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l\'JILITÄR-SJöVASENDET, SK,\RSKÅDADT I SINA FöRHÅL· 

LANDEN TILL HANDELN OCH TILL LANDETS FöR

SVAR. 

(Fr<l n I•'ranalian.J 

( Slut.) 

Unde1· förutsättning att vi ville hafva en bestämd styr

ka, Lör vår första omsorg vara att inskränka den till det 

nödvändiga och genast verkställbara. Sfdedes föreslå vi att 

underhålla: 
9 Linieskepp 
9 Fregatter 
9 K01·vettcr af 1 :a ra n gen 

27 Briggar eller Avis-Korvetter 

18 A vis-Briggar 
18 Skonel'tar, Kuttrar &c. 

20 Ångfartyg 

komplett bestyckade 
och bemannade, 

2o Gaban·er af 5 a 6oo tonneaux, rustade likhet med 

handelsfartyg. 

I3o fartyg. 

Utom de 9 komplett utrustade Linieskeppen och F•·e

gatterna, vilja vi föreslå att man häller uti de 2:ne sto

ra Örlogshamnarne en liten styrka, och af samma beskaf

fenhet, klar att allösa den forra, och som af detta skäl 

ständigt skulle vara disponibel på redden, 

De skepp och fregatter, som utgöra denna disponibl~ 

flot.ta Löra. hafva sanuna esliader-nummer med dem, (hvart 
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fartyg särskildL) som äro till sjös, s:dunda: da ett skepp 

ingilr i hamnen, utgilr det genast mt:d sam ma n ummer i 

den disponibla eskadern, hvilket sednares post på redden 

intages af det föl'l'a efter slutad reparation . .Man hör va

ra angelägen om, att dc fartyg, som hafva samrna nummer 

' 
äro hvaramlra lika sii mycket som möjligt, på det att se-

gel, råer, master och artilleri m. m. fr<1 n det ena fartyge t 

må kunna användas ombord på det andra, om så skulle 

erfordras. 

Men det är icke nog med att åstadkomma användan

det af det ena fartyget i det andras ställe, ej lreller af 

n{igr·a delar af dess materiel; det är dessutom nödvändigt 

' 
' 

att personalen kan Ji:impa sig till en alternatif ombord-

flyttning så ofta omständighetema kräfva . 

Alldenstnnd hudgeten icke till<'iter <~tt lwmplett be

manna lrvarje på 1·edden disponibelt fa1:tyg, och icke en 

gång medgifver ett stor·t 1Jr·åk af hela 1Jesättningsstyrkan, 

~amt emedan, det oaktadt, saken bör så förstås, att detta 

fartyg all tid skall vara klart att g~1 till sjös, blir· det 

oundvikligt att man ditkommendera1· som stadigva1·ande: 

Chefen, 

Sekond-Chefen, 

Fem Premier-Löjtnanter·, 

Fem Sekond-Löjtnanter, 

r Skepps-Skrifvare, 

I Uppbörds-Läkare, samt alla Uppbörds-Un

~er~ Offi~erarne, hvilka forbliEva ombord, antingen J[u·tyget 

hgger pa redden eller går till sjös. 

. l3e~räifande det sjöfolk, som erfordras på det de dispo-

mbla lartygen med säkerhet må kunna få ombord. allt 

hvad som äi· nödvändigt för deras säke!:het och underllåll 

lan det lätteligen er·hl\llas Ul' divisione1·na; ty vi)nskränk~ 
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l t till I 5o fö1· h vart skepp och 1 o o fö1· h varje fr e-
anta e ' ' .. 

att (inalles), hvilket utgör en total-summa af hogst 2000 

: och divisionemu hafva städse derutöfver. Det är väl 

nt att detta system innefatta1· dessa samma di V<isioners 
san , 

beständiga kommendering ombord, och följakteligen deras 

sammandragande i de sto ra hamnarne; *) men långt ifrån 

att vara ett ondt, kan denna tjenstgöring icke vara aunat 

än fördelaktig för deras personal. 

1 hvilken afsigt sintlie man, vid närmare betraktande, 

län"re unde!'hålla i land en overksam Under-Officers

km~ps, som är så väl på sin plats ombord? Hvarföre be

strider man kaserneringsomkostnaden onödigtvis, då man 

på redden har mera utrymme . än som he:1öfdes fö.r. hel~ 

flottans rekryterings-manskap, 1emte de fran exped1t10ner 

återkomne kompagnierna? Tror man väl att vistande t på 

1·edden icke är lika nyttigt för de inskriberades och kon

skribe•·ades undervisning, som i lasernerna, och att den 

vård man taae1· om dem, efter de regl ementen för skötsel 

och snygghet som följas ombord, icke skall vara dem till 

mera fromma än deras utflygte1· till krogar och andra då

liga ställen? Om vi antaga systemet af perpet~ella ru~~

ningar, behöfva divisionerna icke hafva annat 1 land, an 

sina förråder· . 

Om man stfiller sakerna så som vi fö1·eslagi t, skola 

vi ej vara tvungne att underhi\lla en a~ltför be:ydlig per

sonal, och vi skola gå under förslaget 1 !838 ars budget, 

·hvarom man kan öfvertyga sig då man granskar den ta 

bleau som åtfi)lje!' denna afhaudling. 

•) Man fil r idw riikna pol någon nytta fiir varfvets be vaka n:le "f 

dc sjiimiin, ijQ:u ii ro i lan r!; ty t·c!lan Iii n ge h ar t!euna tjenRt· 

giil'ing t'arit uppdragen itt landt-h·up[•er, och V!'lm mat roser 

fiirslå . J.nat•Jlt till de inre niidviindiga göt·omålen i d~ra8 liaBenJ. 
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Beträffande korvetterna och de andra fartygen derun
der, behöfver deras antal ej fördubblas; man skfiii endas 
bygga sådane i den mån vi behöfva dem, ty den sorten 
fartyg utgör ej flottans styrka. 

Till de 18 skeppen och 18 fregatterne, som vi stön
digt skulle hålla i sjön eller disponibla till ankars, mrtsle 
vi lägga ett lika antal, som böra stå på stapel vid olika 
grader af fullbordande, för att så mycket som möjligt 
motsvara den troliga slitningen af flottans fartyg. 

Till följe häraf skulle vår sjömal<t, i händelse af krig, 
slutligen kunna bringas till 36 linieshpp och 36 ft·egatte;· , 
hvaraf en fjerdedel vore beredd att genast operera, hälf
ten 3 månader efter krigsför k la ringen, och det öfriga in
om ett år: denna styrka ska ll troligen förefalla de perso
ner gans!, a obetydlig, som ännu dr•~innna om L ud vig XIV:s 
stora eskadrar, men i nät·varande period föt·slår den till 
landets behof, och har i synnerhet den fördelen, att ''ara 
till hands, hvilket iir ovärderligt vid hvarje sji)krig. 

Då man granskar tableau'u öfver vät· fjjreslagna ut
rustade styrka, jemförelsevis med samma tableau i !838 
års Ludget finner man: 

1!0 Att vi erhålln, i likhet med hvad budgeten be
stämmer, do fartyg i sjön; att vi fordr<t, f(i•· att beman-
na dem, blott 20,702 man 
i stället f(ir • . 2 r,grr, h vilket gö1· en 
skillnad af . . • r,2og man till faveur 
W•· vårt förslag. 

Att de skepp och fregatter, som vi föreslå att hestän 
rligt hålla disponibla till ankars, m en numerär af man
skap så nära lika med budgeten, att skillnaden blott upp
~år till r85 man. 
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2:0 A l t i budgetens bemanningsförslag ii ro gg3 office
rrtre af alla grader inbegripne i den personal som seglar, 
sr1111 t 125 tjenstgörande ombord till anknrs, hvilket utgör 
inalles r 1 r8, då deremot i vårt förslag äro 88o officerare 
till sjös och ~226 till ankars, hvilket gö1· in summa rro6. 

3:o' Att dc 2:ne systememus artilleristyrka utgör en
ligt budgeten 2484 och enligt v<'\r plan 3384 kanoner. 

4:o Att sintJigen pundigtalen äro högre i vt\rt system. 

Nu återstår att jemföra kostnaden för båda systemerna. 

Af Tableau'n kan man se att befälet ej kostar mera . 

Vid det som rörer mate•·ielen skola vi anmärka, att de 
till ankars på redden disponibla skeppen ej slitas mera än 
om de voro förtöjda in i hamnen; att om å ena sidan bå
tarnes begagnande och försämringen af den del af tacklin
gen, som ä1· till viiders, är en konstant orsak till kostnad, 
så är, å den andra, dessa skepps beständiga underhåll 
en källa till besparing, i thy att de kontinuerligt tvättas, 

. ,,ädras och hållas fullkomligt rena: dems drifning och 
målning kommer ald1·ig att fördröjas, och de för allt trä
arbetes konserverande så farliga iosilningar af vatten i 
sprickor, skola förekommas så snart de märkas, och slut
ligen skall skråfvens försämrande vara mind1·e än i hvarjc 
annat fall; ty man kan ej betvifla den goda uyttan af en 
noggrann daglig eftersyn. 

Kostnaden för båtfarten kan betydligt förminskas 
derigenom, att man (om detta system antages) )åter varf
Yels segelbåta1· transportera om bord de lifsmedel, som 
dagligen skola lemnas till skeppen på redden. 

Ytterligare låter det sig Yäl söra, att icke pälägga 
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dem mera tackling, än som iir oundviklig fi-ir stöttningen 
af deras undermaster, och att lemna resten i fönådet. 

Förmedelst dessa litgärder tro vi, att omkostnaderna 
fö1· dessa skepps underhiill, noga räknadt, ej skola uppgå 
till mycket mer än hvad de kosta, då de ligga vid quaien 
på varfvet. 

Utan den obestridliga fördelen af att alltid hafvn far
tygen tillreds, åstadkommer dems förläggande på redden 
ännu ytterligare den, att de de1· äro i säkerhet för allmän 
eldsvåda, hvilket förfårliga öde, när som helst, kan drab
ba dem oaktadt alla fö1·sigtighets-mått, och för hvars häm
mande man ej kan svara, sedan fartygen fått kapeller : 
denna fara är st01· och förtjenar att ingå i beräkningen, 
då man bestämmer skeppens plats. 

Af det föregående synes, att vi kornrna budgeten myc
ket nära, och att vi icke frångå ministerns förslag annor
lunda, än att vi gå derutöfver, och detta af det skäl, att 
det synes oss att Fransyska flottan bö1· vara så ordnad, 
att den alltid kan lerona en till strid beredd sty1·ka, och 
på det vi må komma derhän, att ej i otid behöfva afru
sta ett fartyg, som ä1· i godt skiCk. Dessa afn1stningar 
äro ruinerande, som hvar och en väl vet, och de hafva 
på en tid varit en verHig sjukdom i vår marin. 

Om man bestämmer sig fö1· detta system af perpetn
el rustning, behöfva vi väl ej säga, att man e~dast gradvis 
skall komma derhäu; man inser visserligen att det icke är 
nu genast, som man måste sammansätta de skepp, som 
skola ligga disponibla på redden, ty förutsatt att man kun
de få dem sålunda alla på en gång, ä1· det tydligt, alt de 
på en och samma gång skulle uppnå g1·änsen för sin var
aktighet, hva1·igenom ändamålet icke skulle uppfyllas ; 
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tvärtom är det lämpligt att e'chelonnera denna del af flot
tan likasom de öfriga, och vi skola nu med få 01·d för
I.lara hvad vi mena dermed. 

Vi tro det vara lätt att för de rustade, disponibla 
och på stapel varande fartygen, fastställa en permanent 
four-följd (roulement) s9m icke kan rubbas genom annat 
än oförutsedda hänuelsel'! förmedelst denna tourföljd skola 
dessa fartyg efterträda hvarandra i den ordning deras slit
ning bestämmer, och skola slopas då deras förbyggning ic
ke mera lönar mödan; då först skulle de efterträdas af på 
stapeln varande fartyg, hvarest deremot kölen genast skul
le sträckas till nya. 

Pli. detta sätt skulle man nästan aldrig hafva några 
af1·ustade skepp i hamnarne, ty alla de som äro i sjön, 
skola antingen vara ute på expeditioner, eller till ankars 
på redden, eller under reparation för att oförtöfvadt åtel·
yända på redden. 

Vi behöfva ej anföra några bevis pit den lmshåll
ning som blef en följd af den perpetuella rustningen; den 
ä1· påtaglig för alla som känna vära varf, och som veta 
huru hastigt de afrustade fartygen der försämras. Möj
ligtvis skulle man tycka, att vi icke hafva iakttagit det 
vanliga förhållandet emellan Skepp och Fregatter, eller 
kanske t. o. m. alltför mycket förminskat Fransyska flot
tan; härpå få vi svara, att om någonsin en bestämd regel 
funnits, beträffande ifrågavarande förhållande, äro vi sna
rare öfver än under detsamma, och att, beträffande flot
tans nummeriska styrka, vi' varit begränsade af anslaget 
på 65 millioner francs. 

Slutligen få vi tillägga, att de bestämmelser, vid hvil
ka vi fästat oss, hafva intet inflytande i hufvudsaken, och 
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att ue lunna modifieras när man vill och huru man vill , 
utan att på minsta sätt försv.aga värt föresl<igna system. 

Således kan man, om så pröfvas nödigt, förändra, de 

förhållanden vi hafva uppgjort, va1·e sig emellan Skeppen 
och Fregatterna i allmänhet, eller emellan fartygen på 
stapel och dem som äro i sjön; det gör föga till saken : 
hufvudknuteu är, att vi iclre underhålla något onödigtvis, 
och att allt som flyter städse må vara i sliick att kunna gd 
till sjös. 

S_lut ord. 

Vårt värf är uppfyldt. Eftet• att hafva bevisat, att 
Frankrike icke kan undvara en sjöstyrka, som motsvarar 
det öf1·iga af dess krigsmak t, hafva vi derefter undel'Siik. t 
om vi ägpe elementemu till denna styrka; och vi hafva 
funnit, att de stå att erhålla innom landet i rikt mått. 

Vi hafva genomgått de förnämsta grename af marin
tjenstgöringen, såsom den är ordnad hos oss, och vi hafva 
punkt för punkt föreslagit de förbättringar, hvaraf vi an
sett den vam i behof. 

Slutligen hafva vi utvecklat vårt system af perpetuel 
rustning, ett nytt system som kanske kan bestridas, men 
som vi tro vara det bästa alt följa, emedan det föt·säkrar 
oss om en verklig och städse till verksamhet färdig styr
ka, utan att serdeles föröka kostnaderna. Vi äro öfver
tygade att den konstanta ordning vi vilja gifva åt våra 
framtida rustningar, skulle hafva flera goda följder; fiir 
det första skulle normalförrådet, hvillket vi funnit vara 
oundvikligt, kunna på fö1·hand bestämmas; ty man kan no
ga veta hvilka periodiska behof det behöfver uppfylla; 
för det andra, sedan förhållandet, som bör ä!?a I'Um emellan 
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vårt etahlisscment i land och de rustade fartygen, eller 

med andra ord emellan mariucn som icke flyter· och den 
som flyter, en gång hlifvit faststäldt, skall det icke vara 

11nderkastadt några förändringar sä långe Frankrike vill 
hvarken öka ~ller minska antalet af sina skepp. Derefter 
skola kostnadci·na för materielen vinna en stadga, som 
kommer att göra ersättningorne med nytt lätta, alldeustund 
de åro förutsedda; och sjelfva personalen, i denna stund, 
så orolig för sin framtid, skall uti materielens konstanta 
skick finna en horgen för sin säkerhet, som aldrig varit 

nödvändigare än för det närvarande. 

Vi måste medgifva, att ända tills nu hafva dessa 2:ne 
elementer af vår marin icke' varit så fullkomligt kombi
nerade med hvarandra, som vore önskligt, alltför ofta 
halva försök blifvit gjorda, att få det ena öfverlägset det 
andra, utan att mun besinnat, att ettdera af dem kan ut
rätta intet utan det andra; och detta skulle ej inträJfat 
om anslagen till dem varit regelmässiga; ett normal-förn1d , 
visserligen lämpadt efter den perpetuella rustningens be
hof, ~kall göra sint på denna oordning, och börja alla 

gren!lrne af tjensten efter det allmänna bästa . 

nr. skall förtroendet födas p~\ nytt inom sjö-krigshä
ren, ett mägtigdre samband uppkomma emellan sjömein af 
alla grade1·, till f(ilj.e deraf att de alla äro ombord kom
meuderade; de skola ej läng1·e förblifva främmande för liVar
andra ej heller främmande f(j1· sina fartyg, genom ett för 
långt v istande i land, och skola, genom att få segla i eskader, 
vara i tillfiille att vinna nödig erfarenhet i sjö-evolutioner: 
en erfarenhet, visserligen umLtirlig i fl·cdstid, men dyrbar 

på en batalj-dag, och som bör, kosta hvad det kosta vill ; 
blifva allmän bland våra oflicerarc, om man vill att de 
~id första krig skö!a kunna verka med hch sin förmåga. 

.26 
' 
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Det är oundvikligt att behandla sjöfolket väl, om ma11 

,,iii gifva dem hilg för tjensten, ty, vi kunna icke diilja 

det för oss sjelfva, hos os.s ät· icke flottan national, annat 

än långs kusten; kanske skall den blifva det n<'lgot mera, 

allt efter som kommunicationerna inom landet f(iJ·ökas 
' men aldrig komma våra Fransyska vanor att, annorlunda 

än till en viss grad, förfika sig med densamma. Då mau 

med n;'\gon uppmärksamhet följer kustboerne, blir man 

varse, att äfven de icke ogema afstå ifri\n att fara till 

sjös, n ii r de kunna, om också ganska k n a p p t, lefva i ro på 

land; och detta at• en karakteristisk fallenhet, pli h vilken 
man alltid måste göra afseende. 

Om mnn å en atman sida betrak tar den verkan som 

odlingen, i stöne skala, af hvitbetor kommer att hafva 

på vår handels-lagstiftning, skall man finna huru vigtigt 
det ät·, att i god tid taga åtgärder att fiirekomma en, icke 
liiugt till, inträffande svårighet att förskaffa sig matroser ; 

det är med hänseende till dessa svårigheter vi hafva upp

fattat vårt opus, och som vi hafva forskat eftet· medel att 

sjelfvn bilda vårt underbefäl, fö1· att icke längre bero af 

handelsflottan, i ett af besättningsstyrkan så vigtigt element. 

Men de bästa ;ltgiirder äro ej nyttiga, så vida de ej 
vidtagas med erfo1·derlig ot·dning; detta iir orsaken, hvar
före vi af alla våra kraftet· eftet·striifva bestämdhet; det 

är mindre vigtigt alt hafva stor armee än en god armee, 

och vi äro starkare med ett litet antal utmärkt viii, än 
med dubbla antalet medelmåttigt bemannade skepp. 

Dä man hell'aktar flottan ur dess rerkliga; synpunlit, 

finner man att hon hör spela en aktif mll i landets fot·
svar, och derföre mllste denna flotta vara i stånd att vär
digt uppfylla sitt !rall; dertill är det eJ nog att endast bygga 

Sliepp; p(Jrsonalen behöfver ä/ven lämpligt ö/vas och alltia 
Milas j ver!.·samhet. Det är just detta vi tillstyrka. 

203 

Möjligtvis ~>kall man förebrå oss1 att vi för ofta ord11 

olll rnöjligheten af ett invasions-krig; men huru är det väl 

möjligt, att icke tänka på en sådan, i högsta grad vigtig 
tillfallighet, då den med hela sin tyngd hänger öfver oss ? 

Är det Lättre att tillsluta ögonen vid dess hotelser, än att 

öppet möta den, och uppfinna medel fö1· att hålla stånd 
deremot? Vi tro det icke, och föl jakteligen skole vi för 

nya hvad vi i denna afhandling sagt, neml. att våra ford

ua krig med England voro -ett intet i jemförelse med det, 

som i hvilken stund som helst, kan drabba oss. Visser

ligen kunna vi i ett sjökrig förlora våra skepp, vår utri

kes handel och till och med våra etablissementer i andra 

verldsdelar, utan att det oaktadt upphöra att ~ara en 
mäktig nation; men h vem kan ~vara för att det skulle så 
förhålla sig, om vi låge under uti en kontinental~strid, 

der vi vore tvungna att sätta alla landets krafter på spel, 

och att, åt fältslagens slump, öfverlemna till och med 

vårt namn af nation. ") 

•) llet cftcrfiiljandc fiirslaget har nc;lermera hlifvit af Franska 
Regeriug·en anlaget, i följd h~araf Frankrike nu har en Ör-
loge-eskader permanent utrustad. Hed. 



Förslag enligt :1838 Ms Budget. 

8 Linieskepp a 8::..5 man 
12 Fregatter a 45 I •••• 

lO Krigs-Korvetter a 205 ..... . 
6 Avis-Korvetter a 99 .•.•. •• 

14 Briggar om I 6 a 20 k a non er med 1 o o ma n 
I o A vis-Briggal' a 86 • • .. •. . • . 

I l o-kanons Skonert a 66 ••••• 
I Kanoniers-Brigg a 52 ... -.. 

18 Skonertar, Kuttrar &c. a 55 
10 Småfartyg a 4o • . .• 
l o Last-KOJ·vettel' a I 38 . 
10 Gabarrer a ;3 ..... 
20 Ångfartyg .... ...• 

66ou 

5412 
2050 

5g4 
I4uo 
86u 

6G 
52 

ggo 
4uo 

I38Cl 
; 3o 

dn 

2 rg1 r 

111 a n. 

Ul~lll . 
I3o seglanile fartyg bemannade med 

2 Linieskepp 'l 
3 Fregatter 

8 
2 

Korvetter fartyg disponibla på redden 11 rg ma·11 • 

1 Bri;gg 

~ i kommission inom varfvet 1 rg 
t 1 lätta Fariyg ~ 

2 Skepp 
3 Fregatter 

Skolskeppet i Ere~; t .... .. .•... -. 
Galerslrtffartyg (batimeuts de servitude) 

r8o 

3g4 
To~ala beloppe t af personal, till sjös, pä red-

der och i hamnar ... . ..•• , .. , .• . 23723 man. 

Till sjös: 
D:o 

D:o 
D:o 

l nummertalen öfver omborJ kommenderade 
Flaggman .• . , . . . . . 3. 
Capitaines dc vaisseau • 20. 
Capitaines de corvelle ; 73 . 
L ie u lena n t s de va isscau 202 . 

Transp. 298. 
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Färs lag till penn anent rustning. 

9 Linicskepp a 825 man •..•• 
9 Frega Uer a 45t .••. , • . • .. 
g Krigs-Korvetter a 2o5 .••.• 

2 7 Brigga1' eller A vis-Korvetter a 10S • • 
18 Avi~-Briggar a 86 •....•..•.•.. 
18 Skoncrtar, Kuttrar &c. a 55 ...•.. 
20 G a barrer, bemannade si\ som handelsfar-

tyg a 4o •• ..•. . . 
20 Ångfartyg a 6o ... • 

GeneralstaLs-personal • • ...• 

7425 
4o5g 
1845 
2835 

I548 
ggo 

8oo 
1200 

12 

13o seglande fartyg bemannade med ::10714. man. 

Pt't redderna Jisponibel styrka: 
9 Linieskepp a r5o man J35o 
9 Fregatter a 1 o o . . • • go o 

Skolskeppet i B rest . . • • • • . . . • . . 1 8o 
Galcrslaffartyg (batimcnts de servitude). 3g4 

Totalbeloppet af ombord kommenderad p~rsonal 23538. 

personal är befälet inberäknadt sålunda : 

Flaggmän •.... , .. . . 
Capitaines de vaisseau .......•••• 
Capitaines de COl'vette . 
Lieutenants dc vaisseau .•... 

Transp. 

3 
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Till sjös: 
D:o 
D:o 

Enseignes dc vaisseau ... • . 
Skepps-Skrifvare . 
Läkare •..•.••...•.•..• 

Trans p. 

. .., ., 
! .) .), 

:w8, 

Summa gg'3, 

Jlå redden och 
D:o 
D:o 
D:o 
D:o 
n:o 

i hamnen: Capilaines de v aisseau • 
Capitaineli de earvette •. 
Lieutenants de vais>eau 
Enseignes de vaisseau 
Skepps-Skrifvare 
Läkare .. ••••. • • . 

Il . 

1 r. 

4r. 
28. 
23. 

g. 

Summa så viil till sjös som på redderna .••. • •• 1118. 

Med antagande att skeppens medium-styrka är af go 
de fartyg som äro f. o. m. 20 kauoner samt der-

Budgeten 

1 o Linieskepp a go kanoner •• 
t5 Fregatter a 52 •• , , • , , ••• 
1 2 Korvetter a 32 • • • • • • • , • 
2 1 Briggar a 2o • , • • • , • • , • • • • • • 

och 

goo kanoner. 

780 
384 
4zo 

-------------------
'!1o!al Artilleristyrka 2484 kanoner· 

Enseignes de vaisse:m 
Skepps-Skrifvare 
Läkare 

Trans p. 

.. ' . 
-. . ' . . . ... 

2JJ7 

21 I 

Summa 88o 

Capitaines de vaisseau )Alla dessa office
Capitaines de corv.ette (rare är~ destine
Lieutenants de va1sseau . rade till tjenst
Enseignes de vaisseau ~göringen på de 
Skepps-Skrifvare disponibla far-
Läkare tygen 

S:a så väl till sjös som på redderna ••• 1 106 civila och 

militära. 

kanoner och endast antagande såsom verklig sjömakt 
öfver, erhåller man följande jemförehe emellan 

det nya Förslaget. 

18 Linieskepp a go kanoner , , • , • , 
x.8 Fregattet· a 52 , •• , • , , , •• 
9 Korvetter a 32 , •• , , • , • , • , 

'l7 Brigga r a 'lO •••• ••••••• 

x62o kanoner, 
g36 
288 
54 o 

Total Artilleristyrka 3384 kanoner, 



STYRBJÖRNS .:\NTHING DEN 17 AUGllSTI 1308. 

N ya re tiders tänkare hafva satt i fråga huruvida . tap

perheten kunde anses för en dygd. De påstå att denna 
egenskap, såsom uttryck af det personliga modet, tillhi"ir
de den l'åaste vilde, lika så väl som den civiliserade stats
borgaren; att det blott vore en uppöfvad gMva af natu
nn, ett öfvermod som trotsade faror, då dygder deremot 
äro yttt·ingar af menniskokraftens hela verksamhet unde1· 

förnuftets lagstiftning. 

När tapperheten endnst ·yttrar sig såsom ett vild t be• 
gär att blifva en motståndare öfvennäktig, då kan den 
vissedigen ej få namn af dygd, men der mannen, af fritt 
val, för uppnående af något stort och vigtigt ändamtd, 
under blottställande af sitt !if och sin välfärd ihärdigt 
sätter sig emot faran med hela sin själs och kropps för
måga, det· framstår den heroiska tapperhet, som Greklnnds 
filosofer räknade ibland sina kardinal-dygder och tilleg

nade hjeltarne. 

Inom Svenska så väl armcen som flottan har, i all a 
tider, funnits det slags tapperhet, som tillhö1· den värdige 
krigaren, denna sjelfuppoffring för Konung och S~at, för 
nationens ära, för medbröders frälsning från öfverhängan
de faror, som med lugn skådar egen undergilng till mötes, 
under medvetande att den skall medföra gagn för det sto
l'O hela. Ett sådant mod ådagalades af Major Feiff, Jå 
han, kringhvärfd af lågorna, vid utgången från Wiborg, 
ännu tänkte på sina kamraters frälsning, när egen under-
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gång var ögonskenlig, och fr<ln den brinnande Fregatten 

tillropade dc honom omgifvande Svenska fartygen: "hål
len undan, ty jag sp1·inge1· i luften!" 

Äfven vid det tillfälle, som nu skall skildras, visade 
sig det Svenska mannauwdet, oaktadt många förutgångne 
nedslående förluster vid lancltarmeen, hufvudsakligen fOr
or~akacle genom felaktig administration och felaktiga dis
positioner, änuu vara detsamma , som uuder fordua bättre 
tider, 

En Rysk skärgårds-eskader, bestående ar ~ skth·gårds
fregatter eller silkallade H e m m e m a , några skonel'ta1· eller 
små bdggar samt 12 kanonslu11ar, utaf den vid Sveabor"s 

' t> 
kapitulation , i fiendens hat1d fallne afdelning utaf Finska 
si-ärgårdsflottan, hade af Ryssarne blifvit utrustad och be
mannad, samt lagd i skät·gtu·den söder om Åbo, för att 
uppbring11 Svenska kopvardifartyg, och framdeles, sedan 
försti:irkniug erh<lllits, möjligtvis öfvergå till Ålaud . Sven
ska flott an hade kryssat på de södra och vestra farvatt
nen, föt· att hinJra en förespeglad landstigning i Skåne 
~:;f Danska oeh Frauska truppar, men sedan det visat sig 
att m'\gon egentlig fara i detta afseende ej var för hand, 
och en Engelsk eskader dessutom ankommit titt Sundet, 
et·höllo Svenskame, cfte1· Gottianus återtagande från fien 
den, ordres att afgå till Finska viken. Jli:ir {'/)renade sig 
med dem, dagen efter den alftir som nn skall heskrifvas, 
Engelske Kontre-Amiralen Sir Samuel Hood, med Skep
pen Centaur och Implacable. 

En särskilt nfdclning af Svenska flottan var förlagd i 
lungfrusund, men de Hyska skä1·gfu·dsfartygcn kunde ej åt
.komnws af de Svenska skeppen, emedan de förre, såsom 
ganska grundgående, voro förlagde långt in i skärgården, 
hvru·ifrån kanonslupnrne, vid passande tiliHillen, visade sig, 

27 
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dock utan alt nalkas p<i närmare !,;"dl, el!er <~Il ilst;~dkon 1 .. 

rna n:lgon vidare skada, tin att vid ett tillhlle :>.:ue n"" ' 
blefvo skjutne på skeppet F tid er nesland et. *) 

Svenska flottan lltg vid -Öre, och U<t eskaLhen vid 

Jungfnlstmd der intet kunde uträtta, Leslrjt Svenska All1i 

ralen att återkalla drnna styrka, men alt d.essförinnaq 

göra ett f(i rsök till de R yska skiirgi\rdslartygcns först(irin g. 

Anfallet måste ske genom öfverraskning, ty inga anclt·a 

lii mpliga farkoster än barkasser funna~ , bvarmed Sven

~karne k und e nalkas fienden. 

Öfverste-Löjtnant von Krusenstjerna, som va1· Flagg

Kapilen på flottan, blef anförtrodd att uppgtira planen fci!· 

anfallet, och anordna utförandet. Officerare fr.'ln de sär

skilla fartygen i flottan utsägas, och frivilligt manskap ut
valdes. **) Ifrå n flot'tan vid Ön~ Llefvo 7 L;nkasser, hvar

dem bemannad rned 4o man sjöfolk och 4. volontärer (ma
rin-soldatel·) jemte 5 armerade slupar beordrade att afgå 

d. 17 Aug. kl. 6 p<l aftonen till Divisions-Skeppet Kun;;; 

Adolf Frednk i Jnngfrusund, hvarest de borde anlända 

kl . 9· Desse härkasser anfordes hvardera af en Subalterr,
O ilicer och , a 2 Under-Officerare. 

Vid den besti:imda timman anlände Kapiten Norden -

') ilen e ne ulaf de;;;;e bå<!a blcf egentlig-en på dt hcs;- nnerlig-t 

siitt ihjiil:ilagen . Han satt nendlg·an uti S~tci.tpcts harfo1ss, f:iont 

li"iJ!; ptl den fr å a fi enden ''ärda siJan a f Sli cppct, och bui·.le de r· 

anse t1ig ~; i~i!lig·en skottfd, n1c11 en lada) s t-~n' passerat i i t\·ei~ 

flii t:k, genomträng t Oas!inge•· in; ·en, oeh tlcntt~!l jen1t f4)rlora.t 
far ten1 neJfallel' a.f sin egen tyng rl i rlea ne:lanrilr ligg-a~1lt: 

barlias~enl o~h liru~sat· hnfva<lct p:l tl en !!eri sittanrl" hilts 
llHlnnen. 

.. ) l nl!cnii uh c t lin~!H1de tfc Svenska ntatt'osernc och Otlt~tmiionca 
aHa att f.l varn IUeil. 
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skiijlJ med ro,idfartyge n till sa mlingsplatsen, hvarest ~an 

förenade sig med de fr i\n eskadem beordrade farkoster, så 

alt alla sammanlngdt utgjorde 14- barkasser och 10 slupar. 

Då en transport af KI'Dnobergs Regemente ännu låg qvar, 
i anseende till motvind, och emedan öfvade skyttar, Tid 
dt sådant tillfalle som det för hand varande, voro af 

royeken vigt for de angripande, anmodades Befalhafvaren, 

Major Hcderstjerna, att kommendera till hvardera af de 

större barkasserue 10, och till hvarje af de mindre 6 man 
soldater, hvarigenom en forstärkning af d2 man erhölls, 

jcmte tillhörande befäl. När alla voro församlade, nedkal 

Ind es Officerarne uti kampanj-salen, der Öfverste-Löjtnant 

v. l\ rnsenstjerna tillktinnagaf, det afsigten med den tiller
nade attacken vo1·e att äntra de båda Ryska Skärgår·ds
fregatteme, hvilket borde verkställas af 2:ne kolonner, 

som skulle anföras, den ena af Kapilen Nordenskiöld, som 

bord e angripa Styrbjörn, deu andra af Löjtnant Dreyer, 
som ntsligs att äntra H j., lmar. Till 1:sta kolonnen fördel

tes 7 barkasser och 3 sl up:w, till den andra 6 barkasser 

och 4 slupar; reserv-kolonnen sknlle besto't af 1 barkass 

och 3 slupar. Sex barkasser ocb slupa r voro beordrade 

att afg[l 2 till hvarje Brigg, och der tintra . Kolonnerne 

borde framrycka i lJredd med hvara ndru, och hvarje far

tyg fiilja Hitt efter sin fö regäng;n·e; reserven i queuen . 

Ot·det blef: Guds beskydd! lösen: Gifoer seger f H varje Of
liccr uppmanades derefter att taga sine enskille dispositio

ner. Kapiteneme C. af J\ lin t och Rundqvist beordrades 
t i Il Chefens tjenstgörande AJ j utan ter. R lockan va t' ! till 
11 , fltt kolonnerne satte sig i r örelse. Fl'ir att undgå de 

Ryska kanons lu parnes uppmärksa mhet , hvilka jemte 2:ne 

flytand e batterier, efter en skärm ytsling med Slu~ppet Fä

dernes landet och Freg:1tlen Bell ona, unde1· denna och före

go"tende dag, iinnu lågo qv<Jr p:'\ i- mils afstånd, afgingo 

kolonnerne sydost om stora farleden till LMöfjtird. Natten 

vat' ej alldeles llli)rk , rne n fäst et var nl'•got öfverdt·aget 
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med moln, och intet annat i:in itrornes slag !..rusade d<"n 
lugna, spegelklara vattenytan. Kolonnerne fortsatte rod
den med stöt·sta ordning, ända till dess de vände viu Liil'ii 
udde, och de fiendtliga Fregattel'lle blcfvo synlige, liggan
de p& en knapp kabellängds afstånd ifrån hvarandra , och 
så i rad, att de för Sven ~karne knappt syntes vnt·a 
mer i:in ·ett fartyg. Ptt vcnstra flygeln h'•go i lin j ::~.:tH! 
Skonertbriggat· och en på den högra. fnga kanonsinpar 
voro synlige. J u st som kolonnerne svängde om Li)fii ud
de, uppsteg mlimm iifver bergen bakom de Rpka farty
gen, lik en påtänd vårdkas, Hirdig att Lcl ysa den f0rcst;~ 
ende heta striden. 

Ej fön iin p:'\ en knapp E ngelslo. mils afst:ind knnd c 
det märkas, alt Ryssnr ne blct'vo de nnnalkandc flcndcr tw 
varse. Ifren alt hastigt framtrtin::;a eldade 1111 en ltvat·. 
l\apiten Nordenskiöld i teten fortsnltc sin rodd, och nal
bdes med pil ens hastighet S!yrhjiirns fiirstiil'; de öf,·iga 
slupn1·ne och barkasserne f('iljde efter, men vid 2:dra ko~ 
lonnen uppstod en bryt ning i linien, derigenom alt Tap
perbetens barkass, den 'J:dje i o1·dningen, var till den gra ~l 

' tungrodd, att han ej fi)rm."tdd c följn sin f(ircgCtngan~ , Löjt~ 

nnnt von Uorn , och d e efted'i)ljande nÖd!jadcs derföre 
m i n ska rodden. Drejer och von llorn g ii t'vo e j u k t pit, 
a tt de andra fii rt_vgen sackadt·, !t vi lke t v.'tllade,, alt d t~ b!i~ 

da för stnJillnd e i hnlfskymni n,;rm nf dc si!l:l förlor<Jd(~ S 
ur sig te, och cl:1 O ilieera rn e l i Il hi:irande 2:d l' n kolonnen 
icke heller visste bvilket af brtda fartygen som var Styr
björn clle1· Hjalmar, oclt ej srt go vid Styrbjörns bog n/\gm 
:1f 1:a kolonnens roddfartyg, men hörde siriden vara böt·
jad, lade till, ocb änLJ·adc r•' de platsCI' r. Styrbjörn, der 
dt! eljest bordt äntra ;} Hjalmar. •) Ryssarne hade om 

•) Otn tn att 1.:i dtn g·it den f'. n !d~l fltg-iinl , att alla fart,\'gf ~ n, hvatf 
inutn lfin di,~ illi inn , gi l\·it hvarantlra hu:;·Rcrtri:; , ~å ha ~lc rlf'nn tt 
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bord .~ent ornsider observerat faran, och i hast gjort sig 
beredde att kraftigt möta de anfallande. D;. Kapiten N. 
styrde fiil'IJi sidan af den liemitliga ft·egatten, emottogs 
han, endast p:"t några famnars afst<lnd, med en gevärs
sa lvn, som lyckligtvis fiir Svenskarne rigtades så illa, att 

1• 11 n·en enda man i barkassen de1·af e ns blesserades, ännu 'J 

mindre dödades. l3m·kassen lade till vid babordssidan, 
och i spelsen fii1· sitt manskap stormade Kapitenen upp
f'l"i r fa ll reps!J·nppnn, och var den fi:irste som kastade sig 
i)fve1· relingen in p:'\ diicL I-liir stod en Ryss färdig alt 
med ett hngg gifva den f'ö,·slkommande sin hane, men elt 
pistolskott forekom nppsCttel , och sträckte Ryssen i däck . 
l\Icd s~hcln i hand banade Kapten Nordenskiöld sig rum 
ibland de pi\trängnnde fienclerne, till dess n<lgra af hans 
fo\k lumtlit efter Itunow in pCt däck, och lcmnade lwnont 
hi sti'lllcl. Ryssal'lle tJ·ängcles viii något til lbaka, men då de 
ö fr ige bm·kassernc e j knnJe ii11tra fortare, än i elen mån 
dc hnnno fram, samt dessfi:irinnan IJörjade skjuta på Rys
sa rn e, och desse således funno sina flendet· enelast iintt·a 
fnl n ett ltåll, och till ringare antal , skyndade alla emot 
de anfallande, som af (ifvermaktcn tillbakaträngdes. J 
h armen blirdes Kapilen N. , d{t han iinnu ej såg till nå
gon af de öfrige kamraterne, utropa: "skall jag då stå här 
ensam och blifvn nedskjnten som en hund?" men i nästan 
samma i:igonblick framstörtade f1·ån stydJorcls bog: Un
der-Löjtnant Lager berg, fdnt babOJ·cls stonöst : Mclctnder, 
från babonls hytt: Uggla, och från styrb01·ds rncsnnriisl: 
Baron 1-\.ehbinder, alla i spetsen för en del af sitt man
ikap, högt tillki:irmagifvande sin ankomst. Af de~se till -

oretla fiit·elwmmits, och hela afl'iiren liuunat annorlunda ut_
falla, men tirlen em e llan anfallsplanens medd elande iit de säl' · 
~kille bcfiilhafvarne, oeh aftilg·ct fl'ån sl{cppct, var 8å lwr! ; 
att man ej hann alt påtiinka en nu~talt , llVars nytta Jnllll ef
teråt så lätt inser. 
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!törde Lagerberg ot.:h Melancler 2:dra kolonnen, som l;ordt 

ti nlra på Iljalmar. De uppkomrno prt dtick utau betydlig t 

motvärn. Nu flydde Hyssarne ifrC111 halfdäck, som sna1 t 

eröfrades. Liijtnanteme Cavallius och Ruuthenspane af' 

K ron o bergs Ilegemen te äntrade upp, je m te si n a Jägare, 

med sjörn ~ins färdighet, och såsom skicklige skyttar, ncrJ_ 

sträckte Kronobe•·g:une hvarje Ryss, som p:1 däck sökte 

fly fdin eu plats till en annan. Den käcke B.uuthcnsparrc 

föll strax efter det han kommit om bord, dödligt sårad i 

underlifvet. Efter lwnd hade flere af Svenskarne upp

kommit, medan en stor del af Ryssarne hade iinlrat upp 

i vanten och i märsarne, s:nnt pii hytten, hvarifn'\n de 

underhöllo elden. Då man miirkte att det skjöts nppifn'ITl , 

beordt·ndcs Jägarne alt "skjnta i vanten," men då de ej 

förstodo sjötermen, tillropades de: "lägg an i vädret!" 

Befallningen åtlyddes, och vid hvarje skott s<'lgos Ryssar 

komma hufvudstupa nedtnmlnnde i däck. Likviii var nu 

endast d~icket eröfradt. Löjtnant l\Je lande•· varseblef att 

Ryssm·ne sköto från hyttan, dit en del dragit sig undan . 

I afsigt alt öfverse det·as styrka, uppgick han dit, men 

blef af fienden gennit tillbakaträngd. Ncdkoa.:mcn ptt sknu

sen gjorde ha n 1\ a pi ten Nordenskiii!d u ppmiirksam p1'1 nöd

vändigheten alt intnga hyttnn. Knpitenen tillropade då 

Lagerberg och l\Ielander, som stod o honom närmast: 

"kom och följ lllig!" - Sagdt och gjord!. Dc 3 OA.ice

nH·ne stormade upp på hyttan, och hörjade en strid emot 

16 Ryssar, som då Lortkastade gev~iren, och grepo till 

pikar. Under denna olika strid sågs Lngerbe1·g falla vid 

Kapten N:s sida, hvarvid den sednare med smärta utro

pade: "Se så! nu är Lagerberg i herrnnom !" men denne 

reste sig genast åter, och förklarade att det ej var s1'1 f:u· 

ligt. En Ryss hade med en pik stuckit honnrn i an~ig

t e t, d<l hans sabel, vid stötens parerande sprungit. .Han 

förbnnd ~uret i hast med en näsduk, och fortfor att del 

tn ga i s lrid~n , med en på JJek funnen sabel. r detsam-
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111 a Lagerberg bl esserades uppkommo Kronobergarne, sn1 r. 

fiirsl varseblifvit striden på hyttan, och nu drogo sig de 

f<'t qvarblifne Ryssarnc, som sugo sig öfvcrmannade, nk ter

ut, och begänl e pardon, som af Kapten N. med hög röst 

);eviljndcs. F t'\ngarne nedfördes i barkasserne. 

Uti kajutan hade större delen af de Ryska Officerar

ne och flere af manskapet tngit sin tillflykt, och sinlit 

dörren. Den öppnades, och en äldre H. y sk Office!' v isade 

sig, som på Tyska begärde att Svenskarne ville taga dem 

till fångar, emedan de önskade ntt gifva sig. Rapten N. 

svarade att han beviljade dem pardon, då i detsamma et t 

skott aflossades bakom ryggen på den Ryska Officeren, 

rigtadt emot Kapiten N. Kulan hven tiilt förbi hans 

hufvud , och sårade troligtvis någon bakom honom ståen

de; den Ryske Officeren drogs i detsamma bakifrån in till 

de sina, och dön·en igeustiingdes, men det behöfdes ej me1• 

för att till rnseri stegra stridslystnaden hos de förut upp

retade . Svenskarne. I ett ögonblick var dörren spriingd, 

och den påträngande mängden, som nu instörtade i kaju

tan, anställde en förfärlig ödeläggelse. Emellertid hann 

Under-Löjtnant Melander alt tränga sig fram i samma 

ögonblick, som 2:ne Volontärer höllo på att nedslå en gam

mal, blesserad och afväpnad Rysl1 Ollicet·, som begärde 

pardon, densnmme som nyss förut parlamenterat med 

Svensk arne. Mclander hejdade de vildn kl"igsmännen, i 

det han kastade sig emellan, och med sin sabel parerade 

det hugg, som var rigtadt emot den gamle mannen, hvars 

tacksamhetskänsla hänförde honom alt fatta MeJanders 

hand , och hnsligt tryckn den till sina läppar. Han för

des till den Sveuske befhlhafvaren och tillsporde honom 

pi\ Tyska: "N i v i l j en viii ej döda den af väpnade?" Sva 

ret af den Svenske Officeren blcf: "Vi föra ej krig som 

mördare, men ni veten ueremot ej att strida så ~om det 

egnar ärliga higsmiin, hvarföre ock följderne för er blif-
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Yit fönledlige." Kapiteneu l!it föra den gamle nwnnen 
- ' ~om befanns Yara uf'verslc HedJuscb , Chef fLir de Ityske 

Landsoldaterne, ned i barkassen. 

Samtidigt med desse tilldragelser på diick erfif'radt~s 

' batteriet, hvarifrån sköts med kanone1· p•"t de omhingi ig

gande barkasserue och sluparne, ehuru kulorne ej kunde 

trii(fa de nära sidan liggande roddf'artygen, utan gingo 

öfve1· dem. Jägare blefvo placerade omkj·ing luckol'lle, 

o~.:h skjöto nedåt, samt gjorde rum, sCt nlt Svenskarne kun

de komma dit ned, sed1111 de salt någr·a lyktor på p ika r 
fö1· att kunna se. Detta medför·de dock en annan olägen

het, ty då de omkringliggande Svenska bm·kassei·ne, i 

följd af lyktorne, sågo batteriet upplyst, men ännu ej viss

te att deras kanur~ter voro det·, rigtades silkrare skot t in 

genom kanonporta1·ne, som tr3fl'ade b;lde vän ot:h ovtin . 

Lyktorne utsläckte3 åter och man kämpade i mörkret . 
Den strid, som htir föreföll, var gräslig, ty Ryssarne fiilj~ 

de sitt listiga sätt att strida, i det de, liggande bakom 

kanonerne, först -Legät·de qva l'ler, ll1C'!n sedan s!ueko eller 

höggo efter de förbiskyndande Sveuskurue. Härigenom 

måste förbittringen naturligtviiii tilltaga. Man kunde, un

de!' stridens tu mul t, uti det genom kanonerncs läge sam

manträngda rummet, höra Svenskarne uppmana hvaran

dra a t t ej gifva pardon, med de orden: "T,·o Hyssen ej, 

kamrat!" Här stupade en rask och tapper Svensk Officer, 

Under-Löjtnant Front. Alla Ryssar blefvo htir nedsabla

de. Nu var Fregatten eröfrad, och Id. var omk1·ing 2 på 

morgonen, då de omkringliggande roddfartygen fingo hö
ra Kapten Nordenskiölds segerrop: ''Le f ve Konungen !" 

som af de Svenske med lifligt hurra besvarades. 

Löjtnant Drejer, wm anförde 2:a kolonnen, hade emel
lertid styrt med Svalans barkass (en ibland de mindre) 

ra\.t på Bjalmars förstäf, men endast fatföljd af Tap_pcr-
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beteils slup, iusåg han omöjligheten ntt kunna något före"" 

taga, då han endast skulle uppoffrat sig och sitt manskap, 

utan ändamål; han vände derföre om, till de omkring 
styrbjörns babordssida, för- och a k terstä f hopade rodd

fartygen, rapporterade förhållandet till Öfverste-Löjtnant 
Krusenstjerna, med Legtiran att han ville förmå de till 

2:a kolonnen hörande fartyg att lyda gifna ordres, i stäl

let att iniäta sig, tillika med 1 :a di visionen, i strid med 

Styrbjörn; men den häftiga elden från bal'kasserne, och 

de unge Officerarnes ifver och stridslust gjorde både Löjt

nant Drejers och Chefens båda Adjutanters hernödanden 

' fruktlösa, helst en stor del af 2:a divisionen redan var i 

st!·id på Styrbjöm, och alla stormade emot sistntimnde 
fartyg. Under tiden hade den ena Briggen samt Hjalmar, 
som unde1· tiden svängt sig med sina kablar, oeh lagt sig 

t vårs a k ter om Styrbjöm, öppnat sin eld ernot baåasser
ne, som lågo blottställde för en total förstöring. Ett skott 

ti·äffade krutkistan i Wl adislavs barkass, h v ara f den spräng

des, och brände samt blesserade Under-Löjtnant Edand

son och omkring 18 man. Under denna förvirring hade 

U nder-Löjtnanten Grefve Cronstedt nog besinning att gif

va akt på Öfverste-Löjtnant Krusenstjernas röst. Han er-. 

höll befallning att jemte Prins Adolf Fredriks barkass, 

förd af förhyrde U nder*Löjtnant Humph; afgå, för att an

gt·ipa den till höger om Styrbjörn liggande Briggen. Den
na befall ni ng åtlyddes; barkasserne styrde emot Briggen, 
äntrade, och inom några minuter var detta lilla fartyg 
eröfradt. Då hurral'Open från Styrbjörn tillkännagåfvo 
för de öfrige Hyska fartygen att Fregatten var tagen, 

vände Hjalmar sin eld, med yttersta häftigheti långskepps 

emot Styrhjörn. Den besvarades af Under-Löjtnant Uggla 

och konstit. Under-Löjtnant Holmqvist, med Styrbji)rns 

aHersta kanoner. Öfvers te-Löjtnant Krusenstjerua gaf nu 

med raketer signal till återt<'\g, då något vidare företag 

li!mot Hjalmar så mycket mindre var rådligt, som kanon• 

28 
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slnparne voro i antågande, för att bispringa sina kamra

ter. Barkasser och slupar blefvo, sedan tåget och sprin~ 

get v:w kapadt, satte i rörelse, fiir att bogsera det ·cröf

rade fartyget, som släpades unelan Hj<~lmars elu. Under 

tiuen klagades a f Je vid kanoncrne t jeustgörande öfve1• 

brist på ammunition, hvilket föranlät någre Svenskat· att 

skynda ned i krutdurken, der diinen sprtingdes och kar

duset• upplangades. I brådskan och villervallan kunde man 

ej finna nog kogerskor, utan karduserne upplangalles i 

mi:ingcl, och lades pft däck, under det itända förladdnin~ 

gar från Hjalmm·s kanoner, som skjöto inom pistolskott~ 

håll, inflögo på Styrbjörns batteri. Likväl skedde här in~ 

gen explosion. Det eröfrade fnrtyget blef nu hogserad t 

för att bringas till Svenska eskadren, under jemt undet·~ 

hållen eld emot Hjalmat· och Briggarne. Härunder upp

stod en tjock dimma, som jemte krutröken hindrade alt 

se farleden, hvaraf följden blef, att Fregatten, innan kort, 

stötte på grund, och derlöt·e måste öfvergifvas. Äfven ka 

nonsluparne hade nu ankommit, och då fartyget ej kunde 

bibehållas, gafs ordres till återtåg. Fdiga väcktes väl, att 

antingen itända eller sänka Fregatten, men då en mängd 

blesserade af både egne och fiender funnos om hord, öf

vergaf man fiirslaget att förstöra fartyget, så mycket hell

re, som det i alla fall lidit betyd ligt, och ej ansågs kun

na åter göras tjenstbart. De flcste af Svenskarne voro i 

barkasserue och sluparne, men tinnn voro en stor del om 

bord, som serverade kanonerne. När Under-Löjtnant La

gcrberg tyckte att han från durken uppsändt tillräckligt 

med ammunition, uppgick han åter på däck, men fann 

nu alt alla de Svenska roddfartygen x·edan öfverg ifvit 

Fregatten, utom Bellonas barkass, förd af Under-Löjtmmt 

Melander, som redan hade satt utaf från sidan. Lager

berg tillropade honom då att vänta, men folket, som hi.ir 

siig sin undergång för ögonen, lyssnade ej dertill, ty dc 

Ryska kanonslnparne sköto med kroiserad elJ, så att haf-
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vet omkring Ft·egatten, syntes som eu kokande gryta af 

de ditslungade projektileme. Melander hade likväl nog 

kraft .. att göra sig åtlydd, och mod att .åter lägga 

till, for alt afhemta sin kamrat. Lyckligt kommo de 

undan, utan känbar förlust. Ännu voro Under-Löjtnan

terne Uggla och Holmqvist om hord, ifrigt sysselsatte med 

aktel'kanonernes serverande. Uggla tillropades aJ Lager

berg, då den sistnämnde lemnalle fartyget, att påskynda 

återtåget, och då han varschief styrbjörns barkass, som 

låg akterut, gaf han Uggla det råd, att hala den till sig, 

och med de ännu qvarhlifne Svenskarne komma efter 
' 

hvilket ock af Uggla verkställdes. Då dimman förhindra-

de Ryssarne att se det Svenskarne öfvergifvit det på 

grund stående fartyget, fortsatte de ännu omkring en tim

mas tid elden emot detsamma, hvarigcnom det blef sä 

sönderskjutet, att det ej vidare kunde begagnas, utan kort 

tid dereftet· af Ryssarne lärer blifvit slopadt. Flere af 

de Svenska hal'kasserne och sluparne stötte under dim

man på de Ryska kanonsluparne, som sköto efter dem, 

men, till Svenskames lycka, så oskickligt, att föga skada 

ikedde. Melander kom med sin barkass rakt emot sidan 

af en Rysk kanons! up, åtföljd af 3:ne andra; han vek ge• 

nast af, men Ryssarne vände äfven, sam t rigtade sina 

skott efter honom. Af skräkulorne, som kringflögo bar

kassen, träffade dock endast en, som ingick genom a k ter·· 

spegeln, sh·ök under tofterne, och dödade en för-ut lig

gande, illa blesserad man af Kronobergs Jägare, samt ja

gade upp Lotsen, som gömt sig u det· en af tofterne, der 

han trott sig kunna undvika att formera bekantskap med 

de Ryska kulorne. Den tjocka dimman hindracl'e ock de 

Svenska x·o~dfartygen att se hvarandra och hålla sig till

&amman. Emellertid voro kl. 8 på morgonen alla fal'ty

gen återkomne till divisionsskeppet, utan att något enda 

s~knades; de fleste vor o dock skadade, ehuru icke bel y d-· 

ltgt . Den tagma Skonertbriggen Agle ynr beväpnad med 
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ro st. 3-pundige kanoner, och Styrbjiirns hm kass, h var

med Uggla och Holmqvist jemte Styrbjörns joll anl~nde, 

hade 6 st. nickor. Tillfånga tagne v oro Öfver~te Berbusch 

jemte 8 man af styrbjörns hestittnin15, och Chefen å Sko

nertbriggen, Löjtnant Zanbulatow med r3 man, utgör<Jn

de dess besättning. Svenskarnes förlust i denna affär ut 

gjorde 63 man döde och saknad·e, del'ibland L:ijtnant Run

thenspa rre af Kronobergs Regeme nte och Löjtnant Fro nt 

vid Örlogsflottan; samt r r 1 blesserade, Ibland dem Under

Löjtnanterne Lagerberg och Erlandson, och lindrigare I\a

piten Nordenskiöld samt U ncler-Löjtnanterne Uggla och 

Rehhindet·, äfvensom Löjtnant Cavallius af Kronobergs Re

gemente. Ryska förlu sten måste hafva vadt vida betydl i

gare, emedan, utom de få tillfångatagne, alla Officerarne 

och hela besättningen å Styrbjöm blifvit nedsabli:!cle. 

Uti sin rapport om affä ren yttra r Öfverste-Löjtn ant 

v . Krusenstjema: "Som detta djerfva sä tt till eröfrin g af 

fiendtliga fadyg hittills icke af någon ibla nd våra nn lef

v~nde vid Örlogsflottan tjenande Ollicerare mig vetlerligen 

varit tillförene verkst iil dt, s:'\ torde d'c n mindre vä l af en 

del iakttagna noggranna lydnad och ordnin g-, hva1· igenom 

hindet· f6t· d.:n ful lkoml igaste sege1· n ppkomm lt1 dock riHt

vist böra ursäktas, i betraktande ~r den distinguerade tap

perhet och otroligCJ ifve r, hvarmed desse unge Officerar·e 

slridt och segrat öfve1· fienden. 

Kapiten Nordenski ölds tappra, r:\dign och rätta f<'ir 

hållande förtjenar i alla afseenden det högsta loford min 

penna kan fatta. Han har dessutoru vid fl ere förbifamc 

tillfällen, uncle!' detta sjötåg, s iol'l sig förtjent af uppmun
tran och belöning. 

De med mig i egenskap af Adjuta nter tjcnstgörand e 

Kilpitencrne af Kl int och RnndrjVist jrn1 den förstnänmde 
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olit sedan 1 80 1 af ru ig i synnerhet, och af alla sine ltögre 

förmän i allmänhet känd som en ypperlig Officer, oc:h den 

,edunre har under h ela loppet af denna expedition ådaga

lagt verklig kunsk ap, sällsynt ihi:inlighet, största villighet 

och tilltagsenhet. [låda len1nade mig, vid detta tillfälle allt 

det bit1·äde jag af käcke och erfarne Officerare kunde önska. 

Löjtnant Dreyer ledde sin kolonn med största preci

sion, var jemt ut satt för fi endens eld, och har vid flere 

iin detta tillfälle åclasalagt oförskräckt mod, kuns{\.aper 

och rådighet. 

Under-Löjtnant Grefve Cronstedt, en käck och pålit

lig Officer, distingueracle sig icke allenast genom ett tap
pert förhåilande, utan ock genom precis lydnad och con
tenance i utf(irande af den befallning honom blef gifven. 

Löjtnant Edberg, Under-Löjtnanterne Lagerherg, Uggla, 
Mela.nder, O'iterman, Baronerne Rehbinder och Cederström, 

G. vVollin och Jegersköld, konstituerade Under-Löjtn. 

Holmqvist och förhyrde Under-Löjtn, Rumph hafva alla 

distinguernt sig, dervid Kapiten Nordenskiöld i synnerhet 

utmärker Under-Lö jtnnnterne Lagerberg, Uggla, Baron 

}lehbindCI' och Melander. 

D~tachementet af Kronobergs Regemente, under be
fäl af Löjtnant Cavallius, ådagalade vid detta tillfälle fol't

satta prof på den äkta tappet·het hos Svenska soldaten, 

som under längre tiders lopp utmärkt detta Regemente 

och tillvunnit Svenska vapnen en ofta lysande krigsära." · 

Sålunda slutades en på personlig tapperhet beräknad 

affä1·, som, varsammare förbet·edd, bordt kunna aflöpa med 

vida större fördelar för Svenskarne och betydligare för

lust föt· fiend en. 



ÅTsKILLIGA NATIONEns MARINER . 

Danmarks Marin. 

. Il lo l t an. 

6 Linieskepp. 

7 Fregatter. 
4 Korvette1·. 

5 B1·iggar. 
3 Skonerta1·. 

3 Kuttrar. 

8o Bomb- ock Kanonslupar._ 

3 Ångfartyg. 

P e r so n al e n . 

t Amiral. 
2 Vice-Amiraler. 

5 Kontre-Amiraler. 

8 Kommendörer. 

8 Kommendör-Kapitene1·. 

20 Kapitener. 

:19 ]{apiten-Löjtmmtel·. 

4:1 Premier-Löjtnanter. 

38 Sekond-Löjtnautet·. 

Spaniens Marin. 

3 Linieskepp (obrukba1·a). 

6 Fregatter (hvaraJ 3 tjensthara). 

1 Korvett. 

g Briggar. 

9 Goeletter. 

3 Brigantine1~. 

2 Kuttrar. 

4 Ångfartyg. 

Kon~1. Portugisiska Marinen. 

2 Liuit•skcpp om 74 k. 

6 Fregatter om 4o it 5o k. 

2 Korvetter. 

3 Briggar. 

4 skonertar. 
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Herli~l. Tascanska Sjömakten. 

3 Speconos med r st. 4llfdig kanon och 2 nickhakar 

h vardera. 

I Fregatt-Kapiten, 

2 Löjtnanter. 

3 Fändrikar. 

6 Styrmän. 

2 Konstaplar, 

6 Skeppare. 

I Kaplan, 
3 Civile. 
1 Läkare. 

roo Matroser. 

6 Skeppsgossar. 

PBrs o n ale n. 

Egyptiska Flottan, 1840. 

Lin i e slrepp. 

kanoner. 
lVIasr . , . . •. .• •. ••. , .• • . .• 

Mahalen el Konbara •••• • •..• , 

Mausoura . .• . • , . , •. ••.•••• 

Scanderye ..• • ..••.•• , •. . .. 

Ake ...• , •• .. , •• , , , . , .• , 

100 

100 

100 

100 

100 

hesiiltni ng. 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 
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Hoom ... . .•........•.... IfJd 

Ha leb. . . . . rov 

Sayoum •...•.. 

Benisouef . 
Helan •........ 
Abonkyr. : . , .•...•. , 

Brule . . .. . •. . · ..... ' , 

Menoufich .. 
Haschid . 
Sir Dijad 
Tiahere . 

Dauicar • 

Damanhonr . 
Canta .•..• 
Djena Bahari 
Dalcmk Djehak . 
Djihadbekar . . . • . . . 

Fregatter. 

J[ o r v e t t e r. 

B1'iggar. 

roo 

100 

8o 

74 

Go 
6o 
6o 
5o 

4o 

20 

20 

20 

1 200 

1200 

1200 

1 200 

1 200 

go o 

8oo 

700 

6oo 

6oo 

5o o 

! 50 

t 5o 

Sacia . . . . . . . . . . 2.0 120 

Chaindersch. . . . . . 20 120 

Chehas Djishad. . . . . . . . . . • • . • 18 110 

Samendi Djishad 18 110 

'Washington , .. 

Cimsah . . • ..• 

Ångfartyg. 

Nile ...•• • •. ..•..•.•.. 
Le Genereux • , . . . . . . . • . • • 
L'Egyptien . . . . . . .. .• ...•• 

i2 

9 
4 

100 

100 

t8o 
120 

Bo 

~Purkiska FloltanJ 1840. 

Linies!iepp. 

kanoner. 
tl'1amnoudich (tredäck.) ..••••• •• • 120 

1\'Iassoudich (treuäck.) . • • • • • • • • • • 120 

Faousich • • . • • • • • • • . • • • • • • • 1 o o 
Rao~rtsierie .. , • • •• • .• " . 
Dourgzaffet· • . , 
Fatilie • , .. . •..• • • • • 

. ' . . ... .. . Re~hr1fie • • 
Mandouhie 
F adeleJa . 
Nousrahie 
Sourie .•• 
Chadie •. •. • 
Efz'nHiiäu • , , , , , , • • 

.. • i " 

F1· e g a t t er. 

Nesatn·le • . . . . 
Nouha"nbahat·i • •• ... 
Muianzaffar • . . ' 
ChaahLahä ri, . . . ; . 
Nassimtaffar • . . . . ; . 

Korvett . 
Mussimfazar • .. . 

Brigg&1'. 

l Briggar med 12, 1 o och 8 kanoner. 

100 

go 
go 
go 
. '-1 7'f, 
70 
6a 
6o 
6o 
6o 

5o 
5o 
5o 
5o 

4o 

24 

2.25 

besättning• 
r8oo 
1800 

1200 ' 

u 5o 
1000 

1000 

1000 

85o 
go o 
go o 
go o 
S5a 
go o 

700 

65o 
700 

6oo 
5o o 

16o 

Anm: F'öt1 de Mari\1e1·, vid h vilka iHtet ~rtal finnes ut
satt; är dett-a ej' bekant, hvarföre ock möjligtvis' 
föt· närvarande förhål1andef kan va1·a något, ehuru 
eJ betydligt, olika. 
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NYA OCH l 'ÖIUNDRADE FYIIAH OCH S.röMÄHKr.N. 

Afrika. 

Cap$ladon. 

-~o 
A å lVlouille J> u i n t är upprest en n y fy r, som har eil 
lenlik ular-eld af 4:de klassen och ligger 126 yards ost
vad ft·ån den äldre fy ren pft Gn:cn l'oin t. Höjden är 4o 
fot öfver vattenytan. 

När ett fartyg passerar Tafel- Bai från SV. , böt· det 
•~i ha fva mindre än 4o fot vatten innan fyren visar sig i 
SO. eller OSO. och ej mindre äu 20 famnar innan den 
visar sig i S. t. O. Det bör då ej p:1ssera Green Poin t 
11tirmare än på en m i l e, och får ej ti ndra hu·s fn'ln ost
t ill sydvart åt ankarplatsen, eller hafva mindre än •4 a· 
16 famnar, fiirrän Green Points fJl'ar pejlas SV. t. V.~ V., 
i hvilken händelse de böra vara i eu linj. Monilie Points 
dd skall då, men ej förr, Llif.-a synlig i S. t. V. Farty
get kan då ändra os tlig kurs och sty ra 050. till ankar
platsen, och der ankra, sft snart Green Points fyrarne blif
vit bortskymde och Mou ill e Points fyr pejlas i NV. på 
omkritJg l mils afstånd, på 6 a 8 famnars djup. 

Kommer fartyget noiT ifrån, och går utom RobiJen 
Island, böt· det h&lla Green Poiuls fynn· ostvart från 
S. 9° O. eller i S. t, O. ända tills lodet visar mindre än 
:w famnar, något öfver en mile fl'iin fyl'tornet; då styres 
o so. el l el" o. t. s., så att ej lägi·e vatten än 10 a 1 2 

fam nat· nhållcs, till dess fy1·en ä1· i VSV., då kursen, ef
te;· ufv:wn:imnrle rcglur, hålles til l ankar1) la tsen. 
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Om fartyget går innanför Robben Isla1Jd, så visa sig 
(}reen Points fyrar som en fyr, eller nära ditåt, då fyren 
pft Monilie Point äfveu synes. Det bör då hl\.lla. Green 
points fyrarne ungefår SV. till S., tills Robben Island tir 
passeradt, då lodet några gånger skall visa 8 a 6 fam 
nar; när da vattnet blifVel' djupare eJ\er I l a I~, kan , 

50111 föru t lir nämndt, styras till ankarplatsen. Vid kryss
ning omkring Green Point må det aldrig hafva mindre 
iin Il U 12 famnar, . ti ll dess fyren är bragt i VSV, 

Lodningarne böra i allmänhet verkställ as med ,len 
största uppmärksamhet, och lodet ständigt vara i gång. 

Fyr' v i d A le xand1'i a. 

En ny fyr tändes vid il!loppet till Alexandrias ham n 
d. I April d. å. Fyrtornet är uppför dt på udden Euno
stos vid gamla hamnen och beläget på 3t 0 II' 31" nord
lig lat. samt 29 ° 5t' 28" ostlig Iong. f rå n Greenwich. 
Fyren skall visa ett stadigt s1,en omkring t8o fot iifve1· 
hafsytan, ligger åt NV. och ha1· Maraboats udde i SV . 
på 4 mils afstån<l, samt den gam la fy ren i NO. <}0 , på t~ 
mils afstånd. Emellan dessa b~1da puuktet· synes den , i 

v.ncll,ert väder, omkring 20 mil. 

Belgien. 

En ny fyr har hlifvit uppförd p<'t sandbanka1·ne norr 
om byen Jleysl i Vest-Flandern vid 5t• 20' n" N. La t. 
och 0 ° 53' 5o" O. Long. från Pm·is. Den tändes d. l 
Jan . 1843 vid solens nedgång och htd les fl·amdcles if'riin 
solnedgången lysande. Fyren, som är stadig, visar ett r iid-



228 

•ktigt sken, är synlig pil eH afstil.nd af 2! sjömil (20 på 
grac.Jen)• Fyrbåkens höjd utgör 7,75 mctres; reflektorn !Je
finner sig vid flodtiden under dagjemningen •4,65 metres 
öfver vattenytan. Den del af horizonten, som upplyser, 
af fyrens sken, stråeker sig från VNV. genom N. till 
O. ! N. efter missvisande kompass, 

11,/(l~ken.b,{Jrg~~ ... {yren. (5l.~ 18' ~5" N, lat. qqh o• 47' 
4o" long; öster ' (~'ån J?qri~) Mlle~ fr~n d. 1 Jan. r843 äf~ 
venledes lysande från solens nedergång till desi uppg<lng. 

Danmark. 
En ny fyr har hlifvit uppförd pä Pelzerhaken (för 

dem som segla till Neustadt i Holstein) under 54° 5' 17" 
nordlig lat. och I0° 5t 1 54" lqng. öster om Greenwich . 
Fyrtornets belägenhet är i missvisande N. t. O. ! O. in·
emot två Danska mil från fyrbåken vid T1·awemiinde och 
SO. t. O. en half mil från inloppet till Neustadts hamn. 
Fyren, so1r. ät• ömsom stadig, ömsom blänkfyr; visar hvar~ 
annan minut ett starkt sken, omedelbarligan f&re och ef,
ter hvilket sken en kort förmörkelse intl'tiffar,- derefter vi
sm· sig ungefär i 2 minuter det stadega skenet, som i k lm· 
luft synes pli 2 mils afst&nd. Fyrens höjd öfver vatten
ytan är 45,8 Danska fot:, så att fyren (som ii1· hvitstrnkcn) 
från skeppsdäck kan observeras på 2! a 3 mil. Fyren 
tiindes första gången d. ~ Jan. 1843, och hålles derefte1· 
lysnnde hvarje nntt till solens uppgång. Från Påsk till 
lVlichaeli tiindei fyren ~ timme, och från Michaeli till 
.Påsk i timme efter solens nedgfmg. 

l Samsö Bett .och Stora Belt. 

1, Vid östra sidan af Firnsborg-grunde t, omkring 1} 
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Jllil i O. t. N. fråq Kyholm: en va\.n1•e med en qvast pä 

4 !t 5 fanmars djup. 

!!. På Ösh·a Rndan af det grund, som omgifvet· H~t
ten·ef, .ungefär en mil i söde1· f1·ån Flensborg-grundet, på 
omkring 4 famuars vatteu:.. en vakare · med två qvastar. 

3. Vid östra sidan af Sillegnmdet, omkring~ mil NO. 
från Fynsboved: en vakare med en qvast på 4! a 5 fam• 
nars djup, 

J. nitrh~tM? af (iillel(Jie ptl norra lwaten af Seland. 

t. Omkring .'f.og alnar från Smidsh·upg1·undet: en va
km•e i N. t. O. 1 O. (missvisande) pil, ungefiil' 3~ fam. 
nars djup. 

2. Omkring 3oo alnar från det grundaste s,täl_lct af 
Söborghoved i NNO. ! O. (missviiande): en vakare med 
röd flagg pä 4 a 4! famnars vatten. 

fJ'tianför Step.ns· hlifn~. 

Vie\ ka~kgnmdets öst~·a ända: en vakare pä 6 a 7 
famnars djuf>. 

Om förenämnde sJ.ömät:ken vintertiden skulle blifva 
11f i11. bortförde, utläggas,, tidigt på v~rep, nya. 

D~n siötumza, som varit utlagd1 v.id Nr~rma'll~ha.~.e \lid 
Prä,tö.e-fjol~den är numera borttagen. 
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På brolyngen vid Kjöge iil'O anbragte 2:ne fyrar, som 
]Jrinna från- d. r Ökt. 1842. Deras sken synes på t! mil 
från hamnen, och när båda eldarne visa sig öfVer hvar~ 

andra i V. t. S., så förer kursen rakt in åt hamnens myn~ 

ning, som är 1 I fot djup. 

Koppargrundet, som sträcker sig i S. om Ön Lässö i 
Kattegat, har förlängt sig omkring en mil; dess djup är 
1 r Danska fot. P<1 ! mils afstånd i rigtning af O. !- SO. 
från södra ändan af detta grund, är utlagd en stångboj 
med 3 qvasbn· på spetsen. Den är 4f famnar. Från ~len
na ptlni•l pejlas Byrens kyrka N. 42° V. p& kompassen och 
den. gamla bojen, som fordom var den sydligaste, N. 11° V. 

Öster om koppargmndet l1ar man funnit en trång ka
nal, 4o a 58 famnar, skiljande en hank Om I I a 19 fam .. 
nar af Sanden-grundet som sträcker sig e1~1ellan Lässö 

och Anhalt. 

Englan-d. 
Å den till Grefskapet Kirkeudbright i Skottland hö

rande ön Little Ross, belägen vid inloppet till Kirkeud
brigth-viken och hamnen, vid 54° 46' nord!. lat. o(!h 4, 
5' vestlig Iong. är en ny fyrbåk uppförd . Eftet· kompas
sen har den följande bäringar: fr/In Burrow head i Wig
ton Shir, O. på p ·Engelska mils afstånd; fri\ n fyrbåken 
vid Agre på ön Man, NO. l O. p/i 23 mils afstånd; från 
fyrbåken vid S:t Bee's-heacl i Cumberland NNV. !- N. på 
23 mils afstånd; och från Abbey head i Kirkeudbright
sh ir, VNV. på J~ m ils afstånd. Fyren på Little Ross är 
kringgående och visat· ett starkt sken af vanlig färg, 
uppflammande hvarje femte sekund ellet· 12 gånget· 
minnten. Lanter nan, som är öppen, fråp ~. t . O. t ill 
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1\'V· t, N., stå r ptt en höjd af 175 fot öfver vattenytan. 
Vid klar luft varseblifves fyt·ens sken på 6 leagues af
stånd. Fyren tändei d. 1 Jan. i:843 och hålles lysande 
från solens nedgång till dess uppgåug. 

De af Royal Mail St. Packet Company för kortare 
tid sedan fömnstaltade lyseldar på och nära Turks Island, 
bafva med d. 20 April 1842 upphört, undantagande den 
på NO. ändan af_ Grand Turk, som fortfar. 

Fyrskepp vid inloppet till Southampton. 

Vid Calshot Spit, på vestra sidan af inloppet till 
Southampton W ater, har ett fyrskepp blifvit utlagd t, h vars 
fyr, anbragd i en lanterna och kringgående, hålles tänd 
hvarje natt från solens nedgång till dess uppgång. Börjad t 
d. r6 Maj 1842. . 

Fartyg, iom vilja inlöpa i Bantrys hamn, höra ej an
kra närmare till staden, än der flaggstången för Bantry
house i S, t. V. ! V. och medlersta batteriet på Whiddy 
Island i N. ~ V. ligga enligt kompassen. 

Tre fyrar hafva blifvit uppföt·dc vid inloppet till 
Drogkedas hamn, på hvilka elden unelerhålles lysande från 
solnedgången till solens uppgång. Desse 3 fyrar, på brun
målade ställningar stå på sandkullarue vid inloppet till 
Bogne-floden eller till Droghedas hamn. När östra och 
vestra ljusen lu'\llas i en linj, föres fartyget till det dju
paste vattnet ofvan harrieren. Det IlOITa ljuset förer far
tyg som äro inom barrieren, till det långa djupet, som 
sträcker sig midtemot MaiJ-tornet emot South-Crook. 
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1• Drog h edas östliga fyr har ett stadigt h vitt ll~en 
öppet åt hafvet från O. i N. till SO. t. O. -k O., är 3~ 
fot ofvan. '\'attenytan; "id flodtidens höga vatten och pej
las från Helly-Hunter klippan frafn'fÖi· inloppet till Car
lingfort-Lough i SV. i S. på ett afstånd af x9 sjömil, och 
från Rock-a-hill i NNV. på 11! sjömil. 

2. Den vestliga fyren t1at' en S'fi.Tdig hvit eld'; öt1pen 
åt sjösfda.11 fråt1 O.· ~ N. titl SO. t. O. l Ö., fil' 40 fot 
ofvan högvattnet vid flodtiden, oeh p-ej las fråtV osh·a lju .. 
set i V. t. N. på 3oo fots afstånd. Denna pejling kan 
framdeles, genom sandbnnkal'lles förskjuti1ing, komma att 
iind1·a.s. 

3. ])en nörra fyren hat· eU st-atligt 1'Ödt sken; Sppet 
åt farvattnet inom ba!'l'ieren, är 28 föt ofvali hög'.sta vat
tenhöjden, och pejlas f1'ån harrier- stången i NV. på ett 
afstånd af x583 yards, från Östra fyren i N, t. V. !- V. 
på 170 yards afstånd; och från Maiden•tol'net i NNV. på 
280 yards afstånd. 

Nät· fartyg hafva p·asserat det Östra och vesh·a ljusets 
linj, böra de; så sna·rt det nöiTa ljusef blifVit synligt, för .. 
ändm kurs. 

:Med de i Therusen utlagde bo)ax' har följat1de fiix·· 
änd1·ing. hlifvit v·idtagen. Den röd- och hvitrandigå· hoj, 
som hittills legat- på d~n lägre delen af River Middle Sand, 
har blif.vit lagd ! Hlil längre ostvart, och ligge!' Iilt på 
r5 famnars diup, vid lågt vatten ttnde1' flodtiden med 
följF!nde pejlingar: Shell-h11ven-house, hvars synbara bredd 
sydligt fi'amför Scat·-house på ön Canney NV. t. V. ! V.; 
Hope-house på Soutft .. fteads strand i en linj med fyr
tomet på S'outlt--head Pier NNO. l O.; No res fyrskepp 
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sydligt; Jenkin- bojeu SSV. {V. - Den röda ho!en i r~n-
n är borttagen, och en röd boi, med IJåsknft: Rwer na ' 

J[iddle, har hlifvit utlagd på vestra ända n af detta grund, 
på 14 fanmars djup, vid li'tgt vatten under flodtiden, 
rned följande pejlingar: Shell-Haven-house i linj med Scar
Jwuse NV. t. V. ! V. P1'ittlevells kyrkatom i liuj med 
östra ändan af en udde, vester från Ha,mlets-qvarnen, 
NNO. ! O. Jenkins-Bojen S. t. O. i O. Blythe Bake V. 
t. N. ~ N. De Låda bojarne på River lJ'iiddle ligga NV. t. 
V. ! V. och SO. t. O. ~ O. på 1 mils afstånd ifrån hvar
andra: m id t emellan dem är allenast 7 fot \·id lågt vat
ten, och på 2 kabellängder nära den grundaste delen min
dre än 2 famnar. 

Den svarta bojen NNO. framför Nores fyrskepp, har 
fått p<"tskriften "lJ'l~ddle S!weburu", och C!l annan svart boj, 
påtecknad: Shoebury Ness, lwr hlifvit utlagdpli vestra än
dan af JI'Iaglin Sand på 4. filmnar vid lågt vatten och un
der följande pejlingar: Ruinerne af Hadleigh Castle i lin j 
med Soulh-head Pem·s fyrtorn NV. Telegn1fen på hacken 
S. från lVIile Town i linj med l\Iilc Towns kyrka SSV. i 
V. Midle Shoehury-bojen SO. t. O. i O. Östra River 
J\1iddle-bojen VNV. Nord Sand-bojen SV. i} V, Nores 
fyrskepp SSO. ;} O. 

Frankrike. 

Ny fy,· vid öst1·a inloppet till C/ierbottrg. 

Ifi·ån och med d. 1 J u Ii 1842 tändas icke de båda 
mindre fyrarne på fästningen å ön Pelee (4g" 4o' 16" lat. 
och 3• 55' 15" lon g. V.) och l y ser i deras ställe en en
da större fix fyr, som blifver synlig på nio sjömils af
stånd. Denna nya fyr, belägen 26oo metres från väud-

30 
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fyren med korta förmörkelse!' pr1 dammens mellersta fast

ning, N. 82° V. från Fort Royal, mi\ icke fö1·vexlas med 

den fixa fyren på fästningen Querquevilte, belägen 4750 

rnetres, S. 87° V. från nämnde mellersta fästning. 

Holland. 

Efternämnde Tunnor, nem!. elen hvita N:o 16 och 

elen svarta N:o 18, som lågo vid inloppet till Grevelinger

f<wvattnet, samt Tunnan N:o 17, som låg på 13ommenedes 

bank i Bromvershaven Seegatt, hafva blifvit förändrade 

till sitt läge, i anseende till brist pr1 vatten, de båda först

nämnde i nya farvattnet, på följande pejlingar: 

Den hvita tunnan N:o .t6 på ett djup af 32 palmer, 

vid låg t vatten, med kännetecken af qvarnen pä östra 

punkten af hamndammen, pejlande denna qvarn VSV., 

Goedereedes torn NNO. och Dreischcrs torn S, på kompassen . 

Den svarta Tunnan N:o 18, på ett djup af 44 palmer, 

vid lågt vatten, med kännemärken: Renesse, fri från Os

senlwek, Renesse V. t. N., Sonnemeire S.SV. och stellen
dam ONO. på kompassen. 

Den hvita Tunmm N:o 17 p<"1 ett djup af 25 palmer, 

vid lågt vatten, med kännemiirket af Bromvershavens qvarn, 

pä spetsen af långa Nol, pejlande Bromvershavens kyrka 

V. t. S., Dreischers torn S., och Goedereedes torn NNO. 

Som Nord-Oste1· Zeegat vid Amelang allt mer och 

m er uttäoje1· sig ostvart från Bormif~ och redan är så 

sa mmanträngdt, att det är fara att besegla det, sli har 

d en till märke vid inloppet utlagde röda Tunnan hlifvit 
lJorttagen. 
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I stället för den mindre kust-eld, som stått på Nord

batteriet af ön Goedereede, har ifrån hörjan af Novem

ber en upplysning hlifvit anhragd på öfversta fördjupnin

gen af stenbåken på nämnde ö. 

Hambur~·· 

De vid Elben utlagde sjömärken hafva undergt'ttt den 

förändring, att de hvita tunnorne N:o 14 vid Altenbruch 

och N:o J5 blifvit förlagde mer nordligt, så att N:o 12 

(den andra hvita tunnan ofvanför Cuxhaven), N:o t3 och 

14 ligga uti en linj i SO. och NV. samt N:o 14, I5 och 

16 (den sistnämnde vid Otterndorf) jemväl i ' en linj uti 

OSO. och VNV. 

Non·i~:;e. 

Qvitholms fyr, som tändes d. 1 Sept. 1842, är en 

blinkfyr, S0111 hvarje minut gifver ett shn af IO a !2 

sekunders varaktighet, hvarefter följer en förmörkelse, 

som endast på öfver 2 mils afstånd synes total. Fyren 

skönjes, i klart vädet·, på 4! a 5 sjömil i ssv. ! v. ge

nom V., N. och O. till SSO. ! O. Den är hebgcn vid 63• t' 

2511 lat. och 7° 121 I5" ost!. Iong. från Greenwich. Höj

den t3o fot öfver hafsytan; tornet hvitkalkadt. När man 

nattetid vill segla in i Fugleledet, hör man bringa fyren 

i OSO. i O., och derefter styra rakt på fyren, tills man 

iir på cirka .Jr mils afstånd, då kursen ändras till O. k 
N., och man passerat· på 2 a 3 kabellängder utomkring 

Biognan. Skulle man få Biognan rätt för-ut, hör man 

söka att helst få den om styd)ord, dock kan den utnn 

fara passeras, d:.'1 den öfverall t är lodrät. Detta va Ileu

falls brusande skall alltid gifva det tillkänna. För str~irrc 

iäkerhet bör erinras, a tt m~n vid sidnn <tf vattcnfilllet böt· 
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ha f va Qvitholmsfyren i SV. t. V. ! V. Fr.1n denna pt1nk t 
styres emellan O. och O. -! N. t! mi l, då man skall IH;f' ... 
va passerat Braka-fa ll et. Nu ändr·as kUI·<;en till ONO. J. .. 
O. tills man fur sigte på Stavnäs--fyren. Vi ll m<~n der-

emot utomkring Fuglen gå in i kanalen, bör man ej gi\ 
Qvitholms fyr· närmare i:in pft l a l~ sjömil, förrän man 

kan pejla den i S. 21° O., då man styr derpå med drag

ning ostvart, så att man på cirka ! mils afs tå nd kan pej

la den S. 2° O., och dereftet· styres O. t N. föt· att 

komma på sidan af Biognanfallet. Derefter fö ljes den 

förut gifna anvisningen. Om man pej lar QvitliOlms-fj'l'en 

~ydligare än S. ?.
0 

O., bör man ej sPg la Pmot <kn, emedan 

Olanklipporna ligga i farleden . 

Stavnäs-fyren tir en stadig fyr, som synes p<l 3 mil s 

afsLind. Den lyser alla kompass-strek nmd ft·<in NV. till 

V. ~ V. genom N. och O, t i Il SO. La t i t. ii r 6 )0 7'; lon 

git. O. från Greenwich 7° 3g' 6"; höjden öfver IInfvct 

63 fot, och för att tjena de skepp t i ll da~jmärke, so111 

vilja segla in i Tref-fjorden, iiro byggnaderne l11' itmenadr•. 

Om man vill §egln till Christiansand, s:'i hör man, så 

sna r t Stavnäs-fyren, efter ofvannärnnde auvisning, iindra 

kursen till O. t. S., och segla denn~ luns, inti ll dess m<.~u 

p ejlar Stan1äs-fyren i SSO. {- 0., livarefter man styr tiitt 

upp under den punkt af Stavntis, som ~r al ldeles t·en . 

Härifrån styres SO. t. S., till dess man kommer ju~t i 
briiddcn af ljuset, dl\ man styr SO., Inarvid erinras, ull 

nu1n alls icke får lemna ljuset ur sigtc, Hlan styra så, att 

man pft ena sidan af di.icket har sigte på skenet, men ej 

p<'i den andra. Härigenom kommer 111an emellan Smör

ll·igsniis och Inlandet, och så snart man har sundet öppet, 

s tyres ostvart, tills man kommit i hamnen, der man fin~ 

ner n nkargnmd på 8 a 12 famnar. Den, som söket· Chri

-~tiausunds hamn, bör hafva kablar i beredskap. Om ett 
f..trlyg drifvit förbi Fuglen, s;'\ kan det med hjelp af Slav-
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näs fyr inlöpa genom Tre-fjorden; ty niir fyren pejlas i 
sO. !- O., och man styr· rnkt emot den, så går man fri 

fö r a ll a sktir, och styr sedan sorn förut är ntimndt, sedan 

m an nolkals l~yrcn ptt ~ mil ntir[], 

Fyrarne brinna hela ;'tret om. Kompassens missvis

n ing tir beriiknad 18° NV. AfsWnden äro utfurcle i sjij

w il, ,5 på graden. 

Ett sjömärke kornr11cr att resas på Harnborg-öe, i 

gr anskapet af Lillesand. Detta mä1·ke får utseende af en 

Y1iderqvarn, In ars vingar göra en vinkel af 45 ;·grader· 

emot hot·izon ten. Fi:irgcn ljusgul. B r. 58° r4-' 3o". Längd 
8° 36' t5". Synlig på 2-:1- i:t 3 sjömil. 

En kanon placeras p:'i Reicrsktir, vid östra inloppet till 

Brtikkcslöe. f)cn skall synas på omkring ~, sjömils afst<1nd. 

Bredden är cirka 58° 1 o' 4"· Längd 8° 27'· 

Ostindien. 

Pii tornet da Facho utaf Fort Agoada beläget p•~ 1 5° 
' " " N I t o 8' " O L f·" P . .. 29 ...>! ... a., 71 2 29 . ong. tan ans, a1· 

uppförd en kringgående fyr, synbar på I?. mils afstånd. 

Ci1·kulationen varar ,5 minuter, under halfparten af hvil

ken tiJ skenet visar sig. 

Norra Amerika. 

Fl o tida C a y s. 

Ifrån d. r Mars r842 ät• på Indian Cay upprest, en 

stadig fyr, för dc fartyg, som segla på inre sidan af 1·ef-
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vet. Det synes från Florida-bug ten i V .N V. från vcslt·a 

spitsen af Alligator-refvet, på 2f 54' N. Lat. och 8o0 4o' 
V. Long. 

Portugal. 

En ny blänkfyt· af fi)rsta ordningen, kallad Duqnc 

de Braganf,ia har blifvit uppförd å en af de nära PDI'tu

gisiska kusten belägne Bcrlengas-öarne, vid 39° 25 1 nord!. 

lat.· och 9° 3•' Iong. vester om Greenwich. Höjd öfver 

vattnet: 365 Eng. fot. Hela cirkulationen sker på 3 mi

nute•·, visande under denna tid ett klart sken, hvarpå 

mörker följer. 

lly8sland. 
' 

Tre nya fyrar af sten äro uppförde vid ktulerne af 

livila hafvet: en å en klippa vid östra sidan af Cap Or

low; en å nordvestra udden af ön :Morshowez, och en å 

Shishginsk vid inloppet till Onega-viken. De komma att 

uattetid visa ett stadigt sken af vanlig färg, f1·ån 1843 

och sedan årligen från d. 1 ( •3) Aug. till d. r ( .3) No

vember. Då ögat ät· vid en höjd af r5 Engelska fot öf

ver hafsytan vnrseblifver man skenet af fyrbåken vid Cap 

Orlow på ett dfstånd af 20 Italienska mil i sträckningen 

från S. genom O. till NV. 20°; skenet af båken pi\. Ön 

M'orshowez på r S mils afståud i sträckningen från SV. 

45' genom V. till NV. 3oo, och skenet af fyrbåken å öu 

Shishginsk på ett afstånd af 17 mil vid hela horizonten. 

Dessutom ä1· vid fyren å Ca_p Orlow ett torn, hvari nu

ges med klocka vid töcknig väderlek . 
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Dc hitintills vid fyrtornet på vestra stranden af ön 

Nfudjuga befintlige 2:ne sjömärken, som antydde yttre 

brädden af "Dwinas Birken Baar" hafva blifvit födagde 

långt mera sydvart, att utmärka farvattnets rigtning. Des

sa märken ligga nu: det första, närmast stranden belägne, 

med två svarta kulor ofvantill, 2 verst 6o fanmar åt SO. 

r 3° r5', och det andra med endast en svart kula, 2 verst 

!52 famnat· åt SO. r6° 3o' ifrån fyrtornet. Deras närva

rande afstånd utgör 92 famnar från NV. till SO. 6o0 ; 

deras höjd, räknad från deras plan 91 Eng. fot, men från 

hafsytan, vid vanlig vattenhöjd 101!- fot. - Sedan En

gelska fartyget Johns sjunkit 620 famnar ifrån det på ön 

Mudjug varande fyrtorn i rigtning SV. 5go, äro 2 qvastar, 

den Östra vänd nedåt, den vesh·a uppåt, uppsatte. Nattc

tid böra fartyg, som segla till Archangel, ej närma sig 

Ön Mudjug, på mindre djup än 25 fot. 

Det på Ön Felsand vid Ösel i år nybyggda fyrtornet 

har instörtat, i följd hvaraf framdeles såsom hittills en

dast en eld blifver synlig på det gamla fyrtornet. 

Sverige. 

Den omgående fyren på Hållön, belägen ! mil SO. 

fnin Sälö känningshåk, i N. latit. 58° 20' 3o" samt longit. 

29° 25 ' 45" Ost. om Ferrö eller 11° 161 45" Ost om 

Greenwich skulle tändas d. 1 Nov. 1842 och derefte1• fort

farande lysa på de tider af dygnet, som Författningarne 

stadga. Fyren, hvars sken är 116 fot högt öfver vatten

ytan, hlifver omgilende och utgöres af g st. polerade re

tei·berer, ~<'\ placerade, att dc, under omloppstiden 6 mi

nuter, giha 9 blinkar eller kortare sken, med mörka mel

lantider. Fyrtornet af ~ten, hvitrnppadt, är 44 fot högt 
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från grunden till ljnset, oc!J iir .upp f'ördt p;"t Sydcislra si

dan af Hållön, närmast stora wluppet till Kongshnn1n, 

hvarigenom det kan Llifva l:!n mcijlighet för fartyg, hvil

ka förfallit i den farliga, s<1 kallade NO. bugten, och un

der pålands-storm ej kunna klarera landet, att med le-d

ning af fyren, j nödfall söka bergning i lä af båk landet. 

Fyren blifver synlig i alla väderstreck från sjön, med un

danta" då den pejlas i OSO. ptt kompassen, då densamma 

på n;gra minute1· af cirkeln bortskymmes af Sälö b.[•k. 

Den skiljes från Marstrands fy1· det:igenom att den s.Jst

nämnde under sin omloppslid af 8 minuter allenast v1sar 

4 längre uthållande sken. 

Som den blifvande Lentille-fyren på Falsterbo ej kan 

j ar uppsättas, men tornets ombyggnad år \'erkstäiJd, kom

mer, under den mörka årstiden, eller ifrån och med Ok

tober månad 1842 till medlet af April månad år 1843; 

i stället för den under sommaren begagnade provisionclla 

fyring med lanterna, lysningen att, ifrån lik.a höjd med 

den gnmla stenkolsfyren, fortsättas med oppen sten

kols/yr, på enahanda sätt, som den gamla, hvarefter fyr

niogen åter med en större lanterna konuner att under

hållas, intilldess Lentille-fyren ltinner uppsättas. 

Till sjömärke för dem som inlöpa i Galmarc .sund 

förbi grundet Dämman, sydvart om Vallö-skäret, 1Jenar 

en hög aran sti\emle vid Svartö hamn i Mönsterås Socken, 
t> ' • 

och likaledes tjenar en dylik gran på Högskulle ägor I 

Misterhults socken, till ledning för dem som inlöpa till 

Figeholm. Desse sjömärken äro försedde med stänger i 

toppen, hvarpå en qvast är anbragd. 
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Scdan: en fyrbyggnad blifvit anbragd å hvardera af 

st.iiren Böttö och Bw.kär, emellan Winga fyr och Göthe

borg, ä1·o de, å samma skär, från äldre tider, uppförda sjö

märken d. 1 September 1842 borttagne. 

Sedan Anholts fp· blifvit förändrad från stillastående 

till omgående så kallad blinkfyr, och till förekommande 

af allt misstag emellan densamma och den blifvande fy

ren vid Morups Tånge, belägen en mil norr om Falken

berg, konuner den ändring att ske, det Kullens fyr, som 

var anuonserad att blifva en stillastående Lentille-iyr, 

deremot blifver en omgående spegelfyr, och fyren på Mo

rup~ Tånge, hvilken var ernad till en omgående spegel

fyr, skall i det stället blifva en Lentille-fyr af andra ord

ningen a feu fixe. 

}Jå grundet Esten, utanför stora inloppet till Carls

krona, är utlagd en stöne bGj, svartmålad, hvilken vid 

inseglingen hör lemnas om styrbord eller ostvart från 

skeppet. 

Södra Amerika. 

p;, Picuta Brava, ii los Roques, klippö.n utanför Pu

erto Cabello-viken, är en fyr anbragd, s~unt på ön Bajo 

Seco i Maracaibo-viken en dylik. 

Festindien. 

Vid inloppet South C!tannel på Jamaica när man nal

kas Port Royal , sydvart ifrån, är på 17 fots grundet ut-

31 
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lagd en · hvit hoj, försedd 1i1cd svart flaggstång med föl
jande rigtningar: South Key i linj med E Key pejlar O. 
t. N. södra delen af grundet; Georges Cliff VNV. ; W reck 
Point V. t. S. i S. och Portugese Duo y NO. t . N., unge

fär en mils afstånd. 

Cub a. 

Ungefår ! mil vestvart från inloppet till S:t Jago de 

Cubas hamn är en kringgående fyr anbragd, som tir 244 
fot öfver vattenytan, och kan synas på 20 miles afstånd. 

Jamaica. 

Ifr1\n och med d. r November 1842 är en fyr med 
gltinsande kringgående eld, som v1·ider sig bva1·je minut, 
anbragd på Moran! Point. Tornet, som är hvitmenadt, 
höjer iig 103 fot öfver hafsytan. Fyren kan vid klart 
väder synas på 21 mils afståncl; Yallahs Hill pejlas från 
fyren V. ! S. NO. Point NV. i N. och Morant Keys 
SSV. ! O., 33 mils afst{md. N. bredd t7° 51', V. längd 

76° I 1
1

• 

UTDRAG Al' NoRnSKA LAGEN D. 10 SEPT. 1842 
ANGÅENDE DIA<:TPENNINGAR FÖR OFFICERARE OCH 

CIVILE-MILITÄRE EMBETSMÄN AF LAND- OCH SJö

STATEN. 

2:a Kapitlet. 

Angt'iende Sjöstaten.' 

§. 1. Uti fredstid kommer, i afseende pä Di~t

penningar för Officerare och Civil-Militäre Embetsmän 
vid Sjöstaten, att förhållas efte1· de i denna lag föreskrif
ne bestämmanden. 

§. 2. Med afseende pi Di:oetpenningar hänföras alla 
Officerare och Civil-Militäre Emhetsmän till följande 5 
klasser : 
1 . Befälhafvande Amiralen. 
2, Kommendörer. 
3. Kommendör-Kapitener och K~pitener. 

4· Kapilen-Löjtnanter och Premier- Löjtnante r. 
5 Sekond-Löjtnanter. 

De Civil-Milittire Embetsmännen erhålla Dia:lpennin
gar eftet· hvad som är hestämdt för de Officerare, som i 
följd af det Embete, för hvilket de aflönas,] hafva lika 

rang med dem. 

§. 3. På anbefallde resor inom de förenade Rikena s 
. gränsor, samt på expeditioner om bord å roddflotliljen , 

och denned förenadt vistande utom anvist Station, i freds -
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tid, fastställes beloppet af Di:etpenningar 
de i §. 2 nämnde klasser sålunda: 

fiir en h var <1f 

1 :a klassen 4 Specieda ler. 
2:a d:o 2 
3:e d:o 
4:e d:o 
5:e d:o 

" 

72 skill ing. 

24 
g6 

Stadgandet i 1:a Kap. 6 §. angående Di:etpenningars 
nedsättning, under de i bemälte §. anförde omsUindighe
ter, skalJ äfvenledes vara gällande för de i denna §. om
nämnde expeditioner och resor. *) 

S· 4· När en Officer ellet· Civil-Milität Embetsm an 
frän sin Station, eller den ort, der han ä1· tjenstgöra~de , 
utkommeneleras till sjös på flottans fartyg, <Hnjuter han, 
så väl för resdagarne, som intilldess heEilslecknet h issas ii 
det fartyg, hvarft han är kommenderad, samt frflll elen tid 
dft exp.~ditionen är slutad, och intilldess han frter, uppn;n· 
sin Station, Di:etpenningar öfverensståmmande med före
skrifterne i 2:a Kap. 3 §., hvaremot tmcler expeditionsti
den, frlin befälstecknets hissande, intilldess det strykes, 
tillfaller honom Di:e tpenningar, såsom här nedanför med 
af~eende p<1 sjöexpeditioner iir bestiimdt. 

Undet· den tid sistnämnde aflöning fortfar, få arf~-o
den, som äro anslagne för tjenstfönätlningar i land vid 
marinens varf eller etablissementer m. m., icke uppbäras 
för längre tid, än till och med den mi'mad, hvaruti expe
ditionen har tagit sin begynnelse. 

') Oen citerade §. bcstiimmer, att niir kommendcl'ingen pit ett och 
samma ställe varat· öfvcr 3 BHinaller, erhålles dc 4 första må
mulcme efter niim n!le till "}4:delm·, och för derefter fiilia•HIC 
milnadet· endast 2/a :delar ar dc fastställde !limtpenninganw. 
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§. 5. På sjöexpeditioner komma Di:etpenningar att 
allmänhet beräknas sMuncla: 
FÖl' 2:a klassen 

3:e d:o 

4:e 
5:e 

d:o 
d:o 

3 Speciedaler. 
2 

,, 

48 skilling. 
8 

g6 

Dessutom i\tnjuta Skepps-Chefet·, för hvilka, liksom 
hitintills, på besättningslistome uppföres en dräng, i taf
felpenningar (bordti ll:eg) dagligen: 
a) En Eskader-Chef ....• . . 2 Speciedaler 6o skilling. 
b) En Fregatt-Chef .....•. 2 

c) En Chef å Korvett eller Krigs
Ångfat·tyg af 3oo hästars 
kraft eller dct·utöfver ... 1 

d) En Chef å Bl'igg eller Krigs
Ångfartyg tu1cler 3oo hästars 
kraft •...• , •. 

e) En Chef å Skonert •...•. , 

" 

24 
g6 

Dft omständigheter föranleda clertill att en Officer, 
under resan, kommeneleras att tillfälligt litaga sig förrätt
ningar, wm tillhöra en högre charge, iin den han inne
har, förhålles med beräkning af diretpenningar och taffel
penningar, efter bestämmandet i 1:a Kap. 7 §. Litt. a. *) 

§. 6. Ät· expeditionen bestämd till Holland, England. 
Frankrike, Spanien, Portugal och Medelhafvet eller till 
farvatten utom Europa, ökas di:etpenningarne för samtii
ge dertill utkommenderade Officerare och Civil-Militäre 
Embetsmän, äfvensom taffel penningame för Chefen, med 
5o procent. Denna förhöjning tager sin hörjan när be-

') Innehåller att hilll får I.Jcrä~na dimlpcnningar efter den hiigrc 
graden. 
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f.:ilstecknet har varit hissadt i 6o dagar, och fortfar intill
dess detsåmma är struket. Officerare och Civil-Militäre 
Embetsmän, som utkommenderas mEd Kadett-fartyget och 
hålla mess tillsammans med kadetterne, åtnjuta likväl ic
ke någon sådan tillökning i di;etpenningar och taffel pen. 

r1ingar, som ofvan nämndt är. 

§. 7· · Om, under en sjöexpedition, nagon Sjö-Militär 
Emhetsruan blifver sjuk i tjensten, och nödvändigt måste 
sättas i land uti utrikes hamn, komma de utgifter, som 
äro nödvändige så väl för vistelsen, som sjukvård m. m. 
på den främmande platsen, som ock i och för resan till 
hemstationen, för den del de ej kunna godtgöras af de 
honom för expeditionen tillkommande di;etpenningar, att 
godtgöras på sätt Konungen bestämmer. När dylika hän
delser tima, då fartyget är i inrikes hamn, upphör aflö
ningen till sjös, hvaremot den sjuke njuter di;etpenningar, 
efter 2:a Kap. §. 2. 

0FFICIELA STADGANDEN. 

Flottans Militär~ och Civil-Statcrs uniform från och 
med år r843. 

För Amiraler: Trekantig hatt med (svart) plumage, 
guldbouillons-tofsar, och på kokardsidan en tums bred 
guldgalon med uniformsknapp. Mössa af mörkblått kläde 
med ett smalt guldsnöre långs öfversta delen af hufvud
bandet, kokard framtill, och skärm af lackcradt läder. Fmck 
af mörkblått kläde med dubbla slag och 2 knapprader, 8 
knappar i hvarje, nedfällda skört, med mörkblått klädes
foder, 2 knappar baktill i lifvet, samt å hvarje skört 2, 

af hvilka den ena fästes nederst, och den andra midt på 
skörtet, ståndkrage, framtill snedskuren med ett guld
broderadt knapphål, jemte dertill hörande broderad tofs 
på hvarje sida, samt tvärs öfver yttre sidan af hvarje arm, 
ofvanom uppslaget, 3 dylika guldbroderade knapphål med 
tofsar för Vice-Amiraler och 2 för Kontre-Amiraler; arm
uppslagsöppuingarne förses med 3 knappar af mindre sort; 
tätt under ficklocken fästes 3 knappar, epaulette-slejfer 
broderade i guld på mörkblått kliide. Paradfrack, mörkblå 
med stån.Jluage och 7 större sort knappar i en rad fram
till , skörten uppvikne och fodrade med hvitt kläde, guld
broderi på kt'agc, uppslag och ficklock, lika med Genera
litetet; 3 större knappar under h vardera fick lock, och 
2:ne i lifvet, baktill; epaulette-slejfer och knapphål å ar
marne lika med dem å förut beskrifne frack. LångroeTt af 
mörkblått kläde med framtill snedskuren ståndkrage, 7 
större knappar i en rad framtill, 2 i lifvet och 2 å hvar
je skört, likasom å fracken: på krage och armar guldbro
derade knapphål med tofsar, allt i öfrigt lika med fn1c - · 
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ken; rockens längd ett h aift q varter nedom knäet. Happa 
af mörkblått kläde med l<lng biingande krage, som slutat· 

vid handleden, ståndkrage med en mörkbl~t kläd esk la ff p;1 

hvardera sidan och å hvarje klaff en kn app, 4 tum frän 

frams idan, med ett fn'l n knappen, emot kragändan gående 

blind-knapphål af svart silke, 2 rader knappar af st<'ine 

sort framtill, 7 i raden, och 2 af hängkragen skylde slej
fer, baktill, för kappans hopdragning, mörkblått eller svart 

foder, och får vintertiden nyttjas svart skinnfoder så viii 

under kappan som på ståndkragen. Surtout eller Ravaj 
af mörkbl:\tt kläde, fris eller annat ylletyg, med fällkra 
ge, dubbla slag, mörkblått eller svart fod er och _knappar 
af större sort. Långbyxor af mörkblått kläde, samt till 

parad, af hvitt kasimir; ldngbyxor, hvita, af linne eller 

bomullstyg, för sommaren. Slrärp, enligt modell, lika med 
Generalitetet, af guld och mörkblått silke, med bouillo

ner omkring tofsarne. (Brukas endast till paradfracken .) 
Vest, hvit, med framtill snedskuren ståndkrage, samt 6 
uniformsknappar af mindre sort i en rad. Vest, mörkblå, 

af kläde, i öfrigt lika med föregående. Halsduk af svart 

silke, öfver hvilken slrjortlimgen bör synas. Handskar , 
h vita eller gula. Epauletter, enligt modell, med guldbro

derade mattor samt grofva, blanka, hängande bouilloner, 
ofvanpå nedre delen af mattan K on g!. Maj: t s namnchiffer 
i silfver med Kongl. krona samt 2:ne silfverstjernor fö r 

Vice-Amiraler samt r dylik för Kontre-Amiraler å hvar

je epaulett. Huggvärja med sabel-porte-e"pe'e af gulJ och 

mörkblått silke. Värjan bäres i lifgehting med 2:ne häng

remmar af mörl;.blått kläde, med messingskniippen och 

spännen; gehänget bäres under fracken och utanpå lång

rocken. Slickert buren i dylikt gehäng får nyttjas i min

dre tjenstgöring. 

För Kommendör-Kapilener oclz Kapitener> 
Hatt, svart, trekantig, kantad rundtomkring med 2 tums 
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breda vattrade svarta sidenband, samt på -kokardsidan 

försedd med dylik t tvärhand, ett qvarter från lwar
dera a f hattens ändar, för öfl'igt, utom plumage, lika 
med Am iralernes; äfvenså mössa, lwppa, surtout och !>a
vaj, ldngbyxor, vest, halsduk, handslwr, huggvärja och stic
kert. Frack lika med Amiralernes, men i stället för guld

broderade knapphål å krage och på armarne, är på hvar 
sida af k ragen 2 knappar · öfver h varandra, med guld

galoner, som formera 6 tums långa knapphål, ifrån knap

:rlarne framåt t ill slutet af kragen, och på yttre sidan af 

armuppslagens öfra del, 3 knappar, hvarifrån gå guldga

loner nedåt handen, hvilka äfven formera · k napphål, äf
venså på ficklocken, motsvarande dess 3 knappar. Ldng
rock lika med Amiralernes, men med sådane distinktions
tecken å krage och armuppslag, som för fracken nyss 

förut är nämndt. EpauteUer af guld med väfda galon
mattor, och omkring mattornes nedre del 3 rader gröt

re glitter-bouillons-kordongei·, hvm·af den mellersta nästau 

d ubbelt så grof, som de yttre, samt grofva hängande 
blanka bouilloner, 2! tum långa; ofvanpå nedre delen af 

mattan fästes följande gradbeteckning, lika på båda epau
letterne: 

För Kommendör-Kaptener med 1 :a klassens lön: en 
Kong l. krona af sil f v er; 

För de öfrige Kommendör-Kapitenerne: 3:ne stjernm· 
af silfver, placerade de 2:ne tvärsöfver mattan, och den 
3:e midt ofvanför de båda andre; 

För Kapitenerne: 2:ne silfverstjemor, tvärs öfver 
mattan. 

För Kapiten-L~jlnanter, Premier- och Se
kond-Löjtnanter : Ftaclt och Lllngrock lika med Kom-

32 
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mendör-Kapitener och Kapitene1·, endast meu den skill

nad, att i stället fö1· galoner, anbringas å hvarje sida at 

kragen ett 6 tums Wngt blindt knapph<ll af smal svan 

silkesnoud, med knapp af mellansort,' å armuppslagen s 
sådane knapphål med knappar, och å frackens flcklo ck 

iifven 3 dylika knapphål. Epauletter af guld med väfda 

galonmatt01·, och omkring mattornes nedra del 3 rader 

gröfre glitter- bo u i lions-kordonger, sam t hängande blanka, 

fina bouillouer, 24 tum långa, med följande gradbeteckning : 

För Kapiten-Löjtnanter: 3 silfverstjernor, placerade 

lika som Kommendör-Kapitenernes; 

Föt• Premier-Löjtnanter: 2 silfverstjernor, fästade li

ka som Kapitenernes; 

För Sekond-Löjtnanterne: en silfverstjerna, fästad 

midten af mattan. 

Uniformen för öfrigt lika med den för Kommendör

Kapilener och Kapitenet· fastställde. 

Fö1· Extra [(adetler: Mössa lika med Officerar

nt's, men utan gnldsnö1·e, och med l jusgul pappers-kokard ; 

ntndtröja af mörkblått kläde med ståndkrage, 7 knappm· 

i en rad framtill samt dylika knappar med blinda knapp

hål på hage och a r mu ppslag, liksom på Officerarnes af 

lägre grader; surtout eller kavaj, långbyxor, ves t, hals du!• 
och sticloert med gehäng, likas01n för Oflicerare är faststäldt. 

För Flagg- Under- Officerare: Officers-kokard 

och Officers-porte-e'pe'e; epauletter lika med Officerarne, 

dock utan hängande bouilllone1· ellet· bouillons-fransar ; 

ofvanpå nedre delen af mattan fästes <l hvat·dera epau

letten , på lika sätt som Premier-Löjtnanternes stjernor, 
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z:nc försilfrade räillade knappar. För öfr igt lika uniform 

med öli'ige Under-Officerare, som ha f va mössa, lika med 

o.flicerarnes, men utan guldsnöre, och med ljusgul pap

perskokard ; fracli och lilngroclr, lika med Sekond-Löjt

uanternes, men epaulett-sleifer af smal guldgalon; sur
tout eller lwvaj, Uingbya:Ot·, mörkhitt vest, halsdul• och 

stickert med gehäng lika med Officerarne; värja, enligt 

fastställd modell med silfver~porte-epee och gehäng lika 

med Officerarne; epauletter af väfde guldgalonsmattor, 

en half tum smalare än Flagg-Under-Officerarnes, och 

omkring mattornes nedre del en rad glitter-houillons

kordoug. Ofvanpå nedre delen af mattan hafva Öfver

Styrmän, Öfver-Konstaplar och Öfver-Skeppare en räfflad 

försilfrad knapp å hvarje epaulett, men Under-Officerare 

af lägsta graden ingen knapp å epauletterne. Uniforms
kappa, får brukas i land, samt 1'Uttdlröja med nniforrns

knnppar. 

För Konstruktions- och Mdr:rmiska I(orp 
serne: Officerarne lika uniform med Flottans, endast 

med den skillnad att Konstruktionskor psen nyttjar svart 

sammetskrage samt .Mekaniska korpsen b<"tde sådan krage 

och armuppslag. Under-Ollicerame vid desse korpse r 

nyttja, i stället för sammet, svart kläde. 

För Sjö-Artilleri-lleg, ementets Officerare: 
Tschacol med kull och skärm af prässadt lackeradt läder , 

och ~;idol'lle försedde 1n ed ::>.:ne sii kallade stolpar af läde11 

hakfjäll, piåt, pompon, kokard med knapp och träns, enligt 

modell; släpmössa af mörkblått kliiJe, enligt modell , m ed 

en b vi t k lädespassepoil, långs öfversta delen af huf v ud 

bandet, kok ard framtill; halsduk af svart siden; fracli n f 

möl'kblått kläde med 7 st. f(i rsilfrade ankarknappar i en 

rad; blå stiindkrage med 2:ne 6 tum lunga silfverga lnn cr 

af fast ställd modell , öfver hvarandra pi\ hvardera sidan, 
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vikne med kapeller i båda äodnme, hll't uppslag, 2! tum 
höga, med en blå klaff framtill, 4! tum lång, 2~ tu 111 

bred, försedd med 3 silfvergaloner, vikne i dubbla 
kapeller, och 3 mindre knappar, af hvilka den mellersta 
är fästad under klaffen på sjelfva uppslnget, skörten upp
vikne, fodrade med blått kläde, och ficklocken med 3 blind
knapphål å hvardera, och under dem 3 knappar, epau
lette-slejfer af silfverkedja t tum bred; epauletter af silf
ver, enligt modell, med gradbeteckniug derå af föt·gylld 
Kong!. krona eller förgyllde stjernor, lika med graderue 
vid Flottan; långbyxor af mörkblått kliide med hvit klä
des-passepoil i yttre sömmnrne; lr'lngbyxor af hvitt linne 
eller bomullstyg; sidogevä1·, enligt modell, med porte-e'pce, 
bäres i axelgehäng, under ft·ack cn, med hylsa af samma 
tyg som hyxorne; Slfii rp af bl~tlt och gult silke, lika med 
arme'ens; surtout af mörkb!~ttt kli:icle med 2:ne rader ·knap
p<1r, 7 st. i hvarje rad, ståndkrage och armuppslag utan 
galouer, fickklaffat· med å hvardera rtf dem anbragte 2 

knappar, den ena vid lifvct och den andra nedtill vid 
klaffens slut; surtonten Lör räcka 2 tum nedom knäet, 
kragen och slagen fodra.s med kläde af samma fårg som 
surtouten, och det öfriga med mörkblft chalon, epaulette
slejfet· lika som på fracken; Trappa lika med flottans Offi
cerares, men knapparue förs i lfrade; handsirar gula eller 
h vita. 

För Fanjunkare: Lika med O!li.cerarne, undan

taga nde skärpet, som har särskilt modell, samt kokard och 
epauletter meJ slejfer, liOm är lika med öfrige Under
Officerares. 

För Unde1·- 0jjicerarne: Tschacot med särskilte 

prydnader; släpmössa och halsduTi lika med Officerames, 
men mössan med l jusgul papperskoka n!; frac!;, lika med 
OJlicerarncs, men med tråd- galoner och knappar af lika 
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modell med truppens, och cpaulette-slejfer af samma sort 
galonet· som Tschacot-tränsen; epauletter, försilfrade, en
ligt modell, med gradbeted.ning, för Fanjunkare: 2 för
gyllda räffiade knappar, för Öfver-Konstaplat· r, och Un
der- Konstaplar ingen; langbyxot•, surtout och Trappa med 
Under-Offi.cerskn~ppar, samt handiTrar lika med Offi.ce-
rarne. 

För Lols-Staten: Lots-Direktören och Lots-Di

strikts-Chcferne lika med Flottans motsvarande grader. 

För Lots-Officerare: Lika som för det\.IS befatt

ning;u· motsvarande grnder vid Flottan är stndgadt, dock 
ulan silkesknapphål och knappar å hage, armuppslag och 
fick lock. 

För -Civil-Staten: Trekantig hatt, med blå och 

gul kokard, samt frack, långrock, byxor, vestar, halsduk, 
handskar, mössa (med blå och gul kokard) kappa, värja 
och stickert, lika med Flottans Officerare, dock med guld
po.rte-epee, samt distinktionstecken f1 frack och långrock, 
nem!.: 

Öjver-Komrnissarien: guldgalonerade knapphi\1 

med tillhöt·ande knappar å krage, armuppslag och ficklock , 
lika med Kommendöt·~Kapitener; 

l(ontors- och · I(anzZi-Chefer samt Am:ts
Kas8Örcn och P'roviantmästaren i Carlslcrona: 
lika knapphål af guldgalon med knappar å krage oclt 

armuppslag; 

Första oclt Andra klassens Tjenstemän : 
:1:ne lika knapphål af guldgalon med knappar å kragen ; 
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De öjrige 7'jenstemännen: ett guldgnlons

knapphål med knapp å kragen. 

Knapphålen blifva lika stora med dem å Kommeu

dör-Kapitenernes uniform samt knappar å ficklock och 

armuppslag, lika med hvad för Officerarne är hestämdt, 

men utan de svarta silkesknapphålen. 

Manskapets dislinklionstecken : a) Under-Officers
Korporaler vid Flottan: Jemte korpm·alslecknen 

bäres å hvardera sidan af kragen på tröjan och kapotten 

eller kavajen ett messingsankare med omslingadt tåg, samt 

Under-Officers-kokard på mössan. h) Under-Officers
Korporaler vid Sjö-Artilleriet: Under-Officers-ko

kard, pompon, epauletter och porte-e'pe'e. c) Korporaler 
få en galon af hvit tråd, ! tum bred, omkring öfre kan

ten af . kragen på tröjan och kapotten eller kavajen, och 

en dylik omkring armuppslagen och den å desamma va

t·ande klaff. d) Matroser och Kanonicrer bruka en 

galon omkring kragen på tröja och kavaj_; men Jungmän 

nyttja intet distinktionstecken. 

Den som undergått lägnJ Under-Offteers-examen nylt

ja1· en galon långs midten af hvarje axelklaff; den som 

undergått högre Under-Officers-examen : en galon omkring 

hvarje axelklaff; den som tagit alla 3 Under-Officers-exa

mina : en galon omkring och en i midten of hvm·je axel

klaff. 

FöRXNDRINGAR vm KoNGL. MAJ:Ts FLOTTA. 

Militär-Staten. 

U tndmninga r, b efo rdri ng ar , m. m. 

Till Kontre-Amiral: Kommendör-Rapitenen och Rid

daren af K. S. O. och Kejs. Rysi-a S:t Ann:e-Ord. 2:dra 

klass, Friherre C. B. Gyllengranat, d. 6 Febr. r843. 

Till Kommendör-Kapiten: Kapitenen, Kammarherren 

och Ridd. af K. S. O., C. A. Virgin, d. 6 Febr. r843. 

Till Kapiten: Kapiten-Löjtnanten E. M. Hallström, 

d. 6 Febr. r843. 

Till Kommendörer af Kong!. Svärds-Orden: Kontre

Amiralen och Riddaren af K. S. O., N. J. Fischerström 

samt Kontre-Amiralen och Riddaren af K. S. O. samt 

Kong!. Preuss. Merit-Orden, J. H. Kreuger, d. 6 Februari 

If~43. 

Till Riddare af Kongl. Svärds-Ot·den: Kapitenen P . 

Lundström och Kapiten-Löjtnanten C. Hjellman, d. 6 Febr. 

r843. 

Till Sekond-Löjtnanter: Kadett-Korporalerue Jacob 

Reinh. Lagercrantz, Wilhelm Bogislaus Söderhjelm samt 

Ynglingarne Herman Sabelfelt och Ant. Wilh. Aug. Boij, 

den 29 December r842. 

Till Riddare af Kong l. Nordstjeme-Orden: Kapiten

Löjtnanten C. A. Gosselman, d. 6 Febr. 1843. 

A/sked. 

Kapilen-Löjtnanten och Ridd. A. El'iandson, afsked 

med pension, d. 3 Dec. 1842. 

Kapiten-Löjtnanteme G. vV. Uggla samt Ridd. S. H. 

Trygge1·, afsked med pension, d. 23 Jan. t843. 
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Kapilen-Löjtnanten och Ridd. J. F . Rundcrnntz, nf
skeJ med pension, d. 3, Januari 1843, 

Förordnade. 
Till Chef för 2!a Södermöre Komp.: Kapilen-Löjtnan

ten G. A. Ringheim, d. 27 Dec. 1842. 

Konstruktions-Korpsen. 

Befordringar. 
Tfll Sekond-Löjtnanter: u,~der-Konstruktörerne Al

fred Pihl och P. Victor Ringheim, d. 3, Jau. 1843. 

Mekanis'ka Korpsen. 

Befordringar. 
Till Kapiten: Löjtuanterne J. T h. Byström, Friherre 

G. G. De Geer oci1 C. G. Beyer, d. 31 Jan. 1843. 
Till Under-Löjtnant: Y ng lingen Jonas F1·. Lidströ

m er, , d. 29 Oktober 1842 • 

. . . Sjö-A.rlillf1ri-Regementet .. 
Utnämnd. 

Till Riddare af Kongl. Svä1:ds-Orden: Kapitenen G. 
A. Klint, d; 6 Februari 1843, 

Civil-Staten. 

Utnämningar. 
Till Riddare af Kong!. Wasa-Orden: Kamereraren 

Frans Renaud, d. 6 Februari 1843. 
Till Lots-Bokhållare i Stockholm: Kammarjunkaren, 

Kammarförvandten C. K. Eosin, d. 3o Dec. 1842. 
Till Kammat·skrifvare: Lands-Kontoristen A. J. Nct

terström, d. 3o December 1842. 




