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RENDENA UNDERDl, NIGA BERATTELSE OM ANMÄ.RKNINGSVÄRDA FRAMsTEG, I DE TILL SJöVÄSENDET
HÖRANDE DELAR, SOM UNDER SEDNAST FöRFLUTNE HALFÅR ÄGT RU M l ANDRA LÄNDER.

En ny å ngfregat t, den hittills största i verlden, har i
Englaml blifvi t anbefalld att byggas och uh·us!as. Denna
ä ngfregatt skall erhålla rn achiner af 65o hästars kraft,
skall kunna r y mma 6oo to ns kol till bränsle, och, utöfver dess egen 45o m an starka b esättning, 1000 man transport-h·upper, samt proviant för 4 månader. Dess bestyckning skall blifva 20 st. bombkanoner af omkring tooil;'g
Svensk kaliber, u tom karonader; af de före detta byggda
svät·aste ångfa r tyg Engl a nd äger, neml. Cyclopen, Gorgona och Geyser, är hvartder a endast hälften så stort som
denna fregatt blifver.
Till tidens vinnande kommer för detta ändamål en
ny stor 42-kanons-fregatt, Penelope, att afsågas och förlängas 55 fot, samt sedan tillbyggas fö1· att som ängfregatt användas.
Denna förbyggnad skall, under ledning och tillsyn af
uppfinnaren, H1· John Eddy, biträda nde Inspektor vid
Kongl. Flottan, verkställas vid Chatha m. Madlinerna af
slag med dem å Gorgona , J'ro" 1·fi·a1·d'1gas a f H rr ..T'ohn
samma
h
;~ Samuel Seaward; och skall fa r tyget vara fullt fårdigt
ore slutet af innevarande år.
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Albion, ett tvådäckssk epp af ny sort om 92 knno 11 c1•
amnadt att ptt hela undra däcket föra 68Uge kanone 1·,'
motsvaran de 5glls'dig svensk kaliber, förväntas att i Piy~
mouth aflöpa uästa September månad, hvarföre uppå Ilet,
samma arbetas med all disponibel timmerman sstyrka.
En iingfregatt af jern, byggd för Kronans räkning,
på I-letT Jo~n Lairds jernskepps -varf, N01·th Birkenhead,
nära Liverpool, har nyligen lemnat stapeln. Detta fartyg,
ämnadt att, utom annan bestycknin g, bestyckas med en
68'tdig bombkano n för, och en dylik akter, uppgifvcs vara 190 fot långt på däck, bredt 3o fot, drägtigt 8oo tons,
till formen vackert, till arbetet starkt och fulländadt, samt,
medelst 6 st. vattentäta tvärskott, afdeladt i 7 särskilta
rum. Inredninge n i detta fartyg ät· lika med den ä 1\ronans ångfartyg af samma klass; alla c!iicks- och hjulhushalkar äro af jern, och hela förbindnin gen sinnrikt uttänkt att med lätthet förena styrka; mastet• och tackling,
afpassade att föra mera segel än vanligen ä1· fall et med
ungfat·tyg, äro skonerts med ett svårt förmärsseg el; och
bör detta fm·tyg, enligt kännares mening, göra sta1·k fram•
fart sllväl enbart med segel eller ånga, som med båda
dessa dl'ifkrafter . Fartygets. botten är som vanligt i ängfartyg klinkbyggcl, men öfver-vatte nskroppen cravelbyggd.
Före dess uflöpning hade ett sigte blifvit uppsatt för-ut,
ett annat akter-ut, och ett tredje midt emellan dessa,
bvarmedel st, efter aflöpningen, utröntes att ej clen minsta
sättning eller afvikelse i fartygets form inträffat, hvaraf
kan slutas till byggnaden s styrka och stadga.
Enligt sednaste underrätte lser frän England, skall den
för ångfartygs framdrifva nde använda skrufven, eller som
den ä fven kallas: "propellem ", ännu icke ha f va blifvit till~
ltimpad pli flera än högst 8 fm·tyg, och bland dessa icke
något större inom flottan; likväl anses det sannolikt all
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der namnet Mammuth , som nu
.. ttes· i Sj'ön, kommer att l detta afsernförr än år 1843 Sa
de lemna.
Nämnde fartyg, hvars längd å däck är 3:w fot, bi:cdd
5 ~ t djup"'ående akter 17 fot, för I6 fot, (engelskt matt),
nad! rooo hästars kraft
o l.
o ' 4 mac
l
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och en fyrgängad skruf, af I6 fots diameter samt 6 fots
.. t>d som i minuten kommer att göra 70 a .8o omlopp;
1nno
h .•
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'
ellei· fym gånger pistonens slag på s~mma tid, ~c. ~<~rlilmas föra f1·am fartyget med en hastighet af t3 I timmen; det skall tacklas med 6 master, hvardera nf omkring
däck, och alla inrättade att kunna
7 o fots längd ofvan
fällas ned; den andra masten, 1·äknadt för ifrån, få1· •·åsegel, de öfrige gaffelsegel.
l detta fartyg tir, med undantag af hyttornes inl'edning, jemte öfra däcket, ollt uf jern.
Anställda försök med ett mindre, flottan tillhörigt,
öppet ångfartyg af 6o fots längd, 1 2·~ fots breeld och 3
fots djupgående , försedt såväl med skruf som med vanliga vattenhjul, att efter behag kunna nyttjas gemensam t
elle1· obel'Oende af hvarandra , hafva ' 'isat att detta fartyg, utan att hafva drn bäst passande form för shufvcus
auvändund e, såsom ej från början dertill afsedt, med en
enlel maehin af 10 bästars haft, då skrufven nyttjades, f1·amfördes en minuts väg på endast 2 sekund ers Jiin"och att hastigh: J'e tid, än då vattenhjule n användes, hjt1len Lcgagmed
t
gemensam
tcn var minst, då skrufven
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nades.. Under .des:a försök gjorde skrufven r5o omlopp,
och hjulen 38 1 mm u ten; och anses d et troligt att, med
en mera p assande form å fartyget, dettas hastighet borde
hlifva störst med användand e af skrufven enbart; - huruvida åtgången af bränsle varit lika stor vid de olikn
försöken, är ohekan t.

Att ombord p:1 linieskepp och fregatter sätta ångmachiner, synes icke vara styrelsens afsigt.
Stora föränd ringa r i sjö-ångma chineriet fÖJ'mälas vara vidtagne under loppet af ni\gra år, i ä nd amå l att göra
rnachineru e så mycket som möjligt lätta och kompakta,
samt erfordrand e litet brtinsle; och är det ef'ler samma
plan som de om bord på Gorgona (eller direkt verkande),
äfvensom å det Kongl. Danska ~mgfartyget Hekla, äro in rättad e. Åtskill ige modeller finoas från olika man uf::~kto
rier, i principen lika, eller eljest föga skilja! tiga; den btista synes vnra den af bolaget Miller & Rnven hill, som a f
Amiralitet et fått beställning å machiner af 3oo hästa r s
kraft, och föreskrift att göra dem så kompnkta som m(ij·
ligt; dess::~ machiner e rfordra cirka l af utrymmet emot
dem med bnlancer, och väga cirl,a l mindre samt konsnmera CJldast 5 a 6 ft kol i t immeli per hästkraft.

Vid sistnämnde mauufakto ri, äfvensom i Ilotterdn m
tlter Franska Rege r ingen tillvcdw ångrnachin cr utan b<Jlnncer om 45o hi:istnrs kraft.
Ibla nd de mf1nga uppfinning arne för vattenhjule ns nfocll påkoppling , har den hittills bi:ista ansetts vnra den så
kallade friktions-s troppen från Braithwait hs & Mi llers
Faktori, nu auvi:ind om Lord pii statens iingf.-;rtyg the
K i te, för närvarand e i tjenstgÖI'Ulg; nf livilken stropp
en teching finnes i Civil Enginecr Journal för FelmJ::~ri

mun neJ detta

~r.

Manclslcicls ocl~ Ficlcls patenterad e inven'tion för vattenhjulens af- och påkoppling , använd på statens ångfartyg the Devastat ion och på flere enskildes, äfvensom
på Kong!. Danska ångfartyge t Hekla, tii', ehuru mera
komp li cernd än de förstnämnd e, ganska god; ide'en af dcnsnrnma ä1·, ntt vid afkoppling stillfället utskjuta hjulaxlarn e så långt att vefvamc å desamma sltippa vefpinnen ,
hvilkct verkställes medelst en sh·uf, åtkomlig på däck.
Ångfartyge t Geyse1·, afsedt fö1· bestycknin g med 2:nc
st. ro-tums bombkano ncr, har i stället erhållit 2:ne sådane 8-tnms, vägnnde hvnrdcra omkring 33 Skrt sv;1r vigt,
meJ hvilka den gått till sjös för profs anställande .
Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland har li\tit i NorJAmerika bygga och med ångmachin eri förse en stor ;!ngfregatt, kallad Kamtschat ka, hvilken, förliden höst, under
resan ifrån New- York "till S:t Petersburg , inlopp till Euglnnd vid Sout Hampton, 22~ dagar efte1· den, då fartyget
lcmnade New-York . Fregatten är byggd i New-York af
W. U. Brown, m::~chincriet och pannorne förfärdigad e vid
Herrar H. R. DUI·hams & Comp. manufakto ri, allt efte 1•
G. L. Schyiers ritningar och under dess inseende. Denna
stoi'a ångfregatt iir bestyckad å batteriet med n st. 361'tge
k., på öfm däck meJ 2 st. 641Lge, hvaraf en på hvar sida, tätt för om hjulhusen, samt en g63fg för-ut och en
g6rtg akter-ut. Den Engel ska uppgiften är 12 st. 36w,ge,
de sistnämnde kunna
2 st. 56rtgc och 2 st. go ge, svängas rund, och äro, äfvensorn de 56 Y/ ge, hombkano ncr.
- Frcga~ten har 2:ne rnachiner af egen konstrukti on, eller med sa kallade halfbalanc er; cylindrarn e Jigga horizon telt å . bottnen af ångrartyge t; ångans expansion kan pi\
fem m~nuters ~id föi·~ndms så, att man kan afslänga ån g~ns tillopp tdl cylindern, till huru stor d el af slaget s
· 1ax 1ar, vefvar och armar i:iro
langd man helst hell a,oaJ·., 1l)U
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af smid t jern; pannorne, till antalet fyra, öro af kol~Pat·,
till formen parallelipipedel·, och inv11nc1igt inrättade rncd
runda rör af 2 fots längd, 7! tums inre diameter, i lik~
het med dem som nyttjas å ångvagnar. Machin, panpor
och H\i·arne för bränslet öro skiljde från andre delar af
fartyget, medelst vattentäta skott af smidt jern. Frega t~
tten är tacklad med 2:ne master, hvardera med 3:ne fasta
rår; dess förtimring är af ek, hordläggningen af Canada~
alm, kopparbultad och spikad på hva1· 9:de tums distance
i hvarje planka.
Uppgifne Dimensioner.

i ~:::~~

Cylind1·ames inre diameter •••••• fot
Pistonslagets längd • • • , • • • • • • • ,
Antal dubbla slag i minuten. , • • • ,
Ångans medeltryck ni ng i pannan utöfver atmosphertryckningen • • • • • • •
Ångans vanliga tryckning i Cylindern fl
Maehin och pannor upptaga tillsammans
en längd af •••••••..••••• fot
Diameter af vattenhjulen 3o fot, skofiarue kunna dock flyttas in på 28 fot.
Skoflarncs längd, båda afdel ningarne å
hvarjc hjul •••• fot
bredd, öfr e skofveln • 1 fot}
d:o
• ! fot
d:o nedra d:o
d:o
Diameter af vattenhjuls-axeln •••. fot
Vigt af hjulens axl~r och vefvar, färdige • • • • . • • • • . • . . tons
d:o af vattenhjulen • . • . •.•. tons
d:o af pannor, skorsten och eldrör tons
d:o af ma-{gjutet jcm .••• 235l
chiner och smidt d:o • ••• 120 tons
koppar & metall g5
pannor
1

Engelsk.
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l o

lO

lO

lO
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1

70
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3o
3g
go

45o

lO

Vigt af vatten i pannorna. • • . . . tons
•.•• , • , fot
.. d
..
K o1ens 1ang • · • • • • •
Fartygets längd i vattenlinien . • • • d~o
• d.o
d:o å öfra däcket
d:o
bredd i vattenlinien • • · d:o
d:o
djup i rummet • • • • • • d:o
d:o
djupgående, lastadt • • • • d:o
d:o
drägtighet • • • • • • • • • tons
d:o
deplacement, lastadt • • • tons
d:o
höjd ä mellandäcket • • • • fot
d:o
beräknade hastighet, g!, hvard:o
med torde menas Engelska
landtmil, som till sjömilen förhåller sig som 20 till 23 eller
23 Iandtmil utgöra 20 sjömil.

5o
~o5

212

210

220

240

36

38

24

24

16
1700

J6
2470

7!

När Fregatten ankom till England låg den x3!- fot
djupt, vid hvilket tillfälle · behållningen af kol utgjorde
So tons af 67o, intagne i New-Yo1·k, åtgången 57o tons
fördelad pä 19 dygn, eller den tid under resan som Fregatten gått med ångkraft, emedan den under 3i dygn begagnat segel, gifver åtgång af kol på 24 timmar ELlj =
3r tons i det närmaste; och om, enligt uppgift, machinerne anses hafva arbetat med 26o hästars kraft, blifver
3..Jr.\Y/!?
åtgången af kol i hvarje timma pe1· hästkraft
11, 9 svenska U v. v.

=

=

Hela kostnaden för Fregatten, fårdig att gå till sjös,
uppgär, enligt engelska uppgifter, till- L. Sterling 12o,ooo,
hvaraf ensamt för pannorne ••• , ••• , •• , , • 22,ooo.
Uti Nord-Amerika blef redan år 1836 den så kallade Mor~:is ltanal färdig, efter 1 o års arbete derpå: denna
kanal forenar de 2:ne floderna Delavare och Hudson; Canatens längd ä1· lOJ engelska landtmil, öfversta ytan af
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densamma är 914 fot öfver Hudsons, och 760 fot öfve 1•
Delavares; - för att upplyfta fartyg till denna Letydligu
höjd,! hade erfordrats icke mindre än 200 slussar; den
kostnad, som af dessa blifvit en följd, har mal! sökt förekomma medelst antagande af en annan plan, den nemligen, att på lutande planer uppvinda och nedfira transportb:itarne; dessa planer hafva en lutning af I tum på
1 I tums längd, och båtarne införas på en sorts jernvagn
gående på railvägar, hvarefter de sedermera, medelst ett
vattenhjul, som sättes i gång, uppfordras eller nedfiras.
Kanal ens öfra bredd är 32 fot, bottnens vidd .20 fot,
djupet 4 fot; kanalen hat· å Hudsons sida 18 slussar, med
en sammanräknad höjd af 166 fot, och på Delavare-sidan 7 dylika med 6g fots höjd; alla dessa slussar äro af
huggen sten 78 fot långa, 9 fot breda, men utom dem
finnas vid k analen 23 st. lutande planer, hvaraf I 2 på
Hudsons-sidan, med en lyfthöjd af 748 fot, och I l å Delavare-sidan med en lyfthöjd af 6gi fot; i öfrigt finnas
4 par stämportar, der båda flod ~rna förenas, samt 5 dammar, 3o vattenhjul, 200 bryggor och 12 Aqueducter, en
som går öfver floden Passaik med en båge af So fots
spänn, och en annan af träd öfver floden Pomton 236 fot
lång; arbetet är utfördt und er ledning af Major Douglas,
för detta Professor vid Militär-Akadem ien i Vest Point.
En af de lutande plauerne är 54 fot hög, och har kostat
endast I 7000 dollars, som utgör ungefar 3 I 5 dollars per
fots höjd.
Lasthåtarnc, som begagnas på denna kanal väga 7 a

a 48

Skil! svensk v. v. och föra 20 a 3o
tons last; tiden som erfordras att passera den längsta af
d e lutande planerne, I I oo fot lång och I o o fot hög, utgör endast en fj erdedels timma.

8 tons eller 42

MtLIT,\R-SJöVÄSEN OET, SKÄRSKÅDADT l SINA FÖRHÅLLANDEN TILL f-JANDELN OCH TILL LANDETS FÖR•
SVAR.
(Från Franslmn.)
(Forts. från 2alra häftet.)

vi

vilja nämna några ord om de inskriberades och kon-

slaiberades lynne:

Så väl cle ena som de andra äro fö r trälliga i tjensten, då man fö1·st&r sig på att väl använda dem: lika
käcka som lärakti ga, kan man föra dem hvart och huru
man vill, med redlighet och opar tiskhet.
De inslrriberade, vanligtvis född e pil kusten och tidigt hemmastaode med matroslifvets egenheter, finna ingenting ovanligt om bord, och lämpa sig lätteligen efter
sjötjenstens fordringar. Det är på dem, som alla svåra
och fa1·liga a1·beten bero, och man ser, af den lä tthet l1Varmed de fullgöm dem, att de ej äro främmande för yrket.
Hvad man än må göra, äro och fö1·Llifva de alltid den
sta1·kaste och förslagnaste d elen af fartygsbesättnin garne.
De konskrib erade, erhållna f1·ån landtbygden eller från
städerna inuti landet, vtinja sig svåra re vid lefnaden om
bord o~~ längt~ v~nlig tvis efter slutet af sin tjenstetid.
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nonerna och ro i b/\tar ni-iJ'akti 0"t. Dessutom hafv~ (_e
l
godt uppförande, och ej sällan inträtTm· att dc, niir de
uttjent, återvända till hembygden med behållning, hop~
sparad under deras tour.
'

(l

Nu återstår för oss alt tala om lego-folket (les rem~
placcnts), och dem som enrolleras frivilligt.

Lego{ollwt består af sådan::~, som äro frie fri\n tjcnstsky lJi ghet, men som frivilligt och mot en öfverenslwm.
mcn afgift gå i stället för 11nge miin, på hvilkas lott be. väring ss k yl d ighelen fallit, men som icke vi l ja eller icke
kunna tjena personligen .
Flottan erhåller deraf vanligtvis 7 procent l'trligen,
och kan ej skryta af dem. I allmänhet iiro dc föga fallne för tjcns ten, och b li snart lastfn Ila, om man aldrig
si\ korrt låtet· dem vara i land .
Det dåliga hos denna klass mansk ap skulle till mycken fromma kunna tindras, om man skaffade sig dem från
annat håll; men dertill behöfdes en lagstiftande åtgärd.
Det. är säkert, att om man, i stiillet för att åt spekulanteto lemna omsorgen att skatTa Iegofolk, så stiillde affären,
att man vid kompagnierna kunde finna dem bland sådana som uttjenat sin tid, sk u lle man erh;tl]a folk af en
helt annan natur. Dertill behiifdes blott att dessa ville
gå in på att gå i stället för and ra, antingen mot en viss
summa påförd deras cred i t-conto, eller i dera s namn insatt i en sparbank. Då skulle aldrig n<1gra missriikningar intriiffa för de legande, emedan legafolket vore på
förhand ekiperaclt vid divisionerna.
Vi anse det icke mycket sv[uot f<'ir divisionerna att
uppgöra affärer med de konskriLerarles familjer, och att
med Regeringens garnnti uppgöra befrielse-vilkor, mycket
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hä~>la sujetterna, och följaktligen en uppmuntran af ogt
värde för tjensten.
De fri villigt inrollerade komma i · allmänhet från städe ma. V anligtvis komma de från den klassen af unga
m än, som icke kunnat lyckas i något nyttigt yrke, eller
som hafva böjelse för ett kringflackande !if. De äro bättre än legofolket, och man finner nftgon gång ibland dem
passande iimnen till kompagniskrifvare &c. &c.; men i
alhuänhet uppgå de ej emot hvarken de inskriberade eller
kousk riberad e.
Siidana äro elementerna hvaraf man Lildar skeppsLesättningar vid Franska Marinen.
Låtom oss nu se hvad fördel man drager deraf:
Mfanga åtgärder hafva blifvit vidtagna fö r att sammansälta de åtskilliga klas·scrna af rekryter, och föt· att
ordna dem i permanenta kompagnicr till flottans bemanning. Dessa kompagnicr äro fur det närvarande r6o och
innefatta en effektif numerär af omkring i6,48o man.
De äro indelade i 5 divisioner, förlagde ij Je 5 örlogshallln ame; till hvarje Jivision hörde dessutom i börjlln 5keppsgosse-kompagnier, hvilka dock sedermera hlif-

14{)
vit födagde i Cherbourg , Brest och Toulon; slutligc
11
fin nes pli det sednare stället et~ kompagni handtverka te
fyrare och maehiniste r för ångfartyge ns räkning.
'
Divisioner na äro organisera de eftet• samma principer
regemente r; de bestå af en Chef, en Sous-Chef, OflJ.~
cerare och Under-Off icerare samt :2.:ne delar, hvaraf den
ena är förändriug ar underkasta d, och den andra stadigva~
60ID

rande.
Denna sednm·e, som ej embarkera r, inbegdper Office~
rarne af det fordna Sjö-infante riet, Skolorna, Musik:M~t cr~
na och flera Und.-Offic erare. Den kostar nära nog lika
mycket som den delen som embarkera r.
Så snart en rustning är anbefalld och rekryterna anlända, emottaga divisionern a dem, sf1som vi ofvanföre nämnt,
inmatrikul era dem, klassificera dem, bekläda dem, och
place1·a dem först på interims- och slutliget; på p ermanenta kompagnie rna. Hela denna preparatifv a åtgärd, som
gör den från sitt hem kommande inskri berade eller konskriberade disponibel till embarkerin g, tillhör divisionen.
Denna tjenst g&r väl nu; i synnerhe t har man stirdeles väl v~nt sig dervid i Brest och Toulon, hvarest man
l'Ustm· ofta, och vi tl'O att förmedelst några modifikatio ner i kompagni ernas sammansti ttning, skola de framdeles
lätteligen kunna lä mpas efter alla tjenstens fordringar .
Vi vilja för det första anmärka, alt ända hittills har
man ännu icke kommit på den punkten, at t blott till ett
litet antal behöfva fylla de afgåendes plats med rekryter,
hvilket vore önskvärdt. Derföre nä1· e tt fartyg återkommer från sjön, är det stillsynt (~å vida turen har räckt
någon tid) att icke de kompagnie r , som utgjorde besätt·
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d 1g e e l Il
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J'n tid 1·ymde 1· d em emellan. Det inses ltitte tgen, att
1amp loa
,
'Ile-t
..
·
rustat efter behofvet for
h 1aså 1au"'e VI blott hafva
<
l:t, ha~· uwn ick e kunnat ordna kompletter ingen vid komaf
pagn1e1 na sa so 111 sig bör·, sammensat ta af elementer
,
samma dato• komma dessa elementer qtt fattas vtd komp ag nierna s:mma dag, och åstad~ommet:. i,cke långt ifrån
tota l upplösning ; men emedan va nu boqa med ett system för framtiden, och den förträffliga åtgärden med permanenta uppf01·d l'in g:u red <:!n vidtagits, blir det lätt att
så fö1·dela kompletler inga rn e, att kompagnie t aldrig kan få
mera än l nytt manskap på en gfmg. De!'lill erfordras
utan tvifvel m ycke n omtaoka hos ad ministratio nen; men
de föt·del aa· man kommer att draga af d enna method, skola
blifva af så mycket väa·de, att man bör använda sitt högsta bemödande att få det tillämpadt m ed första möjliga.
,

•

n

En annan jemkning vid kompagnie rna synes oss böra
vidtagas: vi anse nemligen, att man definitift bör derifrån afskilja bandtverka rne. För att få dessa med i organisatione n utan att för mycket öka Under-Off ieerarnes
antal, har man varit tvungen att afs tå från det uniforma
i kompagn i-rullorna, h vilket redan tir en stor olägenhet;
tillika hat· man icke kunnat införa n åg ra Manöver-U ndei·-Officea·a re (U nder-Sk eppare), h vilka alltid behöfvas
för ett gifvet antal mall·ose•·, emeJan platsen för dessa
Under-Offi ce•·are var upptagen af handtverka rne, och sålunda äro många kompagni- rullor ofullständi ga: Slutligen
om man ock antager att hanci'tverk arne kunde i månrra
fall tjenstgöra såsom manöver- eller artilleri-U nder-Offic :I'~I'C (~vilk~~ .dock i allmänhet icke kan tiga rum utan
vtd tjenstgonn gen i laud), skulle de likväl icke vara på
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iin plats pi1 kompagnierna; ty det är något oegentligt llli
alt se en skicklig timmerman eller segelsömmare föl') 01 .a
sm tid med att bestrida vakt- och kasem-tjenstgöring, då
han kan till nytta användas på varfvct. Följaktligcn •tro
vi att embarkerande handtverkare i de maritima yrkena
höra klassificeras stirskildt, och att det är af vigt att
snart afskilja dem från kompagnierna.

S& är icke förhållandet med kanoniererna, hvilka
Kong!. Drefvet af den I I Oktober anbefaller att placera
till ett antal af 20 på hvarje kompagni, och hvilka der
kunna utan olägenhet förblifva. Lik väl bör man icke göra sig stora förhoppningar i anledning af denna. åtgtird;
möjligtvis kommer den att bidraga till en tämmelig undervisning åt de kanonierer, som någon tid få vara i land;
men något mer måste man icke vänta sig, just för den
rörliga fot hvarpå kompagnierna stå, hvilka mest ständigt
äro kommenderade ombord; det blir omöjligt att medhinna bildandet af manskap med tillräcklig skicklighet till
alla delar af yrket; d. v. s. med förmåga att väl stufva
en krut-durk, att hålla ett batteri i god ordning eller
återställa det efter ett slag, att torka krut, göra fyrverkspct·sedlar och att, med ett ord, vara fullkomliga kanomerer.
A fl i l l e r i s t e 1'.

")

Dessa kunna icke danas annorlunda i!n vid Artilleri") Man aladie J.anslw tyclm att vi IJordt gifva dmma afdcln ing
ett annat t·um och icl<e afhamlla den i fiiljil af lwmpag·niornas
org·anisation; In en cnicdau 1t:anonicrcrna ingt1 till If 5 i denna
ot·ganisalion, lmnna vi iclw g·•'i den i tysthet fiit·bi, ot:h tl<l vi
en g·ång· vidt·ört iintnet, J•afva vi ansett os!i giira v~!l uti; al-t
del'cflcr antyda dc <'itgät·llct· oss synts liimpli!,;ast utt •·idtaga
IJctdifl'andc vilrt artilleri.

tt d !taga' uti· alla dervid föreDepartementet, genom a
e
n· . k lo-·~n"· och det
b
t genom Jttg s o b' b'
].. ommande a r eten, sa m "
en kel t bilda artilleribtista a tt vidtaga är att anyo helt
ålägga dem något
lärlin"'ar lik asom fordom , och tillika
" e vi ikor i a llt hvad som rorer
.. sjömanskap.
..
s l rangar

• e kotnpa"'nier
i Tirest och 2.:ne i Toulon skul ,:o 2.11
'
':J
"l
r .. l "
de
alltid
hällos fulltaliga. . Ingen skulle
le va tot·s a, om
'd
k
~ntao-ns
med
mindre han v1sat sig vara
(l erv t
unna u
:o'
verk lig sjöman, samt under 2.5 år gammal.
Der skulle de ersättas med anclrn i mi\n nf kommenderingar på de rustade fartygen, och skulle icke kunna åter inkomma under annan egenskap än såsom t'eteraner, och efter chefens fria val.
2 :0

Dessa veteraner, som man till en !Jörjnn skulle bilda
af det bästa som för det närvarande är till hands, skulle
utgöt·a t af kompagniet, hvars hela numerär skulle vara J5o man.

På detta ~ätt skulle a Ila de som tjcnstgöra vid Artilleri-Departementet (undantagande civile och militäre
handtverkare) ingå såsom ett helt uti det nya systemet,
och förslå till göromålen; de!'igenom vore man befriad
frän det h~'u·da tvånget att använda dagsverkare, och att
anförtro maktpåliggande och ofta farliga arbeten åt ocrfaret och opillitligt folk, såsom fallet olyckligtvis för det
närvarande är, på dc flesta af våra varf. Derjemte skulle
a1·tilleristerne, efter en viss ålder, finna en passande plats
bland veteranerna, och skulle vara sina unga kamraters
ledare. De t tyckes att man icke kan använda dessa 2 :ne
klasset· folk nyttig:u·e för tjensten och dem sjelfva.
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Artilleri ·Slrolor.

Man l1ar icke längesedan ämnat att liter inrätta si\,
dane; men det tyckes endast vara skolor för Officcra 1·c
man åsyftat, hvilka för det närvarande dock ej är6 de
nödvändigaste. Hvad vi verkligen, i vår närvarande brist
behöfva, är i synnerhet praktiska skolor i Brest och Tou~
lon, hvarest undervisningen skulle vara helt och hållet
lämpad efter matrosens fattnings-förmåga. Beträffanue
Officerarne, vete vi intet hinder vid att förskaffa dem un.
dervisning vid samma etablissement; men måhända vore
det klokast att organisera det sii, att det uppfyller sitt
hufvudändamål, innan man gör det mera komplicerad!.
Vår tanka är, att dessa skolor icke böra vara oberoende af Artilleri-Departementet, l1Vars arbeten redan utgöra en nyttig undervisning, och att de just derföre böra
stå under Artilleri-Departements-Chefen och hans underordnade.
Vid detta tillfälle kunna vi icke afhålla oss ifrån att
yttra vår tanka helt och hållet; ty frågan, som vi under•
söka, kunde icke blifva fullkomligt utredd <lerförutan.
Vi tro således att nu är tiden inne, att organisera
Artilleri-Departement et på en Lestämd fot, och som kan
fullkomligt motsvara flottans kraf. Längre kunna vi ej
uppskjuta detta, med mindre än att helt och hållet för·
lora hvad vi hafva i behåll från förra tider, och som in·
te t kan ersälta; de verkliga artilleristerna, nu för tiden
så sällsynta, och hvilka man icke finner annorstädes än
ibland de äldre Under-Officerarne i örlogshamnarne, äro
ensamma i besittning af dessa skatter; och om vi ej
snart skaffa efterträdare åt dem, skall fru k ten af deras
irfarenhet ~å förlorad - då ingen kommer i åtnjutnin&'

r" h• ll
det sio- i en änn u högre
deraf. På samma sa tt , or a er
o•
.. d
·d departementerna;
grad, med Officerarne som an va n " as VI
•
och vi ::Inse de t ma n icke ka n för sna rt or d na deras, l ~an
nio"' obestämda stä llning. Äfven mås te m an vara beta~.kt
'
c •
på "'deras
remplaceran d c 1· ma" n a f a 1ga
ngen, och der fore

föreslå vi:
:o Att oförtöfvadt kommender a t ill d epar teme nterna
1
de mest erfarne Officerare nf vå r t Sjöar tilleri, och att
tillika gifva åt d em m a n u t väl jer , en grad, som har sin
motsvarande i Sjö- Olf.-Corpse n, sam t gifva dem samma
löneförmåner.
2:o Att tillktinnagifva dat för framtiden skola vaca ncerna in9m Subaltern-officersposter na vid departementerna fyllas med Kapt.-Löjtna nter (Lieutenants de vaisseau) •)
Vi fö1·utsätta att valet af uessa Officerare uteslut ande
skall tillhöra Dep:s-Cheferna, och att det sker efter öfverenskommel se em ellan dem och de Oill.cerare, som vilja
egna sig åt denna tjenst.

3:o Att bestämma det de Officera re, som fr i villigt ingå på Art.-Departementet, endast hafva å ligganden i hva d
som t·örer denna tjenst, men inga lunda vara i samma kategori som de af deras ka mratet·, h vilka for tfara att navigera.
•) I Fransyslm Flottan och Armlien benämnas:
Amiraler och G eneraler

· · · · • • .. . Officie n Gc ncraux.
Capitainea de vaisseau}
Capitaines do Corvette
Colonels
· · · · · · • · · Oftlcierli Supcrieurcs.
Lieutcnants Colnn..ts
Chefs de Bataill on

Alla Officersgrader efter ofvannä mnde . Of
ficiers subalterneg .
Öfvers. Anm .
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Häraf synes att tjenstgöringen vid departementern~ iir
betryggad, och att artilleriet icke förlorar sin "specia lite"
'
h vi lket ii r af ganska stor vigt.
Man mä icke invända att Sjö-Offlcerm·e äro oanvä~d
bara till denna tjenstgöring; våra yppersta departements-of~
ficerare, komna från flottan, äro lefvande och ovedersägliga bevis för motsatsen; dessutom är det ett factum, ntt
eleverna p:'i skolskeppet nu för tiden erhålla en bildning,
som stitler dem i tillftille att, ntir dc vilja, stuucra sig in
uti de vidlyftiga ämnen de behMva vid Artilleri-tjenstg öringen. Floltan erhåller äfven eleverna från Polytechniska skolan; dc1·as skicklighet är hvarjom och enom bekant: sålunda finnes intet hinder fö1· denna ändami\lsenliga reglering; och det är sannolik t, ntt denned kommer
det upplösningstills tånd att upphöra, h vari vi befinna oss
beträffande en nf de allra vigtigaste grenar af vår tjcnst.
Vi vänta oss icke att någon skall upptriida med "lwnsiderationer", såsom argumenter, emot den plan vi utvecklat; men vi t ro oss skyldige förklara, att vi anse det intet
personligt intresse skulle f<'irnärmas genom dess antagande, hvarf'i)re vi hiir framställt den till allmänt skärskådande.
Hvad lämpligheten beträffar, att låta befäl och manskl'lp vid våra Art.-Departeme ntcr ''b ära samma knappar"
som deras kamrate1· vid flottan, iir den så i ögonen fallande, alt oss synes öfverflödigt att utvisa den. Man m<'\ste bra litet känna mcnniskonature n och militiir-korpsers
förhållande till hvarandra, för att icke veta, att olika uniformer leda, utan att man miirke1· det, till olika interessen och till stridigheter, alltid skadliga för tjensten. *)
h ar Lan<ltal'!illm·iet kommit i erfarenhet ut af, då <lcrvi<l
beslutados, att lilta Artilleri-Officerar e ömsom giira en o•h

• ) J) etta
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U n der -0 ff'i c e1·ar· n e.

Sedan vi nu ordat om Kompagnierna i allmänhet och
blifvit qvilt haucltverkarne,
. tt da" de en gån"'
·
.
o
1 a ,
f unn1,
sC~mt 1·ekrytcrade till femtedelen i sender, de skola.. bhfva
uäJ·a nog hvad de böra vara, återstår att unde~·soka ett
, och
i deras sammansättmng
·at' " t element l som in"år
..
t>
VIv 1v
som på sätt och vis gifver dem den impuls de behofva det vill säga Under-Officerar ne.
Dessa erhållas nästa_n alla ibland enrolleriugsfolk et;
till sjös ända fråu deras barndom, hafva de oftast gått igenom mntrosgradc1·na , innan de hinna till Qvartermästar e, hvil kct är den 1:a befordran; de avancera sedermera
efte1· skicklighet, och sluta med att hinna till högsta Und.Offi cei'Sgraden (Maitre), som vanligtvis är gränsen för deras slräfvande; i allmänhet hafva de inga bokliga kunskaper. Emedan de icke erhållit någon systematisk und ervisning, och deras hiluande endast varit slumpens verk,
följ er htira f också, att det beror af slumpen huruvida någon ibland dem upphinner graden af "m a i t r e" i yngre
å1·; Jen stora massan blir in stat u quo, eller befordras
ganska s ~ nt. Genom delta qvarstående i de lägre gradel'llu erhålla de en mängd vano1· - plumpa, om också
icke la stbara; de hafva hvm·ken denna allvarsamma hållning elle1· aktning l'ör sig sjclf, som imponerar på de subordin erande, och som gör att de lyda icke mindre periimsom en annan tjcns!gilring: att haf\·a dem il.JianJ ti ll f<tt urti!l eri och ihhllil tiil t·i·l ande, och 1lct uald;ult fm·t fao·;: att
ti!lhiit·a samma corps.
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sonen, ä n dess gr ad, o ch sl utli gen begå de ortn fel ge
110 111
en obotelig efterlåten h et .
Så dan ä r d en p la ntskola, nr h vilken v t äro t vnnkne
a tt t aga v å ra n u varande Unde r-OfGcer are ; n iig r a dan s
3
visserl igen u nder deras vi sta nde om bord , och b li fva fii r~
t r äffiiga; men de t är minsta a n ta let: 5fven äi'O dc d,1 ej
länge att pår äkn a, i a n seende till den ålder, bv<~r t i l l de
d essförinna n hunn it.
Det är tydligt, att ett sådant sakernas sk ick icke ka n
fortfara, och att det är oundvikl igt att oft1rt öfva dt vn ra
b etä nk t på medel att helt och hållet förändra våra Un~
d er-Office ra r es organisat ion.
Det af dessa medel, som flir<;t fallet• i iigo nen och
synes vara af en ofelbar verkan, Lc,t2u· uti att in t·ä tta en
skola, icke l ika med, men i fijrening med Sjö- Officersskolnn, hvartill den sk u Ile utgöra ett bihang ; d e r igenom
skulle man komma till en enhet i i)fvet·inse ende oc h ha nd lingssätt, hvaraf alla sji:imän erktinna vigten , och som fin nu icke kunnat helt och h<'lllit införas i sjötjeos t e n. För
Öfi1gt iir denna Skola redan l1ildad, och Skeppsgo ssarnes
organisat ion, förl1iittra d i sednare tider, hehö fve r b lot t
några modifika tioner, fu1· att gifv<~ oss en fiirtJ·i:iffiig p lantskola för Unci.-Offi cerare, som ii:itteligcn blir tillgän gli g
fö1· flottans behof.
För det närvaran de äro Skeppsgo ssarne fiirJelade cmellfln Cher hourg, Drest och Toulon. De iiro icke likfo r mig t
helwnd lade, beträffan de kase 1·ncr ingen, som i Br es t och
Tonlon äger rum ombord på en Last-Kor vett ti ll a nka rs;
men öfverallt undervisa s Je i liisa, skrifva och räk na s11mt
de första elementc rna nf sjiimansar !Jele. Olyckligt vis har
m;m låtit den Christliga klirlekcn me1·a i:in klokheten dik-
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Undet·-O fficerare, f 1·an.fiiJ· n lit, bii r vara kraftfullt folk ;
d e tta vilk o t· måste man alltid b es inna , ty det i:i r omöjligt
lllt nfvika d c rifrån, om m 11 n vill e rnft e tt godt resultat.
El emenfern a till en sk ola fi nnas så led es. D e t återsltl r
blott alt sammanf öra d e m, gi)rn u tgalh·in g ibland dem
samt gifva dem d e n dcfinitifv a fo rm, d e b öra hafvn , ~en
ä tgä rd , som vid tages i il r est eftc1· gossarnes kaseJ·nef'll13
omuonl pil ral'l y ge t å J'edd en, kan, såso m föt·sök b etnlktad, gifva ledning till det som å t er sti\ t· att gö r n. Det tordc vara bekant, att d e goss::n·, som ti ro o mbord inp:l andra
:het, vet·ksU:illa alla mflt.ros görom å l, så viii rodd och tjenstgöt·ing i båtar, som de allra kinki gaste sjöm a ns-arbete n,
tttan 1·ingaste biträde af a ndra. D e Officerar e, som hafva
fiiljt dem med uppm ti rksamhet ombord p å instruktio nskorvetten , kunn11 intyga deras kunnighe t, och det ä r med
förundran som de hr~fva å sett ett bam vid 14 å1·s ;'\]d ei' med
skcppm·c pipan komm e ndera skiftninge n af en miirsrå, ett
undersege l, med samma stikerltet som en Öfver-sk eppare.
Denna f<i1·dighet är en följd af det sy ste matiska i d e r<Js
undervisn ing, s<Jml nf kasern ering en ombord, bvilken gö r
att ald1·ig någon tid g<'1r o nyt tig t förbi.
l an ledning af allt detta skulle tyckas, alt blott nitgrn steg återslå att. gö1·a, fö1· alt erhålla en ordningsm iissig
och god n fl'llk ter g1 f vande skol n Om v • d c" r·
..
1
·
ertore •urutsatta
:
Att
a
'd
.. man framdeles icke an. t il"'e1·
VI · ko m pa g ni e rnr~
annat nn utvalda gossat· 0 1
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att man kaserne rar dem ombord , på det de icke llli\
finna förströe lser fdm undervi sningen , och icke få en in~
rotad smal' för land eller el a k a va nor i någon väg;
och att, slutlige n, man gifver dem en systematisk
underv isning, som kan bilda dem till verklig a matrose r;
så återstå r blott att göra afseend e på tiden och kostnaden.
Om man &stund ar fullkom liga Under- Officer are (och
det är mycket troligt) , ause vi att det hehöfde s 5 år för
att dana dem: således under fö1·utsättning, att ma u antagel· gossm· af 14 a r6 ftrs ålder, skulle de trögast e vara
utlärda vid 21, l1vilkP.t icke är för seut.
Första året skulle tillbrin gas p& red,Jen ; det andra
och tredje under kustfar t (cabot agej från Dunkir que
till Bayonn e i Oceane n, och från Corsica till Cap de Creux
lång resor så
j Medelit a f vet; det fjenle och femte under
håll.
andra
åt
som
väl till Terre Neuve
Gossarn e skulle, undrr derns underv isnings tid,. genomgå
allt, snmt tjena i alln grader fdln Skeppsg osse ända ti ll
högsta Und.-O ff:r (x:cr l'!Iaitr e); deskul le bildas på eu
g/ing till Skeppn re och Konsta plar (pour la maneu vre
et le canon nnge).
Vid slutet af hvarje <h skulle de examin eras i alla
mntros- göromt t! och artiller i, till den omfattn ing det tun
lii1·as ombord ; i komma ndo-ord en samt bruket af skeppa~
r ep i p n; i läsa, skri f va och riik n a t. o. m. proport ions W·
rnn; j styrnin gskonst en, så väl med d1·ill som med talja,
i lodning , att segla i båta1· och vricka, föra loggtalla,
snmt reducer a kurssnr med pion-ko mpasse n; snmt i grun~
d crnn för scgelsö mmcric t.
Deras uppfi)ra ndc m ftslc vara ulan anmärk ning.

Sedan dc blifvit approb erade i denna examen , skola
· 1 fl tt n De som blef.
de hcfonJr as till Qvartcr mtistar c VIC o a ·
i ' som de mkateaor
·
•
·
b
samma
1
mga
vo improb erade sk.ulle
skribcr ade.
S.\\danc äro grunde rna t i Il den föreslag na uppfost ran;
r kostnad spunkte n, hvm·af vi skola gifva en
äterstå
nu
öfversig t.

Öfvers igt af kostna den för perma nent under hd/l
o ch under visnin g ltt 1.000 slrepp sgossa r,
organ iserad e å 6 l>omp agnier nem l :

4 Kompa gnier med 200 gossar i hvm·je.
2

d:o

med

100

d:o

(elit-ko mpagni )

Kostna dsförsla get är grunda d! på följand e antagan den:
x:o 8oo Skeppsg ossar skola kaserne ras på Tirest och
Toulon s redder på 2:ne gamla aftackl ade fregatte r.
:.2:o Alla gossarn e skola åtnjuta matros- portion .
3:o De 8oo kaserne rade skola hafva 4 avis-ko rvetter
för deras första undervi sning, hvilken räcker 3 å1·.
.. 4:o I :sta underv isnings året passera s på redden ; de 2:ne
f'olJande sk.ola de navigem enligt förslage t här ofvanf'cire.

~:o .n~

2oo E lit-Skep psgossa rne skola väljas ibland dem
3 års undervi sning.
atnJubt
som
· l(
6:o Dessa skola rusta 2··ne A VIsorvette r Deras Of.
. . b ..
skola
icerare
nd.-Off
U
och
tce1·are
1 desvm a t n · eal'lpne
b
1
k
.
va
cifektif
rs
Ol'Vette
sa
pet sona ; de skola utgöra Lesätt-

r.
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nin"arne och i denna egenskap ;)tujuta de särskildta för~
"'· tlbaar i aflöniu<>bl som reglemen tena bc,;tänJnJa för den~
h o...Jl1l
na klass fartyg.
Då dessa 2:ne korvetter k unna fullgöra alla de be.
skickningar man kunde anbefalla dem med vanlig besätt.
nings-styrka, följer deraf att de 200 Elitt'r~a, långt ifri\n
att medtaga n<'\got af flottans anslag, sk ulle astadkomma en
<1rlig beh2dlning af 11,76o francs per korvett, hvilken Sttf1l.
ma, beräknad efter högsta matros- nflöningen, annars skul~
le utgii.
Således återstår att bestämma omkostnaderna för 8oo
Skeppsgossar, unde1· 3 å1·, •) som utgör summa summarum
1 ,5g 2 ,3 7 6 fr., hvaraf följe1· att hvarje Skeppsgosse skulle
efter 5 års yppedig undervisning kosta staten J ,ggo fran cs.
Emedan vi eftertrakta sanningen framför alt, och i
ställ et för att frukta, tvärtom af hela vår själ önska Invändningar, vilja vi icke förtiga dem vi hafva hört göras vid det föreslagna systemet.
Åsyna vittnen till Skeppsgossarnes obestridliga fallenbet för alla delar af sjömanskapet, till de goda resuttaterna af kaserneringen på redden, och till den hastighet
hvarmed gossarne fatta det man lär dem, hafva dock icke
velat gifva med sig, utan starkt opponerat sig emot inrättningen, i anledning af den brist på ihärdighet man
anmärkt hos gossarne, hvaraf största delen vägrar att tao-a eno-ao-eme ut vid flottan, när de uppnått den lagli~a ål'L
fl
tob
b
del'll; deraf följer (säger man) att dc utgifter ottan g)o~·
föt· dem, i:iro rent ulaf en förlust, och att man följakteltge n bö1· inskränka dem så mycket som möjligt.

') Spcdal-f\alkylen

ar

~åsom öfvcrfliidig

här utealuten.

at t

man : ingalunda .bör, efter
uppl"
.
.
J e nuva ran de Skepp<>gossetrne, b ec om ma dem ' hv1lkas
hvJlklmgar,
fos fi·n n vi föreolagit; de fönc äro stnckars öm
ka man beh ull cr kn appa 2 ;'\r vid kompagnicrna, och som
derift·ån skickas p<l fHtygen, hvm·est man sällan fortsättet· d et·a s undervi st1ing. Af en dylik sakernas gång är
, ,isse 1·!igen intet godt ntt vänta, och för v<'lr del känna
vi ej någon medelv äg emellan en fullständig uppfostran,
oc h abso lut brist pii undervisning. De1·före tm vi att det
vore bättre, att, liksom fordom, öfverlcmna Skeppsgossarnes ornbord-komm endel'ing åt utrustnings-expeditio nen
(bureau des armemem) ; att icke underhålla dem alls, hellre än att göra det t i Il hälften; då skulle man, liksom
hittills skett, vid Und.-Off:s-befonlrin garne endast göra
afseende på t·outincn, och sakerna skulle gli som de kunde; men man skulle åtminstone icke förspilla några af
Stateus medel.
På detta vii ja v i svarn,

Emedlertid äm vi i veddigt ti·ångmål, och de personer, som hafva med rustningarne att göra, vela till
hvilken hög grad af förlägenhet man kommit t. o. m. i
de förnämsta örlogshamnarne, i afseende på anslwlfandet
af erforderlige Und.-Olf:re vid kompagnierna: dessa personer häpna (och detta med rätta) fö1· den brist som existei·ar, och fl'llkta att kandidate1· på en gång komrna att
fattas, då de gamla förråel en blifva tomma. Detta ä1• dock
icke allt : otillräckligheten visa1· sig, ick e allenast hvad
antalet hetriilfar, men äfven rörande egenskaperne, och
man måste erkänna att odug!ingarne äro talrika i den
stora massan af nuvarande betitlade• . Således ä 1· det af
högsta vigt, att finna medel för denna sakernas ställning.
Medlet består, vi säga det ånyo, utaf en slola, der
man, i och för flottans tjenst, tippfostrar gossar fi·ån r4 a
1
6 tio da till r g a 2 r i'trs LUder, d. v. s. under 5 år ii rad.
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Denna korps sil.all uppsti tt~;~s af frivilli ge, stt mycket
som möjligt från kustlandet, de skulle förbinda sig att
tjena på flottln1 så snart de hade fyllt 16 å1·, ocb emedan
man skulle behålla dem sina 7 år (likasom de konskribe~
ra de) *) skulle staten kunna uppfostra dem, med vissilet
al t hafva nytta af dem .
Denna uppfostran skulle visserligen r~cka i 5 år, och
följakteligen skulle man blott behålla Qva1·termästarne i ::.1
år; men är det väl troligt, att menniskor, som med om~
sorg· vilrdats, som fått en militärisk anda, och som skola
ve ta att de äro uppfostrade föt· att hafva befäl öfver andra, sko la lemna sitt numei'U säkra yrke, löt· att åt slumpen öfverlemna sitt öde i en handels-hamn? Detta är icke att förmoda, och vi tro a t t på detta Liill i n gen fara
finnes.
Vi tro derföre fullt och fast , att en Under-O fll.cers~
skola bör inrättas efter de grunder som hafva följts ' vid
Skeppsgosse-skolan, ellet· ånnu lämpligat·e, att förändra
den sistnämnde och kalla den Slwla for Flottans myndlingar (pupi lies de la marin e). Öfversigten af kostnaden
vi nys§ lemnat, gifver tillräckliga upplysningar om de
särskildta stadierna af deras uppfostran, hvarföre vi ej
behöfva vidare de rom orda: vi utbed ja oss endast att man
må besinna, att denna uppfostran egenteligen ej kan räknas räcka längre än tre år, emedan Iärlingarne ingå i verklig tjenst det 4:c1e, och fortfara sfdunda ända till slutet af
lärotiden .
Man torde måhända framkasta: svdrigheten att rek1'V-

') Dc konskrihera.lc , på hvillias lott det] faller, att tjena l'id
laalltarnH'rn, iiro frie cftct• blott 5 i'irs tjenst.

Öfvcrs. aom .

deist en tydligt författ:".
..
svara, alt IOtme
k ". 0 rd J)lan är det na~
. 'k
.
'
tad och i alla mann-cltstn · ter · unoJ
. ... l. t tt icke erhålla huru många som helst;
ra nog olllO) tg a
prefekterna, att an•
autorise1·ar
endast
r"
·
,
11
o"f··gt
om man .or
bevis för el~
snart få ett tillräckligt
v
taga, skall man nog
Jet· emot å tgtirden.
•

,

tera ; tlcrpa fa

.

VI

D et är !titt inseJt, all om man beslutar sig för grund·•
läggand et af en im·ältning i denna väg, måste Skeppsgo~""
sars erhållande ombord ske ur enrollerings-klassern a såsom fordom, och att några särskildta icke böra besoldas!

Di s c i p l i n.
Disciplinen inom krigsmakten till sjös har fl era åt•
varit ett för emå l för allmänna klandret: i sjelfva vet·ket
tir älven mycket att stiga derom, och under de långvariga h igen i Napoleons tid inträffade ofta fall af uppenbara in subordinatiom-Lrott , hvilka någon gång, långt ifrån
att Leifras, gåfvo anl edning till ynnestbevis: det är verk!.
svfu·t att tro s:1dane föt·vända fall, och dock hafva d e
ägt rum , allmänt kända inom flottan. För det närvarande går man i grund med saken, oeh man erkännet· nöd vändigheten att återställa orduingen, som hvarje dag nå got öfverskrides; men förslaget är svftrt, ty förra tiders
e~empel hafva burit sina frukter, och fiir öfrigt ät·o vi
komna till en tid, d?t !war oeh en åberopar sina rättig ·•
hetet·, utan alt bekymra sig om sina sk yldighe ter.
Sjömännen bafva hlifvit smittade af denna allmänna anda ;l de börja att "räsonnera" mycket och att 11icl1e
mera blindt lyda", (såsom man för det uä1·varande uttrycker sig), d. v. s. att göra invändningar vid de ordres de
erhålla: denna böjelse för insubordination har ännu icke
yppat s hos matroserne, men ofelbart uppstår den äfven
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hos dc~1, .om D]ao ej hämmar den lws Oilicera me; ty . de
goda sa v;~l som de onda exemple n komma uppi{rlln .
Då man afltandl ar detta iimne rörande disciplin
611
o
•
l
hör man all tid Lettinka var
uatwns ynne, som icke till,
ett alltför tungt ok: i Frankri ke har (!lltid erfordra ts
och skall alltid erfordra s bestämd a former för de hefal~
!ande, samt en moralisk öfverläg senhet hos den sou1 ut~
färdar befallni ngar, jernförel sevis med elen som emott[Jg cr
dem; derförut an blir m&n illa åtly dd,
De minst biidade mennisk or erkänr,a en vrn·dad upp ~
fostrans öfverväl de, och se den så gerna bos deras office~
rare. Man får soldaten längre ge nom a t t b egagna sig af
ett kallt men hyfsadt språk, än om man lämpar siq efter
. . l
o
d eras tn via
a uttryck ; detta är en anmärkn inu som
o
. alla
'
militäre r varit i tillfulle att göra: så förhålle r det sig äf~
ven med matrose r; några sällsynta ft1ll finnlls visserlig en
uti hvilka gemensa mma göromål nödvänd igtvis medför~
gemensa mt språk, men i sjel[va dessa fall böra 4ldrig ~IHI~
nercn vara desamllj a.

En annan uöclvtind ig egenskap i vårt land hos personer som b nfva befäl öfver andra, iir den att sttidse gifva
exempel af hängifve nhet i far a n: h os somliga folksla" är
pil en sådan höjd, att de subordin er::md: ej
befatt-a s1g med att bedömm a deras befäl; men så är det
e j hos oss, och lydnade n beror alltid af den aktnin"' man
b .
.
sldinker eller vägrar; men, il en annan sida, med mod ocft

dis~ipliuc.n

en ren hand !fan man föra Fra.nsmän kvart man vill, och

157
vttr Sjöhigs makt. Den Lefitllan dc finner sig ofta afväpll acl ge u om t o lkningen af en lag-p:Ha grcJf, i h vars mening,
fLi 1· resten tyd lig nog, ett litet ord tyckes fcln, och n:1gra
verksam ma medel att rätta finnas i sanning ej, då frågan
rörcr små-förseelser, o::tktadt jus t dessa äro de fnrligast e
fö 1• disc iplinen, hvilken de förlam a i sjelf'va dess rot, då
de föt·blifva filSl t·aifad e. Det erfordra s, i sanning, hela vih·
n<~ t i on~l-krn·nklers godhet, att bestiltnin g11rne på v;1ra
fartyg ännu iakttaga ordning och lyduad, oaktadt felakti gheterna i lagsti!'ln ingen, och det ä1· detta som våra bc1lilhafva re ständi g t beundra ; men det ''ore oklokt att
1·dkna på varaktig heten af den ordning s-anda, h vilken, likasom genom ett underve rk, bibeh å llit sig ibland matrose rnn,
och så fort som möjligt måste sjö-krigs -lagar utarbct<~s .
Man är allvarlig t betänkt derpå, säges det, och kan ske dröjet• det ej län ge förr än dc m skåda dagsljus et;
men emedan ingentin g posi tift finnes i detta afseend e,
och då behofve t att tillrättav isa, hvarje dag, blir märkba rare, skola vi emellert id föreslå nf1gra punkter , hvilka,
om de antagas, skola fö t· Uing tld vara förenliga med fortfarandet af närvarnn de skick, uta11 att svåra olägeuhe tcr
deraf uppstiL
Öfvertyg ad e att det är den nllraförs la uraktlåt enhe t

af disciplin , som det isy nnerhet är angeläge t att förekom -

~a'. skola ~i nu genomgå de straffgra der, som vanligtv
is
tdlampa s v1d dessa förseelse r, för att efterse htJrnvid a de
uppfylla sitt äodamtd ,
.

detta är_e rstittni ng.
För sådant folk har man e j behof 4f !Dyt:ket svåra
st r affbestäm melser ; likvjl i.i r nödigt att de som göras, ic ~
l e kun na eluder<J s; n·1cn prt clcu pun kte n slå vi icke vid

Vi få d :l anmärka , att innehåll ningen af vin-mtio n
synes oss olämplig , med undantab" af na" 0' 1·a f'·' ~'·Il·'-·
O <
'l Jd • Ktl!l
man väl, utan <~tt skada staten, beröfva arbetare n en del
af den ration staten aJJSett nödvänd is för hans underhå ll !'
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stas så so1n illt t s o ~
de lla beslraffui11gssli lt l1ör dessu tom förka
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felak ti"e
den
en
o '
riskt , i s<l fall alt det icke drab bar
sed
för
a
hafv
e
oseru
matr
an
emed
lag,
back
!Jela
vtil hans
kamr ater, som mis tat
ntt dela sitt vin med den af deras
pas på dem 5001
sin ratio n. Detta straf f bör blott tilläm
låta innehi\11~
icke
må
man
men
,
tiro druc kne och orege rlige
ört, ty det
upph
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nade
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och
ninge n f01·tfara d2t ruset
mllle,
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), som allmä n.
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och det kan ej af.
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i säke rt förva r en
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ra smit tan af det
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resul tat,
Nedsattandel a/' solden ger en mä11gd goda

hålle t; hos somliga
men försh1r ändå icke alltid helt och
ser, som ovilk orlimenn iskor finna s högs t fönle dliga böjel
dc perso ner h vargen måst e tygla s geno m andr a mede l;
än brott sliga ; s<~
om nu ä1· fdtga , äro dock mera felalf tiga
att befar a hvar ken
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uf öfver ilnin g, uppv iglan de, form lig vägra
ade lättja n och en
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mpagniet lJögSlutl igen är placcrandet vid disciplin-lw
hvar ken äro kropp ssta grad en af de bestm lfnin gar, som
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Lacklag för sig sjelfva, s;l,nl öfverandtvardas i\l
mästaren till de obehagligaste arbetena ombord.

161
Qvnrter~

Om de, under loppet af resnn, och förr iin man kon ~
1
mit i tillfälle att afsi:inda dem till en af "staliolliirerna''
utmtirka sig genom något prof af mod, e ller genom bätt ..'
re uppförand e, skola de kunna åter insiitl.as på deras kon 1 ~
pagni, prt samma sätt som de derifrån afskiljdes. Pcl rlct~
ta sätt skall stra[et följa omedelbadigen p~! felet, li kav ii i
som belöningen på förbättningen, och man skall hufva
den fördelen, att icke skilja sjömannen från bans yrk e,
hvilkct, ty viirr, för det närvarande är händelsen.

F'lottans rustning och disponerande.
Vi hafva ständigt rustat för erkända och näslan all~
tid trängande be hot: Omtankan som i all mänhet varit
ganska stor beträffande förska[andet af materi el, har ic·
ke sträckt sig ända till personalen, hvilken man, ända tills
i sednare tider, sammansatt såsom sig göra låtit, och utan
att bekymra sig mycket öfvcr dess mer ellet• mindre användbarhet till dess tjensteåliggand en. En enda gång,
under loppet af sista kriget, har ingenting bl ifvit spal'adt för att, som sig hör, utrusta en stark eskader, men
orsaken var att en minister tog sjelf bef:ilet, och man återkom snart i den gamla slentrianen. De fartyg, som
användes till våt· sednastc blockad af Holländska kusterna,
hafva gifvit prof af vår vanliga bekymmerslöshet i
det som rör vå1·a matrosers skyldighet; och det är mctl
en nog billig harm, som de Officerare, hvilka voro med
på kryssningen emellan Nordsjöbankarne, tänka tillbaka på
odugligheten hos det sjöfolk, som man lemnat dem på en
dylik expedition; ty denna oduglighet kom dem ofta att
få rodna inför andra nationer. En sådan motgång är icke
af det slaget som glömmes.

För d et närvarande synes andra ideer göra sig r<'tb
tlandc och man ti r med allvar e t··an kt u ppå att hereda
. lid
si"
elfek t if sjö-s tyrka. Scdnaste rustningar, anbefa e
0
·
f tt
freds.a f' Amiral Dupen·e,, l· an l e d mng
a e förnwdadt
.
.
r".
k
.
d
hafva
gjorts
med
brott med Amenka, ta 1a 101 sa en, e

eJ;

•-'
sor" a t t 11å 3o år har man ej sett så vackra
en sauan 0111
"'
.
Lcsättningm· på v[u·a k1·igsskepp: vare sig nu att Amll·alens omhugsenbet varit orsaken till dettn resultat, eller
ntt man ensamt har de perma nen ta uppfordringarne att
tacka derför så a1· det en sanning, tott vi öro nu på god
'
..
v tig i del ta afseende. Det återstftr blott att få en ngt1g
öfverensstämmelse mellan materiel och personal, samt alt
bibehålla håda delarne i ett på förhand utstakadt förlu'tllande, utan att någonsin tillåta någon rubbning deri .

I-lär anse vi lämpligt att anföra:
Alldenstund vi icke kunna nel'a till det öfver höfvan vidsträckta uti våra etablissementer i land, och då
det icke står i vfu· makt att åstadkomma krigsfartyg för
godt pris, måste man åtminstone gifva staten något af
yerkligt värde, och icke skepp, som endast figurera på
papperet. Att detta ändamål må lunua vinnas, är det
nödvändi gt, att på förhand bestämma både antal oclt certer fartyg, som man beslutat sig att underhålla i ett noi·mal-tillstånd, s:"t länge vi hafva fred; och icke allenast
antal och certer, utan graden af fullbonlande fiir alla
dessa fartyg, på det de i'trliga leveranserna och (ntit' sådant 5r möjligl) öfriga utgifte1· af statsanslaget, må stå
ett konstant föd1ft!lande till iikeppsbyggnaderna.
(Siut i niiBta hiifte.)
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ÖFVERSIG T AF SJö-EXPED ITIONER 111ED KoNGL. FLoT..
TANS FARTYG ÅR

des besä ltningen med kanonierer och hAtsmän, hvat·efter
bataljonen återgick till exercis i skärgården , och återkom
till stationen den I5 Juli.

1841.
Bomb-I(an01~-Slupen

Stockb olms station .
En bataljon kanonslu par med Cliejsfartyget Hilda.
Inmönstra d d. I5 Juni.

Afmönstra d d. ,5 Juli .

Befäl och besättnin g,
Bataljons-C hef: Kapiten E. G. af Klint.
Divisions- Chefer: Kapiten-L öjtnant A. A. C. Meister. ·
A. P. Schwar!z.
" öjtnant G. E. Martin.
Premier-L
Pluton-Ch efer: Sekond-Lö jtnant vY. H. Hejkensköld.
G. Odencrant z.
"
Frih, J . O. H. Kosknll.
",
D. G. Haverman .
Adjutant:
Stångberg.
Cand.
Läkare: Med.
Under-Off icerare I 3.
Kanoniere r • . . . 66.
Båtsmän . • • • • 24.
Beväring • . . • • I 8o.
Skeppsgossar . • • :1 .

Inmönstrad den

I

5 J u ni.

Gaute.

Afmönstrad den 3 I Juli.

Befäl och besättni ng.
Chef: Premier-V ijtnant P. J. Meinander .
U n der-Office r r.
Kanoni ercr • 8.
. 42.
Båtsmän
Beväring . . . 8.
Kanonslup en åtföljde kanonjolls -hataljonen ft·. o. m.
den ,5 t. o. m. den 28 Juni under ,Bataljons-Chefens· befäl, och afmönstrad e samma dag, men inmönstrad e å nyo
den I7 Juli med besättning af kanonierer , och afgick till
exercis i skärgården , ankom till Stockholm den :w, utgick derift·ån den 26 och hemkom den 3o samt afmönilrade.

Chejifar tyget Styrbjör n.
Iumönstra d den 16 Juni .

Afmönstra d den 8 Juli.

Befäl och besätt,nin g.
Bataljonen afgick, efte&· inmönstrin gen, till exercis i
Stockholm s skärgät·d, och återkom till stationen d. '28 Juni, då Beväringen afmönstrad e. Den I Juli komplettera ~

Chef: Kapiten-L öjtnant F. A. Tersmeden .
Untler-Off icer 1.
Kanonierc r .. 2 ,
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Båtsmän
Skeppsgossar
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tion, hvarlill från Stockholm voro kommenderade Kapi'ten-Löjtnanterne J. E. "\Varberg och A. Olivecrona.

2.

Chefsfartyget disponerades, till öfning, af H. K. U. .
Prins Oscar.

Ångfartyget Gylje.
Inmönstr. den 5 Maj. AfmönstJ·. den 3o November.

En Division J(anfJn-Jollar.
Afmönstrad den t5 Juli .

Inmönstrad den 29 Moj.

B e ta l o c Ii b e s ä t t n i n g.
Divisions-Chef: Kapiten-Löjtnant A. R. Egerström .
Plutons-Chef: Sccond-Löjtnant n. vY. Thornander.
Under-Officerare 4·
Båtsmän . . . • • 32.
Divisionen afgick, eflcr inmönstringen, till Götheborg,
fö1· att deltaga i exercis med dervarande bataljon kanonjollar, med hvilka denna division afmönstmde, och qvarblef i Göthehorg.

B e f ä l o c h b es ä t l n i n g.
Chef: Premier-Löjtnant O. A. Nordensköld.
Öfver-Machinist: Löjtnant Jonzon.
Under-Officerare och Maehinist 3.
Båtsmän . • • . . • . • •••. . • 16.
.hgfartyget afgick till Norrköping för att der till
machineriet undergå reparation.

Post-Ängfartygel Active.
Inmönstr. den

Clwfs-Fartygel Makrillen.
Inmönstr. den 17 Maj.

Afmönstr. den

2

OctoLer.

20

April.

Befäl och be'sällt(ing.
Chef: Premier-Löjtnant C. E. Törnebohm.
U nder-OLficer r .
Bä tsmän • . • 5.

Befäl och besättning.
Ch cf: Öf ver-St yr m a n Bl a d i n.
Båtsmän ·24·
Chefs-fartyget vnr u!t·u:;tad t för eu sjCimätningsexpedi~

Ångfartyget begagmrdt;s till postföring emellan Vestervik och Wisby.

16'7
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Last-Gale asen Tärnan.
Chef: Öfver-Skepp ar Häggman.
Båtsmän 1:1.
Galeasen var utrustad för att verkställa diverse transporter för stationens behof.

der läger slogs den 26. Den 29 afgick bataljonen till Gustafsberg vid Uddevalla, och återvände den I Juli till
Askerön . Här exercerades till den 1 r, dil lägret bröts,
och bataljonen återgick till Nya Varfvet, der den inh·äf~
fade den I3 samt afmönstrade.

Lastjakte n Sköldpaddan.
Inmönstrad den 3o April.

Göthebo rgs station.
En Bataljon Kanon-Ju llar, med Chefsfartyg Siwnerten Frigga.
lnmönstr. den 15 Juni.

Afmönstr. den 15 Juli.

B e f ä l o c '' b e s ä t t n i n g.
Bataljons-Ch ef: Kommend.-K flpit. och H.idd. C. Paulin.
Divisions-Ch efer: Kapilen-Löj tnanten och Ridd. P. Ameen.
A. Egerström.
,
Premier-Löj tnant C. F. Liibeck,
Pluton-Chef er: Second-Löjt nant C. Fischerström .
A. Bildt.
"
B. Thornander.
"
Under"Offic erare 1 2 .
Manskap • . • •. 252.
Entaljonen afgick fr<1n nya varfvet den ,5 Juni, och
styrde vestvart inom ·skärleden upp genom NordeJ·elf, förbi Kungelf, tillbaka till Götheborg, der bataljonen in träffade den 20. Den utgick åter d. 2:1, styrde farlede n
åt Murstrand och inre leelen åt Hakefjorden till Askerö,

Aflnönstrad den

1

Jnli .

Chef: Öfver-Konst apeln Natt och Dag.
Manskap 10.
Jakten gjorde först en resa· till Halmslad efter ekevirke, och begagnades sedan att transportera proviant till
u tevarande kanonjulis-h atal jonen. Emellan båda resorne
va1· jaktens besättning afmönstrad.
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NYA DOCKEBYGGNADEN I CAHLSKRONA.

2.

J

föna häftet af denna Tidskrift meddeltes Amiral F.
H. af Chapmans plan för så väl dockehyggnaden, som
flottans komplettering. Denna plau, af Kongl. Maj:t gillad och antagen, bl~f, ty värr, aldl'ig utförd, i brist på
tillgångar, under dåvarande politiska förhållanden. Hädanefter kan man troligtvis ej hoppas att Rikets Stänclct·
skola anslå de medel, som erfordrades för a t t till vägabringa en så respektabel sjömakt, som den af Chapman
föreslagne, eller 23 linieskcpp, med dertill lämpadl antal
ft·egatter, men Sveriges politiska läge ät· äfven nu
annorlunda, än 1797· Sverige ägde då Finland och de
Tyska Östersjöprovinserne, hvilka i sin m."m bidrogo till
uppnående af det gemensamma målet, men ock kräfde en
större sjömakt, till så spridda kusters försvar. Vi äro nu,
i stället, förenade med konungariket NotTige, som har sitt
särskilla sjö- så väl som landtförsvar, utan att man likväl ännu kommit derhän att dessa försvm·smedel för brödrarikena blifvit ordnade eftet· en gemensam, till enbet ledande plan, och hvarigenom hvartdera riket för sig
måtte Lidraga till bildande af en Skandinavisk flotta för
gemensamt försvar.
Så som förhållandena nu äro, lärer Sverige få åtnöjas med en mindre flotta, bcstftende af stora linieskepp
samt ångbogserfartyg, och har Riket af den nu i Stocklwlm &amlade Komitte', att föi·vänta ett på säkra gt·under stödt förslag till ordnande af Riket; vigtiga sjöförsvar.

Emellertid hafva rS4o års Ständer redan godkänt
principen för tillvtigabt·ingandet af en linieskeppsflotta, då
de lemnade ett anslag af !33,333}- Rdr Banko till dockebyggnadens fortsättande, efter den nya plan, som sedermera blifvit uppgjm·d, och i nåder godkänd; ty utan flotta tjeuat· dock.ebyggnaden, snart sagdt, till intet, och det
är })å sådane grunder man måste draga den slutsats att
det så mycket omtvistade ämnet slutligen hos Rikets Ständer stadgat insigten om nyttan och nödvändigheten för
Hikets försvar att äga en örlogsflotta.
Den nya, af Kong!. Maj:t fastställde, planen till Doclebyggnadens fortstittande är hufvudsaklige.,n skil jakt ig
från Chapmans, derigenom, att på vesfra sidan, i stället
för de 4 af Chapman föt·eslagne dockor, eller rättare en
ducka och 3 doekplaner, komma nlt byggas 2:ne (yrkantiae
dod.ot· eller bassiner i non och söder, långs skiljen
muren, så alt det vestra · s'Vajningsrummet, enligt Chapmanska planen (jcmföt· planehen i 2:a häft.), i stället blifver en nära 4-kantig, i hömen afrundad bassin, och der,
hvarest efter hans plan den slöne dockan (C å planchen)
skulle byggas, blifver ingång till en derinnanför befintlig
lika beskaffad och lika stor dockplan eller bassin. l 11Vardera af dessa bRssine1· eller dockplaner kunna i bredd
byggas' 3:ne större skepp, som der stå tona, och under
kapell eller tak förvarade för regn och snö, samt ej
behöfva uttagas förr än behofvet kräfvcr deras användande.
De 5 östra dockorne skulle deremot fullämlas, eller de 2:ne
mest ostvart belägne byggas fardige, hvarigenom desse 5
dock 01·, med gemensamt svajningsrum blefve fnllbordade
efter Chapmanska planen, endast med den ändring, att
portöppningarile utvidgades, för att derigenom få in- och
ut linieskepp af större certer och dimensioner. *)
') i\led det erhållne anslaget torde rlcn 4:de dockan kunna full-
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ÖRLOGSTJENSTEN.

l.
Genom tradition hade det bibehållit sig genom tiderna, IJUru menskliga dristigheten gradvis förmått, att, ifrån rodd
långs stränderna på flytande farkoster, våga besöka antipoden, på seglande s};.epp; ä f vensom huru krig på ha f ven
uppstått. Historien, sedan bildningen stigit till den höjd ,
att en sådan kunnat formeras, lemnar oss vid handen,
lwru man småningom och i den mån konster och vetenskaper blifvit odlade, hunnit utbyta ökstocken med Jinieskeppet, - detta med skäl kallade menniskosnillets mästerverk.
Oti de svårighete1· som man i aldre tider, innan
skeppsbyggeriet antog form ar regelbunden vetenskap, ägde att besegra, tror jag att man igenfinne1· orsaken till
ett nog allmänt omdöme, att det, för att vara sjöman ,
erfordras icke allenast ser>kildta lynnen och nnlag, utan
ock en viss - så till stigande - oforvägenhet och km·akters-hårdhet, som i~ke är allmän, och ansetts, S!!art sagdt,
oförenlig med de sociala lefnadsförhållandena.
Denna slutsats <II·ager jag af den kännedom vi äga
om det militära sjömanskapet~ historia, räknadt ifrån vilingames tid, till den nti rva{ande, ty om vi öfverväga de
motiver som föranledt hafvens besegling, så finne•· man j
dem lika märkbara skiljaktigheter, som uti sjömanskapt:!
under senare tider, jemfördt med dessa Nordenii första
siö-hi gs mäns.

Nu är handeln och öfrige natioual. intressens skyddande syftet, då var det röfverier och plundringar. Men
Jllenniskoslägtet till heder har under, snart sagdt, alla tidcbvarf, sedan stater blifvit ordnade, våldet emot den
svage ansetts såsom fegt och omoraliskt, och vikingens
yrke, hvilket tolererades, till och med hed1·ades uti hemlandet, dock endast för de faror, som derifrån voro oskiljak tigc, måste vika för vetenskapernes stigande och civilisationens framsteg, i följd a( Christendomens införande.
Emellertid har, oaktadt den skiljaktighet som ä1· n'idande emellan sjömanskapet i våra dagar, och de tider,
då sjömän ansågos för hvad de egentligen voro, nemligen
"nttgra oförvägna sällar", den opinion iinnu icke hunnit
alldeles utplånas, att sjöyrket vidlåder hårdheter, som ic•
·k e äro i harmoni med tiden oc'h förhållandena inom an dra metie'er; men att örlogstjensten ifrån sådana tillmälen bör vara befriad, äl' hvad jag egentligen vill ådagalii.,."a då ).'JO nu gå•· att skildra vå1· tids militära sjömanon '
<o
skap, sådant det efter min tanka ä1·, der det kan säga5

t'ara rätt förstådt.
Alt vi för den hyfsning vårt yrke erhållit, endast
hafva att tacka det inflytande som vetenskaperna och civilisationen derpå haft, ä1· utan all fråga. Men man måste också· medgifva, att i anseende till den långsamhet,
hvarmed sjökrigsmateriel.en förbättrades, i jemförelse med
de öfl'iga vapnen, och den hastighet, hvarmed skeppsbyggnadskonsten utvecklades af vå•· snillrike Chapman, för
knappt 70 år sedan, samt den brådska, hvarmed den antoas i alla länder, var det icke att förvänta, att vedden
o
fortare än som skett, (med en personal som uppväxt under andra förhållanden) kunde hinna att sätta sig in uti
det nya skick, som skulle blifva en följd af förbättringar "'
ne i den materiel som till dem öfverläts.
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inL<'irdcs o•·olighctcr, underkufvades andra gan<;en d erförl",
att den stod nedom sin motsti\ndnre.
Det har Llifvit nnmtirk t, att Engelsmtinnen före och
under Amerikanska kriget icke ägde några Lestämda gt· un ~
der för skeppsordninga•· och militär-dispositioneq men
detta ersättes fullkomligt genom deras, utan all jemförel ~
se, ägande större vana och skicklighet, isynnerhet såsom
manövrister. Det är ock alldeles säkert, att medvetandet
deraf gjorde dem så öfvermodige, särdeles sedan Amiral
Rodney första gången utförde den desperata och sedermel'a flera gånge•· lyckade genombrytnings-taktiken, alt de
gjorde åtlöje af de Fransyska ordningarne, hvilka de ansågo såsom pedantiske och oförenlige med den ledighet,
som utgö1· själen i sjömanskapet. Väl började några yngre
af Englands Kaptener att fästa uppmärksamhet vid de
Fransyska ordningame, och at!. deraf i vissa fall göra
tillämpningar å sina skepp; och detta grep omkring sig s.J ,
att till och med Amiralerne uti blockadflottome, emot
slutet af århundradet, antogo och anbefallde till iakttagande, åtskillige methoder; men intet af styrelsen stadfåstad t Reglemente för sjötjenst.en hade vid freden 18 IL~
ännu funnits; och 1817 hade Engelska flottan icke ägt
något Reglemente föt· artilleriets handterande. Uristerne
häruti lärde Engelsmännen sig allvarligen nog att känna
i kriget med Amerikaname 1812, r3 och 14, hvilka dc
trodde sig kunna behandla lika med den fiende, som de nyss
krossat. Men dess~ unga fiender, hvilka i egenskap af
sjömän och manövrister stodo på samma höjd som Engelsmännen, hade instuderat och på förhand inöfvat sig uti
Fransmännens militär- och arti lleri-system; de rättade sin
taktik derefter, och resultatet visade, atl Englands sjösystem till x8x4 var ofullkomligt, och en bekräftelse erhölls på den sanning, att den noggranhet och takt som inom landtmilitär iakttages, ingalunda finner hinder att införas
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i Jwad man lwllar sjömanskap, utan tvärtom iir bidragande ull en lt6gre /illllromligheL deruti, genom den pli och den
bättre esprit, som den militära fulilningen 'ingifver.

U n der epoken från 1783 eller Amerikanska frihetskrigets slut till allmänna freden 1814, är att anmärka, att
ehm'u sjökrigshistorien icke har att förete en händelserikare, var det ingalunda af de storartade krigsoperationerne,
utan emot slutet af de mindre, som sjömanskapet mest
skulle vinna. Men d[t gjorde det ock hvad mun med skäl
kan kalla ett jättesteg, ty man hade då erfarit att det erfordrades andra anordningar för rätta begagnaodet af den
förbättrade sjökrigs-materielen, än ett sådant sjömanskap
som det ditintills allmänna, hvilket endast berott på partiella personliga kunskaper och åsigter.
Sjömanskapets historia i fr& n 1814 ti Ils nu, utgrjr en
oafbruten kedja af täflan hos de större sjönationerne, att
söka fullkomna sina institutioner, hvar·vid de - så att
säga - stjäla mcthodcr från hvarandra. Hvad tjensten
dervid vunnit är otroligt, och man nästan häpnar vid
jemförelse emellan epokens Lörjau och nu.
Den precision, hvarmed allt i ett väl hållet krigsskepp nu utföres, är följden af väl genomtänkta och väl
inöfvade anordningm·. Få äro fallen, det· man icke är beredd att kraftfullt möta. Fonlom litade man på, att vid
inträffande händelser jemväl finna utväg att dem behandla;
allting ordnades för tillfället, några få dispositioner undantagne. De Wngvariga krigen gåfvo också tillfälle, att
vinna en allmännare högre vana, och detta ersätter till
betydlig del brist på system, ty mängden hade mycket
sett och mycket erfarit, och hade en praktisk bekantskap
med det väsendtligaste ett skepp, och kunde följaktligen
påräknas att ombytas i funktionerne, och användas hvar
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som helst. Man var således fordom, vid mötaodet af kritiska omständigheter, i högre grad än nu heroende af besättningarnes befarenhet. Nu går icke allenast dagliga
skeppstjensten, utan ock öfningar föt· alla tänkbara fall,
sft godt som af sig sjelfve, och färdigheten inhemtai ordentligen samt fortgåt· jemnt öfver allt i mån af expeditionernas liingd. Det der äldre: p d ett ungefär - gillas
numera icke af n<lgon verklig sjö-militär.
Vå r tids sjömanskap hvila1· alltså p!'t helt andra baser
än det äldre. De grunder, som fOr all amum militär äro
gä llande, gälla äfven för oss, nemligen att gninsor gifvai
för l1varje individs allmänna befattnins, och såsom hufvudsakligt anses att desse strängt hållas i helgd. Men utan
att den ordning som i beröt·de afseende iakttages med
landlsoldaten, äfven tillgodokommer sjökrigaren, är sjömanskapet förfeladt, och gifver ett hatadt, ingalunda trefligt, långt mindre kraftfullt skeppslif.
Så vida jag förmått, hat· jag nu sökt ådagalägga, att
sjömanskapet, rätt förstlldt (efter missförhållanden bör man
ju aldrig dömma), l~111S"t ifrån att vara behäftadt med eller
beroende af brutalitet, endast är fullkomligt, i den miin
den humana anda som dentti bör vam rådande, n'tr •göra
sig gällande. Jag vill nu öfvergft till nftgra betrakteLset·
öfver örlogstjensten i allmtin!Jet, och det aotydda tjenstsystemet.$ tillämpning hos oss.
Hufvudgrumlerna' för ernående af ert säker sk eppsordning på möjligaste korta tid, uti d.et förhållnnde vi
äro, der pmkti~k edarenhet saknas allestädes, bero, enligt
hvad jag i det foregående antydt, på ett väl genomt änL.t
ord nande för tjenstens gång; el l et· med andra onJ, alt
fördelningar för alla tänkbara fall blifva upprättade och
~o rgfäiligt inöfvade. Att detta 1:1tet· utföra sig lika sil
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fullständigt för sjövapnets som fät· de andra vapens tjenst,
derpå l1afva vi redrm bevis uti andt·a länders mar·inet·.
Men härvid fåstes det vilkor, att vår gemenskaps hållning
och undervisning må m·ganiseras lika ändamålsenligt som
inom andra korpset·, ty vi må icke glömma, att en rek ry~
L sjötjensten bar vida mera att lät·a, innan han kan sägaii
vara full t tjenstbnr, än en soldat-rekryt. Men om vi noga skärskåda de melhoder som hlifvit följda vid en ovan
besättnings danande, så måste vi likväl erkänna, att vi
icke iakttagit nilgon viss ordning i denna angelägna del .
Det är följakteligeil ingalunda folkets fel, om det går långsamt och osäkert att få det att föt·stå sine åligganden och
att fullgöra dem. Vi kunna alltså icke hafva större an ..
språk på vår gemenskap, än som svarat· emot de utvägar
och den tid man använd! fö1· att inöfva dem nti dera§ 1
med borgerliga lifs-omständighetema så skiljaktiga skyldigheter·; och jag hemstället· om den icke fu\lt ut svarar deremot. Våra i senare 1\ren utevarande fartyg lemna derpft tydliga bevis.
Vi bafva bättre institutioner 1in nilgot annat land föt·
att erhålla gemenskap till v;'\r flotta. Jag trot· mig äga
en sa"ler grund för detta påstående. England iiger ingen
annan utväg än pressning, och hvilken känner icke följderna deraf. Frankl-ike h~r sin equip:~ge de ligne, elle1·
konskription föt· 1\tta ;'ir. Häruti ät· visserligen en sto r·
fö,·del emot förhållandet i England, men med en så bestämd antipathi emot det allvarsamma sjölifvet, sgm ä1·
ri1dande hos det ltittretliga Fransyska folket, ät· det säll~
synt att någon qvarblifver vid me'tieen utöfver den bestämda tiden, det vill ~tiga, man lwr icke på Fransyska
flott:~n äldre sjömän än 28-årige. Desse tråna efter tjenstetidens slut; men först efter denna 1\lder iir mannen i all mänhet fullgod, ihärdig sjöm:~n, och dl\ gå r.le htir unda n.
De yngt•e äro obefarne, och äggas ingalunda till hågsarn -
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het af de äldre. Frankrike skulle med ~·dant folk ielt-e
kunna hafva en flotta att mäta sig med andra, om icke
national-lynnet vore stämdt för det rniliti:iriska och krigsäran, hållet i häkt af en sträng disciplin och goda dispositioner. Hos oss tiger Konungen riitt att hissa ödogsflaggan p~t sjömanshusen vid utbrott af ett krig, fOr att
förhyra allt handels-sjöfolket pft flottan. I Frankrike i:it·
Örlogstjensten äfven frivillig; men tler är föga att riikna
på bidrag af frivillige ifn"m bandelsflottan; v·i hafva alltså der en fördel mera äu Frankrike, ehuru ej lika med
England. Lika med England och Frankrike, hafva vi uti
våra Skcppsgossar,- i hvilkas förbättrade stiillning, dft k..aserneringen kommit till stånd, icke ni\got återstår att Önska - en förtriifflig plantskola för matroskorpsen och Under-officerare. Vår matroskorps, ehuru för knapp, iir
oklanderlig; och då dess viikor blifva förbtittrade, llVarmecl början, redan blifvit gjord, genom medel som erhulles
af minskningen i det för stora antalet i de lägre UnderoHlcersgraJerne, så är en allmännare belfttenhet det· att
förvänta, samt i och med detsamma met·a d~1glighet. Denna gemenskapsklass har redan i fru n början eller skeppsgo&setiden, blifvit väl och ändamulsenligt behandlad, och
hehöfver blott att, undet· en jemn hfdlning, oftare vara
använd på sjön, för att kunna stigas göra skäl föt· sig såsom sjömän. Och sedan tillfälle 1111 gifves att meddela
deu en regelbunden undervisning och öfning i artilleriets
skötande, sl't skulle jag tro att man i andra mariner icke
hal' nftgon institution som öfverträlfar denna.
Uti Båtsmanshållet hafva vi en institution som andra länder saknas, hvilken, utgörande den egentliga kraften att lita pil, alltid gjort skäl för sig, oaktadt den blifvit missvårdad. Ingen hufvudsaklig förtindt·ing har dermed blifvit gjord, sedan dess första inrättning för 160 år
sedan. Man har vtil , som nu1n torde tycka, gifvit dem

t:n viss militiil'isk. anstrykning, genom en hestämd snitt på
den grofva bond-vallmarn, men i öfrigt är Elitsmännens
htdlning på intet sätt jemkad efter tidens fordringar.
Detta har orsakat att en påtaglig, men högst orättvis ant1pati emot denna folkklass allmänt nog fått inrota sig,
och man likasom tager för afgjordt, att de icke kunna
blifva användbara såsom sjömän; och uti denna opinion,
hvilken inverkar pli behandlingen, ligger just ett stort
hinder fö1· vinnande af ett sådant mål.
Äfven unuer de tider då, i anseende till fleråriga
rustningar, Båtsmännen uppnått den grad af Lefarenhet,
att större delen kunde anses såsom disciplinerade S)Oman,
v:u lik väl en Båtsman allestädes den sämste, och så god t
som till pris föt· allas godtyckliga behandling. Under
uppfordringsturerne, så väl till arbete på varfven som
under sjökommenderingar, må en Båtsman vara huru duglig och välfrejdad som helst, så äro likväl alla utvägar
för honom stängde, alt vinna samma uppmärksamhet som
gemenskapen vid andra korpser; och hvad värre ä1·, dugoch redbarheten hos en Båtsman blifva mången
lioheten
o
gång subordinerande under en nyligen utskrifven Skeppsgosse. Och hvilken esprit är väl att förvänta af en till
sådan höjd degraderad och förtryckt folkklass?

l allmänhet utgöra Bätsmännen minst f:delar af personalen i ett skepp. De er hu !la all t så genast ett oerhörd t
antal af förmän; ty en h var af de andra klasserna ha fva vana att anse sig berättigade att mäsh·a och snäsande
tillvägagå med dem.
Man indelar och uppropar dem uti ett skepp till en
hop poster med befattningar som för dem äro obekante.
Göromålen hopas på h varandra; dc fösas mekaniskt fram
och tillbaka, ned ifrån och upp samt tviirtom, utan att
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de veta hvad dc göra, Och dii. man någon gång gifver
sig tid, att låta undervisa dem uti sådant som utgör eller tillhör sjömanskap, så fåt· vanligtvis en Under-Offic er
förtroendet att - lära folket ändarne.
Denne tager då i flock Elitsmännen om hand, utvisar tindarne i nagelbänkarn e, säger namnen på dem efter
h varandra; och hät· hörer det ovana folket kornplikerad e
ljud, som för dem äro lika obegripliga och lika omöjlige
att ordnade bibehålla i minnet, som det ät• för en hvar
att höra uppläsas och ihågkomma gloso1· af de döda
språken.
Sådan är den undervisning en sjö-rekryt i allmänhet
ei·håller i sin metier. Den som närmare vill göra sig redo derför, torde deruti finna en misshandling , som in galunda lidet· jemförelse med den primitiva bildningen
man gifver en Soldat-rehy t, hvilken dock, lika med Båtsm:mnen, ingenting annat ät· än en odisciplinera d bonddräng, men rätt behandlad, blifvet· en duglig militä1·. Må
man derföre icke bedömma Båtsmannen efter förhållandet
de :l8 sista åren, utan eftet· hvad de kunnat vara, om de
varit nyttjade, och ofelbal't måste blifva, i samma mån
som våt· befälspersonal hinner blifva tjenslbar, jemf(ldigt
med andra mariners, hvilket mål ej kan vinnas,· utan g~
nom en systematisk öfning.
I följd af dessa anmärlninga t· emot n:,tsrnännens behandling och danande i sjötjensten, åligger det mig att
angifva utvägar som bättre leda till målet, och detta vill
jag nu försöka,
Såsom oeftergifligt vilkot· måste jng dock förutsätta,
aU vi få, det vi nu sakna, nemligen ett reglemente lwar-

uti tjensten är "behörigen indelad", ol:h att befiilhafvarn e,
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euligt rätta andan deraf, må förstå att uppdraga samt
utveckla de grunder, h varefter hans närmste man har att
indela allt i ett skepp; ty utan att dessa båda hufvudperroner genalntänkt och upprättat en säker, redig och
utförbar plan för tjenstens gång, kan med den bästa besättning ingen jemn ordning följas ellet· kritiska ltändelset•
mötas med trygghet.
Förutsatt således, att tjensten hlifvit ordnad och fördelningar, de större med de mindre, upprättade, samt
manskapet med urskiljning anställde i sine funktioner; så
hörer härtill, att på alla punkter, der flera skola sammanverka, bör en vara bekant med göromålen deq och
denne är alltså en sjelfskrifven förhandskarl , ansvarig föt•
,göt;omålens ordentliga gång, samt i och med detsamma de
öfriges förman och instruktör på stället. På dessa förhandsmän, och deras allvarsamma efterhållning , beror
alltså icke obetydligt arbetens utförande och folkets undervisning. Det vill alltså synas tydligt, att icke lång
tid bör åtgå, innan manskapet får vana, att en hvar på
_sin plats fullgör h vad som förekommet· .der. Förhandsmälmen måste, enligt sakens natur, låta sig angeläget vara, att flitigt undervisa manskapet uti allt hvad till deras befattning hörer, helst det är dem befälet tilltalat·,
o~p något hriste1· eller uraktlåtes. Sålunda kan ett skepp
snart no"
o skötas , utan att besättningen i allmänhet ät· befaren; men småningom utvecklat· sig det mekaniska i systemet. Manskapet blifvet· snat·t hemmastadt med hvad
som i början var främmande. Eftertankan, hvilken icke
förjagas, leder sig från det ena föremålet till det andra.
Man får så småningom begrepp om det samband föremålen och deras behandling sin s emellan äga; man läre1·
att förstå den ordning som deruti erfordras, och snart blifver den en fri villig vana; hågsamhet och framsteg uppmuntras; delta upprycker eftertunkan samt viieker täflan;
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och hvilkeu kraftig spol'l'e derina ä1· på nitet, ba 1• ·erfarenheten i alla tider nogsamt visat.
Att tjensten på alla punktet· kan Llifva bevakad i
och med detsamm a en ovan besättni ng inöfvas, tror jag
mig nu hafva ådagala gt.
Man torde måhänd a häremot anföra, att göromål en
ät·o sli talrika, och hopa sig så ofta på hvat·and1·a, att viira besättni ngar, särdeles på vakterna , blifva otillräck lige
att sålunda indela, isynnerh et som fallen äro så olika vid
samma göromål , att stundom el'ford1·as flerdubb el kraft
emot hvad vid andt·a tillfallen gör tillfylles t, hvadan den
kommen derande blifver nöds(Jkad att bryta den vanliga
fördelni ngen. Detta inkast, om det fö1·ekommer, är angeläget att upptaga , för att visa om jag underlå tit att behörigen genomtä nka så allmänn a omständ igher som de ifrågasat ta. Det är just för dessa fall som oreda ofta, att
icke säga alltid, uppstår, just af den orsak att dervid ingenting är förhered t. Huru ofta höt· man icke t. ex. det
väl lända ropet: "Hör hit B(Usmän[fl och då alla tillstöta
utan att veta eller förstå, om det än tillkänna gifves, hvad
som är att iakttaga , samt äfven en del måhänd a öfvergif va poster, som bord t vidhlifv as, så höres åter: '~'~Se huru

de löpa1l &c.
Det är just en bland de stora fördelar ne af det system jag hyllar, att sådane oredor aldrig må kunna äga
l'Um. De äro icke allenast onyttige för tillfållet , utan rent
af utaf ett högst menligt inflytan de på tjenste-e spdten
eller förhålla ndet emellan befallan de och lydande , emedan
det är gifvet, att säkerlige n mera än en bland folket hm·
nog urskiljn ing att förstå, det, vid dylika tillfållen , om
allt varit behörige n förbered t, h vilket tillhÖ!' den kommendera nde, men ingalund a folket, så hände icke att man

så der beltöfde tillkalla manskap att villrådig e trängas
om hvnrand ra. livad en forstår, eller tror sig förstå,
- ty man må vara viss att händelse rna kalfatra s efteråt (örst <l och veta snart nog de flesta. Misstroende till Officerens rådighet blifver följden, och snart förlorar han allt
annat välde än det krigsiag ame tillegna dess grad, och
dessa hand äro svaga trädat· i kritiska ögonblic k. Jag torde
framdeles blifva i tillfäll e att närmare redogöra för dessa
:"tsigter, vid skärskåd ande af disciplinen i allmänh et, och
vill nu antyda huru jag trott att vid de anmärkt e fallen
folk nog vid hvad manover som helst, är att tillgå uti
fördelni ngarnc, utan att hehöfva bryta dem, utom vid
sådana utomord entliga händelser, hvaremo t ingen fö1·delning kan äga bestånd. *)
Utgångs punkten är, som man torde erinra sig, att uti
hvarje fördelning, större eller mindre, alltid böt· finnas
en förhands karl, bekant med göromål en der. Dennes undenätta nde ä1· det första steget att taga. Härtill hörer,
att sedan han fullgjort h va d som förekom mer på den post
han m~d sitt tilldelta folk först intagit, böt· han känna
hvad han derefter skall vidtaga med de sina, vare sig att
biträda eller förstät·ka en annan afdelnin g, eller att intaga en annan plats, o. s. v. Den instrukt ion en sådan förhandska rl har af nöden, kan icke vara hvarken inveckla d
eller svår att meddela af befälet (ty om icke en Officer
kan hedömm a det 11Ödvändiga i berörde afseende, huru då
kunna fordra det af folket); ej heller kan den vara svclr
att uppfatta af förhands karlarne . Och då folket hafva dessa till sina ledare, och noga höra vänjas och tilllulllas
att på dem hafva en sådan uppmärk samhet, att de efter
•j Då jag framdele s l1ontmer att afhamlla dc utvägar en Qvar-

ter-Chcf har för att viii sköta sin vakt, vill jag utrc!la detta
mera tyd Ii g t.
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deras tecken, dä den kommenderande icke sjelf

utm ä d.t~r

momenterne, genast' må gripa an eller upphöra med en
halning &c., så är det tydligt att den befallande är nära
nog oberoende af deras större eller mindre erfarenhet
'
hvilka utgöra den egentliga kraften.
Ett annat inkast torde vara att .förvänta och det är
icke utan att jag under diskussioner i ämnet redan erfarit, att man i allmänhet icke gör sig nog reda för de sersk i l ta förhållandena, för att rätt bedlimma dem. Det är
alltså nödvändigt att närmare utveckla grunderna. Man
anser nem!. att de många fö1·manskapen upptaga ett så
betydligt antal af de få befarne, hvarpå vanligen tillgången i ett skepp är knapp, att de iifrige iclw fiirslll till an-

vändande der, hvarest det erfot·dras att största delen voro
erfarne.
En sanning är, att man hittills i allmänhet vid de
första fördelningarnes upprättande, ensidigt fästat sig vid
att genast, isynnerhet hvad manövern vidkommer, kunna
göra allting fort och väl. Seglens handterande t. ex. har
nästan uteslutande medtagit matrose1· och jungmän, hvilka
just äro de man ha1· att lita på, sasom sjömän. Efter 1;1itt
omdöme, orsakar detta en bestämd ojernnhet, som fördröjer en besättnings allmänna inöfvande. Det ä1· visserlig~n
godt och väl samt nöjsamt att i vackert väder kunna refva
sina m:irssegel på ett par minuter; men icke utgör detta ·
bevis på märsgastars pålitlighet i ;all varliga fall och
icke utgör detta hufvudsak, om andra göromål, isynnerhet sådane som äro allmänna under en strid med elementcrna eller en fiende, derigenom vanvål'das. Det är utan
a ll fråga, att ju icke de bästa matroserne böra tagas till
förmän uti märsarne, men man må icke glömma, att skickligheten icke der gör tillfyllest, om icke derjemte förenas
kraft och isynnerhet ordning. Enligt min erfarenhet fih

rr1an de bästa märsgastar, om första och sista karlen

hvarje del är en väl b efaren matros, samt de öfrige unga,
viga och starka bå tsmän. Det är tydligt att dessa icke
böra tagas af nyskrifvare, eller sådane som göra första
resan. Och om man gifver sig tid att ordentligen tillvägagå i början, så erhåller man inom få veckor märsgastar,
som äro vida pålitligare än der större delen utgöres af
matroser och jungmän, med båtsmän under sig, att knuffa
och skylla på, då göromålen gå ool.'dentligt. Genom att
icke använda de flesta matroser och jungmän i vädret, erhåller man, i det antal som vanligen bestås, kunnige förmän till de öfrige fördelningarne.
En ytterligare anmärkningitorde härvid möta, att en hefålhafvare, vid en expeditions början, äger att i första rummet bereda sitt skepp till brottande med elementerna, och
i andra med en fiende; och hvartill hörer att kunna taga
vara pö. segel och tackling; följaktligen hör befarenheten
dertill först användas. Hvad premissen angår, så medgifves den, men hvad hela satsen vidkommer, så låtom oss
närmare skärskåda den.
En befålhafvare, ehvad han utlöper under tidig eller
sen årstid, har säkerligen öfvertänkt den plan han ämnar
följa för att hereda personal och materi el till brottande
så väl med elementema som med en fiende. Han bör alltiiå hafva blicken framom sig, men behöfver derföre icke
sluta ögat för den närvarande stunden. Utg[n· han med
sådana fördelningar som dem jag framställt, d. v. s. att
den erfarenhet som varit att tillgil, med urskiljning är
spridd öfver hela skeppet, så är han ingalunda i saknad
af utvärrar att använda för sådana extra ordinära tillrälo
len, der fördelningen icke hunnit inöfvas, för att göra tillfyllest. Orkaner, sådaue som emellan Tropikerne, hi.ira icke till våra farvatten , och inträffa sällan de1· ; och emot
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t;:,s
de stormar, som inträffa i våt•a haf, saknas aldrig var~
nande tecken, så att en uppmärksam hefälhafvare - hvil~
ken hör 'veta hvad han kan påräkna af folkets tjenstbar~
het, - alltid har nödig tid för seglens behöriga handte~
rande innan stormar taga öfverhand. För de omnämnde
extra fallen eller orkaner, der ögonblicken äro dyrbara,
förslå icke beller de erfarnaste märsgastar, emedan det
mest maktpåliggan de då beror på fördelningar nemed däcksfolket. Uppsta1· oreda der, hvilket, enl igt hvad jag ådagalagt, snarare kan inträffa med en obefaren besättnin<>
n
utan fördelningar, än med de föreslagna ordningarne, så
hänga stängerna på sidan, innan märsgastarne s befattning
med deras bärgande kan komma i fråga.
.

l_)et

lor~e icke
et~ hl.~fälle

vara olämpligt att hät· omnämna, det
varit me?, då ett linieskepps stormast
troligen gatt ofver hord om 1cke en Officer, 6 U nder-officerare och 4 man förmått berga det orefvade stormärss~glet, sedan al~~ g_igtåg_ ~c h gårdingar samt lä-skot sprun gt~, ?ch . alla fors~k
1 allmänhet godt folk, fruktlöst
hhfv1t gjorde. For sadane fall är det icke tänkbart aU
kunna göra dispositioner i någon marin. De höra till
u~dant?gen, och för dem får man lita på att finna medel
da de mtniffa, men alldeles icke för dc vanli"a elle 1• allmänna händelserna, h vartill icke sak n as led n~ ng i kända
tJildragelser,

pg _v1d

:t

.

Ett väl genomtänkt ordnande af befälet, och ett jemnt
JB_kttagan~.e eller f?ljand e af anordningarn e, utgör alltså
v~lkoret for sk eppst1ensten. Häruti ligger så mycken sannmg, __ att det kan a~1tagas såsom ett axiom. Att personalen sakert och ordmngsfullt kan bt·ino-as till duolinhet på
· rore
-t
· emot fordom,
00' ·
en, ]~m
sevts
kod b tiJ, dit har
det nu
hunmt, under fredsepok en fn'tn r8r4.· Härf<)rc hafva vi
at~ tacka ~:ne omstiindighe ter, nem!. vetenskapem as allmannare tillämpning vid befälspersonalens daning, eller
med ~n?1:a ~ rd, mera omsorg om ungdomens uppfostran ,
oc~1 CtVIhsatJOnens inverkan på f ö rh ~dland e t em ellan hef~iland e och ly~an? e· Det infly tand e des sa bilda omständigheter hvar fot' s1g haf t, fö rt jenar a tt serskildt betrakta s.

Hvad kunskaperna vidkommer, s~ behöfver ja? blott
erinra, att dft kriget utbröt t8o8, hade vi icke haft mera
iin 1 8 års fred, efter det allvarsamma treåriga kriget med
Ryssland,_ men und~r denna m;-llantid hade ~1ersonalen haft
lllån"a tillfällen till underhalland e och whemtande a~
pn:1 k~isk erfarenhet. Sådana .tillfall en lerunades ut_i de, t
fi)rening med Danmark, flera ar efter hvarandra, uh nordsjön hållne, så kallade beväpnade neutralitets-es~a.drerne;
uti årliga expedition~r åt m~delh~fvet, .med I_Imeskepp,
flera fregatter och bnggar.; ofta pa en gan~ uh den allmänna ntstnin"en mot England r8o1; ut1 användandet
8o6 emot Pr~ussen och I807 emot Frankrike, so~ då
1
innehade Tyska stränderna i östersjö~, af allt ~vad VI ägde af fregatter och millCh·e fart_yg, 1emte h.alf_t' armerade
linieskepp: och ptt hvad P.unkt, 1 afseen~e pa _t]enstbarhet ,
stod väl, det oakt:adt, var personal v1d. krtgets utbrott
8o8? oc'h huru blef ödogstjemte n bestrtdd under detta
1
årets kampanj?
Nu hafva vi haft 28 års fred , och under den en så
·inga
öfnino- att man i anseende till den, icke kan äga
1
några ansp1~~k på tjenstbarhet, ocl~ likväl ha~· fl~tt~n .~ 1dri<T haft en befä lskorps, der dugligheten vant sa t!lltorlitli'o- som för närvarande. Härföre hafva vi att tacka vetenskapernas allmännare tillämpning och dessas inflytande
på bildningen.
H vad civilisationen s inverkan på förhållandet emellan
befallande och lydande vidkommer, så räknar jag dit det
olika begrepp man gör sig om disciplin, nn och fordom.
Knappt var jag 20 år gammal, då jag, såsom vak t-o~
ficer, efter godtycke kunde utdela hvad antal prygel m!g
behagade utan att det väckte uppmärksam het, eller nagon fråg~de det·efter. Det ansågs ':ara min rä~t, ~era .e nli"t tidens sed, än efter stadgtmdet 1 den ofullstamhga kr,lgsla0" en. Det var då alldeles icke säl lsynt, att se en Ofhcer
sj~lf nedlåta si~ till . att agera. pro!,oss, och att sud l.a
sirr med a tt beg1fva sq; ut att sla I bogen. Detta ha1· CJ vni sationens inverkan på sederna förändrat, och nu äro
vi på den ståndpunk.te.~l'· att. ':i ~eta skilja emellan en r å
harbari sm och en behong dl scJplm.
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lik vål är inberäknadt fOr pensioner &c. 6g3,43I L., h vadan till materiel och aJlöning återstår 5,785,438 L., som
i Svenskt u~yut utgör öfve1· 71 millioner Rdr Sv. Bko

H vARJEHANDA.

P å den nyligen

ifrån stationen afseglade Ko1·vetten Najaden anställdes, under liggandet på härvarande redd, observationer å kompassens lokal-attraktion, som gifvit ganska interessanta resultater, hvaröfver likväl någon rapport
från fartygets Chef icke förr än vid resans slut bör af~
gifvas, hvarföre här ej heller kan lemnas annat än någre
efter mundtlige uppgifter erhållne meddelanden. Fartygets mesanbom förlängdes genom 2:ne fastsurrade spiror,
på hvilkas yttre ända en af skeppets officerare tog plats
med en kompass, som, jemtt: den kompass, med hvilken
jemförelse skulle göras om bord, noga inriglades i fartygets styrlinea. Dä Korvetten låg i rigtning från N. till S.
märktes ingen afvikelse, utan båda kompasserue höllo lika, hvaremot då fartyget svängdes i O. och V. den om
bord varande kompassen, under svängningen, regelbundet
afvek, och visade den hög~ ta skillnad a f 8 grader. Att
således det om bord varande jern åstadkommit en lokalattraktion, måste anses såsom gifvet, hvilken attl·aktion
likväl ej verkar någon inflytelse, då fartygets jernmassor
lika med kompassen äro något när rigtade åt den magnetiska polen, men deremot gifver sig tillkänna, så snart
fartyget har annan elirek tio n än N. och S. Denna observation måste göra lngfartygs-Chefer samt Kapilener å
fartyg med jernlaster uppmärksamme på sine kompassen;
missvisning, i följd af jernmassome om bord.

Englauds budget för mannen undet· åren 1841 och
t842 uppsår till et t belopp af 6,478,869 L. Stcrl., lmtrut.i

årligen.

De 4 ängfartyg, nemligen Britannia, Caledonia, Columbia och Arcadia, som reguliert gå emellan Halifax
och Liverpool, hafva ifrån d. 4 Juli 184o till d. 4 Juni
842 förrättat 38 resor. Den) kortaste var den som af
1
Columbia fulländades den 19 Maj r84z på 9 dygn och 17
timmar
(z33 timmar) således, enär afståndet emellan
... 'l , me d "~30
dessa båda platser utgör 2 53o E nge lsk a SJOmi
--t 3 1f
10, 9 eller nä1·a 1 1 Engelska sjömils medelhastighet i
timmen. Samma ångfartyg gjorde ock den långsammaste
af alla resorne, som fulländades d. 4 Mars på 27 dygn
17 timmar (665 t.) således ~ltV = 3,8 Eng. sjömils medelhastighet.

=

=

Medelhastigheten af alla resorne har varit I3 dygn 6
timmar (3I8 timmar) som utgör 7,96 eller nära 8 Eng.
sjömil i timmen.

Den för Flottans behof från Frankrike inköpta matkoknings- och vattendistillerings-apparat nf Rochers. u~p~
finning, har sedan den till Carlskrona anländt, bhfvtt l
land försök t, h varvid utröntes, att kött och soppa koktes
på 4 timmar;- för en korvett-besättning, med åtgång af!tunna stenkol, hvawnder erhölls 73 kannor distill. vatten.
På 4J timma koktes salt kött och ärter samt gröt, med
lika ~ol-~ttgång. Efter 48 timmar var det erhållne distillerade sjövattnet fullkomligt godt och drickbart.

FöRÄNDRINGAR vm KoNGL. MAJ:Ts FLOTTA.

Sjö-lJlficers-llorpsen.

'.rm

Förordnanden.

~Ialm

Chef fiir 3:e Matros-Komp.: Majoren och Ridd. C.
IJOI'g, 1l. 2fi Ju Ii.
Till Tygmästare: t. v. Kapitenen E. Ehrenstam, d. 1!1 Aug-.
Till l,otsfiirdelnings-Chef i Westervik: t. v. Kapilen-Löjtnanten
A. O. von Rorck, d. 30 Aug.
Till Chef fiir l:sta Blel>ings Båtsmans-Romp.: I{apiten-Liijtnanten och Ridd. J.'r. Petterson, 1!. ];,; Sept.
Till Informations-Officer vid A rtilleri-SI.:olait i Carlskr!lna :
Kapiten -Liijtnanten i\1. Olsen, d. 16 Sept.
Till Chef för 2:a Siidcrmiire Båtsmans-Komp.: t. v. J{apitenL(ijtnanten och Riddaren A. Erlandson, d. 4 Nov.

A/sked.
JJ(ijtnanten på E"pe'ktans-Stat N. Blid!Jerg, afsked med Pension, d. 30 A\!g., och S. D. J{apitcns n. h. o. v. lika med Kapilener vid f. d. Orlogsfiottan.
KapiteJI-LÖjtnanten A. G. O"ehufvml, d. 23 Juli.

Död.
Kapiten-Liijtnanteu J. F. Tcckenberg, d. 20 .Juli 1842.

Sjö-Artilleri-Regementet.
Befordringar, utnämningar m. m.
Till Kompagni-Chef: l{apitenen J. lH. Suncson, d. 23 Juli.
Till J{apiten: Vijtnanten A. A. Pettersson, S. D.
Till Löjtnant: Under-Löjtnanten N. J. Callerholm, S. D.

Mekaniska Korpsen.
Be/o1·dring.
Till ÖfHrste-Liijtnant: Majoren oth Rid(!. N. Eril>son, d. 23
J ull,

Civil-Staten.
Befordrad.
Till J{ammarakrifvarc:

F~.

O.:Karnmarakrifvaren F .. O. H11mle,

d. 30 Aug.

Döde.
J,ots-Hokhållaren C. W. Raab, d. 28 Sept.
l{ammarakrifvarcn A. Rodchn, d. l Ol•tober.

