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ERINRINGAR VID ÖJ<'VERSTEN OCH RIDD. AF }(. S. 0. HERR 

J. 0. HAGELSTAMS AFHANDLING 0111 SvERIGES SK;iR

GlRDS- OCH SJÖFÖHSVAR, UTAN TILLÖKNING l lWSTNAD. 

STOCKHOLl\l 1840. 

Sverige hade förlorat Finland, denna sista återstod af 
dess, till Ryssland direkte gränsande, Landamären. In
kräktningsbegäret, som alltid utmärkt vår mäktiga grann
stats styrelse, var likväl ej tillfredsstä l d t genom denna er
öfrinp;, ty sedan försöket att inlaga Gottland misslyckats, 
och Ryska flottan blifvit instängd vid Rog:gervik, samt 
Skärgårdsflollan, ehuru öfverlägsen den Svenska, icke för
mådde forcera sig igenom Finska Skärgården, ville man 
på isen öfver Ålands-haf och Qvarken försöka att vinna 
bättre framgång. Men företaget hämmades , och Sverige 
fortfar ännu att utgöra en sjelfständig stat. 

Emedlertid hade man fått en dyrköpt erfarenhet af 
grannens afsigter, och insett nödvändigheten att deremot 
taga försigtighetsmått. Konskriptionen antogs af nationen, 
och Sjöförsvarets vigt erkändes och rättvisades; ty utom 
ofvannämnde motstånd åren 1808 och 1809 - händelser, 
hvilka uti annalerue alltid skola qvarstå såsom afgör;mde 
Sveriges öde den gången - hade landet, så blottad t på 
alla medel till försvar som det då var, säkerligen blifvit 
underkufvadt. -

Sedan Riksens _ Ständer Y id 1823 års Riksdag gifvit 
Flottan sin egen Titel bland Slatsanslagen, ansågs tiden 
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vara inne alt verkställa F,lottornes förening till en korps*); 
en åtgärd, h vilken, om den blifvit rätt förstådd, säkerli
gen skolat leda till det lyckliga resultat , att Sjövap
nets angelägenheter, utan minskning i nationens förtroen
de , kunnat handharvas med vida mera sammanhang än 
förut, då h vardera af Flottorne för sig ägde att besörja allt, 
h vad för dem fordrades, utan afseende derpå, att lokala 
omständigheter ofta föranledde ökade kostnader. Men en 
faktion - deribland måhända mer än en af Skärgårds
flottans män - hvilken efter krigets slut , i 1G år och der
under förekommande 6 Riksdagar tolererat Linieskeppen, 
och utan anmärkningar erfarit, huru det ena Skeppet ef
ter det andra . nybygdes eller ombygdes, började genast 
efter Flottornes sammanslf)gning - Gud vet af hvad or
sak mera då än förut - att-, förbiseende alla dc väl kända 
händelser, som ej mindre vår egen än andra makters Krigshi
storia vid handen gifver, der länder, utan Linieskepps medver
kan till försvaret, varit förlorade - med en oerhörd bitter~ 
het och hätskhet, under anonym en uppträda emot Linie
skeppen; och genom en tjenstvillig Press - (jag vill icke 
säga illvillig, då man ej med fog kan begära, att h varje 
Tidnings-Redal\tion skall äga den noggranna sakkännedom 
uti ett för de flest e så främmande ämne, som sjövapnet, 
för att inse, och än mera att reda och vederlägga de, ofta 
med talang behandlade sofismerna)- utsprida vilseledande 
begrepp, hvilka, då det skedde under föregirvande af be
'Sparing och afskaffande af en s. k. statslyx &c. fann 
mycken sympati hos dem , som endast från dessa synpunk
ter skärskådade saken. 

*) Länge hade man insett nyttan l1äraf, men då Sverige ännu 
ägde Finland och Pommern , och följaktligen måste hafva flera 
etablissementer och en betydlig del af Sl1ärgårdsvapnet afläg
se , låg deruti ett mäktigt hinder, som nu mera försvunnit. 
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Under Riksdagen 1829 utkom en, året förut af fram
lidne Hans Exc. Hr Grefve von Platen författ~d, . af!Ia~d
ling om Sveriges Försvar. Flottan hade de"rull_ bhfvi"t hk
som i förbicrående behandlad, och man ansag 1cke sa all
deles utan ;käl, att den snillrike manneri hörde till dem' 
som misskände Linieskeppens vigt i försvaret, och genast 
var faklionen färdig att anse honom såsom dess man. 
.Men Amiraterue Lagerbjelke och Nordenskiöld uppträdde 
emot Hr Grefve v. Ptaten, och följden bl e f den, alt han, 
på Riddarhuset den 19 Mars 1829 *), förklarade: "att han 
"aldrig sagt, icke ens med förtäckta ord antydt, det borde 
"den seglande Flotta vi hafva, förstöras, eller detta vapen 
"bortläggas eller vårdslösas - - - Tvertom hade Hans Exc. 
"erkänt och skall alltid erkänna nytlan af detta vigtiga 

"och in:ponerande vapen'' &c., och dermed var striden slut 
för den gången. Flottan fick bibehålla sitt anslag, h vilket 
tillöktes för årlig exercis. 

Emedlertid hade det misstroende, som faktionen ge
nom pressen spridt ·omkring i landet , orsakat, att intet af
seende fästades vid de tydliga bevis, Amiralen Friherre 
Lagerbjelke uti dess Erinringar angående Sjöförsvaret fram
lagt nem l. alt om flottans anslag blifvit ökadt med 257,820 

- Rdr utöfver .hV,ad det nu är, · eller till jemna 1-! million Rdr , 
så hade (sid. 58 och 59) "Sveriges Sjöförsvar om 10 år," 
- d. v. s. i denna stund - "kunnat påräknas till 15 Li
''nie-skepp, 10 större och mindre Fregatter, omkring 300 
''armerade. Skärgårds-fartyg och ·deröfver, jemte de många 
"Ångfartyg till en början , ~om tredjedelen af Skärgårds
"flottan behöfver , och som genom lättheten af deras hasti
"ga och successiva användande till flera färder, synes, i 
"de flesta fall , vara tillräckligt. Med samma förutsatta an-

'!')' Sid. 7 och 8 uti dess serskild t till trycket befordrade anfö
rande. 



''slag, och vid samma tid ungefär" - d. v. s. nu - nslfulle 
11äfven de förbättringar, som Stoclrholms station '!;rä(ver, 
''samt Doc/rebyggnaden i [(arlslfrona efter nya planen vara 
"fulländad, och likväl en någorlunda summa troligen kun
"na användas till årlig exercis för Flottans Befäl och l\'Tan
''skap, föremål af högsta vigt och o andgängligt för dessas 
nrullständiga tjenstbarhet. Allt som, genom Dockebyggna
''dens framskridande, medlen att bevara utvidgades, och 
"lemnade besparingar på underhållets anslag, kunde dessa 
11användas, vare sig till byggnad af flera Skärgårds-fartyg, 
''eller i händelse af behof, att öka Ångfartygens antal'' &c. 

Jag hemställer, om någon, med Iandet och dess till
gångar fullkomligt bekant, oväldig person, med handen på 
hjerlat kan förklara, att det 1829 var omöjligt att öka 
Flottans anslag med den begärda summan af 258,000 R dr? 
Och jag trotsar en hvar att kunna framställa något enda 
skäl, med ringaste sken af trovärdighet eller sannolikhet, 
att man med de begärda medlen icke kunnat utföra, h vad 
Friherre Lagerbjelke föreslagit. Bevis härföre ligga klara 
för en och h var, som derom aktar nödigt taga kännedom, 
vid öfvervägande af det skick, hvaruti Sjövapnet nu be
finnes, oaktadt 400,000 Rdr af anslaget tagits till ett an
nat behof, och måhända dubbla summan åt.gått i repara
tioner å de i sjön liggande skepp och fartyg, hvilka nu 
kunnat stå torra uti ·nya Dockor och skjul. 

Tio dyrbara år äro alltså förlorade, och millioner skola 
åter bortsmälla i förruttnelser. Detta har faktionen vunnit, 
biträdd af pressen, den ensidiga pressen, h vilken, under 
det den bär oväld i sTrötden, {ör er den afvog emot fädernes
landets sak; ty hvarföre undanhålla nationen dylika kärn
fulla upplysningar som Friherre Lagerbjelkes? De äro dock 
lättfattliga för h varje begrepp med en måttlig odling; men 
d ä de ej komma i dagen, under det tidningacne vid alla 
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möjliga li!Willen framhålla dc motsatta, alltid ulan skiil 
eller bevis eller på fakta stödda, sofismerne frim faktionen, 
h vad under om folket , som känner, att besparingar äro 
nödvändige, börjar tvifia? - Men, låtom oss vidare följa 
faklionens taktik. 

Vid 1834 års Riksdag började den åter - ocll i teten 
för den, uti Stats-Utskotlet en f d. Anneens Flottas man, 
känd för sin hätskhet mot Linieskeppen neml. : Herr ör
versten och Riddaren af Kongl. Svärds-Orden J. O. Hagel
stam - att manövrera på gamla sättet, och lyckades, bi
trädd af en af landets verksammaste Riksdagsmän, Herr 
Brukspatronen Petre, att (såsom denne sednare upplyst) "ef
''ter långvariga debatter och voteringar" - följakieligen icke 
utan betydligt motstånd - "förmå stats-Utskottets plura
"lilet att tillstyrka, det Rikels Ständer borde förklara, aU 
"Rikets Sjöförsvar hufvudsakligen hvilade på Skärgårds
"flottail &c." l\ien ehuru icke någon Sjö-Officer, h varken 
uti stats-Utskottet eller på Hiddarlmset, motade dessa in
sinuationer, fäslade Ständerna icke något afseende dervid, 
utan låt anslaget vara oförändrad!, och ökade det je m väl 
för exercis, samt anslog pension för en Amiral. 

Sex år hafva sedan förflutit, och med dem harva de 
händelser och vådor, som Flottan 1808 undanröjde, ytter
ligare hunnit glömmas; och få af nuvarande Riksdagsmän 
kunna om dem hafva annan kännedom än af traditioner oclt 
berättelser, lwilka måhända anses öfverdrifna under då
varande förhållanden; och då från faktionens sida samt 
pressen alla möjliga medel . användas, och de högsta be
·mödanden 'ansträngas emot Linieskeppens bibehållande i för
svaret, under det alla vederläggningar, såsom vanligt , för
bises, torde utgången ännu vara oviss. H vad man ty värr 
redan känner, är, att Slats-U !skottet, äfven denna gången, 
låtit förvilla sig, och brutit starven öfver Linieskeppen. 
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Jag hoppas dock, att de närvarande männen af vapnet 

skola 1 
likasom vid 1829 års Riksdag, lyckas afböja den 

förvända notion, man vill ingifva om den vigtigas te delen 

af landets försYar. 

Emedlertid 1 och sedan samme Herr Öfverste Hagel

stam vågat uppträda, och denna gången offentligen fört det 

vanliga förvillande språket, har jag ansett det vara en pligt 

att upptaga hans framställningar för att ådagalägga deras 

beskaffenhet. Jag går alltså att granska den afhandling 

om Sveriges Sl>ärgårds- och Sjö{ör·svar, Herr Öfverste Ha

gelslam haft den om1änl1samheten att låta trycka och gra

tis utdela 1 i ändamål att leda opinionerne enligt sina åsigter. 

Innan denna granskning företages 1 bör jag icke under

låta att omnämna, det flere af mine kamrater afstyrkt mig 

ifrån att befalla mig dermed; och en sanning är, att då 

boken, oaktadt den iakttagna · försigtigheten, hastigt nog 

hitkom, väcktes hågen ingalunda att möta· Herr Öfverstens 

insinuationer, ty de äro så pass tillhuggne, alt man trodde, 

det en och h var skulle Iinna dem alldeles förhuggne; men 

sedan hufvudsladens s. k. "Stora Tidningar", hvilka som 

oftast fört samma språk 1 anmält boken, och en af dem 

(Dagligt Allehanda) der ö fver utfarit med beröm 1 har jag 

wMt !Jet vara lämpligt - · icl\e att söka öfvertyga Herr 

Öfverste Hage~st~m om sin.a misstag, ty om sådant varit 

möjligt, och h~n ;varit !tiU~g att taga, h vad man kallar rä

§on 1 så äro 1 
viss,erligen. icli,e många men dock flera rätt 

fullständiga och t d .e~alj,eme .af timRet i!~gående ~ afhand

Jingar utkomne, hYiJk.a fulll5omligt .Qch falsJ;js,kt utreda för

båJll;lndernl). - jAtli-n att inför publiken ådagalägga, huru 

våd~igt .d.e.t är att tro )lYar och en v.ara Sjö-militär och be

hörig opinionsledare uti frågor som angå en Marin *) , 

*) De egenskaper , en ~ådan bör . äga , äro , efter min tanka , 
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derföre att han bär eller / burit ankar-knappar i roc

ken. 

Herr Öfverste Hagelstam börjar sin afhandling med 

att fridlysa Linie-skeppcn , derföre att landet icke i denna 

stund miiktar afse 18 a 20 millioner för att genast 1~byg-

1'ga 1 underhålla , bemanna och väl öfva, minst några och 
1130 tinie-skepp, öfver 20 Fregatter samt 3 å 400 Kanon

"slupar och Jollar m. m." 

H vad angår det svaga skick J hvaruti Flottan nu är , 
så är det uti inledningen bevisad t 1 att det är maniementerne 

och följderne af det oenighets- eller misstroendes-frö e

mot Linie-Flottan, som blifvit utsådt af Herr Öfversten 

Hagelstam och konsorter, h vilket är orsaken 
1 

att Flolian 

nu iclw utgöres af 15 Linie-slwpp , 10 stön·e och mindre 

Fregaller· och 300 J(anon-slupar och .Jollar &:c. jemte nö

dige Ångfartyg 1 förvarade i Dockor, på land eller under 

skjul; samt att vi följaktligen, 10 år härefler 
1 

kunnat 

hafva detta vapnet ökadt med ytterligare en tredjedel. Och 

i en framlid - icke mera atlägse än den tid, som be

klagligen utan nytta för fäderneslandets hufvudvapen för

flutit sedan krigets slut 1814 - skulle vapnet hafva upp

nått nära den styrka, som erfordras för att dermed ensamt 

kunna bjuda den mäktige östra grannen spetsen, så fram t 

det ansels nödvändigt alt öka materielen till den vidd 

anslaget af 1! million J på tid och längd 
1 

medgifver. ' 

en på sakkärmedom grundar! förmåga att inse och bedöma 

h vad m_ ed eget vapen kan eller icke lian uträttas , samt ll>arl 

af en l1endes är att befara; noggrann liännedom al· kostna

derna för de system er , som äro i fråga alt antagas eller för

liastas; och en tillräcklig statsmannaförrnåga att inse Iaudets 

lorhållande till andra mak ter , men framför allt, en fördomsfri 

och IOr oväld känd karakter. 
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Detta förhålla~de ådagalades redan för 10 år sedan 
af Amiralen Friherre Lagerbjelke. Och som Jterr Öfvcrste 
Hagelstam omöjligen kan sakna kännedom derom, synes 
det mig kunna föras honom till last, såsom ett svårt gra
vamen, att han icke då offentligen uppträdde, och med 
stöd af fakta eller anlentilw uppgifter *) bevisade, att re
sultaterne af de beräkningar, som förekomma uti diskussion 
i Friherre Lagerbjelkes afhandling, och upptaga sidorne 
f. o. m. 17 t. o. m. 32 **), äro öfverdrifna och mot verk
liga förMilandet stridande; ty sådana måste de af Herr 
Öfverste Hagelstam anses, emedan det är alldeles omöj
ligt, alt han l!. an vidgå riktigheten af dem, O(jh likväl fort
fara att vilja förmå allmänheten tro, det Skärgårdsvapnets 
exklusiva anlagande är det minst kostsamma för landet. 

Herr Öfverste Hagelstam låtsar iclw vela, alt den 
skärgårds-exercis i större skala, som 1829 anstätdes i 
Stockholms skärgård, just var föranledd af Hans Excellens 
Herr Grefve v. Platens olika tanl\ar med de öfrige Amira
lerue, och alt ändamålet dermed var att utröna, h vad af 
](anan-jollar i synnerhet kan pårälmas. Han vet dock, att 
Herr Grefve v. P la ten dervid var närvarande; och han bör 
äga en fullkomlig öfvertygelse, att denne snillrike, och 
för sin bergfasta karakter och förmåga alt trotsa och öf
vervinna alla motstånd väl l\ände man, icke var den , som 
åtnöjt sig med, eller l ätit bero vid, Amiralerne tager-

*) Amiral Lagcrbjellw har grundat sina bcrälmingar deruppå, och 
Herr Öfverste Hagelstam borde hal'va, och hade sig också tro
ligen bekant, det han uti Förvaltningen af Sjöärenderna litm
n at erhålla behörige uppgifter i alla behöflige fall, för alt der
med hontrollera förllållandet. 

* '~) Häruti hafra alla de omständigheter med tillhörande detal
jer b!ifvit öl'vcrvägde , som vid behandlingen af ämnen utaf dy
lil\ art höra öfverriigas nem!.: i l'olitisli!, l\Iililärisl>t, Geogra
fislit och Elwnomisl1t hänseende. 
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bjelkes och Nordenskiölds allvarliga vederläggningar, ?m 
Hans Ex., af nämnde expedition, kunnat hemta den rm
gaste anledning till stöd för systemet af ett Sjövapen, en
samt bestående af Skärgårds-fartyg. Grefve Platen- frid 
öfver den aktade , ärlige, store, SveQske mannens stoft
hade dessutom redan på färska gerniogen förklarat sina 
ord *). Han var icke derföre mindre att värdera och hög
akta. Men Herr Öfverste Hagelstam, samtida med alla 
dessa tilldragelser, han är dock alltid densamme. Icke 
kan han misstänkas för brist på vilja att bestrida riktig
heten af Friherre Lagerbjelkes framställningar, derpå har 
han gifvit alltför många prof. ltfen att han då var tyst -

är ett faktum ; och motiverna dertill, h vi-lka han sjelf bäst 
känner, har han lemnat åt allmänheten att bedöma. Det 
är ock ett faktum, att Herr Öfverste Hagelstam, såsom 
Sjö-Officer vald till Ledamot uti stats-Utskottet ,vid påföl
jande Riksdagen , (1834 och 35) alldeles icke upplyste , 
eller erinrade de öfrige, med marinens angelägenheter 
obekante, Utskotts-Ledamöterue om, hvad som under fö
regående Riksdag, rörande Flottan, blifvit utredt och åda
galagd!. Hade någon annan af Ledamöterue då uppslagit 
Amiral Lagerbjelkes bok, så hade Herr Öfverste Hagel
stam säkerligen kommit uti ett sådant trångmål, att han troli
gen förlorat all håg att vidare befatta sig med ämnet. De om
förmälde "ldngvariga debattrrne och voterin,qarne" torde då 
hafva uteblifvit , och utgången hade påtagligen fått en mot
satt vändning; men ödet gynnade Herr Öfverste Hagel
stam, ty ärendet angick en Marin, och dess lott har va
rit, och är, alt dess rätta värde och angelägenheter icke 
kunna rätt bedömas och i detalj omfattas af andra än verklige 
sjömän, och någon sådan fanns icke i Utskottet för att 
bemöta Herr Öfverste Hagelstams insinuationer. Sjelf ak
tade han sig att vidröra de af honom nogsamt kände, ut-

*) Som förut är anmärkt på Riddarhuset 1829 den 9 Mars. 
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komne skrifterne i ämnet, eller de historiska tilldragelser, 
som voro besvärande för hans plan. Jag vill framdeles, 
utom h vad som redan är erinrad t om det skydd, Unie
skepps-FloHan 1808 lemnade fäderneslandet, andraga en 
och annan krigs-operation af dylikt slag, som Herr Öfver
ste Hagelstam tycks ha f va förgätit; och återgår nu till 
hans afhandling. 

I det föregående har jag antydt de egenskaper, hvilka 
jag anser såsom oeftergiflige att ägas af en behörig opinions 
ledare för ärenden, som röra marinen, och deribland om
nämnt förmågan att rätt bedöma förhållandet till andra 
makter , eller med andra ord , en viss grad af statsmanna
egenskaper. 

Såsom statsman har Herr Öfverste Hagelstam yrkat , 
att Sverige icke borde hålla Linie-Skepp, af skäl att Hyss
land altid förmår hålla ännu flera. Jag hemställer, om 
sådan e principer kunna hålla profvet för de erinringar, 
dervid erbjuda sig för det måtlligaste begrepp? England 
har den största marin i verlden; vore det derföre skäl , 
att alla andra länder skulle vara ulan? Huru har Herr 
Öfverste Hagelstam liist Amiral Lagerbjelkes afl1andling 
i denna fräga (sid. f. o. m. 4G f.. o. m. 52)? hvm·uti, se
dan de oliiHl förhållanderne, i hiindelse England · vore med 
eller mot oss j blifvit s Mrskådade och afhandlade, före
kornmer följande : "l min ensldlda tanka leder åtminstone , 
''hvad jag sagt och kunnat säga, rakt till den redan an
'' tydda slutföljd : I båda motsatta fallen 1)01'e en Svens/i 
"Linie-S!wpps-Flotla oumbärlig.11 Huru - siiger jag - har 
Herr Öfverstc Hagelstam Hist detta, och kunnat göra sig 
reda för motsatta åsigter? 

Bland egenskaper, som en behörig op1111ons ledare i 
ärenden, hvilka röra landets Sjöförsvar , bör äga , glömde 
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jag den, att han bör låta sig angeläget vara att följa sin 
tid, och att laga kännedom om allt, h vad som rörer det 
ämne, han vill d erigera, hvartill kan sägas höra utkomman
de sllrifter, ej mindre för den del de omfatta vetenska
pernes sligande, än äfven särskilda opinioner om vapnets 
användande , och hvad dermed kan eller icke kan uträt
tas &c.; allt för att stadfästa sin egen mening och så myc
ket säkrare kunna utreda och vederlägga alla deremot fö
rekommande inkast. 

Jag betviflar, att Herr Öfverste Hagelstam äger denna 
omhugsamhet; och just i anledning af den yttrade satsen: 
"att vi iclw borde äga Linie-Slwpp derföre att Ryssland Iran 
hdlla {leran, tror · jag mig hafva skäl till denna förmodan 
ty utom det att samma anmärkning, som ofvan är anförd 
angående Englands öfverlägsenhet, är att förvänta fran 
alla håll, har uti brödra-riket utkommit en, med utmärkt 
skicklighet uppstäld och genomförd afhandling om ett lämp
ligt Sjöförsvar för Skandinavien, under titel: "Örlogsman
den", och uti häftet N:r 2 sid. 7 förekommer följande 
h vilket, då boken är allmänt känd uti Sverige, bord t län~ 
da Herr Öfverste Hagelstam till varning ifrån all fram
ställa en så beskaffad satts. "Den betrarrtnino- at der vis-. o o' 
"seligen vii vrore to eller tre stater, der · kunne underhol-
11de endnu betydligere Linie-flaader end Noro-e orr Sverio-o o ·o 

"tillsammen, aubringes efter min mening heelt synderli-
1'gen, naar man der af vill udlede, at vi desaarsag slet ikke 
"bör hol de nogen Linie-flaade, men inskrenke os til en 
"Skjrorgaa:rds-flotille. Det er som man vilde sig e, att de 
"förenede Higer, hvis samlede · armee till tands alt id vii 
"staae tilbage för ikke blot to eller tre , men for end nu 
,,flere stalers armee i störrelse desaarsag slet ikke borde 
"hold e n ogen linie-armee , men kun Landevrorn" - :--- -

Men det är, såsom sagdt är, icll.e Herr ÖfVerste Hagel-
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stams sak att jemföra andras åsigter med sina egne. Han 
anser sig icke behöfva motiv.era eller stödja sina planer 
med ann;tt än sitt positiva: så är det , och dermed må det 
vara nog - ty han har tjenstgjort 

vid skeppsbyggeriet 
vid Armeens Flotta 
vid Sjömätnings-Korpsen 
vid .Flottans och Armeens General-Stab (sid. 23.) 

(hvilken af hans samtida kan väl förete en sådan tjenste
förteckning i meritoirt hänseende?); och vidare eller an
dra argumenter finner han ej behöfliga. *) 

Såsom Sjömilitär synes ock en anmärkning kunna gö
ras emot Herr Öfversle Hagelstam, då han framstår i egen
skap af opinionsledare. Han upptager väl, hvad en Unie
skepps-Flotta har att göra i öppna hafvet med en annan 
Linie-Flotta emot sig (sid. 4), men han förbigår helt och 
hållet, hvad en sådan skulle kunna företaga emot t. ex. vårt 
Fädernesland, om vi icke ägde något annat Sjöförsvar än 
det uti Skärgårdarne ; jag vill längre fram tillse, om det 
dermed kan vara nog. Han målar vidare med litliga drag 
Skärgårdskriget, och tecknar de oändligen många och vid
sträckta kunskaper,- som dertill erfordras, samt håller en 
föreläsning öfver en hel hop käuda försvarsmedel och 
siratagemer, h vilka klinga förträffligt, och äro beräknade 
på att göra effekt, så att den med ämnet obekante skulle 
tro honom vara fullkomlig i sitt element och hemmastadd ; 
men vid närmare påseende förnimmes, att mannen i sin 
ifver förvillat sig ; han anför nemligen : "Äfvenså böra 
"Officerare på Skärgårds-Flottan , oberoende af Lotsar , 
"(hvilka sistnämnde vid invecklade Skärgårds-krigs-opera-

*) Ty v ärr ha vi sett att han icke jugerat så oriktigt , då be

klag ligtvis Herr Petre och tvenne Riksmötens Stats-Utslwlt 

dermed funnit sig belåtne. 
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"lioner olla mera förvilla än gagna) kunna, med lillhjelp af 

"Special-lwrlm· , (urt oc/1 {ulllwmligt vägleda sig sjelfve, samt 
''förstå att grundligt uppgöra rörmånliga anfalls-' och för
"svars·-planer med afseende på olilra lokalers {ördelahliga

''ste användande vid alla möjliga tillfällen" o. s. v. "J\'len 
"sådane kunskaper och den praktiska skicklighet, som bc
"höfvcs i Skärgårds- och Sjökrig , inhemtas icke hemma 
"på Flottans stationer;" h vadan för Flottorne föreslås till 
årlig exercis i skärgården under 1} månads tid, "minst 2 
"Bataljoner Kanonslupar och 4 dito Kanonjollar eller 72 
"dylika små fartyg, je m te 5 a G fots grundgående Chefs
" Ångfartyg, som tillika kunna bogsera." Jag beder läsaren 
åter genomgå detta andragande , och dervid erinra sig , 
att det är framstäldt af en man , som sj el f antyder, och 
gifver allmänheten rättighet al!. af honom fordra vidsträckt 
sakkännedom och erfarenhet. Jag vill icke fästa mig vid 
de öfverdrifna anspråken på lokal-kiinnedomen hos Office
rare, ty det orimliga ligger i öppen dag, då man vill g ö~ 
ra sig den mödan att ~asta en blick på sjökartan och den 
sträcka af .200 mil med tusendetals bugter, . grund &c. ·, 
hvaraf våra skärg~rdar bestå; men fär blott i afseende på 
förslaget, att med speeial-kartor ersätta Lotsar, erinra, 
att sådane . sp~cial-kartor, som uppgör<).s vid skärgårdm:7 
nes armätning a 1.000 alnar på dec. tum:n (de enda som 
för ifrågavarande ändamål blifva nog tydliga) icke få gra
veras eller Iithografieras; att det alltså vill blifva ett tern
Iigen besvärligt och drygt arbete att afkopiera (om detta 
kan i politiskt afseende tillålas) den mängd kartor, som 
omfatta hela Sveriges kust, till så stort antal exemplar, 
att h varje fartyg blefve dermed försedt; (säkerligen skulle 
till en · flotta efter Herr 1-I:s plan erfordras hundrade-tusen
detals kartor); att på Kanonslupar ocli Jollar det är nära 
omöjligt uti många , ja de fleste omständigheter under ett , ~ ' 
verkligt krig , och i handgemäng med en Ii ende , att kun-
na ensamt genom kartor vägleda sig, samt såsom Herr 
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Öfversten yttrar: "göra diversioner, fönilla, tournera och 
insnärja honom,'' i synnerhet uti den årstid och väderlek, 
då kartor icke lmnna begagnas på ett öppet fartyg utan att 
på några ögonblick blifva förderfvade; dessutom känner 
man att de af författaren antydda strategiska rörelserna 

l 

oftast måste 'företagas nattetid samt, för att icke misslyc-
kas 

1 
så obemärkt som möjligt. Månne väl då kartor kunna 

ersätta saknaden af Lotsar? H vad blefve väl följden, om 
brinnande lanternor, på minst hvartannat fartyg 1 i stället 
behöfde användas, för att anvisa vägen för dem 1 som icke 
hade ledsagare? Säkerligen villervalla och företagets upp-
täckt af fienden. 

Jag går alltså vidare för att närmare granska den fö
reslagna årliga exercisen, h vilken Författaren så knapp
händigt framställt. 

Till två Bataljoner *) Kanon-Slupar fordras med 
Öfver- ocll Under-Befäl ............ 1984 man 

Till fyra Bataljoner Kanon-Jollar •....... 1408 d:o 
Till sex Chefs-Ång-Fartyg a 10 . . . . . . . . • 60 d:o 
Till sex Proviant d:o å 10 . . . . • . . . . . . . 60 d:o 
Till minst två Sjnk..,.Fartyg å 15 . . . . . • . . • 30 d:o 

Tillsammans 3542 man 

Den i Stockholms skärgård 1829 anstälda exercis med 
2 Bataljoner skärgårdsfartyg, var bemannad med 950 man , 
och ex~rcisen var bestämd till 42 dagar, d. v. s. icke fullt 
lika lång tid som den, af Öfverste Hagelstam såsom år
ligen nödig ansedda. Kostnaden derföre uppgick till 54,000 
R dr Banko, h varifrån bör af gå 9000 R dr, som till Chefsfar-

*) Då Herr H. sid. 4 beräknar 72 fartyg till 6 Bataljoner , synes 
han vara okunnig de rom, att h varje Bataljon nu mera Les tår 
ar 16 fartyg. 

tyget Amphions iståndsiittande åtgick; återstod alltså 45,000 
Rdr. Della belopp fördelad! på 950 man 1 belöper närmast 
till 49t Rdr på hvarje, och uppgår för 3,542, (enligt Herr 
Öf\'erste Hagelstams förslag) till icke mindre än 167,900 
Rdr. Häremot kan väl anmärkas, att genom i tid vidtagne 
åtgärder, kunna behofven för lindrigare pris anskaffas, 
och summan alltså förminskas, men hufvudändamålet är 
ju att taga kännedom om aflägsna skärgårdar, hvilket 1829 
i-cke var i fråga? Dc sex Chefs-Ångfartygen, som skola 
bogsera , erfordra alltså bränsle, och detta je m te lotspen
ningar &c., torde i det närmaste mo tv äga den omnämnda 
besparingen; säkert är dock, att minst 150,000 Rdr er
fQrdrades . Men enär Båtsmännen icke lära kunna i fred 
användas ulöfver den tid, som författningarne bestämma, 
neml. för Indelningen 4 månader årligen och för Roterin
gen ett års tjenst efter 2 års frihet, och det dessutom for
dras vanlig arbetsstyrka vid etablissementerne, så vill det 
synas Idar t, att årlig exercis i så stor skala icke kan till
vägabringas med denna klass af Flottans manskap. Bevä
ringen lm n icke, efter nu gällande lagar, användas längre 
än 10 dagar, följaktligen måste - i fall Herr örverste 
llagelstams förslag antages - folk förhyras från Handels
Flottan, för att fylla bristen; och om af Båtsmän, Sjö-Ar
tillerister, Kanonier- och Matros-Korpsen, än kan påräknas 
2000 man, så erfordras likväl 1,400 att på sådant sätt an
skaffas. Skilnaden emellan hyror och en 13åtsmans aflö
ning torde icke kunna påräknas lägre än till 8 Rdr per 
månad, h vilket för 1,400 man under 1-! månad gör 16,800 
R dr, h vadan den föreslagna årliga exercisen i fred skulle 
ofelbart komma att uppgå till en summa af omkring 
160,000 Rdr. 

Den värde författaren har likväl för detta ändamål uti 
sin statsreglering (sid. 21) endast uppgifvit 20,000 Rdr. 
l\1ed denna summa kan knappast bestridas mera än 8 da-
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gars kostnadei·, klargöringen af fartygen inberäknad, och 
följakliigen Iuw icke eller medhinnas mer än några få mil 
af de 200, som böra undersöl~:as och instuderas. Sådane 
äro de beräkningar, hvarpå den erfarne Krigaren stödjer 
sina förslager, sådane de uppgifter, hvarmed Herr Öfverste 
Hagelstam missled t 2 ne Riksmötens Stats-Utskott, sådane 
de skäl' h varpå han grundar sitt påstående' all skärgårds
försvaret kostar minst. De på fakta grundade kalkylerne 
gifva dock ett motsalt resultat: Detta har Amiral Lager
bjelke, utan att lllifva trodd, för 10 år sedan led t uti 

bevis . 

. Det vapen, h varuti · Herr Öfverste Hagelstam. med he
der slridt för fäderneslandet och klädt mera än en blodig 
skjorta, må väl ingifva honom förkärlek derföre på gamla 
dagar , men att söka höja dess, aldrig bestridda, värde på 
dylika - lindrigt sagdt inkonscqventa och förvillande fram
ställningar, står illa tillsamman med en värdig opinions
ledares ansvar. Att inom fäderneslandet linnas män med 
förmåga alt genomskåda, h vad han tror att allmänheten 
förstår, borde Herr Öfverste Hagelstam icke hafva förgätit. 

Om Herr Öfverste Hagelstams nit sträckt sig derhän 
att taga kännedom om h vad hans, · i tjenst varande, kam
rater förehafva, och fäst uppmärksamhet vid en skrift, der 
han finner flera förhållanden vidrörde, som ingå uti de 
ämnen, han nn påtagit sig alt utreda för Rikets Represen
tanter,' neml. Tidskrift i Sjöväsendet, så skulle han uti 2:a 
Häflct för år 1838 sid. 77 och följande, hvaruti exercis 
med Skärgårds-Farl) g Llifvit afhandlad, kunnat erfara, att 
denna angeHigenhet icke blifvil förbisedd. Han hade äfven 
der kunnat erhålla en varning mot framställande af de, 
lindrigt sagd t orimliga , anspråken på Lotsegenskap hos 
Ollicerare och kartors användande; ja, äfven hela det, på 
falska kalkyler grundade, förslaget till årlig . öfning. Men 
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. då sådane .. arhandlingar som Friherre l.agerbjelkes, och den 
Norrska "0rlogsmanden ," förbises, h vad kan väl en Tid

slirift -~ Sjöväsendet hafva för anspråk på uppmärksamhet? 
Herr Ofverste Hagelstam känner, för hvem han skrifver, 
och det biträde han har uti pressen; och beklagligtvis lyc
kas han bättre än den, som icke kan beträdas med nå
gra ensidigheter eller osannfärdiga kalkyler. 

Men låtom oss vidare tillse, huru Herr Öfverste Ha
gelstam "efter e,qen uppmärksam erfm·enhet under alla kam

"panjer i sista Skärgårdskriget *), samt med sin måhända 

*) Då Herr Öfverste Hagelstam (sid. 10) hänvisat Jäsaren till en 
i 1 Häftet af J( o ng l. Krigs-Yet.-Akad. Handlingar för är 1831 
införd "intressant och förtjenstful! afhandling om Skär<>årds~ 
"krigssättet ," anser man sig befogad förklara: att, e hur~ man 
h varken vill bestrida afhandlingens värde i historiskt afseende 
såsom innefattande, enligt Rubriken, "Anteckningar om Skär
"gårds-kriget," ej eller dess nytta för den, som möjligen kan 
vara i behof af deruti uppgifna underrättelser om de medel 
och utvägar, som på Skärgårds-Flottan (Kanon-Slupar och Jol
lar) böra mot lika beskalfade fiendlliga fartyg begagnas, och 
h varibland rekognoseringar och siratagemer spela hufvud-rolen 
hvilket ock (sid. 22) blifvit illustreradt med ett exempel u; 
1808 års kampanj, då 2:ne armerade "Hodd-Jollar" - Jn·araf 
den ena anförd af d. v. Löjtnanten Hagelstam, -lyckades att, 
dolde i vassen, samt med tillhjelp af en bemannad "bondbåt " 
först locka "2:ne Ryska Slangor" (Bålar?) inom skotthåll o;h 
sedan drifva dem på flygten; är likväl deuna afhandling i~gen
ting mindre än upplysande för tviilaren om Skärgårds-vapnets 
föregifna, stora, uteslutande värde såsom vårt "naturligaste 
och vigtigasie skyddsvärn mot fiendtliga Flottors anfall på våra 
kuster," emedan deruti ingenting förekommer om Skärgårds
Fiottans försvar mot linie-Skepp och Fregatter. Endast i för
bigående yttras (sid. 40), att vid attacken 1814 på den vid 
Hvalöame stationerade Norrska Skärgårds-Fiottiljen, !Jvilkcn 
endast utgjordes af ·10 Kanon-Slupar och några Jollar, "ansågs 
"det behöfvas en samlad styrka af icke mindre än 4 Linie.~ 

11 
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n mera än vanliga l<ännedom af Sveriges, en del af Norriges 

njemte 'Finlands slrärgllrdar och lwster'' (sid. 5), endast med 

en Skärgårds-Flotta vill skydda landet emot en fiende som, 

je m te Linie-Skepps-Flotta, också kan disponera, och icke

.lärer underlåta att emot oss använda, både Kanon-Slupar, 

Jollar, Mörsare-Fartyg och armerade Ångbåtar. Man må

ste dervid gissa sig till, h vad som förstås med - "n å g o t 

"Skepp, 5 Fregatter, 75 l{ an on-Slupar, 6 Briggar och Skoner

"ter samt 6 l\'lörsare-l<artyg, innan NoTnnännens ställninq 

"med fullkorntig visshet om utgången kunde anfallas." Detta 

yttrande, gifver åtminstone ingen bc.krärtelse till Herr Petres 

insinuation om framledne Hans Excellens Grefve Pukes, af 

af1mdsamma motiver förmenta, "vägran till llefalhafvarens öl:.. 

ver Svenska Sllärgårds-Esliadern begäran att ensam attackera 

den Norrsl1a ," i fall att , h vilket mycket betvillas , någon sådan 

begäran ve ridigen existerat; tvertom vill det synas, som man 

väl funnit Ilehofvet af Linie-Skeppen och Fregatterne, innan 

attacllen med sakerhet lwnde företagas . 
För all repre saliera Herr Öfverste Hagelstams hänvisning , 

och tillilla gifva läsaren anledning till närmare öfvervägande 

af Jwns missledande Sjöförsvars-system, torde det i c liC anses 

olämpligt att uppmana till genomläsande af den, i ofvannämde 

Tidskrifts S:de Häfte för år 1839 , införda anm1dlingen: "Skär

"gårds-Fartygen be traJilade till J(ustförsvaret ," h villlen , att döma 

af ämnet , s ty len , andan och signaturen, synes halva samma 

författare som den af Herr Öfverste Hagelstam åberopade . 

Af författarens, deruti uttalade fördomsfria åsigter finner 

man icke blott ganska riktiga anmärkningar mot det "öfverras

kande" försvars-system - grundallt på Skärgårds-vapnet -

som Brödra-Riket synes vilja antaga, i följd af det förslag en, 

i detta ärende år 1833 nedsatt, Hemmission afgifvit; än ock 

att, med afseende på Sveriges lokal , ett dylikt försvar med 

sina på rälmade Ångbåtar, icke kan uppfylla ändamålet mot seg

lande större Örlogs-Skepp och Fregatter, älven om skärgårds

Fartygen blifva armerad'e med Bombl1anoner, hvillias upp

gi fna förstörande verl1an dock ännu salmar erfarenhetens be
J;räf'telse. 
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''mindre talt·ik , men väl inr·ättad, väl6fvad *) ochskicl<

"ligt anförd . Skärgdrds-I[lolla'' (s. s.), Ly (ör~igti_qheten har 

lärbjudit honom att gifva sig ut på djupet i denna del ; 

.och här synes det, som han tagit varning af den 1829 

tryckta af handlingen (sid f. o. m. 25 t. o. m. 36). li1en 

Herr Öfversten har uti andra afseenden angifvit bestämda 

förhållanden och åsigler, h varigenom man kan sluta, det 

han, med yttrandet: något mindre talr·i!;, icke åtnöjer sig 

med ett så ringa antal, NB. så vida han vill bilda ett för

svar med utsigt alt kunna trygga landet. 

Så har t. ex. (sid. 6) uppgifvils, "att vårt fattiga Sve

"rige - är till i- omgifvet af Skärgårdar." Detta är väl 

något mycket tilltaget; men lät så vara. Fogelvägen utgör 

likväl, .oberäknadt Norrige, cirka 200 geografiska mil. 

.1\'J:en då en fiende har väldet öfvcr hafvet' och skärgårds

Fartygen alltså måste följa alla krökningar af segel-lederna 

i Skärgården; blifver dess väg att genomfara högst betyd

ligt längre. Herr Öfverste Hagelstam har derjemte, silsom 

.erfaren Sjö-Offi0er, ganska riktigt anmärkt, "alt på alla 

'' dylika lokaler, Skärgårds-Fartygen, i förening med landt

"trupper , kunna göra en invasions-arme mycken skada 

"och hinder, dels på Vyglarne, och dels uti li ~ndlliga ar

"meens rygg" (s. s.). Han väntar sig således, och detta 

med skäl, alt bli[va anfallen uti Skärgården. Jag ber 

läsaren fästa uppmärksamhet vid denna Herr Öfverste Ila

gelstams framställning, emedan vi ha f va att förvänta anfall 

pi't rätt många ställen af dc 200 milen . Ty - och . detta 

känner iniTen bättre än Herr Öfverste Ha!!elstam - Skär-
o " 

gårdskusten erbjuder säkerligen ingen sam mallhängande 

sträcka af 10 mil, der icke en Linie-SI,epps-eskadcr , 

åtföljd af en Skärgårds-l!otti lj , kan intränga i och en gång 

''') H vad förslaget i detta hänseende giir före , har redan bh f'v1t 
ådagalagdt. · 
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der, kan en fiende med de utvägar, han lika så väl -som vi 
förstår att begagna, och såsom Herr Öfverste Hagelstam 
angifver· (sid. 4) "med stöd och ltjelp af möjliga {ö1'Sänlmin
"gm·, bo mar eller kedjor o{ver smala sund, pricliflyttnin
"gar, {ö1·sdter och baMtåll, landbatterier, Jägare pd strän
"derna" &c., bibehålla sig åtminstone för kampanjen. 

Enär det icke kan bestridas, (och detta fick Ryssland 
lära af oss 1809), att en eskader af Linie-Skepp och 
Skärgårds-Fartyg med trupper ombord, på få dagar kan 
förflytta sig ett högst betydligt afstånd; och att åtta Ryska 
Kanon-Slupar och tolf Proviant-Fartyg i Juli månad sam
ma år ''vid Porkala udde i Finska viken, attackerades ar 
"Barkasserne och Sluparne från två Engelska Linie-Skepp 
"och två Fregatter, hvillm lågo der utanföre'' *); och Ryssland 
äfven der erhöll en dyrköpt erfarenhet, om hvad ett Skär
gårds-försvar har att befara af attacker från öppna hafvet, 
- hvilken lexa troligen icke blirvit glömd, - så torde 
häraf kunna antagas, att det fordras en icke så obetydlig 
Skärgårds-styrka till alt försvara sig emot, eller tillintet
göra sådana, och ännu allvarsammare, anfall. 

Då Herr Öfv. Hagelstam börjar sin bok med den fram
ställningen, att 11minst några oclt 30 Linie-Sliepp, ö{ver 20 
n Fregatter, samt 300 å 400 J(anon-Slupar och Jollar m. m.'' 
erfordras för att behålla väldet öfver hafvet, hvarvid Ka-

*) Kanon-Siuparne hade en stark position emellan två klippor, 
men Skeppsbåtarne rodde med skyndsamhet upp och lossade 
intet skott förrän de äntrade fienden . Sex lianon-Slupar blefvo 
tagne je m te alla l'roviant-Fartygen, och en J(anon-Siup sjönk. 
Aderton Skepps-båtar slogos här med åtta l{anon-slupar. De 
förre hade ungefär 370 man och 5 karronader, samt fin go 54 
man döde och blesserade; de senare hade lika mycket follf, 
men 8 långa 24 pundiga' kanoner , samt 115 man döde och 
blesserade. (Naval Gazetties.) 
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non-Slupar och Jollar ägde alt skydda emot anfall ifrån 
Åland och öfver Qvarken - '(genom Finska Vikens spär
rande, och Kryssare i Bottniska Viken, ' 'o re allt det öf
riga af landet - så väl släta stränder som skärgårdar -
skyddadt af Linieskepps-Flottan, dess Fregatter och mindre 
-Fartyg samt Ångbåtar) - är det lätt att förstå, att då 
han, genom Linie-I<lottans uteslutande, upplåter hela Svea
land söder om Ålands-har, till Strömslad och de delar 
deraf, som äro belägne ofvan- och nedanföre Qvarken, 
åt en fiendes godtfinnande, och det icke gär an att minska 
styrkan å de 2:ne nämnde punkterne, der ett kraftfullt 
Skärgårds-vapen i alla hänseenden är oundgängligt, måste 
naturligtvis försvaret vara grundadt på en ytterligare styrka 
än de sålunda använde 3 a 400 *) Skärgårds-Fartygen. 

Den förut omnämnda Porkala-affären har lärt oss, att 
det icke går an att här och der förlägga en eller annan 
division af Skärgårds-Fartyg - särdeles Jollar, ty dessa 
blefvo snart den ena efter den andra tagne. starkare po
sitioner, långt afskiljde, skydda icke eller: Porkala-alfä
ren var slut på kortare tid, än som behöfs för ett par 
Bataljoner alt komma under rodd, eller att få Ång-far
tygen uppeldade; följaktligen går det icke eller an att hafva 
för långt emellan de starka positionerne; en} edan fienden, 
antingen genom en coup de main kan hinna plundra en 
stad eller en by, samt vara ute på tiaeket, innan 3 eller 
4 Bataljoner - mindre är icke värdt att tänka på emot 
100 a 150 Skepps-båtar och Ångfartyg, då vi hafva sett, 

*) I<' ör min del äger jag den öfvertygelsen, att 200, aldrahögst 
250 Skärgårds-Fartyg, (NB. om vi behålla väldet öfver hafvet 
det vi med en auxiliaire-llotta ock kunna), vill göra till fyllest 
för landets försvar, I ett allvarligt o ch uthällande kri" är 
det Ii liv ä! fråga , om vi förmå väl bemanna och unde~llålla 
detta antal, h vilket vi längre fram vilja tillse. 
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h vad 18 sådana förmått - hfnna tillstäQeskomma; eller 
ock kan han, vägledd af sina båtar, hinna att fatta posto 

god hamn, och der qvarblifva. 

Det är icke tänkbart, att Herr Öfverste Hagelstam , 
med sin "er{rtrenhet" icke insett allt sådant, hvilket kan 
vara och verkligen är att förvänla; följaktligen måste med 
uttrycket "mindre lrtlrili - - - S!rärgårds-Flottrt" icke kunna 
förstås ett så ringa antal , att det .bör anses såsom lätt att 

fred åstadkomma, samt i krig bemanna och bekosta. 

Den Skärgårds-Flotta, som skulle ersätta Linie-Flot
tan, hade alltså fått minst ~ af Sveriges kuster på sin del. 
l\len då Herr Öfverste Hagelstam upplåter "Skånska udden 
"åt armeen och beväringen," torde man kunna antaga att , 
blott i, följakliigen 125 mil, skulle tillkomma Skärgårds
vapnet, att sl\ydda. Det är i det föregående antydt, huru
som det är vådligt att hafva svaga positioner och långt 
afstånd emellan dem. Kriget kan ock komma att fortfara 
tmder årstider, då dagarue äro korta. En seglande Flotta 
kan begagna nätterna för att förflytta sig, och oroa sin 
fiende, der man minst väntar den. Men · Sl{ärgårdslqot.,. 
tan kan endast röra sig vid dager. På en November
~lag kan iclw påräknas alt lnnna långt genom Skärgåcdar
nes alla krökningar; och som en station, om den än ut
göres af fyra Bataljoner, hälften Slupar och hälften Jollar , 
k.an behöfva secours ifrån näl'liggande, bör i allmänhet ta
gas i beräkning, att en sådan hjelp må kunna erhåHas 
lQQan dagen lilländalupit, d. v. s. om högst 8 timmar. 
(Detta är lik y ä! mycket tilltagel, när man besinnar, att 
a11fall ifrän en seglande Flotta ofta sker med båtar under 
~!ara nätter, och att dessa anJaU vanligen äro af den be
skaffenhet, att före-taget på någr~ få timmar är utfördt). 
Sex mil är det högsta man kan påräkna, att 3 a 4 Datal
toner - äl"ven bogserade af Augfartyg , ett för h varje Da-
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taljon - i allmänhet kunna ltinna på 8 timmar; hvadan 
25 stationer, utom den vid Ålands-haf och i Qvarken förut 
beräknade, erfordras för att skydda det öfriga af Iandet 
ifrån Haparanda till Strömslad *). 

Om hvarje sådan . station per medium utgjordes af 
blott tre Bataljoner Kanon-Slupar och Jollar - hiilrten af 
h vardera slaget - så erfordras till hemanningen deraf eller 
af 600 Kanon-Slupar å 62 man ... .. .... . . 37,200. 
, 6?0 d:o JoH"ar a 22 d:o ... . . . .. .. . 13,200. 
Statwnerne emot Alands-baf och Q varken, hvilka 
äro utsatte för anfall af s.å väl seglande som Skär
gllrds-Fartyg, äro af Herr Öfv. H. beräknade till 
3 a 400 Fartyg. Då här synes lemnadt ett något 
stort a !tentativ , och min tro är, att 250 vill göra 
tillfyllest, helst man vet, hvarifrån man har att 
vänta sin fiende, och följaktligen kan använda de 
medel Herr Öfv. H. 11ppräknat, såsom bomar, 
kedjor &c., så vill jag blott upptaga ett sådant 
antal, till hvars bemanning erfordras 
1'25 Kanon-Slupar å 62. . . . . . . . . . . . . . . . 7 750 
125 Kanon-Jollar å 22 ' · 
Ångfarlyg lH>rde väl ·fi~t;a~ ," ~U· ~~ . i .OÖ · h~;t~r~ 2

'
750

· 

kraft för hvarje Bataljon, å alla stationerne utom 
de två emot Ålands-haf och Q varken, hvarest he-
hofvet att hastigt förflytta sig sällan torde före
komma; men med mindre än 80 armerade Ång-

Transport 60,900. 

*) Det faller sig tydligt", att det ej bör eller kan vara lämpligt 
aLt llafva stationer pa !war fi·e mil emedan Ska·· " d · · · , · rgar ens 
b:skalfenhet rnedgif\•er någonstädes m}ndre, men fordrar åter 
pa andra ställen tätare eller starkare stationer, för alt säkert 
kunna sl1ydda och vara allestädes till hands; ty en blott äm-
nad demonstration lian blifva verkli." atta··l• o 

1 
o v •, om sa bär till , 

oc 1 detta kan man städse hafva att befara. 
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Transport 601900. 
fart y o- errne eller förhyrde 1 är behofvet icke upp-o' ö , 

fyldt uti ett krig 1 der hela vapnet fordrades, således : 
80 st. Ångfartyg a 30 man . o o •• o • • •• • •• 

90 st. Proviant- och Kok-fartyg a 10 d:o ... . . 
30 st. Sjuk-skepp a 15 d:o ... .. .. . . .. . . 

2,400. 
900. 
450. 

Tillsammans 641650. 

Under-krig stiga alla förnödenheter; men låtom oss 
blott till grund för beräkningen antaga konsinaderna lika 
lned 1829 års expedition, så komma de likväl att, för sju 
månaders kampanj, uppgå till ett belopp af 15,270,000 Rdr. 

Vidare anför Herr Öfverste Hagelstam: ''H vad den s. 
"k. kala Skånska udden beträlfar, så är troligen förmånli
"gast att anförtro dess försvar åt vår käcka arme jemte 
''några- (märk n ä gr a) - däclwde J(anon-slupar eller be

"styclfade Ång-fartyg, samt förtrösta oss med l\1agnus Sten
"bocks jemte Skånska och Småländska allmogens vacl\ra och 
''lysande exempel år 1710" &c. (sid. 9). Den der affären 
kom Herr Öfversten, som han förmodligen tycker, rätt 
knapphändigt ifrån. Men här är ·dock fråga om icke min
dre än aderton städer och köpingar, oberäknad! de större 
godsen och byelagen, belägne nära vid eller få timmars 
väg ifrån kusten, på en sträcka af 40 mil, eller från 
Carlshamn till Kongsbacka. Ehuru blottadt på allt annat 
Sjöförsvar än "nägm däclwde f(anon-slupar elle1· bestyclwde 

''Ång-fartyg," h vilka snart blefvo expedierade af ett större 
antal sådane Krigsfartyg, en fiendtlig Flotta medförde, in
stämmer jag med författaren, att vi tryggt lmnna anförtro 
dess försvar åt vår arme och beväringen; men han måste 
dock medgifva, att förhållandet blefve annorlunda, om Jnn
sl\a viken voro spärrad. Rnligt Herr Öfverste Hagelstams 
försvars-system må man vid ett utbrytande krig genast 
förlägga en arme till försvar af denna vigtiga del af Iandet , 
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ty v j må icke glömma l1ändelserna 1808 och 9; men med 
mindre än 15,000 man Infanteri och 3,000 Kavalleri vore 
det fruktlöst bjuda till att skydda den vidsträckta kusten; 
det är i alla fall att befara, det denna styrka icke kan un
danrödja invasioner på den långa sträckan. 

Kostnaden för en sådan arme under 7 månader eller 
210 dagar, a 16 sk. för Infanteriet och 24 sk. för Kaval
leriet, h vilket, alla kostnader inberäknade, icke måtte vara 
för högt tilltaget, utgör . . . . . . . . . . . • . 1,365,000 
hvartill kommer för Sjövapnet, som förut är 
beräknad! under samma tid . . . . . . . . . . . 15,270,000 

eller tillsamman Udr 16,635,000 

för en styrka af omkring 80,000 man, som är minimi-be
loppet af de krafter Sverige måste bekosta för första kam
panjen uti ett krig med Ryssland. Intet har uppsåtligen 
blifvit öfverdrifvet, men åtskilligt, med afsigt att jemka 
möjliga misstag, förbigånget, såsom bränsle för Augfar
tygen, samt hyra för troligen 60 af d esse Fartyg, och 
för 30 Sjukskepp; äfvensom kosinaderue för Landttrup
pernes marcher och kontra-marcher, ty man kan icke 
veta h vilket som kan vara ,en blott demonstration eller ett .. , 
verklio-t anfall och således bör denna styrka vara jemt " , 
rörlig. Allt sådant, jemte åtskilligt annat, som icke blifvit 
beräknadt, torde jemna den 17:de om icke ett godt stycke 
på den 18:de millionen. 

Detta blifver resultatet af Herr Öfverste Hagelstams och 
konsorters ideer, då de närmare skärskådas; men den huf
vudsakliga omständigheten är dock att anmärka, att öarna 
Gottland och Öland äro till spillo · gifne. Helt knapphän
d<igt söker Herr Öfverste Hagelstam hjelpa sig derifrån 
med förklaringen , h vad Gottland vidkommer, att: "ett dy
" likt försvar - (med den s. k. kala Skånska uddens) -

12 
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"måste äfvcn der beredas ; h vartill dessutom framtida hjelp 
"lärer blifva lämpligast med Angfartyg.'' För utveckling 
ar 11 sliälen härtill" gifves anvisning till pag. 11 eller 12. 
l\'len å niimncle pagina finnes iclw ett ord anfördt om sättet 
alt bevara denna v~gtiga ö. Då 80,000 man erfordras till 
fasta landets försvar, är det tydligt , att allt Sjöfolket (Sta
tens och handel.sflollans), samt en god del af arme en och 
bevärings-manskapet, måste dertill användas, och då det 
voro viid ligt alt icke städse förvänta dylika ti!Itag som 
allaeken vid Porkala eller ännu allvarsammare, synes för
sigtig h elen bjuda alt icl\e blotta landet helt och hållet på 
all mili\är ifr~n !J aparanda till Karlshamn, och ifrån Kongs
backa till Strömstad. Om meningen är alt , såsom orden 
lyda , undsätta Halland med vår eller fasta landets arme 
så vill synas, som Herr Öfv. H. icke. betänkt , att den re
dan är till fullo använd uti krigsplanen , eller behöflig till 
reserv. - Gottlands "käcka egna arme, hjelpt af Ang
"fartyg" -- (huru många som behöfvas för att icl\e blifva 
bortkörde af Ryska Linie-llottan, hvilken äfven har sådane , 
nämnes visligen iclw) - anses säledes kunna emotstå det 
mäktiga Ryssland ! 

Af den nu genomförda kalkylen öfver kostnaderne. 
och försvars-anslalterne under ett kri g med Ryssland , fin
ner man , huru omöjligt det är för Sverige, att af . egna 
tillgångar kunna besörja blott första . årets kostnader; det 
andra, och än flera, bli f va betyd !igen dyrare, dels emedan 
nya uppsättningar af kläder &c. ~iro oundvikliga för både 
Land t- och Sjö-lrupperne, med undanlag af Indelnings
Båtsmän och Kronans 1\'Jatros-korps, som så väl under 
krig som . fred årligen beklädes; och dels derföre att pri
serna på. alla proviant-artiklar, om de än kunna anskaffas 
i landet , jemväl stiga under ett fortfarande krig. Det är 
alltså tydligt, att subsidier utifrån behöfvas, och delta 
lärer Herr Öfvers te Hagelstam äfven hafva beräknat· men 

' 
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han har noga al\tat sig att visa resultatet deraf för pu
bliken. Ännu mindre har han afhandlat förhällandet tinder 
fred , hvarken i hvad som rörer Personalen eller Malericlen, 
vidare än med reitererade exklamationer om del "riksför
derfliga och riksfrätande Unie- skepps-byggeriet ,"samt de 
af Stats-anslaget förbehållne 20,000 Rdr , för att bibringa 
Officerare alla (sid. 4 och 9) uppräknade utomordentliga 
kunskaper och lokal-kännedom om Sveriges skärgård . 
Undersökning om förhållandet under fred torde dock icke 
komma att utfalla så alldeles till Linie-skeppens nackdel , 
som Herr Öfverste Hagelstam förmenar , och i sin skrift 
oftast antyder, helst om man behagar laga känn edom om 
h vad Frih. Lagerbjclke, uti sin år 1829 tryckta afhandling, 
i berörde afseend f: ådagalagt ; men som denna förtjenst
fulla skrift troligen nu är glömd, och uppgifterne förbi
sedda af Herr Öfverste Hagelstam, samt pressen icke aktat 
nödigt att låta den komma till allm'änhetens vettskap, så 
blir det angeläget all erinra, om h vad Herr Friherren i 
afseende på materielens kostnad under fred, och begag
nande! under krig , anfört. Dess förinnan anser jag dock 
angeläget att fästa uppmärksamheten på det blifvande 
förhållandet med Personalen under fred , i händelse 
Sjövapnet . skulle ordnas efter Herr· Öfverste Hagelstams 
system. 

Jag har i det föregående ådagalagt , huru omöjligt 
det är att bibringa Officerare den grad af Lots-egenskap , 
som Herr Öfversle Hagelslam anser såsom ett vilkol", men 
att alla ö frige uppräknade egenskaper äro oeftergifliga , så 
fram l man vill äga hopp om fram gång , deruti instämmer 
jag med Herr Öfv. H.; åtminstone böra dessa egensl\aper 
ägas af Divisions-Cheferne- i synnerhet hvacl angår mili
tärisk takt och ordning , - så alt de må kunna bibringa 
del ovana manskapet den så högst nödvänJiga dis
ciplinen. 
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Ehuru jag, för min del, finner det betänkligt att för
utsätta det några och 60,000 man - (hvaraf alla, utom 
Flottans eget manskap och Kofferdi-folket, utgörande en 
knapp fjerdedel, icke tillförne sett sjön, och, så väl de 
sednare som beväringen, helt och hållet äro obekante 
med militär-ordningar, samt idel ar af hela styrkan säker
~igen aldrig förr handhaft en 24 'lli. kanon) - skola redan 
i April, någon gång äfven uti Mars månad emottagas 
och embarqueras som besättningar å Skärgårds-fioUan 
samt, under befäl af endast 1 Officer på Stat för h varje 
division eller h vart 4:de Fartyg, och resten Auxiliaire
Officerare ur Under-Oflicers-Korpserne eller från Handels
Jlottan, genast föras genom den, måhända icke allestädes 
iinnu fra n is befriade, skärgården 1 30, 40 till 60 mil i 
män af arståndet från etablissementerne, vill jag dock ställa 
min beräkning efter detta nödfall, för att visa resultatet af 
Herr Öfv. H:s förslag. 

Till den sammanräknade :Flottan, indelad uti Eskadrar, 
Bataljoner och Divisioner, erfordras följande Officerare på 
Stat, nemligen : 

General-Befälharvare •.. 
)1'lagg-Kapten ..... _ 

D:o Adjutanter . . . . 
Eskader-Chefer . . . 

·-

1. 
1. 
4. 
8. 

D:o Adjutanter . . 32. 
Bataljons-Chefer . . . . 90. 

D:o Adjutanter . . . . . . . 90. 
Divisions-Chefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362. 
80 armerade Ång-fartyg ............. 160. 
Hemma vid stationerne . . . . . . . . . . . . . . 18. 

tillsamman Officerare 766. 
Nuvarande -staten består . ........... . ... 222. 

brister alltså Oflicerare 544. 
förJlVilka löner böra betedas uti årliga. anslaget. 
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Utan att inlåta mig uti någon indelning , af det bri
stande antalet, i grader eller värdigheter, h vilket ville gifva 
attledning till nya strider, torde väl göra tillfyllest att, i 
löningsväg, antaga ett medium , så att hvmje Officer må 
vara , h vad man kallar, burgen för sin ensanuna person; 
hvarförutan man icke kan påriikna att erhålla sådane su
jetter, som kunna uppfylla de vigliga anspråken. Jag tror 
alltså att 600 R dr icke är för högt tilltaget , h vadan Atlö
nings-Staten enligt det beprisade förslaget kommer att ökas 
med icke mindre än ... ... . ... . .. .... 326,400. 
Inqvarteringspenningar a 50 Rdr . . . . . . . . . . 27,200. 

Tillsammans Hdr 3531600. 

Då Herr Öfv. H. på hvarlannal blad uti sin sluift ifrat 
för årlig öfning, och detta med skäl , ty - såsom en an
nan förfallare *) yttrat sig 1 - ''mannen betyder mera än 
"vapnet 1 och arbetaren mera än verhtyget 1 helst det sedna
"res ändarnålsenlighet alltid blifver en fuljd af den förres 
"släcl>ligltet ,'' och jag, lika med Herr Öfverste H., tror att, 
om icke en tredjedel af befälet tifvas på sätt han före
slagit, så kan tjenslbarhet h varken bibringas eller under
hållas. Kostnaden för g månads årlig öfning efter den 
numerär 1 hvaraf staten nu består, hafva vi sett, uppgår 
till minst 160,000 Rdr, följaktligen erfordras tillnya staten, 
som är närmast 3! gång talrikare , den icl~oe obetydliga 
summan af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,000 
Detta tillsammans med ofvannämnde löner oeh 
inqvarteringspenningar för de Officerare llYar-
med staten måste tillökas .. .... ..... 353,600 

utgör Hdr D13,600 **). 

*) I Tidskrift för Sjöväsendet 4 Häftet 183() och den läsvärda 
artiiilen angående Sjöartilleriets förbättringar. 

'''*) Jag har 1 som man torde obsen'era , icl•e utfört befäl för de 
Fregatter och mindre seglande fartyg Herr Öfv. R vill bibe
hiilla, emedan om dc utskiclias , blifra dc snart tagne eller in-
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Denna summa , som ovilkorligen tillkommer för Perso
nalen, äfven under fred, om Sjövapnet ensamt skall ut
uöras af Skärgårds-fartyg, synes mig betydlig nog för att o 
förtjena uppmärl~:samhet. 

Om man erinrar sig Don-Quixo!teriet om våren 1789, 
då Fregalteme Janamas och Ulla Fersen skickades till 
Rorrrrervik och der h•ckades alt spränga kruthusen i luften t.')O ' .., '--' 

samt förnaglade kanonerne, hvill\e.t allt Ryssarne så myc-
ket mer lära minnas, som denna tilldragelse gjorde dem 
ttppmtirksarnme och påskyndade deras försvars-anstalters 
1ordningsställande, och sålunda bl e f den rätta orsalwn alt 
Revels-affären misslyckades , torde man få taga för afgjordt 
alt, i händelse de vid ett krigsutbrott skulle, hvilket man 
alltid bör befara, företaga något dylikt mot våra kuster , 
de ock skola afsända, icke några hundrade - men några 
tusende - man (utom skepps-besällningarne), på en eska
der af Linie-skepp, Fregatler , Augbåtar och andra mindre 
fartyg, ifrån ni1gon af de hamnar , Ryssland ty värr! nu
mera tiger , och hvilka äro lika så tidigt öppna som en stor 
del af Sveriges skärgård, så synes det mig alltför vådligt , 
om vi häruti' lilJa oss förekornmas, dels emedan, om fien
den en gång fått fast fot, den icke är så lätt bortkörd, 
och dels emedan sl\ärgården då blifver arskuren, och lan
det n·edan- eller ofvanföre till spillo gifvet. Här är stället 
alt fästa uppmärksamhet på Herr Öfverstens, och som han 
påstår, (sid 8 och !:l) "fleras *) tankar det vi i fredstid 

j,agade i hamn. Iclw eller .har jag upptagit lönP-r i. stat för 5 
å 600 Under-Ofli ce rarc , som älvenledes erfoi:d·ras , och hvilkas 
allönin g, <i 180 Hd r per medium , yttetli.g·are kommer att med
taga omkring eti hundrade tuseu H1h af 4:de Hul\,ud-titelns 
a·usl'al,!. 

'l) lhland dem var Frilterrc Lagerbjclke en som , uti sin afhandling 
sid. 60 , detom gjorde framställnin g för 10 år sedan, men detta 
var under förutsälini ng, att vi , med den (s id . 58) föreslagna 
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"icke borde underhålla fulla antalet, eller ej stort flera 
"Skärgårds-farlyg, än vi nu äga , h vartill vi redan harva. 
"tiHräcldigt skjul, men alt vi dessutom borde hafva uppla,q 
"af lirrnaner och del angelägnas le , uti fl era liii!lp liga städer, 
'; långs kusten och i de större segelbara insjöarne, såsom 
'' t. ex. i Hernösand , Gelle, S!ockholm , Norrköping, 1\al
.,, mar, Karlskrona , GötllebGrg , Karlslad , Karlsborg ~clt 
··'Arboga eller Kongsör till 10 a 20 Kanon-slupar eller 
"Kanon-jollar (märk det dubbla alternativet) på hvar.je si•
" dant ställe, hvarigenom man vid infallande krig inom kort 
"tid lätt kunde fördubbla skärgårdsfartygens antal l ulan 
"alt fienden kunde utforska vår styrka." 

Så föga Statsman och Historiograf jag än är , synes 
mig h}ir Oera anmärkningar att göra. Det var vid freds
lwngressen uti Ehrfurth i Oktober 1807 , som Napoleott 
biföll Kejsar Alexanders begiiran att få taga Finland. In
gen bör bällre .än Herr örv. H. känna , huru fort dermed 
tillgick. Vi veta , att Ryssland alltid håller sig på krigs
fot. En krigsförUaring hädanefter från detta land kan gå 
lika hastigt , som om vin tren 1808 1 nem l igen, alt det 
smäller 72 timmar derefter ; och om än vi, så snart d·et 
mulnar på den politiska horisont.en , böijacle alt hygga .o:ch. 
rusta , och möjligen skulle hinna att få det ofullbordade 
autalet Skärgårds-fartyg med all deras ti<llhörighet i ord
ning , så må vi ej glömma 1 alt viira inre segeU.eder mer
endels ej blifva öppna förrän 1! a 2 månader , efter de.t 
Jiende.ns he.La tloUa kan :vara i sjön ; llv:adan U ppstädernes 
Skärgards-fartyg alltså komma försent för för·~la årets 
kampanj, och om kriget varar längre , h vilket icke .är sn 
orimligt att förmoda , o.in än vi skulle kunna motstå, s.~ 

tillöl;ningen i stats-anslaget llli slwlal hal'va n J 5 Linic-skev.P., 
"10 större och mindre Fregatter , omkring 300 armerade Sli ~io~::. 
"gärds- rartyg ," och 10 år härefter ännu större materiel. 
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huru vår·dn en så talril• Sliär·gånl.~-flottn ö{ver vinlrlln? 

Hum liunna {ii hela Flottan (14 å 1500 Fartyg) med alla 

sina Ång-fartyg fursedd till nästföljande vfi1'tid? Ängma

chiner ä-ro doc/i vans/;elige ting , och o {la {o t· dras att anlita 

de fa större melwnislw ·oerltstäde1', som finnas i landet , 

{ör att iståndsätta dem ; men för Herr Öfv. H:s vidtomfat
tande tankförmåga lärer sådant vara en småsak. 

Herr Ö fverste Hagelstam , som, e h mu enligt egen upp
gift nu endast Jordbrukare , så noga har reda på andra 
makters statsförhållanden' alt han icke allenast känner 
deras budgeter, utan ock deras krigs-personal och materiel, 
gör sig ett ringa begrepp om deras, i Sverige anstälde 
Diplomater, då han synes tro, att d esse icke kunna ''ut
"fm·slia vår· styrka.'' För min del tror jag, alt i synnerhet 
den vi under en längre tid .haft ifi'fm vår mäktige granne, 
skulle kunnat gifva både Herr Öfv. H. och mig undervis
ning i många stycken af vår inre historia. 

För alt df,ls icke synas ensidig , dels ock för att ve
derlägga Herr Öfverste Hagelstams, lindrigt sagd t, ovar
samma, tillmäle, att styrelsen vid Flottans sammanslagning 
och Korpsens reglering icke beräknat, huru stort befäl som 
behöfdes för att kunna bruka det vapen, land e~ ägde till 
sitt Sjöförsvar, bör jag i-cke underlåta alt uppdraga en 
fördelning der af, för alt i denna del öfvertyga Herr Öfv. 
H. om sitt misstag, i fall han ej sj el f insett det, hvilket 
jag )Jeldre önskar tro, än alt han skulle handla emot bättre 
vetande. 

Till 10 Linie-skepp erfordras: 
Officerare på stat a 5 på hvarje. . 50. 
1 O Fregatter och Korvetter . . . . . . 26. 

Stab. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6. 

Vid stationcrne .. . ...• · • • · · · · · · · ·J..~110. 
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Transport 110. 
Till skärgårdsvapnet emot Åland och Qvarken: 
Divisions-Chefer . . . . . . . . . . . . . 62. 
Bataljons d:o 15. 
Adjutanter . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 
10 Ångfartyg . . . . . . . . . . 10. 
Eskader-Chefer . . . . . . . . . . 2. 
Adjutanter ..... ....... ... .. . . . · ~112. 

Tillsammans Officerare 222. 

Med en sådan fördelning är seglande flottan försedd 
med ett vida pålitligare befäl, då nemligen alla ö frige Of
ticers-platserne fyllas med Auxilaire-Officerare, än Skär
gårdsvapnet. Huru Statens nu varande antal af Officerare 
ändamålsenligt skulle kunna öfvas i tjenstgöring både å 
Lin i e- och Skärgärds-llottor, har jag redan ådagalagt uti 
Tidshrift i Sjöväsendet, och deruti visat, att detta låter sig 
göra genom några, lätt verkställbara, förändringar uti In
stitutionerne, utan att års-anslaget derföre behöfver till
öl•as. JVIen då man skäligen kan göra den invändningen 
emot ofvanskrifne jemförelse, att Herr Öfverste Hagelstams 
förslag afser ett l1.raflfullare försvar, än medelst 10 Linie
skepp, h vilket inkast - ehuru jag lemnar det i sitt vär
de - dock bör vederläggas, så torde jag blott behöfva 
ånyo erinra, att Friherre Lagerbjelke icke begärt mera än 
257,820 Rdr, eller fyllnaden i q. million, för att nu (1840) 
äga 15 Linie-skepp, hvartill endast behöfls en tillökning 
af 25 Officerare; och au inom 10 år härefter, då utgifterna 
för nya Dockebyggnaden och utvidgningen af Stockholms 
station blifvit fullbordade, skulle :Flottan kunna hafva 20 
Linie-skepp och följakliigen blott behöfva alt successivt 
tillsätta och öfva ytterligare 25 Officerare; h vilken till
ökning af inalles 50 Officerare utöfver nuvarande stat , är 
en obetydlighet i jemförelse med den enorma massa a( 
Befäl, som Skärgärds-vapnet en l. Herr Ö f v. H:s förslag 

13 
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erfordrar, och då det ieke lärer kunna bestridas att en 
sådan Linie-flotta, i förening> med ett lämpligt antal Skär
gårds- och Ångrartyg, är ett vida fullkomligare, ända
miilsenligare och kraftfullare Sjöförsvar, än blott och bart 
skärgårdsfartyg, samt, uti ekonomiskt afseende, flere hun
drade procent mindre kostsamt, lärer ock alla dylika för
modade inlmst icke förtjena något afseende. 

Herr Amiralen Friherre Lagerbjelkes anförande, om 
Materielen och Personaien, lyder (sid. 32-35) som följer : 

''Nya stationer föranleda till ganska stora utgifter för 
"Hamn 1 Brobänkar, Sl\jul, Bäddar, Förrådshus, Boställs
''hus, Verkstäder, Kranar, Inventarier af alla slag, samt 
"dessas underhåll. 11 

- - - "Då systemet förutsätter så stora 
"utgifter under fred, och jemförelser anställas just emellan 
"liVad det hittills varande Sjöförsvars-systemet och det nya 
"i fred kostar, tyckes föremål af denna betydenhet icke 
··'hafva bort lemnas . ovidrörde." - - - - ''Be.träffande åter 
"koslnaderne i krig." - - - ''lVIan måste således antaga för
"hållandet sådant det nu är, h vadan olägenheten ej faller 
"bort, om Kanon-Jollame fortfara att i krig kosta mera 
"än Linie-skeppen. Men då ordet mera är af relatif be
"skalfenhet, som låter uttänja sig ifrån något till mycket, 
"derifrån till ganska mycket o. s. v. , så torde en verklig 
''kalkyl böra bestämma, huru ordet mer i närvarande fall 
"må vara alt förstå . Den bör icke uppgöras annorlunda 
"iin summariskt ; resultatet är dock noggrant och grundallt 
"på autentilra upplysningar. Jemförelsen är emellan det 
"antal Linie-skepp ä ena sidan , samt det antal Kanon
" Jo llar, Angfartyg och tillhörigheter å den andra, som 
"tilll'örne i l1iinseende till nybyggnads-kostnader varit 
"sammanstiilde. - - - - Summan för nämnde Skärgårds
"s tyrkas kostnad under sex månaders kampanj blefve 
"2,11.4,482 Rdr. Summan för, de tio Linic-skeppens kost-
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''nad under samma tid var , som ofvan anfördes, 609,548 
''Rdr. Intet är öfverdrifvet , tvertom vissa föremål till Skär
"gårds-flottans fördel , öfvergångna. Af resultatet inhemtas 
"likväl , att densamma skulle under lwig ej blott lwsta nå
"got mer , mycket mer, utan gans fia myclcet met' än en Li
"nie-flotta." - - - - "Jag vill dock ingalunda begagna nå
"gon "Jus talionis ," och deraf draga slutsatser emot det 
"Sjöförsvars-vapen, som så exldusift hyllas , emedan min 
"lanka visserligen är, och alllitl varit, att Skärgårds-flottan , 
"koste den hvad som helst, både i krig och fred , måste 
''finnas, äfven till betydligt ökad styrka emot nu ; men jag 
"tror och vet , att detta kan förenas , med tillbörliga vid
"makthållandet af ett annat , ej mindre vigtigt vapen." -- -

Jag skulle säkerligen icke längre uppehålla mig vid 
Herr Öfversten och Riddaretl Hagelstams libell om "den 
1'il>s{rätande Linie-skeppsbyggnaden" (hvarannat1 sida) , om 
han icke bland andra irrläror tillåtit sig ett tillmäle, som 
är kränkande för Styrelsen och dess Embetsmän, hvilket 
jag , besynnerligt nog, icke funnit vederlagdt uti de re
pliker han fått, ehuru denna vederläggning är så lätt att 
åstadkomma. Man har sagt, och det ä1· sant, att 5 a 6 
Skepp genast kunna utstyras i lwmplett skick , och detta 
icke såsom fordom, utan fullt i ordning i enlighet in ed 
alla de förbättringar, vetenskapernes stigande och tidens 
erfarenhet hos oss sjelfva, och andra makters bruk , för
anledt. Den , som förstår saken, !<an ej klandra , att s ty
relsen icke kompletterar samtetige Linie-skeppen med alla 
de effekter , som erfordras för striden. Och den, som icke 
förstår sådant, men likväl befattar sig med alt vigilera , 
jag vill icke ·säga intt'igera , och leda opinionern e - or
sakerna eller motiverna dertill må vara hvilka som helst 
- borde göra sig underrättad , hum det tillgår uti andra 
länders mariner, innan han gfu· till viiga som Herr öfv. 
H. och konsorter. Nt'tgou ursäkt skulle väl lmnna med-



100 

gifvas, om det vore med svårighet förenad t att erhålla 
dylika uppgifter, men då vi på llottans alla stationer hafva 
Officerare, som de senare åren tjenstgjort uti Engelska och 
Fransyska :Fiottorne, af hvilka underrättelser kunnat erhål
las , huru som det inom nämnde mariner tillgår; samt vi 
dessutom på eget språk *) haf'va en detaljerad uppgift på 
det system, som verldens andra sjömakt, nemligen Frank
rike följer, synes det mig föga hedrande att, så uthållande 
som man gör, klandra åtgärder, h vilka det vore oförsvar
ligt att annorlunda handhafva. 

Jag hemställer, hvad vederbörande skulle säga, om 
man användt medel till anskaffande af tackling och ankar
tåg samt kommisspersedlar och dylikt gods, som förderf
vas i förråderne. Åtminstone borde Herr Ö{verste Hagel

stam l>änna, att allt tjäradt tågvirl\e, hvaribland ett Skepps 
eller Fregatts ankartåg kosta flere 1000 Hdr, blifver för
stockad! eller förbrändt, om det ligger obrukadt i 15 a 20 
år. Herr Öfv. H. b01·de förstå, hvad följden kunde blifva, 
om tJotlan gick i affär med opålitlige brokar till kanonerne. 
En !war lwn förstå, att ylle-persedlar, såsom kardusflanell, 
flaggduk jemte kommiss- och sjuk-uppbörden, hvilket går 
till rätt artiga summor, lida af upplag. Herr Öfverste Ha
gel.stam borde veta, att koppar skadas af att vara i sjön 1 

och alt skeppsbotten 1 hvilken är svaflad, bränd och har
pojsad 1 icke behöfver koppras i och för konservation. 
Herr Öfverste Hagelstam borde hafva si,q bekant, att gamla 
Heparationsdockan blifvit utvidgad, så att det största Skepp 1 

vi äga, eller böra äga, kan vara förhydt 1 med den i för
råden befintlige kopparen, på 48 timmar. Herr Öfverste 
Hagelslam borde känna, att vi äga en högst betydlig 
qvantitet otjäradt garn i förråderne till de bristande tack
lingarne. Herr Öfverste Hagelstam borde iclw vara oliun-

*) I den förbisedda Tidsirriffen i Sjöväsendet. 
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ttig 01/t' att styrelsen beslutat minska antalet af de dyra 
och ömtåliga ankartågen af hampa, och i stället bestämt 
sig för de snart sagd t outslitliga jerntågen, och har gjort 
allt, hvad göras kan , för att uppmuntra till inrikes fabri
kation deraf. Herr Öfverste Hagelstam borde lilwledes 

liänna , att vi äga segelduks-fabriker i landet ; och med 
kännedom om allt detta, borde Herr Öfverste Hagelstam 
slutligen lwnna inse, alt allt hvad som fattas vitra Linie
skepp, kan anskall'as "godt och nytt," t. o. m. jerntågen 
från England, och alla skeppen btifva kupprade samt de 
"trasiga Zink-boanorne pil de gamla" reparerade - inom 
kortare tid, än han hinner få sina hundradetals Kanon
slupar af - l1[ärdigt virke,., i ordning *); och likväl vågar 
Herr Öfverste Hagelstam under exklamation af "Foster

lands-l>änsla, egen up]nnärksrun et"{arenhet" m. m. uppträda 
och inför nationen, som han borde veta, icke i allmänhet 
kan med sakkännedom taga sådant allt i öfvervägande , 
klandra en varsamhet, h vilken det varit ett fel af Styrelsen 
och en vanheder för de derigerande Embetsmännen, att 
icke iakttaga. 

En annan insinuation af Herr Öfverste Hagelstam b_ör 
jag icke eller låta obemärkt qvarstå. 

Han anför (sid. 10) "Så mycket orimligare synes det 
"vara att dela våra knappa tillgångar och vilja hålla 2:ne 
"olika flottor (som icke kunna agera tillsamman)**), eller 
"både Skärgårds-flotta ouh Linie-llotta på en gång, då 
"vi till begge Flottornes alla ~·artyg, OI'Jlcerare, Man-

''') Detta förslag - egentligen ar Friherre Lagerbjell;e - klan
drar jag visst icke, för den del det rö re r städcrne vid harvet , 
utan gillar tvertom. 

**) Vi skola strax tillse, huru det står till med haus oväld , oclt 
förmåga att fälla ett sådant prositift domslut. 
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''skap *) och Etablissementer m. m. icke hafva råd att 
n anslå mera än 1,242,000 Rdr, hvarigenom b egg e flottorne 
''oundvikligen måste förfalla och förfela ändamålet, eller 
''båda måste blifva alltför svaga och inkompletta." - -
Detta allt hade jag visserligen förbigått, emedan jag tror 
mig hafva vederlagt alla dylika omotiverade, emot rätta 
förhållandet stridande, uppgifter, om icke Herr Öfv. H. 
fortfarit sålunda (sid. 11) "hvarigenom det äfven verkligen 
"händt, att allt sedan Franska Subsidii-Linie-flottan under 
"Gustaf III:s tid, har det beständigt gått baklänges, eller våra 
"Linie-skepp blifvit allt mindre och mindre till antal, ehuru 
"Sverige blott sedan 1809, på Karlskrona station· bekostat 
"omkring 20 millioner Rdr; ty om våren 1790 hade vi 30 
''Linie-skepp, samma år om hösten 14." 

Det är - hvilket jag i det föregående anmärkt -
en pligt af en !war, som vill befatta sig med att leda opi
nionen i saker l h vilka röra statens angelägenheter l att 
rådfråga Historien. Detta se vi, att Herr Öfv. H. gjort; 
men om de deraf dragne slutsatserne äga den oväld och 
det logiska samband, som uthärdar en rättvis pröfning, 
går jag nu att ådagalägga. Utom uppgiften, att Linie- och 
Skärgårds-flottor icke kunna agera tillsammans och att 
Karlskrona station sedan 1809 !w stat 20 millioner, eller 
670,000 årligen uti bortkastade penningar, hvilken summa 
högst betydligt kan nedsättas **), erkännes allt det öfriga 
såsom historisl\a fakta. Men mina slutsatser deraf skilja 
sig ifrån Herr Öfverste Hagelstams. 

'') Ensamt till Officerare och Under-Officerare hafva vi sett, att 
hans besparings-förslag under fred absorberar circa 1 million; 
om härtill lägges årliga utgifter för manskapet, till allöning , 
exercis och belilädnad, så är återstoden af 4:de Hufvudtitelns 
anslag lätt räknad . 

"'*) Jag kan aldrig förmoda , att Herr Öfv. H. härmed menat andre 
,medel än dc, som åt; ätt till byggnader och misslyclwde experimentet'. 

103 

Gustaf IIT:s Iuig var elt alsler af samma välberäknade , 
dock föga hederliga politik, som Ryssland utöfvade emot 
oss, efter fredsslutet 1807. M: en Konungen var iclw militär 
och aldraminst sjöman. Det var antingen en landsförrä
dare eller en hö gst miserabel sjömilitär 1 i fall han var 
Svensk , eller ock en bakslug missledare från ett främ
mande land , (ehuru både förut och efteråt känd som en 
utmärkt och kunskapsrik Sjö-Officer), som gaf Konungen 
det olyckliga rådet, aH inkalla Linie-flottan till Wiborg. 
Hade han gifvit sig till tåls, högst 48 timmar, så hade 
Revels-flottan, 12 Linieskepp utom Fregatter, varit tagen, 
och derefter hade arrneen och Skärgårds-floltan i Wiborg 
kunnat degageras. Den derpå följande segern vid Svensk
sund hade icke blifvit så dyrköpt , då Linie-flottan kunnat 
bilräd a, ty huru ärorik den än var, var den dock h vad 
man 1\allar hårdnackad. Detta torde vara obestridligt. 
Det är alllså förvånande , att en Officer 1 med den urskilj
ning man tilltror Herr Öfverste Hagelstam äga, kan lägga 
Linie-flottan till last, att mera än hälften deraf blef ett 
offer för de andra vapnens intresse, helst man påstår, att 
Konungen genom lika pl-anlösa, eller uppsåtligt förvillande 
råd_, s(llit ofvannämnde , blifvit missledd att låta Sl\ärgårds
flottan komma uti omförmälde belägenhet. Vare dermed 
huru som helst, så torde det kunna tagas för afgjordt , 
att om båda vapnen , (efter som de då v oro delade), varit 
lwmmenderade såsom tillhörande en korps, och liunnat 
hafva en kraftfull befälhafvare, som ägt förtroende och fått 
d erigera Sjövapnet med , så till sägandes, harmoni 1 så hade 
väl allt detsamma, som nu ägde rum - utom ingången 
till -Wiborg , med dess följder - -kunnat inträJI"a, men freds
viikoren uti Werele, hade dikterats med ett helt annat språk, 
utanför Cronstadt , om Sverige haft i behåll sina 30 Linie
skepp , med tillökning af 12 Ryska, h vilka ofelbart blifvit 
tagna derest , som förut nämdt är , den olycl\liga befall
ni ngen att inlöpa till Wiborg icl\e n)ellankommit. Då 
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Sverige, oansedt den enorma förlust landet led genom 

misstaget i sjövapnets begagnande ' hvilket ''kunnat till

sanunans agera" till en fördelaktig utgång på kriget, likväl 

erhöll så })ass drägliga fredsviikor , som vi fingo, så vill 

det i c l( e särdeles ,statsmanna-urskiljning till all inse, det 

vi under andra omständigheter kunde hafva betingat oss 

helt andra viikor , än de snart sagdt snöpliga, att knappt 

få behålla våra gränsor, oaktadt vi förstört våra finanser , 

uppofl'rat mera folk än vi nu, utom beväringen, förmå 

föra i striden, förstört våra ekeskogar och en godtrogen 

bundsförvants betydliga penninge-bidrag. 

Sådane slutsatser synes mig endast lämpligen kunna 

dragas af den anförda tilldragelsen, hvaraf följden blef det 

af Herr Öfv. H. uppgifna, beldagligtvis sanna förhållandet, 

att "Sverige om våren 1790 ägde 30, men sanww är om 

"hös ten endast 14 Linie-s/;epp." 

Beträf!'ande det så djerft framkastade påståendet , att 

Uni e- och Skiirgårds-fartyg icke kunna agera tillsamman , 

så äger det väl sin styfva riktighet, att om Skärgårds

flottan vågar sig ut på hafvet, så blifva dess kölar snart 

vända i vädret, men all Unie-flottan agerat tillsammans 

med Sl\ärgårds-flottan och afgjort slaget, der den sist

nämnda ensam ingenting förmått, VItsordas af flera till

dragelser inom vår egen marin, 

Detta torde Herr Öfvers!e Hagelstam icke vilja vidgå, 

men hvarje sansad och Wnl\ande man liirer icke kunna 

bestrida, all, utom den fiimt omnämnda händelsen i Wi

borg 1700 , der Skärgårds-flo!la och arme nödgats kapi

tulera utan Linic-skeppens inträngande i skärgården, gifves 

2:ne andra f'ali som jiif'va J-Jerr örv. H:s andragande. Huru 

l;acle vid tleu till ~orrlJotten 180!) arskickade styrka kunnat 

inom tYennc dagar ifrf111 Hernösand komma dit, utan Linie-
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skeppens biträde? Månne medelst Ångfartyg? - Nej, ty 

om desse vågat · sig ut på ett haf, öfver h vilket fienden 

haft väldet , så hade ett par Fregatter varit tillräckliga att 

vända kölarne i vädret på dem och hela armadan. Månne 

inomskärs, äfven med -Ångfartyg? - Nej, ty det hade 

gått för långsamt, dels emedan vägen var längre, och 

nätterue icke kunde begagnas, dels emedan Ångfartygen 

icke förmått bogsera med den fart som Linie-skeppen. 

Dessutom hade hela expeditionen förfelats, ty sedan Skär

gårds-fartygen med trupperne ombord hunnit till de strän

der, fienden innehade, så hade passagen disputerats, och 

surprisen, på h vilken man räknade, omintetgjorts. Så 

var händelsen då , det vet 11Yar och en; dylikt kan också i 

framtiden inträffa. 

En annan väl känd tilldragelse torde falla sig ännu 

mera besvärande för Herr Öfv. H. , nem !igen NoFrska Flot

tiljens bortjagande ur sin förskansade position 1814. I-lär 

stred ett tappert folk för sin sj.elfständighet. De kände, 

lika så säkert som Herr Öfverste Hagelstam, Skärgårds~ 

kriget och strategien der, och visste att taga sig till vara 

för surpriser genom "stUd och ltjelp af miljliga {örsänlmin

"gar, bo mar eller kedjor ö{ver smala sund, {örs åtet· och 

"balfltåll, jägare på slränderne, trån,c;a pass, g1·unda, lrlip

''piga och inveklade lolwler m. m." livartill Hvalörane väl 

låna sig, och der de lrol~ade sin fiende, Skärgårds-flottan, 

oaktadt den kommenderadr.s af krigsvandt, purt, rent och 

obeblandadt Skärgårds-Officers-befäl, som förmodligen för

stod att "gö ra diversioner samt förvilla, tonmera och in

"snärja sin fiende ." (Jag beder allmänheten om ursäkt, 

för detta skämt med förfaltaren såsom represalier för hans 

uttryck om Linie-skepps:-vurmare, *J och det rådet att 

'") Det är att märka, att ar sådane deltogo rätt många med he

der, uti Rutans-Expeditionen. 1\apten Hallgren vid Örlogs-Jiot-

14 
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nyttja liden medan det ännu vore någre qvar af den 

gamla rena stammen). M~n Linie-skeppen hade itke väl 
hissat sine m erssegel, förr än allt vek undan~ 

Denna-.sistnämnda tilldragelse är ock en svår stöte

sten, hvaremot Herr Öfverste Hagelstams förslag, med all 

sin mer än vanliga 11kännedom om Svenska och Norrska 

"Skärgården ,11 att blott oGh bart med Skärgårds-flotta för

svara fäderneslandet, borde stranda. Hela verlden, om 

än icke Herr Öfv. H. , vet nu, att Svenska Linie-skepp in

trängde uti denna .fM dem fremmande skärgård. Att detta 

låter sig göra änn11 en gång, förstår h var och en, som 

vill förstå. Om det V·ore fö.rsvarligt a'tt uti publikt tryck 
uppräkna alla - ja det hOgst betydligt sto.ra antalet ham

nar, h vara{ den 200 mil långa skärgården består, h varest 

iclw stiJrre motighet-er fiJrelwmma än vid Hvalöarne, (h varje 

sjöman, som äger Tit. af mints Special-kort och tryåta 

Kust-beskrifning, märker detta vid Wrsta påseende,) så 

simlie de, som hafva sig H val ö- och Porkala-affärerne 

bekante och nu trott på Herr Öfv. H:s ord, säkerligen, 

i stället att låta sig af honom förvilla, ofelbart inse, att 

en ofantlig Skärgårds-flotla, ännu talrikare än den jag här 
förut upptagit 1 erfordras för att med fullkomlig visshet 

sl\ydda landet på alla punkter. En ströfkorps af 6 å 8000 

man, på en eskader, skulle kunna tvinga Sveriges hela 

stridbara befolkning under vapen, och likfullt skulle denna 

eskader kunna lyokas att någorstädes bryta sig in. På 

huru många punkter kunna vi väl åstadkomma ett sådant 
försvar som vid Hvalöarne? Ännu mindre ett dubbelt så 

ta n utmärlite sig der, ocll dog a( en erhållen blessyr. O el! 

1829 (den största Sliärgårds-exercis som förevarit efter flot

tornas sammanslagning) voro de lleste Ofliccrare och Under

Officerare från Carlskrona. Jag skulle tro, att Herr Öfv. I-L 

hvarken har okunnighet eller sltu·f att förebrå dem. 
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starkt; och äfven i detta fall Ilade denna s!arka position 

fått duka under för den styrka af Linie- och Skärgårds

fartyg, vi då ägde; och hvad vill det säga emot, hvad 

Ryssland kan sända? 

1\lå vi derföre noga taga oss till vara för de olyckor, 

som kunna blifva följden, om vi tro allt, h vad man vill 

lägga det vapen till last, som hitlills varit fäderneslandets 
stöd. Vaktom oss för en skef politik, kvartill hörer ett 
för högt uppjagadt begrepp om Skärgårds-fartygens för

måga att ensamt skydda landet. Låtom oss tro, efter det 

är sant, och autenti/it kan bevisas, att både Lin i e- och 

Skärgårds-flottan, med vårt knappa anslag, icke allenast 

blifvit vårdade utan ock tillökta i antal, och fartygen kom

pletterade, så vid t det med en !dok beräkning bordt ske*). 
Låtom oss vara öfvertygade alt, om vi fullfölja den snill

rike Thunbergs plan för bevarande af Rikets dyrbaraste 

krigs-materiel, och i sådant afseende öka årl iga anslaget 

till 1! million, så behöfver Sjövapnet il;ke större statsbi

drag för att inom 20 år komma på den ståndpunkt, h varpå 

vi, till trygghet mot fiendtliga anfall, samt till beskyd

dande af Rikets sjelfständighet, jemväl med afseende på 

möjligen blifvande allierade Makters grundade anspråk, 

städse böra hålla vårt Sjöförsvar. Då skola våra efter
kommande icke kunna förebrå oss, såsom vi oss sjelfve 

och våra föregångare, att i stället för att afse circa i- mil

lion, fördelad på 6 å 8 år, till den högst nödvändiga 

Dockebyggnaden, hafva - (som Herr Öfv. H. påstår), -

låtit 20 millioner bortsmälta på 30 år. Då skola vi 1 ge

nom den hjelpsändning vi hafva att vänta af alliera-

* ) Herr Öfv. II:s larmande öfver vårt !'inga antal Bombl•anoner , 

kan icke träfia styrelsen, h vilken vid Hillsdagarne fätt alslag 

på begärde anslag dertilL 
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rle *) icke blifva berocode ar annat än . vår egen styrelses 
o rdoanden , och icke riskera att se våra kuster härjade, så
som 17 H), då vi ej förmådde, eller icke insåg o nödvän-

*) Utan att gå längre tillbaka uti betral\lelser öfYer verldshän
delserna, än de närvarande uti Orienten, är det lätt att för
stå, att de större Sjömakterna icke kunna tillåta Sl•andinaviens 
inkräktning af Ryssland. Orienten är egentligen icke annat än 
en debouche för Englands fabrikate.r, och FranlHikes galanteri
kram. Skandinavien äter är, i synnerhet det förstnämnda lan
dets , rörlagsman för rudimaterier, som snart sagd t utgöra villwret 
för dess handelsrörelse. Annorlunda blefve förhållande!., om 
Sveriges jern-tillgångar ägdes af Ryssar. Dessa låto säkerli
gen Icke såsom vi, utföra jernet oförädlad t för att Ii ö p a ocl1 

ftemta det åteT {u1· någnt tusende p1·ocents {ö1·ltöjdt pTis ; 
ty ofelbart vinlade de sig mera än vi, att lära sig, manufaktu
rera det, fö1~ ej mindre eget, an andra länders, isynnerhet den 
nya verldcns, behol', och behålla arbetslönen sjelfve. Men 
ehuru vi kunna vara sälue att erhålla bistånd af Engelsmän
nen, så vaktom oss att anförtro dem ledningen af Yårt yttre 
i·ö rsvar l Hafva vi - det vi ock, utan splitet inom oss sjelfve, 
kunnat hafva - två tredjedelar af ll\'ad som erfordras till ett 
ändamålsenligt SJöförsvat:, så kan hjelpsändning säkrare på
räknas, då den otvil'velaktigt lem n as lika villigt, som den be
gäres. Hafva vi deremot sjelfve intet annat än Skärgårds-för
svar , så fordras en hel J! otta utifrån . Denna, om den icke 
kom för sent för första kampanjen, vågar man icke släppa hem 
emot vintren 1 af farh~ga för invasioner sedan den af gått 1 eller 
innan den kan hinna hit åter nästa vår. Att bibehålla GO a 
701000 man tältande på klipporne uti Skärgårdarne , så länge 
som en Hys k Eskader, med några tusende man, kan utan risk 
hälla sjön, låter icke Wnl1a sig; och följaktligen är, åtminstone 
hela södra Sverige 1 till pris, sedan hjelp-flottan, af om tanka 
för egen säkerhet 1 afg ått frän ett stormigt h af, der den icke 
har någon hamn. Att im·yyuna den (hjelp-flottan) i en Svensk 
ltamn öfveT vintern , oclt förse den med alla dess be/w{, 
är - åtminstone synes mig så - högst betänkligt. 

England understödde (naturligtvis obemärkt) Brasiliens 
bemödande att göra sig oafhängigt af J>ortugal - andra l1än-
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digheten, att utrusta vår egen talrika Il otta, men i stället 
anförtrodde oss ål den Engelska, som låg overksam i 
Sundet. 

Fäderneslandets Styrelse-former hafva nu erhållit en 
förändrad organisation. Flottans ekonomiska Öfverstyrelse 
har aldrig varit ändamålsenligt organiserad. De täta för
ändringarne deruli, äro tydligaste beviset derpå. Deraf 
har vapnet lidit. Måtte det nu blifva bättre. Jag hyser 
denna förhoppning; och om vi fil en fast Öfverstyrelse, 
hvilande på solida institutioner, så få vi ock en garanti, 
att Sjövapnets angelägenheter, icke ens temporärt, kunna 
ryckas ur deras sammanhang; och da kunna vi vara för
vissade, att detta vapen alltid skall gå framåt, och att 
det hos nationen skall bibehålla ett förtroende, som man 
beklagligtvis nu bemödar sig att störa. 

Carlskrona i Maj 1840. C. LAGERDERG. 

delser att förtiga -, och dennyrödda statens guld föll genast, 
måhända för evärdeliga tider 1 uti Engelsmännens händer. - -

Nej vaktom oss för beroendet af en politisk vän, det lian 
blifva oss lika farligt som ovänskapen af en po litisk fiende. 
Detta är en af erfarenheten bekräftad regel, som mången må
hända icke behörigen betänker. 

Enär blott ett inskränkt antal exemplar af förestäende 
"Erinringar'' blifvit. tryckte, och d esse icke äro tillgänglige 
i Bokhandeln, har Redaktionen trott sig gå respektive SuiJ
skribenters önskan till möte med artikelns upptagande i 
denna Tidskrift, hvars föremäl - (utan att egentligen om
fatta någon polemik) - är att meddela det, som i ett 
eller annat afseende Ilar gemenskap med SjöväsendeL 

.Jl.EDAK'l'ION~~N . 



RAPPORT TILL MARIN-MINISTERN RÖRANDE HVALFISK

FÅNGSTEN I STILLA HAFVET. *) 

Herr Amiral och Minister! 

Enligt Tit. Order får jag härmed äran framställa resul
tatet af mina anmärkningar öfver I-I valfisket i allmänhet; 
det bästa slags fartyg, som dertill böra begagnas; h vad 
som bör iakttagas vid dessa fartygs konstruktion; den upp
märksamhet som bör lemnas åt deras utrustning, befäls 
och besättnings sammansältning, samt slutligen några re
flexioner öfver disciplinen, de olika slagen af fiske, de fö~
månligaste trakter, som böra besökas, samt det beskydd 
som denna näring bör åtnjuta. 

I-Ivalfisl~:et är en af Sjöväsendets grenar, som för sina 
omedelbara resnitater tyckes hafva största rätt till Rege
ringens beskydd. 

Såsom Skola betraktad, bereder denna sjöfart oveder
sägligen de bästa och mest oförskräckta sjömän. Dessa 
Fiskare, som lefva ibland sitt yrkes dagliga faror, vänja 
sig att trotsa dem, och anse ingenting svårt; varande 
årtal ombord, alllid under segel, och vid olika tempera-

*) Rapport-Författaren är Herr Dupetit Thouars, Capitaine de 
V aisseau i Fransyska Flottan. Denne Kapten återkom till B rest 

. förliden höst från en resa omkring jorden med Fregatten Ve
nus, och hade haft sig uppdraget, att under vistelsen i Stilla 
Hafvet fullständigt utreda if1·ägavarande ämne. 
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turer, blifva de skicklige Matroser, och vänja sig vid alla 
klimater; rullnings- och stampnings-rörelserna sluta på sätt 
och vis med att utgöra ett element af deras fysiska kon
stitution, nödvändigt för deras tillvaro; och slutligen -
må man tiilåta mig detta uttryck - hafva de fått till en 
del samma vanor, som den store Navigatören, hvilken ut
gör föremålet för deras förföljelser. 

Ur poliLieo-ekonomiska och materiela fördelars syn
punli:t betraktad, förtjenar denna industri den allvarligaste 
uppmärl~:samhet j den sysselsätter en ansenlig del verksam
ma kustboer, som i de dertill erforderliga fartygens bygg
nad, förfärdigande ocll tillredande af alla de artiklar, som 
äro oumbärliga för deras utrustning, finna talrika medel 
till sysselsättning och att, i välstånd, uppdraga en plant
skola af arbetare i alla yrken, hvilka en dag skola träda 
i de förras fotspår, och i l\rigstider vara att påräkna för 
Örlogs-Varfven. 

Hvalfiskrarnes återkomst till Frankrike medför rika 
produkter, h vilka, nedlagde på handelsvågen, utsprida nya 
grundämnen till arbete och välslån d, och förekomma ''år 
egen iudustris skattande till Utlänningarne för dessa rudi
materier. 

Dessa produkter användas i allmänhet i garfverierna 
och tvålfabrikerna j men skulle äfven med fördel kunna 
begagnas till lysningsämne i städerna, 

Det är att förmoda, att vallraten, ehuru ii n nu icke all
mänt känd i Frankrike, och icke begagnad till ängmachi
ners underhåll, slutligen skall blifva ifrigt efterfrågad, i 
anseende till de egenskaper den företrädesvis äger , fram
för alla fela ämnen, som härtill begagnas. 
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De kunskaper, som bibringats våra skicldigasle Koffer
di-Kaptener (Capitaine au }l}ng cours), äro en borgen alt 
Befälharvarne å Hvalfångst-fartygen skola göra tidt och 
ofta noggranna ortbestämmelser för de hiltills dunkelt kän
da öar, h vilka finnas i de farvatten, som af dem besökas. 

Med kännedom om. de hamnar och redder de besöka 
' ' skola de blifva af utmärkt nytta ombord på de af Statens 

fartyg, som i krigslid' behöfva kryssa i 'dessa farvatten. 

De bästa (arty,q all använda till Hvalfislte , och nödiga 

villtar vid dessas J(onstrulilion. 

Det synes bekräftad t af erfarenheten, att fartyg om 
350 a 450 tonneaux , äro de, som bäst passa till idkande 
af denna näring i mindre fartyg hafva den olägenheten, alt 
der icke finnes en sådan plats för båtarne att de hasti«t , o 

och ledigt kunna sällas ut, och tillika vara skyddade då 
hög sjö inträlfar. Placerandet af koknings-apparaterue är 
på de sednare mycket svårare, och det rum, som bör vara 
fritt på däck, blir till den grad inskränkt, att göromålen 
icke kunna sl\e livarken med samma skyndsamhet eller 
samma säkerhet för tranfaten. Stufningen äfvensom rummets 
brytning, för att der placera trankärlen, blir mödosammare; 
.Qyh slutli~en emedan expeditionens långvarighet är nära 
nog densamma, i anseende till alståndet emellan rustnings
orten och fiskeri-trakterna, blifva en mängd omkostnader 
icke betydligt olika betungande; men Iaddningarne myclwt 

mintlre. 

Anviindaudct af st.iirre fartyg skulle ,,wdföra fördelar 
i alla de faH vi anfört; men dessa fördelar skulle vara 
mera ~in motvägda af den tidsuldriigt för expeditionen, 
som en mycket större driigtighet skulle förorsaka; den 
ibland Fransyska besättningar under långa resor redan nu 
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rådande håglöshet, skulle derigenom blifva ännu större , 
och till stort mehn för företaget; och i anseende till den 
långa tid , som nu redan behöfves för dessa resor, vore 
det då att befara , att slmdor uti skråf, tackling , amunition 
eller proviant tilltoge, samt nödgade dessa fartyg till re
parations-omkostnader och nya utredningars förskaffande, 
hvarpå alltid Redarne och fisket skulle lida. 

Det är icke likgiltigt att till hvalfiske använda hvad 
fartyg som helst, om också lästetalet skulle vara det er
forderliga; detta är ett fel, som blifvit begånget af några 
handlande, hvitka afsändt hvalfiskare; gamla fartyg, förr 
använda till resor på Indierna och nästan alltid af dålig 
beskalfenhet, hafva medfört olyckor, eller förorsakat kost
bara reparationer, som skadat framgången af dessa expe
ditioner. 

De fartyg, som skickas på fiske, böra vara särsiii l dl. 
konstruerade dertill; den största omsorg bör vara egnad 
vid deras byggnad; det är nödvändigt att de äro ganska 
starkt förtimrade, väl förbundne samt förslärkle i bogen, 
så att de alltid kunna uthärda det hårda väder , för hvil
ket de blifva utsatte, och jemväl påstötning mot ismassor. 

Ett dylikt fartyg bör, d ä det lemnar första hamnen, 
bafva allt hvad som erfordras för en säker navigering un
der 36 a 40 månader, utan att behöfva göra reparationer 
eller uppköp af utredningar. 

Då nämnde omständigheter vid byggandet uraktlåtas , 
händer det alt, oberäknad t de i fremmande hamnar alltid 
ruinerande reparationer, om dessa fartyg blifva läck, be
sättningarne oupphörligt måste pumpa, blifva d era f uttröt
tade, modfälda, vårdslösa fisket, och rymma vid f ö r sta 
tillfälle. 

15 



Det är visserligen ganska fördelaktigt, att ett fartyg 
städse iiger alla till vålsegling, och biliggning utan för 
mycken af drift, nödvändiga egenskaper; men om det lin~ 

nes ett yrke, der dessa viikor äro oeftergitliga, är det vid 
jagten efter hvalfiskarne, och synnerligast efter kaskelo
terna. 

Då en h val träffats af harpunen, styr den vanligtvis 
mot vinden; ske,ppet måste då göra små slag för att vinna 
i denna direkti<1n samt följa fisken, för att icke blottställa 
sig för att förlora den eU~r båtarue, och understundom 
båda delarne, h vilket allt för ofta inträffar, 

Ett välseglande fartyg slår sig lätt upp i lofvart, åter
tager si fia båtar och går i arbete med att insamla späcket, 
då deremot ett, som saknar denna fördel, stundom behöf
ver lång tid, för att upphinna sina båtar, som med möda 
bogsera prisen; och om hårdt väder påkommer l belinna 
dessa sig ofta tvungne att öfvergifva den, för att rädda 
sig sjclfva. 

När en hvalliskare befinner sig i en trald, der ström 
sätter med någon hastighet l återvinner ett välseglande far
tyg, sedan späcket är inlastad t l fort nog det ställe, der 
h valarue företrädesvis hålla sig; det fartyg åter, som sak
nar denna egenskap, drif'::_er längre n.ed i lä 1 medan den 
fångade hvalen spolieras 1 och för att återvinna fisknings
trakten, förlorar det en betydlig och dyrbar tid 1 under 
hvilken det skulle kunnat göra en ny fångst. 

Öm det blir sen årstid, der man befinner sig l och 
man måste byta om farvatten l anländer det snällseglande 
fartyget hastigt och proliterar af bristen på konkurrens der
sWdes l då deremot dödseglaren förtär sin proviant och 
vatten 1 utan någon fromma för rederiet. 
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vare nu nog sagdt rörand'e denna punkt, för att be
visa i hvad mån snällsegtingen väsendtligt bidrager till 
den framgång l man lofvar sig; en ganska vigtig fördel 
härflyter tillika derafl nem L nitet hos besättningen, som 
vid jemförelsen och företrädet framför andra 1 det må nu 
vara aldrig så obetydligt l fördubblar sin ifver och sina 
krafter, h vilket alltid medför de bästa utsigter för en lycklig 
utgång. 

Sedan jag nu ordat om fartyget, skall lag fästa upp
märksamheten vid åtskillige föremål, som mera uteslutande 
tillhöra lisket. I allmänhet bör intet förbises vid detta 
slags utrustningar. 

Man inser lätt att, om det är nödvändigt, att fartyget 
är i god t stånd l det icke är mindre nödvändigt 1 att alla 
utrustnings-effekter äro af yppersta beskalfenhet; ty h varje 
slags nödtvungen upphandling af segel eller tackling, hin
drar fisket och ger anledning att söka hamn, h vilket allt 
för rederiet känbart lllinskar den påräknade vinsten. 

Hvarje Kapten, som är mån om att lyckas i sitt fö
retag, bör använda den al dra yttersta grad af uppmärk
samhet vid valet af sina båt.ar i hela fisket beror. ofta af 
detta val. 

Icke mindre beror det af hans linor 1 harpuner l lan
sar , aror m. m. Alla dessa persedlar böra medhafvas 
både i mängd och af yppersta qvalite; ingen försumlighet 
eller småsinnad hushållsaktighet bör äga rum vid förslmf
fandet af alla dessa förnödenheter. 

Likaledes bör en stor vigt fästas vid besigtningen af 
kärlen, som äro ämnade till tranen; de böra vara väl be
skalt'ade, banden hårdt åtdragne och till alla delar förfär-
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digade med omsorg; då förhållandet icke är sådant, blott
ställer man sig för ansenliga förluster. I allmänhet böra 
dessa käd blott begagnas en resa. Sak samma beträffande 
båtar, åror och nästan all redskap, som hör till detta yrke. 

Valet af pannor och ugnens konstruktion bör äfven 
utgöra föremål för Kaptenens uppmärksamhet. 

Ugnen placeras midskepps och öfver en bassin fyld 
med vatten, för att förekomma eldsvåda.; brandjernen böra 
vara så högt öfver bottnen, att man lätteligen kan bort
taga den nedfallna askan; före afseglingen gör man klokt 
uti att försöka den. Några förbättringar äro uppfunne i 
detaljerne; jag förmodar det vara öfverflödigt att uppmana 
till deras antagande emedan fördelame äro erkände. 

Provianteringen. 

Vi hafva sett, h vilken grad af noggrannhet materielen 
af utrustningen fordrar; beskaffenheten, mängden och vår
dandet af provianten för expeditionen erfordrar icke min
dre uppmärksamhet å Kaptenens sida. 

Det aldraminsta, som felar, vare sig beträffande be
skaffenheten eller qvaliteten, som bör bestås för hvar. och 
en, åstadkommer nästan alltid missnöje och modstulenhet 
hos besättningen j h varje sjöman vet väl, att det olyckligt
vis är endast ett enda kort steg ifrån denna sinnesstäm
ning till myteriet. 

Derföre är det af högsta vigt för framgången af ofta
niimnde förelag, alt förekomma dylika oordningar, genom 
att endast proviantera med artiklar af den utsöktaste be
skåfl'enhet, samt att uti så väl matrosemes som ö friges 
kontrakter stadga qvantiteten och slaget af den föda, de 
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skola erhålla; äfvensom den ersättning Jwarlill de ii ro be
rättigade, i händelse af haveri eller omöjlighet att lem n a 

den öfverenskomna rationen. 

Om {ör(1'islrningar under loppet af fisltel. 

Något alldeles oumbärligt för besällningarne på hval
fångst-fartygen under de långa och mödosamma resorna, 
ar färsk proviant 1 vegetabilier och stundom frukter, samt 
någon h vila i de hamnar, hvarest man kan låta folket gå 
i land, utan alt man behöfver befara rymning eller svek

fulla innevånare. 

De hamnar i Stilla 1-Iafvet, som erbjuda de största 
fördelar i alla afseenelen, och som äro belägne i de far
vatten, som besökas af H valfiskrame, äro: 

Talcahuano, på kusten af Chi ii; 
P a yta, på kusten af Peru; 
Carlsön, i Post-bugten vid Galopagos; 
1\'lonterey, på kusten af Hög-Californien j 
San-Francisco, d: o d: o; 
Honorourou, på Sand w ichs-öarne; 
Papeite, på ön Otahiti; 
Ikanamawi-ön, i Ö-Bugten vid N ya Zeland ; 
Robart Town i Van Diemens land. 

Alla dessa hamnar äro lä !ta att göra an, och ankar
sättningarne, äro der ganska säkra; vegetabilier och fruk
ter finnas i öfverflöd och till goda priser; besältningarnc 
kunna gå i land utan olägenhet, för att få hvila och sam
la nya krafter - nödvändiga viikor för att skörbjuggen 
och dess förskräcldiga följder må utebli!'va. -

Sålunda bör ett rederi 1 med afseende på sin fördel , 
långt ifrån att förbjuda, tvertom anbefalla sina Kaptener 
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att söka hamn så ofta minsta symptomer till skörbjugg 
visa sig, och, om möjligt är. böra de icke ens dröja så 
länge. En gång h var fjerde månad synes mig oundvikligt; 
och i fall omständigheterne tillät o, vore det öns k värd t 

' att det kunde ske en gång hvar tredje. 

Under uppehållen i ofvannämnde hamnar kunna Kap
lenerne, i anseende till de säkra ankarsättningarne, låta 
om mura sina ugnar, om så erfordras, förse tackling och 
segel samt fylla den färdiga tranen på fat; låta öfverse 
faL-förrådet, samt vidtaga alla nödvändiga åtgärder för en 
ny kryssning. Öfverallt kunila de bestrida sina utgifter 
med tran, eller, h vad som tör hända vore ännu förmånli
gare för rederiet, med tobak, krut, 1iltar eller andra ylle
tyger af god sort. 

Instrulrtioner för J[apteneme af detas Redare. 

Herrar Hedare äro tvifvelsutan öfvertygade om den san
ningen, att framgången af deras tisknings-expeditioner vä
sendLI i gast beror på det val, de göra af Kaptener, åt h vilka 
de anförtro sina fartyg; denna öfvertygelse är af stor vigt, 
iifvensom den, att de Befälharvare, som förbinda sig att 
beval\a Redames fördelar, måtte vara kunnige, med ljust 
förstånd, samt o tillvitliga till sin konduit, så att de vinna 
aktning och vördnad, hvilket är oundgängligt för att kunna 
tillhålla hvar och en att fullgöra sin skyldighet. 

Desse Kaptener böra äga en fullkomlig kännedom om 
fisket och ledningen af detta yrke; men det är alldeles icke 
nödvändigt, att de sjelfve äro fiskare; detta är blott en af 
nna _alstrad fördom, som hos oss ännu bibehålles, h vare
mot Amerikanare och Engelsmän, nu mera, äro fullt öf

vertygade om fördelen deraf att 1\aptenen· städse förblifver 
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ombord, och det är efter moget öf\'erviigande af denna 
fråga, som jag är förvissad om , alt de hafva rätt. 

En obildad Kapten, som endast kan harpunera en h val 
och öfverlasta sig, är tusendfaUt skadligare för fart y et, än 
en i handtverket okunnig ; han blottställer det stundligen, 
och åtnjuter intet företräde bland besättningen; och än mer, 
han är ofta den förste , som gifver exempel af den skad
ligaste liderlighet, i h vilken han inleder sina matroser, 
dem han sedermera icke kan bringa till subordination. 

Om alllför täta och obehöfliga tillankarsgåenden kunna 
ruinera ett rederi, är dock ett absolut förbud i detta fall 
icke mindre skadligt för allas intresse. 

En Kapten, bunden af sin Redares bestämda förbud, 
skulle vara blottstäld för alt s'e skörbjuggen göra hastiga 
härjningar bland besättningen på sitt fartyg, h vilket häri
genom icke skulle vara i stånd att fortsätta expeditionen. 

Det är genom ett klol\l medgirvande att få gå i hamn, 
som man förekommer både denna olycka och den mod
fiildhet, som yppar sig ibland bes~ittningarne under alltför 
långa kryssningar utan förfriskning eller Jnila. 

Det är ingen sann vinst för en Redare alt vara spar
sam vid upphandlingen af lifsmedel och förfriskningar; 
tvertom, dc ökade utgifter, han gjort, för aLt få expedi
tions-provianten af prima sort, och förfrisknillgar i de 
hamnar fartyget besöker , bli f va honom med procent er
satte af besättningens raskare arbete. Dessutom erhåller 
han, genom sina omsorger i dessa afseenden, den biisla 
garanti om framgåug i sina företag. Ehuru erfarenheten 
gifver vid handen de bästa farvatten fur hvalliskfartygen 
att besöka , böra dock ej Herrar Redare alliför absolut 

; 
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bestämma deras Kapteners march-route. Ibland händer 
det , all ·h valen icke vankas, der man befinner sig, förr än 
emot slutet af årstiden; vid sådan e tillfällen måste man 
vara autoriserad att dröja; ty alltför noggranna order 
skulle i vissa fall gifva anl~dning till förfelad expedition. 

Ofta inträffar det , att hvalarne , församlade i stora 
flockar i vissa trakter , uppehålla sig derstädes hela må

nader , oaktadt de härtiga förföljelser de lida. 

(Fortsättning.) 

OFFICIELLA STADGANDEN. 

(Forts. från sid . 125, 2 Häftet 1839.) 

104:o Kong!. Maj :t har i nåder bifallit följ ande fö r
ändringar uti Reglementet för Amiralitets-Barnhusinrättnin

gen -i Karlskrona, nemligen a) Inseendet öfver Flicl>skolan 
utöfvas af en Direktion , bestående af tretton dam er , som 
sig emellan välja Ordförande. De hafva tillsynen hvar sin 
månad , samt få sig till biträde adjungera andra af Ami
ralitets-statens hustrur. b) Flickorna få efter Direktionens 
pröfning qvarblifva i Skolan till högst 16 år. c) I stället 
för det förr vanliga lwntanta underhållet utdelas till flic
korna beklädnad , och vid utgåendet ur Skolan en i kläder 

bestående utstyrsel. d) Gossarne få fortfarande behålla det 
kontanta underhållet, men om någon af dem iir illa be
klädd , kan honom ·i stället gifvas kläder. e) När Skolans 
egna arbeten det medgifva , få flickorna förfärdiga främ
mande arbeten, h varom då öfverenskommes med lärarin
nan. f) Att Lärarinnan får en tillökning af Trettio Riks
daler om året ; m. m. Kong!. brefvet den 8 Januari 1839. 

105:o I afseende på Blekingska Båtsmans-Indelningen 

har Kong!. Maj :t i nåder förordnat, att vakanserue få till

sättas under loppet af åren 1839 , 1840 och 1841 till en 

tredtedel h varje år , m. m. Kong l. brefvet den 15 Januari 

1839. 

106:o Ansvar för Beväringsmanskap , som efter slutade 
vapenöfningar , under hemmarch från mötesplatsen öfv cr-

16 
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gifva kommenderingen, innan det blirvit af Befälharvaren 

bemförlofvadt, behöfves ej, enär Kongl. kungörelsen den 

27 Oktober 1812 i 18 §. innehåller, att beväringsmanska

pet skall , sedan det till tjenst blirvit uppbådadt, vara un

derkastad t samma lydnad och skyldigheter, som den öf

riga Kri·gsmakten, enligt Författningar och l{rigs-artiklar, 

efter hvilka äfven förbrytelser deremot böra straffas och 

beifras; dock bör Beväringsmanskapet, innan det från mö

tesplatsen aftågar, af befälet erinras om, h vad detsamma 

under hemresan åligger iakttaga. Kongl. brervet den 23 

Januari 1839. 

r~ 107:o Kong!. Maj:t har i nåder befallt: a) att från och 
med år 1839 NJatroser och Jungmän skola bestås 30 Hdr 

beklädnads-ersättning, för h vilket anslag beklädnads-per

sedlar böra anskaifas; b) att aptering af ekevirke hädan

efter ej sker oftare än hvart tredje eller högst hvart annat 

år; c) att Hampspinnare vid Karlskrona station äro plig

tige att , så länge de äro i Kronans tjenst, nu såsom till

förne, jemte hampspinningen biträda med pumpning och 

vakthållning i Flottan, då sådant. påfordras; d) att de vid 

Sjö-Artilleri-Regementet ans!älde , 3 Konstaplar med 240 

Rdr löneförmåner, i stat skola benämnas l?anjunkare. För

valtn. bref den 18 Februari 1839. 

108:o General-Mönster-Kommissarie .vid Båtsmanshållet 

får trettio dagars afslutnings-tralitamente. Kongl. brefvet 
den .19 J.j'ebruari 1839. 

109:o Till Officer vid Sjö-Artilleri-Regementet får , 

med undantag af från Krigs-Akamemien utexaminerade 

Kadetter , i fredlig tid ingen föreslås, utan alt h af va un

dergått Officers-examen och tjenstgjort som Under-Offi

cer niinst ett år , eller den som med approbation tagit den 

vid armeens läroverk föreskrifna Officers-examen, tjenst-
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gjort som Under-Officer ett år, samt vid läroverl~:et i Cm·ls

krona tagit serskild examen i de ämnen, som tillhöra Sjö

Artilleriets Officerare utöfver hvad som fordras för Landt

armeen. Chefen för Stor-Amirals-Emb. 1:a afd. sluifvelse 

den 22 Mars 1839. 

110:o Allöning för dem af värfvade manskapet, som 

straffas med arrest vid vatten och bröd, tillfaller i första 
rummet Hegementets matinrättning. Kongl. brefvet den 

18 April 1839. 

111:o Reglemente, som bestämmer storleken af krut

laddningarne till alla eldvapen å Kongl. Maj:ts Flotta och 

dess underlydande Fästningar, är af Kongl. l\'laj:t i nåder 

faststäldt den 15 1\'laj 1839. 

112:o Briggen Snappopp öfverlemnas såsom Exercis

fartyg till Stockholms station. Kongl. brefvet den 10 Au

gusti 1839. (inhiberas tills vidare.) 

113:o Aflöningsmedel, som innestå för till sjöss kom

menderade eller permitterade personer af Flottans alla stater 

och Korpser, fastställes till sex år, men i afseende på for

dringar för icke till sjöss kommenderade eller permitterade, 

bör Kongl. Kungörelsen den 8 September 1824 lända till 

efterrättelse. Kongl. brefvet den 31 Augusti 1839. För

valtn. af Sjöär. kungörelse den 3 Oktober samma år. 

114:o Städernes Båtsmanshåll är regleradt, och en ny 

fördelning för utgörande af de förut bestämda 885 man 

faststäld, grundad dels på hvarje stads inneharvande jord 

samt hus och toniter, dels på borgerlig rörelse. Kongl. 

brervet den 21 September 1839. 

-115:o Öfver Flottans fastigheter -föres ej särsl1.ild Lig-
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gare, ulan gör General-Husbesigtnings-Instrumenlet till
fyllest. Kongl. brefvet den 1 November 1839. 

116:o Amiralitets-l)aslors- och Compastors-ljenster 
få lills vidare, och intill dess Kong l. Maj:t fattat nådigt 
beslut, om den högre tjenstårsberäkningen må bibel1ftilas 
eller icke, ej tillsättas, utan böra af tillförordnade Vikarier 
förrättas . Kongl. brervet den 16 November 1839. 

117:o Samtelige Regements- och Korps-Chefer böra 
årligen inom den 1 Maj till Riddarhus-Direktionen insända 
uppgifter på de adliga personer, som vid Regementet eller 
Korpsen åtnjuta så stor lön, att bevillning deraf bör utgå, 
tillika med uppgift på orten der de äro stationerade. Hid
darhus-Direktionens Cirkul. den 30 December 1839. 

118:o Ny Rotebok för Båtsmans-Indelnings-Kompani
erue i Blekinge Län, på nådig befallning, utfärdad af För
valtningen af Sjöärenderna 1839. 

119:o Till sjöfart permitterad, Flottan tillhörande Un
der-Officer, Matros och Jungman eller annan gemenskap, 
som 6 månader utöfver erhållen inrikes, eller ett år utöf
ver beviljad utrikes permission, ifrån stationen och Flot
tans tjenst, utan anmäldt och styrkt laga förfall 1 uteblifver 1 

skall derefter ur rullorne alföras, och vid samma tid för
lora sine på stat inneharvande löneförmåner. Kongl. bref
vet den 24 Februari 1840. 

120:o Fyrbyggnaden på Utklippan skall fortgå så, alt 
lysningen derå kan börjas från och med den 1 nästkom
mande Oktober. Förv. af Sjöärend. skrifv. d. 13Mars 1840. 

121:o Vid rekryteringssället af Båtsmän inom Roterings
Kompanierna på Gottland är, för 1:a Kompaniet (hvars 
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nothållare sig derom förenat) i nåder stadgadt, att, i stället 
att 

1 
såsom nu sker 1 Rekryt anskaffas af den rote, som 

inom rekryteringsskinet är dertill i tur , skall den vakante 
, roten anskaffa rekryt , emot rättighet att af den i tur va
rande rekryteringsskyldi~J;e roten undfå en bestämd rekry
teringsafgift, som h varje år af Norra Häradets fullmäktige 
bestämmes. Kongl. brefvet den 24 Mars 1840. 

122:o För nedannärode kalibrer af kanoner upphäfves 
de bestämmelser 1 som innehållas i det under den 17 Sep
tember 1831 i nåder faststäide kaliber-system , · nemligen: 

30 -1t:ge kanoner. 
7 tums mörsare och bombkanoner. 
9 tums d:o d:o -
11 tums d:o d:o -
För dessa kalibrer, äfvensom för 61 tums (60 U:ge) 

bombkanoner, skola framdeles de i efterföljande tabell uti 
Svenska decimal-tum anförde dimensioner för kalibrar och 
projektil-diametrar blifva gällande, på sätt de i tabellen 
upptagne bestämmelser utvisa. 

~~s 
en - - ~ :;·""t: o; 

• -· fJ)...., 
..., 

;::::: "'O" ~o "' 
~ 

~ ~ ~ '(;• ~ 
..., '"'..,. s: ::;::l =-" =· "' ..., ~<t> 

3 11 l 
'O 

~ 

1~: "" =-' -o ::l ::; ;-o -<t> >= c;- .:::oo 3 l 
:::; 

30-'ll'p;e kanoner .. . .. . 5,63 l 0,02\ 5,46\ 0,17 
6.} tums bombkanoner . . . 6,81 0,02 6,63 0,18 
7 tums mörsare o. bombkan. 7,62 0,02 7,44 0,18 

9 tums d:o d:o bestämmes 0,02 9,43 -· - framdeles. -
11 tums d:o - d:o - 11 ,0 0,02 10,78 0,22 

Alla kalibrerue äro oföränderligen bestämde ända till 
sista sifl'ran. Projektilemes diameter fUr aldrig vara min-
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dre, men väl större än den bestämda minsta clwmplun

diametern. Vederbörande Embetsmyndigheter måg a, vid 

ny tillverkning af projektiler , bestämma storleken af de 

champluner, som för besigloingen erfordras , dock ej un

der minimum. Kongl. brefvet den 13 April 1840. 

123:o I följd af den, genom Kongl. Maj:ts nådiga bi

fall till Ril\sens Ständers underdåniga skrifvelse den 14 

sist!. Mars, under den 16 Maj d. å. beslutade nya orga

nisationen af Stats-Rådet, har ett Stats-Råd tillika blifvit 

utsedd att vara Chef och föredragande för Sjöförsvars

Departementet, hvarjemte blifvit i nåder stadgad t : 1 :o att 

den expedition , hvarifrån Konungens nådiga befallningar i 

kommandoväg hädanefter komma att utfärdas, kallas: Sjö

försvars-Departementets Hommando-expedition. 2:o Att alla 

anmälanden, förslager m. m. som hittills ingått till Gene

ral-Adjutants-expeditionen för Flotran, hädanefter skola 

ingå till nämnde Kommando-expedition, hvaremot alla 

handlingar, som jemlikt hittills gällande författningar och 

stadganden ingått till Krigs-expeditionen af Ronungens 

Rans Ii, hädanefter skola ingå och adresseras till Sjö{öt·

svars-Departementets J(ansli-expedition. Kongl Maj :ts nå

diga brer den 16 Maj 1840. 

FönÄNDRINGAR rNo!lr KoNct. MAJ:Ts FtorTA, sEDAN 

1840 ÅRS BÖRJAN. 

a) Befordrade : 

T m Vice-Amiral vid Flottan : Kontre Amiralen och Rom

roendören m. m. Otto Gustaf Nordenskiöld, den 2 Juni. 
Till Kommendör-Kapten vid d:o: Kaptenen och Ridd. 

P. G. Hjelm , den 24 Febr. 
Till Kapten vid d:o: Premier-Löjtn. P. A. Lundström, 

den 24 Febr. 
Till Premier-Löjtnanter vid d: o: Selwnd-Löjtnanterne 

C. A. Bäckström den 24 -Jan., L. A. :Bratt den 15 Febr., 
A. Olivecrona den 24 Febr. , P. W. Pihlgard den 10Mars, 
P. A. IL Lagerstråle den 4 Maj, samt A. G. Nordenskiöld 
den 9 Juni. 

Till Löjtnants rang och distinktion : Sekond-Löjtn. Frih. 
C. F. v. Schverin d~n 24 Jan., J. Ekman den 15 Febr., P. 
F. l\1einander den 24 Febr., J. L. lifelander, och C. J. 
Hjerta den 10 Mars , C. J. L. Hjort den 4 Maj, samt A. l\'L 
Rlingspor den 9 Juni. 

Till Sekond-Löjtnanter vid Flottan : Ynglingen H. L. 
- Sundevall den 15 Febr., Konst. Understyrmannen A. v. 

Hejdenstam den 24 Febr, Understyrmannen A. S. v. J{rusen
stierna, och Ynglingen O. lindbl{)m den 10 Jl'lars, Kadett
Korporalen C. ~-. Santesson den 17 l\'Iars, samt Under
styrmannen A. F. Petterssen den 9 Juni. 

Till Under-Löjtnant vid Mekaniska Korpsen: l\'lekani
kus E. W. Sasse den 15 Maj. 

Till Lotsfördeluings-Chef vid Umeå fördelning af Norra 
D istriket ; Under-Konstapel J. B. Ro os den 15 J\'Iaj. 

Till Expeditions-Chef vid Sjöförsvars-Departementet : 
Amt:s Kammar-Hådet och Ritld. S. W. Gynlher den 19 1\'Iaj. 

Till l\Iagislrals sekreterare i KarlsJuona : J{ammar
skrifvaren E. Holmer den 15 Februari. 

Till Bataljons-Uil\are vid Flottans station i Karlskrona: 
Stads-Läkaren Dokt. C. J. Björlingson den 9 Juni. 
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b) Flirornadc : 
Till Chef och föredragande Stats-Håd för Sjöförsvars

neparlcmcntet: Vice-Amiralen, Stats-Rådet, Hidd. och Kom
mendören af K. M. O. Hr Frih. J . Lagerbjelke den 16 Maj. 

Till Chef för 1:a Skepps-Gosse Komp. härstädes un
der Tit. Wirgins frånvaro: !(aptenen S. v. Schmiterlöw, enl. 
General Order den 23 MaJ . 

Till 1\ompani-Oificer vid Kong!. Krigs-Akademien : 
Sekond-Löjnant C. C. Warberg. 

Till att bestrida Amt:s l{ammar-Råds-Embetet i Förv. 
af Sjöärenderna : Assessorn i Svea Hofrätt C. Sutthof den 
8 Februari. 

Till Öfver-J{ommissarie under Kammar-Rådet Gynthers .
frånvaro: Sjömi!itie~J{ommissarien J. Hubendick, enl. Ge
neral Order den 8 A pr il. 

Till Sjömilitie-Kommissarie under Tit. Hubendicks 
frånvaro: Rammarförvanten O. W. Cimmerdahl enl. General 
Order den 8 April. 

c) Afsked: 
Premier-Löjtnant J. M. Lindström med pension d. 8 Febr. 
Amt:s J{am.-Hådet Ridd. E. Elers med pension d. 8 Febr. 

d) Döde: 

Öfverste-Löjln. vid IL FL Expekt. st. Ridd. af K. S. O., 
J. Melander den 16 December 1839. 

Kommend.-Kapt. vid K. Fl. Ridd. af K. 5. O. , C. E. de 
}?rese den 30 December 1830. 

Premier-Löjln. N. L. Haverman den 27 Decem. 1830. 
Lots-Löjtn. D. Gebhm·dt i Umeå den 2 Januari 1840. 
Öfversten vid K. Fl. Exp. st. samt Ridd. af K. S. O. 

L. G. Silfversvärd den U Januari. 
Kaptenen vid dito: A. E. v. Köhler den 7 April. 
Vice Amiralen, Komrnend. och Ridd. af åtskilliga ord

nar: Gustaf af Klint den 30 April. 
l'rem.-Löjtn. vid K. Fl. : C. J. Rydberg den 26 Maj. 

1\ARLS[(RONA. Tryckt hos GEORG AMEEN bi J(o~IP. , 1840. 




