Alla lände~ förete härpå tydliga exempel 
genom de skrifter som allestiides utkomma i Jour
naler, Tidningar och särskilta Brochyrer. 

Omsider har ~jöväsendet äfven i SYerigc 
börjat väcka ett allmännare intresse, och el etta har 
föranledt att män inom Flottans Korpser böJjat of
fentliggöra sina åsigter, så vii l rörar)(le vapnets nöd
vändighet för landets sjclfst~indighet, som tle~s or
ganisation äfven uti detaljerna, och dymedelst bör
jat uppfylla allmänhetens i denna del ägande billi
ga anspråk. 

Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet, h vars stif
telse och ändamål är offentliggjord uti l:a l1äftet 
af Tidskrift i Sjöväsendet för 1836, är en Korpo
ration, der man äg·er •·ätt att förvänta, icke allenast 
en nstlös verksamhet uti allt som kan leda till den 
bästa sakernas ordning inom sjövapnet, utan ock att 
ämnena blifva utredde med sal,kännedom. 

Hvad som de1·ifrån emanerar :.är alltså af en 
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belt annan egensl<ap ~n så<1ant som synes af ensJdl
te, uti Flygblad, Periodiska skrifter eller annat 

tryck. 

Från Kongl. Sällskapets tribun har u~gått. e) 
elen tänkvärda skriften "Tunhar om Skundmavzens 
Sjö-Fiirsvar.'' Min stiillnin~ inom vapnet. h,~r ~ynts 
mig fordra att granska dea.-; ty om hvarJe Fader-
11eslandets viin" med värma skärskådar det vap~.n 
som, ganska rigtigt anmiirkt, "utgör vi~hor~t J..ur 
dess sjelfstiindighel ," så måste det naturlagtvas vac
ka så mycket mera intresse hos elen som dermed 
skall värna Fäderneslandet och till detta vap~n har 
så stora f(irbiuddser som jag. Jag har funmt be
tänklighetet· vid detaljerna af de gjorda föt·slagen, 
jag har offentliggjort ~lem.'. ~ **) ~.lock icke. med ~~~~~ 
fullständighet som vant nodtg for att bhf~~ fo.~
stadd. Jag går derföre att tydligare redogor.~ ~ot· 
m in a åsigter i ä m n et, dertill uppmanad af Fortat
taren, hvill{en uti svaret ('" .. ) på mina eri~rin~ar 
yttrat ;;ig sålunda: "Insändaren? som. antyc~t s1g ttll
"höra sjövapnet, tror att en drskusston rorande d.e 
''detaljer som förekomma i ''Tankar om S/;andA
"naviens Försvar'' icke kan vara utan nytta. Jag 
"delar i allt afseende denna tanka, och det så full
''komligt, att jag amer mig stanna i fö~~i~del.se 
"för det han, genom sina anmärkning? r, t{.Jfv~~ nug 
''tillfälle att utveckla mina åsigter i nssa t1ll amnet 
"hörande detaljer.'' - - · -- - - - . -

Ehuru jag har anledning aU tro det För
fattaren understödjes af en allmännare dock inga-

(') Ö:dje hiifte,t 1836 i Tidskrift i Sjöväsendet, sid. 132. 

l") I 4ak ,häftet af Tidskriften 1836, sid. 12<1. 

(' .. ) l l:a häftet 1337, ,sid. :H. 



lmula enrihlandc (*) opmiOn' och således uer har 
en stor fördel på sin sida, bör jag; icke . unclerUita 

att taga uti niirmare sk~irsldldarule de skäl som blif

vit anförde emot mine anmiirkningar. Sedan dessa 

sk:il blifvit gransh:ade, vill jag i ett .sammanhang 

redogöra f{ir f(iljderna, (då landet löper fara och 
är i behof af Flottans skydd) om fartygscerterue 

blifva ordnade efter ena eller andra åsigten. 

Under medgirvande af rigtlgheten i den af 
mig gjorda jemnfiirelseu emellan kostnaden och strids
förmågan hos ett 74-kanon-skepp och en 60-kanons
fregatt, hemställer författaren till min "billighet 
"om, för llet att en cert fartyg är svagare än en 
"annan, den förra hör' utesluta" ifrån Sjöförsvaret.' ' 
Såsom exempel anföres· "Om man för det att Ka
" valleri, i synnerhet Hitt, i c l{ e kan göra något in
"tryck .på en väl formerall Infanteri-kolonn, aflade 
' 'bruket af kavalleri, h vad blefve månne följden~" 

- - - -- - "En arme har sitt artilleri, sitt 
"tunga och sitt lätta kavalleri, sitt infanteri, sina jä
" g are." "En flotta har sina Jinieskepp, sina svåra och 

" Jiitta fregatter, sina smärre seglande fartyg och slut-
" 1. . .) l l o f' t · " ·1gen sma rou(- oc 1 ang ar y g. -- - ..-,- --

lliir tyckes författaren icke hafva- öfvervägt 
egentliga anledningen till de många variatinnerue 

(' ) llcvis h[irföre finner man uti en i l:a hiirtct 1837, sid. 23, in
tagen artikel, h varuti en sakkunnig o~h erfaren man, synbar· 
l igen af vapnet, och noga belmnt mer! dess -förbiillamlcn, pil 
e l t lättfattligt språk, understödt af fal1ta, lidagalagt det För
fattarens förslag till erhiillande af en förbiittrad personal, icke 
n llcnast i vissa. afsecmlen är overkställbart, utan o el! ledantio 
till ulllför menliga följder . 
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jnoni Landt .urnu~ens vapen . Dessa äro efter mitt 

0 mdii111me, riittade efter de olika terränger, uti h vii -
' k l "/ " l ka armeer s o a ;unna agera, nem : Sl~ogar , 

berg , moras, hiijder, l:iit·r och sliitter. lJer tror 
jag, finner man sk:ilet för de miluga slag·en: ty icke 

kan jag föresGlia mig att man sålunda si:indcrdela

de sin~. strhhkr~fter, om jordens yta icke iigde 

mera an en af de uppriilmade bes kaffenheterna . 
I så fall tyckes mjg det man gjorde klokast att 
anv~irul a u et vapen som vore In a flfullast der. 

Enär Skantlinavicns str~inder blott förete ~:ne 
skiljaktiga egenskaper, nem l. iutill sliita kusterna 
s_tötande hat' och farvatten, samt skiirg·årdar, så är 

min tanka den, att vapnet IJ()r riittas tlerefter, för 
att å de olika fiilten kunna verka med den största 

' det vill siiga med den mest koncentrerade effekt. 
Omgaf:; fiidenreslan'det enllast af trånga skärgårdar, 

så vore det e tt påtagligt misstag·, att till dess för
svar gagna linieskepp; llVaremot om Skandinavbka 
half-(in Iii< t den Spanska, förnämligast utgjordes af 
släta och tillg~ingliga stränder, så vore det lika orig·

tigt solil ändamålslöst att bekosta hundradetals skär
gårdsfartyg , för dess försvar. Der en 60 kanons-fre
gatt seglar och manövrerar, der se o- l ar och manö -

b 

vrerar ~ifven linieskeppet; men då t: n artilleri -park 
icke kan anviindas uti kiirr och moras som ~ir jii
garnes fält, och en infanteri-kolonn, vort: den ock 
aldrig så vill formerad, måste på sliitten dulia un 
der för artilleri, särdeles åkande eller ridande, sft 

synes mig exemplet' sasmn skäl betraktadt' icke 
fullkomligt anviillll!Jart. 

Att i förväg förskaffa sig 60-kanons-fregatter 
P~ linieskeppens bclwstnad, och således finua sig 
nodsal{atl att i krigets öturrd lägga dem i linien , 
8.Ynes mig rakt ledande till samma följd, som att 
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p~ fältet, för att ers1itta antalet, insiitta husar~korp_ 

ser bland tungt kavalleri; ty utgåntten måste blifva 
f" •. b 
or regatterna densamma som f(ir husarerne, ne1111. 

untlerg·:'tng· eller flykt, och den öfriga styrkan der_ 

· igenom fiirsvagad, g·enomhruten och -slagen. Så_ 

dan är den jemförelse här tyckes mig· endast kun
nu aga rum. 

. F{}rfattaren fortfar: ''Jag skall icke anföa a 

"uågra _vidare skäl (') för de stora fregatterilas mi:ij 

"liga uytta, utau fortgå till besvarande af nästa au

, uiirkning el kr fråga hvad rum det t;[Orc4 antalet 

"af 12 t;lycken /{orvetter shall iutaga uti /wfvud
''vapnel för S/;andinaviens försvar?'' 

-"Det i min tanka Icke stora antalet skall an

" vändas, l:o såsom flottans repetitions och utldks. 
''fartyg i lirist af fregatter." 

.. Här har jag svårt att göra mig redo för den 

plan for~attaren förestiillt sig vid ordnaradet af Sjö

vaynet t~~l landets försvar. Han har f(ireslagit icke 

mmdre, an 14 fregatter, och likväl förmodas en 

brist för utkik oc~ repeterande af sig-naler till en 

fl~tt~ af 1~. sk~~P· l~å landet löper fara, kan jag 

:o.:arlag-en ... foreostalJa _Jmg, det .. vi ha f vu något ange· 
lagnare toremal att Jakttaga, an utt skydda detsam

ma ifrån det håiJ der våda är; och detta sker illa 

om vi bortskicka så många af våra kostsamma fre

gatter, att utkiks och repititions fartyg saknades för 

flottan. Att af en .förmodad brist i detta afse<~nde 

hygga korvetter, kan jag ingalunda anse fören l i •rt 

med en väl betiinkt krigsplan och stats-hushållnin:; 

J:_clst man efter min tanka kan hafva, hvilket jag· 

langre fram kommer att antyda, ännu mera äuda-

(') Och llVarför icke "till vinnande af insigtc1· i det riilta". 
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målsenlige utkiks fartyg, än fregatter, h vilka kunna 

repetera sig·na ler lika så vill som de, men kosta 

mångdubbelt mindre uti medel och bemanning. 

2:o "A.tt kryssa emot fiendens handels. fartyg·.'' 

Då landet löper fara, synes det mig rådli . 

gast, att vi icke skingra våra krafter, f()r att siika 

uppbringa handelsfartyg som hiindelsevls kunna triif

fas . Nonl<~ns trång·a haf och farvatten framte .ett 

helt annat förhållande än andra makters. Vi hafva 

icke några d_vrbart lastalle galioner att förviinta, 

hvilka i brist på kommunikation med moderlandet, 

~akna kännerlom om politiska hvälfningar. De Sta

ter med hvilka vi kunna komma till delo, veta nog, 

om tle icke äro mästare öfver hafvct, sålunda begå, 

att fångsten Llifver ringa. Att af uetta skiil bygga 

korvetter, sy ncs mig icke af egenskap att intaget 
ett Tum uti landets försvar. 

3:o "Att konvoijera egna handelsfartyg, hv:l"r 

"till de äro ganska tjenlige, emedan de äro öfver

"l:igsne f.ientlige kapare och sm1irre krigsfartyg; och 

''om flera smärre krigsfartyg iiro konvojen f<iljakti

"ge, äro 1le för dessa en repliel'ingspunkt." 

H1ir stadnar jag åter uti gissningar enwt hvil

ken makt författaren ansett sig behöfva sltydda vå

u konvoijer med korvetter, såsom "ganska tjenlige". 

Systeaner böra alltid af8e allmänn<l förhållanuen 
. ' 
lcke extra. l-ha d konvoijeringar angå, så tonic 

sådana som ägde rum de senare åren till 1814 fa 
, ' 

anses höra till dem, h varvid afseende bör fästas; 

lllen illa hade det säkerligen aflupit fi.ir korvetter , 

at.t ~n~d konvoijer passera sundet, om icke passag·en 

~~ lameskeppen hållits öppen 1ler. De smiirre krigs . 

fartygen, som v oro ko:nvoijernc följaktige, h var och 
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en för .~ig (.ifvermiigtig fiendtlig-e kapare, hade vida 
mera sakerhet uti att söka undkomma de kraftfulla 
kanonsluparne, än att rcpliGr<l på korvettcrne. D 
"l k" l l .. · en va am a I:uHlelsen med Engel5l\a linirskeppet Afri . 

k~ 1808 gtfvcr hiirp:l ett ingalunda tvetydigt be. 
vis. Af detta skiil kau jag icke gi lla att man Lyg , 
ger korvetter till konvoijeringar fi}r extra l<asus 
sedan erfarenheten visat det dc ick~ lowna IIJlpfyll ·' ·• .1 o 1 • . . a 
an< ama d ut1 vanliga . 

4:o "Till hvarl "krigsfönättning som helst 
::der fr~~·att~r ic!{C äro bP.hiifligc, icke att t i Il gå ', 
, eller for dJ_upgaende, men der behofvet påkallade 

mera effektiv styrka, än h vad ett af flottan~ smiir . 
"re fartyg kan erbjuda.'' · 

. !!är iir i_ckc något hestämdt än;lamål upp · 
g1fvet, SaS~Ol U~I de a:ne redan granskacJe punkter
na; men visserligen skulle åtskillige krigsförriittnin . 
gar kunna uppriiknas af m[lhiinda lika viisentlig 
egenskap s~n~ ~le a!~~(}rcle: dock som jag anser kor~ 
'etter n e opahtltge for dem alla, och det dessutom 
icl<e är fi.ircnligt med en ordningsfull diskussion att 
o 1 tt . l .. ' a" mo sa a su an~ vagnar, uppgi)ra sk iii, fi}r att få 
~agn oatt "~:de~·l~,gga, så iir All' t 11,1' sådan anledning 
.]~g ~~~~te fo~b1g·a -~l et 4:!1: a11tydde, me11 icke upp 
gi!'nc andamald for de 12 korvettemes intagande 
utt hufvudvapnet för landets försvar. · 

Den jemnförelse jag anstiillt emellan linie
~k.eJ1p ~.ch k_orv~tter, anser författaren "icke i något 
}all ho~a till amnet, emedan om iin ett74-kanon
' skepp Icke kostade mera än 3 korvetter blir der
,af Icke någQn följd, att de senare kun~a undva
,. ras ' ty af samma skäl, kunde ett kavalleri .rcg·e
. mente, emr.dan det kostar mera än 2 infant~ri
-'regementen genom de senare ersättas." 
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Da liniesl{eppcts vigt i försvaret är besttimd, 
men lwrvetternes af ingen eller högst underordnad, 
torde jemnf(irelscn . för att bevisa hvad man går 

111iste om af de föna, om företrädet lem n as de se
par c, icke vara ett så alldeles främmande ämne ut i 
en diskussion, till art och beskaffenhet som denna , 
eller lanhar om landets försvar. 

Hvad styrka för sin mening författaren för 
' väntat vid h"är åter ifrågasatt jemnfi.irelsc emellan 
infanteri- och kavalleri-regementen, kan jag !'a!mer
Jigen icke inse. Om dem kan icke siigas att deras 
bestiimmelse iir tvetydig. De hafva lwar för sig si
ne ändamål till landets försvar, och rätt anviinde äro 
starka då; men korvetten är svag på hajvet, svag 
uti skih-gården och svag i sundet; jemnförelsen sy
nes mig derföre icke rätt lyckligt använd. 

Vidare og·Uiar författaren de af mig föreslag
ne mindre fregatterne, och säg·er sig vilja be,•isa 
att sådane äro "de mest oduglig·e af alla krigsfartyg". 

H vad angå!- egenskapen af krigsfartyg, så ii1· 
här en alldeles ny fråga~ ty jag har aldrig· yttrat 
det jag anser små fregatter kunna intaga något rum 
af vigt uti vapnet, utan fiirniimligast till exersis för 
flottans personal. Men efter författaren anser ni.idigt 
att utom fij1· de uppgifnc fallen, hafva korvetter 
"till hv~d krigsförrättning som helst, der fregatter 
'icke äro . hehöflige, icke att tillgå, eller för djup
~ gående, '' så latom oss tillse om icke en mindre 
fregatt skulle kunna uppfylla hvad man påräknat af 
korvetten. 

• Innan detta företages iir det angeläget att 
adagaliigga, det icke tillfälliga planWsa ingifvelser, 
Utan systematiska beräkningar, föranledde af och 
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grundade pli afseendevärda fakta, tjenat till letl. 
tråcl för mitt omdömme. 

Författaren har uti sin afhandling p1 det mest 
öfvertygande s~itt framst~illt den oemots[igliga san. 
ning, att, "i sjövapnet;; fullkomlighet ligger grun. 
''den för Skandinaviens sjelfbestand". Såsom viikor 
f(ir detta vapens fullkomlighet gäller dock hvad an. 
fördt är uti 4 häftet nf Tidskrift i Sj<>väsendet å.r 
1837 sid. 187, "att stridsmannen (personalen) be. 
"tyder mer än vapnet, och arbetaren mer än verk. 
"tyget, helst det senares ändamålsenlighet alltid 
" blifver en följ(} af den förres skicklighet". 

Huru flottans personal skall kunna bibringas 
cleu öfning under fred, som utgör viikoret för dess 
(\ugli,ghd då det gäller på 'allvar, bör alltsil ingå 
uti de planer som afhandla landets försvar. 

Då jag trott mig skyldig att afgifva några 
anmärkningar vid det förda ordentliga förslag som 
i sådant afseende af en man af vapnet i tryck blif
vit underställdt allmänheten, så ii ger ock allmänhe
ten billiga anspråk att jag skall kunna redogöra för 
dessa anmärkningar. Jag stadriar alltså i förbindel
se hos författaren, som genom sitt svar beretlt mig 
tillfäJJe, att utveckla mina åsigtcr i denna del. 

Med en ändamålsenlig öfning menar jag 
l:o den som hos de högre befälsgraderna underhål
ler den sjömanna-takt och erfarenhet de i yngre 
åren förvärfvat, och som bereder dem tillfälle att 
praktiskt följa metjen i dess framsteg. 

2:o Den som kan gifva de yngre Officerarne 
en rätt dan_ing till sjömilitärer, h vartill efter mitt 
omdömmc fordras, \ltt de i tid och på örlogsfartyg 
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{å göra praktiska sam't tillräckliga tillämpningar af 
sin inhemtade teori. 

3:o Den som underhåller dc äldre Under
Oificerarne vid kunskaper och disciplin, så att de 
alltid äro tjenstbare, och bereder dem tillfälle att 
utmiirka sig, på det man med säl<erhet må kunna 
utse de skickligaste till Officerstjenst under krig ; 
och för de yngre Under-Officerarne, den som jem~ 
te utväg att använda sin teori, är nog uthåJJande, 
för att på grund af säker kännedom, kunna låta 
sådan e återgå till gemenskapsklassen, som icke ä m 
fullt qvalificerade till befordran. 

4:o Den som bibringar åt Flottans gemen
skap sjömannafärdighet i bredd med militädsk 
esprit, och 

5:o Den som bildar och underhåller en, om 
jag så må yttra mig, ingenstädes afbruten kedja 
af kunskaper, nit och erfarenhet samt b ekantskap 
med och om h varandra, emellan de högt uppsatte 
och de lägsta af Flottans personal, så att en nu 
saknad enhet må blifva rådande uti principerna fiir 
alla tjensteförhållandcn. 

Då j,ag icke kan göra mig redo för •·[itt 
många systemer till en exercis för flottans personal 
som, med fästadt . afseende på sådana förhållanden 
som icke låta betvinga sig, kunna uppfylla ofvan
~.krifne vilkor och vara bestl'mdande genom tiderna, 
ar det angeiiiget att andraga hvad mig synes i den~ 
na del kunna och böra leda till ändamålet. 

Jag förutsätter docl< följan<h~ vilko1· såiom 

(Tidskr. i Sjö•'• 3:e ärg_._, 2:11 H·) 8 
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oefte1·giflige, neml.: att tjensten uneler öfni ngsexpe. 
elitioner skall organiseras så, att den kan ordnings~ 
fullt utföras eller att en lwar blifver så använd 
som uti kt-ig' om än i mindre skala: att för öfnino-' f" l b årligen utg·år en eskader, bestående af artyg lVil-
ka i storlek närma sig till hvarandra så mycket sorn 
miijligt för att förena enahanda. ~im n en till tiiflan: 
att en Amiral såsom Chef kontrolera r tjensten: att 
Officerarne i Befälsgraderne minst hvart 6:tc år 
hlifva sjökommenderade, <le äldste · fyra månader 
och de öfrige ett år och Officerarne i de Higre 
grailerne ju oftare ju bät~re. 

I ordningen h()t· nu följa att tillse hvilka 
fartyg som, med betraktande af de omständigheter 
h varvid afseende måste fästas, b~ist uppfyll<C ända. 
målet. 

Författaren har anmärkt att "man bäst exer
serar med sådane fartyg som kunna fiiras i striden" 
(en sats som han nogsamt känner att jag hyllar). 
De kraftfullaste det.,. äro Linjeskepp; men att alltid 
hålla flere sådane ute, några fyra månader och de 
öfrige ett år, dertill fordras summor som blifva 
kännbara för vida rikare stater än Sverig-e. Äfven 
större Fregatter kräfva medel som ()fverstiga våra 
tillgångar. Dessutom blefve flottans numerär af ge
mensl<apen otillräcklig till sådane sjökommenderin· 
gar samt till arbetsmanskap vid stationerne och till 
lastfarten. Att fylla bristen från Handels Sjöfarten 
blefve för denna högst menligt, om än den högst 
betydliga högre kostnaden af hyror skulle kunna 
besegras. 

En sammanblandning af linjeskepp och kor
vettet· uti ~n ö,fning·seskader är jag nästan viss att 
Författaren icke tillstyrker, emedan ingen jemfö-
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else eller täflan kan äga rum uti manöver eller nå~on sort o ex er sis em_cllan fartyg· ~-f så olika stQrl~k, 
emedan pa skeppet 1cke kan anvandas flera Office
rare med full sysselsättning- än på en fregatt, och 
e111 edan alltför få fartJg· f()r det så vigtiga ändamå
let att öfva taktisk a •·Örelser, skulle kunna sättas i 
kommission genom linjeskepps använi:l ande uti öf
nings-eskadern. Efter min tanka '\'Ore två 40-ka
uons- och fyra l 8- kanons-fregatter (*) de tjenliga
ste , ty derigenom vinnes en f(jnlel som icke torde 
kunna motsägas, nem!. att flera Fartygs-Chefer, 
fl era Sekunder, Hera Vakt- eller Qvarters- samt 
Batteri-Chefer, flera U ppb()rdsmän, flera Kanou
Kommendörer, flera rorgängare och förhandsmän 
up pöfvas, h vilka alla, om de vinna säkerhet uti 
utförande af deras illiggande å ifrågavarande fartyg, 
s;1:nt nog blifva hemmastadde på -Linieskeppet. 

Vidare är min plan att de sex fregatterna, 
i slutet af 1.\'Iaj skulle utlöpa, och i förening· med 
de Nonska exersisfartygen kryssa i Nordsjön. De 
Svenska skulle Ctterviinda till Östersjön i September 
och 40 -kanons-fregatterne afmönstra i slutet af må
naden, men de fyra mindre skyndsamt intaga un
de r tiden beredde alla f<irnödenheter som kunna 
inrymmas, för att utgå till södra ldimaterne öfver 
vin t ren. 

En sådan årlig öfning synes mig· på några 
få år kunna upphjelpa den föga sj(imanna-esprit 
som tyvärr nu är rådande i korpscn. De1jemte 
vinnes ock ett annat ändamål. Att en Svensk Ami
ral med en eskade r Fregatter alla år uppehåller sig 
Uti ett haf der snart sagdt hela verldens flaggor 

(') Eller [(orvctter, om dc bättre uppfylla iindamålct , h vi lket T i straxt skola umlcrsölm. 



passera, synes mig böra gifva en ökacl vigt åt na. 
tionen, siinleles som Skan<linaviska Örlogs-Flaggan 
dessutom kommer att visa sig i dc länder, der vårt 
handelsintresse det fordrar. 

G l ·r . erna mehgt ver pg att andra systerner föl' 
?.fning " af ~lott~-~s personal kunna uppg(iras lika 
andamalscnhga for samma kostna<l; men att ,.ett'' · 
system blifver etableradt, so1n bestur genom tider. 
na och icke lemnar något af föreskrifne vilkor ef_ 
ter, är nö<lvändigt. Mi detta betänkas, ty behof. 
vet af öfning och underhållande af kunskaper ge
no m praktisk tilliimpning är stort. Den är n(id
viindig för alla män af yapnet, den högre med den 
lägt:e, ocl~. utan de.n iir all omtanka och alla upp
otfnngar for matenelien fruktlöst använde. 

Då Flottan utgö~ den styrka som först skall 
emottaga landet,; fiender och på h vars · integrite det 
beror om de öfriga vapnen behi)jva att tillilas el
ler icke, så måm1e det iir riittvist att dess personal 
skall vara i sakna(l af en omhugsnad som sedan 
sekler tillgodokommit de andra vapnens? En fast
st~·llhl plan till öfning för Flottans personal, svaran
de mot .. R~.geme~.ternes af Armeen årliga öfningar, 
skulle forsakra. fademeslandet att dess marin, och 
det snart, blefve h vad Svenska armeen v[il anförd 
alltid varit - fiendens shiich. ' ' 

Vi hafva omniimnt att öfningssystemet bör 
rättas efter sådana förhållanden som icke låta be
tvinga sig. Bland dessa intaga tillgångarne eller 
medlen för~ta wmmet, och att afseende dervid blif
vit f[istatit , bör nu visas. 

.. . En kalky l öfver kostnaden för den föreslag· 
na ofmngen måste <lerföte uppgöras, och den ut-
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faller, efter sådane ber~ikningsgrunder som i all- . 
mäuhd befunnits rätta, förslagsYis sålunda: 

•fvå 40-kanons- och fyra 18 kanons-fre
gatter kosta för 4 månader ..... R:dr 

Fyra 18-kanons-fregatter kosta i 2 mån. 
))i to med silfver-afiöning, men inhemske 

medhafde förnödenheter för 3:ne må-

02,000. 
21,000. 

nader .............................................. ....... '12,000. 
J)ito med samma afiöning, men anskafl'ad 

llroviant för 3:ne månader ................. 55,0QO. 

Tillsammans B:ko R:dr 210,000. 

Summan är visserligen betydlig för vårt land 
.. 1 o J ' men am ama et som dermed vinnes är ock stort i 

jemförelso med medlen. l\H i betraktande tagas 
bvad landt-armeens och bevärino·ens årliga öfnhwar o . b 

kosta, hvilka, då allt noga beräknas, uppgå till Hera 
gånger summan; må ock i beräknin g- tagas hvad an
sprak man skulle kunna hafva p å flottan under ett 
bättre sakernas skick än det närvarande, för landets 
trygghet, och den tänkande skall säkP.rligeu finna 
att man för Flottans personal icke gjort förmycket, 
emedan den utgör en skyddsmur , hvilken ju soli
dare den är, ju tryggare iir man derinnanf(i rc . 
Men lyckligtvis äro vi i tillfälle att. klarligen åda.
galägga att utväg till dessa medel redan finnes, och 
att man endast har behof att 1·ättvist fördela dmn 
föt· att vinna ofvanskrifne belopp. 

. Uti den redan hiir förut åberopade at·tikcl n 
1 l:a häftet af Tidskriften fiir 1837 "Om Indelte 
"och Roterade Båtsmän, i anledning af l'anka1· om 
Shandinaviens försvar" har nem!. en författa re som 
synes noga bekant ej mindre med fiottaus angelii~ 
geuhcter, än ~ifveu landets institut ioner, uppgj or t 
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en säker plan till erhållande af <len betydligaste 
delen af hvad som erfordras till öfning för flottans 
personal, och till denna konseq ven ta artikel tror 
jag mig med trygghet kunna referera. Deruti 
är upptaget kontant årlig afgift för 892 man va
kante Stads-Båtsmän, efter hvarl de lågt beräknadt 
kosta (*) ....... .... ........ ... ....... ................ R: dr 44,600. 
Vakal].s-afgift för 694 man Landt-Båtsmän, 

som ansetts böra siiitas på vakans 
uneler fred (**) ................................... 17,350 .. 

På Riks-Statens 4:de Hufvud-Titel är an-
slaget till sjö-exercis . . .. .......... ........... 45,000. 

Likaledes af Handels- och Sj(ifartsfonden 45,000. 
Besparing kan uppkomma om gamisonstjensten i 

Carlskrona blifver bestridd af turvis ombytte 

(') Den enda anmiirkning jag slmllc vilja giira härvid iir !len fö
t•eslagna utviigen att [(ongl. iUaj:t fiirst skulle anbefallt\ Stads
Båtsmänncns uppsiittandc fiir att å ter siitta (lem på vakant fot. 
Detta synes mig vara en nmviig som icke torde vara behiiilig; 
ty om H. J\'1. lemnalle åt Stiidcrua valet, att antingen upp 
sätta Eåtsmiin, e.ller derfiire betala 50 R:dr årlig ''fikans-af
gift för hvat·je, s;i rlt·ag;t de siil<edigen i(;ke i betänkande alt 
föredraga det senare, som l<ostar m inst, helst tie iclte rimli
gen lmnna begära eller äga förhoppning att ,•inna befrielse i
från blid;\ delarne, oeh vidblifva det föråldrade skicket sedan 
J{ongl. Maj:t i följd af 1834 :lrs Stiindcrs underdåniga fnm
stiillning, i m1det· fii rordnat, att alla Båtsillän uti !andsorterne, 
hvarfii re Rotefrihet ifrån urminnes tider blifvit bctaht metl en 
i jemförcl~c med markeg;'ingcn, ringa afgirt, skola uppsiittas . 
Denna förlindring för lamlsortel'lle har ' ·iii icke ännr: blifl'it 
~;att i verkställighet, men Rammat·-Riitten har likviii vid 1835 
års räkenskaper för Blelting·c Län, till inbetalning anmiirl;t 
aldllna!len emelian äld re priset 12 R:dr och årets m:ulwg·åno-
63, för b varje Båtsman. 

0 

( .. } Det är smärtsamt att niidgas vidgå niirlviindighetcn att minsl<a. 
vår redan mycket fiir liten varant.lc nummeriir af de fiir Jan· 
det och ''apnet så nytt ige Br1tsmiinncn, fiir att få dc iifrig·e 
t.ien.~tbare. Då man ha r hopp att det vigtiga iimnct af ål"lig 
öfning fiir Flottans personal på allvar bringas å bane vi(! nästa 
Ri!<smiite, så vore det önskligt, att Stiinderna gjordes upp
miirksamma på huru l;iinnbar uppoffringen är af 100 man "odt 
folk. F~ n ii r besparingen hlott utgiit· 17,000 R:dt·, så tror "'j ng 
at~. om en l'igtig l<iinnedom a f fiirhåll andct kunde meddelas 
Standerna, skulle dc siikeriio-en anvisa beloppet att ut"ii 
från annat •håll, och låta Flottan få behålla sitt f~lk, hvilk~t 
i bchofve~o stund icke kuu ersättas. 
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400 man af LalHlt-Regementerne i 
stililet för Sjö-Artille.ri~Regementet (*) 35,000. 

på .Flottans extra och eX}JCl{tansstat utgår 
ännu årligen betydliga summor. De 
i mån af afgången redan gjorda be
sparingame hafva enl. Kong!. Brefvet 
den 2 Nov. 1824 blifvit auvände till 
materiellen, men då det är erkändt 
att personalen behöfver en ökad vård, 
är det ock billigt, att h vad som af 
personalen besparas, bör ock till per
sonalens behof användas (**). Af 
denna a~ledning· tror jag vissedigen 
att intet hinder hos Kong!. Maj:t mö~ 
ter, om förslag i underdånighet gö
res att af Extra och Expektans-Sta-

. " "''3,<~r;o . tens besparingar till exercis aises ..... r.. ru 
-----

Sålunda synes mig som hade vi redan till-
gång till den erforderliga summan R:dr 210,000. 

(Fortsättes.) 

(") Det iir anmärkningsvärlit, . att bvarlten Fiirfatt~ren till "Tm_z
kar om Skandinaf'iellS .S'.Jö}iirsf'ar" eller tlen Insamlare, som .vtd 
förslan-et om en annan organisation af Hottans gem enskap gJ?_~·t 
så g~umltig· <t anmärkningar, tal?.~ t i I.Jett·ak_ta~~lc att SJ? 
Artitlcri-Regcmentct med dess B~li~l, m1tler kng ar vRpne~. ttll 
ranska ringa nytta, men kostat· <n·hgcn stora ;; ummor. N.~gon 
~nnan fönlel !lem f än bevakning i land, har 1~ke .!t eller .F lot
ta un(le•· fre!l men att t!enna bevakning· lam ltlm a~orlamalscn-
1' "t .• tadkonm;as för vi(la mimtre kost!Jad , t01·<le Icke kunna 
~~slt:~~~s. Vi få snart vid ett annat tillfälle anledning att ut
förligare redogöra hiirförc. 

(") Äfvcn hiirom sL:olc vi framdeles utvcclda våm åsigtcr. 



OFFICIELLA STADGANDEN. 

(Forts. fr;1n sid. 122, 2:a årgången.) 

59:o Kongl Maj:t har i nåder funnit godt 
tillåta att andre personer än Kadetter må, då de sig 
dertill anmäla, vid Krigs-Akademien undergå van. 
lig Sjö-Officersexamen, när sådant, utan försumman. 
de af J,ärarne i öfrigt åliggande skyldigheter, pröf. 
vas kunna äga rum. Stats-Tidningen N;o 65 för 
den 18 Mars 1836. 

60:o Som hittills endast sådane ' yngre Sjö. 
Officerare, h vilka ingått uti Engelsk sjötjenst, blif
vit till1·esestipendiers åtnjutamle i underdånighet an

mälte, änskönt Kongl. brefvet den 2 November 182'1 
i sådant afseende icke gör någon inskriinkning; har 
Kong·!. Maj: t förklarat Dess nådiga vilja vara, att 
~nga .~jö-Offic.~rare_, .som ing·å uti h vilken vänskap
lig SJomakts OrlogstJenst det vara må, skola äga 
att till resestipendier i underdånighet föreslås. stats
Tidningen N:o 95 den 26 April 1836. 

61:o Karantäns-Befälhafvarebefattningen på 
Käns~ skall anses som ett så beskaffad t uppdrag, 
.hvartill efter pröfn ing i hvarje särskildt fall, så viii 
Officerare i Flottan, som äfven andre dertill skick
lige , personer må kunna i nåder förordnas. Kong l. 
brefvet d. 2 Augusti 1836. 

62:o Rusthållarne i Södermöre sammanträaa 
endast hvart femte år till bestämmande af Marke
gångsvänl~t å de, enligt Hiiradets Indelnings-Kon· 
trakt ntgaeQde ntstningspersedlaJ'. Kongl. brefvct 
den 20 De-cember 1836. 
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63:o Yllel{anluser begagnas jemväl vid salut 
och exersis, så ofta mera än ett skott af hvarje kanon 
skall lossas. Kong!. brefvet den 20 December 1836. 

64:o På Pater Noster är ett vårdtom upp
rättadt. Förvaltn. bref den 21 Febr. 1837. 

65:o Till muddring i Göta Elf får Directio
nen afsluta Kontrakt med 30 a 40 man båtsmän. 
Kongl. brefvet den 24 Februari 1837. 

66;o Timmermän och Handtverkare äro att 
anse som annan Kronans gemenskap, h vilkas gage 
icke kan innehållas till 11rivate skulders betalande 
annorlunda än i 14 Kap. 82 §. Krigs-Artiklarnc 
tillåtes. Förvaltn. bref den 6 Mars 1837. 

67:o I afseende på pension, upptagas Öfver
sten vid Sjö-Artilleri-Regementet i andra, Öfver-

_Fält-Läkaren, Kontors-Cheferne i Stockholm och 
Göteborg, . Sekreteraren, Auditören och Kassören i 
Karlskrona uti fjenle, Vice-Advokat Fiskalen, Kam
marförvandter och Förvaltare, jemte Kassörerue i 
Stockholm och Göteborg uti femte, samt Revisorer 
och Regements-Skrifvare uti sjette klassen. Kong!. 
brefvet den 29 Mars 1837. 

68:o I>en i 24 §. aLTulltaxan den 30 Juni 
1835 nämnde föring må ej ~iga rum, då icke varor 
med samma l~igenhet i stadg-ad ordning införtullas 
till ett efter Tulltaxe-bestämmelserna beräknad t vär
debelopp af minst 300 R:dr banko. Kong!. kungö 
relsen den 14 April 1831. 

69:o Instruktionen för Förvaltningen af Sjö~ 
ärendena den 2 November 1824 ändras sålunda att 
i 4 §. orden: "samt ledningen af och" utgå; att 
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8 §. blifver så lydande: "Chefen med Förvaltnin. 
"gen af Sjöiirendena blifva l{ongl. Maj:t ansva. 
"rige att Rikets Flotta och försVla·smedel till 
"sjös, i alla de delar, som enligt denna Instru/;. 
"tion, jJä Verhets handliiggning ankomma -
"- - -- hushällning vinnas han. Chefen hw· 
"ock - - - iakttagas bör; doch att derige
" nom i el; e göres någon förändring uti h vad ge- · 
"nom denna Instruktion föreshrifves. .Äfvensom 
''han mä - - - ajvakta;'' samt att 9 §. så 
förändras: "I öfrigt skola alla mål efter dems 
''natur emellan Ledamöterne till föredragning 
"behö1·igen fördelade, gemensamt' behandlas och 
' 'efter röstemes pluralitet afgöras. I händelse af 
"liha 1·öste1·, gälle den mening, Chefen med sin 
" ·röst biträde1·". Kong!. brefvet den 14 April 1831. 

70:o Båtsmans-Kompani-Chefer, bvilka icke 
vistas inom kompanierne, utan beordras att ifrån 
stationen afresa till bevistande af Rotejemknings
kommissioner i . landsorten, erhålla skjuts och trak
tamente; hvadan Kong!. Brefven den 20 Juni 1827, 
samt den l Februari och den 16 Augusti 1836 en
dast äl'O tillämplig·e för de Chefer som vistas i lands
orten. Kongl. brefvet den 21 April 1831. 

7l:o Kongl. Maj:t har i nåder bifallit: a) Att 
arfvodena för Båtsmans Korporalerne förhöjas till 12 
H:dr om året. b) Att Cheferne för Timmermans
och Handtverks-Kom11anierne få årliga arfvoden i 
mon af Kompaniemes styrlut. c) Att vid hva1je 
Matros-Kompani fil. vara 4 Korporale1·. d) Att de 
skickligaste skeppsgossar, h vilka utses till Korpo
raler Hi 8 R:dr om året. c) Att de 3 Fanjunkar
ne vid Sjö-Artilleri-Regementet erhålla 240 lblr år
ligen i ((in .och tjenstgöringspenning·ar. f) Att Ord
uiugsmiin vid Tinuuermans· och Handtv~rks-Staten 
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få ~ sk. hvardera om dagen. Förvaltn. bref den 
Z4 April 1837. 

72:o En Under-Konstapel med Eigre lön 
vid Sjö-Artilleri-Regementet, skall tjenstgöra som 
B,egements-Trnmslagare, samt befrias från ovilkor
liga skyldigheten att underg·å den större Underof
ficersexamen . Chefens för Stor-Am. Emb. 1:a Afd. 
bre f d. 25 A pr il 1831. 

73:o Ångfartyg, som föra passagerare skola 
5rligen innan farten LciJjas, undergå besigtning till 
skrå f, tackling, utredning· och ma chineri; och om 
det finnes så bristfälligt att fara under begagnan
det kan uppstå, inställas resorna; hvilka åtgärde1· 
äfven kunna vidtagas under resorna, när omstiindig
heterna så fordra. IH två ångfartyg möta hvaran
dra vika begge åt styrbord. Angfartyg· vika alltid 
för seglande fartyg. Kong!. lmngörelsen den 28 
April 1836. 

74:o Svenska fartyg· och båtar af tre Hister 
och derunder, ehvad de ~iro byggda på klink eller 
kravell, frikallas vid fart till Norg·e frål1 skyldig
heten att hos Kommers-Kollegium uttaga fribref. 
Kong!. kungörelsen den 28 April 1831. 

75:o Förnyad Taxa för Södertelje Kanal 
och Slussfart, utfärdad i Kong l. kungörelsen den 
26 Maj 1831. 

16:o Ett Reserv-upplag af 5000 tunnor Span
·nlål g. m. ~ Råg och )- Korn skall i CarlsJuona 
~li das och genom begagnande för Flottans Leltof, 
till förelwmmande af förskämning, 9msättas. Kongl. 
bl'efvet den 9 Juni 1831. 
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77:o Fiir undervisnings 1emnande i prakti sk 
astronomi iit Sji:i-Kadeitet· samt Officerare och Un. 
derofficerare vid Flottan, och observationers anstiiL 
Iamle, skall Förvaltning-en af Sjöärendena utbetala 
ett årligt arfvode af 500 R:dr banko till Astrono. 
mi Adjunl\ten vid Observatorium i Stockh?lm Ma
gistet· Haqvin Selander. Kongl. brefvet den 20 Ju_ 
1ll 1837. 

78:o Vid ångfartygs mätning böra icke ma
chineriets, inventariernes och förrådens tyngd, samt 
t! et rum kaj ut or och hyttor upptaga, i Jästetalet 
inberäknas, utan enelast det utrymme som kan be~ 

gagnas till inlastande af fraktgods och som således 
utgör det verkliga lastrummet, ingå i beräkning af 
dylika fartygs lästetal. Kong!. Kommers-Kollegii 
Cirkulär den 28 Juni 1837. 

79:o Officerare som kommenderas från Karls
krona och Göteborg till tjenstg·öring i Stockholm , 
samt Båtsmans-Kompani-Chef, som med sitt kom
rmni ,,istas vid främmande Station, få derunder t>j 
traktamente. Kongl. brefvet den 30 Juni 1837. 

80:o Kofferdiskeppare, hvilka fara på utri 
kes orter och äro hugade att såsom sj(imän förhy
ra dertill fallne och passande korrektionister, må, 
utom omgången af dessa personers uttagande till la
ga- tjenst, kunna dem genast uttaga, med rättighet 
att dem å utrikes ort förafskeda, utan att del'fi.ire 
stanna i det ansvar Författningarne i öfrigt stadga 
för Sl\eppare som ej till Fiiderneslandet återfiir man
skap , hörande t i Il fartygets besättning. Främman
de Kofferdiskeppare få härstädes till sjöfart emot
taga korrektionister, utan att behöfva för dessas å
ter ko Im t till.fäderneslandet ställa den genom Kongl . 
FörOJ·Jui11gen den 30 Maj 1781 stadgade borgen ; 
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tJiir~ n de likviii öfver el e korrel<tionister, h vilka så
I.unda af inhemska cch utliindska Sl<eppare anta · 
gas, beh~~riga a?.teckningar i veder~ö.rligt Sjömans
)lus uppratta s , af vensom det skall ahgga de Skep
pare, h vilka korrektionister uttagit, att, om des~a 
på utrikes ort från fartyg·et skiljas·, derom genast 
undcrditta n1irmaste Svenske Konsul, som åter skall 
till vederbörlig Sjömanshus-Direl<tion giira anmiilan 
om föThållandet. Kommers-Kol!egii Cirkulär den 
31 Juli 1837. 

8l:o Stater h varefter skrifmaterialier, vetl 
, och ljus i kontant IJestås iiro för 3 år fa~tställda af 
Förv~ltningen af Sjöärendena den 18 Augusti 1831. 

82:o Permitterad Sjö-Artillerists !'jukvi'tnl er
siittes ej af Kompani Chefen utan af l\ronan och 
utgår, sedan det besparcla gaget godtgjorts, af 
sjukv:1nlsanslaget. Förvaltningens bref den 24 Au
gusti 1837. 

83:o Med upphäfvaude af 6 §. i , Kong l. 
Heglementet den 27 Februari 1804, så vid t de Il 
ri:irer straff för rymning, är förklaradt att brott af 
denna beskaffenhet, hvartill allmiin Arbetskarl g(ir 
sig skyldig, bör anses och bestraffas på sätt Krigs
Artiklarne och 1812 års Cirkulär f(iresluifva. Kong!. 
brefve t den 2 Februari 1838. 

8-i:o Amiralitets-Pastorn sl<all i afseenlle på 
själavården och Skolorna inom Amiralitets-Försam
lingen hafva samma rättighett·r och å ligganden som 
förut Super-Intendenten och står ~- samma _presterli
ga. embetsförhållande till ver1erborande Kontrakts
Prost och Dom-Kapitlet i Lund som andre Garni
sons-Pastorer i Stiftet. Notariebeställningen hos Su
per-Intendenten, samt Fribref~rättigheten indrages. 
Kongl. brefvet den 9 Mars 1838. 
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85:o F(irnyad Instruktion fiir Cheferne vi(l 
Båtsmanshållet af Kong-l. Maj:t i nåder utfiinlad 
den 6 April 1838. 

86:o Uti de ansökningar som ins:indas af 
Flottans Officerare till erhållande af permission fiir 
att idka sjöfart å främmande Nationers fartyg·, skall 
h~idanefter alltid utsiittas att det iir uti med Sven
ska Kronan allierade makters ,;j(itjenst. Kong!. Ge. 
neral-Ordres den 16 April 1838. 

87:o På grund af Sekund-Chefens för Sjö. 
Artilleri-Regementet derom gjorda underdåniga be. 
gäran, har H. K. H. Stor-Amiralen i nå<ler till åtit 
att fiirgyllda prydnader få nyttjas af Befiilet vid 
n:imnde Hegemente på Tschacots, i st:illet för de 
hittills anbefallde försilfi·ade prydnader. Chefens 
fi)r Stor-Amirals-Emb. l:a Afd. skrifvelse den lO 
Maj 1838. 

88:o Beväringsskyldig, som vid mönstringen 
vederbörligen styrker sig hafva antagit, eller vara 
sinnad antaga tjenst å Koffanlifartyg, för att vid 
första öppet vatten begifva sig till sjös, må f(ir det 
året vara befriad från skyldigheten att underg-å va
penöfning· till lands; i hvilket afseende det åligger 
Konungens Befallningshafvande iakttaga att, innan 
berörde eftergift från beväringsskyldighetens full
görande beviljas, inhemta namnen ej mindre på de 
fartyg·, med h vilka ,de hevärings;;kyldige vilja ut
segla, än å fartygens, rederier och skeppare, ~ifnn
som att vid hvarje års slut göra sig underrättade 
om de beväringsskyldige, åt h vilka ifrågavarande 
eftergift Llifvit beviljad, verkligen ntseglat och i 
sådant, fall, om de då ännu befinna sig· till sjös, 
eller aterkommit. Kongl. brefvet den 14 Maj 1838. 

~.z.~ 

FöRÄNDRINGAR INOM KoNGL., MAJ:Ts FLOTTA. 

(Forts. från sill. 252, 2:a årg{lngen.) 

a) B e f o r d r a d e. 

Till Premier-LöJtnant: Sekund-Löjtnanten 
A. R. Egerstr(im den 4 Maj 1838. 

Till LöJtnants 1·ang och distinktion: Se
kund-Löjtnanten C. G. Beyer s. d. 

1'ill Sela!nd-Liiftnanter: Friherre Sune von 
Vegesach d. Il April, August Reinhold von Fei
litzen och Bror Jalwb Adelborg· den 18 Maj, samt 
Bror Ludvig Ulrich den 23 Juni. 

Till Kapiten vid Me/;anisha i{orpsen: Löjt
nanten Sven Magnus Kronberg den 23 Juni. 

Till Lijjtnant i samma Korps: C. A. Rem 
mer den 25 Maj. 

Till lnspehtor vid Ringarel;ammw·en : 
Kammarskrifvaren J, Rääf den 7 Maj. 

Till Bohhållm·e i Varfs-Konloret: Kam
marskrifvaren J. O. - Lennman den 26 Juni. 

'l'ill l{arnmarshifvare: Rudolf Robert 
Rehn den 12 Februari, Carl Olof Östmark den 8 
Maj, och Erik Johan Hultgren den 3 Juli. 

Till Regements-Pastor och l{y1·l;ohe1·de 
vid Skeppsholmen: Läraren vid Amiralitets-Barn
hus-Skolan, Magister O. W. Flodsted t den 4 Maj. 

, Till I{apitens namn, heder och viirdighet: 
Löjtnanten på Expektant-Stat C. F. Nordberg den 
25 Maj. 
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b) Kommcnderadt~. 

1'ill Kompani-Chef: Premier-Löjtnanten, 
Friherre C. J. Pfeiff vid. ):a Norrlands l:a Båts
m:ws-Kompani. 

Till Adjutant vid KonstruHions-Rontorct 
a Stochlwlm: Sekuml-Löjtnanten G. C. Witt. 

c) Död: 

Premier-Löjtnanten J. H. Silfverspane den 
23 Mars 1838. 

KARLSKRONA , tryckt hos P. E. FLr~ ares Enka , 1838. 




