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JAKTTAGELSER vm KöLHALNINGEN AF ETT LINlE
sKEPP 01\'I 72 KANONERj OCH HURU DEN KAN 
TILLVÅGABRINGAS 1\'IED FARTYGETs EGNA RESSUR .. 
SEH, AF KAPITEN R. HAIWJS. 

(Eftet• Engelslmn.) 

':rjllrustning: Från fartyget utlossas ~llting, utom de 
rundhult, samt sådan takling och löpande gods, som er
fordras för arbetets verkställande. 

Bastiogagerna borttagas, äfvensom alla lösa skott, och 
öfrigt allting som icke pehöfs vid kölhalningen, emedan 

fartyget bör vara så lätt som möjligt, hvilket isynnerhet 
är nödvändigt med fartyg byggde af Teak. Undenåerne 
behållas uppe tills svängbonm.arne äro utsatte. Skepps
gossar, frivaktare och konvalescenter fördelas genast till 
~refredning. 

Val och användande af materialier: Om icke 
svåra .spiror kunna erhållas, må följande begagnas till 
svängbommar, .och erfordras 3 till hvarje mast. 

Storm a s te n: 1 storstån g, I stormä1·srå och r un
der-rå-reservstycke. F o c k m a s t e n: 1 förstil ng, t för
märsrå .oc.h 1 kryssmär~n·å, (Orn andra rundhult kunna 
erhållas, böra råerue ic:;ke begagnas). Dessa rundhult in
sätta~ gr-nom öfra batteriets portar tätt för och akter om 
masterne. Då de äro utlagde, kunna underråer, esselhuf
vudeu , mäPsar och salningar nedtagas och föras i land. 

Derpå ställas skråsLÖttorna med foten på under-rå 
förrådsskålar, lagde tätt bordvarts, och öfre ändame mel
lan långsalningame, för och akter om masterne. 
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Skdistöttot·, Stormastens: t storstång och en tG 
tums förrådsspim. Fockmastens: 1 förstång och en t4 -

tums spira . . 

Heldt·c äil att begagna skråslöttar mot midten af Illa

sterne, *) bör stormaslen skålas med de båda kt·yss-stän

gerna, och fockmasten med båda kl~fve~·bommarne; .~m 
inga andra spiror finnas, kapas märsra-sptrorne t1ll stott-

11in" mot däck och svängbommar. 
t> 

Handtverkarnes arbete: Under fartygets klar

göring Lö1·a smederne tillverka ringbultar fö1· svängbom

mames ansättning; de böra vara af 1 ~ eller 1 i tums 

jern; sådane finnas väl i förråd, r~ en dc . äro vanligtvis 
för koda. Plåtar, 1·ingar och spnntar tJIIverkas afven 

dertill. Sedermera kunna smederne förfarrliga pumpstän

ger· timmermännen tillverka pumpar, stötta svängbommar 
och' däcket under de balkar;på hvilka skråslöttorne hvila ; 
··f • de 01n så fordras sammamätta ett ginblock och a ven nut , ' 
tillaga tvenne goda ställningar. När ringbultarn.e äro far-

dige, aftages kopparförhydningen der de skol~ Sl.tta, nem!. 
för-, akter om och mellan svängbommarne, sa lag~ all d~ 
beqvämt kunna iprintas t'I·ån trossbotten, dock att de kom
ma öfver vattenlinien; hålen för dem borras snedt upp~ 
före, sft att stagen snarare hrtlla dem inåt, än draga ut 

dem. Ringarne klädas väl. 

~e s 

och 

Att staga svängbommarne. Under tiden använ 

en del sjöfolk alt bända och tillaga ansättningsgodset, 

alt upplägga stroppar till ledare-blocken. 

:Bom-stag. Svårleken af godset .beror på den vin-

• ) J{t,·kol' mellan masler och •kråstöltor, snm här ide omniim
nas , anses hos 08S som ett ocrtergiftigt bdw~: 

Ofvcrs. nom . 
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]l,el, som kan gffvas det, emedan för en mindre vinkel erfor

dras svärare stag. Om bultarne- sättas nära vatlenlinien, 

äro 3 parter 8 tums kabel tillräckliga för hvar sviingbom, 
och då kunna undre batteriets bmhr användas dertill; 
de ansättas till hultarne med taljerep och en kaus, bänd i 
nedra ändan, då den öfra bar ett stek rund svängbommen, 
eller så som är ändami\lsenligast, för att slippa kapa sladden. 

Storens svängbommar böra knapas omkring 18 fot 
från skeppssida n, fö1· pliklädningen; fötternes inre ändar 
st~ttas och surras säkert; de inridas mot brokbultarue och 

stöttas med snedsträfvor i portarnes höm. Sträfvoma pas

sas efter öfre hörnen och ställas så att bommame i höj

ningen tJ·ycka både uppåt och inilt; ty om frestningen 
vore endast uppåt, torde skeppssidans öfre del gifva sig. 
Svänghommarue böra äfven få en surrning på mldten, till 

x·ingbultarne. Om märsrl'terne nyttjas, (hvilket afrådes, ifall 
andra spiror kunna fås) må de inre nockarne icke hvila 
mot skeppssiJan, utan rida i kettingar och sträfvas åt alla 

håll. Förens svängbomm:u knapas 1S fot friln skeppssi
dan, ocb f(irsäk ras såsom Storens. 

Utom litagningeQ förel'as de 3 svängbommarne flir 

hvar mast, medelst taljat·, väl styfhalte, och stagtaklen be
gagnas som för- och a k tergr~jar; alla böra Lilra lik~. 

Hvad som för tillfället kan helinnas lämpligt fö1· ytterli
gare säkerhet, bör icke uraktlåtas, dft det alltid nr bättre 
att göra fi:ir mycket än för litet. 

Stroppar fö1· ginblock uppläggas af ny 3 tums 
tross. De öfre fordra 3 hela trossar, hvilka gifva 28 par

ter i stroppen; denne dubblas och blocket bilntslas i bug

ten, hvareftel' ögonen tagas rund toppen, och 1wpsys på 
samma sida som blocket, och ofver det, hvilket gifver 

fyra gånger 28 parter 3-tnms tross vid stroppal'lles hän t-
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selstånd. Undre stroppens längel beror på den brobänk, !war
till man skall hi f va ikull fartyget, den hör innehålla mi n st 
3o parte1· 3-tums tross, och äfvcn ledes hafva fyrdubblade 
parter i bäntselståndet. Om brön tir låg, är häst att upp
lägga två serskilda stroppar af holfva längden för de 

nedre blocken. 

Kardelsblocken begagnas till fockmasten och fastsys 
såsom säkrast kan befinnas; men intet block snnas pii 
toppen, förr än bom-tacklingen är pakrängd, väl genombald , 
och ofvanpå klädd med mattor. .. 

Borg-vant, fö1· stormasten: två längder af smäek
l'aste ankarkettingen (väl klädd) hänges öfvet· stortoppen; 
de ansättas genom undre batteriets portar, och hållas frie 
för 1·östen genom korta klykor (af bårdt trä) hvihncle i 

1·östen mot skeppssidan, och knapad~ rund foten, att bilda 
ett spår; svängbom-vanten för hvardera masten kunnn 
derefter påläggas, antingen af kctting eller 1 1-tnms· ka
bel· i förra fallet klädas de väl; jumfrur ellet· block be-

' gagnas efter lägenhet, till deras försvarl i~a ans~ttuing. 

Till ytterligat·e säkerhet kunna följande försti.irknin
gar begagnas till stormasten: 2 storsttingtackel najade till 
tDppen, det eua genomhaldt till galjen vid fockmnstcn, det 
andra till a k tersta porten pCt skansen; 2 tackel man tiar n t t 
,förstärka storstagen; 2 borgstag om 1 L l.um fastnajade ptt 
tredjedelen af masten, uppifrån, och nns<~tte borelvarts ptt 
"lovarts" sida; 2 stora nocktaljor najade på tredjedelen af 
masten, en ansatt till galjen vid fockmasten, den andra 
till aktersta porten på skansen. 

Till Fockmasten, att förstäl'l<a undervan ten: 2 treskifve
ginor najade till reserv-r(jstjernen; 2 nocktaljor fast på top
pen och genomlwlte, en till kranbalken, en till fockröstels 
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okterl<ant; '2 mantlar bända om toppen, den ene ansatt 
till kranbalken, den andra bordvarts till lovart. 

Bogsp•·Ötet l-an fiirstiirkas af håda focke-uock-taljor, 
huggne på lovarts sida. 

Mesanmasten kan slöttas med en skrå3tiitta fl'iln top
pet!: och mesantacklen begagnas att förstärka stilende godset. 

Dr i f n i ng m. m. Medan föregilende tillredelser gö
ras, afkol'tas kettingspumparne, så att de kunna mannas 
p<l unch·e batteriet. Timmermän och dt·ifvare sysselsåttas 
med den sidan, som skall hifvas ned, att tiippa alla venti
ler, och fiirsva..Iigt dt·ifva hvarje nåt ellet· öppning, som 
antingen kommer under vatten ellet· utstittes för verkan 
af det vatten som kan inkomma, isynnerhet under de 
borttagne hastingeringarne och omkring gallerierne. 

Drifningen är att anse som en ganska vigtig sak; och 
det minsta hål, som kan insläppa vatten, måste sorgf<illigt 
täppas. Öfre batteriets portar fyllas med väl dl'ifne plan
kor och skalkas med tjiirad smerting, undt·e hatteri-por
tame d1·ifvas i synnerhet väl, hålen för portskänklingarne 
pluggas, drifvas kryssvis och öfverheckas, spygatten tätas 
på lika sätt, och man ~nå betänka, att bristande tillsyn 
vid dessa fiirrättningat· kan kosta oändligt arbete vid pum 
l)ame, eller kanske tvinga till att uppgå fartyget vid ett 
tillfålle, rlå reparationen kunde med fördel fortgå. Klysen 
och aktre p01·tarne hehiifva icke stängas, emedan de icke 
komma nära vattnet, när kölen är uppe. 

Inrättning för pumparne. Emedan vattnet må
ste lyftas högre än 3o fot, erfordms två afsatser af pum
par. De undre aflemna vattnet i tunnor eller jerncister
ner, stående på undre batteriet. n ·e öfre stäHus i dessa 
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kärl, och lyfta vattnet det·ifrån till öfre däck, hvarti!L 
hehöfvas 9 a 10 pumpar. De kunna hopsättas fyt·kantiga 
af plankor, drifnc i fogarne, vtil klädJe och linJade, eller, 
om timmer kan fås, tillverkas de genom att sågas itu på 
längden, och förenas sedan de blifvit skölpade, derpft klä
das, tjäras och vulas de öfver alltsammans. 

Då det nödiga antalet är färdigt, upphuggas undre 
batteriets och tross-däcken, så atl pumparue kunna ställa& 
i rigtig vinkel (omkring 37° mot horizonten) och nedt·c 
ändarne stanna litet nedom trossdäckstrallen i slaget; öfre 
pumparnc kunna lutas tillräckligt i luckorne, stående i 
cisternerne, hvilka äro ställde på platformer, lutande 2u

0 

mot horizonten, för att bibeh?tlla jemnt läge då skeppet 
}i"crer nere. Pumparne skola hafva långa mammeringru·, 

::.o ··r 1.. 1 ·t "f och rännor läggas, att leda vattnet o ver a re mg a o -

1·e däck. 

Starka platforrner anbringas i samma vinkel och i 
passande läge för manskapet som skall pumpa. Pumpar
ne frjrsökas fötT än fartyget ikullhifvas, för att se dem 
täta, och äfven på sitt ställe, för ntt iltriina att vipparne 
gå fria för balkar och luckekarmar. Galhkaggat· med 
frisk vatten upphängas tillhanJs föt· manskapet vid pum
parne. De sprutor man kan skaffa sig, böra anbringa~ 
i rummet eller på undre batteriet å dylika platfot·mer 

med slangorne ledande upp p& däck. 

T 1·appor m. m. Ribbor af 4 tums höjd böra fJst 
spikas långskepps på alla däcken; manli\g och slormlejJa-
1·e placeras på lämpligt afstånd från hvarandra, pii det 
man hastigt må komma till hvilken del af fartyget man 
önskar, hvilket är svårare, nät· fartyget ät· ikullvindadt, 
!in man skulle förest-älla sig. Alla trappor surras. 

Ankare och tåg. Plikt och förrådsankarue mil 
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dernitst utläggas tvärs, och tvärs för tiden, såsom grund
tågsfästen, på sådant afsl<lnd, beroende på djupet, att de sä
kert hålla fast; ett midtför fockmasten, det andra tvärs 
för stormasten. En svår kabel bändes till hvm·deras I'Ö

ring, hvilka manas in genom andm p~rten, akter om stor
masten, och den första porten, a k ter om fockmasten p<i 
undra batteriet, å samma sida som ankarne äro utlagde. 
Keltingarne till dessa aruneltågsankaren böra schacklas till 
smäckraste ankarkettingen, hvilken leder under fat·tygets 
botten och in genom halfdäcksportcn akter om stor-röstet, 
och andra parten på backen; dessa portar klädas väl, och 
2 stoppare läggas der klara att förfara. En sexlöpare
gina manad tvärsöfvet· däck kan här begagnas, så att nät· 
man har halat fartyget från bron medel~t kabla•·ne, genom
balas kcttingarne, samt stoppas och imidas till bt·okbul
tarne. Vid frånhalningen bör man vam noggmnn att 
hålla fartyget parallell med bron, emedan ena ankaret 
annars torde dragga med. 

Dagliga ankarne kunna begagnas att förtöja fartyget 
för och akter och läggas då i tidvattnets direktion; i dem 
inscl1acklas smäckra kettingar, om sådana finnas, och in
tagas på den sidan, som skall läggas ned. 

Tacklingens ansättning. Då kilarneäro borttag
ne, och masterne tagne öfver åt motsatt håll, knapas skrå
stöttama och surras öfver påklädningen, samt under sal
niogame med god sträckt tross af 3 a 3 i tum. Surr
ningarne böra läggas på båda ändarue med beknipande 
slag, ansättas med drejare, sladdarne tagas rund alla sla
gen och beläggas. Fötterne surras äfven till sid~, så att 
dc icke slira för eller akter öfver. 

Då svängbomslagen äro väl ansatte till ringbultarne, 
och stöttade såsom förut är nämndt, kan stående tacklin-. 
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gen, och l.viingbomvanten ansättns s.'\ ,1tt de bära jemnt och 
lika med hvarandra. De sednare tagas niigot slyfvare tin 

stående godset, emedan de hafva liingt·e svigt, och di\ de 

gifva samma stöttning, påfrestas så mycket mindre, som 2 

förhåller sig till 3. Sist ansättas borgtacklen. 

En af de föregående tillredelserna förtjenat· sersldlt 
uppmärksamhet. Då man en gäng mätt afståndet emellan 
masttopparne, och bestäm t detta afstånd emellan de nedre 
blocken, mftste man noggrant bibehåll.a samma distans 
mellan topparne, när man kan behöfva ansätta ånyo; om 
man föt·summat· detta, gifva sig masterne allt som skeppet 
kommer ikull, och tacklingen frestas ojemnt. Andra sidans 
tackling ansättes för det lösa, och en svigtningsända inskä
res, att hindra den hänga i bugt när ikullvindningen sker. 

Då masterne äro sålunda stöttade, kunna ginblocken 
fastsys, och skråstöttorna kilas under fötterne, tills de .ta~ 
git en del frestning från vanten; noga tillses att deras öf
re ändar gå klara för salningarne, ty frestningen bör icke 
ensamt blifva på stöttor och däck, utan hvat·je vant och tac
kel skall dervid i sin mon deltaga. Fock- och stormastct·
ne förutsättas sl,ålade på samma sida $Om stöttQrna, med 
förut nämnde rundhult. 

G i n b l o c k, Storens: Ett p-kanons linieskepp bestås 
i fönåd ett 3o-tums fyrskifve .. block och ett 3o-iums tre~ 
skifve, hvilka äro fullt svåra nog till detta behof. 

Fy.rskifvebloc_ket blifver till väders, och stående parten 
af löparen nere, hvilket med tillhjelp af ett märsedrej~ 
repsblock, silsom ledare, gifvet· 8 parter i ginan; men om 
man heldre vill hafva 2 fyrskifveblock, kan ett hopsättas 
af alm eller annat fast trädslag; skifvorn;:t tagas från för
och st.orstängerne, och medelst en svarfstol gör man sig 
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nagel af en af jetnstöttorne på batteriet. Då blocket är 
fiirdigt göres en fyllning som passar mellan blocket och 
stroppen, att stötta de mellersta afdelningarne; om detta 
uraktlåtes kan nageln krokna och melhnskifvorna sänkas 
tills de skära i grund. 

Anmärkningar vid fyrskurna gin.an. Det är 
brukligt, att, då man beräknar kraften af tackel, dela frest
ningen lika på alla löparens parter; för praktiske män är 
det öfvedlödigt nämna, att denna delning af påfrestning 
ät' origtig, emedan verkan alltid är starkast på halande 
parten, och sedan första friktionen är öfvervunnen synes 
troligt att frestningen på hvar part tilltaget· som dess 
hastighet. Ett försök gjordes då parterne voro stillastå
ende, eller snarare då första friktionen var jemnt öfver
vunnen. Utan att vil ja uppgöra bestämda r eglor efter en 
enda observation, önskar man blott vända deras uppmärk
samhet, som äro hågade för undersökning, på en vigtig 
gren af vårt yrke. 

Gini)n var inskuren i 4-skifveblock med stående par
ten till väders, tillsammans utgörande 9 parter, 5o,5 ~ 
på fallet gaf I 2 ~ på g:e parten, 28 ~ på 7:e, 32,4 ~ på 
5:e parten o. s. v.; sidedes om man hade 8o tons att lyf
ta och önskade veta hul'U svår ända dertill erfordrades 
(med 4-skifve ginblo~k) si't lilt c vara omkretsen, då är 

9c
2 = 8o; c:::::: V4oo = \IM== 6,6 t u m eller 6! tums 

5 9 
tross närmast, blir svaret, om mln antager frestniugen 
lika fördelad; men frestningen på g:de parten är till den 
på halande, som I 2 till 5o; dela då 8o i denna prop01·tion, 
och man får ungefä1· 6 + I4 + 16 + 19·~+ :~.5 = 8o, 
så att halande parten måste kunna bära z5 tons, att lyf-

c2 
ta 8o tons. Nu är j = :>.5 tons, eller c = I I (nät·a), så 

att i stället för 6~ mås te man begagna 1 I -tums löpa~;e. 

10 
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Ginblock, Förens : 2 kardelbl a ck kunna bt'"a" 
.. k f" . o onas, 

om man ons ·ar a gman fyt·skuren kan man t' l! '· 
' t c~gga 

märsedrejrepsblock både uppe oeh nedtill . 

Gin löpare, Storens: vanttross om 1 r t um, skarfvad 

med bästa 8 tnms kabel, och ytterlicrare med 3 r :1 4 t o · 2' ' ums, 
om man endast har fartygets egna till.zån"ar men 2 • 

v v o ' .. ne 
r 1-lums kablar förlängde med 4-turns, vore bättt·e. 

Förens: Focke och Store kardeler förlängde med 3 

tums tross. Minst 3 kabellängder fordras ti l l hvar mast. 

Vid inskärningen sparas besvär genom begagnande af spe

let; att öfverhala upptager myck en tid, men kan under

li:ittas med enk.la taljor1 hvilka förf<:ras ömsom. 

Topp-stoppare. Två goda stoppare af 11 ellet· r3 

tum böra anbringas på hvar mast, banda med ankarstek 

rund toppen, och s& långa att sladdarue kunna skäras ge

nom stroppen på undre blocket, och derefter fastgöras 

m ed halfslag och bäntseL En liten talja och 2 nystan sjö

mansgarn läggas klar·a för lwar gina. Märsedrejrepsbloc

ken lwnna nyttjas att leda löparen, oeh stoppare måste 

äfveu tillagas för h varje sådan t, S()lll begagnas. 

Största uppmärksamhet är nödig vid löparens ledning, 

emedan minsta skamfilning med så stark fres t ning kan 

hafva de allvarsammaste följder·. En skarp yx hålles i 

beredskap för hvarje löpare. Lyfttaljor erfordras icke för 

detta slags fartyg. 

Brobänken. Tillagandet af bädden i hvilken de 

a ndra blocken fästas, måste bero så mycket af lokalen , 

a tt inga allmänna regl01· kunna gifvas, men man har h5r 

ned nnföre beskrifningcn af den, som begagnades af " .Mel

ville". 
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Motvigt fiir nedtryckningen. Då lacklingen iir• 

11 0 satt, ginorna inskurna, pumparue klara, och alla nämn

de förberedelser gjorde; lägges r5 å 20 tons vatten i fat 

långs den sida, som skall hifvas ned, och de surras till 

brokbultarue pi't back och skans. 

T i l !J· e d e l s e r f ö r· k u Il v i n d a n d e t. Fartyget ut

)J alas nJPdel st grundtågskablarne till 70 å 8o fot från 

bron, och grundtågskettingarne ge~mhalas väl. 

Det manskap, som skall sköta pumpar och sprutor, 

blifver ombord, jemte en afdelning timmermän, att täppa 

·små läckor, klara pumparne, gifva akt på masterne i 

fiskarne m. m . Handpumparne Legagnas så lä~ge de dra

ga, för att hålla fartyg et alldeles torrt. Det fria qvarte

ret af manskapet hålles i lä pil öfra däck, för att med 

sin tyngd hjelpa ginorna . Vid död tid börjas hifvandet; 

fartyget kränger 1S0 fö n · än det lösa är genomhalt, och 

· fortfar att närma sig till bron, tills det har 35° lutning, 

hverefter det börjur sacka ifrå n. 

Man må erinra sig att det är med stormasten som 

skeppet hifvas omkull, och att för-ginan blott är till hjelp, 

hval'före den icke böt" frestas allt för sträng t ; ombyte i 

spelen _sker h var halftimme. 

En tr:idsl<oning (formall som en kil a med afspet5ad 

ända) kan begagnas att hålla Iöparne uppe, på det skräck 

ning må undvikas så myck e t som möjligt. 

Det ögouhlick pumparne draga, sättas de i gång. De 

sista g1·aderue, nem!. från 68° till 74°, torde fordra den 

svåraste hifningen. · 

När skeppet är omkull , stoppas och sejsas fallen , topp -
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stopprarm: manas 1·und, halas e-enom och Lclä'"'as hv 
v oo ' ur-efter uppgås i spelen och Iöparne omkastas, sa rnt hala n-de parten lägges med en tOrn ru nd betingen, emedan man 

äfven genom spelen måste uppgå; det ta med tillhjclp af 
skon gifver minsta skräckningar. 

Ställningar. Goda flotta1·, som förut blifvit till a
gade af timmermännen, böra nu vara kl a ra att hala in; 
en sto1· slup, innehållande verkfat och malerialier föt· läc
kans botande, bör ligga i väntan, pf1 det icke en enda se
kund förloras då skeppet är omkull; låt folket sjunga och 
hurra vid pm11parne, och efto·gif denna del af discipli
nen för en kort tid, att den ej må hindra det ögonblick
liga ändamålet; gif noga akt på ginorna, och var kl ar 
att uppgå vid minsta kallelse, om de slappna ellet· m1gon 
del springer. Vid uppgående, nät· und1·e batte1·iets spy
gatt äro ur vatten, stå i spelen, borttag den smcrting el-

. Jet· bly, hvarmed de äro tti ppte, och liit vnttnet utrinna 
frå n undre batteriet; si\lunda ka n man utan arbete slippa 
Hera tons deraf. 

Timmermännen måste vnra försigtige (då den skada
de delen rensas upp) att icke !tickan förstoras, genom att 
företaga sig mera än de förmå fullborda, och såsom all 
män reg~ l "gör allting på det sorgftilligaste l iilt, innan 
man tänker på att uppgå". 

Att kölhala ett skepp meJ dess egna ressurser kan 
icke alls jemföras med sam ma förrä ttning p:\ ett mindre 
fartyg. Nödvändigheten att hafva allting af erforderlig 
styrka; att täppa så många hål, h varibland undre däcks 
porta t· aldrig fås fulllwmligt täl:l, och svårigheten att 
uppfordra vatten i 2 afsatser, utom de obandterliga di
mensionerna af spi ror, tågvirke oc.:b :JIIkn rcn , måste allt 
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tagas i betrak tnnde, ty förenade göra tle befattningen der-· 
med till en af de strängaste och ömtåligaste, som man 
11t1gonsin kan komma att i yrket utföra. 

Då Engelska Linieskeppet MeJville kölhalades, gjm·des 
_de1·vid de nämnde fö,·b e•·edelserna, med följande undantag: 
baslingeringame bo1·ttogos; märst·åerne begagnades icke så
wm svängLommar, emedan sviii·a spiror voro att tillgå; inga 
kett ingsvant pålades stormasten; en buk-•kråstötta använ
des i stället för skål; 28 centners ankaren utlades för 
grundti\gen; fyra ()fre batte1·iportar iemnades öppna, och 
Iot· och akter derom byggdes skott, att hindra vattnet, 
men derigenom ökades hickornas antal. 

Detta fo1·etogs vid Chinesiska ön Stora Chusans hamn, 
h varest är 3 i till 7 famnars lös mudder, och tiden löper 
oregelbundet, samt så stark t, att fartyget icke ·kunde hif
vns om k ull vid s p t· i ngtiderna. De närvarande (4) f<u·tygen 
v oro mest mindre, å h vilka fön·åder, kanoner, proviant 
och kmt måste med mycket arbete fördelas; men rode1·, 
vattencisterner, rundhult och ballast drogs upp i land, på 
en stenlagd bädd. Råttor och tjufaktigt folk bidrogo till 
besvädigbeterna, äfvensom sjuklighet, aflägsen vattenfyll
ning och dålig proviant. 

I stället för brobänk begagnades korvetten Ra ttlesna
ke om 26 kanoner, emedan derå voro fåsten för blocken 
på samma distans som afståndet mellan Melvilles master, 
men som derå icke fanns spel . svårt nog, surrades hon till 
linie~keppet Blenheims undre batteriportar, så att akter
Juekan kom midtför skeppets spel. I Rattlesnakes akter
lucka fästades storens undra ginblock, på följande sätt: 
två svåra spiror af hårdt trä lades långskepps i luc
kan, under trossbottensbalkarne, och luckekarllarne stötta
des af 5 snedsträfvor å hvar sida från balkväga1·nc. De~-
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sa sträfvor stöttades ytterligare från d ~icksbalka 1· n e och 

fötterne Letäcktes med ballast äfvensom hela däcket öfvet· 

tersarne. Denna stöttning må anmärkas, emedan den gaf 

frestningen en direktion åt sidorna, så att fartyget icke 

led det minsta deraf. Mellan däcken fylldes rund luckan 

med ballast, äfven på däck, der ett par andra tersar 

lades. Blockstroppen upplades i 2 ltka längder, så att ett 

öga af hvardera grep om blocket, de andra ögonen togas 

i hyss unde1· undre tersarne och bopsyddes öfver de öf

re, hva1·på rummet mellan stropparnes parter fylldes med 

ballast, och allt gjordes så bastant som möjligt. Blocket 

}Jvilade på de båda jem-1·orpinnarne, lagde tvärs öfver 

luckan på däck. De främsta undre blocken suuades öfver 

bogsprötet och in genom klysen på Rattlesnake, de1· fle re 

tons hallast placerades förut. 

Pumparne . .Melvilles pumpar ~tålldes i luckorna, 

i hopp om att slippa hugga upp däck, emedan alla när

varande trodde att kölen skulle komma upp vid en mindre 

kullhifningsvinkel, än erfarenheten sedan utvisade hehöfdes. 

Ginlöparne. Slående parten af ll'ipame gick om 

toppen, den halande parten ledde genom Rattlesnakes och 

Blenheims pol'tar till den sednares spel. Förut ledde ha 

lande parten från blocket på bogsp1·Ötet, genom Blenheims 

portar, till dess härosta spel. 

Undre blocket var hopsatt af egne timmermän, det 

c'ifre tillhörde Wellesley, som ensamt af dervarande fartyg 

hade något svårt nog. Ni "o pumpar till verkades äfven af 

.~>keppstimmermännen. 

Den 23 Augusti , vid död t id, började kullhifvan

tlet , och på 1 {· timme va r skeppet nere t ill 65', men 

pumparne d rogo då icke längr <~, l1V arföre gi norna omka ~ 
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stades, och det uppgicks, icke utan skräckningar, på 14 

minuter. Skon vi J spelet var icke använd; skotten på. 

öfre batteri et voro icke nog höga, utan vattnet gick öf

ver,' och ned h·ängde i fartyget, emellertid [lek man se 

hvari skadan bestod. 

Den 2 7, dä pumparne fått erforderlig lutning, me

delst upphuggande af däcken, och öf,·e batteriets portar 

blifvit drifne, hifvades ånyo ned till 6g" på 1 t . 4o m. 

Då sprungo 2 kardeler i för-ginlöparen, hvarvid storgi

nan genomhifvades tills frestningen upphörde på förens ; 

denna fö1·stärktes med tirning ; ginorna stoppades, omka

stades och uppgingos. 

Mau hade anmärkt att Rattlesnake lyftades alltsom 

endera ginan frestades hlh·dare, och tog sedermera ledning 

deraf till jemn hifn ing. Skeppet läckte då obetydligt, och 

kunde säkerligen bållits länge ikull, om allt hållit. 

Vid uppgående skräckte storginan hårdt, så att öfre 

stroppen fre~tades betydligt, och masten skakades. 

Fartyget låg då 17 f. 2 t. akter, 17 f. 1 t. för, med 

10 tons ballast i kettingslårarne och x5 tons i piken att 

fä fartyget1 på näsan. Nu uttogs kryssmasten att lätta 

akterskeppet, ballasten f1·ån piken, och alla flyttbara tyng

der bortfördes. Buk-skråslottan på storen borttogs, och 

ri1asten skålades med kryss-stången samt en forrådsspira . 

De 4 mellersta portame på batteriet hlefvo åter lemnade 

öppna; nageln i öf1·a blocket befanns böjd, men behölls 

ändå, emedan ombyte deraf orsakat förmycket dröjsmål. 

Ännu en 3 tums tross togs till förstå1·kande af storens 

blockstropp. Efter dessa forändringar li\g fartyget , 7 f . 

5 t. akter, 16 f. 6 t. för. 

Den 2 September, då hifuiugen åter började, låg 
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skeppet icke alldeles parallell med Rattlesnake, hvat·forc 
ett af grundankarne draggade med. Man måste upl)"" 

o d , 
utföra ankarne längre bort, och katta dem med ett varp-
ankare och en längd af smäckrast!~ kettingen. 

Der. 4 hifvades omkull till 7f på 4 timmar 22 min ., 
hvarunder hifningen var så svår, att till slut 10 min. at
gick för hvm· grad, ehuru 37o man ansträngde sig i spelen. 
Sedermera befanns dock Blenheims spel nftgot bristfälligt. 

Båda blockens nagla1· böjdes, emedan inga fyllnin
gar funnas mellan _blocken och bäntslame. Masterne sto
do så väl, att ej ens fockmasten rörde fisken. Skeppet 
gjorde mycket vatten, troligen emedan sidan ej på lång 
tid blifvit drifven under bastingeringarne. Efter 2 

timmar måste åter uppgås, med 5 fot 4 t. vatten i rum
met, hvilket tog 4 timmar att minska till en fot med bå
de kettings- och handpumparne, emedan hela besättnin
gen, som ej var sjuk, blott räckte till 4 qvarter, och fol
ket ej stod ut mera än 3 i minut i sender att hålla pum
parne gående 23 slag i minuten, som behöfdes för full 
effekt. Detta va1· ytterligt tröttande. 

Den 5 var hifningen så tung, att ehuru 3oo Lasca
rel' togas till hjelp åt Blenheims besättning, så att de ut
gjorde 3 qvarter, voro de alla uttröttade då skeppet på 
8 t. 3 m. var nere 73°. Fyra af borgtaljorna sprungo, 
troligen emedan afståndet emellan de undre blocken var 
en smula större än mellan de öfre, så att masterne skilj
de sig alltsom skeppet kom ikull. Efter 3 t. 16 m. upp
gicks med 4 fot vatten i rummet. 

Den 7 hifvades omkull till 3o0

1 då nageln till ena le
dareblocket gick, så att uppehåll måste ske medan det 
ombyttes. Denna nagel hade likväl ingen bräcka och kunde 
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bära ~2 tons . På 3 t. 24 m. hade man fartyget omkull till 

74•. Dyning från sydost och flod orsakade att då skeppet 
legat omkull* timme, sprungo 4 vant af stortacktingen och 
2 af svängbomstagen. Då uppgicks med 3 fot vatten i 
rummet, sedan lyckligtvis arbetet på denna sida hunnit 
slutas. Fartyget läckte mindre än förut. 

Nedhifning på styrbords sida den 17 Sept. 
Rattlesnake och Melville hade blifvit omvända, och den 
förra åter surrad; skr<lstöttor, bultar och svängbommar 
förfarna, storens svängbomstag ersatte med tre längder af 
ett handelsfartygs ketti ng, som motsvarade 1 1 tums kabel , 
och 2 längder af egen smäckraste ketting enatsvarande d 
tums kabel, hvilka ansattes från undre batteriets portar 
och höJlos fria från rösten med klykor. Sidor och por
tar voro drifne som förut, pumpar och ställningar förän
<lrade, och alla förut nämnde förberedelser i omvändt föt·
hållande, utom tågen, hv .ilka nu intogos genom "lä" akter
port och klys. De 4 lä-portnme på öfre batteriet lemna
des öppna, och skotten förforos t i Il den sidan; tacklingen 
var ansatt, skr<1sWtto•· kilade, och Iöparne inskurne. Sto
rens löpare ledde då till Bleuheims främsta spel, som ha
de mesta kraften; sexton tons vatten i kärl surrades langs 
öfra däcks lä sida. 

Vid dagningen hifvades skeppet omkull 75° pä 1 t. 
56 m. Då öhe batteriets porlar voro nere, brast det främ
sta skottet vid Jem, så att vatten itll'usade till större u.ängd 
än pumparne kunde uppfordra; p:'L r i t imme steg del öf
ver vaterborden, och ginorna måste uppgås vid 4 f. 1 0 t . 
vatten. De 268 ton.; deraf, som furtyget då inne!Jnde, 
fordrade 210 minuter att Linsa med kettingspumparn c, 2 

handpumpar och. 5 sprutor, hvilka således drogo nära l ~ 

tons i minuten. 

Tiden för kullhifvandet synes ganska läng, men man 

11 
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måste betänka att hvarje yttersta man vid spelbom 
llJarnc 

måste gå 6 i Engelska mil; för att göra detta med stör-
sta verkan borde han gå 2 .} mil i timmen och dra a 
27 -! U, men för att lagga ned fartyget 5°, borde han :,

1 
nära -! m~] på ro minuter eller i timmen r ! och dra;~ 
4o U, hvdket är mera kraft än han kan antagas utöfva 
vid denna hastighet. 

Rapport öfver MeJviiles tillstånd, dat. Chu
san d. 22 Sept. r84o. Fartygets skador iiro helt och hål
let i akterskeppet. Aktersta stycket af kölen ät• mycket 
skadadt, så att r6 fot deraf äro rent af hm·fa, och akter~ 
stäfvens spår derigenom hart, samt bultarge vridne; det 
öfriga, nästan så långt som till första lasken akterifrån, 
har mer ellet· mindre gifvit sig. 

Af löskölen äro 24 fot alldeles borta och 33 fot af 
en i England underlagd extra lösköL Undre delen af ak
terstäfven, under roröglan, ät· mycket splittrad, och spun~ 
11ingen på styrbords sida skadad, omkring sex fot uppåt 
fr:ln stäfvens underkant. Sambordsplankan på samma si
da ikadad, båda dess nåt öppna till 26 fot a k teriii-å n, 
och underkant mycket skamfilad. En del af sambords
plankan om babord bortryckt jemte kölen, och för öfrigt 
lossnad utmed de öfriga skadorna. För att laga allt det
ta hafva sambordsplankorna blifvit ansatta, bultade och 
drifna, samt om babord skarfvade med furu, väl förbul
tadt och drifvet. För styrka under, har ett stycke furu 
planka om 6 ! tums tjocklek blifvit fastbultadt till undre 
delen af resningen så långt som kölen är borta, och för
bundet med akterstäfven medelst 2 derigenom bultade 
och klinkade klossa t·; återstoden af kölen, som är skadad, 
har b!ifvit renhuggen och drifven. Öfver alltsamm~ns 
kläddes noga, på några ställen med filt och bly, och 
i.ifvcra llt med tjärad duk, och kopprades säkert, sedan de 
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behöflige bultarne hlifvit tagne af kopparbultarue å den 
skadade delen af kölen. Rodret äterstår att reparera, dess 
understa del är alldeles bol'ta, och delen nedom lägst.l 
rorl1aken, närmast stäfven, ät· mycket spräckt och skild 
från bultame för rorjernet. Den undre rorhaken ör nå 
got böjd. (Detta lagades så att rodret afkapades jemt med 
akterstäfvens underkant, jemnades och kopprades.) 

. Af föregående synes, att, om Me! ville stött några fot 
förligare, fartyget genast sjunkit, emedan resningen aktet· 
nu endast förekom sådan olyckshändelse. 

Efter de sju kullvindningarne märktes dock ingenting 
ha gifvit sig i någon del af fartyget, och kostnaden af 
hela reparationen var särdeles obetydlig. Då skeppet se
dan kom till sjös, befanns det fordra mera babords än 
styt·bords rodet·, emedan kölen låg litet mera åt detta håll, 
akter om aktersta lasken; och som rodret hlifvit minskadt, 
behöfdes mera rörlighet derå, för att verka som förr. 

Med skäl må man högakta den skicklighet och om
tanka, som utfann, och det nit, den omsorg och drift, 
som utförde en så vigtig och ansvarsfull manövet·, uta_n 
en enda olyckshändelse. Icke heller förringas dessa käns
lor vid underrättelsen om att Melville derefter qvarblef 
flere månader i Chinesiska farvattnen, gick fyt·a gånget· 
öfver grunden vid "Lankeet" (föga djupare än hon låg), 
intog en vigtig plats uti alftiren vid Bocca Tigris, och slut
ligen gjorde en resa om t6ooo Eng. mil, hvarunder hon 
uthärdade en häftig storm utanför Madagascar, samt anlände 
till England utan att ens läcka e-n tum vatten i timmen. 
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Dag. 

r84o. 

d. 27 Aug. 

d. 4 Sept. 

~d. 5 D:o. 

d. 7 D:o. 

r:a l'.iedium. 

l 
Dag. l 

d. 17 Sept. 

d. 20 d:o. 

,2:a medium. 

1:a medium. 

Differ. 

Tab. 1. Tyngd fö r att lcöl!tala 

Babo1·ds 

- Q Tid Tyngd ljftad s. Rattlesnake :::: ;j 
efter --------~ C-. 

:::: lyfte sig. enligt Cl'l cnli <>t '!Q Q) r5 '. .,, ...., faren het. "Etlye. ,' 

t. m. tum. Tons. Tons. 

6go r. 25. lO~ 84,27 8r 

73° 4· 12. ro ~ 83,3! So 

73Q 2· 47· 91 73,6 70,75 

-.C> p 3. 8 . 12 g3 8g,5 

72 
o 2. 53. roa 83,54 8o,3r 

Styr·bords 

pk I .. 3 J. 83 
4 67,8 1 65,r 5 

73t I. 27· Bl- 67,81 6.5, r5 

7y I . 29. 83-4 67,8r 65,r 5 

72, 2. 53. l 3 
1 on;: 83,54 8o,3r 

- I + 1.24 - L 2-.} l+ rS,78 + I5, r6 l 

Utom det vatten på i5fre dijck och kcttingarne på top~ 
som r 5~ tons, kan denna'(s kill nad hänföras dertill, att ha
räk ning sy nes centrum voluminis hafva legat 2 f. 2 t . nn
sida var nere, men vid styrbords sidas nedläggande val' 

Linieskeppet frlelville. 
sida ned. 

Anmärkningar. 

Alla ö f re batteriets portar drifne. 
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r5 tons ba Ilas t i piken, 1 o1 d:o i kettingslårarne. 
Ti\gen intagne pft öfra sidan. 

Mesanmasten och ballasten i piken uttagne. 
Fyra batteriportar lenmade öppna. 
Stormasten sEtlad med spiror. 

l 
Ingen förändring. 

Ingen änd1·ing. 
Sqvalp hindrade noggranna ob&ervationer på åm

ningen. 

En grad på 3 mm. 2 sek. 

sida ned. 

16 tons valten på lä sida af däck. 
5 kettingsvant, lika med r! tons på masten. 
1\'\gen intagne på nedra sidan. 

Ingen ändring. 

En grad på 1 min . 24 sek. 

D:o på 3 - 2 -

Skillnad i tid 1 minut 28 sekuuder mera vi-i ba
bords sida. 

pen, som lättade styrbords sitlas kullhifvande så mycket 
bords sida var 4 tum tjockare än den andra. Genom be
der trossdäck, och 3 f: 6 t. under metacentrum, då babord> 
centrum voluminis 3,16 tum högre. 
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Tab. 2. Fartygets läge, nedtryckning och 
medium af tid dertill. 

l 

Grader 
lutning. 

o 

x5 
x6 
2.0 

2.5 
26 
28 

45 
47 

48 
5o 
53 
55 
5g 
6o 
63 

65 
6g 

Medium 
af tid 
till 5'. 

min. sek. 

10 t3 
l I 20 

9 48 
10 12 

10 15 

9 14 
9 51 

10 19 

13 46 

r4 5o 

Delar af fartyget nedsänkte, samt 
anmärkningar. 

Det lösa af löparen genomhaldt. 
Kopparen nere, med en tir aftagen. 
Fartyget närmas. 

D:o. 
Undre bärhultet i vattenlinien. 
Undre delen af undre batteriets 

portar. 
Ringarne i midskeppsporten. 
Grundtågen slappnat. 
Hfdet i midskeppsporten. 
Fartyget sackar ifrån. 
Gångjernen af midskeppsport å 

undre batteriet. 
A k tre undre batteriets port med 

underkant. 
Hålen för portskänklingarne mid

skepps. 
Öfre bärhultet. 
Unde1·kant af öfre batteriets mid

skeppsport. 
Stor-röstets förkant. 

B2stingeringarne midskepps. 

Första plankan af däcket nere. 

Ha lfdi:icks-bastingeringarncs för
kant. 

Tredje plankan från luckekar-
mar n e. 

10 56 x! planka af däck från luckekar-
marne. 

1! d:o, kölen 2 fot uppe. 
------~------~----------------------

ÖRLOGSTJENSTEN. *) 

III. 

I nnan jag går vidat·e uti skät·skådande af Örlogstjensten, 
torde det vara angeläget att nkapitulera, ellet• kasta en 
blick tillbaka på mina förra föredrag, för att sammanlän
ka de grundet·, hvilka, ifrån den sida jag trott förhållan
dena kunna betraktas, utgöra viikor för den rätta Ödogs
tjensten. 

Skildringen af det militäi·a sjömanskapet, och upp
dragande af en historik deröfver ifrån råhetens tidehvarf 
till det närvarande, trodde jag nödvändig, för att ådaga
lägga, att man gjorde sig ett allt för 01·iktigt begrepp, 
om man ansåg yrket vara förknippadt eller behäftadt med 
·sådane, till naturen af saken hörande och följ3kteligen 
oundvikliga omständigheter, som medförde hårdhet eller
att jag så må säga - lynne eller lyte af grofheter, hvil
ka från andra yrken äro bannlyste. 

Det ät• ådagalagdt, att utbildningen af allt sjöman
skap gått i bredd med materielens fullkomnande: att den 
ifrån ökstocken, genom ·konst och vettenskap, hunnit. till 
närvarande höjd: att förmågan att den begagna, och fram
stegen i berörde afseenden varit märkligast, just under en 
tid, under hvilken Örlogsmanna-Sjömanskapet varit minst 
utöfvadt, neml. de sist förflutna 29 fredsåren. 

Det torde icke vara tvetydigt hvad som föranledt ett 

•) Fortsättning från pag. 17 i föregående bäfte. 
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sådant förhållan~e och det torde icke kunna förnekas, ntt 
det är vettenskapernas allmännare och grundligare utbre
dande samt, i följd deraf, en högre kultur i vi\r tids ge
neration, som deruti haft den drygaste om icke hela ve1·

kande orsaken. Det är allts."t otvifvelaktigt och kan an
tagas såsom ett axiom, att, enär den 1 ätta Örlogstjenstens 
grumlpelare är kunskaper i furening med sann humanistisk -
bildning, kunna grofheter och hårdheter omöjligen vara 
på sitt ställe der; tvärtom utgöra de svårare lyten der, 
än uti andra yrken. 

Öfver5ående till betraktelser öfver Örlogstjensten hos 
oss, hade jag uti mitt första föredrag försök t göra det 
tydligt, att icke några hinder funnos att organisera den 
lika regelbundet som tjensten i annan milität·. Under be
handlingen häraf leddes ämnet in på det speciella och 
till en skildring af vår gemenskaps klasser, hvarvid jag 
trodde mig på anförda skäl kunna yrka, att om vi icke 
uti dessa institutior.e1· hafva företräde framför de fleste 
nationer, så stadna vi dem åtmimtone ingalunda efter. 

Tjensten, för den del densamma rörer den arbetande 
klassen, trodde jag mig kunna framställa såsom enkel och 
redig, om den ordningsfullt och lika systematiskt hand
hafves, som i andra militäl'tjenster. Men viikoret ansåg 
jag vara dess subdividerande uti funktioner, och dessas 
sammanlänkande till ett helt. 

Uti det andra föredraget ansåg jag mig böra börja 
med att ådagalägga, huru som den nog mycket 1·ådande 
opinionen, att allmänt sjömanskap utgör det hufvudsakli 
ga och egentliga viikoret för Örlogstjensten, är en asigt 
af menligt inflytande. Men då jag nog lösligen behand
lade ämnet, är det angeläget, för att undvika missförstånd, 
att härmed fö1·klara, det jag anset• lika stort fel vara att 
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vf1rdslösa sjömanskap, som att göra allt annat än skeppets 
prydlighet och mani5vrerande till bisak. 

Kasta ,.j en blick in uti historien, så finna vi uti 
,krigen emellan England och Holland tvenne makter, hvil
h i sjömanskap icke gåfvo hvarandra efter; men militär 
var ingen af dem, den tiden. England, såsom starkast, be
,höll öfvervigten. Uti Amerikanska frihetskriget brotta
.des militäre1· med sjömän. De föne, eller Fransmän bi
trädde af Spanim·er, öfvenumplades af de senares eller 
Engel~männens jemförelsevis mera rörlighet och djerfva 
genomhrytningstaktik, som då gick an, och de behöllo 
föt·delen. Men sjömannen och mililaren förenades hos 
No1·d-Amerikanarne, som insågo vigten af att icke låta 
för.kärlek fi)r ettdera få inverka på det andras bekostnad. 
Detta har verlden måst erkänna, och verlden söker nu 
att fullkomna sig uti båda delarne, som med gemen~amt 
namn kallas - Örlogstjenst. 

Att härom äga en på öfvertygelse grundad opmwn, 
måste för hvarje Officer vara nödvändigt, emedan, med 
.denna opinion, har mannen som vii! uppnå någon säker
hel i sin metier, en gifven ledtråd för att uppsöka allt 
väsendtligt, som tillhör Ödogstjensten, framhafva det för 
eftertankans granskning och göra kombinatiener, hvilka, 
ordnade, inskärpas till snart sagdt en mekanisk vana. Meu 
:utan en bestämd opinion om llVad som med Örlogstjenst 
är att förstå, stadnar man i allmänhet, i fråga om verk
lig tjenstbarhet, vid medelmåttan och derunde1·. 

Vidare sökte jag uti andra föredraget utreda de vä
sendtligaste vilkor hvarpå sjökrigstjensten hvilar, och jag 
akulie tro, .att icke något misstag ligger i den antydda 
satsen: "att man nu, jemförelsevis erpot fordom, med me
",·a säkerhet och hastigare kan pilräkna ett kraftfullt skepp, 

12 
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"om en allmänna•·e erfarenhet hos pe1·sonalen an ~kulle 

"saknas, allenast de båda lwfvudpersonerne, nem!. Chefen 
"och Sekonden, med behörigt fiirtroende till hvarandra, för

"stå att gifva väl gcn:>mtiinkta och utförbara dispositioner 

"för tjenstens gång och skeppets hållning, och från först a 
"ögonblicket till det sista hitcr en llVar göra sin tjenst." 

För många om få tillfällen att handlagga tjensten, 

kunna vi väl ej alltid hos Chefen och dess närmsta man 

påräkna den takt och vnna samt den harmoni, som utgö1· 
viikoret här. lVlan utskickas några månader på prof eller 
för att vinna kompetans till befordran; mellantiderna äro 
för långn. Man är ovan; man känner icke h varandra. 
Allt detta alstra1· osäkerhet uti tjenste-utöfningen, som i 
fortsättningen blifver hvad som ifrån begynnelsen deruti 
gmndlägges. Man kast::u: sig in' uti jcmknings-systemet, 

nem!. att befalla och taga tillbaka, och detta ä1· en kräf
ta i tjensten . 

Emellertid är unga ·bildade Officerares (och många 
sådane iiger vapnet, som sett och öfvat tjensten annorstä

des) ställning icke här den behagligaste. Jag har dock 
den tro, att man icke må misstrÖ'>ta om en, jemförelsevis 
emot fordom, rätt försvarlig skepps-hållning, och delta 

tillvägabragdt just genom dem. Men jag föruts~tter alltid 

hvad jag angifvit såsom driffjedern för tjenstens befor
drande, neml.: "den allvarliga viljans lzraftiga sträfvan att 
"pil behöriga vägar söka gagna och fullkomna tjensten.11 

· Jag kastar mig hä1· in på en stråt, som mig veterligt, 
ingen före mig belrädt, nem!. att undersöka ett skick, de1· 
tjensteu icke är ordnad. Men då jag företagit mig att 
öppet skärskåda tjensten allestädes, och de omständigheter 
som derpå bnfva inflytande, hade det varit en ofullkom

lighet att förbigå denna del deraf, som ty värr hos oss 

• 
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• t erkännas vara det rådande skicket både till sj'ös och tn<lS c 

lands. *J Jag är dock ingalunda förlägen att här yttra 
mig, ty förhållandena äro enkla och, efter mit t sätt att 

)Jedi)mma dem, ingalunda ömtåliga, ty jng tror mig nog 
beknnt med min tids ungdom, fiit· att icke misstaga mig 
om dess tänkesätt i afseende på den metier den valt för 

verksamhet, och den tjenst den antagit för lifstiden. Och 
jag anse1· för en lycka föt· 'Vrn· t id att Örlogstjcnsten vun
nit det anseende, a t t J ess Officerskorps under en lång 
följd af år kunnat rekryteras af bildad ungdom, snart 
iagdt från alla hörn af fäderneslandet, som icke ryggat 

fi1r de ullvarliga prof, som utgöra viikor för inträdet. 

Jag tror mig, vid betral,tande här::lf, kunna antaga, 
alt iugen intl·ädt uti ellu danat sig för Ödogstjensten, 
utan under förhoppning att deruti vinna fortkomst; ty en 

hvar som ägnar sig åt Statens tjenst måste äga rättmätiga 

anspråk på tjenstens fördelar, i den mån ban medverkar 
till dess utöfning och förkofran. Det är alltså tjenstens 
··'fordringar'' som måste uppfyllas, för att gifva ansprill> pä 
tjenstens "fördelar11• Härom måste alltså en hvar hafva, så 

till sägande, slutat ett kontrakt emellan sig sjelf och sta

ten. Följ:akteligen och då jag bör och måste använda 

"den allvarliga viljans Tora/t'' fö1· att gagna mig sjelf, och 
detta har ett os k il jak tig t samband med tjensten, så är det 

ju tydligt, att jag icke kan befordra tjens·~·ens. bästa, u~~n 
att befordra mitt eget; ellet· i omvändt forhallande: fot·

summas det ena så försummas det andra, och då är ju 

kontraktet brutet af mig sjelf. 

Sedan jag nu redogjort för den opmwn, som jag tror 

vara den allmänna, går jag att skärskåda några af de ka-

•) Jcmfiir hvatl 50nl blirvit afhandladt i detta a(sccntle uti Tid-

3krirtcn I :a Hiift. 18!1, l' ag. 34 od.t följande. 
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tegarier uti hvilka en yn~"re Sj·Ö-O.Ilicel" kan komr v 11a att 
handla uti ett krigsskepp, der· tjensten icke iir· •ysterrwtiskt 
ordnad, och vill, uti hvarje fall, för·söka att skildra hurn 
han skall kunna gagna der. 

I allmänhet har hvarje Officer·, dels genom theorien , 
och dels Under de tillfällen till praktisk uudervisning, ~0111 
under läro-åren yppats, hunnit så initiera sig, att 0111 

icke full bekantskap erhållits med det minutiösa i detal
jerna, så äges dock reda på det väsendrligaste. 

Såsom D etalj-Officer fiirordn;~tl 11tt biträda Sekon 
den, hör han ifrån början till slut, följa :dit hvad dervid 
kan förekomma. Detta i:ir hnns pligt, ty det ät· j1 1 er·
kändt, att Sckonden beginge ett fel, om han gick honom 
förbi uti några dispositione•·, och bvad som iir en skyldi<>
het der tjensten är ordnad, rn~lste icke upphöra att va~a 
det, der·före att förmnnnen begiir· misstag. 

Rustningnr· g& nu mera icke hastignre, sedrtn beflil e t 
blifvit nämndt och öfver·tagit fartygets upptacklin" och 
klat·~(jrin_g, _än att tid nog gifves fiir en Ofiicer, r~ l t taga 
en lullstandig ktinnedom om skel)flCts inrod 111'n" ~r·\, ..... · - , ... v ' .._, e nsorn 
om al_It hv~raf ~e effekter bestå, som tillhii1·a den detalj 
hva rvrd enlrgt fpfn:J orde1· han skall hitd da. 

Uppbördel'lles placering bör a Il tså utgöra förern;ll f i i r 
hans första uppmärksamhet, i egenskap af De tal j-Oflicer, 
så ·att ordning och redigh~t må vinna~ dervid. f-Jär, ~ii 
väl som uti alla omstiindi!:!hete•· b(ir rlet noga · 1 tt v ' 1:1 ' . agas, 
att en lwm· får göra sin tjenst; och i detta fall iit· det 
t~ppbörds~annen, som iir i ft·åga. Han bör redog6ra för 
sm Detalj-Officer, huru han anser fö,·delaktigast och Ön
skar att få hvarje sak för sig ordnad. Och om det då 
föl'lniirkes, att icke utrymmet rätt bl"'g<lgnas, "' att i mi>j -
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ligaste mr,tto hvarje sak. för sig är vårdad och efte_r egen
skapen deraf sarr.·t sannoliknste behofvet åtkomlig; då, 
men icke annars, och sedan han noga betänkt sig, för att 
e j utsätta sig för misstag, och sedan han, hvilket aldrig 
bör uraktlåta' (äfvcn då allt gillas) i ämnet kommunice
rat sig med Sekonuen, bör Detalj-Ofliceren vidtaga rättelser. 

Under utöfningen a{ allmänna tjensten är det att mot
se, det eu uppbiirdsman kan få direkt Lefrtl!niug om åt
skilligt, hvarorn Detalj-Ofl.lcrrn saknar vettskap. Denna 
oor·d~ing är uf enahanda egenskap fö1· Detalj-Ollicern och 
t jensten, som om Chefen går förbi sin närmaste man, der 
Jenn,: blir vnra mellanlänken. Här beror det på att rätt 
bedi)mrnu sin stiillning. Förblifver man overksam, så blif
vet' icke tjensten bevakad, i\tminstone icke af behörig per
snn. Att söka riii ielset· för tillfi:illet, och för alt förebyg
ga dylikt !lir· framtiden genom explikationer med fÖI'Il1~n
nen, tir vaTI'ikligt, och torde oft'lst fö.wnleda obehagl1ga 
scener·, till ingenting gagnande, mrn väl orsaka en skadlig 
spänning i urngiin get, utan att o01·dningen erkännes, U.ngt 
mindre al'hjdpes, då den icke erkännes eller förstås å be
l1örigt hr111. I detta fall gi.i1· den rätt försigtige Detalj
O!Ttccrn detsamrna som en sin befattning vuxen Sekond 
bör iaktlGf;fl, då lwn mankeras, nem!. att handla så, som 

0111 rt!lt g[;tt i behörig ordning, samt i allt hvad pt1 ho
nom beror söka befo1·dra tjenstens bästa fiil· tjenstens sk ull, 
icke för fiirm,,nnens, hvars antoritet han icke bör· blott
ställa. Härtill saknas honom icke utväg. Utan hans (De
talj-Oflicerns) vettskap kan ju ingenting väsendtligt före
taga~, då han har nycklarne till uppbördsrumrnen, och 
mnn följakteligen måste anlita honom, innan något, hvar
till åtgår materialier, kan verkställas. Men· med en räl.t 
uppmärksam Detalj-Officer, som ifrån början tagit ~in 
tjenst rätt, bör det 5ällan komma i fråga, att så der bitf
va förbigången, ty gemenligen äro upphördsmännen icke 
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dc som först upptäcka Ll'ister ellei· vinnlii"ga ·,. . . .. 
• b s1., om f 01._ 

bättnngar. Allmännaste fallet är att Oflice · d ra1·ne 1 etta 
afseende äro de första; och då beror det på deras fo1·hål-

lande till Sekonden att befordra framgåno-en 0 ·· 
b • m ratta 

sättet här ta"ei' · g f l h 
t> m en e , som a1· sann bildning och 

god vilja. 

Enär methoderna för skeppsarbeten äro flerfaldi"a , iii· 

det i~ke rådligt, att, om Sekonden, med förbigåen~~ af 

Detalj-Officet·en, icke sjelf gör sig till ledare af dem, öf

verlemna utf.oran.det åt uppbördsmännens godtfinnande, 

livadan Detalj-O.fhcerens mellankomst är nöd ·· d' 
.. . . van 1g; men 

~an bor 1cke heller hä1· uraktlåta att låta uppbördsman-

uell få göm sin tjenst; och dertill hö1·er, att han först 

bö1· redogöra för sättet att utf.'.ira hvad som fö1·ekommer 

och hmu dermed höt· tilloii Förma··1·f,es da" tt ' 
" · • a 1nannen 

iii' obekano~ med bättre eller ginare methoder, bör Detalj-

Officem saka, att på behöri"a vägar Hta de '"o • J' 
o b ' JOJoman 1gaste 

methoderna bhfva gällande; och del'lill saknas honom icke 

utviig, om han ä1· ~äkcr på sin sak. I hvilket fall som 

helst, är det hans pligt att tillse det möjligaste fullkom

lighet vinnes i hvad som sket·. 

?~pbördernes onlningsful!a joumalisering är ett bland 

de v1gt1gaste ärenden att bevaka. Den mindre underby _. 
d b" d o - gg 

na som upp or smännen 1 allmänhet äga, göt· det nästan 

omöjligt för dem, att uti ett skepp, der icke denna an<>e

läge~het, så väl som all t annat, gå1o u t i en regelbun;en 

ordmng, med den säkerhet kunna bokföra allt i deras 

vidsträckta uppbörde1·, att icke stön·e eller mindre oredar 

~er uppstå. En redlig uppbördsman kan lätt blifva olyck

lig genom en ouppsåtlig miss-skrifning eller glömska: en 

anno~ kan af fm·håga för brist iakttaga alla tillfällen "Qtt 

afsknfva föt· mycket, och derigenom hopa på sig öfver

skotter, och en tredje, mindre redbar, kan iakttaga samma 

1 
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tvä" i afsigt att försnilla . Allt sådant leder till bryd-
n o ., " 
samma efterräkningat· i framtiden, och har nagon gang 

blifvit föremitt för legala undersökningar, eller vunnit an

nan offentlighet. Detta är menligt för tjensten, och gifver 

luft åt den benägenhet man har, att anse det administra

tiva i flottan vm·a i saknad af integritet och nödig upp

märksamhet. 

Att här mellankomma är en väl använd möda af en 

Detalj-Officer. Men för att gå säkert till väga, ä1· det 

nödvändigt, att en viss ordning iakttages, som oafbrutet 

följes. Allmänna tjensten i skepp må vara huru obestämd 

som helst, så måste någon tid kunna afses för detta vig

tiga ändamål. Det är ock alldeles otvifvelaktigt, att en 

Detalj-Officer, om han med den grannlagenhet iOm tjen

sten fordrar, att han bör iakttaga emot sina förmän, utan 

afseende på huru detta motsvaras, skall tilltvinga sig e'n 

godvilli"' uppmärksamhet för hvad han hä1· har att äska, 

som är 
0

att uppbördsmannen för honom, på lämplig förut 

bestämd tid, dagligen skall förevisa en uppgift . på h vad 

som af uppbörden blifvit anväudt, på det att Detalj-Offi

ceren må kunna tillse, dels att de qvantiteter som afföras 

öfverensstämma med hvad som verkligen åtgått, och dels 

att meningarue få en behörig uppställning, innan de in

föras uti journalen, hYilken det tillhöt· Officeren att fram

lemua till Sekonden, fö1· att attesteras. Härigenom here

der sig Detalj-Office1·en äfven tillfålle att kontrollera äf

ven sådane skeppsarbeten som hlifvit företagne utan hans 

vettskap, ty då dertill åtgående materialier anmälas till 

afföring, möter intet hinder att på det fullbordade arbetet 

kasta ett granskande öga, och låta uppbördsmannen för

klara hvad som kan synas tvetydigt, samt i händelse nå

got vore att anmärka, eller att anledning visade sig till 

försnillnin"' då vidtag:t den utväg som icke kan misslyc-
b> l k . 

kas, att geuom en nogare undersökning få det fe a hga 
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och missbruket rätt~dt . Att varsamhet hti1· bör iak ltagas, in
ser säkerligen h varje tänkande OJ1i.cer, l y de t ti r ick e min
di·e menligt för tjensten om en bra karl komprometteras, 
im om en Officer gör sig känd för o!Jebörig kittslighet, 
emedan båda lida denid i sitt anseende hos unde,·lyda n
de, hvilka villigt hörsamma mak ten då den vägl edes af 
rättvi$an, huru strängt den ntöfvas, men ft'irlorar förtro
endet, der den öfvcrträdes eller mi.'isbrukas. 

Uti kategorien af Deta{j-Ofjicer, Tran och bör allt
så en }war, som dertill förordnas, befordra d1·ift och ord
ning, om än ändamålsenl·iga disposit,iorJer i ett sktpp i 
detta hänseende saknas. 

Besä·thlingens in.dela·nde i Di;visi.onu afser 
tvänne ändamå:l. Det närmaste för handen varande är 
en regelbunden ordning llil·l iVinnancle af proprete med 
fol.ket och deras sake1·. Det a·Bclr.a ,ändamålet, ehuru till 
äfventyrs icke förekommande, men ·so.m icke dess mindre 
bör va1·a be1·edt, ä·r, att ;vid eH ÖJ·Iogsfart~·gs .eröfring un
der krig, genast haf\v·a •besättning, som må v.ara tillreds, 
~u, under egen flagga, föra det i striden. Och af ·sådan 
nnled.ning utgöras .de fyra divis'ionema .af folk taget fråp 
ana stationer (skans-, backi- och märs- gastar) för att in
säUas i enahanda funktioner på det eröf1·ade skeppet, $Om 
de, uti hvilka de ä1·o anställde i eget skepp. Efter .Jet 
erilfrade fartygets storlek, gifves folk frun ett ,eller flera 
skepp d.j.v.isionsvis med öfv.er- .och undtrbefäl. Harige-· 
nom hlifv.er mimskningen af egne besättningar i möjligast 
minsta >måtto kännbar, och alla fördelninga1· med folket 
å det ,eröfrade skeppet gtnast uppgjorde. • 

Hvad särskilt rörer de båda ändamålen med hesätt
uingarnes indelande i divisioner, så behöfve1· jag icke Tid-
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. " . d . f hvad vi'rrt som hvilar vid Jyftigt lllga uh utre mng a o , 
D erkän-utförande af det niirmaste eller prop1·etcen. en . .. 

s nu mera allmtinneligen. Här har en Office1· fna han
nde. enär Rer•lementet i detta afseende är fullständigt och el, o db f utsätter bestämda tider för denna angelägenhets han a -
vande. I detta fall är tjensten ordnad och besörjes i all
mänhet likstämmigt och försvarligt. Men hvad det a~dra 
andam.'tlet med divisioner beträffar, så, ehuru all~ 1 ett 
krigsskepp under fred bör anses och behandlas sa, som 
hade man allr~ ögonblick att gå i handgemäng med en 
fiende, fästes gemenligen dervid icke nog uppmärksamh~t, 
emedan fallet under fred icke kan förekomma, och af sa~ 
dan orsak går ett tredje ändamål förloradt, hvilket ut'· 
högst betydlig mån vore bidragande tiedill att folk~t lärde 
förstå sine åligganden i funktionerna, och vandes v1d samt 
tillhölls att förkofra sig deruti. 

Under utöfningen af tjensten , vare sig i vakt, vid ar
tilleri eller vapenöf'ninga1·, äga Officerame tillfäll.~ nog .. att 
vinna bekantskap med folkets förmåga att fullg01·a goro
målen samt att fästa uppmärksamhet vid så väl de skick
lige som medelmåttige och ovane. Här upptäckas . väl des
sa skiljaktigheter, men sällan medgi fva omst.ändig~e:erna 
befälet att sträcka sine åtgärder längre, än gifva r~t,elser 
för tillfället. Och att detta, icke kan särdeles ga~na ett 

d . · l' ·adt och med nästan allt uti ett skepp, tdl och O ISCI p 111e1 , . • 
t! bekant folk är lätt att mse. Men da en me termerne, o ' ' 

Officer r:h om sitt folk uti divisioner, i; synnerhet de da-
. f ,5 fo"1• inspektion af deras saker, har han ett gar som a se . . . . .• tjenligt tillfälle att sätta s1tt manskap 10 uh t1ensten, sa 

h h nvtta deraf Reglementet innehåller all-att en var ar • · . . 
d l · t' g i denna fråga, och är deruti som uh e es wgen m ' .. • . .. man"a fall ofullständigt , men sättet att har ga tJIJ V<lga 0 

· • galunda tvetvdigt. Officeren bör låta en synes ID!" m .r u . 

h · 
0
d· .· · e ·t1pp"; fva hvar l1an uti de särsk!lte va1· uh n IS!Oll n · c' 

13 
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fiinle lniugarne är anstti llJ , snmt [;',ta Lonom , l .·· .. . " . . 
• et og o ra for s1nc ;.~IJggaml eu der. ])et är al ldeles ofPib~ ·t tl d ... 

' ' ul fl · etta skall fonwlcda en ~törn: ll]'l)m 'irk~ ·•mltet ·· d ' ' ·. , an an t·a utvä-
gn i' a tt skärpa minnet hos den ovane emed·m C"'e k ·l ' ' ·o.ns · apen af <e lenmade svaren noo>amt bem'i rk cs ocl· J't • k o ' t e era t om-
mer att utgöra förem[tl f'iir anm iit knin"ar af kamrat . ·J f" J' J o • . o Cl 

1 o~ l ~l en. maste Lid v.~ atl !Ua.n bättre undeniittar sig 
ttll nusta gang. Del bor naturlt "l vis ide a"]'1rro D ' · • ·.. • tJ ' ot>a . IVI-SIOTlSbefaJita( va rell alt ldr l' ncr·'1 s-" so · 1 · .. . . . · o' .1. m un< erv1sare, ty d els m· t1den derldl f()r kor t, och uppmärksamhete b _ 
höl'ver vä l stri:icl,a sig ltvarje gimg till flera, och del: v:. 
re f(;ga nyt ta dem1ed Jur den nlldele· ov~ · · k ~ nt1C1 som IC e en 
gi't ~.· g i:ir Lekant meLI benämningarne på hvad han skall 
;,kola . Desse undervisningar knnua endast med frarnrrån" 
ske af Hirltandsmännen i fördelui •1wJ 1. 11 e d·" ,... . "l 

0 

.. 

0 
· o ' , ,1 101 e ma en a ro 

unJer ögonen , och ticrom Lör Officeren göra anmälan hos 
Sdwudcn, för dem som iiro i Lclwf af en · l . . ~ • · mera spec1c 
undervJsn1ng än d en allmi.inna exercise tJ M 1 d · · en 1va en 
divisionshcfälhnfvarc aldrirr ];tiJ' uu<l"t·ll:t ·· .. . t .. '-" • · " .J, m a t I!OJ' a 
rättvisa ~~t den sl,iekligc, och uppmuntn den lärak~i,.: 
utan ntt derföre till illa sig att snäsaude behandla den tr;!::~ 
bnle. 

v 

Huru en Officer här bör handla s3ac1• s'a • ' tJ · 10 bäst s je l f, 
om hau allltd h a r kriget till ögo11märkc, Jer han med 
si l.! folk skall öfvcrtaga l;efalet å ett cröfradt ske • • . 'J 

1 pp, ocn ga 1 stn f errned . Och det vore icl·c ut· tt · . • . • . . ' cl!l c nytllgl 
J n fly laude p a esp;·Jten hos hans folk ' om han alllid i sCt-
d?. nt a fseende fr a mst ällde sig s;'isom dess bcHilhafvarc. • 

I kategorien af Di1iisions-Be.fälhnjvarc är en 
Offi cer äfven i t illfälle att gagua tjcnsten i märldigt hän
$eend e.' .oansedt Hcglemcntets ofull~t iindighet, och så framt 
d tS!) OSI twnernc i ske[J(Je t icke de t'll 1.. . l d r1 orane · a. 
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S;'\som R efälhafva re i~fvCJ' S,jövn!d kommer 
en Officers förmåga och urskiljning mera alt pröfvas, tin 
uti Je fall , som jag nn sktirsldl<bt, om icke dispositioner 
för tjenstens gång äro ända:u:"tlsenligt Lereddc. 

Jag leddes uti mitt fiirsl a fiirctlrag till utvecklingen 
af den åsigt, att tjcnstens utforande mera berodde p[t full 
ständige och med urskiljniug gjorde förd elningar, nn af 
erfarenhet hus gemenskapen, d. v. s. alt ltvad manöver 
som hälst, snart nog, med s~kcrhet kan ulfliras af en v::il 
disponerad, fastän till större delen ovan besättning. Men 
detta hade endast afseende pr1 sådane fall, der tjensten på 
alla punkler iii' väl orgnniscrad. Sekonden har der, jernte 
öft·ige fördelningm~ upprUttal äfvcn dem för allm ;i n ma
m'> ver uti alla förekommande fall; och som denna fiirdel
ning bör tjena till grund Hir motsvarande grirom51 p:l 
sjövakterna, så hafva desse sjclfskrifvct folk på alla punk 
ter med förhandsmän öfver sig, och Vak t-Chefen l~tn· allt 
~å att inöfva och Legagna dem i bciJörig orduing. Men om 
icke n~gra speciella fördelningnr med diicks!'olket finn as, 
hvarpå allmän maoöver beror, (såsom vi t! halsar och skot, 
och om under-segels gigtttg, bnr~sar ocl1 boglinm·, lofLar 
dunstaljor &c. uti vänd uingar ej blifvit behii1·igen upp
gjorde, hvilk et 11r1gon gång btindt, ty Ht>glenll'ntet i iiJte
fattar ingenting bnrom , och en ov<n l Sekonrl tönker icl,c 
derpå, och är sjelf icke i bd10f d eraf, ty ,J:i ban manii\' 
,·erar, med a ll e wan pit clli ck, ä t· allt iif'vcr- och l!nda
Lef;ilet tillstädes oclr att v;1rtikna till folkel s tillfiilliga 
bri nga nde <lit det fordras, och dess ledare uli bvnd som 
aubefalles) bö t· - eller är det oundvikligt alt det derföre 
skall gå mindre vtil och O<;~ikcrt pf1 vnklerna! Vissnligr n 
icke; ty <J.tl della helt och hållet l1eror på vakl-hcfiilha f
varen, är min tro, och delta vill jag nu fiirsiika a lt !t:da 

bevis. 

Det at· tydligt att d en OJiicer, •om emottager bdct lct 
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öfver en vakt, d. v. s. öfver· skeppet, noga gör sig •·edo 
för det ansvar, som ifrån detta befäl ä1· oskiljaktigt. Han 

måste följakteligen, och sedan han med sjömannablick öf~ 
versHdat förhållandet alles tädes, föl' sig uppgöra en pl an 

att följa , för att vara beredd att väl begå allt hvad som 

under vakten kan intriiffa. Det ä1· ock tydligt, att det 

1ngaluncla gör tillfyllest, att han ensamt insett hvad sorn 

är att iakttaga innan och då verkställighet påfordras. 

Hvad som bör vara föremålet fö1· hans amtanka iir h tir 

icke tvetydigt. Det iir ock så till vida antydt uti Regl e

mentet, "att pålitligt folk hiir· delas till vissa vigtiga Sltäl 

len" &c., men dermed har· han långt ifr·ån gjort allt lHad 

på honorn beror, för att säkert kunnn föra hefalet och lyc

kas deruti; ty om icke hela vaktsty rkan i förväg blifvit 

vederbörligen fördeld, och fördelningen inspekterad, dfr be

IJOfvet att berga segel förekomm er, så kommer ingen dit 

de1· göromålen af behofvet kanske mest p~tkallas, då kom

mando-or,det ljuder, utan folket spr·inger om hvaran n, 

mere.ndels <'lt ett hft! l, och segelbe rgningen~ som bode ha f

va gått väl, fö1·felas, och orsakar icke sällan dubbelt ar

hete, om icke mer elle1· mindre betydliga fi)rluste r. 

F,';rdcl ni i1grn· a f vaktfolket med fiis tadt afseende pi\ 

så väl lämpligt antal, med förbandsmän allesttides, som 

:1tt de mera erfar ne blifva använde der urskiljning ä1· nöd

vii ndigast, oeh de ovnne der man ftis ter mesta afseende 

vid kraften, ä1· alltså viikoret fö1· att vara tillreds, vatt

sig at t manövrera eller· l>erga segel. Men det iir icke till 

fyllestgiirande att upprtitta fördelningar; vaktbefnlhafvaren 

hör ltafva så noggrannt satt sig in n ti systemet, att de 

fördelar sedan kunna uttagas, som de ra f äro att draga; 

annars vinnes icke hela ändamåle t, ty många äro fallen 

der ingen fördelning gö1· tillfyllest, och likväl bör fördel

nings-ordn ingen icke rubbas, ty då intriide1· villervallan 
- genast. 
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Sä bänder t . ex. ' •id en n1anöver, der allt iir väl hc

redt, att någonting skäggar, som iir hinderligt. Men fö r 

si\dane fall hvarken kan eller bör något folk vara särskildt 

d isponeradt. Icke dess mindre måste hindret nndanrödjas, 

men af hvilka? Icke stillan hör man uti sådanc fa ll kom

menderas: änt1·a upp rulgra man &c., men lika ofta hän

.der, att antingen gå för många eller sådane som icke bordt 

]emna sin tilldelta plat,s, och om det ä1· nattetid och sv;'irt 

väder, kanske ingen, utan att man hestämdt dertill tvin

gar ni'tgra, som stå till hands, och att detta sätt, såsom 

tidsödande och osäkert, ii r oriktigt, förstår en lwar. Icke 

heller synes det m ig lämpligt att hefälhafvaren nominera!' 

några v.issa, t y dels iir det icke utan tidsförlust att jemte 

kommando-orden upprepa en hop namn, och dertill svårt 

att göra det ta tyd ligt i hårdt väder·, dels torde dc nämn

de icke nattetid vara väl till hands, och då uppstiir repc

terande af rop, fi)r att fii. reda på dem. Det rtitla och 

fullkomligt sti!u·a för hastig verkställighet är, att befäl· 

hafvaren, som bäst inser eller bedömmer både huru myc

ket folk som erfordras, för att afhjelpa hvad som är till 

hinders samt å hvilk en plats manskap, med afseende på ' . 
den för· hand varande manövern, kan förminskas eller und-

varas, anbefaller en eller bestämdt antal flera a tt, t. ex . 

ifran l01m'1'ts eller lä hals eller gigtåg ~c. bräclw af fti1· 

att &c. Men högst angeläget är, det vaktbefälha fv aren 

förut bi)r· hafva anbefallt, och ofta ini-jfvat, rttt det är 

förhandsk<~rlen och de närmast honom i för~skrifven ord

ning stående, som det skall tillhöra att siilunda klara u t, 

och undanrödja hinder, så att det är honom med hall s 

folk som hefiilhafvaren ha1· att hålla sig till, om oordning 

uppstår, eller något är att anmiirka. 

Af samma skäl bör aldrig en vaktbefälhafvare öfver

lemna ut slumpen, att få förstärkning af folk der det er

fQrdras, utan alltid bestämdt anbefalla hvilken eller hvil~ 
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ka afdelningm· som skola bräcka nf för ntt bitr'ida en an
nan. Detta sätt att begagna vakten~ manskap, om det 
inöfvas, koncentrerat· kraften i den befallandes hand. Mer: 
det iir nödvändigt att han med noggrannhet lntr reda pi\ 
antalet i hvardera af fördelningarne, ty, detta fiirutan, 
kan han icke lämpligen disponera efter behofvet. Det är 
ock icke utan nytta om den ordning bestämmes, som 
hvm·je karl skall intaga, riiknadt ifrån förhandskarlen, 
och deröfvet· Löt· denne hålla hand, samt förbyta, nllt ef
ter som mera vana hos en eller annan visar sig. 

"Kommando-ords" redighet och fullständighet tir jem
väl af stort inilytande på fullgörande af all u.anöver; och 
mången gång -ser man villet·vallan härleda sig ifriln otyd
lighet i denna del. Reglementet är äfven häruti ofnllstiin
digt och ingenti ng finnes för kommando-ord€n beslämdt. 
En hvat· h;~r derföre följt sin method, och detta iir icke i 
sin ordning, ty ömsom höt· man långa - sol till siigande -
orationet·, der få ord vot·e nog, och tvärt om. Tiristerne 
i detta afseende hafva länge varit et·kände, men cllllru eu 
OHicer af flottan, Kapiten-Lieutenanten Ca..! Engdhardt, 
för några iir sedan, utgifvit en lwndbok föt · den prakti
ska tjenstens dagliga ut(iining i lo·igsskepp och kommando
orden det· äro bestämde sådane som han ansett dem liimp
lige och de i allmänhet beg2g-nas, hvarvid jag fi:ir' min 
del ha r föga att erinra, har i Reglementet Hitt förblif.-a 
uti sitt i denna som i milnga väsendtliga delar ofu llkom-

. liga slick. 

Jag insc1· nogsamt, att mången a nser de t jag alltför 
mycket fästat mig vid det minutiösa , men då jag antyd t 
"att intet /tinder möter för en lilw t·egelbundcn organisation 
af 6t·logstiensten som tjensten uti annan militär", sft iir det 
i följd af den åsigt jag hyser, alt den noggrannhet som 
dtder i det ena vapnets tjenst, iclw biir eftergiftJas i del andra. 
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Den som gjort sig bekant med dc öfrige vapnens 
läret· icke med Tjenstgiirings- och Exercis-Iteglemcnten, 

skål kunna tillmti ln mig att f1afva fäst mig vid småsaker; 

l ].•
1 man taoer i betraktande huru de andra vapnen oc 1 ( ' t> • • 

snart sagdt årl igen få föreskrifter om förändrmgar ut~ 
· en &c merendels i följ'd af hvad man har utl exercts ., 

skrifter, så inhemska som utifrån, så torde ~et icke anse~ 
b l ·· ··gt att 1·a,. vid flera tillfållen offentbgen yrkat pa 0 e 1011 , o . . 

förändringar i Flottans Reglemente efter t)enstens fordrm-
gar och allt jemnt stigande utbildning. 

Ja"' hemställer om, enligt hvad jag framställt, och i 
det ski~k tjensten nu är, det icke gifves t!llfålle för ~ftice~ 
rare att, äfven de1· fullständige anordmngar saknas, uh 
höast betydlig mån bidraga till tjenstens bättre gång. 
Ja~ kw neml. velat visa, att detaljerna kunna väl skötas; 
at:, genom divisionernas rätta hau.dha~v~nde kan gemen
skapen få ett bättre begrepp om sma al1gganden, och a.~t 
befälhafvare öfver sjövakt med säkerhet och kraft kan fo-

't·t b r··J Ma"ncra flera äro fallen der Offleerare kunna ra st e a · o 
ga~•na -genom sig sjelfve, men de . a.nförde h.af~a . synts 
mi~ hufvudsakligast. En rätt viilvllhg ocl~ d.tsc1plmerad 
Officer finner sig nog uti allt genom det mottv )ag ltar kal
lat och kallar - Den allvarliga viljans ihärdiga sträfvande, 
att pit behöriga vägar gagna tjensten oc!t - sig sjelf. 



EN AFLIDEN SvENsK SJö-OFFICERs ANTECKNINGAR 

RDBA~DE LINIESKEPPET WASAS DELTAGANDE I 

AFF.ii.REN VlD flOGLAND DEN 17 JuLI 1788. 

Suum cuiqnc. 

Linieskeppet 'Vasa var - såsom kiindt är - Chef

skeppets fr tims ta sekundant. Affären börjades först då nät· 

hitd; ledame kommit hvarandra inom pistol-porte'e. Avant

gardet och Corps de bataille voro hetast engagerade, cme

qan de Låda flottornes linie gjorde en vinkel mot h varandra, 

så att arriere-gardet först en timma seduare kom i elden. 

Min post var på undra batteriet, med biträde af extra 

Fändrik Colling. Våra svänglådor till kauonerne voro 

högst olämplige och bristfällige, och gin go söndet·; men 

besättningen var mycket modig och rask, och då de sågo 

lådol'lle gå sönder och kanonerne blifva liggande på däck, 

upplyfte folket dem med handkraft åter i lådorne, ladda

de och affyrade dem oupphörligt mot fienden. U n det· 

hetaste aktion (ungefärligen i timma efter affärens början) 

nedkom på L<ltteriet den käcke Kapiten Rudebäck, ~) Chef 

. ) r.:a,.itcn, sedCI'Illcra ;\'lajot·, Rut!ebäeks anteckningar rörande 

denna alfiir , tlern insändaren haft tillfälle se, instämma till 

-alla t!elar med hvad i denna beriittelse anföres. Rudebäck 

var en ma11 af äkta s hot och .korn; ~ch det bar berättats, att , 

d;i han , under ifrågavarande afl'ät·, ståcndo vid \Vasas stor

mast , hlef varse en af de il gångbordet uppställde soldatet·, 

hvilka gilfvn eld ur handgcviiren, hul<a sig ned vid susaodet 

af en iifvcdlygande lmla, utropade: d ••.•••• n regera mej, 

Caimal'c-So!tlater! om jag filr se någon af er blinka på ögat 

för lwlorue, s;l t·ännet· jag värjan igenom honom. 

Jns. anm. 
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för den ombord varande truppen af Kong!. Calmare Re

gemente och bad mig gå upp på däck, emedan Officerarne 

voro skjutne. Jag underrättade honom att Löjtnant Lager• 

stråle vär äldste Officern, efter Chefen och Sekonden, öf

verlenmade genast batteriet till Konstapel Fagrell, och sprang 

upp på hyttan. På vägen möttes jag i trappan af blessera

de Fändrik Ame'en. Uppkommen på hyttan lågo vår sak• 

nade och värdige Chef, Grefve Hom, och Sekouden, Kapi

ten Fus t, i sitt blod, b& da med ena låret afsk ju t et genom 

samma kula, hvilken äfven dödat en simpel karl, som låg 

bredvid. Kapiten Rudebäck, som ifrigt begärt befälet öf

ver kanonerne på skansen, hade ögonblicket förut tilltalat 

Grefve Horn samt Kapiten Fust, och, seende dem haiitlgt 

fö1·svinna , sprang upp på hyttan, och var således den för

ste, som blef olyckan varse. Jag lät genast nedtranspor

tera de blesserade, och uppmuntrade besä+tningen att sä

kert rigta kanonerne samt bibehålla lugn och ordning. 

Grefve Horn ville icke l å la föra sig ned till qvästlafven 

att förbindas, utan blef lagd i en säng mellan kanoneme 

i kajutan. Straxt härefter uppkom Löjtnant Lagerstråle 

på däck, och såsom äldste Officer i skeppet, emottog be

fälet. Jag sprang nu åter ned till min post och uppmun

trade folket att göra sin skyldighet. Seende derefter ut 

genom lä portar, varseblef jag, att Chef-skeppet i stiltjen 

fallit fördevind, och var utsatt för 3:ne fieudtliga fartygs 

långskepps-eld, h vilka syntes ämna genombryta linien emel

lan oss och Chef-skeppet. Jag uppsprang åter på däck, 

rapporterade förhållandet för Löjtnnnt Lagerstråle, som 

medelst slupar och segel lyckades få skeppet hastigt rund 

på andra bogen, och sålunda fylla den lucka som uppstått 

emellan oss och Chef-skeppet, sam t derefter med vår fri

ska styrbords sida så trakterade de påträngande Ry~ka 

skeppen, att desse åter lofvade om. *) Vårt Chef-skepp 

•) Af denna uppgift , hvil!wn H urlebiic!.:, i sina anteclmin g11r till 

14 
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kom åtet· upp linicn, jcmte hela Svenska Jlnttan, 
som vändt fördevind, och li:it sina friska styrbords lag 
spela på Rys~arne, som nu fingo mycket stryk; och miste, 
som jag tror, genom denna manöver, sitt 74-kanon-skepp 
Wladislaw, Brigadieren Berg. B a ta l je n fol'tfot· ännu en 
stund, och på Wasa, under LöjlnRnt Lagerstråles befäl, 
med all den bravonr, som han, OJficerare och besättning 
kunde visa; och hade jag, som i Amerika och Vest-Indi
en på Engelska flottan bevistat flere sjöbataljer, nu den 
stora glädjen att se mina kära landsmäns mod och rådighet, 
så af flottan som omhot·dvarande land-trupper, rätteligen 
och opartiskt fr'irtjena all heder och aktning. Vi hade på 
Wasa mycket folk skjutet och blesserad!. 

Om aftonen sedan aff!iren var slutad, blefvo vt pre
jade från Chef-skeppet af Hertigen sjelf; med . J(ii·frågan 
huru Chef och Oilicerare mådde. Efter erhållet svar om 
dt:n beklagliga förlusten yttt·ade Hans Kong!. Höghet sitt 
liEliga deltagande i densamma, med tillk'ltnnagifvande att 
Wasa på ett utmärkt sätt hedrat Svenska Flaggan under 
affäre·n. 

Under natten reparerades de hufvudsakliga skado1· 

alla delar ,•idhållcr, synes det Råle,lcs, att <lct icke vat· den 
taPlll'C Horn, utan den unge Lagcrstrålc, som gjorde den vackra 
maniivern mer! Wasa, hvarigenom Chcf-sl!cppct l.Jetiiel•tes. Po
etel'lle och ryktet hafva, inom- och utomlands, omtahit hurn
som Horn fiill vid frälsningen af Chef-sl•cppct. Om någon 
frälste Chef-skeppet, så ,·at· det Lagerstnlle. Den iirlle Horn 
l;)g· i sitt hlod, och hade l.Jlott haft öfl'ig, att gifva 8in ung.: 
Löjtnant den sista befallni ngen: Da skall Sl'flra mig ir{(rjr Carl, 
om dn str;-!.·"r flog:;! Råda In· ila nu. Fri<! öfvcr dem! l\1;1 
vi, som cfterfiiija rlcm, kunna lch•a st1, som den ene eller snm 
de n andre, och m falla vid fiirsvar~t af dc gamla blå nch gu-
la fiirgur ne! l11il. an m. 
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'd l 0'
0 n"en låg fl ttan lidit och foljaude morgon VI so uppoa o 

s:enska flottan i fullkomlig ordning och ti1l utseendet 
• som om ingen affär ägt rum, hvaremot den Ryska flot-sa v h . h" t observerades 1 mil till lovart, pele·mele oc I ogs tan d · delabreradt tillstånd. Orsaken hvarföre icke fien en VI-

dare förföljdes sades härröra af de från Skepp~-Cheferne 
ingångne uppgifter om ammunitionens otillräcklighet. 



ENGELSKA AMIRALITETET, 1843. 

Hel liin. 
Half-lön eller af

löning i land. ") 
Amiral af flottan ..• . . . . .. . rr4g L . 

.Amiraler. 
af röda flaggan 

af hvita· d:o 
I I 

r4 
af blå d:o . • • . I4 

--3g 

Vice-Amiraler 
af röda flaggan 

af lwita d:o 
r6 
r8 

af blå d:o .•. • rg 

f{ontre-Amiraler 
af röda flaggan . . . . 29 

of hvita d:o ... 33 

af blå d:o ..• 4o 

53 

102 

Ifapitener 

f{ommanders . • 

.577 

. 653 

Löjtnante,. • . . . . • . . 2675 

2555. 

145g. 

5o5. 

3oo. 

Nates .••.••.. . •.. 4go 65. 

') Skillingnr och 1•cncc äro utclemnadc. 

766. 

5g3. 

456. 

264. 

{ 
r82. 
r 55. 

1
127· 

lOg. 
gr. 

2 skill. 6 p . dagl. 

Marinen. 

öfvcrstnr och Chefer. 4 
öfvcrstar och Sekond-Chefet• 5 

öfverste-Löjtnanter. • • • • . r4 
l{apitenet· .•• · · · · · · • • 99 

Förste Löjtnanter ...•••. 13 t 

Andre Löjtnanter . . . . . • • 6g 

702 L. 
365. 
3ro. 

Marin-Artilleriet . 

Öfverste-Löjtnan t • . • • • • • • 1 381. 

Kapitener ....... ...•.. 3 2oe. 

Laboratorii-Direktörer ...•• 2 292 . 

Förste Löjtnnnter ••...... 6 

Andre Löjtnantet· .... • • · · 4 
Chirurg ....••.......• 

Qvarler-Masters of Divisions. 

Förste Löjnanter .•..••••• 4 222. 

Kassörer (Paymasters) .•.•.• 8 3oo. 

Barrack-Masters .•.•••.•• 4 r83. 

Hospital-Dep.-Inspektorer • .•• 3 45o. 

Läkare . . . • . . • • • • . . . • . 2 365. 

Biträdande Läkare ••••.•.. 6 

Masters. 

Masters •.... • • • • •••• 428 176 L. 

Sek.ond-Masters ••••..• • t48 

Medicinal-Stat. 

General-Inspektor öfver Sjö

Hospitaler och flottan ••• 

lnspek~ore1' fö1· Sjö·Hospitalen 9 574 L. 

109 

105 L. 
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Physici . . . . . . . . . . • . • . 5 

{Tillökning i mån af tjenstetid) 

Vice Inspektorer (Deputy ln-

spectors) vid Hospitalen 16 

Chirurger ..•..•...•. • 5 2 g 

:Biträdande Chirurger .••.• 33~ 

Förvaltare vid Hospitalen. . . 7 

Civile. •) 
Förvaltare m. m. (Pm·sers) •. 100 

Dito 
Dito 

.. . ... ..... 

. . . . . . . . . . . 
rgg 
23g 

Klereciet. 

Skeppsprester . . ..... 88 

Informations-stat. 

Instruktörer ocb Skolmästare •. 4o 

Civil-Departementet. 

A m i r a l i t e t e t. 

Förste Sekreterm·e af Amiralitetet r 

Andre D:o .• •• • .•••. ••.• 1 

Privat Sekreterare hos Förste Lor~ 

383 L. 

365. 273. 

247. rog. 

.. 
9' · 

r og. 
gr . 
73 . 

f 182. 
l gr . 

dag l. 
3 skill. 

2000 L, 

r5oo. 

den •....• • • 

Chief-Clerk .. .. 
r (Arfv.) 3oo. 

r :a klassen Clerk . • . . 7 
1100. 

85o. 6oo . --
") Dc Civile TJ'enstcm·~lrrn ft d d 11 ~ " · 

~ .. : r.n , un er en n. 1nanna IJcnamntngen 

lurscrs, anvandas t rll flcl'c 'Civila tjenster i land så väl som 

på flottan , och haf••a der före sfics.liiltc a rfvodcn eller inkom~tcr . 

Hy dr o gr a fis lca a/delningen. 

flydrogra f . . • . . . . . . Soo. 

Commander · • · • · • • . l (Arfv.) 208. 

Löjtnant . ..•. . · • ....••. 1 (D:o.) I56. 

Masters . ... · · . · •..•..•. 2 (D:o.) r56. 

Kontrollör öfver ångfartygs.:.ma-

chineri och paket- fartyg •..• 1 g5o. 

öfver-lntendent öfver byggnader 

m. m .•...•.•...•.... 

Juridiska Departementet 

Amiraler • • ••.• .• .•••... 2 (Arfv.) 434. 
342. 

Amiralitets-Domare ••. ..••• 

Åklagare (Sollici tor) ..•..••. 

Advokat . .. • ....•••..• • I 

26oo. 
266. 

Expenser vid Departementet 121,449 L. 

Somerset House. 
1000. 
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General-Uppsyningsmän . • . • 5 

Chief Clerks . • . • • • ..• . 6 730 a 5oo. 

.Astronomer vid Greenwich och Cap. 

Kongl. Astronom och Uppsynings-

man öfver Chronom. 8oo. 

Astronom .•...•• -•••. ••• I 6oo. 

Assistenter . . . . . . . . . . . . 4 5oo a 25o. 

Embetsmän i hamnarne och etablissementerne. 

Rear Amiral Superintendents. 3 12oo a wg5, 

Captain Superintendents ••••• 9 1ooo a 8oo. 

Maste,: Attendants ••••••••• 9 6oo a 38o. 

Skeppsbyggmästare (Master Ship-

wrights) ••••• .. •••••• 7 65o a 4oo. 
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Magazinsförvaltare (Storekeeper) • o3 
Förrådsförvaltare (Store Receiver) 5 
Assistant Master Attendants, 4 

9 
• 2 [ 

Chirorger , , , , , , , 
:Biträdande Chinn·ger 
Machineri-Inspek to r , . . . . . 
Assistant Dito , • , , 
Förmän för {tngmachinister. , , 
Kaplaner , •. , .. , , , .. 
Drottningens Hammnästare , 
Förvaltare-Assistenter , , • , 

2 

8 

Victualie-Agen ter • , , , , , , 7 
Inspektorer vid Hosp. (Medic. D:r) 2 · 

Deputy Inspect. (D:o) , 6 
Agenter vid Hospit. , , , , • , 3 
Hospital Mates, , • , , . , , , 2 
Polis-Direktörer (Officerare). 

6oo. 
Go o a 3oo. 
38o a 3oo. 
5oo a 3oo. 
21 9 a 135 . 
65o . 

" 35o, 
35o, 

57o a 3oo, 

45o. 
4oo. 
6oo a 3oo, 

766 a 6o2. 

584 a 5o J . 

4oö. 

219, 

Sjöaflöning (Sea Pay) uppbäres dagligen för Amiraler 
med 6, 5, 4, 3 L., Kapitener af flottan 3 L. &c. För öf
rigt mlinadlligen för Kapitener från r:a till 6:e skeppsran
gen (rate) 6r a 26 L,; Commanders 23; Löjtnanter I5 a 
I4; Masters J6 a r2; Mates 5, Prester 12, Pursers 7 &c. 
Dessutom utbetales vid Engelska Marinen en så kallad 
Rate of half-pay, som utgår för Amiraler dagligen med 3 
L. 3 s., 2 L. 2 s., I L. 12 s. 6 d, och I L. 5 s. Kapi
tener: de förste I o o med 14 sk. 6 d., föl jan de I 5o med 
12 s. 6 d., de öfrige med 10 s. 6 d. Commanders: de 
förste 1So med 10 s., de följande med 8 s. 6 d. Löjtnan
ter: Je förste 3oo med 7 s., de föl jan de 700 med 6 sk., 
de ö frige med 5 i. Masters: de förste 1 o o med 7 sk., de 
följande 200 med 6 s., de öfrige 5 sk. Medici: ,5 s., men 
efter IO års tjenst 1 L. I s. l 1hysiei: efter ro års tjenst 
I L. r s., efter 3 års I5 s., derunde1· 10 s. Chirmger: 
från r5 s. till 5 s. efter olika tjenstetid. Biträdande Lä
kare från 5 s. till 2 s. d:o. Kaplaner: r o s. a 5 s. Pur
sers: de förste 100 med 6 s., de följande 200 med 5 s., 
de ö frige 4 s. Sekreterare: efter 12 års tjen~t 12 s. In
formatorer: från 5 s. a 2 s. efter tjenstetid. 

OrvERSIGT .AF SJö-EXPEDITlONER ME:O KoNG~. FLOT· 
TANS FARTYG ÅR 1842. 

C a rl s k r o n a S t a t i o n. 

Korvetten Jarramas. 

lnmönstr. d. ' Juni 1842. Afmönstr. d. 3 I Aug. s. å. 

Chef: J\apitenen och Ridd. G. Sjöbohm. 
Sekond: Kapiten-Löjtn. och Ridd. C. Ehnemark: 

Officerare : 

Kapiten-Löjtn. P . E. Ahlgren (Inform.-Off.) 
, Durietz, 
, Ehrenpohl. 

Premier-Löjtn. A. Jegersköld, 
, J. Kleman, 

" 
W. E. Crame'r. 

Sekon~-Löjtn. W. Ringheim, 
, A. O. Wallenberg. 

Uppbörds-Läkare: D: r Afzelius. 
Proviantförvaltare: R. Rehn. 
Kadetter och Konsll'uktions-Elever 24. 
U n der· Officerare . 12. 

Manskap •...•••.••.•..•. 86. 
skeppsgossar . . • • . . • • • • . • . . 8. 

Efter inmönstringen afseglade Korvetten pil en exer
cis-expedition med Kadetter d. 2 Juni, men måste i an
seende till motvind och hög sjö ankra inom fåstningarne . 
Följande dag gick Korvetten till sjös, men kunde, i un
seende till varierande vind:u·, ej förr än d. r4 vid mid
dagstiden uppnå 63• nord!. latitud, då stark nordlig vind 

15 
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och d isa förmådde Chefen att an löpa Skogs-ucldens lots
plats, der lots emottogs. Stark ström med aftagande vind 
niidgade 1\orvetten att g;'l till ::mkars, undet· F[u·skiiret, 

vid inloppet till Nordmalingsfjiirden. Bård N. och NO. 

med regnbya1· qvarhöll Ko!'Vetten till den 17, dtt afseg

ling skedde till Umeå, dit Korvetten ankom samma dag 

på eftermiddagen. Den 22 afseglade Korvetten, men må
ste för motvind ankra vid Dredskär, och kunde först den 

26 på natten gå till sjös, samt anlåNle d. 28 till Hernci
sand. D. 1 Juli gick Korvetten åter till segels, men hru·d 
NO. och regntjocka tvang att ankra vid Kräksundet d. 2. 

Vinden tilltog till sJorm, som fortfot·, så att Korvetten ej 
fiirr än den 5 på morgonen kunde afsegla; d. 6 ankrades 

på Trödjefjärden vid Hålö i anseende till stiltje och stark 

strömsättning. D. 7 afsegbdes [tter, och ankom K orvetten 
samma dag vid middagstiden nt<mföt· Gefle, der den ank

rnJe UJJder Gråberget. D. g uppgick Korvetten till Gefle, 
hvarest motvind med regntjocka uppehöll densamma till 

d. 14, dEt lägenhet gafs att komma till sjös. D. 16 ank
rade K01·vetten vid Sandhamn, der Premier-l;l1jtn. Kle
man afgick för annan destination. I anseende till ett ska

dad! ankare uppehölls Korvetten till den 22, då afsegling 
skedde till Cal'lsluoua, och ankom dit d. 23. Efter inta
gandet af 2:ne nya kranankare m. m. afgick Korvetten 

d. 26 på kryssning. Den 3 r observerades en R y sk eska
de!' af J3 Linieskepp och Fregatter till ankars vid Revel . 

1\ryssni ngen fortsat tes i Finska viken till d. 2 Aug, då kms 
sattes åt Gottland, och samma dag på eftermiddagen ank

rades på Wisby rede!. Ptt aftonen afseglade {tter Km·ve t

ten och d. 4 kastade den ankar på Danzigs redd, der den 
oppehöll sig tili d. 6. Följande dag tri:iffades ostvart om 
Gottland den Ryska eskadem, då bestående af T tredäcka
re med Vice-Amirals-flagg, 5 Linieskepp, hvara f 2 förde 
Kontre-AmiJ·als-flagg samt 3 Fregatter och 1 Brigg. Kor
vetten ankrade i Slitö hamn d. g. Härifl'iln ufgick Kor-
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vetten, sedan tacklingen blifvil försedd, till kryssning, och 

anlände till Carlskrona d. 23, h varest afmönstring skedde. 

Korvetten Najaden. 

InmönslJ', d. ro Sept. 1842. Aimönstr. d. rg Juli 1843, 

Chef : Kapitenen och Ridd. C. S. Annnerstedl, 

Selwnd : Kapilen-Löjtnanten J. Liljehöök. 

Officerare : 

Premier-Löjtnant F. Haverman. 

Sekond-Löjtnant H. L. Sundevall, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

. F. F. Thomson, 
B. w·. Thornander, 

J. C. Danckwardt? 
C. S. von Krusenstjerua, 

A. J. Rosengren, 

C. J. A. Skogmau, 

A. Holmcr, 
C. J. F. Kafle, 
L. G. S. Panzarhjelm, 

Grefve A. Taube, 

S. A. Lagerberg. 

Uppbörds-Läkare: n:·t· Appelqvist. 
Proviantförvaltare: R. Psarski . 

Under-Officerare 12. 

Manskap . • . g6. 

skeppsgossar • 6. 

Korvetten, uh·ustad till exercis med yugre OJticerare 

af flottan, afseglade d. 13 på morgonen och anlände till 
höjden af Ystad, hvarest lades bi för natten ·i anseende 

till disig luft, som hindrade angöraneJet af Drogden, n a tte-
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tid. Påföljande dagen kryssade Korvetten upp till Kii
penhamn, de1· den ankrade d. 15 på förmiddagen. Sedan 
Kollvetten här intagit åtskilligv. fornödenheter gick den till 
segels d. 16, passerade Kronobergs fästning kl. 6 e. m. 
och fick d. 17 om morgonen sigte af Winga båk, passe
t•ade Skagerns fyr vid middagstiden, och fortsatte resan 
norr om Shetland. D. 19 och 20 var full stonn med 
l'cgn och hög sjö; länsades en grad norr om nyssnärnude 
ö och lades bi vestvart; d. 21 gick vinden på NO., och 
med god vind erhölls sigte af Cap Rosa d. ' Oktober 
på morgonen. Vinden sprang på SO. med storm och 
1·egntjocka, som himh-ade Lissabons angörande förr än d. 
2. Korvetten inlotsades i hamnen af en ibland dess Of
ficerare. D. 7 Ok to ber afseglade Korvetten; d. r 3 erhl'ills 
sigte af Canarie-öarne. Vinden gick på SO. och fortfot· 
så i r3 daga1·, derunder 4 med fuil storm, D. 26 passe
ntdes Norra Tropiken på 20° 22' Iong. V. om Greenwich. 
D. I3 Nov. passerades Equatorn på 22 ' 23', samt si"idra 
Tropiken d. 23, och anlände Korvetten till Montevideos 
l1amn d. 8 December. D. 27 afseglade Korvetten, och d. 
10 Jan, 1843 ankrade den i Rio Janeiro. Efler här verk
ställd proviantering och tacklingens förseende, afseglade 
Korvetten till Bahia d. 27 samt anländ e dit d. 8 Febru
ari, hvarifn'\n afsegling åter skedde d. 18, och d. 12Mars 
ankrade Korvetten i Carlisle B<~y på Earbadoes. D. 18 
gick Korvetten härifr<ln till segels och ankon1 d. 21 till 
Gmtavias hamn på S:t Barthelemy. H.ä1· qvarblef Kor
vetten till d. 16 A pr il. 

Natten emellan d. 24 och 25 Mat·s Iyck2des det au 
rädda Skonerten Venus, hemma i Antigua, som lidit skepps
brott på en af de yttre klipporne utanfö1· Gustavia. D. 
6 Maj var Korvetten på höjden af Fayal och d. r5 på 
höjden af Cap Lizard. Hurifrån kryssades, under motiga 
vindar, upp till höjden af Lindesnäs d. 27 och ankrades i 

• 
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l{iinsö hamn den 28 efter 4:1 Jagars segling fr!ln S:t Bat·
t helemy. D. 1 Juni afgick Korvetten från Ktinsö och an
krade för starl, ström och molvind under Nacköhufvuds 
fyra !' d. 2; d. 4 passerades Kronoberg och d. 6 anlände 
Korvetten till Carlskrona. Efter intagne förnödenhct.el' 
gick den åter till segels d. 7 om natten och ankrade d , 
11 vid Dalarö samt anltinde på Stockbolms str<-im d. t5. 
Härifrån afgick Kot·vetten jemte Fregatten af Chapman 
och Norrska Korvetten Örn. På höjden af Högklint och 
midt emellan Gottland och Ölands Nona udde lades bi, 
för att uppsöka ett nyligen upptäckt grund på 57o 33' 
N. Lat. och 35° 48' Long. O. om Ferrö. Efter en tim
mas lodning pått·ätfades grund, men på ro famnar. Efter 
tre dagars fortsatt lodning och kryssnit;g för hankens be
stämmande, afseglade Korvetten derift·ån d. r 1, passerade 
Ölands Södra udde vid middagstiden och ankrade p,'\ Carls
krona redd d. r3 på . morgonen, h varefte1· K orvetten af
tacklades och afmönstrade. 

Briggen Snappopp. 

lnmönstr. d. I Juni 1842. Afmöns!r. d. 3r Aug. s, ii. 

Chef: Kapitenen och Riddaren C. Malmborg. 
Officer: Sekond-Löjtnant W. H. Sylvander. 
U oder-Officerare 2. 
Manskap • . . 2. 
Skeppsgossar 5o. 

Briggen utrustades för exercis med Flottans Skepps
gossar, som till besättning derå varit ombytte, och har 
seglat uti de farvatten som omgifva Carlskrona skärgård. 
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Last-Galeasen Flickan, 

lnmönstr. d. ,5 Juni. Afmönstr. d. 4 Oktober. 

Ch€f: Kapilen-Löjtnanten och Riddaren J. Ågren. 

Under-Officerare 2. 

Manskap .•. • , I5. 
Skeppsgosse . 1. 

Galeasen afgick fri\ n Carlskrona de u t8, och anlände 

till Malmö d. 22, intog en last ekevirke, hvarmed den 
afseglade till stationen och lossade. Galeasen afseglade 
åtet• d. 22 Juli och ankrade d. 25 på lVIralmö redd, hvar
est en ny fast ekevirke intogs och hitfördes, hvarefter 
Galeasen afgick till Stockholm, och hitförde åtskillige ef

felder för Cadskrona station. 

Lastjakten Svan. 

Inmönstr. d. 1 April. Afmönstr. d. 17 December. 

Chef: Öfver-Styrman O. L. Norman. 

Manskap 8. 

Jakten har varit använd att transportera diverse för 

nödenheter för Krona-Varfvet. 

Lastjakten l' Ecun:eut'. 

lnmönstr. d. 6 April. . Afmönstr. d. 17 December. 

Chef: Kongl. Flaggskepparen Flaggjunkare J. Holmberg. 

Manskap 8. 

Jakten har gjort en resa till Stockholm ' och derifrån 
transporterat en del kronans effekter, samt en 1·esa till 
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Götheborg med ekevirke för Giitheborgs st11tions räkning. 
För öfrigt verkställt mindre tr<~nsporter för varfvels behof. 

Lastjakten Kronan. 

Inmönslt·. d. 23 April. Afmi:instr. d. 10 November. 

Chef: Flaggjunkaren M. Eneberg. 
Manskap 8. 

Jakten har verkställt flere resor med materialier och 
elfektet· till Södra Utklippan för dervarande fyr- och te
legraf-byggnllds behof, samt 5 särskil ta resor för J\ ungs~ 
holms fastningsbyggnads räkning till Norra Ölands vestra 
kust, att från Jordhamn och S<1ndviken hitföra kalkstens
hallar. Vid uppkommen svår storm d. 12 Oktober, då 
far tyget låg under lastning vid Öland, måste till .fartygs 
och besättnings räddande, masterne kapas, hvareftet· Ga
le::l sen d. 10 Nov. blef, genom Ångfartyget Öland, bogse
rad till Calmar, dit den ankom d. 3o Oktober, och lwar~ 
est den upplades i vinterlag å Kopvardi-varfvet. Eeläl
bafvaren och besättningen ankommo till Carlskrona d. g 
Novembet·. 

Artilleri-Exercis Skeppet Manligheten. 

Inmönstr. d. 1 Juni. Afmi:instr. d. 3o Sept. 

Chef: Kommend.-Kapitenen och Hidcl. S. v. Krusenstjerna. 
Sekond: Kapitcn-Löjtnant M. Olsen. 
Instruktions-Officer: Premier-Löjtnant F. Haverman. 
OllJ.cerare: Premier-Löjtnant A. Nordenskiöld. 

, C. T. Thormark. 
Sekoncl-Löjtnant N. A. Thyselius. 

, H. A. H.undqv ist. 
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Sekond-Löjtnan t Friherre Leulwsen. 

" 
F. Didron. 

" 
P. A. v. Heidenstam. 

, S. A. Lagerberg. 
af Sjö-Artilleriet: Sekond-Uijtn. J. A. Melander. 

U oder-Officer are 20. 

Manskap ••• • · 70. 

Skeppet var å här varande redd förlagdt och begag
nades till exercis med kanoner och blanka vapen för Flot
tans Under-Officerare och manskap, samt till kasernerings
skepp fö1· vid stationen uppfordrade Båtsmän. 

o 

P os t-Angfartyge n. 

Ångja'l'tyget Svens/ca Lrjorut. 

Jnmönstr. d. 25 April. Afmönstr. d. 17 November. 

Chef: K api ten-Löjtuant C. A. Gosselman. 
Premier-Löjtnant V. Kleman. 
Under-Officera1·e och Maehinist 3. 
lVIanskap .....•• ..... .. 16. 
Skeppsgossar' . • . . . . .. ••• 2. 

Ångfartyget afgick härifrån d. 27 April, för att be
st rida postföringen emellan Y stad och Stra !sund. Efter 
postfartens upphörande för året, afgick Ångfartyget från 
Ystad d. 1 Nov., men måste i anseende till svår storm 
anlöpa Ertholmarne, h va r ifrån det åter afgick d. 7 Nov., och 
ankom bli· Carlskrona s. d., artacklade och afmönstrade. 

Ångfartyget Motala. 

Inmönstr. d. 19 April. Afmönstr. d. 14 November. 
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Chef: Kapiten-Löjtna nteu och Ridd. A. Lagerstråle. 
Under-Officerare och Maeh inis t 3, 

:Manskap . • · J3. 
skeppsgosse • • . . • • . . . • . . •• 

Fartyget, som i och för reparation ii machineriet öf
vervintrade i Nyköping, begagnades att transportera Båts
Jllän af Gottlands och Ölands Roterings-Kompagnier , de 
förre från stationen till hemorten, de sednare från lands
orten till tjenstgöring vid stationen. D. 17 Maj återkom 
fartyget fr&n Gottland och afgick d. 19 till Ystad att 
upplägga. D. 3 November återkom ångfartyget under 
Premier-Löjtnant V. Klemans befäl, upplade och afmön
strade. 

Postjakten Postiljonen. 

Inmönstrad d. 2 December. 

l.>remier-Löjtnant J. L. Melandet·. 
Under-Officer r. 
Manskap .•• 9· 
Skeppsgosse . r. 

Postjakten afg ick härifrån under Styrman C. E. Berg
mans Lefål d. 4 Dec. och ankom till Ystad den u , hvar• 
eftet· f;u·tyget upplades i vintedag. 



TVENNE EXPEDITIONER MED p Å FLlGA FAnTYG . 

(Eftel' Annales M,ni:ime•.) 

l.J n der sednare åren hafva tvenne ex p e di tioner med }Jåf_ 

liga örlogsfartyg väckt uppmärksamhet i Europa, den ena 

från H.om till Egypten, och den andra från London till 

Rom genom Fnwkrike. 

Den förra utrustades i afsigt att alhemta de gåfvor, 

beslående af ovanligt stora block och kolonner af alaba

ster, hvilka Paschan af Egypten skänkt till att utgöra 

prydnader i S:t Pauls hufvudkyrka. Denna expedition ut

gjordes af 3 ödogsfal'lyg: La Fedelta 0111 57 lonneaux, San 
Pietro och San Paolo, hvarder·a om 70 lonneaux (nära 35 
lästet·), och afs,eglade fr·ån Påfveslateu den 2.1 Sept. r84o. 

Den medförde befallning att på utresan besöka det heliga 

landet, men i anledning af duvarande krig i Syrien, be

sliit Chefen, att i stället använda sin tid till forskningal' i 

Egypten, under det han seglade uppför Nilen, ända till dess 
första vattenfall; h vilket förslag sedennem hlef gillad t af 

Styrelsen, så mycket hcldre som alabasterpjcserna icke vo

ro färdiga till inlastande då fartygen ankornrrw till Egyp

ten. Desmtom besöktes på bortresan Malta, föt· att der er

hålla Engelsk tillåtelse att besöka Egypten, hvilken stat 

då stod i fiendtligt förhållande till de allierade mak terne. 

Genom storm tvungen att anlöpa Kreta, qvarlåg man det· 

14 duga r, för att bese de mi:irk vtit·diga ställen och ruiner 

der finnas. Den 7 November inseglade eskadern emellan 

den allierade flottan vid Alexandria, gick genom inloppet 

vid Rosette upp i Nilen, och sedan de båda större farty

gen hufvit lenmade vid Bulaq, Cairos hamn, .fortsattes re-
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san till Assuan med La Fedelta, som ankrade mellan 

klipporna vid första Nitfallet d. 2.i Febt·. t84r. Dif räk 

nas vara en striicka uppföt· floden af 825 Römerska mil 

(troligen omkring 1 12 Svenska landtmil), och något fartyg 

från Emopa lärer al·clrig fön gått ända dit, ehuru ett 

Fransyskt, som år t832. sändes att hämta Sesostris Obelisk 

till Paris, åtminstone gått till Thebe. Genom exkmsioner 

till lands besökte Chefen och de medsände vettenskapsmän

nen de förnämsta Egyptiska städer, samt alabasterbrotten 

48 mil in i Arabiska Öknen, m. m. 

Då ' man skulle i\ tervända utför strömmen, hindrade 

en oupphörligt blflsande nordlig vind, llVaremot fal'lyget 

icke kunde ft·amdrifvas, och expeditionen skulle blifvit be
tydl igt uppehållen , om icke Chefen utfunderat att begagna 

strömmens kraft i stället för vindens pli ett segel, hvilket 

sänkt under fartygets botten utspändes mot vattnets di 

rektion, så att fartyget deraf framdrogs nästan lika fort 

som strommen, och detta begagnades uneler nedresan så of

ta vinden kom nog stark alt hindra fartygets framföran 

de på annat sätt. Lotsen, som icke kunde tänka sig nå
gon lycklig utgång af detta försök, af.~ade sig allt ansvar, 

men blef likasom expeditionens ledamöter·, snart öfverty

gad om förträffligheten af denna segling mlrt emot vinden, 
~om efter strömmens kraft afpassades genom seglets hö
jande eller sänkande. Sedan alla 3 fm·tygen förenats, in

togas på vensh·a Nilstt·anden nära Rosette de ,3 stora a

labasterblocken, hvaraf 4 voro hvardera öfver 7.5 fot. i 
Längd, och detta fullgjordes utan andra arbetare än hasiitt

ningai·ne på 2.0 dagar. 

Sedan några Officerare dött af pestt;n, och expeditionen_ 

undet·kastat sig en frivillig karanHin i Alexandria, i\tc1·.;, 

vände den hem, oeh ankom till Civita Vecchia d. 16 Au·· 

gu&ti, samt d. 27 s. m. till Rom. 
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De vetenskapliga resultaterna af denna expedition 
blefvo tryckta, och styrelsen vedergällde befålhafvaren och 
hans stab med ordnar och guldmedaljer, samt utdelade 
silfvermedaljer bland besättningarne, och alla Officerare 
~lefvo 1Jefordrade. 

Den andra expeditionen var icke mindre märkviirdig; 
den -företogs fö1· att anskaffa passande ångfartyg för boxe
ring och muddring i Tiber~. Efte1· inhemtade upplysningar 
under besök vid de förnämsta verkstäder i Frankrike, Eng
land och Skottland, beställdes hos Hrr Seaward & Chapel 
i London 3:.ne ångbåtsmachiner, hvarde1·~ om 3o hi:istkraf
tel·, och en ångmuddermachin om 10 hästars kraft. 

På samma gång fö, .'fiirdigades tre jernbåtar af Hrr 
Ditchburn & Mare, och undersökningar företegos l F1·ank
rike om möjligheten att genom detta lands floder och ka
naler hemf.öra fartygen till Medelh<~fvet. Från Clvita Vec
chi~ afstindes unde1· tiden besättningarne . till dessa fartyg, 
fördes uti Mars r842 till Havre med Franska ångfartyget 
Amsterdam och derifrån tiH London. 

Genom uppehåll med fartygens aflöpning i mera iin 
eh månad, mot beräkning, kunde de1·as afresa fråu Thames 
icke ske fön än den ?.9 Maj, hvarunder de grunda
ste Franska floderna så upptorkades, att en annan i(u den 
beräknade vägen genom Frankrike måste sökas och stora 
svårigheter ändå företedde sig, hvilka icke skuile H};pkom
mit, om resan blifvit företagen under vårfloden. ' 

Sedan fartygen den 3o Maj gått öfver Engelska ka
nalen till Fe'camp samt följande dag ankrat , vid Havre, 
fortuttes fården upför Seincn medelst ångmachinernes _kraft, 
i.1 att Pal'is uppnåddes den 8 J u ni . Der hlef ~ppehåll af,. 
nöden, fö1• att vinna upplysningar on~ vp tten\löj~en, uti 
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den numera oundvikliga omvägen, emot första reseplanen, 
samt för att borttaga hjul och hjulhus. Från den 18 till 
den 28 Juni drogos fartygen uppfo1· floderna Seine och 
Yonne af hästm·, efter att i Melun hafva blifvit lättade 
genom urlastaodet af några machinpjeset·. Vid Saint-Mamert 
måste flera sådane borttagas, så att endast cylindra1·, luft
pumpat· och pannor qvarblefvo, det öfriga lastades på bör
dingar, och färden pil Canal Je Loing måste ske med men
niskokr::~ft till Tit·iare, Jit expeditionen den 6 Juli anlände. 
De följande dagarne drogos fartygen åter af hästar på ka
nalen utmed Loire till Digoins, samt äfvenså från Chalons 
till Lyon, utfi-ire Saonefloden, sedan på kanalen mellan Di
goins och Chalons, från den 12 till den 16, menniskok1·aft 
ensamt milst anlitas. Der iii' största landthöjJen som mi'1ste 
passeras, ueml igen ända till 3 d,28o me tres i-ifver ha f vet. 
Vattenlaget i Saone vr~r på flere ställen blott 18 tum 
djupt, hvarröre däck och ångpannor i Chalons blefvo ur
lastade på bördiugar, för att göra fa..tygen så grundgå
ende som möjligt, och under ett deraf orsakadt 9 dagars 
uppehåll, blef en Officer sänd förut att pligta upp far• 
vattnet ända till Lyon, di t expeditionen anlände den 28 
.;J'uli·. De1· insattes åter pannorna, däcken, de losstagne 
machinpjeser.ne, hjulen och hjulhusen, samt fartygen sattes 
i stånd, att den 1 1 Augusti åter kunna med ångkraft fort
sätta resan på Rhone, ~ att de den 15 s. m. voro vid 
MeJelhafvets strand. 

Då expeditionen nu utgick i Medelhafvet, följdes den 
för ångbåtar vanliga vägen åt Tou.lon, Genua och Livor
no; slutligen angjordes Civita Vecchias hamn den 19 och 

,den 22 Augusti fulländades resan vid Rom, der man till-
förene aldrig sett ångfartyg unde1· egen flagg. 

För handeln har detta företag varit så vida fördel
aktigt, att fartyg, destinerade till Rom, kunna på mindre 
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.lin hälften af förr erforderlig tid, boxeras uppfö1· det grun

da farvattnet dit från hafvet, hvarest uppehåll och om

lastningar förr ofta måst ske, och då detta numera till 

stor del kan undvikas, . samt emedan faran att sätta pi't 

grund under resan på Fiurnicino-kanalen och Tibern n11 

är betydligt mindre, än då fartyg n.åste dragas npp af 

oxar, har man full erstittning för den ökade kostnaden . 

Äfven ä1· meningen att hålla farvattnet djupare genolll 

begagnande af det anskalfade muddex·verket, så snart man 

bunni t sätta det i gång. 

Af de trenne anskalfade ångb!\tarne kallades en A1·
chirnedes, efter den man, som först upptäckt en användbar 

kraft hos ångan; den andra Blasco de Garay till minne af 

den, som först använde ångmachinen till fartygs f1·amdrif

vande (år x543), samt den tredje Papin för att hedra 

uppfinnaren af pistonen, som utgör ångmachinens förnäm

lita pjes (omkring å1· t68o). Alla tre äro försedde med 

vanliga skofvelhjul, och kondenserings-machine1·. 

:fl"'öRÄNDRINGAR vm KoNGL. MAJ:Ts FLoTTA . 

Milit är-St at en. 

Be f o r dr i ng ar , u t n ä m n i ngar, m. m. 

Tm Kommendör af Kong!. Svärds-Orden: Kommendör

Rapitenen och Riddaren N. 1\f. Rundqvist, d. 4 Juli. 

Till Riddax·e af Kong!. Svärds-Onlen: Kapitenen F. 

Coyet samt Kapilen-Löjtnanten J. Ågren, d. 4 Juli. 

Till Sekond-Löjtnanter: Erik Odels tjerna, Frans Elof 

Gjeding, Axel Reinhold Be1·genstråle, C. Aug. Leonh. F1·ies, 

d. 19 Juni. 

Död. 

Sekond-Löjtuant N. A. Tbyselius, d. 4 Juli. 

Förordnade. 

Kapilen-Löjtnanten P. G. Blom till Chef för 1:a Al·

betskads-Kompagniet på Kungsholmen, d. 20 Maj. 

Kapilen-Löjtnanten och Ridd. J. A. v. Borck till 

Chef föx· 1 :a Arbetskarls-Kompagniet i Carlskrona, d. '23 

Augusti. 
Kapiten-Löjtnanten P. G. Ame'en till Chef för 2:a 

Arbetskarls-Kompaguiet i Carlskrona, d. 20 September. 

Premier-Löjtnant G. A. Ågren till Chef för 2:a Ar

betskarls-Kompagniet på Kungsholmen, d. 20 Sept. 

Premier-Lt1jtnant J. H. Stålhamma1· till Tyg-Officer 

på Drottningskär, d. 20 September. 

A/s !.ed. 

Selwnd-Löjtnant H. af Christiernin, afsked med }len

sion, d. 1.g April 184'1. 
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Konstruktions- Korpsen, 

F ö ro 1·dnad e. 
Sekond-Löjtnant J. V. Gjerling till Ltimre vid Skcpps

byggeri-institutet i Carlskrona. Kong!. Maj:ts För01·dn. d. 
29 Aug. 

Mekaniska Korpsen. 

Död. 
Under-Löjtnanten J. F. Lidströmer, d. 12 Aug. 

Sjö-Artilleri-Regementet. 

Befordrade. 
Till Kapitener: Löjtnanterne Kammarhenen F. Rap

pe och A. Östergren, d. I I Oktober. 
Till Löjtnant: Under-Löjtnanten, Kammarjunkaren 

B. af Klinteberg d. I I Oktobe1;. . 

A/sked. 
Kapitenen J. Johanson, d. 22 Augusti. 
Under-Löjtmmten A. F. Sandstedt, d. r5 Maj. 

Civil-Staten. 

Utnämningar, befordringar. 
Till Riddare af Kong!. Wasa-Orden: Auditören, Lag

mannen I. Nordwall d. 4 Juli. 
Till Kassör i Am:ts-Krigsmanskassan: Revisorn A. A. 

Aspegren, d. 23 Augusti. 
Till Kammarförvandt i Kongl. Förvaltningen· af Sjö

ärendena: Dokhållaren J. F. von Heidenstam, d. :i5 Juli. 

Död. 
Kassören Aan:ts-Kdgsman-slassan W. F. Pihlga•·d, 

d. 3 Augusti. 
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