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UTDRAG UR FöREDRAGANDENs FoR FönsTA VETENsKAPs

RLAssEN 1 RoNGL. ÖRLOGSl\IANNA-SÄLLSKAPET 1\.nsBE

RÄTTELSE 1839. 

J första häftet af Annales Maritimes ~ Coloniales för Dec. 
år 1838 förekommer en berättelse från Chefen å Fransy
ska Rrigs-Briggen Lutin, Lie ut. de VaissemlX Dubreuil, 
om förhållandet med det å denna Brigg i stället för ham
pa till vissa delar af tacklingen använda jern. 

Briggen hade varit i aktif tjenstgöring under fyra års 
tid , och således borde ett temligen säkert resultat kunnat 
erhållas i denna vigtiga fråga. Hr Dubreuil !tar också, 
som det vill synas, på ett tillfredsställande s~itt detalje
rat förhållandet af h vad han erfarit under de tvenne år, 
han kommenderade denna Brigg. Hvad först beträlrar 
jernvantens styrka eller soliditet , är han, på flera anförda 
skäl, af den öfvertygelse, att de äro att föredraga fram
för vant af hampa. 

Vidkommande derniist jernets underhallande och re
paration, så möter dervid icke någon svårighet, icke el
ler skadas seglen af jernet, emedan en tjock fiirg betäc
ker detsamma; men deremot linnes en olägenhet , som tor
de blifva svår alt. afl1jelpa, den nemligen, alt då master 
eller stiinger gå öfver bord , eller då de förra måste ka-
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pas för alt frälsa fartyget, man icke så lätt kan blifva 

qvitt den vidhängande tacklingen, som då den är af hampa. 

Hr Dubreuil slutar sin rapport med att anföra, det de 

egentliga ini\ as t, som kunna göras mot jernet, bestå uti 

dc farliga följder, som kunna inträffa, då masten för

loras, vare sig genom fiendens lmlor eller genom vä

derlelwns åverkan. Han förmenar likväl, att för Han

delsfartyg , h vilka icke löpa fara att få sina master af

sl\jutna, blir jorntackling synnerlirren fördelaktig äfven-
• o ' 

som för An g fartyg, Transportfartyg m. fl. 

Det torde ännu vara alltför tidigt att våga ett yttran

de om, huruvida stående tackling af jern för krigsskepp 

ltan uteslutande blifva l.jenlig; man skulle näppeligen, ef

ter h vad man hittills sett och erfarit, derom kunna öfver

tygas, men likväl, om den svårigheten kan undanrödjas, 

som här förut är omnämnd, den att jernct icke så lätt 

l•an kapas som hampan, så torde i en blifvande framticl 

äfven l!.rigsskcpp kunna förses med stående tacklingar af 

jern. Ingalunda må man anse detta för omö]"Iirrt eller så-. o 

som en innovation emot godkända bruk; ty iclw min-

dre besynnerliga förändringar och förbättringar hafva e

somoftast ägt rum i detta på uneler så rika tidehvarf. 

I samma Fransyska Journal finnes äfven införclt i 1:a 

härtct för år 1839 ett förslag till en ny sort skeppssmed
jor af Hr Souchon , Under-Ingeniör vid Marinen. 

De olägenheter, som vidlåda de gamla smedjorna 

att taga för stort rum, vara svårare alt konservera på 

varfven, och att iclw iiga nog drifvande Iuaft för eldens 

upphettande, tror uppfinnaren sig helt och hållet hafva 

häfvit, medelst alt, i s W Ilet för de f ordna blåsbälgarue , 

använda en cirkulations-bälg, som beständigt underhåller 
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luftdraget. Denna bälg , som utgöres af tvenne i h varan

dra sittande cylindrar, och som kringdrifves medelst en 

vef, är sammansatt endast af metalliska ämnen 1 och hela 

smedjan upptager ett obetydligt rum. 

En sådan smedja har blifvit försökt på en Korvett och 

af Chefen lofordad, så att troligen sådana för hela Fran

ska flottan komma att antagas *). 

Icl{e endast af dessa anförda tvenne försök kan man 

inhcmta, h vilken vigt Fransyska Styrelscn lägger på allt , 

lwad med sjöförsvaret i ett eller annat afseende har ge

menskap; - allt visar 1 att ingenting försummas för att gö

ra Fransyska flottan så effektif som möjligt. 

Andra nationer, synnerligen Engelsmännen, lemna väl 

icke eller detta utomordentligen vigtiga ämne ur ögon

sigte, men oneldigen gör man i Frankrike i närvarande 

stund mera i allt, h vad förbättringar rörande materielen vid

kommer, än i något annat land, och detta gäller egentli

gen 1 h vad belrälfar begagnande af jern , der sådant sig 

göra låter. 

Det är Fransmännen vi hafva alt taclw för den vig ti

ga uppfinningen af sättet alt utan cabellarium hemvinda 
jerntåg, en uppfinning, som förr eller sednare lwmmcr att 

antagas af alla nationer , många andra förträflliga uppfin

ningar att förtiga . 

I S:cle häftet af Annales Maritimes för år 1839 finnes 

införd en af handling om jag t till lofvart 1 af Kapten Pey

ronnet och Löjtnant Cornelier. I denna q_f handling förne-

*) Vi skola i clt annat häfte omständligare !Jcsllri!va denna 

smedja. fl cd. 
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kas den hittills erkända satsen, att jagaren är sitt föremål 

närmast dä han pejlar detta tvärs; äfvcnsom att då är mo

mentet för vändningen. Icke eller godkännas dc rcglor, 

som iiro gifna för jagning till lofvardt i Fransyska takti
ken. Vidlyftigt söker Författarne mathematice bevisa san
ningen af sina anföranden, h vilka, ehuru tvifvelsutan i the
orien vigtiga, likväl möjligen vid utförandet eller i prak
tiken torde möta någon svårighet. 

Att upprita figurer och göra mathematiska beriiknin
gar under en jagt, kan väl någon gång låta sig göra, men 

i allmänhet ser man helst vid ett sådant tillfälle att man 
' slipper befatta sig med slika föremål. 

Carlskrona d. 14 December 1839. 

C. A. G. 

UTIHUG uu FliREDil'AGAliDEliS FÖR TREDJE VETENSKAPS

KLASSEN I KONGL. ÖRLOGS~IANNA-SXLLSKAPE'l' ANFÖ

llANDE DEN 13 DECEMBEH 1839. 

Ekeskogames artagande tillstånd, eller den tilllagande 

svårigheten alt kunna erhålla Ekevirkspjeser af den storlek 

och beskaffenhet, som erfordras till Linieskcpps byggnad , 
är en anmärkning, som, enligt Amiral Chapmans anfö
rande i företalet till dess utgifne Tabeller för virkes di

mensioner till Linieskepp, gjordes i England redan för 

omkring åttatio år tillbaka; man hade då föresatt sig der 
att ej bygga Jlere Tredä(iksskepp ; äfven i Frankrike hade 

man redan upphört dermed, så att i början af kriget, som 

fördes omkring 1756. och derefter , ej fanns en enda Tre

däckare; sådana bygdes likväl sednare under samma krig. 

I England kontinuerades äfven, sedan som förr, att bygga 
icke allenast Tredä(iksskepp, ulan äfven Tvådäcks Lin i e
skepp , med större dimensioner än nånsin tillförne. 

Den för de flestc M:ariner nu för hand varande brist på 

förenämde sort Ekevirke har synnerligast blifvit pliskyndad 

genom de allt mer och mer förstorade dimensioner, man 

gifvit krigsfartygen, h varigenom lwnsumlionen af de gröfre 

virkespjeserne tilltagit i ett betydligt större förhällande, än 

hvad skogarue förmått producera. Skilnaden i storlek pft 

den tidens mindre Linieskepp med 50 å 60 kanoner o(ih 

de minsta , som nu anses böra byggas , till icke mindre 
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än 80 kanoner, är ganska betydlig; dessa 50- till GO
kanons Skepp voro till sina dimensioner mindre, än hvad 
36-kanons Fregatter nu för tiden blifvit bygda. 

Då krigsfartygen hafva så betydligt vunnit i sina egen
skaper genom dc förstorade dtmensionernc, och dessa ut
göra den hHfvudsakligasle förbättring, som de under sed
nare åren undergått, blir det af största vigt, att kunna bi
b€hålla dem vid åtminstone den redan uppnådda storlelwn , 
och att man ej för saknad tillgång på gröfre virkespjeser 
må blifva nödsakad återgå till förminskade dimensioner. 
Högst nödigt är derföre, all utfinna methoden för mindre 
virkespjesers användande till Linieskeppsbyggnaden, utan 
att fartyget i dess sammansättning må komma att sakna 
erforderlig styrka. Visserl igen hafva tid efter annan de 
inskr~inkta tillgångarue på gröfl·e virlw tvingat omtankan 
till sådana methoders utlinnande för vissa delar. De gröfre 
Däcksbalkarne, hvartill förr endast en virkespjes ansågs 
vara tjenlig, sammansällas nu vanligen af två eller tre 
och stundom af fem pjeser, och Spant göras af fem till sex 
upplängor, uti hvilka förr ingingo endast tre. Äfvenså 
har jernets användande bidragit alt göra en myckenhet 
virkcspjeser umbärliga, hvillw voro af sällsynt besliall'en
het och svåra att anskaffa; men likväl ingår ännu i ett 
Linicskepps byggnad en alHför betydlig mängd gröfre vir
kespjcser, h varpå Ekeskogarne lemna den lmappaste till
gäng 1 h vilkas ersättande genom mindre är af största an
gelägenhet alt kunna åstacllwmmas. 

För England, så länge det har tillgång till sina kolo
Mialslwgar, äger denna sak ej det höga intresse, som för 
dc amh:a Europeiska 1\Iarinerne, h vilka sakna denna ut
viig, och· synnerligast för Sverige 1 h vars egna skogar iiro 
beklagligen alldeles utblottade på tjenligt groft Ekevirke. 
Om de Tyska , livarifrån våra behof i deLta afseende blifvit 
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under sndnare tiden fylda, kan ock snart med skiil sägas 
det samma. Likväl brukas på de Engelska Varfven, då 
behofven så fordra, all af minrlt·e pjeser sammansätta bot
tenstoclwr , krumtimmer m. fl . Dessa sammansättningar 
äro för Svenska Konstrul(törerne förut nogsamt bel\ante; 
men dessa, äfvensom de, hvaraf vi nödgas st~ndom ~e~ 
gagna oss , äro endast tillfälliga, och hafva ICke bh f VIt 
utbildade till system för ett fartygs hela byggn.ad, af så 
till sägandes endast mindre virke. I Frankrike har detta 
problem hlifvit nog nöjaktigt löst af Hr Baucher; Marin
Ministern hade för flere år sedan (år 1820) utsatt delta 
sitsom tällings-ämne; ibland de.. inkomne svaren Wslades 
afseende på det som inlemnades af Hr Baucher, rlå Inge
niör vid Marinen. Detta svar finnes infördt i Annales 
lllat·itiuws för Juli år 1832. Skeppet le Du9ay Trouin om 
100 kanoner och le Bayard om 00, samt GO-kanons Fre
gatten la Su.rveillante, h af va, med några modifikatione~, 
blifvit bygda efter detta sammansättnings-system, som ar 
grundad t på samma goda princip för styrlws vinnande, 
som Seppinska Diagonalförbindnings-systemet Skeppen 
stodo nära färdige på stapel i Lorient under mitt besök 
der sistlidne år, och Fregatten besökte jag i Tirest i bör
jan af detta år; den var då nära 16 år gammal, och ehuru 
den under denna tid hade varit mycket använd till expe
ditioner och icke erhållit någon betydligare reparation 
(h vilken' den nu visserligen fordrade), hade den icke tag! t 
någon märkbar brytning, l1Yilket utgör ett· vackert bevis 
på systemets duglighet. 

Bauchers system går ut på att af Fregatt-virke kunna 
bygga Linieskepp 1 och af Korvett-virke Fregatter; de ge
nom detta system föreslagne förändringar lltta reducera 
sig till hnfvudsakligcn följande delar : 

Köl och Stäfvars sammansättning af trenne samman-
lagde pjeser; 



Hela Spantförtimringens betydliga förminskande i di~· 

mensionerne i botten ända upp till undra natterictäcket; 
Bottenstockames 2:ne delar, lagda ofvanpå h varandra . 

Kölens sammansättning synes i Fig. 1, som utgör en 
Sektion vertikal emot kölens Hin g d; mellanstycket A, till ert 
Skepp af 1 :a rangen, håller 13 tum i höjd och 10 tum i 
bredd; det utgör den del af kölen, som tjenar till stöd ål 
ö fra betäckningen, h varpå Spanten komma; de två undre 
pjeserne BB, utgörande den del af kölen, som är under 
Spunningen, få h vardera lika dimensioner som det före
nämde; dettas nedfällning i de förra, nemligen be, är 5 
tum, så att den sammansatta kölens hela höjd blir 21 tum 
och bredd 20 tum; dessa 3:ne pjeser fogas tillsammans på 
vanligt sätt och förskjuta hvarandras laskar; för att hindra 
vattnets inträngning genom nätet i D, göres en Spont, så
som C utvisar, från den ena ändan af !\ölen till den an
dra, h varuti en trädfyllning inpassas; två rader med hori
sontcia bultar, indrifne alternatift från styrbord till babord, 
och tyärtom, förena de andra pjeseme till h varandra, och 
till den öfra genom vertikala bultar. Ii'ör- och akter-stäf
varne sammansättas på lika siitt genom 3:ne sammanlagde 
pjeser; h var och en af dessa utgöras i förstiiiven af flere 
delar i längden. Stäfvarnes sammanfogningar till kölen 
ske på vanligt sätt. 

'fi.mren ifrilll underkant af undra Balteri-däcksbalk
viigm·en och upp till SkarncHieken, h vilka utgöras af vir
lwspjeser med föga bugt, och icke svåra atl anskaJl'a, re
dHceras alls i eke till mindre dimensioner; men från denna 
balkviigare och iinda ned till kölen, der fartygels form 
slwllc fordra virkespjcser med mycken lJugt och af rarare 
l.Jeslwfl'enhet, förminskas timrcns rlilllensi o ner högs t ansen
ligt, sf1 alt virke, som är mindre svt1rt nit anskaffa, dertill 
kan anviindns; tunningen p<t limren blir hiir för Linieskepp 
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af i: a rangen, 12 tum och mallningen från 10 till 11 tum. 
Denna del af fartyget, som, genom en sådan reducering 1 

lidit en betydlig försvagning, förstärkes genom en inre 
förtimring 1 of van på den undra 1 men på ett annat sätt för
delad, än denna 

1 
h vilket här nedan närmare förklaras. 

Öfra kanten af Undra Batteri-Däcl•sbalkvägarn utmärker 
stället 

1 
der reduceringen i Timmer-dimensionerne börjas; 

denna balkvägare utgöres af 2:ne Ringar, den ö fra: 13 tum 
bred och 12 tum tjock i öfver- och 11 tum i underkant ; 
den undra: 11 tum bred, 11 tum tj0ck i öfver- och D tum 
i underkant Vid denna ringens underkant börjar d~n in
re förtimringen 1 som skall utgöra den yttres förstärkning, 
och stöter med öfre ända11 emot underkant af Balkvägaren 1 

samt kryssar i 45° vinkel den yttre perpendikulära för
timringen på så sätt, att för om Noll-Spantet lwmmer dess 
ö fra ända närmare åt fören än den undra, och akter om 
samma Spant, blir förhållandet tvärtom, på det fartygets 
brytning må genom densamma motverkas. Denna bryt
nincr blir 9 tum i mallningen. Distancerne eller öppnin
crar~e emellan de inre limren blifva till lika antal och, i 
e . 
allmänhet , disponerade på samma sätt, son.1 öppn111gar~e 

emellan de yttre, men blifva ej så stora 1 anseende till 
timrens lutning. I dessa öppningar blifva inga fyllningar, 
såsom i den undra förtimringens ; vanliga trädläsar infällas, 
endast för att gifva sammanhang åt det hela; vid fartygets 
ändar göras Öppningarne större, för att minska tyngden 
på dessa ställen. 

Bottenstockarne sammansältas så, som i Fig. 2. är 
visadt. Undra delen A. nigöres af ett mindre bottenstoclis
träd, som förstärkes pä ö fra si dan med en annan pjes B., 

af lika tun ni ng med den undra, och af 12 till13 tums höjd 
på mi d ten, samt 10 tum ut åt ändarne; denna pjes för
skjuter den undra pjesens ändar. Emot den öfra pjes~ns 
ändar stannar den omnämnda inre förtimringens undra an-

2 
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dar, såsom i fig . 3. syn e$ : a a föreställer der den yttre 

förtimringen ; b b den inre , sedd inombords; c c fartygets 

medellinia ; d d öfra bottenstocksträden ; e e de inre limrens 

undre ändar. På det att nödig förskjutning må erhållas , 

mås te några pjeser af inre förtimringen erhålla knä-form , 

och den ena delen af detta knä göra 45° vinkel mot de ver

tikala tiroren , såsom vid A , B , C, D och E ; g g utmärka 

lås ar. 

Garneringen, eller slagvägare i rummet, blir öfver

flödig genom denna inre förtimring, och ditsättes icke. 

Emellan den yttre och inre förtimringen lägges tjäradt 

papper, för att i det längsta hindra tirurens anfrätning af röta. 

Ett Fartygs byggnadskostnad, efter detta sammansätt

ningssystem , är otvifvelaktigt drygare, än efter det vanliga 1 

så länge gröfre virke kan fås till det pris, för hvilket det 

ännu anskaffas; men då det gröfre virket icke vidare står 

att erhålla, blir slutliga utvägen aU taga tillflykt till dyli

ka sammansättniugsmethoder. 
Carlskrona den 2 December 1839. 

C. L. 

k j_(. _, . 

0111 MARSliALLS LAVETTER OCH DEN ERl'ARENHET ANGÅ

ENDE DERAS ANV ÄNDBARHE'r 1 SOl\1 NUMERA BLIFVIT IN

HEMTAD "'). 

Om det är vigtigt att en krigsmateriel äger största möj

liga fullkomlighet, så är det ock lika nödvändigt, att alla , 

som skola använda den 1 ha f va ett tydligt begrepp om dess 

egenskaper, ä!'ven jemförelsevis betraktade , och derigenom 

cga ett fast förtroende till densamma. Heidre må man 

låta krigaren behålla ett vapen af underordnad godhet 1 

men till h vilket han genom vanan fått tillit 1 än att gifva 

honom ett bättre 1 så vida icke alla tvifvel om dess före

träde kunna häfvas. Denna sanning, tillämpad på den för 

6 år sedan utfärdade Ordonnans om Marshalls Lavetters 

användande inom Svenska Flottan, har g i f vit anledning till 

närvarande uppsats, hvaruti vi hoppas kunna ådagalägga, 

aU det då fattade och redan i betydlig mån verkstäida be

slutet, långt ifrån att vara förhastadt, innebär en verldig 

och ovedersäglig förbättring för sjövapnet, och att tvihel 

i delta afseende endast kunnat uppkomma af bristande sak

kännedom. Till sådant ändamål skola vi i korthet rrenom·-
o 

gå de ifrågavarande Lavetternas historia inom vär egen 

flotta 1 jemte de underrättelser om deras användande inom 

andra Mariner, som tid efter annan erhållits. 

Sedan Premier-Löjtnanten Baron Ruuth år 1828 från 

England hemfort en ritning till de Marshallska Lavetterna 

*) Uppläst i IL Ö. M. S. den 23 Jan. J840. 
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och de.rjernle lenmat beskrifning öfver dermed verkstäida 
försök , h varuti han deltagit, erhölls år 1831 underrättelse 
om de med sådan Lavett-inrättning gjorda försök i Brest. 
-- År 1832 gjordes hos oss de första försök i samma väg å 
Fregatten af Chapman, och i anledning af derunder inilemta
de erfarenhet uppkom den hos oss numera antagna för
hältri 11gen med släpsvans och uppvägningsinrättning, för 
alt vinna ett behöfligt motstånd vid rekylen i förening med 
ökad lätthet vid tillbordsättningen. - År 1833 anstäldcs 
ett vidlyftigt försök med den sålunda förbättrade Lavett
inrättningen. Öfver 400 skarpa slwtt blefvo dervid aflos
sade utur 24-pundige pjeser af särskildta klasser, och re
sultatet bl e f, alt Lavettkonstmktionen föreslogs till anta
gande vid Kongl. Flottan. - År 1834 voro några sådatie 
Lavetter använde å Fregatten af Chapman och Korvetlen 
J arramas, men en felaktighet i klykornas beskaffenhet gjor
de dem under expeditionen oanvändbara, h vilket förhållan
de g af anledning till en, i England redan förut antagen 1 

konstruktions-förändring, hvarigenom klykans brytning vid 
pjesens tillbordsättning förekommes. 

År 1835 utrustades Korvellen Najaden, bestyckad med 
lätta 24-pundiga kanoner uti Marshalls tavetter. Vid an
slälda skarpskjutningar visade sig resultaten nästan helt 
mo.tsatta dem 1 som vid det stora försöket år 1833 erhål
lits, att nemligen pjeserna rekylerade så våldsamt, att bro
karnes bändning söndersprängdes och nästan alla pjeser
na, efter några skott, lågo med myrmingame ned på däck 
och v oro för ögonblicket demonterade, h vilket måste fö
rekomma så mycket mer förvånande , som föregående er
farenheter bevisat de släpande Marshalls Lavetterne åstad
komma en bestämdt mal\ligare rekyl än vanliga rull-lådor. 
Vid närmare eftersinnande hefunnos dock de inträffade hän
delserue ingalunda förvånande och härrörande af helt an
dra orsaker än sjelfva Lavettkonstruktionen 1 nemligen 1:o 
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all kmtladdningarne voro mycket större , till h vad till säda
na pjeser bör begagnas, med h va d laveller som hel d st , 
eller 5 'ft krut , i stället för på sin höjd 4 IF. 2:o att 
brokarne voro på ett olämpligt s~itt hände , oc.h 3:o att de
ras längder icke v oro rätt afpassacle , hrilket sistnämnde är 
och måste vara en sak af högsta vigt , om en sådan slags 
lavett-inrättning skall kunna anränclas. 

Allt detta bevisades genom förnyad erf'arenh et å sam
ma Korvett det följande året 183G , då ett betyJligt antal 
skott afskjötos, och dervid ingen den minsta fara för pje
sens demontering visade sig, st\ snar t vederbörlig krut
laddning begagnades, och broken var till riktig Wngd än
damålsenligt bänd. 

Åren 1837 och 1838 var den nya Fregatten Josephine 
utrustad till Medelhafs-expedition och försedd endast med 
1\'Iarshalls--tavetter, i likhet med Korvetten Najaden, som i 
samrna expedition deltog. Vid all kan on-ex ercis, som un
der denna expedition utfördes , herisades hum den nya 
Lavettagen i hög grad bidrager till pjeserncs hitthandterlig
lighet; men angående förhållanderna vid skarpskjutning 
inhemtades inga nya, eller till f'ör ~i n cl rade äsigter ledande , 
resultater. 

Eml{dlertid har uppmärksamheten fästats vid del för
hållande, att MaTshalls-Lavetter ännu icke blifvit till nå
got allmännare bruk antagne å Engelska Flottan, samt att 
de, vid ett å :Franska Fregatten la Dryad e år 1835 anstäldt 
försök, blifvit furklarade såsom mindre tjenlige. 

Hvad först beträffar, att lUarshalls-I..avetternes bruk 
inom Engelska Flottan hittills blifvit inskränkt till bestyck
?ing på Fregatten the Barham, jemte niigra partiella försök 
a andra fartyg , må anmärkas 1 dels alt den förb ättring med 



släpande svans och uppvägnings-inrättning, som hos oss 

hlifvit ansedd såsom viikor för La vettemes antagande, ej 

veterligen blifvit försökt i England; dels ock att, enligt 

det af Engelska Sjöstyreisen antagna syslem, flerfaldiga 

förbättringar endast efter en längre tids förlopp blifvit all

männare antagne 1 och alt detta system är en naturlig följd 

uer af, att Engelska Flottan är en sjömakt i al dra största 

skala, kan man finna af det exempel, att , då elen ensl~:il

de jagtiilskaren , redan för 20 år seelan, förändrade låsen på 

sina gevär till slagkmts antändning, och företrädet der af 

länge varit i alla Hinder erkänclt, äro dock armeerne än

nu försedde med gevär af äldre sorten . 

All deremot de ifrågavarande Lavetierue å Franska 

lj'regatlen la Dryacle varit underkastade ett formligt jem

förelseförsök, och dervid blifvit underkände, skulle före

komma både besynnerligt och, med tillämpning på oss 

sjelfva, hetänl\ligt, om man ej hade tillgång på relatio

nerna om detta försöll: 1 och cleraf kunde uppsl\atta dess be

tydelser. 

Ä nämnde :Fregatt anstätdes år 1835 ett jemförelse

försök emr.llan följande Lavetter, alla apterade till 30pun

diga kanoner, nem l igen: 1:o den vanliga kanonlådan, 2:o 

en Lavett, konstmera d af Öfverste-Löjtnanten vid Marin

Artilleriet Ronune, 3:o lVIarshalls Lavett uti dess ursprung

liga skick 1 4:o samma Lavett med den hos oss brukliga 

släpsvans 1 och 5:o en Lavett, konstruerad af Lieutenant 
dc vaisseau Roquemaurel. 

Den sistnämnda Lavett-inrättningen befanns redan vid 

början af försöl\et icke nog stark att uthålla skjutningen 
1 

hvarföre jemförelse endast kunde äga rum mellan de öf

riga. Ibland dem gaf Kommitteen företrädet åt Romrne's 

Lavett 1 och dess yttrande om lVIarshalls Lavett är följande : 
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"Den mcclfiircr en liitt och beqviim laddning , emedan 

pjr-sens mynning efter skottet alllid iir vid en lämplig höjd. 

Vid rigtningar
1 

som icke öfverstiga 12° it 13,., för eller ak

ter om tvärs , lemnar den åt Konon-Chefen förmågan att 

med riglningen följa föremålet och att all'yra skottet, när som 

helst han il n ner det tjenligt, utan att sådant inverl\ar på 

kanon-servisens säkerhet; men då sidorigtnings-Yinklarne 

skola öfverskrida dessa griinsor, eller då eleYations-rigl

ningen sl\all förändras, blir lwnonens bakvigt till elen grad 

besvärlig , alt man endast genom de JJetydligaste ansträng

ningar kan utföra dessa rörelser. Under skjutning åstad

komer denna Lavett en betydlig frestning af broken, h vilken 

tid efter annan måste förkortas, h varförutan pjesen skulle 

falla utur Id yl1an med trumfen på cläck, h varifrån den icke 

utan arbete kan upplyftas och ställas i ordning. Lavetten 

~ir svår att förflytta ifrån en sida af llatteriet till elen an

dra. Den l\ an icke föras i land , för- att anfalla eller 

försvara en post, den man simile vilja intaga eller bibe

llälla , en fördel, som tillhörer så väl Romme's Lavett, som 

den vanliga ICanonlåclan. Den gifver icke en hastigare 

skjuteld, än dess e sistnämnde, i synnerhet då man n;yc

ket förändrar rigtningen, och elen har elen olägenheten, 

att pjesens mynning är så långt in åt portöppningen, att 

skottlossningen nästan alltid är åtföljd af en tjock rö-k , 

som kommer in på batteriet tillika med talrika eldo-nistor 
o ' 

hvarigenom vådlig antändning möjligen kan uppkomma. 

Smällen är till och med ganska oroande för kanonens egen 

och närst<Iencle pjesers serviser. SintJigen fordrar denna La

vett för sina manövrer mera skickligt och biittre exerceraclt 

folk , samt lika stort antal, om ö fri g a l.avetHnriittningar. n 

"'Släprmde Jffars!talls-Lavetrcr. Det som nu blihit sa O" rl t 

om lVIarshalls Lavett i dess ursprungliga skick, kan iif·;en 

tillämpas till elen s l~ip a nde , som endast sliiljer sig ifrfi n 

den förra gen0m lyfUnriittningen och den sliipande svan-
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sen, ämnad att morlerera rekylen. lrH~it tningen uppfyller 

i sann in<r delta i-inrlami\l men gör man övren betydligt me-
" ' 

ra sammansatt. Lavetten kan icke fö rfl yttas ifrån ena ti ll 

andra sidan af batteriet , utan tillhjelp af en särskild in

rätlnin rr lämpli<r för denna man över, hv ilket leder till den 
o) o 

tanken att l\larshalls Lavett , uti dess ursprungliga skick, 
' till och med borde lemnas l'öreträdet. Icke destomindre 

anser J{o mmissionen , att de ideer, som ligga till grund 

för begge dessa Lave Wnril ttnin gar , för tj ena att bli fva före

mål för ett nytt stud ium". 

.Jemte detta räsonnemang, hvaraf sis ta menin gen o

tvifvelak tigt innefattar den sannas te tanken, har Kommis

si on en äfven sammanfattat sinn omdömen om de fyra fö r

sökte Lave tt- inven tionern a uti följande Tabell , h varuti silf

rorna 1, 2, 3, 4 utmärka den högsta och all t lägre gra

der af fu llkomlighet. 
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Den af Öfverste-Löjtnanten Romme konstruerade I.a

vetl , som blifvit satt i främsta rummet , är icke hos oss 

försökt , och det vore derföre alltför dristigt att deröfver 

fälla ett omdöme. Utan fruktan för något förhastande, 

kan man dock påstå , att det icke på alla ställen af ett 

skeppsbatteri finnes utrymme att använda en Lavett, till 

b vars manövrerande det erfordras , att uti Lavett-svansen 

insätta tvenne långa spakar, på samma sätt som handspa

ken nyttjas vid svansen af en Fältlavett , samt att kostba

ra Rigtskrufvar i allmänhet befunnits öfverllödiga och o

tjenliga till sjökanoner . 

Då deremot den Franska Kommissionens nu anförda 

omdömen angående Marshalls-Lavettern e jemföras med 

den hos oss vunna , i sanning mycket Yidsträcktare , er

farenheten, framställer sig följande frågor. 

Huru kan sidorigtningen i något afseende blifva svå

rare och till gradl.alet mera inskränkt med Marshalls La

vett än med kanonlådan, och bvad inflytande derpå har viii 
pjesens bakvigt? 

Kan en för stor bakvig t, med deraf uppkommande olä

genheter vid pjesens dumpande, uppkomma då kanonens 

gods är på underkant1 vederbörligen afmejsladt och kly
kan rätt konstruerad? 

Är det , ' 'id släpande Marshalls-Lavetter, underkastad t 

någon väsendtlig svårighet, att hålla broken vid lagom längd? 

Kan det vid niigra vanliga tillfälligheter i krig intråf

fa , att Skepps och .Fregatters svåra Batteri-!fanoner bchöf
H och böra föras i land ? -

Kan man på lovarts- och synnerhet på lä-batteri , 
3 
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servera en kanon i fyrrullad låda med lika hastighet, som 
en dylik pjes uti våra Marshalls-Lavetter, om nemligen beg
ge pjesernes serviser äro lika öfvade oeh använda lika be
mödande? 

Är det någon väsendtlig olägenhet, att en pjes uti 
Marshalls Lavett ieke har mynningen så långt utom por
ten, då den riglas tvärs, och uppväges icke denna olä
genhet deraf, att mynningen kommer vida längre ut vid 
sned rigtning? 

Hafva vi icke alltid funnit det vara lättare, att inöfva 
manskap, för ett vederbörligt handterande af Marshalls
Lavetten, än af lianon-lådan? 

Har den släpande Marshalls-Lavettens uppvägning med 
spakarue någonsin befunnits medföra tidsuppehåll eller svå
righet vid manövren? 

Kan denna Lavett vara i någon mån svårare att för
flytta ifrån en till annan port, än elen oförändrade Mar
shalls-Lavetten, då man nemligen använder vår dertill 
brukliga inrättning, h vilken af den Franska Kommissionen 
troligen icke varit känd? 

Huru är det möjligt 1 att icke, på sätt som hos oss 
blifvit befunnet, l\farshalls Lavett lemnar vida större ele
veriugs- och piongerings-vinklar i porten, än lwnon-lå
dan, och huru" kan den släpande Lavetten i detta afseende 
vara olik elen, som iclw har släpsvans? 

Är det möjligt, alt den släpande Lavetten kan vara 
svårare att svänga , för- och akterligt, än elen oförändrade 
Ji larsi1ai1s-tavetten på rullar? 
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Äro icke alla slags ombyten af Lavett mycket lättare 
med Marshalls-Lavetten, än med kanon-lådan, åtminstone 

då rigtiga arbetsmetoder användas? 

Är det möjligt, att vid en till segels anstäld rriål
sl>jutning, Marsilalls-Lavetten, i dess ursprungliga skick, 
kan befinnas mindre lämplig för rigtnings-förändringar
ne, än 1\anon-lådan, och den shipande lVIarshalls-Lavetten 
befinnas ännu sämre? 

På alla dessa frågor kan man lemna det gemensam
ma svaret, att besynnerliga och falska resullater nödvän
digt måste uppkomma, om en gammal eller med det gam
la nära beslägtad inrättning, h vars egenskaper till alla de
lar äro kända, och uti h vars användande en hög grad af 
färdighet inneharves, blir jemförd med en ny och full
komligen olikartad inrättning, utan att man förut till lika 
grad af fullkomlighet studerat dess egenheter och öfvat 
sig uti dess begagnande. Underlåter man detta hufvucl
vilkor för jemförelsen, så nödgas man ock , i likhet med 
den Franska Kommissionen, förklara det nya såsom"l' o b
jet d'une nouvelle etude11

• 

Den anförda jemförelse~tabellen befinnes oriktig i tren
ne afseenelen, nemligen Lo aH de uti särsl\ilda kolumner 
upptagna egenskaper, med afseende på hvilka tavetlerne 
blifvit jemförda, icke utgöra någon fullständig framställning 
af hufvudfordringarne för en Skeppsbatteri-Lavett; 2:o all 
de ursprungliga och släpande Marshalls-Lavetternes vär
de icke blifvit rätt uppskattad t, och 3:o att alla egenska
per, så väl de väsenclt!igaste, som de mindre maktpålig
gande, ingå till lika verkan uti det summariska resultatet. 
Af sådan anledning torde det vara tjenligt för ämnets ut
redande, att en annan dylik jemförelse-tabell framställes , 
efter andra åsigter och på grund af de erfarenheter 

1 
solll 



20 

hos oss blifvit förvärfvad-e. •Kanon-Lådans och den slii

pande 1\iarshalls-Lavettens mer eller mindre fullkomlighet 

uttryckes här med numrorna 1, 2, 3 l 4, af h vilka den 

högsta nummern utmärker den största fullkomligheten och 

derjemte äro de Lavetternas egenskaper, för h vilka dessa 

karal~:terer gifvas, klassificerade i den ordning, de äro mer 

mal\tpåliggande, under N:o il 2l 3 och 4l med hvilka 

sednare nummer de förra måste multipliceras, för att med 

full sanning kunna ingå uti en summmarisk uppskattning. 

Att Rekylen, så vid t den beror af La
vettens konstruktion , är maklig och 
icke föranleder att kanonerne i lä 
återgå till bords ..•.... . .. . 

Att kanonen, efter skottlossningen, all
tid har en sådan ställning , att lad
dandet kan beqvämt verkställas .. 

Att Tillbordsättningen l1an göras hastigt 
och med minsta kraft, samt att ka-
nonen derunder lätteligen får sådan 
ställning i porten, ss m man helst ön-
skar . . . . . . .. . .. . ..... . 

Att elevationsrigtningen kan verkstäl
Ias med lätthet och precision . . . 

Att sidorigtningen kan göras med lätt-
het och precision ....... . . . 

Tal, som 
uttrycl>a i 
hvad mon 
Lavetter
na äga de 

anl'örda 
egenska

perna. 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

8 12 

9 12 

8 16 

16 12 

8 16 
Att Rigtmac.;hinen (Riktliilen) icke rub

bas vid skotllossningen, så att pjesen, 
i och för dess elevatious-rigtning , för l l l 
hvarje skott bchöfver dumpas . .. l 21 4 31 6 12 

Att pjcscn kan, med möjligaste lätthet , 1 l 
~-----7--~--~--~~---
Transport 1--1-·-1--1 55 l 80 l 
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Transport -- -- -- 55 80 
gifvas de största sidovinklar, för- och 
akterligt, som portens bredd tned-
gifver ........ . .•.•..... 2 

Att, u Ii en port af gifven höjd, myn
ningen lian i lovart sänkas och i lä 
höjas så myc.;ket som möjligt . . . 2 

Att mynningen räcker så långt som 
möjligt utombords, då kanonen rig-
tas tvärs . . . . . • . . . . 4 

Att mynningen räcker så långt som 
möjligt utombords, då kanonen rig-
Las snedt i porten . . . . . . . . . . 2 

Alt, om hela Lavetlen eller någon del 
deraf blir skadad, den med lätthet 
och skyndsamhet kan utbytas mot 
reserv-lavett eller iståndsättas . . . 3 

Att pjesen kan väl och med lätthet 
surras på alla behölliga sätt . . . . 3 

Att pjesen kan lätt l'örflyttas il'rån en 
till annan port . . . . . . . . . • . . 4 

Att Lavetten upptager det minsta möj-

4 3 6 

4 2 4 

2 3 12 

4 2 4 

4 2 6 

4 2 6 

2 2 8 

liga utrymme , vid vanlig surrning 
tvärskepps . . . . . . ........ l 41 3 l 1 4 

12 

8 

6 

8 

8 

8 

4 

3 

Lavetten, må kunna lätteligen svab-Att däcket, under oc.;h bord,·arl.s om l l l l l 
las och torkas . . . . . . . . . . . . 4 4 1 4 4 

Summa -- - - · --l 109 l 141 

Efter denna uppskattning blifver Marshallska Lavettens 

företriide i förhållande såsom 141 till 109 eller vid pass 

såsom 13 till 1 O. Må h var och en med saldumskap bedö

ma, huruvida detta öfverensstämmer med sanning och o

partiskhet. Då härar tinnes l alt den Franska Kommissio

nen icke anfört någon ny och hos oss icke förut påtänkt 

olägenhet af våra Marshalls-Lavetter, utan blott betraktat 

saken mera insluänkt och på skiljaktigt sätt , och då den 

hittills vunna erfarenheten oneldigen är mycket vidsträck

tare llär, än i Fran)(rike, så torde ingen anledning vara 

för handen att förändra den en gång i denna rn1ga hos oss 
fattade opinion. 

Do sednastc försöken med de nya tavettcrna förrät

tad~s .sistlidne sommar ä H. Maj:l.s Fregatt Götheborg , oeh 



22 

resultaten dcraf', upptagna uli Fregattens Observations-Jour
nal, torde icke vara ulan intresse att här anföra. Fregatt
Chefen har uti denna fråga yttrat sig på följande sätt: "De 
'' Marshallska Lavettern e visade sig, vid all blind exercis, 
'' gifva pjeserne en hög grad af lättrörlighet och bcqväm
" lighet för serverand et. - - - - Den nya inräitnin
" gen, för att använda Brösttaljorna till surrning, visade sig 
"ändamålsenlig o0h pjeserne erfordrade, vid de flesta till
,, fällen, ingen annan försäkring än denna, som, jemte an
" dra fördelar, ~il\· en hade den, alt kanonerne vid däckets 
" skurning kunde svängas, utan att vara lossade från sina 
,; surrningar. 

" För att utröna förhållandet af Marshalls-I..avetterne, 
n använde till Fregattens 3G- och 24-pundige kanoner af 
" Aschlings modell och tillika öka den måhända ännu o-
11 lillräck!iga erfarenheten med denna nya Lavettage, an
" stäides sl\arp-skjutning med en af batteri- och en af 
" däclis-kanonerne. Hestlitaten af dessa försök äro följande : 

"l\'led en 3G-pundig kanon på batteriet afskötos 40 skott 
"med enkelt och 10 skott med dubbelt skarp; krutlad d
" ningarna enli~t det nyligen faststäida Reglementet. Skjut
" ningen' k'nnde utan serdeles ansträngning hos servisen (11 
" man och en iuuthemtare) verl\ställas med en hastighet af 
" 42 a 48 sekunder för hvarje skott. Långa fältet och kly
" kan voro vii! smorda med fett - däcket sandadt. Pjesen 
" rekylerade med den maklighet, att återryckningen ifrån 
11 st y f brok endast uppgick till 3, 2 a 1 tum och vid nå
" gra skott alldeles icke var märkbar. Då pjesen, före skjut
" ningens början, inhalades i styf brok, var mynningen 14 
" tum utanför klykan , och crter skjutningen af de 50 slwr
" pa skotten , lJefanns denna distans 10-~ tum. Endast under 
" de första 10 skotten förmärktes ni'lgon tilltagande sträck
" ning af br,pkcn och hade man derföre kunnat skjuta hu-
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.,, rn miln!!a skolt som helst med denna i1rok i oförändradt 
" skir;lc --Vid rlen till slnt gjorda skjutningen med dnbbelt 
" skarp, då l•anonen k~indes uppvärmd , var re!, ylen icke 
" märkbart häftigare, än då enkel kula förut begagnats. 
.,, Endast obetydliga eldgnistor furmos vid rekylen falla ut
" ur mynningen inombords. Efler skjulningens slut besig
" tigades LaYetten , som befanns uti fullkomligen oskadac~t 
"sli.ick ; äfvcnså broken, h vars bända ögon icke hade tag1t 
" den minsta skamfilning, oaktadt de icke vor o försedela 
n med kauser. Brokbentslarne IJefunnos oslwdadc och nä
" stan alldeles icke sträcl\ta. 

11 :\1cd den 24-pundige kanonen på däck sko los 20 
" skott enkelt och 10 skott dubbelt skarp , h varvid alla för
n hållanden beftmnos enal1anda, som vi d sk j n lm n gen med 
" den 36-pundige batteri-!{anonen. 

" Detta försök har således , i likhet med all ö fri g , un-
11 der denna expedition inhemtad erfarenhet , utfallit full-
11 komligen till fördel för den nya Lavettagen. 

" Beträlfan de Fregattens däcks-bestyckning , och 11Yarl 
" dermed äger gemenskap, har med skäl blirvit anmärkt 
" såsorn ett fel , att pjesernes mynningar icke vid rösten 
"r~icka nlom taljerepen, hvarigenom intet materiell hinder 
" finnes för taljerepens afskjutande under en affär, då ka
, non-kommendören, genom ifver att hå!la sin kanon , i 
;' likhet med andra, verksam mot ett något för- eller a i\
"terligt varande mål, lätt kan förledas att gifva pjesen en 
" mer än tillräcklig snedrigtning. Denna olägenhet har 
" ansetts uppkomma genom bruket af de Marshallska La
" vetterna, h vilka derföre, till alla eller n[tgon del af 
" d~icks-1\anonfrne , borde utbytas emot kanun-lådor af en 
"eller annan konstruktion, helst Marsilalls-Lavetternas för-
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'~ del, att med hitthet medgifYa en stor snedrigtning, här 

' icke Jwmmer till nytta. För att utreda denna fråga, haf

" va noggranna afmätningar bli f vit gjorda, af h vilka re

" sultatet iir att med nu använda Marshalls-Lavetter, räc-
' ' " ka mynningm·ne af de 24-pundige kanonerne af Ascltlings 

" modell 2 fot ~ tum utom skeppssidan, men äro då 4 tum 

" innanför taljerepens innanlwnter, och om samme l\anon 

" lägges i en vanlig , till dessa kanoner förr brukad låda 

" med 4 J·u\lar, kommer mynningen endast 2 tum liingre 

" ut, och blifver således ändock 2 tum innanför taljerepen , 

" så alt olägenlJCten ingalunda afhjelpes endast genom ett 

" sådant ombyte af Lavetter, och icke heller genom bruket 

'·'af något annat slag kanonlådor, som i detta afseende nöd

" Yändigt måste förhålla sig lika med fyrarullade lådan. 

" Om deremot de till Seppingska byggnadssättet hörande 

''utstående walerhorden förändrades till sådana, som förr 

" varit vanliga , så kunde en kanonlåda, eller annan Lavett 

" af sådan konstruktion , bringas ytterligare 5 tum till bords, 

" så att pjesens mynning kom 7 tum längre ut , än med 

" Marshalls Lavett, och således 3 tum utanför taljerepens 

'' innankanter. 

" Då den ökade styrkan uti fartygs förbindning, som 

" genom de nyare w aterhorden vinnes, måhända skulle kun

" na ersättas genom förökade dimensioner af sträckbandet 

" under balkarne , så synes det vara skäl, att icke an vän

" da dem på öfra däck af Skepp och Fregatter. Detta tor

" de äfven vara viikoret för alt derstädes kunna använda 

" något sia~~; af kanon-lådor med större fördel , än Mar

" sh alls-Lavetter, h vilkas företräden, förmedelst pjesernes 

'
1 lättrörlighet till riglning m. m. endast för de sv;'n'are hat

n teri-kanonerne kunna vara af särdeles betydenhet. Jemte 

" en säkrare skjutning mellan taljerep , skulle man äfven der

" af vinna, alt å Skepp eller Fregatter med Murs halls-La

" vetler pi't batterierna, hafva en del Lavetter, lmmned p,ie-
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" ser kunde användas i land, i fall sådant vid något lu·igs

n tillfälle simlie erfordws; en sak, h varpå opponenternc 

,, emot Marshalls-Lavetternas begagnande, med mer eller 

''mindre skäl, fästat afseende11
• 

Denna betraktelse öfver våra nya Lavetter må h~ir

med slutas. Det är icke utan anledning , som timnet blif

vitnågot fullständigare afhaudladt, och nu slutligen rekarn

menderas till h vars och ens, på sakkännedom grundade, 

sjelfständiga omdöme. 

E. 



ANMÄRKNINGAR VID SJö-l{RIGSTJENSTEN. 

(Forts. fr. sid. 235, 4:de lläft. 1839). 

Flottans Personal. 

Under-Officerarne *). 

Här anträffas det förhållande, der fullmakt med thy åt
följande företräden beredt närmaste förmanskapet öfver de 
lägre klasserna. 

Det är en urgammal regel, rigtig till sina grunder, 
att demarkations-linien här bör vara skarp, emedan sub
ordinationen är viikoret för all militärisk ordning; h vadan 
den ock af Krigslagen kraftfullt understödjes. lVIen, för 
att kunna sägas förtjena hyllning, såsom sträng rättvisa, 
och förmanskapet kunna egas med fullt anspråk å ena si
dan och villigt erkännande å den andra, så måste ock vii
koren för erhållande af företrädet i rigtig bemärkelse upp
fyllas hos det upplyftade subjektet, d. v. s. egande af 
grundeliga kunskaper, en större erfarenhet och högre bild
ningsgrad; ty, utom det moraliska välde dessa egenskaper 
utöfva, förmår den makt , h vartill en fullmakt berälligar 

~') Vid fullgörande af åliggande!, att vid l'rwsidii ombyte i Hon g l. 
Örlogsmanna-Sällskapet, al handla ctL af dc ämnen, som utgör 
föremål för Sällskapets omfattning, l1ar jag genomgått h vad, som 
synts mig förnämligast vara att anmärka vid organisationen af 
FlotLans Gemenskap; hvadan l'rwsidii-Talet egentligen ii r en 
fortsättn ing af föregående "Anmärliningar vid Sjö-Krigstjensten" 
sid. 1.71 af 3:dje Häft. 1839. 
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och krigslagen lägger i händerna, intet annat än fruktan , 
och den är en vanmäktig drifkraft för handlingarna hos 
all militär, h vilken, man från man, bör ega full öfverty
rrelse om och kunna trygga sig vid, den högre förmågan 
;tt bedö~a händelserna och ordna om dem , i den mån 

förmanskapet stiger. 

Der ett sådant förhållande eger rum, der är ordnin
rren utO"ående ifrån den högsta närvarande makten, sam-
, , o 

manhängande likt en ingenstädes af bruten kedja, uti "alla" 

omständigheter; h varemot icke någon säker ordning är att 
påräkna uti mötande "ä{ventyrliga" fall, der misstroende till 

befälets öfverlägsenhet råder. 

Uti hvardagslifvcts tilldragelser födes och utbildas för
hållandet, i moraliskt hänseende , emellan befallande och ly
dande. O't~lt om en underordnad i något fall märker sig 
öfverlägsen sin förman, vare sig uti urskiljning, rådighet 
eller bekantskap med mötande händelser och deras be
handling , så är det tydligt, att de bordt byta platsar, men 
odugligheten är i skydd af en fullmakt, och denna skyd
das af lagen. 

Genom denna antydning har jag velat föra uppmärk
samheten på skiljaktigheten uti förmanskaps-makten, då 
den ensamt h vilar på lagen, eller då denna ö f verväges af 
personligheten *). 

*) Mången torde anse, att jag, genom dessa framställningar, me
ra än sig bord t, gifvit vigt åt Under-Officersförmanskapet, men 
en sådan anmärkning sliall visserligen ej komma ifrån den .. ) 

som narmare vill göra sig redo för förhållanderna och den 
sk~ljakti ghct , som uppstår, då en fnllkomli gt kunnig, villig och 
orortruten Under-Officer, eller en samtagen, att icke säga hand

fallen eller rådlös, sättes l spetsen för ett töretag ar vi gt. A t t 
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För det fall, hvarom här är fråga, nemligen uppflytt
ning af F lotlans Under-Officerare ur Gemensimps-klassen , 
så synes mig, som man icke iakttog den varsamhet, som 
är nödvändig för att ega visshet, att alltid åtkomma de 
för tjenslen mest gagneliga egenskaperna; ty profvet är 
för lindrigt, i jemförelse med de företräden, som vinnas. 

Det är allmänneJigen erkändt, att de lägre Under-Of
ficersgraderna, sådana de nu äro organiserade och håll
ne, icke uti något afseende äro bidragande till tjenstens 
bättre utförande i ett krigsskepp, ty allt, hvad dem kan 
Yidkomma, kan med fullkomlig säkerlwt utföras af en fullt 
befaren Örlogsmatros, om en sådan beklädes med en tem
porär förmanskapsrätt 

De tvenne yngre Under-Officersgraderna äro följakt
ligen egentligen alt anse såsom elever, för att derutur kun
na utvälja de dugligaste till Uppbördsmän, och denna elevs
egenslwp bar man så godt som vid första profvet försett 
med en fullmakt. Deraf händer, att man uti ett större 
krigsskepp får 10 till 12 sådane ''Herrar". Deras theori 
lwmmer ej i fråga, och då de användas till praktiken, sak
nas hos dem den drift och säkra tal\ t, som är så nödvän
dig, men endast kan egas af den uti sina stycken fullt 
hemmasladde, och hvilka egenslwper man ofta finner hos 
dem, öfver h vilka de skola befalla. Följaktligen är deras 
närvaro i ett krigsskepp menlig, i stället för gagnelig. 

En Under-Officer, som af en yngre blifvit förbigån
gen genom befordran , är så god t som helt och hållet för-

sådana tillfällen möta under de Ilesta expeditioner, vet en hvar. 
P~ ett märssegels hastiga dämpande beror ofta frälsningen af 
e il mast. Utfö rande af ankare, många andra fall att förtiga , 
kai1 harva inflytande på ett skepps frälsning. 
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lorad för tjensten. Enär han direkte icke har några vi
dare fördelar att förvänta, så har han ej eller något, som 
uppsporrar sig till den hållning, som stämplar en duglig 
karl och han vet att om han icke begår förbrytelser af 
den' art hvarföre lagen fråndömer tjensten - och här
till vill \eke så litet, enär flera varningar måste föregå
så behåller han, hvad han har. Annorlunda vore förhål
Iandet, om icke den fullmakt, lian så lätt ätkommit un
der de år, då mannens karakter ännu i allmänhet icke 
är stadgad, höll honom qvar. l\1an egde då tillfälle au 
låta honom återgå till den klass, hvarifrån han af misstag 
IJlifvit förflyttad, och der låta honom gå och gälla, för h vad 
han kunde, säkerligen till mera nytta både för Staten och 
sig sjelf. Emedlerlid har stalen nu, sedan regleringen 
1824, ett rätt ansenligt antal sådan e i behåll, som icke 
mera kunna betraktas såsom elever till uppbördsmän, ej 
eller såsom duglige Under-Ofticerare, under det möjligt
vis andra, som senare utvecklat sig och kunnat göra fullt 
skäl för sig, om de njutit uppmuntran, - lenmat landet. 

En annan olägenhet, som uppkommer med de många 
Under-Officerarne, är, att de gifta sig, så snart de få för
sta fullmakten på fiekan, h vilket alstrar fattigdom och 
orsakar modlöshet. Detta förhållande kan dock icke sä
gas förekommet denned, att ftlllmakten uteblifvit, då in-
komsterna likväl fås. lVIen för en Matros och dess hu

st1'U äro behofven helt olika, med h vad en Under-Officer 
och dess Fru hafva af nöden; och denna skiljaktighet blif
ver derigenom väsendtligare, att de förre lmnna företao·a o 
sig hvad biarbeten som helst, då deremot de sednare der-
till förhindras af deras {ör ment a stånd. Tjenstefördelarna 
blifva alltså odrygare derigenom, att fullmakt erhålles i 
förväg, eller i förskott på en tjenst med större inkomster, 
som af de fleste aldrig uppnås. 
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De nu gällande föreskrifterna för viikoret till uppflytt
ning uti de högre Under-Omcersklasserna, äfvensom att 
lönerna uti den högsta öfverstiga, h vad som är bestämd t 
för lägsta Oflicersgraden, bevisar tydligen, till heder för 
den, som uppgjort förslaget vid sista regleringen, art man 
insett hvad vigt, som hvilar på en Uppbörds-Under-Offi
cer. i\1en beklagligtvis trodde man sig uti föreskriften , 
att lägsta Under-Officersgraden icke skulle konlirmeras 
med fullmakt, förrän efter två års tjenst såsom konstitue
rad, hafva grundlagt ett korroktif mot möjliga misstag om 
person och dess egenskaper. Utgängen har doc!~ visat , 
att profvet icke gjort tillfyllest, 

Att uppgöra ett förslag till en bättre sakernas ord
ning i berörde afseende, är lättare, än att !~unna bringa 
det i verkställighet; ty hindr·et ligger deruti, alt alla plat
sarne i de lägre Under-Officersgraderne äro uppfylde af 
personer med fullmakter, som icke kunna dem fråntagas; 
och dess e upptaga de medel, som borde tillfalla dem, 
hvilka, under andra omstiindigheter, och utan att vara Un
der-O flicerare, s Inilie utgöra Elever Lill Uppbördsmän och 
vara förmän uti fördelningarne. 

För att kunna göra sig reda för en ändamålsenlig or
ganisation af Flottans Under--Officers-Korpser, är det an
geläget att förutsätta, att Staten uppfyller viikoret för si
na anspråk på uuglighet hos hela personalen, och gifver 
df!n tillfälle att uppnä en erforderlig skicklighet genom ljen
stens utöfvande till sjöss, efter ett faststäldt ändamålsen
ligt system, bättre än erter freuen 1814 varit fallet, då 
endast en hvar liksom ···händelsevis" blifvit använd. När 
ett sådant förhållande inträd t , blifver det ingalunda svårt, 
all uti det , efter mitt omdöme, väl beräknade antal, som 
för dc tvenne klasserna i den nu befintliga högsta Undcr
Onlccrsgraclen inom hvm"jc detalj är besläm d, llnna dug-
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Jio·hct alt pä alla punl\ter använda. Härvid lager jag dock 
r~· afgjordt , att U ndcr-OGllccr med fullmakt endast ii r nu !L-: 

t;ändi!J *) der uppbörd är i fråga. 

Stittet att erhålla elever till Under-Officerare och des
sas biträden i skepp, samt förmän i fördelningarna, sy
nes mirr med sälwrhet kunna påräknas medelst inrältandet 

o 

af en särsliild klass i lUatros-Korpsen, der erkänd prak-
tisk duglighet till uppfyllandet, af h vad man i tjenstens ut

ö(vande fordrar i den higsta förmansgraden, skulle berät
tiga till de löningsförmåner och traktamenten, som bestås 
de nu med fullmakter försedde Under-Officersklasserne. Uti 
dessa äro lönerna skiljaktiga, och utgöra: 120 R dr i den 
första, och 150 i den andra klassen. Af den sednare lö
nen borde dock enelast sådan e komma i åtnjutande, som, 
i fJrening med förenämnde egenskaper, tagit examen, ef
ter el t nägot lättare kunskapsmått, än det för befordran till 
första Under-Ofllcersgraden nu bestämda. Såclane förmå
ner torde lämpligen och ulan vidare ceremoni, iin vi u års
eller måuads-mönslringar, efter gransknin(Jen af betyrren 

'-' o ö , 

kunna utdelas vid uppkomne vakanser, och förbytas ifrån 
en, som dem förverkat, vare sig i brist på duglighet, eller 
genom missvårdadl uppförande, till en annan dertill qvaliJi
ceracl. Afgörandet bör dock underställas högste nårvarande 
Befälharvaren, d. v. s. Befälharvaren vid slalionerne, Che
fen för utevarande Eskader, eller Chef ä enskild! Krirrs
fartyg. 'För att .vinna befordran till Under-Officer med r:u
makt , bör mera afseende {ästas y id theoretisk!l OC\h .Pr: a~-

*) li~r alt under fred' då endast ett mindre antal årligen lia-n an
vandas ' VJdmakthillla tjenstbarhet och kullsiwper hos Under
Offrcerarne' torde det vara lämpligt , att utom Uppbördsman 
en Iiansiw tv'l på Fre" tt 1 Sl ' ' 

' . ' oa er OC l iCpp, docli iclie 0CJ"C af lJYarj C 
~,etaiJ ~•ommenderades, för att ej minsfia tillfälle till ölhiJJ g för 
usta Matrus-klasseme eller eleverne. 
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liska kunskaper , förening med god konduit, ~n an!al 

(ienste-år. 

Det faller af sig sjelf, att första klassens 1\iatroser 

icke genom yttre utmärkelser böra upphöjas till kategori af 

herrar, och följaktligen icke förses med uniform, skiljaktig 

den öfriga delen af korpsen, vidare än medelst ett tecken på 

arm eller 1\rage. Och ehuru karaktersbenämning föga gör 

till saken, anser jag det dock af vigt, att förbyta titlarne 

af Under-Styrman, Under-Konstapel och Under-Skeppare, 

emot t. ex. Q vartermästare, Konstapelsmat och Högbåts

man; icke allenast för att så mycket tydligare åtsliilja ~il

dre och nyare skicket, utan ock för att förebygga kam

ratskap med de äldre, som hafva de förstnämnda benäm

ningarna. Dessa benämningar för första klassens Matro

ser synas mig aldrig böra tillåtas, utan under sjöexpedi

tioner, eller då en sådan, vid tjensten i land, innehade nå

got förmanskap. Den skiljalltighet emellan desse Matroser 

och de ö frige af korpsen synes mig dock billig, aH de vid 

stationen borde användas på enahanda sätt, som de nuva

rande lägre Under-Officerarne, och iclw såsom arbetare på

rälmas, vidare än u Ii segelsömmare-verkstaden och i rep

slagare-banan, emot särskild betalning för dem , som till 

de der föreharvande arbeten egde skicklighet. 

De anmärkte hindren, för att bringa en sådan regle

ring å bane, äro icke Hitta att öfvervinna, och kan endast 

tillvägabringas genom en enda utväg, h vilken går läng

samt , men dock leder till mäl et, nemligen att genast upp

höra alt tillsätta Under-Officerare och, vid inträJfande le

digheter, utdela lönerna till sådane af Malros-Korpsen, som 

dertill gjort sig förtjente. Vidtages icke en slidan åt

gärd, så slwll Flottan hädanefter, som IJillills, icke kunna 

räkna den nytta af sina Under-Officerare, som för samma 

lwstnad kunnat ernås; oeh det äldre sliiclwt s l~:all fortfara , 
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behäftadt med den olägenhet , att en större del Under-Offi

cerare njuter fördelar , för h vilka de iclte kunna göra gagn , 

och sålunda leda till hinder för en bättre ordning , h var

igenom tjensten kunde på alla punl~:ter blifva väl fullgjord , 

och den verkligen förtjente aldrig skulle sakna uppmuntran 

och belöning. 

Jag tror mig nu , h vad Flottans Under-Officers-Korp

ser beträlfar, hafva ådagalagt, att anspråken - "State.ns 

på Individens och Individens på Staten" - under närvarande 

förhållanden icke kunna uppfyllas j hvarjemte jag föreslagit 

en utväg, som dertill bör leda, utan en större uppoffring 

å ena eller orättvisa å andra sidan. 

Redan för längre lid tillbaka hade man med sl\ii! an

sett Sjövapnets indelnin~ uti tvenne olika Korpser - ör

~ogsflotta och Armeens eller Skärgårdsflol!a - af skadli~rt 

mflytande för Rikets ~j ens t j men icke förr än 1824 kunde 

en förändrin~ deruti tillvägabringas , och i eke eller då utan 

en betydlig uppoffring å Statens sida, genom inriillande ar 

en extra- eller indragningsstat. 

Den_ Tigtiga åtgärden af Flottornas sammanslacrning 

hedrar s m tid, llVad hufvudgrunderna beträlfar j me; er

farenheten har visat dels att den I·cke 
. .. ; var nog genom-

gnpande for att erna en stadigvarande fullständ "cr . k 
nas ord · · d ' J, sa er
t . . m n~ I " et hela, dels ock att man icke rätt bedömde 

alskil!Ige forhallanden, h vilka icke blifvit ordnade i en licr

het med de ömsesidiga anspråken eller behofven - "8!=-
tens och Individernas" H d G , . 
h . . · va emenskapen VIdkomme1· 

ar Jacr red ~·) 
, 

,. o ~n .. antyd t ' h vad som dervid , efter min tanka 
ar att an marka ··r . · .. ' 

' a vensom Jag har ofran andragit, Inad 

*) 1• 4:do Hiift. sis! L är. 
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som synts mig vara alt erinra vid organisationen ar Flot
tans Under-Oflicers-Korpser. Behandlingen af ämnet blif
ver ömtåligare, ju närmare man nalkas högre opinioner , 
eller rättare, högre intressen j och ehuru jag är osäker 1 

om icke mina åsigter endast komma att . gillas af minori
teten 

1 
går jag likväl att dem andraga 1 under öfvertygelse 

att, h vad som icke godkännes, får vika för bättre skäl. 
Jag underställer alltså en llYar, som intresserar sig för 

Sjövapnets bästa, följande erinringar vid organisatio!lerne 
af Flottans O fticers-Korps . 

S e k u n d- L ö j t n a n t e r n e. 

Här är augeliiget att först granska statens anspråk på 
en yngling 1 då han erhållit sin första O fficersfullmakt. 

Om man ensamt beräknar, att de från Krigs-Akade
mien utgående o flicerarne kosta staten l per medium) 2,500 
Rdr h vardera *), så vill det väl synas, som en sådan upp
offring medförde anspråk j men då i öfvervägande tages, 
att anhörige måst tillsläppa ett lika belopp, och att Krigs
Akademien hittils icke förmått rekrytera afgången , äfven
som att, för h vad enskil te fått bekosta , lmnskaperne till 

lika, om icke till högre grad kunna inhemtas vid andra 
allmänna läroverl\ och i Karlskrona ~'*), så synes mig , 

*) Då stats-anslaget för J(ong(Hrigs-Allademien utgör 56,000 R dr , 
och i allmänhet 22 lladetter årligen utgå, blifYer resultatet så
lunda. 

*>1<) Ett af Hr Premier-Löjtnanten vid Flottan Ehrenstam till Iion gl. 

Örlogsmanna-Sällskapet inlemnadl !Je tänkande, angående Sjö 

och Örlogsmäns bildning (intaget uti 4:de häftet af Tidskriften 
183i), har gifvit Sällskapet anl edning att , till följd af sina 

Jagar och planen för sin verksamhet, låta genom honom , 

med biträde af tvenne andra af Sällskapets ledamöter, Herrar 

Kammar-Rådet och Riddaren Gynther och l(ammarhcrren , Il ap-
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som anspråken böra mätas efter det sednare förhållandet, 
isynnerhet som staten - hvad angår undervisningen i sjö
vetenskaperna - icke har någon annan del, än tillåtelse 
för dem, som läsa privat, att hafva tillträde uti de för 
Under-Officerare och Matros-Korpsen inrättade Slwlorna, 

så vidt utrymme medgifver. 

Föreskriften , att endast 40 månaders sjö tj ens t å krigs
eller handelsfartyg medgifver en Selmnd-Löjtnant rättighet 
att befordras, är ett af de förhållanden, som, vid uppgö
rande af förslaget till Flottans reglering , synes mig min
dre väl genomtänkt. Hvad beträffar anställandel å krigs
skepp, egne eller fremmande 1 så beror sådant ensa:nt på 
staten, emedan sujetlerne kunna dervid göra ingenting, 
och behöfva det icke eller l då staten sjelf besöijer denna 
angelägenhet; men då ganska få, under ett fjerdedels år
hundrade tillfyllestgörande njutit en sådan omvårdnad, har 
man, utan att taga i betraktande de svårigheter och vå
dor, som dervid möta, ålagt dem sje!fve att derom be
sörja, vid påföljd att blifva qvarstående i första graden. 
Att man uppsil:attat den erfarenhet, som l\an inilemlas ge
nom handels-sjöfart, för högt, vill blifva alltför tydligt, 
då förhållandena betraktas på närmare håll. 

tenen och Riddaren Wirgin, närmare utvecll! a detta vigtiga 

:mn.e, samt ~lpprätta ett detaljerarit "Förslag till ett högre 

Larvverk (o1· J[ongl. Flottan , oclt dettas ordnande såsom 

" en allm~n Sjö-Aiiaderni för rikets ltandels-sjöfart". se
dan ett sadant förslag bli f vit fullbordad t, I1ar Sällskapet öf

verlemnat detta till Befälharvande Amiralen Hr Frihe'rre La

gerbJ:Ike, som, under den 16 Februari sistl. år, med tillstyr
kan_ ofverlemnade detsamma till Hans Ifongl. Höghet StGr-
AmJralen ocl ä s··11 1 .. 

. ' l a s 1apets vagnar undcrdåni trst hemstäide' 
om Icke berörde förslag borde meddelas den då" i verl\samhet 
varande K · t· 

• omm1t. eeu för utredande af handels-sjöfartens till-
stand och föreslående af förbättringar deruti. 



P<l det sätt ~ venska lmndels-sjöfarten nu bedrifve~ , 

der den minutiösaste hushållning råder uti allt, eller, med 

andra ord , der man i allo ser på "h vad som i . första hand 

kostar minst", är det naturligt, alt Handelsflottans personal 

måste sl<l på en låg stiindpunkt. Den Skeppsbefälhafvare , 

som åtnö,ier sig med det vanliga meskina i skepps-utstyr

ningen, de lägsta viikoren, och sådan e underlytland e, hall 

kan få för lindrigaste hyran , har följaktligen företräde 

framför den mera kunskapsfulle, som vill hafva allt i be

hörig ordning, och som, för att med bättre folk vid alla 

tillfällen kunna sköta sitt skepp med drift, orsakar sitt 

rederi miinadtligen några Rdr större utgifter. Under så

dana omständigheter, h vad har väl en ung Officer med 

grundliga theoretiska kunskaper att vänta, då han hos en 

sådan skeppare sig anmäler? I allmänhet blifver svaret 

detta: "De kunskaper, edra betyg innefatta, kunna icke, 

" ar flera skäl, komma i fråga, förnämligast deraf, att jag 

" icl\e har, ouh rederiet ej består, de instrumenter, som 

" rordras för astronomiska observationer; och som ni icke 

n har ll ~tg;on erfarenhet uti behandlingssättet vid emottag

n flingen) st.uf'ningen' vården och utlossningen af de åtskil

" lige laddningar, jag har och vidare kan få om händer, 

" så har jag ingen annan plats att erbjuda, än Jungmans." 

Fö ljderna äro nog allmänt kända. Staten har ock 

dcrpa föga vunnit, enär de gröfre matrosgöromålen *) ut

göra de minsta egenskaperna hos en Sjö-Ofllcer, för att , 

i t'il<li!J bemärlwlse , anses vara kompetent till befordran ; 

och många familjer ha f va - månne utan skäl? - ångrat , 

"'.l Uti cu not vid afhandling(m om årliga exersisen har jag i 

denua Ttdsluil'ts :l:dje häfte !'ör 1839, sid. 129 , framställt , 

huru genom en reglementarisli föreslil'ift , angående gradpas

sering för unga O ffiGerare , en nödig erfarenhet uti handlägg

nin;;en af skepps-arbeten siwile kunna inhemtas. 

3
,., . . { 

att 1]e tillåtit sina b am ingå uti el t yrke , Je r för sta profvet 

på egen hand är så äfventyrligt och så my(jket afvikande 

ifrån den bildning, som blifvil dem gifven från vaggan , 

och hvilken "utgör ett oeftergifligt villwr· {ör en rär·dig Officern. 

Det hopp, staten har att göra sig af de unge män , 

som den bekläder med en i samhällsliCvet ansedd viirdig

het, kan alltså icke blifva uppfyldt genom de utvägar, 

man påräknat O(jh föreskrifvit; och fönän en genomgri

pande förändring deruti sker, kan ej eller ett bättre för

hållande inträda. Emedlertid är det en särdeles lycka för 

sjövapnet att, under en lång följd af år, h af va haft ett mer 

än tillriickligt antal ungdom , från alla orter i landet, med 

den bästa uppfostran och theoretiska underbyggnad , att välja 

af vit! ti llsättning af Officerare. Också har Flottan sällan 

ltafvit en så allmänt bildat! Suballern- OI'Jicers-Korps, som 
den närvarande. 

Ar h vad nu anförd t är, synes mig skäligen kunna 

llragas den slutsats, alt staten icke har några anspråk på 

en nybefordrad Sekund-Löjtnant, för den expektants-lön 

honom tilldelas, med mindre den bereder honom tillfäll~ 
att praktiskt utbilda sig uti mangsidighelerna af Sjö-Offi

c~rs -l,i ensten. Der sådant ägt rum, der har ock ~~Halen 

s_a ll~n blifvit. sviken; ty få exempel gifvas, all icke yng

IJ ~g~r med ~ardad uppfostran, som egna t sig åt sjö-metien, 

bltfvtt kunntge och redbare Ofllcerare' då de' genom hän

d~ lsern_a "tidigt och uthållande", fått tillfälle att med allvar 

satta stg in uti ljenstens mångfaldiga detaljer. 

Der~mot . är det af erfarenheten tydligen besannad!, 

~t t " alltfor manga med de bästa an la()' och en brinnande 
atra att evertuera sig bl'f 't n .. "' 
fått . ' . l VI man till åren", innan de ens 

. dse IJ~nsten ordenli tgen utöfvad i ett krigsskepp lårwt 

~110 Sre S.)elfve lägga hand dervid j och livad allS!Jr;k k;n 
va taten hafv . d 

a pa em i "krigets stund?'' 
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Det synes således här af följa, alt en ny befordrad se

kund-Löjtnant eger grundade anspråk på "Staten" alL ge

genom dess försorg blifva tjenstbar till dess tjenst, sedan 

den enskilda förmågan i sådant afseende fullgjort allt , 

hvad på den berott. 

Ärlig öfning på sjön är alltså viikoret för ändamålets 

vinnande; men om den icke är så uthållande, att den be

stådda Expektans-lönen tillräckligen förslår under mellan

tiderne i land, så ilr min tanka den, att användandet på 

sjön varit för insluänkt. Denna slutsats grundar jag på 

det allmänt erkända förhållandet, alt den, som blifvit, hvad 

man l\allar vill theoreliskt underbygd, men vid 26 a 28 
års ålder icke vunnit sådan erfarenhet uti allt, h vad som 
tillhör det exekutiva i sjötjensten, att han l\ an reda sig uti 

de allmänna händelser, som möta - den iir "förlorad för 

tjensten"; ty p ii andra sidan trettionde året har lynnet nem

Iigen antagit en riktning, som icke är tjenlig för inhem

tande och handläggning af de mindre detaljerne hvartill 

man icke kan s l ud era sig, men uti h·i'ilka det är oundgäng

ligt vrnna den mekaniska vana, förutan l1vilken man aldrig 

kan förvärfva en medelmåttig 1 långt mindre en tillfyllest

görande bekantskap med de resurser, den praktiske sjö

tnannen äger, ej eller den nödvändiga rådigheten att dem 

tillämpa och ordna i kritislm ögonblick. 

Användandet i yrket de yngre åren, är alltså viikoret 

för möjligheten att blifva en duglig Officer. Detta torde 
vara en regel, vid h vilken man aldrig kan fästa för myc

ken uppmärksamhet. Bygger man derpå ett systern för 

årliga öfningen *) och håller ut dermed, så är det tydligt, 

*) Jag utbeder mig att få återföra uppmärksamheten på , h1'ad jag 

de rom andragit i 2:dra häftet 1838 , sid. 65-71, och uti 

3:dje häftet 1839 , sid. 127 och följande . 
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alt en hvar deraf får nytta. Dc yngre beredas lillfälle att 

Jiira, och de ~H dr c, att rekapitulera, samt att följa metien i 

dess framsteg - och tjenstbarheten blifver alltså grund

lagd och allestädes underhållen. 

H vad lönen på Stat vidkommer, så hafva vi nyligen 

uti allmänna tidningsblad sett eljest stridiga åsigLer förena 
sig derom, att den yngsta i graden bör hafva lika belopp 
som den äldsta. Detta kan väl i så fall äga en rilllig grund, 
alt deras behof äro lika och ingendera lian lwfva högre an

språk, än h vad som med sparsamhet erfordras för deras 

_ensamma person; men då, på de skäl, jag i det föregående 

utred t , de yngsta böra vara, och gemenligen jemväl iiro , 

mera använde till sjöss än de äldre, så tror jag mig icke 

utan skäl kunna anse den vid sista regleringen iakttagna 
proportionen emellan lönerne för Sekund-Löjtnanter 

1 
såsom 

väl beräknad. 

P r e m i e r-L ö j t n a n t e r n e. 

. Hä_r anträffas åter ett förhållande, hvilket vid sista or

gan~satwnen väl synes mig riktigt bedömd t' för h vad det 

a ng a: St.aten~ eller fjenstens fördel' men icke har man 
dervid bJbehallit i sig te den regeln' som af in o-en t . d 
kun ···r o or e 

n a Ja vas' nem l. att reciprocitet är viikoret för u -
fyllande af anspråken, då individernas bli f vit alltför I .P f.-
gen behandlade. os I 

Att indela nära halfva an<talet af Officers-r . 
en enda gr d d . \.orpsen uh 

Il 
a ' _me enahanda tjenstgöringsskyldighet för 

a a' var ett val beräknadt l r d . . o c 1 raskt steg framåt som 
an er tjensten till större fö o ,. o •• o ' 

reställe .· D .. rman' an mallanda mangen fö-
r sig. etta ar det on d .. 

Enrrelske Kap t II . 1 om e ' som den erfarne 
o enen amiHon - hv .lk . . 

det föreo-ående .. .. . I en Jag, enligt h vad i 
e ar onmamdt, i följd af hans sjuklighet och 
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vänskapsfulla bemötande , oftare ·besökte i Hio Janeiro un 

der 3} månaders vistande der 1831 - fälde i denna frå

ga. "Om ni - yttrade han ~ tager en sådan vård om 

" eder ungdom, att den fullvuxen inträder i denna grad , 

'' och ni der låter den utbilda sig genom handläggande af 

n tjensten' såsom derigerande personer i detaljerna uti ett 

" växande förhållande, och ni dcrjemte sålunda begår, att 

n de kunna vara belåtne med sin ställning, så har ni der 

" en garanti, alt aldrig , h vad det rörer befäl i Flottan , 

"råka i förlägenhet". 

Då nu i betraktande tagas viikoren uti Premier-Löjt

nants-graden, så är min tanke den, att icke allt är väl 

och rältvist bedömdt. Om det icke !~:an förnekas, att de 

yngre kunna anses belåtne, emedan äfvez, här det förhål,

lande äger rum'· att de oftare komma till sjöss, och följ

aktligen mindre än de äldre behöfva ensamt till i ta lönen; 

om man äfven kan medgifva, att de, som stå i midten af 

graden, kunna vara burgne med 600 Rdr; så är förhållan

del ingalunda sildant med de äldre. Desse äro redan 

"gamle män med familjer"; sjökommenderingar blifva för 

dem sällsynte, och detta med skäl, ty h vad de erfarit i 

yngre åren *), är snart nog återhemtadt, så länge de icke 

hunnit till den ålder, då fysiska krafterna svigla för den 

med fatiger förknippade maktpåliggande tjenst, som i kri

gets stund på dem h vilar ; ocl1 då härtill kommer, att d esse 

hafva förlorat all förhoppning att vinna befordran , så sy

nes man här med skäl kunna tillvita Staten , att icke hafva 

uppfyll de rällmätiga anspråk, desse nyttige tjenstemän 

~ga på en bekymmerfri utkomst. 

''' ) Jag får hiirviu erinra om , hvad jag uti iulcdningen anfört , 

nem!. aLt jag icke anser mig böra betrakta tjenstbarheten hos 

personalen uti det vanvårdade skick , den nu ii r, utan efte r 

det förhäl lande , som ovilliorlrgen måste heredas, så vi ria 

man vill hafra nii~ron nytta af vapnet. 
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Kapten Hamilton ville anse som en orättvisa, om i~ke 

den första fjerdedelen i Premier-Löjtnants-graden hade hka 

inkomster med Kaptenerne, på det att all anledning till 

afund öfver befordran af yngre måtte försvinna, och sty

relsen derigenom äga friare händer, att, h var de finnas, 

uppsöka de tjenligaste egenskaperna till uppflyttning i be

fälsgraden , utan att sägas begå mannamån. Men han gaf 

slutligen vika för de sk~ l, jag deremot anförde, ingalunda 

för den drygare kostnaden, "ty, yttrade han, vill man vinna 

"ett ändamål - och det ifrågavarande är af stor vigt, då 

'' en orättvisa eller grundad missbelåtenhet af skadligt in

" flytande på tjensten dermed undanrödjes - så må man 

"icke se på medlen, helst palliativer förfela i längden r,; 

utan derföre, att om lönerna för de äldste Premier-I.öjt

nanterne bestämdes till lika belopp , som för Kaptenerne, 

att ovilkorligen i tur erhållas' så vore det att befara' det 

mången, måhända tidigt nog, kallnade i nitet att under

hålla kunskaper och att söka eftersträfva skicklighet och 

uppmärksamhet, för att vinna befordran; och detta vore 

en esprit af högst menligt inflytande på tjensten som 

alltså bord~ undvikas. l-Ian medgaf slutligen min 'åsigt, 

att et~ med mm af h vad som bestås en Kapten, och hvad 

som hllfaller dem, som slå i midten af Premier-Löjtnants

~raden, vore en rättvis grund för minimi-beloppet af den 

I~komst, enhvar Vid inträde i Statens tjenst kunde på

r_akna. alt upp~.å. Också vill DOO Rdr vara ungefärligen 

l1ka tl!lfyllestgorande för en Premier-Löjtnant, som för en 

K~ p te~, .helst den sednare icke är så helt och hållet bc

fn~d Ifran representationsskyldighet *), som den förre 

hvi!ken utan anledning till anmärkning endast l\an hull~ 

*) H'irmcd f.. t• · ·' 
' ors ar Ja g uen ansnrighct som 1itfölj'er bcr· ·J c ~ -

derne för de . · .. • ' a ·'ora 
. socwla forhallandena i liOrpscn _ 11\·iJI ·a uti 

Icke obetydligt hiinscende inverlia på tJ·enstef .. ·J " II· d ' 
och de • 01 1a dn ena -

r anspralien öl!as i den mån förmansliapct stiger. 

G 



~i g vid sådant, som utgör be h of för trernaden i dess eget 

husliga lif. 

En förhöjning i löne~;na till 900 Rdr för de 25 äldste 
i Premier-Löjtnants-graden är alltså af behofvet högt på
kallad, så mycket h eld re, som jag har skälig anledning 
att förmoda, det man väl vid regleringen insåg, att de 
äldste borde erhålla en inkomst af 800 Rdr - och denna 
förmodan grundar jag på den i sammanhang med regle
ringen etablerade, och för tjenstbarheten i befälsgrader~e 
oundgängliga ordning, all vid befordran till Kap~en .bor 
mera afseende fästas vid högre kunskaper och bildnmg, 
än antal tjensteår -j men man bedömde oriktigt de emo
lumenter, som borde fylla beloppet, neml. Chefsbefattnin
garne vid Flottans 28 Båtsmans-Kompanier, hvilka man 
trodde kunna bestridas af, och blifva begärlige för de äld
ste i graden. Emedlertid är behofvet ännu ouppfyldt till 
mehn både för Stateu och Individerne. Till denna löneför
bättring erfordras väl 7500 Rdr j och huru på 2000 Rdr 
när *) den till aflöni'ng för Ji'lottans befäl nu bestådda 
summan dertill lemnar tillgång, utan alt rubba det närva
rande skicket i ett förhållande, som kan anses vara för
närmande för vapnets anseende, eller de anspråk, enhvar 
äger fog att äga på Staten, vill jag försöka att längre 
fram ådagalägga. 

~led dessa åsigter kan jag icke godkänna de förslag 

* ) Då vi sett uti en tidnings-artikel (Najaden N:r 11) med sär
ileles ifver -yrkas icke mindre än t5,000 Rdrs ökning i löne
anslaget , såsom oundgängligt för "vapnets anseende" och per
sonhga belåtenbeten, hvaraf 10,100 Rdr för befälsgraderne, så 
torde dessa 2000 H dr, till undanrödjande af ett allmänt erkänd t 
missförhållande, ide anses obehörigt, och böra utgå af be

s.paringar på annat håll 
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till förändringar inom Flottans Premier-L~jt~ants-grad '. som 
·r . den fo·· rut omnämda l!dmngs-polerrtiken j blifvit ang1 ne 1 . . 

ch aillar aldra minst en brytning uti det vid orgamsa-
ot. "' 1824 väl bedömda antalet af 100 Oflicerare med wnen r . t 
enahanda tjenstepligter, h vilket är af en o?erä~.ne 1 ~ vms 
för tjensten, utan att vara menligt för tjenstemannen. 

1 sammanhang med , hvad jag sålunda andragit, är det 
i sin ordning, att jemväl omfatta ett intresse, h vilket, 
ehuru icke direkte inverkande på tjensten till sjös, dock 
icke är utan inflytande på belåtenheten uti samhällsförhål
landena. H vad jag härmed menar, kan icke vara tvety
digt. Den på papperet och uti tjenst-utöfningen för Pre
mier-Löjtnanter lemnade lika rang med Kaptener vid f. d. 
Örlogsflottan , eller fram rö re Kaptener i Arme en, är icke, 
och kan icke vara att förstå uti Sverige stl, som uti de 
länder, der massan af folket är mera, h vad man kallar , 
amaritimerad, och der Flottan, ej mindre af Styrelsen, än 
af allmänna opinionen, tillerkännes högsta rangen bland 
vapnen; och hos oss tager alltså · benämningen Löjtnant 
med dess Suballem-betydelse öfverhanden. Att ett sådant 
förhållande, som väl kan kallas en fals!\ position, skall 
vara rådande inom en Officersgrad, som utgör högsta må
let för måhända de fleste inom en grad, som bär den 
egentliga tyngden af !j ensten, och njuter minst af dess 
fördelar j inom en grad, dit ingen kan inkomma, innan 
han genomvandrat mera än en tredjedel af platserna på 
rullan, och tillryggalagt en tredjedel af sitt tjenstemanna
lif, samt derunder varit använd i effektiv tjenst, måhända 
flere månader, än som j allmånhet pelöper effektiv tjenst 
på en Landt-Officers hela militära lif, synes mig ingalunda 
cif egenskap att alstra belåtenhet. Och om den rör sin 
~lats sålunda fullvuxne mannen finner det mindre behag.
hgt, att för sina tjensteförhållanden , allestädes utom i egen 
korps se sig , tt · . · , · sa 1 paJilet med- de andra vapnens Subal-
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terner , må sådant ingalunda anses såsom en obehörig titel

sjufia, utan som en saknad gärd af behörig utmärkelse, 

hvartill han känner sig berättigad, och som tillgodokom

mer samllige hans vederlikar i statens öfriga tjenster. 

.\.tt här således äfven är en omständighet, som vid 

förslaget till sista regleringen icke blifvit fullkomligen ge

nomtänkt, derom är utslaget ifrån första ögonblicket oåter

kalleligen af kunnadt inom de samhällen, der förhållandet 

ifrån sin rätta sida blifvit bekant, och titeln Premier-Löjt

nant är der icke godkänd, Önskligt vore derföre., om en 

förändring i denna del tillvägabragtes, och att denna för 

tjensten maktpåliggande grad erhöll en benämning, som 

för vapnet, sedan den tid, då det njöt mera uppmärksam

het än nu, icke är fremmande, och dessutom är vederta

gen i de öfrige marinerue i Norden, nem l. Kapten-Löjtnants. 

K a p t e n e r n e och K o m m e n d ö r- K a p t e n e r n e. 

För dem synes rnig allt väl beräknad t, allt väl be

dömd t. 1200 Rdr lemnar en säker utkomst åt den or

dentlige , och 2000 Rdr en rundlig åt den äldre tjenste

rnannen. På Staten hvarken kunna eller böra individerne 

äga större anspråk, ej eller Staten sägas för dem hafva 

gjort för mycket, dels emedan den större lönen - h vil

ken enligt naturens ordning komJ11er att åtnjutas den min

sta tiden - är det högsta mål, h vartill förhoppningarne 

skäligen kunna lyfta sig, och dels emedan viikoren under 

uppoffrandet af de bästa åren varit, om icke knappa, åt

minstone nära derintill gränsande. 

Äfven h vad indelningen vidkommer , synes mig intet 

vara att anmärka. Här är afscdt 40 Befäls-Officerare ibland 

216. Att Staten vore belåten med detta antal - närmast 

utgörande -~ af korpsen om alla vore fullkomligt tjcnstbarc 
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(hvilket i en framtid mäste blifva fallet "') - lider intet 

tvifvcl; och denna slutsats drager jag d era f att, i h vilket 

förhttllande Officerare än iiro använde under kriget (och 

alt det är efter sannolikaste behofvet då , som allt här bör 

beräknas, derom måtte vii! icke Lankarne vara delade) så 

erfordras per medium en Befäls-Officer för h var femte; för

utsatt , att maximi-behofvet som n~irmast iir en på hvar 

åttonde, fylles med auxiiiäre Officerare för de lägre be

fal.tningarne. 

Efter en sådan grund förmodar jag , alt indelningen 

af Befälsgraderue vid 1824 års reo-lerinrr blifrit beräknad 
o o ~ 

och den synes mig utstå profvet för all behörig granskning. 

Af dessa skäl kan jag allts[t icke gilla den icke s[t 

o~el~<.lli~a förökningen i antalet af Befäls-Officerare, som 

b.llfvJt f o reslagen uti tidningen Najaden, nemligen i N:I' 7 

f~r den 24 sist!. Januari af dess Hedaktör och i N:r 11 

for den 7:de Februari af en Insiintlare, h vilken i vissa an

dra fall' ~nder kritiken af den förstnämnde' icke resonerat 

utan sakkannedom. 

.. Då e .. tt tvisteämne af sådan art oJfentligen blifvit fram

st~ldt' horer det till sakens natur, att det v'ickt en all 
mannare .. k . ' -

uppmar samhet ; och då det a!ltid f ·bi'f 
oupplöst problem h . . . " ut 1 ver ett 
'· . " , vad som u!l Jfragavarande fall är /i ll 
,wml1gt, sa hafva 0 k d .. . . . u -

I d f
. " c essa fo1slag bltfvtl olika bedömd 

et oregaendc har 1·ao- ,.1 . c. 
r o- .. o va antyd t mm opinion. men d .o 

man., en torde an marka !t .. f , . . " , a 

har jag ansett det nöd~ä:d .: 'en den h_nlar p a hypoteser, 

net och d d Iot, att tydligare utveckla äm-
, me etsamma redoo-öra för hv d . 

dre väl genomtänkt . d ": .. , a Jag anser min-
l e ohka forslagen till en ny S!at 

'i<) 
. Vi skola framdel es lorsöln . 

ernåendet af d . ..' ' all utveckla cu rättri s grund fo r 
etta oundguughga iindarnäl. 
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för Flottans befäls personal *) , af hvilkel - all sluta af 
behandlingen af åtskilliga satser - det sista tyckes vara 

författad! af en man af vapnet. 

Uti båda förslagen är förbisedd den - som den med 
skäl väl kan kallas - li{sprincip, eller viikoret för en 

behöriiT befäls- esprit inom en Marin, h vilken slutligen er
hållit insteg hos oss, sedan den måhända under mera än 
ett sekel varit tillämpad hos verldens största sjö-nation , 

den nemligen, att styrelsen, utan att det må anses för en 

prejudice, kan disponera den högsta Officersgraden, ~u~u 
som omständigheterna och tjens tens bästa fordra , tfran 
befäl öfver en division Linieskepp , ända till Chefskapet 
på den minsta Fregatt. Och detta för tjensten så gagn
lifTa skick synes det, som insändaren isynnerhet velat om
skapa. En sanning är, alt jag omöjligen på annat sätt 
kan gora mig redo för, hvad som menas med de åtta Offi
cerare, h vilka fått den signifikativa tileln af l(ommendörer 

_ hvilken benämning i Engelska och Nord-Amerikanska 

marinerne, som bekant är, väl oflicielt, men endast tem
porärt , lemoas åt h varje Kapten, som fått befäl öfver flere 
än eget skepp - ty icke lär er menin~en vara, att en 
Kommendör-Kapten i 2:a Klassen , med Ofverste-Löjtnants 

*) Det torde iclw vara olämpligt, att härvid erinra om den så

som riktig allmänt ansedda regel, att emellan tv å ytterlighe

ter ligger gemenligen det rättaste. Uti ifrågavarande fall s_y
nes mig kunna antagas såsom ena ytterligheten, om - h VIl
ket för tjensten onekligen vore gagnligast, enär högsta skick · 

Jigheten icke alltid åtföljer ancienneteten - blott en grad 

fanns uti Sjövapnets befäl öppen att välja uti; och den andra 

den af insändaren föreslagna Stat med NIO grader i I<'JORTON 

klasser . Efter miLt omdome linner man medelvägen närmast 
träffa d, och behofvet , så vid t det låter beräkna sig, ända

målsenligast bedö md t uti fö rslaget vid regleringen af Flottans 

Ofli cers-l{orps 1824. 
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raniT skulle kunna få befäl öfver en Eslwder , eller ett 

80-k~nons Skepp , på samma gång som en Kommendör , 
med rano- förmodligen emellan Kommendör-Kapten i 1:a 

Klassen t:> eller Öfverste, och Konter-Amiral , d. v. s. lika 

med Ar~eens General-Adjutanter, erhöll befäl å en liten 
Fregatt. Om likväl meningen vore sådan, så kan jag der
till icke upptänka annat skäl , än begär att offra på titel
sjukans allare; och delta länder ufi ifrågavarande fall , om 
än oskadligt i andra, !j ensten till föga båtnad. 

F l a g gm ä n n en. 

Dess e - Eliten af Korpsen - äro, jemförelsevis till 
vapnets öfriga befäl, uti ett i mångfaldiga afseend en skilj
aktigt förhållande. Det är genom dem, som vapnets alla 

angelägenheter, de allmänna med de ensl<ilia , skola sliildras 

och n{vägas inför Regenten. Det är alltså uti dem , som 
J(onungen och Fäderneslandet skall äga garanti för ord
ningen i allt , hvad som rörer vapnet, såsom på dem hvi
lande, enär dess e-genheter ligga utom möjlighetens gräns , 
att i hela sin vidd uppfattas af andra, än dem , h vilka , 
liksom de, uti vapnet upp vuxit. Det är ock ifrån dem 

. ' 
som espnten i Korpsen utgår. Stort är deras ansvar stort 
för h vad de tillgöra, större för h vad de underlåt~. De 
~ro -~öljaktligen att anse såsom politiska personer, minst 
~~ll~orand_e sig sjelfve. H vad Staten bord t göra för dem, 
ar ICke nnga. Jag har dock ingen anledning att tro det 
de anse sig vanlottade. ' 

. H vad. antalet beträfl"ar, så hafva lönerna i stat alltid 
v~r~t beraknade efter behofvet i fred. och detta af cransk 
giltiga skäl nem! att n•l·r d t .. ' .. ·t· t:> a 

' • < e ar omoJ 1o-t att besta··mm 
huru rn · Fl t:> a , 
va anga aggmän som erfordras i ett krig' der hela 

aldp~ et behofdes att användas på flt ra punkter kan det 
ng saknas nwu l 1 ':1 e ' att genom befordran fylla bristen 
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med fullt användbare uti närmaste grad, och att om elt 

ungefiirligen bel1öfligt antal för kriget alltid skulle hållas 

komplett, iir det icke alldeles siikert, att kunna påräkna 

alla desse såsom fullkomligt tjcnstbare för krigstjensten , 

h vilken isynnerhet för skärgårdsvapnet, under bittida och 

sen årstid, icke är utan fatiger, som erfordra mandomens 

fulla kraft. 

Äfven vid 1824 års reglering synes det , som dessa 

grunder bli f vit följde. Det är neml. tydligt, att såsom 

!•'lottorna före sammanslagningen v oro organiserade, och 

med den allmänt nog rådande opinion, att hvardera af 

dem utgjorde en hufntdsak för sig, hade det varit en allt

för brådstörtad brytning, som icke gerna gått an, att vid 

första reorganisationen nedsiitta befälet vid något af etab

lissementerna , ej eller vid hufvudstalionens Var f. Följaki

ligen måste i Slaten upptagas löner för så många Flagg

män, som vapnet hade Flaggmans-cmbeten att bestrida. 

sexlon års erfarenhet, och isynnerhet amalgameringen 

inom befäls-personalen, har dock visat rätta egenskapen 

af befattningarne; och under de sednare åren har, med en 

besparing af sammanlagd t omluing 10,000 Rdr, tvenne 

Flaggmans-cmbeten kunnat bestridas af Officerare i när

maste grad . 

Härar vill det alltså synas, som äfven med den n~ir

varancle styrelse-organisationen en förminslming i Flagg

mans-lönerna , ifrån Sex till Fyra, skulle kunna ii g a rum , 

ulan mehn för tjenslens behöriga bestridande på alla punk

ter under fred; men ehuru - h vilket jng längre fram Yill 

försöka alt ådagaltigga - endast tvenne Flaggmans-cmbe

ten , genom en förändring i Sjövapnels . administration, till 

pillagligt gagn och en säluare ordnings vinnande blifva 

bc!töflige , synes mig af skäl , I1Yilka jemviil sliD la utveck-
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las , som omständigheterna icke utan skadligt inflytande på 

tjensten och ärendemas gång medgåfvo minskning af mera 

än en Amirals lön , h vadan fem Flaggmans-löner, nem l. 

en Vice-Amirals och fyra Konter-Amirals , anses böra i 

Stat upptagas. 

Uti det föregående är anmärkt , att Flaggmännen i af

seende på deras viikor icke anse sig vanlottade. Detta 

förhållande är grundad t på den rättsenliga princip , att in

komsterna för de i kommission varande beräknas efter 

den befattning, som bestrides , och icke ensamt efter gra

den, då det äfven här är gällande, att det ej må anses 

såsom en prejudis , om en yngre bekläder ett virrti<Tare 

e_mbete, än en äldre; och af sådan anlednin<T har r~tt~is
hgen högsta eller Vice-Amirals-lönen blifvit"' bestämd r·· 
d l .. or 
u e w~re _platserna, att fyllas af besparingarne på ansla-

.,et, da lagre lön af den fungerande Flarrrrmannen irlrle-
hafves. "'"' 

E .. . 
. nar man al!lså VId regleringen ansett sirr böra llvad 

VIIkoren beträlfar r · d . . "' ' 
.d . or e l tjensten använde fästa afseende 

VI I e~b~tet , o?h icke vid graden , h vilket f~rhållande jem

~:de: l i Iefal trll sjös iige~ rum ' så synes mig' som skil

F!arr·gm .. onernba for de ut r alla tjenst.göringar alternerande 
"' annen orde dem erne!Ia 

enahanda o-runde .. n vara proportionerad efler 

f" ·h . II "' _r , .som fonerna uti Officersgraderna D-' 
or a andet der ar sådant t k. . . ,l 

tens- och b a· da J( ' at s tinaden l lönerna i Kap-
omm endör-Kapte kl 

l_ och J • . ns- asserna ut<Tör J. 

4 .5' sa tyckes m w alltså b ö f T o a ' 

fästat behörigt afse d"' • r_a o Ja , at! sedan man 

Flaggmän och andre e~ffie pa det olika förhållandet emellan 

I.. 
leerare borde .l af K t . 

on en vara skilnad ' 6 on er-Amirals-
, ' en emellan denna och y· A . .. 

som da skulle bli f 3500 ICe- mirals lon en' 
· va Hdr n· · · k 

1111g redo för nåor .. . · a Jag IC e kan göra 

vände F!ag:.<Tmän o 'a· oms~andJgheter ' der behofven för o an-
o aJ o ohka ' kan jag CJ. eller . • 

~ mse nagon 
7 
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annan anledning till skiljaktiga fordringar på Staten 1 ii n 

för ägande "anciennel.et", och för denna torde anspråken 

vara uppfylde med den anförda löneskilnaden. 

Enligt dessa åsigter, och under .förutsättning aU 1 vid 

blifvande ledigheter, en af Vice-Amirals-lönerne kan in

dragas, och den andra nedsättas från 4500 LiU 3500 R dr , 

l1ar jag beräknat, att af det redan bestådda anslaget, utan 

orättvisa 1 kan besparas 5500 Rdr att användas till det be

lopp (7500 Rdr) som ·erfordras till rättvis förhöjning af 

lönerne för de 25 äldste i Premier-Löjtnants-graden. 

Jag · har nu framställt, h vad som efter min tanka är 

att anmärka vid organisationen af Flottans Personal. Myc

ket torde dervid vara att ;erinra; men h vad som icke må få 

namn af misstag, är grunden för beräkningarne, nemligen 

de ömsesidiga anspråken 1 ''Statens och individernas''. Jag 

anser det nemligcn ovedersägligt, och såsom ett axiom 1 

att då staten har mycket större fordringar på sina tjenare , 

än den enskilde på sina, den förstnämdes pligt är att 1 i 

sin vidsträcktaste bemärkelse, sätta allt å sid o, då den äf

ventyrliga tjensten kallar till fosterjordens försvar 1 
hvilket 

är vida skiljaktigt med den sednares åligganden; så 1 och 

då hvarken staten eller den enskilde med fog kan förvänta 

alt 1 uti alla omslän digheter, med pålitlighet oob nit blifva 

betjenad af individer, som äga grundade anledningar till 

missbelåtenhet 1 är det tydligt - åtminstone synes mig så 

att staten bör vara lilw angelägen som den enskilde 1 att med 

rätlvisa anordna för sina !j enare 1 i mån af h vars och ens 

förhiHiande uti ' 'erkningskretsen. Der motsatsen är rådan

de 1 vare sig uti stalens eller den enskildes tjenst , der 

har erfarenheten allt för tydligen visat oreda samt likgil

tighet, i stililet för nitfull kraft och sammanhang. 

Huru jag förmätt tänka mig in i ämnet och redogöra 

5i 

för mina åsigter 
1 

underställes vördsamt en rättvis publiks 

bed ömmande. 

Sedan jag sålunda antydt, att en allmän tjenstbarhet 

påräknas 
1 

och i sammanhang härmed jemväl hörer, att 

redogöra för den i tjensten föråldrade individens förhållande 

till staten, d ä fordringarue på honom icke mera kunna 

uppfyllas, synes väl ordningen fordra att nu afhandla denna 

angelägenhet, men som medel här ifrågakomma , och det 

icke vore ledande till något ändamål att utveckla ämnet, 

innan man anvisat tillgången till dem, anser jag lämpli

gast att tills vidare uppskjuta dermed , och vänder mig i 

stället till 

Flottans administrativa institutioner, 

för att tillse, om allt är så ordnad t inom dem, att vapnets 

ärenden kunna besörjas på fördelaktigaste sätt. 

Innan deLta ömtåliga ämne vidröres, är det angeläget 

alt anmärka, det jag anser, att här kan tillämpas den af 

erarenheten bestyrkta allmänna regel, "att h vad som varit 

underkastad t täta förändringar 1 
icke varit bygdt på en 

säker grund". 

.Af en, uti _2:a häftet af Kong!. Krigs-Vetenskaps-Aka-

- demiens Handlmgar 1834 intagen 1 
af handling af ledamot 

. F '· l . en 
l orv a tn~ngen af Sjöärenderne 1 Herr Am:ts-Kammar-Rå-

det och ~tddaren Elers 1 nom Svensita Flottans sty1·else och 

Forvaltnzng i äld!·e och sednare tide!·" inbemfas tt ·r • 
d ·d • .. ' 1 a 1 ra n 

en tt ' da Fademeslandets angelägenheter af Konung Gu-

staf 1 omfattades 1 har Sjövapnets ekonomiska öfverstyr-else 
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undergått följande antal , mer eller mindre ingripande, 
förändringar nemligen : 

till år 1600 . . 2. 
1700 . 10. 
1800 . . 25. 
1834 . . 10. 

tillsammans 47. 
alla vidtagna i ändamål att förbättra . Huruvida detta åsyfte 
till den grad vunnits vid sista Regleringen, att mera var
akt.ighet i styrelseformerna än dittils bör äga rum , der
om äro tankarna delade. 

Rhuru jag i tjensten varit sä använd, att jag tror mig 
iiga en någorlunda fullständig bel\anlskap med ämnet, och 
ehuru jag ägt mer än ett tillfälle att anställa äfven prak
tiska jemförelser emellan våra och andra Sjömakters bruk, 
samt erfara huru förhållandena annorstädes bedömas utaf 
män af vapnet, hade jag aldrig tilltrott mig att ingå i 
undersölmingen af detta vidsträckta ämne, långt mindre 
ansett det mig lillständigt att uppgifva förslag till en annan 
sakernas ordning, om icke en Sjömilitär, h vars hela Ii f 
utgjorde en enda tanke , nemligen : Sjö!;rigstjensten uti dess 
vigtigas te och ringaste de taljer, meddelat mig sine åsigter. 

Alt jag äfven här menar den erfarne, mer än vanligt 
tänkande och bildade, Engelske Kaptenen Hamilton, är 
tydligt. Innan jag framställer ämnets afhandling emellan 
honom och mig , är det angeläget alt angifva anledningar
na , h varföre det bragles å bane. Den enda gång, hans 
svaga helsa tillät honom hos mig aflägga besök, varse
blef han den välkända afhandlingen Force Navale de la 
Grande Bretagne par Charles Du pin , och yttrade med sin 
vresiga ton, "h vad deruti inhemtas, är mycket på ett un
gefär", och detta gaf anledning till närmare förklaringar , 
h vilka fortsalles, såväl rörande detla ämne som, de öfriga, 
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. . det förerrående åberopat' under mina täta besök hos 
Jag l "' . d .. l t. . 
.honom ' och leddes slutligen på 1\fann~rs a mll11S _ra w ner 
i allmänhet. Den gamle veteranen ' hksom upphfvad af 
den uppmärksamhet' som skulle blifva en följd .. af hans 
lätthet att ordna sina framställningar, och att gora kom
binationer af de upplysningar, han i utb yte fordrade af 
mirr rörande förhållanderna hos oss , yttrade sig på ett 
sä~' som var af allt för stort intresse för alt icke af mig 
för;aras. Summan af dessa y liranden , fö ga afvikande ifrån 
hans egna ord, var följ ande: 

"Alla Mariner äro illa styrda , och bland dem En g
" lands ingalunda bland de bäll.re. Detta hörer till sakens 
" natur. Sjömanskapet har allt för mfmga egenheter för &!t 
" i sin helhet kunna rätt bedömmas. Detaljerna äro så 
n olaliga och så ovilkorligen af h varandra beroende, att allt , 
" l. o. m. Benlseln på Blockstroppen, förtjcnar afseende så
, som hufvudsak. Uti allt, ifr. o. m. denna, exempelvis 
" uppgifna, obetydliga artikel, ända t i Il slieppet i slridfär
" dig l skick, bör råda den största möjliga harmoni. 

"För beredande och ordnande af allt sådant erfordras 
n mera kunskaper och sakkännedom än , som kan förenas 
" hos en, äfven af snille och erfarenhet utmärkt, person. 
"Detta har man insett, och deruti igenfinnes anledningen 
" till de komplil\erade Öfverstyrelserna allestädes. F'örgäf
, ves har man sökt all undanrödja olägenheterna af stri
, diga ås i g ter uti styrelseverken, h vill-a böra vara och i 
" allmänhet äro, Hegenten nära. Man har alllid ~å trätfat 
:: an~ra r~_issförhållanden i sWllet för dem, man undanröjt. 
"Skalet ar, att den ena Marinen vill modelera sig e~ter 
" den andra, u ta~ att taga i betraktande att, h vad som 

med afseende pa lokal-förhållanden icke kan vara annor
n lunnda uti en ' kan förenklas i en annan. 
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,, Den Stat ~om skulle kunna h af va , och till äfveu-
' .. . 

" tyrs också har den fullständigasie Ofverstyrelse för sm 

~.Marin, är Danmark, der etablissementet ligger under Re

n .,.entens ÖffOn . Allt bör der kunna ordnas med samman

" hanff. De o dirigerande och exeqverandc kunna, med före

" mål;n framför sig, v ex la åsigter; och Fursten är i till

, fälle alt höra båda. Fördelarne deraf äro oberäkneliga. 

r. Näs! Danmark är Sverige den Stat, som skulle kunna 

, äga den fullständigaste ekonomiska Öfverslyrelse för Ma

,, ri~en. Det har, och bör icke hafva mera än ett Sjö

n etablissement af väsendtlig vigt. Sl!Ha snillen lwfva der 

"undanröjt de hufvudsakligaste olägenheter, emot h vilka 

" andra länder hafva alt strida. De Yigligaste, af h vad man 

" kallar faux frais? äro der undanröjde. Och edra förträlf

, lio-a institutioner för handlverks- och arbets-personaten 
o . . . 

"tillhandahåller er fördelar för en nnga penmng, som VI 

, andra mången gång få uppväga med guld. Men påtagligt 

, är att ni drager en ringa fördel deraf; millioner hafva 

" bo~tsmält derföre, alt ni icke fullbordat edra Dockor *), 

"Jwillra, om sådant skett i tid och efter den plan, den 

"snillrike grundläggaren utstakat, för samma medel nu stdtl 

" {?;lda med s1wpp efter den store Chapmans (}fö,rbätterllga 

., fl!ll'mer och dimensioner. 

"AU det!a gagneliga arbete blifvit af brutet, är aH 

,, beklaga, icke att klandra. Thunberg hann blott att be-

*J Om dessa , äfvcnsom om Invcntarii-J{amrarne , hade den En

ge !ske J{aptenen en så noggrann kännedom, som kan förvän

tas att genom beslirifningar erhålla. Att vattnet utpumpades 

med ångmaschi1{, var honom dgck obekant, och vid under

rättelsen der om kl a Inade hans öga märkligt; men då han er

for, att i sammanhang dermed icke blifvit anbragt några in

rättningar för de många arbeten, som förekomma å ett Mili

tär-Vari', så fick jag detfiir uppbära hans missnöje. 
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" segra de mötande naturhindren, och :n grundliigga . det 

, vä~endlligaste af den stora planen. Chapman hann wke 

11 aHenast re()' lera och utbilda sin y etenskap, utan O t; k att 

" praktiskt a
0

nvända den uti större skala .. Båda ledde och 

11 ordnade om allt, det stö'r~r.e med det mmdre; och verl

" .den har derför gif"it dem fu:U d.echarge. 

" Orsakerna till den afstannade och icke ätertagna 

'' Dockehyggnaden kan ingalunda tillskrifvas den .del, ni 

" tagit uti de allmänna verldshändelserna , eller tilldragel

" se rna uti ert land under de sis,t förflatna 50 åren; ty vida 

" stti'rre och kostsammare företag hafva under denna tid

" rymd .icke aUenast blifll'it b(}rj.ad'e, utan ock fullbordade. 

" Egenlliga anledningen igenfinnes deruti, att ärendet an

" gick en Jl!arin , och att dess .ödll är, att många af dess 

" väsendtligheter alllid och alleslädes - (i England ej un

" dantaget) - bliJva misskände och .ofullständigt bedömde. 

"Beviset härför Hg ger öppet i de ,förluster, ni lidit och 

n fortfarande skall lida, derföre att ni icke iigt en solid 

" Öfverstyrelse för eder Marin , som .bevakat dess ang.elä

n.genheter, h varibland i förs~1. rummet bord t vara forts;ät

n ·!ande af Thunbergs snilleverk tiH vevarande af landetts 

"·d,yrbaraste krigs-materiel , slwpad utaf Chapman, sedan 

" dessc oYanlige män nedlagt det diktaloriska välde som 
" åt dem var öfverlålet. ' 

,, Så Yacklande, som denna Öfverstyrelse varit, :än ,un

:: der ~ollegia.la fo~:mer:, iin under ett öfverhufvud, än _på 

n 5? rml.s afstand' an tillstädes vid ctablissementet, än med 

, om:krankt o.~h . än beröfvad snart sagd,t .all makt, kunde 

.utgangen svarhgen blifva annorlunda Ocll sa" k -·J· 
n l · · - e1 wen 

tar -eder Marin uti flera afseenden lidit deraf a't '0 
• 

>lh fl . . . .. 1 ·o lhl .CJ 
, a .en sa ur.g.amserad Ofverstyrelse , att ärenderna iclw 

kunnat rycl· a 1 
" .. , !l s ur {eras sammanhan o- genom hvilken till-

slutande J :· d 1 . "' -
l<tll e se som helst ; och likvisst Jinnes hos er 



5G 

, det väsendlligaste, nem l. verks tälland et i detaljerna redan 

, viii och ändamålsenligt ordnadt. 

''Af en Öfverstyrelse, sådan den uti riktig bemärkelse 

" är att förstå , har man anspråk, alt den skall kunna rätt 

" uppskatta alla vapnets behof ; att ordna om dem utan 

" öfverfyllnad här, utan brist der , utan förkärlek för en 

" detalj på en annans bekostnad; uppmärksamhet på ve

, tenskaparnas framsteg ; förs igtighet vid antagandet af nya 

" bruk; mo deration uti begäret att nyskapa; outtrö ttlighet 

" uti skyldigheten alt vårda. 

" Att dessa viikor h var för sig äro oeftergifliga, och 

" att intet af dem kan saknas , har man alltid erkänt, men 

'' förgäfves har man hittills eftersökt dem , ty man har be

, klagligen antagit liksom en grund-regel att alltid , uti de 

'' tätt pii h varandra fö ljande omslöpningarna , söka dem 

.,, der de icke kun na lin n as, nem l. uti de kollegiala for

, merna , ell er ock uteslutande hos en person. 

" Om man sålunda fortfar hos er , så föres eder Marin 

,; slutligen, och förr än ni tror , på branten af sitt fall ; och 

" all ett sni ll e då uppträder , mäktigt nog att kunna rädda 

" den , är icke all tid att påräkn a. 

" Öfvergif derföre, all längre taga exempel af andra , 

" der förhållanderna mtth ända icke kunna vara annorlunda. 

" Tag varning af all a edra dyr t köpta misslyckade försök , 

, att låta Sjövapnels angelägenheter utgå ifrån Öfverstyrel

" sen, och antag 11Vad som är natu rl igast och minst un der

, kas t.adt misstag nem!. att var)llet SJ·em så ti ll särrande 
'-" . , o ' 

" får angifva sina behof hos den ordna nd e makten . Då 

, framstft r allt i behörigt sammanhang ; cl å bl ifva icke några 

" förem ål ensidigt behandlade eller förbisedda i brist på 

'' öfversigl af detaljerna ; då blifva behofven i mån af till-
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, gängarna fy Ida , der det är angelägnast; ~å .~öres ni alltid 

ll säkert till ett åsyftadt mål. Allt blifver da lattare att upp

, falla , lättare att åskåda , lättare att försvara, omöjligt att 

" med fog klandra. 

, För ett sådant skick är det väsendtligaste hos er grund

,, lagdt och ordnad t. Edra Departement-Chefer i CarlsJuona 

,, sköta nog sina detaljer med ordning och drift , om de få 

, en väl beräknad och utförbar plan att följa , och icke 

,, blifva nödsakade alt afbryta ett och vidtaga ett annat , ej 

" förbered t arbete , h varpå de behöfva använda icke blott 

" tid, utan ock medel , som må hända ej blifva ersatte. 

n Desse Departement-Chefer äro en af Sjövapnels 

n grundpelare , som icke s vigtar ; ty dess c embetsmän un-

11 derstödjas af underordnade , h vilka med verktygen i hän-

11 der styrka rikligheten af de upplysningar , som af dem 

n äskas i detaljfrågor. Deras vaksamhet eggas stundeligen 
11 af ett naturligt begär alt icke blifva efter uti sina ålig-

11 ganden, och derjemte hafva de en kraftig sporre på ni

:: te~. alt följa m~d tiden uti egna kamraters oafbrutna upp-

~ark~amhet pa deras metoder. l\'len må man noga taga 

" s1g tillvara att icke lemna uppmärksamhet åt någonderas 

" af dem särskilda insinuationer. Det hörer till sakens 

"n~lur, och det är jemväl prisvärdt , att h var och en i 

: hogsta m~jliga m.iitto söker befrämja sitt anförtrodda värf' 

, och det ~r al~l~a icke alt klandra , om d esse Departe-
ment-Cheter mtalska för h var sin detalJ. utan alt .. f , 

, ·· h , o 'er-
vaga' ur det kan stå till uti de öfriga. 

,, n På sättet att framställa beror icke sällan ut än en 

, ~~~ s~·m all p~r~onlighet här bör atlägsnas för a~ Snu~ 
, m .sk o~s ta m~Jllga harmoni , bör icke någon direkt kom-

um atwn af Illverkand k 
n harvare k ,. e egens ap med närmaste ll efäl-

unna aga rum ' fråga om m e dels distribution 

8 
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'' till detaljerna. Och som allt åsyftar Flottans stridfärdiga 

" skick , så bör också allt ordnas derefter. För att vinna 

" all möjlig visshet alt ernå detta mål, böra Departement

,, Chefernes anspråk pröfvas och sammanjemkas till ett ge

, nerelt förslag, h vilket aldrig kan ske med mera oväld 

" och uppmärksamhet än af de Kaptener , som skola föra 

'' de stridfärdiga sl\eppen uti ett värdigt brottande med fi

n end en , och ett säkert brottande med elementerna. H vad 

" som ett lämpligt antal sådan e , gemensamt med Departe

, ment-Cheferne, efter öfvervägande af alla förhållanden , 

, uppgöra , måste vara vapnets rätta behof, så renad t från 

" missförhållanden som möjligt. 

" Det årsförslag, grundad! på bestämd t anslag, som 

" denna Berednings-J(ommitle kolleklift upprättat, bör till 

, Chefen på stället öfverlemnas, och om denne Befälhaf

, vare finner detsamma i ett eller annat afseende sakna 

" fullständighet, eller att förhållanderue, efter dess tanka, 

" iclw blifvit behörigen afmätte i mån af medlen, så äger 

" han alt sammankalla Kommilteen för alt redogöra för 

" sina åsigter, då nödige rättelser genast iaktlagas. Men 

" vidblifva Kommitterade , h vad de föreslagit och tillstyrkt , 

" så böra rnaliverna derföre af dem upptagas och akten 

'' bifogas, då Chefen uti afgifvande Embets-utlåtande alltså 

" kan å högre ort sölw göra sina åsigter gällande, om 

" han dertill finner sig befogad. 

"På sådant sätt kommer vapnets anrre!ärrenheter utan o o 1 

" att kunna anses för ett omorret hastrerk till den afrro··-
" ' e 

" randc makten . H vad derifrån utgår, som iclw grundar 

" sig p ä sådan e, i förenämde ordning beredde, anmälan

, den , äfvensom alla förslag eller uppgifter af enskild 

" rörande materielens förbilitrand e , böra ovi!korligcn re

, mitteras till Bercdnings-Kommitteen, h vill• en jemte upp

, rättande af kostnadsförslag , eller granskningen d era f, 
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" om ett sådant åtföljer' äger att meddela vederbörligen 

" motiverade af- eller tillstyrkanden j verkställigheten dock 

, alltid beroende af Öfverstyrelsen. 

, Huru förhållas bör, då Auktoriteter icke fästa afse

, ende vid Embcts-utlåtanden, utan emot h vad som är un-

11 dersökt och afstyrkt, anbefalla åtgärder ; h vilka icke på-

11 kallas af nödvändigheten, och llvilkas resullater blifva 

, menliga, samt alltså borttaga tid och medel ifrån erkända 

,; och anmälda behof, der om lära förfallningarna icke sakna 

11 föreskrifter. J\'len om uti reglementena denna angelägen

" het - viikoret för all ordning - blifvit förbisedd, så är 

11 det af vigt att antingen der eller uli vederbörandes instruk-

11 tioner, nödige stadganden i detta afseende blifva intagne. 

n Uti edra trenne Kontor i Carlskrona under en Öfver

n Kommissarie , sorterande under Chefen på stället, har ni 
11 en garanti för jemnhet uti ärendemas gång och författ

, ningarnes följande. Utlåtanden derifrån äro tillförlitliga , 
11 då så väl Kontors-Cheferne som deras förmän äro an-

11 svarige personer. Och der har ni alltså den andra grund

" pelaren för Sj ö vapnets angelägenheter j allt ledande till 

"ordning i ärendemas första behandling. 

"Bryt derföre edra mer än hundra-åriga Öfverstyrclse

" former, h vilka varit hundra-åriga palliativ er, ty de äro 

" orsaken till den ringa popularitet, edert Sjövapen nu äger j 

"sätt uti te ten för ärenderna er förnämste Amiral; bekläd 

~ honom med en behörig makt öfver så väl materiel som 

"personal; men då ni hos er icke har Ministrar *) bör 
"h d 1 an vara me lem af Konseljen. 

*) Snart torde vi e1·]1a"Jla ~d 1 d .. . sa an e, o c 1 etta ar bevis no o alt 

~en gar~le. Engelsmannen förstod aLt bedöma våra bchof b~ttre 
an v1 SJellva. 
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,, Alt Tronföljaren fäst uppmärksamhet vid Flottan, år 
~ af en oberäknelig nytta för er, likasom för Artillleriet 
"hans egenskap af General-Fält-Tygmästare. Att Ministern 
" inför honom redogör för personalen, gör denna för ho
" nom mera bekant, och gifver individerne en förböjd an
, ledning till uppmärksamhel, för att vinna bifall af hans 
n granskande öga. 

, Under sig bör Ministern hafva en Byrå af enkel sam
" mansättning. Ingen annan ansvarighet af der anstälde 
11 tjenstemiin bör äga rum, än för målens ordningsfulla och 
" skyndsamma föredragning, och redighet uti expeditio
• nerne. 

,., Som alla ingående mål böra vara fullkomligt utred
n de, och åtföljde af vederbörandes i närmaste instans uh 
, låtande med kategoriska till- eller afstyrkanden, så är 
" det tydligt, att ärenderue uti högsta instansen ingen an
,, nan åtgärd fordra, än bifall eller afslag. 

,., Skulle inkommande förslager eller äskade uppgifter 
,., icke vara nog upplysande, för att derpå grunda ett med 
,., planen för det hela sammanstämmande beslut, bör målet 
" återremitteras för att fullständigas. 

''Det må aldrig vara tillåtet, att på stället göra några 
"förändringar eller particia jemkningar, utan att förut hafva 
"' deröfver inhemtat vederbörande Befälharvares, pä Bered
,., nings-Kommitteens eller Kontorens yttrande grundade ut-
11 låtande; ty då återfalla ni genast uti de äldre oredorna, 
,, och inträda åter på konsiderationernas område, samt kunna 
r. icke ställa den till ansvar, som missbrukat sin makt, ocll 
, förskingrat medel, vare sig till öfverflödig lyx på be
, kostnad af verkliga b eho f, eller begär_ att förändra och 
"nyskapa". 
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Jag kan icke erinra mig, o in. det va~ h ä~ eller l~ingm 
fram uti J{apten Hamittons erinnngar VId vara StyiClse
former' som jag gjorde den' som mig synle~' grundad: 

:· ·kn'nrren att det torde blifva ett skadligt band pa anma1 1 o , 
,,clenskapernas praktiska utbildning, om en sådan ansva-
righet reglementerades, att misslyckade fö,rsök sk~IIle er
sättas af den, som anbefallt utförandet. Emedlertid torile 
här vara stället alt upplaga hans vederläggning af delta 
inkast. Sedan det vanliga utbrottet af misshumör saktat 
sig, uppslog han tabellen öfver Engelska Flottans arlilleri
pjeser, och yttrade med liflighet: "Tror ni, att Englands 
,, Kaptener varit med om den planlöshet, som här visar sig? 
11 Tror ni, att de tillstyrkt alla nio sorterna af 24'itdige ka
n noner? Tror ni, att de skolat bifalla det olika spelrum
, m el hos kanoner och earronader af samma 'U digtal, h var
, igenom utvägen blifvit slängd, att genom ökning i ku
n lornas storlek få spelrummet, hvaröfver med skäl aiHid 
n förts klagan, förminskad t", o. s. v. Och härefter uppe
höll han sig vid åtskilligt annat uti Flottans angelägenhe
ter, som i hans lankar, ehuru mycket deraf ännu var i 
bruk, likväl icke medförde den nytta, som svarade emot 
kostnaden; äfvensom otaliga försök, uppgående till stora 
summor, utan alt gifva annat resultat, än h vad af sak
kunnige män kunnat förutsägas *). Slutligen yttrade han: 

*) Jag öfverlemnar till en liVar att bedöma, med IJVad sinnes
författning jag afhörde dessa anmärkningar af en Engelsk Kap
ten. Sje lfmant framstäide sig for min tanke dc månrra lik
artade förhållanderue inom mitt fäclerneslands Marin. o Skil
~.aden /r doc~ den, a;t i England llat· det nÖdvändiga aldrig 
la~t s la efter 1 bnst p a medel, då i Sverige de i smått för
sptlda summorna kunnat afhjelpa många väsendtliga belwf. -
Om det varit lämpligt att uppslå den Svenska boken för en 
dylik vtdrälming' hade det säkert lyckats mirr att inför den 
klarsynte granskaren frigöra min grad l il s~~ ha l . 
med nå". 11 . . , . ' ' <~ u u sm , 

. .,ta a varliga. tror m - tror ni' att dc Svenske 
liaptenerne ~~~ . " 
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~Tro icke, alt några band kunna läggas på det verkliga 

~snillet; alla länder kunna härpå förete ovedersägliga be

, vis; och ert land saknar icke exempel på stora män , 

" som förmått örvervinna otroliga svårigheter. En Chap-

11 mans, en Thunbergs , en Ehrensvärds, en P latens namn 

"stå i detta afseende högt på listan. Allt måste vika för 

" deras utonJOrdentliga förmåga att fånga och draga allt 

" med sig. Deras planer kunde så mycket mindre riskera 

, vid granskning af männen i detaljerna, som det större 

'' med det mindre var tillfyllestgörande genomtänkt efter 

" ett system, som kunnat följas ifrån storverkens början 

" till deras fullbordande. Ni kan antaga såsom en af er

" farenheten besannad regel, att om elL förslag skyggar 

" för dagsljuset, så är dess inventor osäker på sin sak. 

" Och uti ett land, der tillgångar äro lmappa och icke 

"tillfyllestgörande att fylla behofven efter erkända meto

" der, der är icke rådligt, all lemna för stort spelrum ål 

" omskapningsbegiiret, hvadan försigtigheten bjuder, icke 

"att qväfva ett berömvärdt nit hos en h var, som känner 

" och vill fullgöra sin pligt, att i möjligaste måtto full

" komna den metie, till h vilken han hörer, men väl derpå 

" lägga sådana band, som hejda maktägande , att på andra 

" än behöriga vägar låta vetenskapernas framsteg komma 

" vapnet till godo. Och dessa vägar försvåras ingalunda 

" genom en behörig granskning före verkställigheten". 

I fråga om länken emellan den beredande och beslu

tande Styrelsen anförde Kapten Hamilton: -

"Sätt en Amiral till Befälharvare i Carlskrona men 
) 

" låt honom förnämligast hafva att tillse materielens be-

" höriga vidmakthållande; låt det hvila på hans ansvar , att 

n dervid allt tillgår med ordning och drift efter ett fast

n. stäldt system ; låt honom ensam vara Chef för persona-
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h b . t alla n1inure auktoriteter , som omfatta dess 
., len oc I Y ' . ·t · d 

'·· d d n1c' el tincJ·1ntarr ·tf dem som sot e1a un er 
" anva n an e, ' 'o' ' f .. · 
., lJepartements-Chefer, hvilka, hvar_ och en .. or st~.e un-
, derlydande, inför honom direkte bura. redo_g9_ra. (j~ f /l?ct 
, nom en Oflicer efter eget val sig till btlra~~; e~ a 
" denne Förste Adjutant med enahanda prerog~ln er, skyl
, dirrheler och ansvar som i allmänhet egnas at en Flagg
, K; p ten, så att a_lla 

1

i gemen, .. oc)l ingen utan ~md~nt!!~ 
' till honom är ult enahanda forhallande , som till Ila,., 
, Kaptenen h vilken förer högste Befälhafvares bud , samt 
, b~vakar helt kontrollerar dess anordningar uti en Flotta. 
" Under honom bör sältas en Militär-Byrå ; och han jemte 
" Öfver-J(ommissarien böra vara Befälhafvande Amiralens 
, ansvario·e rådgifvare i frågor, der han finner lämpligt alt 
" dem hÖra iirrande de att ansvara för alla beslut, som 
" ntcrå der de lcke tecknat reservation. " , 

" Men såsom oeflergifligt viikor fästes härvid, all denne 
" Amiral icke mera än 4 år skall kunna qvarsil.la uti sin 
" befattning såsom Befälhaf\1 <~ re . Det är Englauds lycka, 
" att en sådan ordning sedan ;ii d re tider der ägt rum, och 
" num era icke kan rubbas. Fördelarne cleraf äro oberäk
, neliga. Det hörer till rnenskliga naturen, att tätlan är en 
" sporre prt nitet , och detta förhållande, om nyttigt alle
, sWdes, har ett siirdeles in(] ylande på Sjövapnet. Ingen
" tin g är skadligare der, än om en Cher:s tid iir obegnin
, sa d. Det är icke utan exempel, att sådan o gifvits h vilka 
" ansett platsen för sin egendom , och alt deras vJija der 
" utgjort lag ; att vid distribution ar befatlninrrar och- för
, delar i LJensten , personlighet lätt öfvervirrt frnmför sak 
: Edert_inkast clu.ger till ingenting , a.tt tiden" af 4 år är fö~ 

k.ort _l or e_n Belalh afvare med ett sadant ansvar all sätta 
" st g 111 ult den mångfald af göromål, som tillhör hans 
" ans;arsfulla embete, Om ni vill äga en Marin med an
;: sprak att _skydda landet , s ~t . må~ te ni vara betiinl~t å 
, att uppehal~a eder pe~sonal v1d qenstbarhet genom öfnf,1g 
, oc.h ttncl?I hallan de_ a~ kunskaper på sjön, Det är alltså 
, nodva~d,_gt, a;t m ha~ler en betyd!ig del deraf årligen i 
, ko~nms10n pa en e_skader ;_ och da det vore att tolerera 
n OOJdnrngar, att UlSk!cka 8 a !) fartyg med öfver .)0 Of/j:. 
" c~ r.are' utan alt en Amiral i egenskap af Befälharvare 

dmgerade och kontrollerade fJ. ensten ''') s·· b .. .?d 
" ock ·1 1 • 1· · ' · " or en Sil an sa une a ar tgen v ära använd . · · · · 
----

'' ) Jag utbeder llil" i anl edn"n,. l .. . r r· o .. 

samhete n p ä d; .·d ~'f' Wla, att a aterfora uppmiirk-
häftct ar dc'nna /i~s~re fts 1,8] ·lojag.·l dc.tta a!see.nde anfört i 3;e 

'n ->o.~, s1d . 127 o~;h foiJauu e. 
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, Då Iwn återkommer från i> in expedition, har han 
11 varit i ti!Iriille, att praktiskt, och i ett sammanhang, er
, fara ej mindre huru öllige metoderne led! till fullstän
n dioh~t · iin ocl< genom sammanträJfande med andra natio
,, ne~·s kl·igsskepp blifva bekant med deras bruk, och så
, Jr-des under utöfningen kunnat bedöma deras användbar
, het hos er. Då han känner, att det skall tillhöra honom, 
,, att ett påföljande år öfvertaga Befälhafvande-Amirals
,, embetet, lärer han icke underlåta, alt under mellantiden 
"bereda sig dertill , h vartill utväg icke salmas, då han på 
" stiillet är boende. 

,, En sakernas ordning sålunda organiserad, sålunda 
,, reglementerad, bör och skall ofelbart alstra, sprida och 
, underhälla !if allesUides. Befälharvande Amiralen, såsom 
'' mellanlänken uti styrelsen, kan aldrig b !if va efter sin tid. 
"Han är alltså en garanti, all vapnets angelägenheter icke 
"stanna, utan iitt'öljer i den mån, vetenskaper i allmänhet 
" stiga uti utlrilclning. Han äger all erforderlig makt att 
, gagna genom elen uppmärksamhet, man är skyldig att 
" lemna åt hans förslag; men han är beröfvad all möjlig
, het att si\ ad a, för de fall, der hans goda vilja icke för
, mår fullkomligt genomtänka, huru följderna af hans för
, slag inverka på det hela". 

Så talade den gamle, och djupt kände jag rikligheten 
i hans framsHillningar, samt upptecknade dem, utan alt 
förmoda, det en period under min tid möjligen skulle in
trälfa, då man vågade hoppas, att hans åsigter skulle kunna 
vinna uppmärksamhet. 

Oförmodad! hafva l1~indels~rna framtvingat en förän
dring uti milt fäderneslands Ofverstyrelse-former i alla 
grenar. På den ständpunkt i t jenslen, och vid de år, att 
allmänheten ii ger anspråk att jag skall äga en opinion, 
och kunna redogöra för den, rörande det större och min
dre i det ''ap en, der j ap; uppnål t de högsta fördelarn e, 
har jag ansett det vara min pligt, att med öppen upprik
tighet, nu då tiden är s ä dyrbar, antyda , ej mindre an
ledningarne till ~jövapnets olycka, än ock sättet att för 
framtiden afhjclpa den, så vie! t jag förmått tiinka mi O' in 
uti förhMlanderne. 

0 

Karlskrona, Mars 1840. 
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