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0!\1 STYRELSE-V ÄRKE T I CARLSKRONA, OCH 01\1 STYREL

SE-VÄRKET VID AMIRALITETET*) HÄR UPPIFRÅN **). 

F ör att kort säga orsaken till alla ändringar, som skjett 
i Amiralitetet, fordras endast kort at.t igenom gå deras lån
ga historia, h varefter man lättare kan föreslå, h,vad utvä-:
gar man bör taga derpå. 

I gamla tider ägde Sverige! alla Stränderne kring Ö
stersjön och behöfde ingen flotta , endast mot Dansken. 

*) Detta förträffliga betänkande om Styrelse-verket vid Flottan , 

är i afsluift fun~et uti aflidne Kammar-Rådet och Riddaren 
Arneens sterbhus, med påsluift att vara författad t af framlid

ne General-Anmalen Grefve C. A. El!rensvärd. Att detta 
äger grund , och att Grefve Ehrensvärd verkligen är förfat.:. 
ta ren, lärer bäst bedömmas J då man är något bekant med .Eh

rensvärds egna stil och tankegång, som uti manuskriptet åter
linnes, och h varföre icke något tvifvel bör vara öfrigt. i,, detta 
afseend e. De grundprinciper för Flottans Styrelse, som häruti 
uppstallas af den genialiske författaren, fotade på hans mogna 
erfarenhet, erkännas ännu såsom sanna och rätta, och utom 

det att ett arbete J äfven af detta slag, utaf en ·så frejdad 

man , bör i tryck åt allmänheten öfverlåtas, innan det helt 

och hållet lemnas åt glömskan, .torde det ej heller synas 0"' 

I.ämpligt, att vid nuvarande tidpunkt och under nuvarande 
förhålland en, framlägga det till närmare begrundande; Ma

nuskriptets stafningssätt är bibehållet. Af de i samma ma
nuskript förekommande uppgifter, synes det vara författad! 
strax efter år 1791. 

**) Menas Stockholm. 
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Flottan var etl bihang till krigsmakten -- det var med 
tand-troupparne, Svenska Konungarne gjorde sina eröf
ringar. 

Läget afgör alltid krigssättet Våra Sjökrig voro alt
tid försvarskrig, då krigsmagten till lands angrep. 

Sveriget bar således eR beständig ömhet för sin Land-,. 
armee, emedan Sjö-armeen sammanrafsades 1 när någon 
gäng den behöfdes. 

Behofven tillskapa inrättningarue, och det lynnet in
rättningen får 1 då det ·tillskapas, behåller den i längden. 

När Cadett-Corpsen inrättades i Carlskrona, kan man 
säga, ·att omsorgen väktes förstå gåncren för flottan· in-o ) 

nan dess ha1le man blott samladt slwpp och flyttat varf. 

Ryssens insteg i Östersjön uppväckte tankarne. 

Methoden till hushållningen vid :Flottan dess stora . ' 
arständ från hufvudstaden, Befälets sammansättning och 
Fäderneslandets egna Regering, bibehölt beständigt ett gry 
i Sjö-Staten, som i sin början var blott en smitta från 
Coopvardiflottan. 

Amiralitetet styrdes af ett Rikes Collegium, som satt 
på stället, sammansatt af medlemmar ur Flottan; förbätt
ring var således omöjelig, det förglömde alltid det hela, 
och drunknade omsider i småsyslor. 

I deras tid dependerade hvar och ens välfärd af nå
got af de stridande partiemes öden i Riket, h vilket i si
na saker, när något dera rådde sjelf, hölt sig i småsys
lorne. 
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H var och en Ilade således sina gynnare, ingen Kam
mar-Råd var utan tillbedJare, och som ej stridde eller 
förenade sig med en Flaggman, som hade andra tillbed
jare, små nådebetygelser , små Tyrannier, elak förvaltning, 
tvetydigt befäl. 

Landt··Armeen bibehöllt under detta likväl en slags 
disciplin, som, ehuru sårad, hade torde hända varit värre, 
om de, proportionaliter till sin massa , ägt lika många 
Kammar-Råder alt styra sig. 

Amiralitetet tillvändes härigenom vid en beständig 
mannamån och ingen sjelfkrafd lydnad. Där fants inte& 
Cammeratskap , den ene var den andres förklarade fiende, 
alla i Riket talte illa om Amiralitetet, och de sjelfve gjor
de så med. 

Äran fants intet utom skeppare-guden "'). En skyl
dighel fullbordades, antingen af fruktan för Elementet, el
ler af lystnaden efter någon prompt förmån framför hvar
ann. 

När ett skepp seglade, fördes inom Relingen två par
tier och ibland tre, bitterheten bröt ut i grofileter och på 
maneuvern, och slöts på det sättet, att bästa skepparen 
bland officerarne behöllt herraväldet hela resan. 

Som det var till sjöss, så blef det ock i landtvister, 
krigs-Rätter, nya skilsmässor, nya förbund och gammall 
gräl. Collegium, h vars magt var månghufvad, och h vars 
ansvar alldrig drabbade på någon viss Ledamot , an
såg sig ingenting för lågt , och förtryckte allt till per
sonelt. 

*) ·graden (!) 
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När Regeringen ·granskade Amiralitets-göromålen vid 
Hiksdagarne, fick Amiralitetet återigen ett p:lspädt lynne 
af deras granskning; man gransl.ade alla saker i smått , 
oah behjertade alla pc~sonalier. - Gick man på det hela 
löst, yrkades mera på besparing än på hufvudgruncl~rnes 
rigtighet, mera på runstycket än på hushållningen. - Al
drig hand~ mav bli öfvertygad om, att spara~ pengar var 
ett fritt · förräderi mot sin egen varelse, och !rom någon 
fram, som hade besparat på sakens bekostnad, g~fs ho
nom en hedervärd belöning. .Under tiden hände, att onyt
tiga ting med nyttiga namn bortsläpade Tunnor gnld i Sjö
bottn: , ·Frugten härar hlef, att tjenstemannen bo~tskjämdes 
i hela sitt gry, Befälharvaren blott undanlopp fislwlerne, 
och att .i hamn låg en gång, efter en långvarig och dryg 
förvaltning 1 ej mera än tre skepp i tjenstfärdigt stånd. 

Emedlertid uppväxte Cadett-Scholan, och g af ifrån sig 
åt sjön · ocl! Land-armeen en hop värdige ämnen. · J\'lan 
ha~: att tacka dem .för de förändringar som hände. Hvar 
gång ~egeringen skådar hopp och möjlighet för att upp
fylla brister, felar alldrig åtgärden. - Man såg, att det 
gick an vara sjöman och officer, och man drog i miss
tanka, om det. var rätta sättet; att styra mil i la i re med 
skrifv:are-regering .. 

" 1 • ··, ~ 

Co!Iegium bortflyttades från en ort, der det åstad
kommit så mycket ondt och så många oordningar, och 
sattes . i hufvudstaden, ej mera som befäl, men som en 
syslo-controlL Detta ville intet heller taga lag; - alla 
ändamålen fingo en slags hög d, verliställigheten d era f en 
slags kraft, att deras m t bl e f otillräckeligt och deras me
thoder löjliga. 

Regeringen hade vidtagit det steget, att tillskapa en 
enda hufvudman , sedan bristfälligheten i ett dubbelt befäl 

l 
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märktes i Carlskrona qvarlemnadt, bestående af en magt
ägande Militair-Amiral och en magtägande Varfs-Amiral, 
bägge i råd och dåd sammanjämkade af en Ufvcr-Com
missarius. 

Denne salt. pfl ett Contoir midt emellan bägge de 
magtågandes Cancellier, upprättade alla tre i en farstu. 

En sådan Physisk, l\'Iechanisk och Moralisk samman
sättning och tillställning var i värket ej tillräcke!ig · för 
hushållning .och Befäl. - Man vidtog en genväg, och till
satte en General-Amiral för all värltställighet och hushåll
niug, h vilken ensammen skulle ansvara Kong!. 1\'Iaj:t ·för 
hela Flottan. 

Detta, om det intet just var den gången öfver e~ 
mans höfva, var det ändå så, att man bäfvade för äfven
tyret. H vad som inrättas, bör, utom dugligheten, äfven 
äga ett lynne af säkerhet; det går an · för en gång när de 
Hnnas, som ärlige nog därtill, ha äfven styrlmn att. Ipot
stå misstankarne i åtminstone duger intet denna methode 
annat än i monarebien, der personerne kunna förflyttas 
nlan buller. 

Emedlertid var detta första utkastet till det rätta skap
lynnet, styrelsevärket borde ha. 

Kriget kom, och andra anstalter satte skifte i de förra . 
En General-Intendent öfver pengame tillskapades, och nöd
vändigheten af en kraftig värkställighet i alltsammans ska
pade en Comitee vid 'Flottans Station med oinskränkt magt 
i Sjösalter *). 

';') Här menas den sent på hösten år 1789 endast för flflttans ut
rustande nedsatta Comite, som likväl upplöstes 1790 , sedan 
äudamålet vunnits. 
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Efter Jnigel åtog Kongl. l\'laj:t sig sjclf att sköta alla 
sjösaker, och tillsatte en Stats-Secreterare vid Sjö-Aren
dcne. 

Regeringen var nu på allt sätt öfvertygad om den 
snabbhet och drift, sjösakers skjötsel och Befäl fordrade, 
och att ett Collegium dugde till intet. 

Amiralitets-Collegium förstördes och förvandlades till 
ett Contoir, h vilket har att expediera alla mål, som angå 
Lotsar och Båtsmän *). Krigs- och Inqvarterings-Cassor
ne, äro härtill Bihang, men vid Gerwrai-Sjö-Milice-Con
toret inga hufvuddelar, ej heller hörer styrelsevärket till 
mera, än, att blott Chefen för Sjö-ärenderne är vigast, 
att der sitta som hufvtldman i anseende till andra Bihang, 
och att Öfver-Commissarierne vid Lots- och Sjö-Milice
värken äro de vigaste att taga till som Civile bisittare. 

Befälet vid Flottans station är nu sammansatt af en 
Commendant, en hufvudman för Värfvet, och en General
Intendent. 

Commendanten har det militäriska. - Hufvudmannen 
för Varfvet värkställigheten af det rörliga och orörliga på 
Varf och Artilleri samt en bit af hushållningen, och Ge
neral-Intendenten har alla pengame och en stor del af 
hushållningen. 

För att fullkomna styrelse-värket vid Sjö-Ärendena 
vor o inga förändringar att g j öra efter min tanka, endast 
jemka några delar, för att bibehålla i skick ett värk, 
som syftar redan åt en sannskyldig skapnad. 

*) General-Sjömilitie-Kontoret , inrättarlt i 791 , efter .Amiralitcts
Collcgii upplösning. 

1 
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Det, som utgör hufvudsaken ,i en rättskaffens sam
mansättning är, att hufvuu-Befälet sitter, och bör sitta så 
nära Regeringen, som är möjeligt. 

Att på flottans ställe iir ett enda Befäl öfver de rör
liga delar, eller folket, och de nästan så kallade Iefvande 
göromålen, och alt pengar, materiaHer och förfärdigat 
göds eller döda ting, ligga i vården och skjötseln ar en 
a part man. 

Commendanten öfver station bör äga i Specialiteter
na samma mag t, som General-Amiralen, då han var på 
stället; skrifvarne och penninge-dispositionen undantagne. 

Han böt' rara att anse som den som befaller, lilra så 
väl in pli vär{vel. som ö{ver trouppen, och bör han äga vid 
t)ärfvet under sig sin närmaste man, lilra som han bör ha 
en unde1· Commendant eller place li'Iajor i Garnizon. 

Alla ordres i rörliga saker böra beständigt ställas åt 
·hon.om, och han blir ansvarig för drift och sak af all 
verkställighet; men all hushållning, så utom som inom 
värf, så med effecter, som med pengar, skall tillhöra 
General-Intendenten: dock bör Commendanten äga magt 
att öfverse alla Flottans förråder och behof, och tillstyrll:a 
Flottans uppri!.lthållande. 

General-Intendenten skall äga all hushållning och äga 
.den magten, au mönstra när han vilt alla Kronans så lön
som kostnjutare, om de befinnas i tjenstgöring efter de 
författningar, som de rå vara kunna. - Han' och hans 
folk har äfven alla uppbörder, förråder, hus och för öf
rigt döde ting under sin vård och sitt ansvar. 

N tir första uppriinningen <ir stödd på princip a sft 



blir ej konstigt, alt föra de följder , som derafuppkornma. 
hvar och en på sina ställen. 

Således bör hushållningen i C'lrlskrona fullkomnas 
ännu på det sättet, alt Varfs-Amiralen äger ingen minsta 
befallning med Oeconomien, utan h vad ännu återstår härar 
bör. tillfalla General-Intenklenten helt och hållet; derige
nom vinnes den hufvudsakeligi\ förmon, alt Embetsmän
nen skiljas i loppet af sina göromål. J\1an bör aldrig frugta 
för ett större ond t än det, som uppkommer genom små
saller, det minetar osynligt och lämnar inga spår efter 
sig. - seeler skola kjclpa't. - I stället om det onda 
.skulle skje i högre delar, vet man hvad man ser, och 
det hjelpes i ögonblicli.et. 

li'ör aLL fullkomligare hinna till ändamålet, bör man 
äfven hiilla sig inom Embetsmannaständen. Således Ge
neral-Intendents-Syslan vara bestridd af en skrifvare , er
ter det är en skr irvare-sys la. 

Sverige!, som för sin egen tapperhet! skull lefvat i 
hedervärdt sällskap med de rika magter i Europa , har 
räkadt i lika behof; Wi ska ha lika inrättningar med dem; 
men fatti gdo men vansl1apar våra. 

W i ha knappa t, och kastat hushållningen och skrif
veri i officers-händer; mechaniquen har fordrät skrifvare 
ändå, och de ha stä l t sig bakom knektarne , och kaslat 
·skammen af lappade förvaltningar på de sl1järmar dem 
skymt. Så har händt i Carlskrona, och knektarne ha be
standigt lidit för skrifvare- och räkningefel. Två saker 
·höra vara i evighet åskiljde, knektar och sluifvare , och 
fö r ·Dfrigt klokt i alla Regeringar, att sl\ilja magt och 

pengar. 
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Jag ·ända till och med misstror, om det är bra f att 
kneckten har sin Artilleri-UJ)börd i fredlio- tid och i 

o ' 
hamn. - Den fattige uslingen stjäl, blandar officeraren i 
ett orent f~rsva:, och äger ingen controll annat, än nyck
lame.- Da sknfvaren af kneckten, som bibehöll sin ära, 
skulle snart ertappas, om han stal rännkulor och bly
lappar. 

Den förknappning, som beständigt händt hos oss med 
skrifvare i utbredde värf, har förorsakat osynliga orsa
ker till mindre · undangjömde följder, tanlwrna ha mera 
fästats vid upprätthållandet af något som alltid hallat, och 
ej haft tid att grunda på det hela, och de små Commis
sarier, man måste haft i blandningen, har man gjort 
magtägande. Denna stridiga löjlighet är målningen på ett 
Befäl-Collegium och på Instrumentet, som ärnade förstöra 
Amiralitetet. 

Lika otydlig var inrättningen i Carlskrona, som b le f 
efter Collegii flyttning till Stockholm. Bakom tvänne 
Amiraler kröp en Öfver-Commissarius som för I\onrrl l o . 

Maj:t skulle ansvara för medlens Disposition efter Stat. 

Jag vill fråga, huru moraliter sådant låter sig gö
ra? Bästa sättet är, att h var och en svarar uppenbart 
för sin syssla, och att knecl~:ten ej äger annan syssla, än 
Befälet, och annan controll, än äran. 

Den ömtåligaste delen för Riket är Oeconomien, den 
bör äga ett annat slags folk till förvaltare. - I den de
len äro så många formaliteter, så mycken öfvervägning, 
så många vittnesmål, så många småkrokar, att det för
bjuder allt slags kneckte-lynne, både till tanl~:ar och he
der; och när så är, bör man ej Id udda ihop sysslor, 

10 
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som förklenar håde Physisk och moralisk ordning för än

damål. 

Uti inrättningars tillsfwpande slrall man stöda sig på 

en fast och sannfärdig sal•, som är den, att man aldrig 

bör begära i hvardagslag genie eller undervärl•; sådana 

ämnen hunna finnas, som bestrida lika lätt oc!t väl alla 

y1·/wn, men när detta behö{s, är straxt ett lee/ren till elal• 

sammansättning; man bör ämna s alferna till ordentlig tåg

ordning. Mästa tiden förgår annars i att tänka på huru 

man skall göra, och ej att tänka på det som skall afgö

ras, sättet att framkomma med sanningen blir mödosam

mare , än att hitta på sanningen; och man blir i den be

dröfveliga ställningen stadd, att alldrig lmnna genskjuta 

olyclwrne, efter man skall se dem först. 

När uti Carlskrona 1 som flottans station, är en nöd~ 

vändighet att äga en general-Intendent, som följer stat 

och pengar, behof och · gods 1 och den blir en skrifvare j

När Cornmendanten i Station befaller Värf och militaire 

och sammanhåller Officerarne till tjenstgöring j Byggmä

stare och handtvärkare till göromål och sakers verksläl

lighet; så är den delen af slyrelse-värket i ordning. 

Sedan återstår styrelse-värket här uppe. *) 

Här sl\all vara tillgång till alla underrättelser om till

ståndet der nere, ett Contor för hva.r gren, med sin huf

vudrnan, som föredrar och expedierar, följer sakernes 

gång igenom uppgifter der nedifrån och som lillsammans

tagne utgöra ett sammandrag och en spegel af hela Exe

cutions- och hushållnings-värkel på Flolians ~tation. -

Utom detta är ingen möjlighet att fullborda en styrelse ; 

*) I Slockholm. 
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det vore i annat fall, som om lmngen ville öfverge sin 

hufvudstad och styra Sveriget i Rom. 

När detta är så tillstädadt, faller af sig sjelft, att 

inrättningen blir derjemte en Controll på general-Inten

dentens gjöromål, som hade ingen förut annat än Zilfer

Controllen af S~ats Revisionen vid årets slut; men härige

nom vinnes löpande controll på sjelfva syslan och Zilfran 
på en ·gång 

När återigen allt de Ila är städad!, yppar sig åter en 

fråga om, huru sjelfva hufvudet skall modelleras till den

na kropp. 

Allt sådant ankommer på negeringssättet i en Stat, 

om ingen Embetsman kan undanflytlas ulan med en jord

bäfning med anklagningar och domstolar, h vilket sker i 

de pretenderade fria varande Stater; Så fordrar allmänhe

ten, lill en sig motsvarande säkerhet, alt en sådan sal

fast Em,betsman sättes dcr,iembe utur allt möjelig! stånd , 

al! begå fel, försummelse och egenuytla ; hvilket plägat 

v:ärrkställas deTigenom, att Bisittare sättas honom vid si

dan, och att utsatte timtal utsättes till regelbundne sam

manl~äden. 

En sådan formation är intet absolut ogrundad i rno

narchien, då endast rösten talar, men ej gäller i Krigs

saker. 

Volum tillskapar stridigheter, man krånglar i smått, 

visar nit och snille utan alfvare, viljan är snål och lyc

kan ulan bojor ; man söker odödligheten åtminstone i ett 

protocoll, ändarnålen förvillas; och vid kungamagten, der 

saker l:Jegära språng, drar delta ut tiden, tillskapar i Sve

rig.e det Barnsliga, och uppenbarar hemligheter. 
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H vad en styresman häls t önskade vore likväl'· alt 
Protocollet fördes, och at!. Bisittares votum existerade j 
liVad då vore sagt, vore skrifvet, och ej illa berättad t. -
Detta angår Chefens enskildta sällhet och frid, men Rikets 
tjenst begär en oändelig kraft och ingen lamhet. Perso
norne må lida, endast sakerne gå, då i mångväldet ingen
ting går, det händer, att Regeringen litar slutligen för 
mycket på den utsökte samlingen, ty när han annars ha
de en alt bort!lytta, har han nu två, tre j . man har häldre 
förtroende än besvär. 

Ingenting har jag mera alt säga i dessa hufvudämnen; 
h vad det sidsta angår, är det Kong!. 1\'Iaj:t så enskildt till 
gagn eller skada, att hans egit samvete beslutar säkrast 
häri. 

Man ser af föregående: att Amiralitetet var i början 
Skeppare: alt Cadett-Corpsen uppväxte och g af hopp att 
få Sjö-Armeen så ärofull, som armeen till lands: att Col- · 
legium dugde ingenting, h varken i Carlskrona eller i Stock-

JCancelli 
h olm-: att ett stort Amiralitets) C o m missariat nödvän-

tffor 
digt bör formeras, der Contors-hufvudmännerne ej skola 
deltaga uti styrelsen, blott upplysa och föredraga, Con
trasignera och expediera: alt en enda exequerande person 
bör sitta på stället der Flottan ligger : och en enda per
son, som styrer der pengarn c. 

Till allt detta återstår, då man besett saken i helt, 
alt projectera Specialiteterne i h vars och ens Instruction, 
enligt fattad princip. 

Det får jag niimna, att redogjörelse-värket under namn 
af Sinclairska Reglementet är lämmeligen fullkomligt; torde 
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hända en eller annan skrifvaresysla der saknas; men sam
manhanget är öfver förbättringen. 

Den tillökning i Stat, som kunde bli vid slutcliga 
formation af alla dessa nödvändige mått och steg till sä
ker förvaltning af ett så stort och dyrt viirk för Kung och 
Rike, tror jag ej skall stiga långt öfver 2000 R dr. 

Hvad bäruti vidare är lämpligt vore det, att Armens 
Flotta i denna sammansättning inbegripes; dock att, i De.
partementer, so~ förut är stadgat för deras mindre vid
löftighet skull, Cheferne där vore både cl1efer och gene
ral-Intendenter på en gång, men biträdde i det sednare 
af sine Cammererare, som svarade för Specialitetcrne. 



ÖFVERSIGT AF VERKSTÄLDE 8JÖEXPEDITIONER l\lED Ön

KRONA STATION AF KONGL. lVIAJ:TS FLOTTA ÅR 1840. 

Farty
gens 

namn. 

Fregat
ten af 
Chap
man. 

Befäl och Besättning. 

Chef: Kommendör-Kaptenen 
och Riddaren Friherre Nor
denskjöld . 

Selwnd: Prem.-Löjt. Frih. E. 
Ruuth. 

Officerare : 

Prem.-Löjt. C. Carlström. 
, , P. Ahlgren. . 

, Friherre T. Ce.der- ! , 
ström.. ' 

Sek.-Löjl. J. H. S!ålhammar. 
, , J. L. Melander. 
, , C. A. Petterson. 

Uppbörds.-Läkare : M. D:r Ek
wurtz:el. 

BitL-Läkare: l\'1. Kand . Witt. 
Praviantförvallare: ~·rih. Em. 

Ruuth. 
Kadetter och U nd-0 ffi{; :re 18. 
Manskap . . . . . . . . . . 209. 
skeppsgossar . . . . . . . 12. 

l Korvct- 1 Ch e{: Kaptenen, 1\ammarher
ten Na- · ren och Ridd. F. af Puke. 

jaden jselwnd: Premier -Löjtnanten l 
och Ridd. C. IAwenborg. 

15 
To Expedit. 

fortfar. 

1840 
21 5. 

LOGS- OCH LASTDRAGANDE FARTYG, TILLHÖRANDE CARLS-

Expedition. 

Fregatten afseglade den 16 Okt. till Götheborg alt 
der afbida Nådiga Ordres för resans vidare fortsättande; 
afgick derifrån den 25; norr om England och anlände till 
Gibraltar den 4 Dec., h varest några mindre sjöskador; 
efter uthärdade stormar , ·reparerades, h varefter afsegla
des till Malta, och ankom Fregatten till La Vallette den 
8 Jan. 1841, förenande sig der med Korvetlen Najaden. 

Den 1 Juli 1839 afseglade Korvellen från Carlskronal 
på en öf!Jings-expedition med yngre Sjö-Officerare. ~en 
10 ankrades i Pitsundet (nära Piteå), hvarifrån afseglin
gen skedde den 15 , och den 16 kastades ankar vid · Bre-
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Officerare: 

Sek.-Löjt. Baron C. P. Schve
rin. 

, , B. W. Ring-~Afpol-
heim. lette-

n , N. A. Thy- rade d. 
selius. 3 Okt. 

, , C. A. Ringheim. 
,. ,, C. J. M. Melander. 

Afpoll. d. 30Juni. 
., n D. Haverman. 
, , H. Liljeblad. 
, ., F. 'Didron. 

Afpoll. d. 4 Aug. 
, ., O. G. Herkepc. 
, , T: Lagerheim. 
, , A. O. Wallenberg. 

Afpoll. d. 12 Okt. 
, , A. R. Feililzen. 
, , B. J. Adelborg. 
, , B. Ulrich. 

. , , M. V. Stråle. 
, , W. H. Sylvander. 
,, , F. L. Windahl. 
, , M. V. Leuhusen. 
, , C. H. Cavallius. 

Uppbörds-Läkare: M. D:r Hjert
stedt. 

Proviantförvaltare : W. Ring
heim. 

Kadetter och Under-Officera-
re. • ••••...•. 15. 

Manskap ...•.•.. , 92. 
skeppsgossar • . . . . • 6. 

Korvet- Chef: Kaptenen, 1\ammarher
ten Na- ren och Ridd. C. A. Virgin. 
jaden. Selwnd. Prem.-Löjt. och Ridd. 

C. R. Printzensköld. 

Com
mend . 

Il 
Tir 
d:o 
J2 lo 
14 
lo 
lit 

Expedit. 
fortfar. 
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deskär, nära utloppet till U me å El f. Wir fick Korvetten 
order att afgå till Dalarön, och ankommen dit, ställ
des den under Chefens på Frega!!en Götheborg, Hr 
Kommendör-Kapilen och Riddaren Rundqvists befi1l. Se
dan H. IL H. Kronprinsen å Fregatten embarkerat, af-l 
seglade eslwdern den 26, och anlände den 29 till Slitö; 
gick till segels den 1 Aug., och an lirade på Ca riskrona 
redd den 4 Aug.; den G skedde afseglingen derifrån, och 
den 7 om natten ankom eskadern till Dalarön. Korvetten 
boxerades upp på Stockhol.!ns ström, och afseglade åter 
den 23 Aug.; kryssade i Ostersjön, och ankrade den 25 
Sept. på Carlskröna redd. Den 10 Okt. utgick Korvet
ten och ankom till He lsingör den 20; härifrån den 22 
till Gölheborg; den 28 lyftaLles anl\ar och seglades norr 
om England. Den 21 Nov. passerades Porto Santo och 
den 22 Nov. ankrades vid Funchal på Madeira; följande 
dagen måste Korvetten gå till sjös, och i anseende 
till byar och vindkast, kunde Funchals redd ej åter upp
nås förr än den 26; samma dag lemnarles denna plats. 
natten till den 5 a 6 Dec. passerades Norra Tropiken 
och den 28 angjordes Barthclemi. Den Hl Jan. 1840 
afseglades till S:t Pierres redd å 1\'lartinique, den 23 
ankom Korvetten dit, afgick åter derifrån den 26 och 
ankrade den 29 Jan . på la Guayras redd. Den 7 Febr, 
seglades till Porto Cabello·, som följande dag uppnåd
des. Den 26 Febr. återvänäe 1\orvett'en från Porto Ca
hello till la Guayra och a'nkom dit den 2D. Hemresan 
anträddes den 30. Den 4 Mars passerades Portorico och 
den 27 ankrades på N e w-Yorl\s redd . Den G April af
gick Korvetten från N e w-York och ankrade på W inga 
Sand den 13 Maj, samt ankom till Carlskrona den 20 i 
snmma månad. 

Den 27 Juni afgick Korvetten på en ny öfnings-ex
pedilion från Carlsluona, och ankom den 30 pf1 Helsing
örs rede!. Den 31 fortsattes resan norr om England och 
de n 2G Juli ankrades på Gibraltars redd. Dci1 2 Aug. 

11 
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Officerare: 

Selc-Löjt. J. L. Windahl. 

" 
" 
, 
" , 
l) 

" 

" 
l) 

, 

H. G. E. A. Runcl
qvist. 

C. J. Melander. 
Friherre A. Leuhu-

sen. 
E. J. A. Klint. 
F. H. Diclron . 
O. G. A. Herkepe. 
V. H. Sylvander. 
Friherre E. H. v. 

Vegesack. 
l\'I. V. Stråle. • 
A. v. Heidenstam. 
A. S. v. Krusen-

stJerna. 
, C. T. Santesson. 
, A. F. Petterson. 

Uppbö rds-Läkare: 1\L D:r Af
zelius. 

Proviantförvallare: C. G. Kull-
berg. 

Under-Officerare 
Manslwp ... . . 
S keppsgossar .. 

.. 13. 

. . 92. 

. . 6. 

Slwner- Chef: Premier-Löjtnanten och 
tenFalk. Ridd. E. A. Prinlzensköld. 

Sek.-Löjt. J. B. Kleman. 
, E. Ef\man. 

Under-O(ti{)erare 3. 
Mans1\ap . . . . . 32. 
skeppsgossar . . 2. 

30 
4 
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afseglade Korvetten, och ankom till Oran d. 8, afgicl\ der
il'rå~l ?· 11 och gick till anl\ars vid Algier rl. 15. D. 21 
d~nfran , anlopp Bougie, samt ankrade d. 2G å Philippe
vdles redd vtd Stora . D. 28 skedde afseglingen till 
Bona, dit Korvetten an-lände d. 30 och derifrån den åter 
afgick d. 2 Sept. D. 4. anluades på Tunis redd ; de rifrån 
afseglades till Malta d. 8, och ankom 1\orvetten till La 
Valette _d. 10, förlades här i karantän, och afseglade äter 
d. 28 till Palermo, der elen g.ick till ankars d. 3 Oktob. 
Härifrån d. G till Neapel, dit ankomsten var d. 11. Vi
dare till Civila .Vechia d. 19 , och ankrades å dess redd 
d. 23. Korvetten afseglade d. 1 November och anlände 
till Livorrw d. 2 för att hiir proviantera. D. 17 gick 
Korvetten till segels och anlwm åter till Malla d. 25 No
vember, för att förena sig med Fregatten Chapman. 

Skorrerten utrustades ·till Konvoj-expedition åt lVle
delhafvet j afseglade d. 1 1\faj till Gö theborg j ankrade vid 
Helsingör d. 2 om aftonen , och anlände till Götheborg 
d. 4; derifrån afseglades d. 6, Dover passerades d. 12, 
Kap Lizard d. 17, och d. 22 ankrades på G i b rallars redd. 
Efter intagne förnödenheter och sedan tacklingen blifvit 
försedd, afgick Skonerten d. 10 Jnni på kryssning emel
lan Gibraltar, Afrikanska kusten och l(ap Sacralif, samt 
ankom d. 16 till Malaga. D. 27 utgick Skonerten åter 
på kryssning; d. 11 Juli anluacles vid Gibraltar. D. q 
Aug. anträddes hemresan; natten till d. 14 och 15 gicl.> 
Skonertcn till anl\ars på Dovers redd, i anseende till 
storm, och d. 21 kastades ankar vid Ny Elfsborg. Till 
CarlsJuona anlwm Korvetten d. 31 Aug., artaeldade och 
afmönstrade. ' 
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Däcka- Chef: Premier-Löjtnant J. F. 
de 1\a- Ehrenstam. 
nonslu- Sekonci-Löjlnant V. Kleman. 
pen von Unler-Officerare . . . . . 2. 
Essen. Manskap ....•..... 40. 

skeppsgossar . . . . . . . 2. 

31 
7 

Exercis- Chef: Kommendör-KapHenen ! 
Briggen och Hidd. C. Freidenfeldt. 
Snapp- Premier-Löjtnanten och Hidd. 

opp. O. Ameen (Volontaire). 

Ångfar
tyget 

Heim
dall. 

Sekond-Löjtnant J. Lindbom . 
U n der-Officerare. . . . 2. 
ilianskap . . . . . . . . . . 2. 
skeppsgossar .. • .. .. 50. 

Chef: Premier- Löjtnant C. A. 
Bmckström. 

U n der-Officerare 
Manslwp .... . 
Sl\eppsgosse .. . 

... 2. 

... 13. 

. . . 1. 

Kuslfar- Chef och Befälhafvare för sjö-
tyget mätnin_qen : Premier-Löjtnant 

N:o 10. G. Hahn. 

Lastdra
gare
fartyg . 
Last

briggen 
Harmo

nien. 

Kommenderad Officer: Rek.
. Löjtnant O. Santesson. 
Manskap. . . . . . . . . . 11. 

Chef: Premier-Löjtnant P. G .. 
Ameen. 

Sekond-Löjtnant C. T. Thor-
marck. 

U n der-Officerare 
Manskap ..... . . 
skeppsgossar . . . . 

. 4. 

. 25. 

. 2. 

1839 

13 
6 

2 
9 

3 l 
8 

30 
:J 
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Exercis- och profsl,ju!nings-expedition med en bomb:
lwnon. Från CarlsJuona afseglades till Mem d. 31 !n!t. 
Efter slutad expedition afgick Kanonslupen åter denfra~ 
d. Hl Augusti, samt återkom till Ca riskrona d. 20 1 

samrna månad. 

Exercis med Skeppsgossar (som å Briggen omby
tas) i Carlskrona skärgård och omgifvande farvatten. 

Fartyge~ v~r vinte~liggande . v~ d· Motala, f~r alt der 
intacra machmen, och hitkom denfran d. 28 MaJ. o 

Kustfartyget begagnades af Premier:-L.öjlnant. H~hn 
under verkställande af hydrografiska matnmgar 1 skar
gården. 

:J 

Utrustad till ekevirkes afhemtande från Gottland, dit 
den gjort 3:ne resor , och återkom sednast d. 15 No
vember. 
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Lastga- l Chef: Premier-Löjlnat A. O. l ~ 
leasen von Borclc 

Pojken. Sekond-Löjlnant A. G. Tilo
' sius (Vo lonfaire). 
Under-Oflicerare . . . . . 2. 

Lastga
leasen 

\FLickan. 

Lastga
leasen 
Tärnan. 

Manskap ....... . .. U . 
Skeppsgosse . . . . . . . • 1. 

Chef: Premier-Löjtnant P. G. 
Blom. 

Under-Officerare . . . . . 2. 
Manslwp . . . . . . . 11. 
skeppsgosse . . . . . . . . 1. 

Chef: Premier-Löjtnant J. C. 
Oslerman. 

Under-Officerare . . 2. 
Manskap . . . . . . . 11. 
Skeppsgosse . . . . . 1. 

Lastga- Chef: Öfver-Styrman Flagg-
leasen junlwre Eneberg. 

Kronan. Manslwp . . . . . . . . .. 8. 

Jaklen Chef: Kong!. Flaggskepparen, 
' l'Ecu- Flaggjunkaren J. Holmberg. 

meur. Mansl\ap . . . . • . . . .. 8. 

)0 
tf 

2·1 
4 

8 
To 

12 
8 
29 
To 

22 
8 

11 
T2 
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l Galeasen har verl\slällt 2:ne resor till Gollian d, att 
derifrån hemföra ekevirke. Återkom sista resan den 23 
September. 

Galeasen har (l'jort en resa till Ystad och Smöjeläge 
och en till Gottlanct, hvarefler besii llningen afmönslrades, 
och efter ny inmönstring verl\ställdes sedermera en resa 
till Döderhultsvil\, aHa efter ekevirke. 

Fartyget, som var nybygdt 'å Kongl. Skeppsvarfvet 
för Stockholms Stalions riilminp;, afseglade d. 13 Aug. 
till Stockholm dit det ankom d. 17 i samma månad och 
aflevercrades ~1ed tillhörande inventarier till Stockholms 
station. 

Sedan det lyckats Bcfälhafvaren alt från vinterla~s
plalsen nedom Lovers Alunbruk , med fartyget beg1fva 
sig till sjös, återkom .. delsamma d. 17 F~br. Galeasen 
har gjort 3 resor till Oland e~ter sten for Kun~~holms 
fästningsby ggnad och en resa till Lovers bruk efter alun.
skiffer för samma ändamål. Deremellan hemlat sand for 
fästningsbyggnaden, och jernväl bilräd t vid lr~nsporterne 
emellan Staden, Kungsholmen och Sodra Utklipp an. 

Fartyget har gjort en resa t.ill .~kers bruks lastplats 
efter kanoner · en resa till Hidön 1 iVIalaren etter 5001 ' ' ll N l... l centner krut; samt vidare en _resa ll o~T w p mg , c er 
kanoner inlastades, och afseglwg skedde .1111 Stockholm ,, 
hvarest en del för Flottan upphandlade eflekler och per-. 
sedlar inlOO'OS och hitfördes. Emellan dessa resor har: 
fartyget he~tat sten och sand för Yarfvet. 
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Lasljak- Chef: Öfver-Styrmanncn A. D. 
ten Svan l(ronhammar. 

i\Ianskap . . . . . . . . . . 8. 

21 
4 

Postfarten emellan 

Ångfar- Chef för Pvst-Ang{arty.qen: j 
tyget Premier-Löjtnant C. A. Gos-

Svenska selman 
Lejonet. Sekond-Löjln. A. Lagersträle. 

Post
Ångrar

tyget 
l\'lotala. 

U n der-Officerare & Maehinist 3. 
Manskap ... ... . . .. 14. 
skeppsgossar . . . . . . . 2. 

Chef: . Sekond-Löjlnant O. 
Nordensl\ölcl. 

Under-Officerare & Maehinist 3. 
!Vlanslwp ; ..... . ... 14. 
skeppsgossar . . . . . . . 1. 

Post- Chef: Premier-Löjtnanten och 
Ångfar- Ridd. A. F. Palander. 

tyget Sekond-Löjtnant J. Elers. 
Sverige. 

/( asern-f ar tyg 

Fw,at- Chef: Kommend .-Kapt. Otih 
ten J~u- Hiclcl. Frih. J. Hjcrta. 
rydice Se/wnd: Prem.-LöjlrL ochHidtl. 
med J. Hosengren. 

Tender!: Prem.-Löjtnant. C. A. Ehren- · 
!\orvet- pool. 
ten Sva- ,. ,, P. E. Ahlgren . 
· lan. Sek.-Löjln. A. Bullen. 

Uppbörds-Under-OfJicerare 3. 
N)anslwp . .. . ... .. . 30. 
Ofri gt befäl och besättning 

l ornh yilige. 

24 
4 

30 
\ f 
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Hemtal sten och sand frän Skärrrården för Varf\'ets 
behof. "' 

Ystad och Grei{swald m. m. 

Efter vinterlag härstädes, klargjordes Ångfartyget, 
och afgick d. 25 April till Ystad att intaga sin Postfö
rings-station emellan Sverige och Pomrnern. Aterlwm 
hit den 30 Okt. och afgick d. 2 Nov. liU 1\yköping, der 
fartyget blef förlagd! i vinterlag och machineriet skulle 
iståndsättas. 

Efter vinterlag i Nyköping och rnachineriers der un
dergångne reparation, ankom fartyget hit d. 5 !llaj och 
afgick följande dagen till Ystad, att inlaga Postförings
station. Återkom till eartskrona d. 30 Okt., och uppla
des i vinterlag. 

Fartyget, som på hösten varit begagnadt till nere· 
resor med passagerare och fraktgods emellan Stotikholrn, 
Carlskrona och Köpenhamn, återkom hit lhln Stockholm. 
d, 20 Okt. för att öfvervintra. 

Kasernering af Floltans manskap, och deras exer
cerande å 'fenderten. 

12 



(Ur The United Service Journal, t:a HiHI. 1839) 

EN UPPMANING TILL l\IÄNNEN AF ALLA PARTIER, RÖRANDE 

FLOT'l'ANS TILLSTÅND. 

"Le T1·ident de Neptune est le sceptre du Monde . . 

Den allmänna uppmärksamheten har 1 under flera års tid, 
varit så helt och hållit upptagen af de tlygtigaste ämnen 
för partistrid och hvarjehanda föremål för inbördes miss
förstånd, alt många af våra högsta och vigtigas le natio
nal-angelägenheter, till en ytterlig grad derunder blifvit 
förbisedda . Fängslad af bländande förhoppningar om ndet 
stora sltötcbarnet", och fatlad af ett lagstiftningsraseri, nä
stan uteslutande riktadt på Municipal- och Sockne-ange
lägenheler, samt upptagen af protokollsröring och re
gistreringar m. m. d., har ett tillstånd af känslolöshet för 
vigtigare angeWgenhr.ter inträdt, icke allenast inom vår 
styrelsepersonal, utan äfven hos nationen, som, betrak
tande de underordnade förernålen med en falsk föreställning 
om deras vigtighet, hastigare uppretas och sättes i rörelse 
i anledning af en ombytt eller tvetydig term i ett publikt 
dokument, eller vid tillsältningen af en syssla i Öster, 
Vester, Söder eller Norr, än vid frågan om någon för 
dess altaren och Iifsprincip öfverhängande fara. Under 
detta sinnenas förstämda tillständ uppväckas de på en gång 
ur sin dvala vid den förvånande underrättelsen, att vftrt 
öfvervälde till sjös, slutstenen i Tiritlisl\a Hikets sjelfbe
stånd 1 är hotad t med undergång i och ämnet är, i sanning, 
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af en så öfvervägande vigt, alt vi anse nödigt inskränh 
vår vanliga compte rendu vid det nya årets ingång, till 
denna lifsfråga. 

Flottan har i hög grad blifvit försummad af alla den 
sednare tidens Administrationer; men det var förbehållet 
det Whig-Radikala Kabinettet, alt bringa den pli ännu 
större förfall, genom det fortsalla och till ytterlighet drif
na, oförsynta befordringssystem, h vars högljudda klan
drande förskaffaile dessa Herrar platsen i iH inist6ren, ge
nom deras skoningslösa indragningar af manskap och ar
beten på våra Skeppsvarf, genom förstörand et af Sjö-ar
chitektur-slwlan, genom upphåfvandet af Sjö-Akademien i 
Portsmouth *) och upplösningen utaf sex af de åtta Kom
pagnier, hvaraf Marin-Artilleriet ulgjordes , en af de förlräff
ligast hållne korpser, som finnes. Dessa inrättningarvoro 
påkallade af be hofvet, för det nationcia sj ö väsendets ut
bildning, omfattande vetenskapliga och gagnande grenar , 
som tiden och en ihärdig omvårdnad kunnat göra fruktbä
rande i likväl äro de, på det obetänksammaste tillintet
gjorde, för att tillfredsställa en hop föraktliga demago
gers åsigter, h vilkas inskränkta tänl\esä!L id.e erl•änner 
något annat element i regeringskonsten, än besparan~et 
af penningar, utan afseende på penningars värde , och h vil
kas begrepp om patriotism visar sig endast i motarl~etan
det af allmänt nytliga åtgärder inom landet och uppvig
ling till uppror utom detsamma. Att afseende blifvit fä
stadt vid sådane mäns fordringar, utmärker bristen på fast
het och kännedom hos våra styresmän' som derigenom 
framlägga ett ytterligare bevis derpå, om bevis lwnde e~
fordras, att den medelmåttiga förmågan alllid ~r sliadl1g 

· i det allmännas tjenst i genom dess obeslutsamhet, dess 

'') 1·) s· ·· \k ·' · a··r JJV!I.l!CI.I a"'c1· t'IIt'a··"'u , ehuru med en '' enna JO: auCilll , ~ • ""' 
Ö ivers. olil1a organisation. 
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halfmesurer, så liitt föranledande till oreda och olyckor ; 
dess framfusiga blinda mått och steg , ofta medförande 
förstörelse; samt del misstroende och den brist på prin
dper ·i allmänhet, som deraf alstras. Sålunda , under det 
att FJollan, Ril~:ets Egid e, blifvit nedsatt till dess mini

mum ar styrka och Varfven mducerade, från 7000 effek
tive arbetare till så godt som noll, i afsigt all minska de 
årliga anslagen och derigenom behaga de skriande väder-:
hanarne *), hafva rlessa oförnuftiga besparingar, och an
dra summor, högst obetänl\samt blifvit förstörde n tom Jan
det, af dess e samma financierer; såsom tjugotvå millioner 
J,. Sterling bortkastade i Vest-Indien, fem millioner i Ca- , 
nada, och två millioner i och för non-interventionen i 
Spanien. Nya afloppskanaler för nationall\assans aftap
pa,nde blir va dagligen öppnade; tusental af allmänna med
len bortslösade på farariter, under förevändning af hvar
jehanda uppdrag, för öfrigt alldeles onödiga, och tiotu
sental b lifva årligen utgifne, eller snarare förskingrade, i 
och för tryckning och utgifning af förslager, betänkanden 
och rapporter, med mera dylikt utan ända, hvaraf två tre
djedelar icl1.e lemna det ringaste pral\tiska resultat, och 
deraf hälften för öfrigt aldrig blifver läst. Sådan är spe
cifikationen på den sorts Stats-ekonomi, h vari den patri
otiske Joseph Hume - denne Triton bland de små Tupp
Hiktarne - finner sin största förnöjelse. 

Det t j enar till ingenting nu, att efterforska h vem som 
egentligen kunde vara alt anklaga, i afseende på Flottans 
iråkade förfall; men som det är ett föremål för den al
dravigtigaste beskaffenhet, uppmana vi de välsinnade män
nen af alla partier att förena sig vid delta tillfälle; -
mera specielt uppfordra vi våra Sjömanna-medlemmar i 
Parlamentet, au frigöra sig från denna skarnliga liknöjdhet 

") Fri öfvcrsällning af "Tbc ligurcs-fogics". 
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som briinnm ärkt drm en corps, oeh som gjort aH de kun
nat, blifva dragna om niisan af olwnnigheten och riink
fullheten. Om det syslem för vårt sjöviisende skall oför
ändrad! kunna vidrnakth~tllas, under h\ilket 100 millioner, 
i gods och egendom , må finna sig sl\yddade på Oceanen, 
måste vi oupphörligen vara beredda fur faran, antingen 
den må anses niira för handen eller att på afstånd förut
ses. Den högsinte Hertigen af W cllington , allt för myc
ket patriotiskt sitmad för all partislit IJetrakla denna sal\, 
öfverlemnade nyligen till l'ärerne , en väl uppfallad skild
ring af det ofullstiindiga tillståndel med vår Flotta, i jem
förelse med andra m.akters; och hela verlden måste er
känna den grundliga s.äkerheten och Idarhelen i hans åsig
ter, äfvensom alt han i sina framställningar alltid stödjer 
sig på verkliga fakta. Lord J\'Iinlo's förvånande svar, tilli
ka med hans yttrande , all FloUan, enligt hans tanka, iir 
tillräcldigen stor, fäsler ett fruktansviirdt ansvar på För
ste, torden, emedan medlen, som kunde erfordras till att 
möra omständigheternas kraf, blefvo honom erbjudne, ä f
ven af dem som voro hans motslåndare på den poliiisim 
banan. Den tappre Kapten Napier framvisar öppet för 
l\'linisteren den ytterliga otillräcldigheten af Englands nu 
befintlige krafter till sjös, och en nitiilsl\ande "Flaggman'' 
har nyligen adresserat ett bref till Hertigen af Welling
ton, rörande den närvarande krisen för landet i afseende 
på Flottan; h vilket allt har sprittande uppväckt våra mest 
försoli'ade Statsmän. Af dess e, redan allmänt bekanta, 
dokumenter, visar det sig, att Hyssland med stora fruk
tansvärda steg går fram{tl, - att Frankrike förstorar sin 
Flotta med rastlös anstriingning, att åtsl\illiga andra 
Stater, deribland till och med Egypten, alltjemt fullkom
nar sitt sjöväsende , och Förenta Staterna i Amerika ut
veckla all möjlig verksamhet, för att tillvinna sig Ocea
nens beherrskning, under det de skörda en vidtomfattande 
erfarenhet och kännedom på alla punkter af jorden. Det 
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är allt för väl känd t att, under denna samma tid, vår egen 
)!'lotta har förfallit, disciplinens band blihit lossnade, och 
praktisk erfarenhet måst gifva vika för thcoriens spekula
tioner. D era f den fruktan Kapten Napier, äfvensom "Flagg
mannen'' tillkiinnage för den mest hotande fara för landet 

' nemligen alt våra hamnar i närvarande stund kunna insul...: 
teras snart sagdt ostralfadt. lVIångil förvänande händelser 
äro sannerligen ofta endast enkla följder af ganslw van
liga orsaker; och om Flottor fritt få styra upp från alla 
väderstreck, obemiirkte ilf dem som stä vid rodret, är det 
ganska sannolil~ot att vår utsigt öfver sjön, nog hastigt blif
ver allt för mycket begränsad. Den politislm horizonten 
ser i sarming stormig ut, och måhända allt noga betrak
tad!, äro vi nu mindre beredda att taga emot byvädret, 
än vi under sekler varit. Vi äro allt för mycket god
trogna för att vara ett klokt folk; men om vi nu ingen
ting frukta, böra vi ej derföre inbilla oss, att icke an
ledning dertill kan förekomma. Englands kuster, beröf
vade sina trädvallar, ärp obevakade, försvarslöse och till
gänglige för hvad anfall som helst; och besöket af en fi

endtlig Flotta eller landsältandet af en väl organiserad ar
me, skulle sprida en panisk förskräcl1.else från Land's End 
till John-o-groat's House. Och delta icl1.e utan .skäl; ty 

ehuru berättelserna och uppgifterna om främmande mak
ters verl\samhet, ofta nog varit mera öfverdrifne än öf
verensslämmande med verldigheten, tro vi att den som 
nu cirkulerar, skall befinnas vara fullt ti:llförlitlig. Men, 
antingen vi mollaga dessa oroande meddelanden cum grano 

salis, eller efter deras fulla betydelse, är dock ett sä
kert : - tillkomsten af nya sjöstater, som , i det de föröka 
hela summan af dessa främmande Flottor, hvilka möjligtvis 
kunna lwmma att blifva combinerade mot Englands sjö
makt, nödvändigt påkalla i förhållande derlill, en tillök
uing af vårt lands egna Sjö-etablissementcr. l1örnuft och 
erfarenhet mana oss alt betrakta våra rncd!ällarcs makt 
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från deras egen synpunkt, och vi måste vara uppmiirk
samma på dc utomordentliga anslriingningar de nu göra 
för att utvidga sina Juafler till sjös, Mvensom för den re
dan belintliga utvecklingen deraf. Kunna våra Styrcs
män då gå in på att uppgifva vårt öfvervälde på sjön, 
och i följd dermed vår handel och viu· sjelfsWndighet, för 
ett oförnuftigt och bedrägligt föregirvande af hushållning 1 

föranledt af några okunnige och lågtänkte orostiftare! 

Sir Wallher .Raleigh ansåg att vårt land _aldrig kan 
gå under, så länge det bibehåller öfvermakten till &J. ö s· 

o ' 

men den skarpsinnige Burleigh lemnade oss en aphorisme 
af vida djupare betydelse, den : att England endast kan 
undertryckas genom sitt Parlament, - af hvilken anmärk
ning sanningen och riktigheten framstår tydlig för hvarje 
tänkande sinne, vid betraktande af de hufvudlösa ingrepp, 
som nyligen och med en ohejdad framfart blifvit gjorda 
af denna församling i våra gamla vö.rdade institutioner 

1 
~

ingrepp, så påtagliga i deras ri~lning, alt man ulan tve
kan kan angifva dem såsom farliga i yttersta grad. Vår 
närmaste och slörsta angelägenhet, är likväl den närva
rande krisen i vårt sjöväsende, och det följda styrelse
systemet, i en tid, då öfverlägsenheten på sjön är det er
kända föremålet för många mäktiga stalers bemödanden -
den båge de, h var för sig, ans.lriinga sina krafter alt 
spänna, och alt derulinnan söka öfverlrätra sina för
fäder. 

Det mest framstående föremålet för en oroande upp
märksamhet är Hyssland. Kapten Napier har frimodigt ut
talat sin mening i detta afseende, anmärkande, alt deras 
mäktiga Flottor i Östersjön och Svarta hafvet äro i san~ 

l 

ni ng, icke serdeles fredliga materiaHer för en makt, som 
äger hvarken kolonier eller handel; och han UIJpmanar 
oss att genast bringa en rustning i ,·erk, färdig till våren, 
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att dymedelst komma till en iippen fiirklaring med Auto
kraten. I denna åsigt förenar sig med honom den om
nämnde "Flaggmannen" och åtsll.illige Journalister af inflytan
de; och likviii se vi huru de J\linisteriella bladen utskrika 
alla dessa framställningar, sf1som innehällande endast öf
verdrifna, falsfia uppgifter. lHen de må med full tillför
litlighet kunna taga den insigtsfulle Kapten Craufurd's an
teckningar, utgifne på trycket för 2:ne år sedan, efter or
den. ''Det var en oheskrillig känsla jag erfor,'' säger han, 
"si1som Engelsman och Officer i Brittiska Flottan, då jag 
"befann mig på sjön med tjugosex Rysl\a Liniesl\epp, med 
"omkring 30,000 man - bättre Soldater än de äro sjö-_ 
"män - samt fyra månaders provision ombord, under 
"medvetandet, att för beskyddandel af mitt eget lands ku
"ster , af våra hamnar, af vår handels-sjöfart i Östersjön, 
"i Nordsjön och i Kanalen, vi endast hade sju Linieskepp 
'1i Idargöringstillstånd; och dess e, efter h vad jag tror, 
"icke fullt bemannade. Jag tillstår att, ehuru med fuiU för
"troende till den högre skickligheten och erfarenheten hos 
"mine egne landsmän, jag snart sagd t darrade för deras 
"häfdvunna öfverviilde på harven.'' 

Del tillfälle då Kapten Craufnrd besökte denna Flotta, 
var den sällsamma ceremonien då Peter den Stores båt_:_ 
grandpapa de la Flotte - föres derigenom. Hela styrkan 
bestod af tre svåra Skepp om 110 kanoner h vardera , sex 
om 84 kanoner och sjutton om 74; dertill nitlon Fregat
ter, tre Korvetter och åtskilliga mindre fartyg, - hela 
denna Flotta, kommenderad af en Engelsk Veteran, Ami
ral Crown, och manövrerande i Monarlwns upplifn1nde 
närvaro . Alla de största Skeppen voro försedda med fy
ra stycken svåra pjeser på undra balteriet, inriiltade att 
slunga ihåliga projektiler i horizontel ril~:tning; hraraf en 
utkastar en bomb af 120 'il , med en tid mellan h varje skOlt 
af sex minuter, och med en !wall som sl~:a'll vara förfärlig. 
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Detta äro sannerligen förvånande saker, och som bor
de mana oss att hålla bättre utkik åt hafvet· ehuru vi 

l 

dock, för vår del, icke så särdeles mycket instämma i 
den nu herrskaode Russo-phobien, eller frukta en nära 
förestående fara från Ryska Flolians sida, oaktadt den 
skol-undervisning vi Iemnat dess Officerare på våra egna 
t:l~epp, och den ·obehöriga lyftning vi gåfvo dess Flauua 
.d 00 

VI N a vari no, så mycket uppblåst henne, att hon vågat 
förolämpa oss genom uppbringningen af Vixen. limedier
tid anse vi delta allt mera såsom blott deriwnstrationer. 
Hyssland har jernförelsevis gansl~:a liten handelssjöfart , 
och hela dess sjösystem är rent soldat-mässigt (horse
marine-ish), oaktadt den stora skalan och omkostnaderna 
för dess Flottor. Men sannerligen, då ingen lärer ämna 
göra dem något förfång i Östersjön, finna vi allt för litet 
skäl i, att en sådan dyrbar skatt skall finnas utspridd på 
denna pöl till sjö; helst som skepp, h vilka utrustas mera 
för skryt skull, tyckes vara allt för kostsamma fåfänglig
heter. Hyssarne äro h varken nog civiliserade eller fria, 
för att kunna egna sig åt sjön; varande, enligt vår tanka, 
sjöfartens utbildning alltid i förhällaude till ett folks upp
lysta tillstånd. Napier, hänförd af sin djerfva och öppna 
karakter, ville med en tillräcklig stark Flotta med ens 
bränna upp Dockor och Skepp i S:t Petersburg, under 
det en annan skulle förslöra Autokratens Flottor och Ar
senaler i Svarta hafvet, lemnande förldaringarne öfver ett 
.si'ldant tilllag, såsom vi förmoda, tills efteråt. Men Hyss
land har icke gifvit oss någon anledning till krig. Dess 
allmänna politil~: är i det hela fredlig i afseende på oss; 
och marchen af dess inre styrelse är ej tillämplig för nå
gra så bestämdt och nära vidrörande anmärkningar , att 
den kan bringas under den allmänna politikens domsrätt. 
Det har icke på något sätt förnärmat vårt oberoende; t~cb 
h vad det företagit sig i Turkiet , har funnit loftalare och 
försvarare inom vår egen styrelse och Råds-kammare. 

13 
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Hvarjc rörelse vi nu ville företaga emot den Kejserlige 
Autolualen, skulle endast påsJ,yncla hans politik och vore 
o c l\ så Cronstadt och Sebastopol raserade, och dc tillh.ö
rancle Flottorna förvandlade i Atomer, slå dock hans Ar

me er orörde qvar. 

:Men Ryssland har aldrig fördolt sina egenlliga af

sigler, ej heller äro de det minsia tvetydiga. För mer 

än ett sekel til!balw, och i synnerhet efter Cathari
nas uppsligande på Thronen, har denna mal~: Is politik 
oupphörligen haft till föremål en utvidgning på Turidels 
!Jelwstnad *), syftande öppet på en slutlig besittning af 
Tiosplioren och Dardancllerna.. Den förfärliga kampen med 
Franluilw fördröjde e'n bastigare utveckling af denna po

litik ;· men den förhlef allenast slumrande. Ehuru vapnen 
h vilade, var dess sl~:icldiga och beundrandsvärdt organise
rade diplomati oaflåtligen i verksamhet. Dessutom, ·huru 
mycket än autoluaten må vara benägen att anslifta svå
righeter för England, är det alldeles icke troligt, att han 
äger tillräckligt penningar och medel att disponera, utöf
ver hvad som erfordras för utförandet af hans afsigter 
på den höga Porten. Ål detta håll är han , och har varit, 
ihärdigt anfallande, gående framåt, såsom lVI:r Du pin sä
ger, med >l une ambition vraiment Romain, ear son dieu ler

me sait attendre et ne recule jamais.'' -

H vad Turidet beträffar, h vars Flotta nu befinner sig i 

nära förening med vår, så, om det ock vore så mycket 
försvagad t i dess inre förvaltning, att iclw förmå ensamt 
upprätthålla sig i en oberoende ställning bland Europas 

*) Den värde Britten lyckes harva glömt, på hvillla andra Sta
ters bekostnad Ryska polililieus utvidgningssystem länges'edan 

vunnit, kanske sitt h n l'vudsakligaste syftemål. Öfvers. 

Stater, blir det dock en fråga, huruvida i c l\ e Ösierrike är 

och alltid skall vara intresseradt för bibehällandet af dess 
gränsor. Brittiska di>plomaliens misstag hafva storligen 
bidragit tiU P(}t·tens närvarande beroende stiillning, ehuru 

vårt Kabinett i Mahmoud kunde ha(t en Sllllan .att göra 

naed, utmärkt genGIR större kraft o'Ch verksamhet . äR nå

gon, som i flera sekler varit känd. Genom en klok och 
beslutsam pol.itik å En·glands sida., kan Turhet änmt f:äd
.das ur Rysslands klor, oaktaclt frågan är af en ytterst 
kinkig politisk beskaffenhet; mc u ett är gifvet - att om 
England föridarar sig såsom skiljoman i salwn, måste det 
antaga en hållning i sina förhandlingar, vida skiljd från 

.den vacklande, som det hittills följt. Det måste omskapa 

sin ytterst usla diplomati i alla dess utgreningar. l\fän 
af högt anseende och .redliga afsigter hafva, utan tvifvei, 
varit ansliHda som Ambassadörer och Ministrar utomlands; 
men, med lika liten kännedom om foll\e·t, dess inre poli~ 

tik, seder, bruk och fördomar, som äfven srm1ket i dc 
land, der de äro accrediterade, är det icke att förvänta, 
alt de kunna läfla i sl\icklighet med Frankrikes och Ryss
Iands väl inöfvada agenter. Det är viii bekant, att, ehuru 

England seda-n n·ära 200 år, ståH i de niirmaste poliiiska 
och kommc.rciella förMilanden till Porten, har det do el\ 

ämm aldrig till Bosphoren sänd t någon pub.Jik agent, som 
ensam eller direKt kunnat samlala med en Turkisk embcts
man. Alla. förhandlingar harva hittills skett medelst ver

bala meddelanden genom den lejde dragomannen, och deraf 
kan vara anledning förmoda, .alt ·i följd af missförståelse, 

efterlåtenhet, eller, såsom det träfl'ande nog blifvit kal

ladt, "girigheten af Lord Palmerstone's förvaltning", vår 

Flotta nu blifvit beordrad ned till Malta, då hela Europa 

förväntade att den skulle öfvervintra framför Constantinopel. 

Den näst derefter hotande luypsl\yttehästen (s tolking
horsc) är Amcril\a, och dc flesta stämma der i öfverens , 
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alt det är en ibland de fruktansvärdaste. Det är iekc nu 
mera någon fråga om den fulliindning, hvarmed de byg
ga och utrusta sina Örlogsmän, att deras handelsfloila 
är högst betydlig, utsträckande sina spår vid! omkring på 
Nationernas stora sam-viig, och alt deras sjöfolk , isyn
nerhet det från nya England, äro värdige älleliiggar af 
fäderneslamm en. Enligt vår tanke, är likväl Förenta sta
ternas syftemål icke hufvudsakligen maritimt; derföre -
och endast derföre - är det osannolikt att de företrädes
vis komma au egna sig åt sjöväsendet i stor skala, eme
dan deras kuster, kustbefolkning dch sjöfart, alla äro se
kundära föremål i deras . utvidgningssystem. De bidraga 
väl till deras utveckling och s.torhet, men innefalla dem 
icke egentligen. De skola utan tvifvel intaga en vörd..,. 
nadsbjudande ställning i kriget på sjön, och utgöra en 
ganska fruktansvärd tillökning, såsom auxiliärer till någon 
af Europas krigande makter, och de må tillfälligtvis vin
na lysande bataljer till sjös, men de skola icke efler
sträfva att tillvälla sig herraväldet på hafvet, emedan om
ständigheterna i,cke fordra det. 

Folkmängden i Förenta staterna är ännu icke, och 
synes ej heller, åtminstone för en lång tid, blifva öfver
talig. Infödde Sjömän äro derföre, och måste länge fort
farande blifva en sparsam vara hos dem. Vi erfara ock 
au åtskillige af dess statsmän finna sig ganska mycket 
bekymrade i afseende på det stora antalet af ulländnin
gar, som finnes å deras skepp. M:r Hornans, utgifvaren 
af den Amerikanska "Army and Naval Chronicle,'' far ut 
på ett ovärdigt sätt emot dem, i det han anklagar dem 
såsom oroliga och förderfvade menniskor, h vilka borttaga 
platsen för egne kustfödde medborgare. "Hvaraf kommer 
det sig" frågar han, "att med kommerciella relationer af 
den mest vidsträckta beskalfenhet' med ett så stort antal 
Skepp, som segla och. drifva handel på alla punkter af 
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jorden, intet mätt och steg är vidt:~gel., livarken af en
skildte ell er af Styrelsen, för att öka antalet af Ameri
kanskt sjöfolk? Då en Skeppsbesiiltning förhyres , göres 
ingen sl\ilnad emellan en Amcrilwnsk sjöman och en ut
länning , om ej den, att en ulliinning vanligen har förc
träde, derföre alt det är större chance all i honom lriiffa 
den bättre Sjömannen''. Det onda lnaröfvcr han s[tlunda 
klagar, om det annars är etl ondt, synes komma alt blifva 
tern! igen länge ])eståndanrle. Yankee's äro tappre, upp
finningsrike, tilltagsne, konstfärdige, men om en välbe
tänkt politik leder dem, skola de Iinna alt deras ansträng
ningar böra riktas åt ett alldeles motsall håll. 

Det är ej fri\ g a om, alt j n icke J ona!han 'ii ger ett 
visst starkt begiir efter storhet och makt till sjös; - ett 
begär som vann iin mera styrka g~nom ' '<lrt Amiralitets 
felaktiga rnesurer i ledningen af det sista krigel. Hiiraf 
må första anledniugen utletas lill jäsningen inom våra Ca
nadensiska utposter, och 11ppriktigheten sk~iligen misslän
kas af deras Presidents yllrande om "den förargliga frågan 
rörande gränslinien". Men äfven om dessa tänkesätt voro 
mera allmänna, och Kuststaterna mera begärligt erterslräfva 
all tillskapa en maritim styrka, för deras utsträckta kust
linier' skall dock olikheten i intressen med de öfriga sta
terna, fortfarande framkalla en stark opposition mot deras 
fordringar, - och de stridiga förhållandena skola tilllaga 
allt efter som massorna atlägsna sig från lmsten' emedan 
de i ingen mån föröl\a kustbefolkningen. Della skall un
der sekler, utgöra riktningen af deras inre förhållanden, 
h vilka intressen de i öfrigt må h yl! a. De äro för mycket 
verksamma, för att sladna förr, än de herrska från Cap 
Horn till i\1elville's halfö, om icke modfälde genom fort
salta förluster, förtryckande skulder, eller andra krigets 
följder. Icke allenast den ''Atlägsna Vestern", på deras 
egne paraleller, lika de efter , ulan äfvcn väl det som till-



102 

hör deras grannar; ~ och vi hade lillfälle helt nylirren 
alt roa oss åt deL naiva resonnementet hos ulgifvare~ a;. 

.,New-York Star", som far ut vidt och bredt om Arnerillas 

större anspråk, framrör dc "afundsammc Britterne" på 

Californiens aflägsne regioner, på grund af dess niirbelä

genhet till deras landsträckor vid Columbii-floden. Detta 

samma på grund af gör att dc redan hafva en viss herrär-
b 

Ii g het till besiltning af Vest-Indien, N o va Scoti.a, New-

foundland och Canada. Men oaktadt alla v.å.11a sednasle 

förhandlingar synes vara egnade att spela dem i händerna 

dessa kolonier, - och så vida vi icke hålla en bättre 
utkik, skola de troligen, utan särdeles a~strängning, vinna 
sina afsigler, - se vi likväl ingen hetande fara för vårt 

herravälde till sJös frå-n Yankee's ffida. Detta lands belii

genhet pål\allar snarare eget 'b-eskydd, än det erbjuder 
några fördelar i att anfalla andra. 

Den Brittiska publikeRt tl'foade sig i otid, vid förrusten 
af två elleF tre Fregatter, hvill\a gåfvo sig för Skopp, som 

den patriotiske M:r James så lyckligt benämner. "Cörkhidde 

sjultiofyror", idw erinrande sig, att träffningar mel-lan en.

kla Sllepp väga så mycket S()lll intet i (lcean-herraväldets 

vågskål. 

Beträffande dessa förkläd.da·. s;juttiofyror, är ,det all

mänt lländt, att benämningen i afseende p ä s~yrkan, af 

alla Amerikanska Sk.epp, grundar sig på en missledande 

beräkning. Deras så IlaHade 74:or är-o armerade med !)O 

till 140 kanoner och bemannade med 1000 man och der
öfver; deras 44- Ifanon-Fregaller h af va i allmänhet GO ka

noner af svår kaliber, och deras 18 Kanon-Korvetter äro 
armerade med 2:ne dussin 24-'U::ge . Vår snillrike vän 

Kapten de Ro os, en af de slucl\ligaste skriftställare , son~ 
behandlat fl·[tgan om förhällandet med, och framlida ut

siglerna för Förenta staternas Flotta, lcn111ar oss en Ida f 
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rill den falska benilmningen af deras krigsfartyg; men 

tlcnna uflydning Iwn dock icke frikiinna Yankec's från af

sigtsmessigt bedrägeri. "En oriktig tanka'' siiger han, "har 

"spridt sig utomlanels, i afseende derpå att Amerilwnerne 

"benämna såclane Skepp som Pensylvania för 74:or, hvil

"ket vid försia påseendet, och för den med anlednin

"gcn clerlill obekante, gifver utseendet af ett öfver

"lagclt bedrägeri. Men detta förhållande förklaras ge
"nom egenheten af ordställningen i den Conrrress-akt 

"' ' 
"genom hvill\en en fond blef anslagen till Amerikanska 
"'Flottans successiva tillökning. I denna al\t voro de stör

"sta Skeppen antagne till 74:or; men som Fiollans admi

"nistration tillika erhöll en stor latitud för sina åtgärder, 

"byggdes de efter en mycket mera utsträckt skala. Det 

"enda officiella sätt att registrera dessa Skepp iir såsom 

"7 4:or, men, för alla tillfällen af jemförelse, måste de 

'
1ldassificeras efter det antal lwnoner de i sjelfva verket 

1'föra, och ur denna synpunkt äro de också betraktade af 
"alla liberalt tänkande Amerikanare". Vi måste stiga att 

vi ingenting hört omtalas, rörande denna liberalitet, under 

sista kriget ; och om någon af dessa 7 4:or skulle rå l\ a i 
strid med och taga nttgot af de Linieslwpp, som vi med 

lugn tillfärsigt skickat ut till sjös, utan att hafva sina Ull"' 

dra batterier bestyckade, och med förminskade besättnin
gar, gissa vi att den demokratiska pressen skulle deröfver 

''kraxa i högan sllY''; - med h vad rättvisa vilja vi här 
nedan visa läsaren. 
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Deras · Slwpps slorlek och skönhet gör, alt Flottan 
blifvit elt älsklings-för'emM. för en viss del af deras sty
resmän; hvarföre ock slörre anslag blifvit beviljade till 
dess 11 demonstralioner 11

, i ulländska hamnar, än h vad som 
kunde vara alt förvänta af en så sparsam styrelse. 1\änn
barheten h ära(, för deras financer, är likväl ringa; i jem
förelse med den börda de siwile M ra, om de syftade liil 
öfverväldet på sjön. Den belinlliga styrkan af deras Flot:.. 
la, vid början af detta år, innefaltande de fart~·rr som äro 

J o' . 
i tjenstgöring, de i up lag och de som äro under byggnad 
var 11 Linieskepp, kallade 74:or*), 14 Fregatter af försia 
klassen, 3 F regalter af andra Idassen, 13 Korveller och 
1 O mindre fartyg; h v ara f endast 1 Lii!ieskepp, 3 Fregat:.. 
ter, 9 Korvetter och 6 Skonerter äro i tjenslgöring. Så
som föremål för en intressant jemförelse, upgifva- vi · h ii r 
antalet af Olt"icerare, lillhörande de begge ländernas Flot
tor vid denna samma tidpukt: 

*) Amcriliansl;a llcgerin~en lärer ll)ligcn alslulit konlra11t om 
byggandet af ytterligare 11 Limesliepp . Se 1\rigs-\'ett.-r\liad. 
handl. Tidsluilt för 1830, häft. 4. Öfl'ers. 

Rang. Amerikanska. 
Flaggmän . . . . . . . . . O . . . . 
·Kaptener . . . . 36 . . 
Commanders . . . . . . . . . . . . 40 . .... 
Löjtnanter . . . . . . . . . . 262 .. 
Masters . . . . . .. . 28 . 
Läkare . . . . . . . . . 43 . 
Under- Läkare . . . . . . . . . . • 47 . •, 

Proviant-Förvaltare . . 42 . 
Prester . . . . . . . . . • . . 9 ... .. . 
Examinerade Midshipmän eller 

Mates .. , ... . .. .. .. . . 181 
Midshipmän . . • . . . . . . . 263 
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Engelska. 

212. 
. 689. 
. 1084. 
. 2913. 

439. 
643. 
387. 
570. 
72. 

622. 
439. 

Vi lemna nu Amerik!l , för att taga i betraktande en 
Makt , som , ehuru icke hufvudsakligen maritim, dock äger 
tillräckligt vidsträckta kuster , och vigtiga geografiska po
sitioner , för att, i sanning, göra sig fruktansvärd på oce
anen. Om vi tillägga att den är kraftfull, liflig och käns
lig i medvetandet af fordna molgångar , med ett Iifligt be
gär alt hämnas dem, - behöfva vi knappast säga att vi 
hänsyfta på Frankrike. 

Frankrikes verkliga karakter synes hafva varit väl 
uppfattad af våra fordne Statsmän. Vi skola icke anföra 
Lord Chatam's och hans namnkunnige sons tankar i detla 
hänseende; men huru -yttrade sig Charles Fox, reda u vid 
1787 års fred? "Det är icke Frankrikes rastlös 1 ärelyst
nad'\ sade han, "icke någon inre känslornas antipathi, icke 
minnet af Cressy och Azincourt, som gjorde de två 
Nationerna till naturliga fiender . Alt Frankrike betraktade 
oss ur denna fiendtliga synpunkt, och såsom det enda hin 
dret för. sina ärelystna afsigter , visade sig ögonskenligen 
i dess oupphörliga bemödanden att förminska vår mak t". 
Vi gissa att Sammandrabbningarne vid N ilen , Trafalgar 

14 
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· och Waterloo, icke ha f va förmildrat dess systematiska 
fiendllighet emot oss. .Den vänskap Frankrike i sjelfva 
grunden hy~er f q r oss, :visar sig särdeles i General ~·oy's 
liberala tal, d.å h \In säger . om oss - "Europa , Amerika och 
Indien fordra blott en ledar.e . och ~n Chef för att förklara 
·elt dö~ligt krig mot England; . ty otvifvelaktigt måste det 
erkännas, att d~r ligger i dess Öbo.kanlkter någonting, 
stridal)d~ mot qe allmänna fredsfQrhåHandena". Icke heller 
.tillvita vi dem del)na inneboende sinnesstämning såsom ett 
fel. Det . ligger iclw i tingens ordning, a,tt två stora när
gränsande . Nationer, tätJan de i inhemsk industri och den 
allmänna hc;tncleln, i krigskonsten och civilisationen 1 skulle 
kunna vara någonting an.nut 1 i afse.ende på sina yttre för
bållanden, än politiske medtäflare. Således tänka vi med 
våra liberala 

1 
att den som tror de nuvarande vänskapliga 

förhållandena, iclw mellan regeringarne, men emellan fol
ken i de båda länderna, grundade på uppriktiga och var
aktiga känslor, känner allt för litet af Frankrike och Frans
män. Huru mycket än artigheten och vänskapsbetygelser 
må ega inflytande på förhållanden ensldldtc personer emel
lan 

1 
förblifver dock den p ä djupet liggande nationalkänslan 

oförändrad. Den visar sig i samma skepnad under hvil
ken dynasti som helst; antingen i det Franluike lemnar 
våra upproriske kolonier bistånd 1 eller förvandlar en sund
bets-kordong till en inkräktande armee; antingen det be
håller Algier i trots af de .högtidligaste försäkringar 1 eller 
bemäktigar sig Ancona mi d t under djupaste freden l fort
sätter det ståndaktigt och obekymradt den bana 1 som be
finnes närmast leda till dess egna intressen, utan afseende 
pä serskitdta förhållanden ellef förbindelser, som kunde 
afleda det på en annan väg. Oföränderlig i sin fiendskap 
till Brittisl\t inflytande, erinrar det sig den skarpsinnige 
Richelieu's maxim e, "La France veut une marine''; ej hel
ler förgäter det Napoleons suckar efter Skepp , kolonier 
och handel. Derföre ock , icke allenast förökar det anta-
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Iet ar sina Skcpp 1 utan sänder dem ut på aHägsna statio
ner 1 under föregifvande att skydda sin handelssjöfart, h v il,.. 
ken är och har varit oantastad; men i sjelfva verket en
,ftast för att hålla så många krigsfartyg i sjön, som det 
möjligen kan, i ändamål att bilda sine O fliccrares och 
manskaps praktiska sjömanskap. Frankrike sparar inga 
medel för att hafva både skepp och besättningar så full
komliga som möjligt. Dess i politilren väl hemmastadde 
Regent 1 denne Napoleon de la pai:c, har nyligen besökt 
dess Fl olla 1 publikt lo fordat den för dess hällning och 
ordning, och utdelat belöningar ibla~ mansl\apct, att der
igenom uppelda deras nit i ljenst~n . :b-et är, på detta vis, 
icke underligt 1 om Frankrike n t\ äger en Ii' tolta 1 längt 
mäktigare, och bättre organiserad 1 'aruien varit sedan Sur-
frein's, de Grasse's och d'Estaing's dagar. 

Många ar vära publika ledare Iinna intet skäl till fruk
tan i allt detta 1 anseende freden vara så grundfast befä
stad, att Stor-Brittaniens och Frankrikes intressen aldrig 
mera kunna komma alt stå i strid med h varandra; - li
kasom skulle icke enahanda orsaker frambringa lika be
ikaffade verkningar. Men huru mycket fredligt sinnad 
Franska styrelsen äl\ må vara, finnes det gansl\a öfverty
gande bevis på, att vi icke öfverdrifvit våra, par excel
lence rivalers nautiska ansträngningar. Det är tillräckligt 
bekant att de hafva omskapat hela deras Flotta, och ämna 
hädanefter icke begagna något Skepp deruti, som ej är 
bestyckad t i öfverensstämmelse med den antagna planen, 
der i 7 4:or äro ansedda vara för små såsom Skepp i linien. 
Deras Flotta består i detta ögonblick af 10 af den svåra
ste certen Tredäckare, uppgifne som 120 Kanonskepp, men 
föra ännu flera; 13 af 100 kanoner 1 och 28 från 80 till 
90 svåra pjeser. Sådan är deras Linieflotta, och de hafva 
60 Fregatter af den största klassen 1 armerade med långa 
32-tb:gar. Detta är den närvarande styrkan af d era-' Flotta , 
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innefaltande: qrmes' eller de som äro i ljcnstgöring på 
expeditioner; desarmes, eller de som äro upplagde, och 
en construction, eller som äro under byggnad. tikväl var 
det normala antalet för fredstid, enligt ordonnancen af ]<'e
bruari 1837, och h varefter deras anslagsbelopp är beräk
nad!, bestämdt till 40 Linieskepp, 50 Fregatter och 220 
11batiments de guerre de moindre force". För bemannan
det af dessa fartyg, äro de fullt ut försedde, genom l' In

scription maritime (Sjö-lnskriptionen), hvilkcn efter afdrag 
af Skeppare; Lotsar, Gossar och andra privilegierade klas
ser lem n a 35,000 man sjövand t folk, oberäknad t omkring 
24,000 i denna stund tjenstgörande i land och ombord. 
Af delta antal kunna de allLid uttaga 35,000 man valdt 
folk från 20 till 40 års ålder, -och ändå äga ett öfverskolt 
af 15,000 no vices inserits, som; i händelse af behof, kun
na användas på de mindre fartygen 1 ocb dess e, om man 
-kan förlita sig på rapporterue från les quartiers de l' In

scription, äro att hastigt tillgå, utan att vidröra kust-con .. 
scriptionen för ''eqnipages de ligne", hvilket är afsedt för 
de mera ovanliga behofven. 

Vi vänta nog alt åtskillige af våra Journalister skola 
affektera alt betvilla denna, den Gallis lm Flottans höga 
ståndpunkt j men vår auktoritet för de uppgifna zilfertalen 
är endast officiela dokumenter , jemförde med enskildt er
hållne meddelanden från Frankrike. De glädja sig således 
i ogjord! väder, då de tro sig hafva upptäckt en och an
nan oriktighet i den förteckning öfver Franska Flottan , 
som nyligen blifvit publicerad af en "Flaggman'' särdeles 
i afseende på upptagandet deri af Skeppet Trocadero, af 
första klassen, hvilket brann upp för flere år sedan i Tou
lon. JHen skulle väl en Royal George's kantrande, en 
Queen Charlotte's förstörelse genom brand, eller förlusten 
af en S:t George genom skeppsbrott, hindra oss att äga 
andra Tredäckare med samrna namn ? Om också ''Flagg-
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nmnncns'' tablå upplager ett par tre Skcpp tper eller min
dre än det verkliga antalet, inverkar det litet eller inle't 
pi\ .de hufvudsakliga grunderna för hans argumentcr. JHyc
I,et i detta ämne är säl\erligen redan bekant för våra lä
sare, då vi oafbrutet egna!. inneMllct af vår sluift till så 
väl det, som rörer vår egen skeppsfart, som belräffande 
Frankrikes hamnar och skeppsvarf. Det är väl sannt, alt 
Fransmännen genom slopning och nedituggning af några 
bland deras Sl\epp af mindre dimensioner ·och svagare 
byggnadssätt, förminskat antalet af deras Skepp j men de 
ha f va , genom samma medel, högst fruklansvärdi förö
kat deras ell'ektiva styrka. Af det antal vi ofvan anf.ört , 
hafva de nu 12 Linieskepp i ljenstgöring, 12 i upplag 
och 27 under byggnad, mer eller mindre avancerade; af 
deras Fregatter äro 17 i ljenstgöring, 19 i upplag och 27 
under byggnad; och dessutom iiro i rörelse 180 .1\orvet.,. 
ler , Briggar , Angfartyg och Gabarrer. Vi tänka nu, alt 
det kan vara tid på , äfven för lVIinisterens anftängare alt 
cSe upp , då en närgränsande stat roar sig med att under
hålla en Flotta under freden sådan som denna : 

Le 1\'Iontebello . 
L'Ocean . . .. . 
Le l\'Iajestueux . 
Le Souverain . 
Le Commerce . . 
L'Jlercule . . .. . . . . 
Le J ena . . ... . 
Le Sutfrein . ... . . . 
Le Turenne .. 
Le Neptune .. 
Le Diademe . . 
Le Santi Petri . 

kan. 
120. 
120. 
120. 
120. 
100. 
100. 
90. 
90. 
90. 
86. 
86. 
86. 

kan. 
L'Aigesiras .. ... . , . 86. 
Le Bucentaure . ..... 86. 
Le Jupiter . . . . . . . 86. 
Le l\farengo . . . 80. 
te Scipion . . . . . . . 80. 
Le Trilon . 80. 
Le Trident . 80. 
Le Nestor 
L'Alger . . 

........ 80. 
. . .. 80. 

Le Genereux . . . . . . • 80. 
La Couronne . . . . . . . 80. 
La Ville de Marseille . . 80. 
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H varje tvifvcl, i afseende på Franska Flottan måste 
för öfrigt försvinna vid en granskande genomläsning af 

Baron Tupiniers mästerliga och sakrika rapport till vice 

Amiral de Rosa m el, Marin-Ministern, som hel! nyligen 

utgått från den Kong!. pressen i Paris. Ur denna rapport 

erhålla vi, jemte de klaraste och påtagligen opartiska upp

gifter öfver statsanslagen, en fullständig öfversigt af de

ras Flottor och Arsenalers materiel, - Bkeppens till

stånd - de vidtagne åtgärderne för deras bevarande -

deras utrustning - medlen att förbätlra dem - antalet 

och svårleken af deras kanoner - det relativa värdet 
och vigten af deras särskildta Örlogshamnar - hydrauli-' 
ska arbeten och byggnader - förnödenheterna inom 

hvarje station - kontrollen och inspektionen af förråder- · 

na - samt slutligen af deras sjö-administration i all
mänhet. 

l det hela framvisar denna serdeles lärorika expose, 

klarligen, de förvånande framsteg och förbättrinrrar som o , 

i alla möjliga afseenden, åstadkom~ts sedan 1814; va-

rande de sådane, att de skulle öfverstigit Napoleons mest 

.brinnande önskningar, och tillräckliga att föranleda en 

Nelson att vända sig i sin graf. :Ej heller är det ensamt 

de rent materiela krafterna, som vunnit en sådan utveck

ling. Ganska betydliga medel hafva beredvilligt blifvit 

anslagne, till att befordra helsan, belåtenheten och trer

naden bland Offtcorare och Manskap, och att sålunda göra 

hvarje fartyg till ett föremål för dess besättnings tillgir

venhet och för utländningens beundran. 

Redan straxt i början af sin rapport säger M:r Topi
niers: "L'epoque ou l' on mettait en question si la Fran

ce devait ou non, avoir une marine puissante, est deja 

loin de nous"; och då h varje sida i detta arbete utvisar 

au hans regering tänker lika med honom, anmoda vi dem 
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som så högljudt ropa mot Flaggmannens 11öfverdrifna11 alarm, 
1alt pausera litet i deras förebrående framställningar. Un

der loppet af tre år, från 1831 till 1833, var en summa 

af 8,160,000 L. Sterling neonsacres a la force navale n; och 

den insigtsfulle M:r Dupin säger oss, i afseende på för

delningen af denna stora summa, aH den antagna planen 

åsyftade alt, under freden och förutseendet af ett blifvande 

krig, förbereda, icke aUenast en Flotta af Skepp, utan 
äfvenväl att upprätta - "i stället för besättningar af en 
osammanhängande, transitorisk massa af folk, utan enhet, 

utan disciplin, utan esprit de corps, utan kriget.s minnen 

och utan varaktighet i tjensten: ett stadgad t system, 

för tillvägabringandet af den mest effektiva bemanning." 

Jemför dessa förhållanden och åsigter med de mångfal

diga missbruken under revolutionen, - den egennytta 

som rådde, de luftiga planerna, och de parasita tjenster

na på Skeppsvarfven, öfverlemnade åt landets utskum. 

Vi tala här om den tid, då Redo n, Ministern, gaf befall

ning om utrustningen af fartyg, som, hela månader förut, 

blifvit införda i Englands hamnar; då Flottans administra

tion tog för ett Skepps namn, namnet på en ö nära vid 

l'Orient, och anbefalte utrustaodet af delta inbillade far

tyg, för en allägsen station. Ställ dessa fö~:hållanden, 

upprepa vi, mot h varandra, och fråga sedan om Frank
rike har 1 eller icke, gjort beundransvärda framsteg i sjö
väsendets principer och anordningar. Sådan är då den 

öfversigt vi tagit, af de trenne mest betydande utländska 

sjömakterna i våra dagar; - ty olyckligtvis har Spanien, 

som framstod så betydelsefullt under vårt sista krig, 

trädt tillbaka från tällingsbanan. Såsom en rekapitulation 

af h vad vi anfört, se vi, att Ryssland äger mäktiga Flot

tor i Östersjön och Svarta bafvet; alt Amerika är i stånd 

att , med en betydlig eskader 1 sluta sig till en combina

tion mot oss, och att Frankrike, vår mäktigaste rival , be

gagnande fördelarna af den stillhet freden pålägger oss, 
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[ttcr uppriHtat sina nautiska krafter till en förv [mande 
grad, ~isande sin flagga i triumf på Te~,; o, i A drialiska har
vet , vid A l ger, i Rio de la J) lata och pf• kusterna af 1\ie
xico - till och med blockerande Stater, utan föregånge n 
krigsförklaring. 

Om det mås! e erkännas , alt sådan e äro resultaten af 
de kraftfulla och ihärdiga ansträngningarne hos främman 
de makler , h vad fordras icke då för Stor-Brittanien at t 
göra t hvars vidsträckta kolonial-besittningar och handels
trafik på Oceanen, gör det ovilkorligen nödvändigt att ut
sända ett stort antal esliadrer t iii alfa trakter på jorden i 
i samma ögonblick en ·brytning in träilar ,. äfvensom att 
hålla betydliga :Flottor för hem-stationerna? England må
ste upp och sätta sig i rörelse , och lära begagna sig af, 
lika så väl som hushålla med sina tillgångar , eller må det 
lianske snart , i händelse af en confederation af marilim a 
fiender , hafva aH begråta förlusten af herraväldet på Oce
anen. 

I afseende på Brittiska marinens Materiel, anse vi alt 
den blifvit allt för mycket förminskad; ty ehuru betydlig 
den må synas i antal, måste vi ihågkornrna huru angelä
get det är för "Vågornas, Beherrslwre" att vara öfverlägsna 
samtliga de förenade Europeiska Flottorne, och alt belinna 
·sig beredde för hvarjt} intriiffande ovanlig rörelse på sjön. 
Enligt de sednaste uppgifter vi äro i tillfälle alt framläg
ga, är förhållandet med vår Flotta följande : 

Linieskepp. Fregatter. 
· I tjenstgöring . ..... .. 20 .. . . .. . 26. 

Färdige att utlöpa .. . . . . 12 . . . . . . 6. 
I godt stånd .. . . .. . .. 20 .. .. .. . 37. 
I behof af reparation . .. . 18 . . . . . . 16;. 
Under reparation . . . . . 3 . . . . . . 10. 

. Un der byggnad . . . . . 11 . 9. 
Anbefalda till slopning . 4 . . . . . . . 5. 
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Tillsammans elt antal af 88 Linieskepp och 109 Fre
gatter 1 utgörande hufvudstyrkan, h vartill kornmer 190 min
dre Fregatter, Rorvetter, Briggar och Rullrar, inberäk
nadt Paketskepp, äfvensom 65 Ångfartyg af åtskillig stor
lek, 3 Transportskepp och 3:ne Jakter. Från detta gansila 
betydliga antal , är likväl några rätt allvarsamma afdrag 
att göra, neml. ibland de utrustade Skeppen äro trenne 
Hamn-flaggskepp icke till hälften bemannade, och åtskil
lige andra skepp, ehuru inneharvande högsta befälet på 
utländska stationer, äro utsända l utan alt hafva undra bat
teriet armerad!, och med allenast tvåtredjedelar af full be
sättning, - en oförnuftig hushållning, genom h vilken vår 
flagga hvarje ögonblick är utsatt för den bittraste föröd
mjukelse. En annan 7 4 har blifvit använd en fl ute i än
damål att transportera trupper, - ett system som un
dergräfver disciplinen och minskar den effektiva styrkan 1 

blott för undvikande! af omkostnaderna för elt egentligt 
transportfartyg. Just om dessa förhållanden äga våra Gal
liska vänner en noggrann kännedom; och Journal des De
bals gycklar deröfver på följande sätt: "Om vi stryka ut 
från den pompösa förteckning öfver Brittislm ·Flottan, som 
Brittiska Amiralitetet publicerat, alla de Skepp som ärc. 
odugliga för sjön, skola vi finna att Stor-Brittannien, sjelf
va Oceanens Drottning, icke kan mönstra ett större antal 
tjenstbara Skepp än Frankrike". Der ligger mycken san
ning i detta, såsom vi här förut visat, och det är verkli
gen hög tid, att vår N a vy List må blifva så inrätlad- i
synnerhet då den utgifves hvarje qvartal På h ö 9 b e{a l l
n i n g - att Skepp, använde som 1\'Iagasiner för bekläd
nad, för kol, till fängelser, quarantainsskepp - et hoc 
genus omne, icke längre må bedraga våra ögon, såsom 
krigsfartyg betraktade. 

• 
Af of van uppräknade Linieskepp, befinnes omkring 

40 af så små dimensioner, att de äro otjenliga för när-
15 
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varande tids batalj-ordning, likasom våra gamla 64:or emot 
de Franska 7 4: orna, och det måste derföre vara fara un
derlwstadt, att sätta dem emo.t andra Nationers svårare 
Skepp af samma benämning. Ägde vi flera sådane Skepp 
som Vanguard och Rodney, kunde vi kanske snarare öf
vm·tygas om den skadliga methoden att reparera gamla , 

rlåliga Skepp, såsom vi hittils gjort. Af sådane orsaker 
befinnes vår Flotta visserligen ieke i det tillstånd den bor

de vara; och vår, i första ögonblicket användbara styrka , 

för tjenstens bestridande öfver hela jorden, förhåller sig 

på följande sätt : 
lwnoner 

Brillania . . . . . 120 J.i"Iaggskepp i Portsmouth, med för
minsirad besätlning. 

llowe . . 120 Flaggskepp i Sheernes, med en-
dast fregatt besättning. 

Royale Adelaide . 110 Flaggskepp i Plymouth, med för

Princess Charlotte 110 
Rodney . . . . . . 92 
Asia . . . 84 
Vanguard . 80 
Cornwallis 7 4 

Donegal 74 
Edinburgh 74 
Hastings 74 
Hercules . .... 74 

Malabar 74 
:Minden . 74 
Pembroke 74 
Russel .. 74 
Vellesley. . . . 74 

minsTrad besättning. 
Flaggskepp i Medelhafvet. 
Medelhafs Stalion. 

d:o d:o 
d:o d:o 

yestindien; 50 kanon-fregatts be-
sättning. 

Lissabon. 
Porlsmouth. 
Medelhafvet. 
I sjön; utan undra Batteriets kano

ner. 
Canada. 
Medelhafvet. 

d:o 
Sheerness 
Ostindien ; 50 Joanon-fregatts be

sättning. 

Talavera 
Melwille 
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7 4 Medelhafvet. 
74 Goda Hoppsudden; 50 Iranon-fre

gatts besättning. 

Äfven är Ganges, af 84 kanoner , under utrustning ; 
h vartill kommer 12 Sl\epp af !ini en , kallade "demonslra-· 
tions Skepp" ansedde att befinnas kl'ara för sjön , med ma
ster inne, segel och förnödenheter i ordning, för hastigt 
påkommande behof. Vi frukta likväl, att de, lil-asom "Sir 
Able Handys tools*), icke voro så alldeles till hands i hän
delse de behöfdes; ty del erfordras för dem äfy.en en or
ganiserad besättning , för att kunna göras rörHga. Hamn

Amiralskeppen, i stället för att vara effektivt till sjös ut
rustade Örlogsmän, äro alt anse mera såsom mottagnings
holkar. Förteckningen på vår effektiva styrka är likale
des utstyrd med Vwtory, af 104 kanoner, i Portsmouth ; 
San Josef, 112 i Plymouth; Ocean, 80 i Sheerness; och 
Magnificent, 7 4, i Jamaica. J\1en dessa Skepp äro redu
-cerade till nästan ingenting i styrka, i deras egensl\ap af 
"aftacklade Vaktskepp", och lemnas der att ruttna för sina 
ankare; ett verkligt förhållande med det sistnämnde skep

pet är, att det i de~na stund förer endast fyra l\anoner. 

Vi veta väl att den framkaslade ursäkten för de fö r
minskade besättningarne och den ofullständiga armerin
gen på våra tjenstgörande Skepp är den, att då endast ett 
bestämd! antal manskap är af ParlameAlet voterad!, det 
vore förmånligare hålla ett större antal Skepp i tjenstgö
ring med mindre fullsländig utrustning, än färre fullt be

mannade och armerade; och intagningen af undra batteri
ets kanoner, säger man, är ett arbete som ej erfordrar 

den ringaste tid. Kunna de män som stå i spetsen för 

*) En ordlek , som svårligen kan återges i öfversättning. "Sir 

Händigs verktyg". 
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vårt Sjöväsendes angelägenbeler tänka och resonera på 
sådant ~~ätt? Det väl beräknade Jankee-Syslemet borde 
hafva lärt dem, att ett ensamt effektivt hållet Skepp, går 
up~ emot ett helt dussin flytande holaar (fh1te~?; Sunda 
förmiftet-fö.reskrifver desstJlOm, att en Engelsk Orlogsman 
altid måste vara hvad han ger sig ut för att vara , och i 
bvarje ögonblick färdig att fullgöra sin skyldighet. Tre 
af våra halfbemannade 7 4:or föra nu Amiralsflaggor på ut
ländska stationer, der de kunna vara utsatte för förödmju
kelse och förolämpning till och med af Fregatter. Huru 
skola de kunna komplettera sin styrka i behofvets stund~ 
Då Artilleri-depoterne på våra utomlands-stationer, h var
ken äro etablerade för eller försedda med skjutpjeser för 
Linieskepp, skall måhända Wellesley':återvända från Indi
en - Melwille från Goda Hoppsudden - och Cornwallis 
från Barbadoes, för att intaga sina undra batteriers kano
ner?-

Detta sakernas skick är i det minsta sagd t, icke com
me il faut. Det kan vara att hoppas , alt ehuru under
lägsna största delen af våra Skepp verkligen äro, mot de 
främmande Nationers, om h vilka vi här förut talat, vi 
ändock skulle kunna öfvermanna fienden i flottor, genom 
vår taklik och gamla vana, med förutsättning af tillbörlig 
uppmuntran och öfning. Men regeringen äger ingen ur
sägt för att spela ett så vågsamt spel, icke heller är det 
rättvist, och värdigt ett land som äger så stora tillgångar, 
och h vars säkerhet och välstånd beror af dess öfverlägsen
het på sjön, att dess Sjömän skola nödgas våga en så o
lika strid, då en klokare politik icke skulle Iemna någon
ting åt slumpen. Vi måste möta våra fiender, till det min
sta, med lika krafter; ehuru, om också en mindre betyd
lig skillnad skulle vara 1 den icke skall utgöra något hin
der för män, som ännu aldrig frekade att gripa till luntan. 
I afseende på Fregatt- och Korvelt-tr_ilffningar befinnå vi 
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oss påtagligen underliigsna, emedan våra "donkies" på 28 
kanoner , och de flesta af våra 1\orvetter äro ovärdiga 
att föra vimpel i en fiendes åsyn. Det troliga resul
tatet af träffningar 1 utförda med sådana usla farkoster 1 in
ger lika mycket misströstan som tvifvel hos hvarje tänkan
de sjöman; - en omständighet, som en klok och förut
seende administration skulle söka förekomma 1 såsom va
rande oförenligt med den ära och det anseende, som till
hör vår uphöjda ställning. Det är beklagansvärd! 

1 
att vå

ra vederbörande fortfarande tillåtit, att våra Skepp stått 
efter, snarare än att befinna sig framom andra Nationers, 
i styrka och storlelc Väl blefvo de alltjemt varnade för 
de svåra Amerikanska 1 så kallade Fregatterna före 1812 ; 
men det tvärt afbrytande svaret derpå var, att våra Olfil;e
rares och vårt sjöfolks erfarenhet och skicklighet, mer än 
ersatte den ojemförliga storleken af fiendens Sl•epp. Miss
taget af detta förmenande har flera gånger ånyo visat sig, 
genom våra fruktlösa strider, mot sådan öfverlägsen styr
ka. Hade ett jemngodt Skepp mött Constitution ''id ut
brotlet af detta krig, och tagit henne 1 skulle både Ameri
ka och England besparat sig mycket af det blod och de 
utgifter, som nu blef en följd deraf; men det förderfliga 
system, som vi hade fallit in uti, enligt hvilket ett fartyg 
af Guerriere's storlek förväntades kunna bekämpa ett, som 
var en full tredjedel svårare, och med endast 244 man 
mot en utsökt besältning af 460 man, hvaraf nära hälflen 
Britter, utmärker höjden af styrelsens blindhet. 

År 1815 1 blef Flottan nedsalt på den möjligaste läg
sta slmla, för hushållnings skull, emedan det då icke före
fanns någon yttre fara, i afseende på främmande flottor; 
men i afsigt au minska Flottans anslag med en million, 
har denna nedsättning blifvit, på ett högst opolitiskt och 
skoningslöst sätt bibehållen, eller snarare, drifvits ännu 
längre. Rörelsen igom våra Skeppsvarf är förminskad 
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under h vad någonsin tillförene varit. Under kriget, an
vände Deptford ocli dess Proviantförråd, 2800 man; Wool
wich var f, 1800; Chatams varf 2250 j Portsmouth, om
kring 4000; Plymouth 3000 j och Pembroke, .550. Efter 
freden förminskades hela detta antal till omkring 7000; och 
som detta innefattade Timmermän, Drifvare, Smeder, Snic
l\are, Repslagare, segelsömmare, Henhållningsfolk, och 
öfriaa arbetare ansåas det att nedsättningen icke kunde o , o 

sträcka sig längre, i den vägen. ldeen var falsk; varfven 
bafva blifvit i det närmaste tomma och öde; och som de 
gifna löftena icke blifvit hållna, och ingen tjensleårs-be-: 
räkning numera kommer arbetaren till godo, är det föga 
trolirrt att de så lätt åter bli!va kompletterade. Det är 

O l 

ej vår sak a't städse och i allt tadla våre publike Embets
män j men då vi se våra Kong!. Arsenaler sålunda lernoa
de utan . tillräcklig arbetskraft till de erforderliga arbetena, 
kunna vi icke annat än uttrycka vårt missnöje med dem ) 
som sätta sig så mycket i beroende af orostiftare och 
skrikare, att de ej våga följa sitt eget omdöme. Då man 
bar sig allmänt bekant, att en viss förnäm man icke kun
de utleta, på något enda af våra varf, en spira, passande 
till mast i en Jakt, är det tid att efterfråga, hvilken quan
litet af materialier och förnödenheter som kan vara att 
påräkna vid ett hastigt påkommande behof. Baron Dupin , 
h vars vigtiga mission till England, otvifvelaktigt var den 
ledande orsaken till Franska Marinens återupplifv.ande , såg 
så många saker, värde beundran och intresse, då han un
dersökte våra Skeppsvarf, att den billraste förebråelse för 
sakernas närvarande ställning, vore, att med hans Rappor
ter i hand, jemförande passera derigenom. Han .beundra
de den ordningsfulla tystnaden derinom, - denna tyst
nad har sedermera blifvit grafvens tystnad; och vi sjelfve 
gingo, för få månader sedan, genom de förr så lifliga 
Deptfords varfven, utan att få höra en enda röst, eller 
förnimma en mensklig vardse, ~utom vid ingången j - ~ör.:, 
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rådshusen uch M agasinerna tomma j icke en famn tågvirke 
eller ens ett kabelgarn j - icke heller det ringaste af nå
got slags virke fanns der.*) Under det att på sådant sätt 
tillgår i England , låt oss betrakta den tilltagande verk
samheten på de Franska varfven, h varest , oberäknad t 3000 

man, tillhörande Sjöartilleriet och de hydrauliska verkslä
d e rna , f ö l j ande antal arbetare äro använda : 

I Brest . • • . . . . • •. 3,465 
Toulon ... . ... .. . 3,164 
Rochefort . . .. . . 1,102 
L'Orient ... .. . . .. 1,312 
Charleburg 1,128 
S:t Servin 394 
In d rit . . . . . . . . . 31 O 

10,875. 

Åtskillige af våra ekonomister tänka, att det är lids 
nog alt bygga Skepp då de behöfvas; - menande, såsom 
vi förmoda, sedan krig är förklaradt. Vi bedja att få 
hemställa, om detta icke vore att "komma" såsom man 
säger, "för sent till marknaden". England är vid alJa till
fällen i behof af Skepp , och sådane statsmän borde vela , 
att virke som är upphugget och vederbörligen öfvertäckt , 
bibehåller stg långt bättre, än dl det ligger, sådant det 
är, i högar under bar himmel. I händelse af en bryt
ning , kunna vi väl hafva Skepp nog för första ögonblic
kets kamp; men genom fullföljandet eller fullbordandet af 
en seger , kunna de snart blifva hors d' et at de servir. Det 
är Englands ovillkorliga pligt , alt vara beredd på sådana 

*) I afseende på Deptfords dockor eller varf , lärer förhållande l 
vara att detta etablissement efter kriget blifvet nära öfvergif
vet, af flera ursal1cr, härrörande från dess belägenhet ; och 

det i Sheerness deremot, betydligen ulvsdgadt , samt i sednare 
tider allt mera begagnad t , i följd af dess fördelaktiga läge 
och andra ni era gynnande omstän<iigheter. ö h·ers . 
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omständigheter; -- ett land, hvars insulära beliigenhet , 
Ilandelssjöfart, åkerbruk, grufvor och manufakturer höja 
dess rikedomar till fulla beloppet af dess beltofver. U n
der de sista Sammandrabbningarne, v oro Stora llriltanniens 
outtömliga resurser, alltjemt en oförklarlig gåta för Na

poleon, och han lärde känna den verkliga tillvaron af dem, 
endast genom deras verkningar. Och så kan det, genom 
enighet och goda råd, äterigen blifva. Men det finnes ett 
annat betänkligt förhållande med tillhörande ·följder, som 
det är af vigt alt söka undanrödja eller göra mindre skad
ligt, - till hvilket vi nu skola öfvergå. 

Vi kunna icke lemna frågan om )!'lottans materiel u
tan alt yttra oss rörande de betänkligheter här hemma yp
pat sig, och de förhoppningar man hyser utomlands, nem l. 
att alla de i sednare tider gjorda uppfinningar skulle ef
ter hand nedsälla vårt välde till sjös. Men det vore i san
ning roligt alt vela, på h vad sätt Jlrilliska sjöväsendets ära 
och framgång skulle kunna hafva att vidkännas någon för
minskning, genom de moderna vetenskapernas framsteg. 
Kriget till sjös har undergått större förändringar än nå
gonting annat; och dessa förändringar äro en följd, icke 
af någon moralisk orsak, utan af de fysiska förbättringar 
som tiden och talangen hafva framkallat. Kunskap, ka
raklcrsfasthet och redlighet, äro de yppersta beständsde
larn e i h varje styrelse-system, nytt eller gammalt; och 
der desse egenskaper finnas skola de äfven veta kalla· le 

savoi1· faire till sin sida. De sednast införde förbättrin
garna i de särskildie delarn e af fartygs byggande, inred~ 

ning och utrustning, synes vilja hota Navigationsvelensl•a
perna, med revolutioner ar den mest utomordentliga be- · 
skaffenhet. De erbjuda åt folken i åtskilliga med hvaran
dra täflande länder stora anledningar till förhoppning och 
glädje. För många Engelsmän framställa de endast ut
sigler af hopplöshet och förödmjuke Is e, derigenom att de 
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.skulle tillintetgöra våra gammalmodiga Örlogsmän, och 
gå ut på ingenting annat än Ångpannor och hett vatten. 
Vi anse det allt för sannolikt, att man å båda sidor lika 
myclcet misstager sig. Krigskonsten må undergå förän
dringar, och förändringarne ytterligare befoi"dra konsten; 
- men England har aldrig slått efter i antagandet af så
dane förändringar. Det var lika fruktansvärd! med strids
yxan och bågen (clothyard arrow) framför Sluys år 1339, 
som med svåra kanoner och små handvapen vid Trafalgar 
år 1805. 

En af de verksammaste fiender till vår öfverlägsenhet 
till sjös är M:r Paixhans. Hans oaflåtliga syftemål är att 
utfinna något medel till att fränrycka oss herraväldet på 
sjön; på det att, ''20,000 sjömän, ifrån att hafva blifvit 
med våld framsläpade till Oceanen, icke mera må äga 
makt att diktera lagar för hela verlden". Vidare anmär
ker han : "Ehuru Engelsmännen säga (ironiskt) att en Ör
logsman talar alla slags språk, hoppas vi dock kunna 
visa, att han icke talar så högt, att icke en annan förmår 
tala än högre, och bringa honom till tystnad''. Hans sätt 
alt tillvägabringa detta, är, att emot våra Örlogsskepp an
vända mindre fartyg, men försedda med svårt artilleri; -
såsom skulle någon inträffande förändring i Sjöväsendet, 
möjligen kunna inverka på vår maritima öfverlägsenhet. 
- England har byggt stora skepp , för att bekämpa stora 
skepp , likasom fordom dess små fartyg stridde sida vid 
sida mot lika små i och så fort andra Nationers inrättnin
gar gör användandet af stora skepp obehöfliga, skall sä
kerligen England ej heller mera bygga sådane. 1\'len 1\'l:r 
Paixhans drömmer allt för tokroligt; och Sir John Ross 
förespeglar oss, att Ångfartygs navigationen skall uphäfva 
vårt sjömanna företräde, och kasta det i händerna på, icke 
den mest sjövanda, men den folkrikaste af våra medtäflare. 
Dessa Herrar hafva förbisett några af de väsendtligaste 

16 
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viikoren, nem l.: att så länge som jern, kol och kalkslen 

(limstone) kunna mycket hastigare och mera ymnigt fram

bringas hos oss än annorstädes - så länge vårt rörelse

kapital och vår industri öfverstiger hela den öfriga verl

dens - och så länge våra fartyg, antingen framförde med 

ånga eller på annat sätt, befinna sig i händerna Ilå män , 

genom vana och naturfallenhet hemmastadde på sjön, skall 

Stor-Britauniens relativa ställning till dess medtäflare, för

blifva sådan den tillförne varit. så vida det förmår qväfva 

inre stämplingar. och afhålfa sig från okloka politiska för:... 

faranden . Om England blott förblifver sig sjelf troget, äro 

dess utsigter på sjön så beskaffade, att de på intet vis 

kunna lernoa stöd åt M:r Paixhans förhoppningar. För öf

rigt, må han kunna inhemta af Baron Tupinier, att de En

gelska ångmachinerna ära vida bättre än de Franska, och 

alt hans land måste bero af oss i afseende på stenkol, så 

att i krigstid skall Ångfartygstjensten derigenom blifva 

ganska mycket strandsatt. 
(FortsäUning) 

0FFICIELA STADGANDEN. 

(Forts. fr. 1:a Härt., sid. 62) 

(142:o). 17:o Då det icke undfallit Kongl. Maj:ts hö

ga uppmärl\samhet, dels alt Flottans Matroser äro vida 

sämre aflönade än l{anoniererne, dels att det nu gällande 

stadgande, att tvåtredjedelar af Matros-korpsens numerär 

skola vara Matroser och endast en tredjedel Jungmän, al

drig kunnat uppfyllas, enär, i anseende till de fåtaliga sjö

expeditionerna, öfningen varit så ringa, att Jungmännen 

på många år icke hunnit in hemta de för Matros- befordran 

i Författningarna bestämda kunskaper och hvaraf följden 

varit, att flera Matrosnummer fått stå lediga under det Jung

männens antal varit öfverkomplett; så har Kong l. Maj:t i 

Nåder förordnat l att 1\'Iatros-lwrpsen hädanefter skall be

stå af 200 Matroser ()Ch lika många Jungmän, af hvilka 

180 Matroser och 180 Jungmän skola tillhöra Carlskrona 

och de öfriga Götheborgs Station: att b varje Matros från 

innevarande års början erhåller en tillökning i underhål

let af två skillingar om dagen: alt Matroser och Jungmän 

hädanefter icke erhålla semester, men väl permission, dock 

endast för läsning eller sjöfart: samt att Matros, som un

dergått Officers-examen, får rättighet att tjenstgöra som 

Under-Officer, och erhåller sin Under-Officers-korporals

tillökning fördubblad. 
18:o. Då erfarenheten visat, att de vid Carlsluona 

station varan~e Kammarskrifvare med lägre lön l 17 till 

antalet , ännu efter 9 å 10 års tjenslgöring qvarstå med 

den för lifsbergning olillräcldiga allöning af 200 H dr , som 

Staten består ; så har Kong l. Maj:t funnit skäligt i Nåder 
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förordna, att till desse träget sysselsatte Tjenstemäns upp~ 
muntran, 4 af de lägre Kammarskrifvare-lönerne från in-

' nevarande års början, må förvandlas till högre löner, h vil-
kas. antal således hädanefter blifver 12, h varemot de hö
gre lönerna skola utgöra 13. 

19:o. För Vaktmästarne vid Befälharvande Amiralens 
och V arrs-Chefens kanslier 1 samt Kammardrängen vid- Öf
ver-Kommissarie-Kontoret i Carlsluona, är äfven i Nåder 
bifallen en förhöjning i aflöningen af 16 Rdr 32 sk. Bko 
åt dem hvardera. 

20:o. Af förelwmna anledningar har Kong!. 1\Iaj:t 
äfven i Nåder förordnat, att inga vid Flottans station i 
Götheborg ledigblifvande civila sysslor tills vidare få till
sättas, innan derom underdånig anmälan skett, och Nådig 
tillåtelse erhållits. 

21:o. Den i Kong!. Brervet den 2 November 1824 
medgifna förmån för Chefen i Förvaltningen af Sjö-Ären
dena samt Befälharvande Amiralen i Carlskrona, att, när 
de icke inneharva Vice Amirals lön och tjenstgörings-pennin
gar, af besparingarna erhålla skillnaden emellan en sådan 
a-flöning och den de innehaf\'a, har Kong!. Maj:t pröfvat skä
ligt böra upphöra för hädanefter blifvande Chefer i För
valtningen af Sjö-Ärendena ,l och för Befälharvande Ami
raler i Carlskrona; men om nämnde Embetsmän icke in
nehafva Konter-Amirals-aflöning, bör dem sådan tilldelas 
på sätt i afseende på Stations-Befälhafvarne i Stockholm 
och Götheborg m. fl. i Nåder är föresluifvet, för den hän
delse att de äro Kontre-Amiraler 1 men åtnjuta lägre grads 
lön. 

24:o. Såsom en allmän regel kommer vid nu i Nå
der anbefalda regleringar att ial~:ttagas , det ingen i sina 
innehafvande förmåner, af hvad namn de vara må, genom 
förändringen skall tillsl~:yndas någon förminskning. 
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25:o. Sedan Kongl. 1\Iaj:t i Nåder anbefallt Förvalt
ningen af Sjö-Ärendena att inkomma med förnyadt under
dånigt projekt till Stat för Lots- och Fyrings-anstalterna, 
vill 1\:ongl. Maj:t, sedan Förvaltningen ett sådant projekt 
afgifvit, derom Sig serskild t i Nåder utlåta. 

26:o. 1\:ongl. Maj:t har anbefallt Dess och Rikets 
Stats-Kontor· att, af de för sådant ändamål anvisade ser
skitdta medel, utbetala den belöpande förhöjningen å den 
spanmål, som å Fjerde HufVtldtiteln är under lönerna an
slagen. 

17:o. Då af de å Riks-staten för Hufvud-liteln in na
tura anslagna 6,423 tunnor spanmål, endast 5,733 tunnor 
behöfva disponeras, har Kong!. Maj :t i Nåder bifallit För
valtningens underdåniga hemställan att besparingen, 690 
tunnor, såsom hittills skett, må för Nybyggnads- och 
Underhålls-staten användas! och har Kong!. Maj:t i afse
ende på natura-spanmålens fördelning emellan stationerna 
gjort den reglering, som Staterna närmare utvisa. 

28:o. Sedan genom Nådig Förordning af den 3 Juli 
nästlidet år blifvit i Nåder stadgad t, att, med undantag af 
Carlskrona, all annan prejning af handelsfartyg, farkoster 
och båtar 1 än genom anrop från fästningen, skall under 
fredstid upphöra, har Kong!. 1\iaj:t på sätt Förvaltningen 
jemväl i underdånighet hemställt, ifrån Htaten uteslutit 
anslaget för de 12 Båtsmän, som för prejningen varit 
kommenderade å Elfsborgs och Carlstens fästningar. 

J(ongl, Brervet den 22 Febr. 1841. 

143:o. Magistrats-personer och Borgare, som biträ
da vid syner, värderingar, inventeringar m. m. för Kong!. 
Maj:ts och Kronans räkning, brandsyner å Kronans hus 
undantagne, erhålla, då förrättningen varar längre än en 
dag , traktamente af En Rdr Bco om dagen. Kong!. J\:un
görelscn den 18 Jan. 1841. 
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144:o. De lönebesparingar, som under vakans- och 
liggetiden uppkomma vid Sjö-Staten , .och enligt, Kong l, 
Brefvet den 15 sist!. Februari tillfalla Krigsmans-Kassan, 
ingå till Kassans Enkefond. Kongl. Brervet den 25 Maj 
1841. 

145:o. Enligt 117 §. i Kongl. Reglementet för Am:ts 
Krigsmans-Kassan den 26 Okt. 1838, skall hvarje förslag 
iill Reglements-förändring, som af Öfver-Revisionen väc
kes, passera två Revisioner, innan det af den tredje i un
derdånighet får anmälas till afgörande. Kongl. Brervet d. 
25 Maj 184L 

FönÄNDRINGA.R vm J{ONGL. MA:r.Ts FLOTTA. 

Militär-l{orpsen. 

a) Befordrade: 

Till Sekond-Löjtnant : Kadett-Korporalen Clas Johan 
Fredrik Kafle , den 12 MaJ. 

b) Död : 

Kapten-Löjtnanten och Riddaren Erik Henri)l -Pihl , 
den 28 Maj. 

Konslruktions-Korpsen. 

a) Befordrade: 

Till Sekond-Löjtnanter : Under-Konstruktörerna Jon 
Victor GJerling och Carl Leonhard Uggla , den 20 April. 

b) Afskedad : 

Kaptenen och Riddaren af Kongl. Vasa Orden , Gustaf 
Sheldon, afsked med pension den 12 Maj. 

· Jlekaniska Korps en. 

a) Befordrad : 

Till Under-Löjtnant : Slipendiaten Jacob Erik Lundh
qvist, den 12 Maj. 
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Civil-Staten. 

Befordrade: 

Till Regements-Skrifvare vid Timmermans-staten : Arn:ts 

Bokhållaren Bern t Gustaf Lennman, Den 15 Juni. , 

Till Kanslist vid Varfs-Chefs-Kansliet: E. O. Kansli

sten Adolf Fredrik Lundgren, den 15 Juni. 

Rättelser i 1 :a Häftet : 

Sid. 29 rad. 13 står: {ör{attningqr, läs : befattningar 

, 46 sista_ raden : 1848 , 1838 

n 51 rad. 9 står: 102 ,, 192 




