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SJÖMANSURMMI<'.N *" 
J en tid, då flottorna spela en vigli~ roi, då deras beman
nande mött stora svårigheter, samt då handels-sjöfarten till
tagit sf1 mycket, att bes<ittnin~ar i mången hamn dertill sak
nats, är det naturlip.t, att man mera än rörr börjat tänka på 
sjöfolliels bt• lägenhet, samt att förbättra den i flera afseen
den. Icke !Jiolt hållnin[!ell omborll har !Jiifvit behjertad, 
utan äfven den ställning, )JVari en sjöman råkar, då han, 
kanhända sjul1 eller slieppsbruten, i ohetwnt hamn slutar sin 
sjöresa och der måste uppehålla sig i afvaktan på en ny. 

J England äro Matroseroe, efter afmönstring från örlogs
flottan, uop.efår lika lottade med handelsfartygens allemnade 
besållningar, blott de förres större antal, på en cång lan
darlt, försvårar· l~eenheten alt ansl1affa godt logis och bibe
hålla ordentlig hushållninp, med den bespartJa förtj ensten. I 
de större sjöstäderna hade det dPrföre blifvit ett yrke för 
en liss klass menniskor, att draca fördel af sjöfolliels förnö
jelse öfver slutad Pxpedition, dess lättsinoiBhet och sorglös
bet för framliden, samt obelianlskap mrd de snaror, som 
omslöto dem i !P'ånderna, undergrälvande på ett snabbt och 
beklagaosvårdt sätt deras hälsa, kassa och välfärd. 

Huru ofta fanns det icl1e en i land oerfaren sjöman, 
som, efter l1anhända ett eller annat års utståndna besvärlie
heter och raror på fjerran kuster, återkom till någon ar l{a-

*) Anförande, uppläst vid Kong!. Örlogsmanna-Sällskapets HögLidsdag 
den Hi November 1855. 
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nalens hamnar med en ansenlig behållning och l:'lt länge 

känd t be h of af ordentlig utrustning'? Men om han öfver

lemnade sig åt de hjelpsamma agenter, hvaraf han genast 

omgafs, befann han si[! icke sällan efter kort tid plundrad 

på sin behållning, utan att hafva fått mycket eller ens nå

gonting af sina bebof och önskningar uppfyllda. 

Mången sL1 des tillgår de t ännu på slldant sätt, isynnerhet 

för den okloke eller våroslöse sjöbussen, som anser ett 

oordentligt lif för ett oi; Hplist tillbehör till friheten i land. 

Men för den omtänksliliHi.l e och för frarutid ;·n betänl;te sjö

mannen har blifvit sörjdt i de flesta af Englancls sjöstäder, 

genom inrättande af så !w Ilade Sjömanshem Csailors homes11 ), 

der hvarje sjöman, som dd begär·, l;an få inträda och upp

friska sig, och der sjöfolli, så långt utrymmet medgirver, 

blifver försedt med husrum, mat, tvätt, läkemedel, omvård

nad, oc.h äfven kan få anvisning på sysselsättning, har sållert 

förvaringsställe lör sina saker eller penningar, samt finner 

samlines-rummet läsning, trefnad och ordentligt sällskap. 

Icke utan stora mödor och lwstnader har delta vackra 

ändamål kunnat ernils, och del är mt:d lillfredsslällelse hvarje 

sjöfoll1ets vän hör om den ytterligare framsången och nt

videandet deraf, ide utan ett hopp om, all dylika omsorger 

en gång slwla göra sig gällande uti sådana af de svenslw 

sjöstäderna, der det mest påkilllas af det stora tillopp af 

sjöfolk och den omsältning deraf, som alllmera förelwmm er, 

Man invänder måhända, att städernas innevånare hafva 

intet intresse vid att befordra sådana inrättningar, och att 

icke engåog sjömännen sjelfve önslin den. Må E'rfarenheten 

tala l Det är några drag af den, som nu torde få omnämnas. 

liehofvet af sjömanshem och huru tiden efterhand stämt 

allmånheten fördelal>ligt för dessa förträffliga inrättningar, ses 
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af den uppgift man egt:r, alt, då från är 1835 till 1849, 

således på 14 år, blott två sådana hem voro anlaggda i 

England; sedl.'rmera på 3 år uppslodo 13 fullbordade och 7 

påbörjade sjömanshem. 

Londet år nu fullt beliillll med vit:len af dessa anstal

ter, sedan man lärt känna dem or.h ' " """ Prf~runl. - • 
tJe första försöken helt Iiiart sldngrat de hinder, l11•ilba från 

början måste beset:ras, för att öfvervinua okunnighet och 

fördom. 

Ett sådant boningsställe för sjöfolk brukar från hörjan 

iur:iltas för 36 personer, med tillfälle lill utvidgande, Der 

finnas en matsnl, d t rökrum, l, ö~, hibliolhek, skänkrum, 

skola, sofl;amrar samt förråds- och tvätthus. Sångame be

stå af en jernställnins, försedd mPrl und<'rlag af halm, ma

drass oc.h 3 g-oda filtar. Betalning för rum, mat och läkare

vård har varit 1 o J a 12 shilling i veclian (eller omkring J 

!J?&. Banko orn d<~gen). 

Vanlistvis är ett sådant sjömanshem inred! på följande 

sfllt: Läsrum m P!, h vilket anses såsom dag ii::; t tillhåll för 

sjöfolket, har en boksamling och ett långt bord, belyst af 

gas. Derutmed finn<'s el t litet rum för uppassaren och stun-

dom ett samlingsrum för direlilionen. Bakom är· matsalen 
' 

som stundom har platser för l 00 man; derifrån iolwmmer 

lllill) lilJ SOfrli!DIIl P01 det ViJI Sftga PI} Jång efing OIDffifVen af 

I'_Yitor, hvardera förs f•dJ med t' ll säng, en stol, en hylla för 

hrbel och psalmbol1, samt så stor, en man som är van att 

bo ombord, kan beltöfra, då han här har den stora fördelen 

att hafva sitt egl't lilla rum med egen nyckel. Tvättställ

ning litJnes i r:åneen, som IPder till soflmnrarne. Inrednin

gen af hYarje sådan hytt har liostat i medeltal 5 L 1 . 6 s., 
motsvaraode något iifver 100 !fl&. Rikseälds . 

Läsrummet brul;ar äfven vara vissa limmar gratis till

gänehgt för alla ~j ömiin , hvillia nntP(:I,na sie hos förestånda-
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ren och förbinda sig att följa inrättningens föres~rift. Der 

finnas några handels- och sjöfarts-tidningar samt lämpliga 

böcker i religion, historia, resebeskrifniog o. d. 

Underhållet består i 4 mål om dagen med öl. Den 

bästa provi~nl anskaffas, och hvnrje omsorg för hyresgäster-

Dessa omsorger synas så mycket vigtigare, då man be

sinnar, huru sjöroll1 annars, då de lwmma i laorl, utsättas 

för de starkaste frestelser och ofta hlifva offer för nedrigt 

prejeri, det uslaste sällsl1ap, soilieuhet, bedrägeri och förfö

relse, så att de efter !å dagars rumlaode lefoadssält med 

afsmak (]y från land och söka skydd på det stormaode haf

vet. Det har derföre visat sig, alt sjöfolk lwmmil till sjö

manshem och deponerat sina penningar, för att halva dem 

i behåll till förekommande behof, hvaremol andra, som litat 

på sina egna !idor, förlorat alltsammans inom kort tid och ' 
de, hvillw tagit in på vanliga herhergen, funnit sina saker 

der qvarhållna i pant, när de fått shppsläeenhet. I sjö

maoshemmen har man derföre b~redl tillfälle all få lagning 

och tvätt verlislälld mol lindrig betalning. 

Utom det att Drottning Victoria och Prins Albert tagit 

(lessa sjömanshem un(lt·r sitt Sf•rdeles besliydd, har !(onung 

Oscar dit sliånH en vacker summa penningar, i likhd med 

andra moll<ll'lier, flera ril;a ädlingar, handelsföreningar och 

engelslw parlamentet. Sålunda har Hertigen af Northumber

land, hvilken är liiind såsom hufvtldman för räddnings-säll

skap~r, låtit inreda Il solliamrar i Devonport (Piymouth) . 

Men nyttignst och mest anlitadt har del i Portsruouth an

laggda hemmet b{'funnits, der man, oal•t3dt den stora sl1ala ' 
hvarpi\ det blifvit utrustad!, funnit sådant tillopp, all under 

år 1853 stundom ända till 250 män måste läggas på golf

HU i !lera rum. Sedermera har detta hus efterhand blifvit 
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betydligt utvidgad!, och sl.ulle l1anske 11 era afseenelen vara 

ett mönster för kaserner. 

D~t har blifvil anmiirl•t, alt arbetsrum för nyttiga och 

undervisande sjömans-arbeten borde finnas i sådana sjö

~ans~lem, och i Stockholm har det från början funnits i 
foremng dermed, emedan der om vintern salmas tillfälle för 
folh.ct ... tt o ..... r.a ..... 1"":1 t.-~-• - 1 .. ..r ..... 'JU· [,ön .... ·· --~ v· ~u•"Q 1 ueLla 

ändamål har docil icl1e från En(!land blifvit omtalad, hvil11et 

torde vara ett bevis för all behofvel deraf icl1e är allmänt 

kändt eller förenligt med landets vanor. 

Sjömanshemmet i Falmouth lemnar ett bevis på, huru 

denna nyttiga, väl inrättade och lofvande anstalt, under de 

mest ogynnsamma omständigheter, trots de enYisaste hinder 

och tvert emot hl\g och sinnessliimning hos stadens egna 

innebyggare, småningom utbildades från en blott tanke hos 

en enda filantropisil man, till ett omfattande medel att be

reda trefnad, belåtenhet, helsa och sjelfva lifvet åt hundra

tals af samhällels mest försummade medlemmar. 

Om hösten 1851 beslöt !(apten W. Il. Hall ~) uti En

gelska Marinen att, uppmuntrad genom den framgång hans 

förPgfHmde bemödanden rönt i SliOI tland, Irland och norra 

England, besöl;a landets södra hamnar, för alt i !Jvar'je af 

dem ~:rundlågga ett sjömanshem. 

Innan han afreste till hvarje hamnort, satte han sig i 

förbindelse med sådana personer, som kunde lemna honom 

nödiga upplysningar, och erhöll från Falmouth det svar, "att 

"blott ett sjömaos-herberge der fanns, hvilket egentligen 
11 begagnades till bostad, och att det låg i en högst osund 
11 lrakt nedanföre en backe, utan a!lopp, och vägg om vägg 

*) N. v. Chef å Skruf-linieskeppet Blenheim? 
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11 med ett bageri. I ddta hus linnes ett gem1·nsamt kök och 

"krogrum med gån{: ig~nom, och der har man sett ända 

11 tiil 20 Matroser på ~n gilng sammnnpacliildr. Golfvet inne

,håller blott 6 ~ alnar på l5ngc!en och 5 i bred d, och deraf 

,upptages en del af trappa n till dl öfvnrum, som håller 

n nåra 5 alnar i fyrl1ant IDC'd afdrag för trappan, samt är 3 ~ 

,alnar högt. l detta rum hafva 7 man lq;at på golfvet, 

l1bVarar uat;au J..r .:: I.Cirtdlh::_ tut· c.l ~k01 l•jnr,o .,,,11ll t'll il lo :)jtJk. 

11 Man kan tänlw sig den föqwstad l, utdunstningPil i detta 

11ide, och alt dl'll, som blott bcsöl;er det, l, ft nnPr sig derar 

, illamående. Utom delta loeis hep,agna sjömän 2 liroaar och 

11 et t ölförsäljningsstäile till bostädrr, hvar e~ l de ut siittas rör 
11 frestelser af värsta sort, lll l' dan de antingen >larfva bort 

''s ina penningar eller låta narra dem irrån sit:·" 

Försedd med sådana (acl~t, lwnde 1\apteu Hall naturtiat

vis hafva väntat, att han vid anlwmslen till Falmouth blott 

behöft föresia sitt nya slag's sjömanshem, för alt blifva un

derstödd med allmtinl bifall; IDPO vi skola sP, huru olikt de 

grundade Förhoppningarne om hans mottagande ulföllo. 

Kaptenen stalide sig vid ankomsten i förbindelsP IDPd 

åtskilliga personer, som had e befallning nwd sjöfarll~n, hvillia 

do ck till stor del afrådde honom och försäliraJe alt intf't 

sjiimanshem behöfdes. 

Det skulle hafva afskräclit de tlest e alt mbla ett sadant 

hinder, isynnPrhet från rlet håll, der bel•antsliapen mPd sjö

mans-yrket borde hafva eifvit både upplysning om IHad som 

felades och håg att p,ifva sanna mrJd eland en . l\'len Kapten 

Hall fortfor ändå, och ehuru motad der han väntal bästa 

stödet, vände han sig genast till d t> mest ansedde husega rne 

och inflytelserika innevånarne i stad en, besöl1le dem person

li gen, och mottog äfven af en del bland dessa föga upp

munh·ao. I-Ian fann okunnighet, förmad med starila fördo-

.. 
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mar att besegra. De förmögnare vill e blott förstå alt ett 

sjömanshem var alld eles obthötliet, då man antog, att de 

tleste sjömän der bodde hos sina anhöriga, och de fa fråm

lingar, som dillwmmo, hade rum nog i de förut befintliga 

herbergena, samt att de sj ulie och slieppsbrutne hade vård 

nog både andligen och lelwmligen; all få främmande skepp 

lågo der i hamnen, utom då dt> v:intade på ordres, samt att 
~u. SJUWöu:;uem UIUL\o <>UUII\: U~IOrl]l " d iH" \llUtJU uc;::.Ol.lUIIJtjLil"IIC 

från larlyl{eD. 

Mötande sådana inl•ast, fann sig Rapten Hall tvungen 

att kalla sina vänner till t>lt sammanträde vid tullkammaren 

den l s~pte mber, då eu komile bildades, valde Amiral Sul

livan till Orrlförande och vidto3 anstalt(>r alt på försök öppn:1 

ett sjömanshem. 

Dl'relter började saken gå framåt. De liraftieaste mått 

och steg vidtogos, en vidsträckt brefvexliug öppnades med 

ortens aulitorit.etPr, för alt anhålla om deras understöd och 

biträd!>, hvarjf.>mte närliggande kuslslfldt>r bi Pfvo inueslutn€ i 

föreningen. 

Sålunda tilltogo nodershiiterna och sammanskotten, så 

alt liassan i början af Olilober uppp,ick till 126 L. samt öl!a

des snart med 200 L. gPnom land tadelns tillskott. 

Dernäst vådjades till fruntimren, till hvill1a tryckta kort 

utdelades, för att bedja dem hos sina vänner samla under

stöd, om än aldrig så små. Detta förslag svarade efter för

väntan serdeles väl mot afsieten och utvidgade tilleångarne 

till 400 L. i början ar år J 852. 

Då hyrdes pil 3 till 7 år ett passande och vål beläget 

hus nära hamnen mot 35 L. Sterling om året. styresm än 

utsågos, inredningen fullbordades till sofkamrar, sjul1sal, ldäd-
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l1amrar, rökrum, bad och allt, som ansågs erforderligt rör 

att herbergera 20 man. stadgar och föreskrifter utarbeta

des och inrättningen öppnades till begagnande den i 7 Maj 

sarurna år. 

På första dagen tilldrog sig en anm.irkningsvArJ om

ständighet, som isynnerhet utvisade nyttan af detta hem; 

ett fartyg från stellin fattade nemligen eld och sänktes i 
hamnen, då 10 man af dess besättning genast mottogos till 

berbergerand e, 

Vid denna tid hade åfven den samling böckPr, som en

skilda personer ellerhand skänkt till ett sjömans-bibliothelt, 

jemte de från bibelsällskaperna lemn3de bidrag växt till om

kring 200 band, och Drottuiogen lemnade äfven 50 L. till 

grundl;apitalets förstf1rkande. 

Emellertid befanns sjulisalen snart erfordra utvidgande, 

derigenom att de mfmga handelsfartyr: från andra länder, 

som anlöpt Falmouths hamn att hemta ordres, och sådana 

hemkommande skepp, hvilka under resan fått n~goo man 

slwdad utan att ombord ega tillgång till lilliarehjPip, dag

ligen sände sjul•t manskap till sjömanshemmet. Till des

sas mottagande inreddes derföre ett stort rum, väl beläset 

i trädgården, så att 16 till 18 man dl'r l1unde skötas. Vid 

början af hösten hade antalet af gäster tilltagit så hastigt, 

att 20 säuear genast måste beställas, och för en vecka må

ste l O sängar dock h yras. 

Inom de sista 6 månaderna sagde år, hade bostad, mat 

och sjul1vård blifvit lemnade åt 600 sjömän, oemligeo 400 

Engelsmän, 84 Svenskar, 83 Tyskar och 16 dessutom från 

Preussiska hamnar, G sjömän från Jersey, 8 Holländare och 

9 Ryssar, bland hvilka fjerdedelt·n erhållit hjelp af läkare. 

Sålunda utvisade redan första aret följande facta : 

1 ;o Be hofvet af ett sjömanshem vid h varje betydligare hamn. 
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2:o Huru svårigheter och hinder öfveninnas genom ihär

dighet., 

3:o Att il1flrdighet i en god sak, åfven under de mest 

nedslående omständigheter, slutligen krönes med så mycket 

större framgång. 

Ofvan anrörda exempel vitsorda dessa satser så tydliet. 
..alt lut'(,;" ,,.llHJlt: Lv•\l~ LJcuvJnl uc1vuJ uua~a;u.,. 

Den här afgifna berättelse om ·Inrättningar, tillkomne 

för sjöfol11ets omvårdnad och välfärd i utlandet, torde gifva 

hvarje sann vän af bemanningen på våra handelsfartyg en 

åtrå att äfven i vårt land se d j' lika företag allmänt började; 

ty vi torde kunna med någon förhoppning emotse, alt om 

en klol1 början i detta syfte sl1er, sl1all framgängen omsider 

iclw kunna vara tvifvelalilig. Men det torde ytterligare böra 

betänlws, att om den nödiga omtanl;an för sjöfolkets vård 

icke snart gör sig gällande, skall Sverges bästa manskap allt

mera dragas till de lwster, der de kunna emotse ic~e blott 

bäHre förtjenst und er sin arbetstid, än hvad det fattiga men 

kära fosterlandet hittills bjuclit, utan äfyen Iinna den trefoad 

och omvårdnad i främmaude hamnar, som skall försona 

sjömannen med en frivillig land sflykt från hemlandet, hvar

est oftast motsatsen brast honom till det yttersta. 

G. I. 
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UTDRAG AF ETT, UNDER J{ONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKA

PETS SAMMANKOMST DEN 20 SISTLIDl\E DECEMBER, AF 

0RDNINGSMANNEN HÅI,LET FÖREDRAG UTI ÅTSKILLIGA 

AMNEN RORANDE bJOFORSVARET. 

Undt'f senaste högtidsdagen föredrog~ af Sefireteraren 

ett af t>n llf Kongl. Örlogsmanna-Siillslwpets L~damöter till 

den förre öfversändt rnanuscript, innefalland'e fortsättning af 

nämnde Ledamols upplysande arlikd, hvilllen varit i Tidsl1rift 

för Sjövflsl'ndet införd under titel: 11 Engelska bildningen 

framställd af Engelska Östersjö-flottan11
• För att taga känne

dom af allt 11Vnu uti maritimt hänset'nde på senare ti

der af Engelsmännen blifvit inventeradt och förbättrad!, 

behörver man numera ej ufresa till deras eget land, utan 

kan lättare och klarare inh~'mla nllt detta ombord å de

ras på våra lmster luyssande och våra hamnar hesökande 

stora tlotta, bestående ar alla ldassers fartyg, från lredäc"a

ren till kanonslupt>n, der allt dd nya och förbättrade, hvil

ket till stor del måste tillskrifvas deras förlrälfligP Inp,eniörer, 

är under anv<indande och pröfning af kloke och erfarne sjö

ruän 1 samt kan af desse fullt kompPIPute domare få 

sanna och oförfalskade uppgiftrr om ratta ulfallandet af 

de många rönen, lll'aremot ock ofta i land, serdeles af 

in ventörerna sjelfve, de besked, man erhållit, både \'a rit 

partiska och förvillande. Af nytta för vårt vapen har det 

varit, att lotten, att i detta hänseende få hålla utkik, fallit på 

nämnde Ledamot, hvilken \·isat sig bafva en vacker förmåga 

såväl att uppfatta som att relatera allt bvad som Iwmmit i 

hans våg och till hans l;ännedom och hvad som på samma 

gång kan vara att lägga märl'e till såsom nyttigt och an

vändbart för vår lilla marin. 

11 

Uti det upplästa manuscriptet !!~muar Ledamoten en 

upplysande beskrifuing öfver de 5 Engelska Dlockskeppen 

Cornvallis, Russel, llawke, Pembroke och Hastings, hvilka un

der sistlidne vinter uppletades i och för lirigel och blefvo, 

med anledning af drn knappa tiden, och sedan de ovilkorli

gen undf'r loppet af samma vinter skuffe färdiggöras, för

sedda med högtrychnings-masldner; och synes af denna be-
sL-rifning, ... tt fJ\ro .... n,.lr:no••,... . . l' .1 ....... ... ... 0 ... ._...,,_ -• · - t' t') Ut.dll (j({; 

man gjorde sig, åtminstone till en början, alltrör öfverdrifna 

förhoppningar om desamma, utan snarare att den var att 

anse såsom ett hastverk och något sPrskildt för tillfallet, ut

fallit öfver all förmodan. Det är en sanning, att ängmasiii

ner och serdeles deras pannor, i anseende till det stora 

utrymme de taga uti sl1eppen jemte den höga kostnaden, 

tarfvade stora och önskvärda förbättringar och fört>nklingar; 

att uti detta hånseende man hade ännu långt fram till må

Jet; äfvensom att slutligen, om man vågade antaga hög

trycknings-maskiner ombord å fartygen, man med dessa rna

siliners enkelhet och, j~mförda med kondensPrines-mnskiner, 

låg8 pris hade hunnit långt framåt på den ännu otillqgga

lagda banan; och hvarför har man rj ännu gjort del'? Jo! 

derför att man frulitar för dPssa helvetes-masliinPr, med 

hfilka serdeles Norri-AmPrikanarne s pr ii ngt så många sl!t>pp 

och så många menuiskor i luften. Men åter, hvarför kunna 

ej äfven tlessa pannor göras fullkomligt säkra mrd uppnss

lige ocb intellektuelle Masidoister till deras sl!ötande '? Det 

går nog, helst Engelsmännen ju redan visat prof derpå ge

nom de så ll'ckade 5 si!Pppen. På srnare åren har man 

dock alltjemt äfVt>n hos oss ökat årrglrycht; man har nt>ml. 

uppg5tt från 5 'il! ända till 30 '[b per qvadrat-111111, livarefter 

Linieskeppet stoeldJOlms pannor med Motala ~Jechani>lla VPrll

stad äro kontraherade; ocl1 då å de nämnde Engelsl•a sl;ep

pen högtrycknings-maskioerne •·j, enligt uppgifl, hafra mera 

än 58 $:s tryck, så har man på den senare liden äfveu IHJs 

oss tagit ett bet)'dligt strg framåt. 
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Jag vill nu öfvergå till de uti det föredragna manu

scriptet anförda jemrörelser emellan Skruf-linieskeppen Carl 

Johan och Hawl~~:•, hvaraf man twmm er till den naturliga 

slutsats, att för den betydligt drygare liO slnad en å det för

ras maskiner, till ett belopp af omkring 18~,000 !/?&., man 

erhållit ett vida sämre resultat än för den mindre kostna

den af 133,000 !/?&. för det senare. 

Utan närmare granskning af orsakerne till detta miss

gynnande förhållande å Carl Johans sida skulle man lätt 

draga den slutsats, aU vid uppgörandet af detta sliepps för

seende med skrur, man ej hade så klokt och ändamålsenligt 

gått till vaga som vid det dylilla arbetet med det Engelska 

skeppet; och man stadfäster kanske ännu mera denna ör

vertygelse, då man tager uti beiralitande den naturliga och 

ringa erfarentn~t vi hafva inom vår marin i dylika fall·; men• 

till förekommande ar alt denna dom skulle falla alltför tung 

öfver dem, hvillw vid Carl Johans förändring, såväl till plan 

som utförandet., haft den nårrnasie befattningen, vill jag uti 

minnet återföra och fästa uppmärl1samheten dervid, att detta 

skepps förändring beslöts redan år 1853, sä all ~>nde•· lop

pet af påföljande sommar, efter slutad fulländning, det zjorde 

sin profseelings-expedilion, h'aremot det Engels~a sl1eppet 

först erhöll sin maskin sistlidne vinter, och att ~åledes, 

med anl edning af det jemnt framg~ende förbätlr<lfldd af 

allt, uti hvilket ångkraften spelar hufvudrolen, det falle•· sig 

klart och tydliet, att under loppet af denna tidskillnad, ut

görande öfver ett år, mången förbättring, derunder gjord, 

skulle, ehuru den saknas på Carl Johan, komma de Skruf

sllepp till godo, h vilka senare tillkommit; men ville man 

deremot lämplit;ast och såsom sig bör jemföra detta skepp 

med dylil1a inom andra mariner samtidigt förändrade frän 

gamla seg('lsl>epp, så skulle det ej förlora på denna jemfö

relse, serdeles hvad angår dess maskiner samt det lilla rum 

dc upi)taga, hvill1a allmänneJigen erkännas vara de yppersta 
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i sitt slag j och vill jag påstå, att om Carl Johan och Hawke 

samtidigt hade blifvit förändrade, eller till och med om an

vändandet af högtryclwings-maskiner till det senare skeppet 

åfven varit k:indt, då planen för Carl Johans förseende med 

slu·uf uppgjordes, hade det ej varit vålbetänlit att genast 

följa exemplet att till detta senare använda dylika maskiner 

d" ' 
a denna nya ide ännu ej var fullkomligt utvecklad, pröfvad 

OCD t;ullliUDd . ma "" ~•v• n V'-" llho ,_, ..... .,roe göra och 

bekosta de nya försöken, men vi först antaga dem, då man 

blifvit fullt öfvertygad och förvissad om de säkra fördelarue 

och användbarheten af dessa nya ideer; 

Genom den nu lemnade belysningen vid Carl Johans 

jemförelse med Hawke bör man komma till det rättvisa re

sultat, att det senares företräde framför det förra är en on

turlig följd af den jemnt framskridande utvecldingen af ån

gans användande till framdrifningskraft för skeppen, och den 

sanning alltid erkännes och qvarstå, att Sliruf-linieskeppet 

Carl Johan, då i betralda11de tages ' den längre tid tillbaka 

det erhöll förändring, år ett lycl1adt skepp, serdeles 

hvad dess apterande till skruf angår; och får ja.g skyldigt 

tillägga, att jag ej ell er ett ögonblicl1 ansett den af artikel

författaren uppställda j~mför e lsen vara gjord i afsigt att för

ringa delta sliPpp, eller nedsätta de personers förmåga, hvilka 

med det haft att göra, utan endast oc.h allenast för att ge

nom framställandet af lllocl<skeppet Hawkes öfverlägsenhet 

lemna ett ytterligare exempel på Engelska bildningen fram

ställd af Engelslw Östersjö-flottan, ehuru väl det så förträff

ligt inrättade sjukskeppet llelle lsle, och de underbara lll'

tande verkstäderna på Vu lcano redan tillråekliet vittoa derom. 
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RYsKA FLOTTAN. 

Utur "Ryssland vid Svarta Halvet och Azovska sjön", af H. D. 
Seymour. (Nautical Magazine). 

Jlys11a Flottan säväl som Ryska Armet·n är en skapelse 
af Peter den store, som, då han uppsteg på thronen, emot
tog sitt r i lie ula n nås on annan hamn fln Arl•aneel och som, 
då han 1Jog, lt>mnade efter sig en Ootta af 16 LinieskPpp 
och ett namn såsom sjöhj..Jte, förvät'fvadt på Svarta Hafvet 
och i Azovslia sjön. Denne store man bl.'tralitade armeen i 
andra runi!Ud och Ooltan i del första, samt ämnade alt af 
Hyssland göra Pn stor handlande och sjöfarande men icl1e en 
uteslutande militärisk nation. l sitt testamente sager han : 
nsålnnda slwll Ryssland, som jag emottagit som en båcli och 
lemnar som en flod, blilva ett stort haf, bestämdt att upp
friska det utmattade Europa och höja sina vågor öffer alla 
hinder, om blott mina eftertrådare förstå att leda strömmen" •). 

Första början till Hysslands sedermera blifvande Oottor 
var den lilla båt, som Peter, efter återkomsten från sina 
Europeiska resor, ml'd f:'gna händer byggde. 

År J 836, efter en mellantid af 113 år, firades i Cron
stadt med stor högtidlighet, för första gången, årsdagen af 
den lilla båtens första sättande i sjÖD. 26 Linieskepp, 21 
Fregatter, 1 O Briggar och 7 Kanonbåtar, till ankars på red
den, saluterade med 2000 skolt 11 lilla farfar11

• så Ii alla sjö-

*) Peter den SLores t.es tamente, öfverlemoadt af Franske A~bassa
dören i Petersburg, Chevalier d'Eon, till Franska hofve t ar 47n7 
och kort derefter olfentliggjordt. 
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männen denna båt, som vid tillfället, på el! ångfartyg, för
des omkring hl'la Hyska Flottan. 

Från de mest aOägma tider skimrar ett \'isst sken af 
sjö-ära kring det Ryska namnet. De halft fabelaktige Vare
gerne, Väringarne eller Normannerne, som eröfrade Hyssland 
liksom de gjorde med Frankrike och England och från hvilka 
Ryclr!l Arloln c1l c- r Noja .......... n. o .:Lna::H~ oL...-.,-t- -r .. •• Jr. narstarnma, 

voro Hgrare på sjön såväl som på land, ty Hurel1s ocb 
Wladimirs ära tillhör lika mycket den H yslu1 nationen som 
Alfreds och Plantageneternes segrar tillhiira dr:n Engelska. 
Varegerne funno vägen från Östersjön till Svarta Harvet på 
de Ooder, som genomrinna Ryssland från norr till söder, en 
väg, som Peter den store, långt efteråt, lörbå!tradP, då han 
tät Svenska och Kossaeldska fångar grålva d~n så kallade 
Ladoga-lianalen. 

År 886, kort efter grundläggaodet ar det Turhisl;a ri
ket, visade sig Varegerne med omkring 200 båtar på Svarta 
Hafvet. Hvar·je båt var bemannad ml'u 50 a 60 ruan, och 
med denna styrl;a anföllo de Konstantinopel, hvilket räddades 
nästan genom ett underverk. 

Vid slutet af Jli:de århundradet voro Ryska Flottorna 
ännu frulitade i Östersjön, ocb till och med under Tarta
rernes viiide egde Novr,orod en blomsirande handel och sjö
fart, ehuru den till största del en fördes af lremlingar, men 
efter Novgorods fall, då Östersjö-pro1•inserue kommo i Sven
skaroes, Pohlackarnes och Tyskarnes händer, började Ryss
lands inOytande på sjön betydligt artuga. Arkangel var der
efter Rysslands enda hamn, bvarifrån sjöfarten betirers af 
utlänningar, hufvudsaldigen HollåB.dare, och Ryssarne hafva 
sedan ' dess och intill våra dagar hufvudsakligen sysselsatt 
sig med landlhandeln, hvarir,enom Varegernes sjömannalynne 
försvunnit från Rysila nationen, med undantag af hvad som 
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åoOU kan aterlinoas hos Kossackel'lle omkring Dnieper 

och Don. 

Peter den stor!:'s maritima planer arsägo huffudsakligen 

eröfrandet af utloppen till Med!:'lhafvet, som då innehades 
af Tarlarer och Turkar, och han anlade d!:'rföre sina första 
örlogsvad och sjöetablissementer nära Voroneje i provins~n 
Don. 1 huoo ti 1! infr:'\ffMl~> ""~.!\ fly~l•n l.'lottuoa fiir·~ta lrr

umfer öfver den Turldslw på Svarta Hafvet. 

Under det krig, som Peter, något sednare, förde med 
sverge, bestod hans flotta hufvudsaldigen af roddfartyg, h vilka 
byggdes i insjöarne, och som han, i följd ar lirigels besliaffen
bet, fann vara ändamålsenligare än större krip,sfartyg. Allt 
intill våra dagar halva ocl1så Ryssarne bibehållit roddflottor 
och med fördel användt dem inom sina trånga skärgårdar. 

Den första sjöseger af någon betydenhet, som Peter 

vann, var öCver Svenske Amiralen Ellrensköld, som förlorade 
<'Il fregatt och 1 O roddbåtar. Vid samma tid b le f dock Ry
ska Armt:en i grund förstörd \id Pruth, hvaraf följde att er

öfringen af Azovslw sjön och Svarta Halvet blef fördröjd till 

slutet af förra århundradet. 

Den dom, som, under Peters tid, fålldes öfver Amiral 

Cruys för det att han i ett alltför· djer(t anfall pli fienden 
förlorat åtsl,illiga farlyg, tyckes icke varit lämplig att fram
kalla en anda inom Ryslw Flottan till framtida stora bedrif
ter, ehuru Amiralen visserligen till slut benådades och åter

insattes i alla sina värdieheter. 

1 England deremot blef Byng arkebuserad, emedan lian, 

vid Minorca, undvek affär med Fransl1a Flottan, som var 

hans egen öfverlägsen: Det har sedermera blifvit en regel 

för hvarje Engelsk Amiral att ovilkorligen anfalla, så snart 
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fiendens öfverlägsenhet ej är alltrör pätaglig. Denna regel 

bar utan tvifvel ' varit en af' de många orsakerna till Eng

lands maritima makt. 

År 1743 ursägt a de sig Rysl;e Amiralen Golovin inrör 

Lascy, som gifvit honom order alt anfalla, dermed att Peter 

df:'n Storrs sjölag förbjöd Ryska Flottan att inlåta sig i strid, 
så vida der i" k" vore tre Rvska skepp mot två S\'cool.a l 

l följd af denna bristande djerfhet, har Ryska Flottan 

alltid PXisterat mera för syns än för gagnets slmll, oaktadt, 

under Catharina Il, Greig, Elphinstone och Spiridoff vunho 

någon åra i Medelhafvet. 

Emot slutet af förra århundradet bestod Ryska Flottan 
ar 16 Linieskepp och 23 Fregatter, hvill•et också var dess 
ungefärliga styrka under Peter den stores tid. 

I de stora krig, som följd!' på Fransl1a revolutionen, tog 
Ryska Flottan icke nåp,on framstående del, ty under den iid 
Ryssland och England voro allieradt>1 beherrslwde England 
hafvet, medan Hyssland endast uppträdde på Kontinenten 
med sina armeer, och då Ryssland och England voro ilm
der, kunde Ryska Flottan al<lrig mäta sig med den Engelska. 
Under denna politisl1a o~al,erhet IÖrlorade också Ryssarne 
siua bäste instruktörer, emedan de Engelsl.e Officerare, soiil1 

tid efter annan, ingått i Hysk tjenst, viigrade att strida mot 

sina P~na landsmän. Sedan dess liafva Engelsihännen varit 
mindre väi sedda i Ryssland. 

Ryssland har stor svårighet att bemanna en flotta; eme
dan · det icke har någon handels•mariu. i Arkangel finilas 

några' få' sjömän, i Östersjön Finnarne och vid Svarta liarvet 
Greker _<?ch Donska Kössacker. Men Flottails personal är dock 

tl1ångfaidiga cäocer siÖfl'e till antalet än allt det handels"' 
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sjöfolk tillsammantagl'l, som fins inom hela riket, oeb der

före nödgas också nyssland bemanna sin flotta med bönder 

och följa Peter den stores maxim att 11 alla menniskor duga 

till allting11 *), 

En Ryss får aldrig såga 11 jag kan inte11
1 och hvad be

fallning han ån får, Vdlltar man af l1080m alt han genast 

försöker utföra den så godt han kan. Det enda svar, som 

tillåtes, år: "Schloushaiou11 (Jor; hua- och sliall lytl~). Meu 

ehuru han försöker att göra allting efter bästa förmåga, blir 

hans arbete dock i allmånhet ganska ofullkomligt, och de 

Ryske arbetames slarf och olwnnighet är väl kändt ar alla 

Engelsman, som hart något alt ulföra i delta land. De illu

strera ordspråket 71 fusknre i allt, mästare i intet", rller som 

custine säger: "le Russe n'est maitre de rien, excepte l'art 

de feiudre"', hvilken sednare anmärkning det vore väl, om 

Vestmaklernes Ministrar ville hafva i minnet, så snart det 

blir fråga om underhandlingar. 

Man lian cöra sig en rörest;)llning om bristen på sjömån 

i Ryssland, då man ver, all drn lag, som beståmmer att 

hvarje Kapten på hanth•lsfarlyp, skall vara infödd Ryss, för 

det mesta eluderas. SkPppsretlame söl1a, på samma efing 

de vilja åtnjuta föniPIPn att sq~la under Hysk Oar,r,, också 

all undvilla STårigheterna ar att hafva ('n Rysli Kapten, hvar

före den person, som inmönstrat såsom 1\apten, vanligen 

nedstiger till sin rätta befallniiJB, d. v. s. kock eller når,ot 

dylil•t, så snart fartyr,et lemnal hamneo. 

Hyska Flottan bemannas genom vanlig konskription metl 

föga ethnologisk urskiljning, undantagande att i norra R y ss-

*) I Sverge fins en betydlig han(lelsllotta, men Svenska Örlogsllo\

tans bemanning är dock organiserad så, som om denna naturliga 

källa icke funne3 t ill. Vi kunna åtminstone skryta af att härvid 

hafva följt ett eget, sjel{ständigt system, lHven om hvarje upplyst 
frernling skulle le åt vår vishet. Ö{t'ers, anm. 

19 

land Finnarne fön·trädeslis utväljas till sjöljenst och i sOdra 

drlarne af landt>t Jurfarne \'[lllli!;Pll skickas på flottan, icke i 

följd ar dt>ras anlag för tjensten, utan del'före att de, såsom · 

soldater, anses vara utan allt värde. 

KPjserliga F'lollau heslilr af tre tlivisioner, l1varaf två 

äro förlagda i Östrn;jön och tll i Svarta Hafvet. Bemannin

p,eo år indelad i 46 halaUoner. kallade Ekipager, oda lavtu-Jt> 

Ekipage utgöres af 80 Under-Officerare, 25 i\'lusiliaoter och 

1000 man, under bt'f:il ar en Chef med ~Öfverste rang, 2 

Regements-Oificerare, 12 Löjtnanter och 12 Midshipmån el

l~r Kadetter. 

Ett Ekipage uigör bestHiningen till en Tredäckare och 

ett eller två mindre fart J g, t Il er till en Tvådäckare och en 

Fregatt, eller till hå Frt·gattrr och en eller två Briggar eller 

Korvetter. Ett J 20-karwn-SkPpp har 812 man och no 
Uod•·r-Officerare, ett 84-kanou-Skepp 625 man <>ch 50 Un

der-Officerare, en 60-lianon-Frer,att 375 man och 30 Un

der-Officerare, en 44-kanon-Frrr,att 320 man och 20 Under

OfficerarP, en Kor·vett 158 man och J 2 Under-Officerare 

o. s. v. Ekipae~>rne äro på följande sätt förlagde : Frän N:r 

l till och med N:r 27 i Östersjön, från N:r 28 till och med 

N:r 44 i Svarta Hafvet, N:r 45 vid Kaspiska Halvet och N:r 

46 i ({amschatlia. Det fins inea Mariner i Ryska Flottan, 

utan äro alle mau disciplinerade såsom soldater. Tjenste

tiden är densamma som inom arme~ n, nrmligen från 10 till 

och med 25 år, olika allt efter de olika provinser de kon
skriberade tillhöra. 

Svarta-Hafs-Flottans bygeoads-el1 kommer till största 

delen från Minsl1 och närliggande guvernementer. Den vä

xer hastigt, på lågländt mark och i ett landskap, som under 

fordoa tider var ett stort träsk. Herodotos omtalar ocllså, 

att både Doiesler och Bne hade sina källor i eu ofantlig sjö; 
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Furutimret. kommer från Kherson och flottas ptl flod~· .... m 
·f 

Pripjet och Dnieper. Mastträden äro eoda, och från samma 

skogar sotn rörse Riga med spiror, men skeppsbyggnads

virket år dåligt, h varföre R y ska Regering~ n hoppas kunna 

förse Nicolajelf, likasom Östersjö-proviuserne, med ek från 

.Kasan, som kan transporteras söderut på floderna Volga och 

Don till Ros t alf. 

M:r Upton föroiilirndc mir,, ott en kononhulo 1 som skulle 

stannat i sidan på ett Engelslit skPpp, otvifYelaktigt skulle · 

genomborrat båda sidorna af ett Ryskt. Till vissa skepps• 

delar måste de derföre införa el1 från Ent:land. 1\rimska 

eken är ganska god, men l1an icke erhållas i tillräcklig 

mängd. Ett Linieskepp och två Fregatter hafva blifvit byggda 

af denna el1, men Fregatterne äro ännu icke satta i sjön 

och Linieskeppet togs af Turkarne under Amiral Slade i 

kriget 1828. nulgariska eken är också af ganska god be

skaffenhet; men som virket användes vid Nicolajelf gPnast 

det kommit utrör Dnirpern, blifva också fartygen, som der 

byggas, snart anstuclma af torröta, och äro efter 15 år all

deles odugliga till krigsljenst. 

Ryska besättningarne äta en sorts svart rågbröd, som 

de föredraga framför hvetebrödet. Två gånger i veckan, få 

de kött. Deras dryck år "Qvas", bqgdt på rågmjöl, och 

"Vodka, Pller bränvin, också tillverkad! ar råg. De åro alla 

disciplinerade och klädde såsom soldater, hafva kaskar till 

hL\fvudbonad och samma slags långa, fotsida, gråa kappor 

som armeen. De äro också i verkligheten mera sj,ösoldater 

än sjömän, och då storfurst Konstantin fö1· någon tid sedan 

inspekterade Svarta-Hafs-Flottan, nödgades Amiralen först 

begära tillå.telse för besåttningarne att kläda om sig, emedan 

det var omöjligt för dem att gå till våders så som d~ vor.o ; 

utstyrda. 

Då ett Hyskt far.tyg år på fremmande station; hvHket> 

ganska sällan händer, med undantag af några mindre fartyg· 
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med utvalda besättningar, så förändras klädseln för både 

o-fficerare och manskap, hvilka sednare då nyttja skjortor 

och byxor i likhet med besåltningarne inom andra ·marine.r. 

De erhålla dessutom extra proviant m. m, för att sätta dem 

i tillfälle att lefn i likhet med folket på de orter, der de 

befinna sig. Ryske Officerarne hafva mycken ambition, och 

så snart deras rartyg befinna sig i sällskap med andra natio

ners örlogsmän på en fremmaode station, exercera. d<> sina 
besättningar oaOåtligt, intilldess de kunna utröra de hastiga

ste manövrer. Slörsta delen ar Ryska Flottan kommer dock 

aldrig utom Östersjön och Svarta Hafvet, hvarest den, halfva 

tiden, måste liega upplagd. Svarta-Hafs-Flottan år säJlan till 

sjöss mer ån en sommarmånad om året och oJta icke så 

långe. Kryssning med en stor, samlad Ootta i ett så in

skränkt larvatten måste dessutom vara ointressant och · trä.;. 

ldg, och kan omöjligen fr3tnkalla den anda af företagsamhet 

och sj'ömanna-djerfhet, livarförutan d~?n bästa rnalt>riel år af 

föga värde. BesättninEarne, som ursprungligen äro bönder, 

kunna icke hrllcr bliCva sjömän i detta ords verldiga mening, 

och nåt::on handeistlotta att relirytera ilrån fins icke, oaktadt 

Regeringens alla lörsöl1 alt framkalla en sådan. l hela Hyss

land fins icke ett enda fartyg bemannadt med \'erldiga Rys

sar, hvarmed jag menar den Slavislia be[ollmingen, som ut

gör d<'n egentliga Hysl1a nationen. Finnarne äro företag

samme skPppsredare och sjöman, men de äro en annan race 

och utgöra ett eröfradt fol11. Blott en enda infödd R'yss 

har någonsin inrättat ett handels .. etablissement i fremmande 

land. Denne person, som eger en större förmöEenhet, upp

satte ett handelshus i Liverpool för några år tillbal!a, mera 

ar patriotiska skäl än såsom någon egentlig handels-spekula

tion. R y ska Regeringen, som \'il! e uppmuntra andra ah 
följa exemplet, tilllörsåkrade honom betydliga fördelar, docl1 

utan att derigenom lyckas framkalla några efterföljare. 

Under alla dessa ogynsamma förhållanden, bvaraf en del 

naturligefi härflyter rrån ett despotiskt styrelsesätt, ty han-
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del n behörver frihet, om den skall fullt ut VPckla sic, år det 

omöjligt att Ryska Flottan någonsin lian hlifva fruklansvärd 

till sin beskaffenhet, t>huru det stora untal .. t skepp kan göra 

densamma farlig för en makt ar andra ordningen. 

Ryska Flottan organisPra(les från början uteslutande ar 
rremlingar, hufvudsalilieen Enp,Pismän, mPll i Svarta narvet 
Toro Officerare och mansk11p till slörsta delen GrPkPr. llla.nd 
Engelsmännen äro fem synnerli~en utmärkte. Crowo, Ha-. 

milton, Elphinstone, Dngdale och Greig voro alla uppfostrade 

i En~elska Flottan och slutade alla såsom Amiraler i den 
Ryska, hvilken de gjorde stora ljl'nster. Då jag 1 SH be

sökte Sebastopol, var en infödd Hyss, Amiral Lazarer, högste 

befälhafTare. Han hade tjenstgjort på Engelska Flottan och 

bevistade, som Midshtpman, slaget Tid Trafalear. 

En genomgripande förändring föreeick 1844 inom R y

ska Flottan, i !ammanhang med en stor nationel rörelse, 

som undersföddes ar sjf'lfva hofvet. Nationen, som, under 

150 år, till stor dPI ställ und!'r frPmlinp,~rs ll'dning, började 

visa begär att l1andla flYr sig sj•.Jf. Vicl hofvet 11nbefalldes 

begagnaodet af Hysl\a språlwt i stället för det Franska, som 

dittills Tarit det nteslulande hofspråket, och framstiillningar 

gjordes oupphörligt till KPJsaren att p~ alla betydande pi at- · 

ser använda H y ss ar l s !:i ilet för ullännioear. Inom armf'en 

berrskade en stark känsla mot de Tyslie Ortlcerarne, och la
garne, som förbjuda utlänningar att ega jord och fabriker, 

med mindre de göra sig till R y ske unclersåter, blt>fvo åbe
ropade med begäran att sätta dem i full verl>samhet. De 

Ryske embetsmännen arbetade också ifrigt att förmå utlän

ningarne att låta naturalisera sig, såsom bästa medlet att 
vinna Kejsarens välvilja. 

I Sebastopol" uppstod, vid samma tid, ett häfliet skrik 

mot de Engelske Angfartygs-Maskinisterne, och Kejsaren med-
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g af att en /R y sk Maskinist skulle Hi försökas. Denne gick 

till sjöss med ett ångfart)'g, men skötte sig icke bättre, ån 

att maskineriet efter 2:ne timmars gång var så skadadt, att 

fartyget måste bogseras tillbaka i hamnen. Kejsaren sade 

då att han Tille behålla Engelska Maskinister, intilldess hans , 
eget folk lärt sig deras tjenst. 

Emedlertid skedde en stor förändring i Sebas!opol ge
nom bortskaffaodet ar det Grekiska inllytandel, som dittills 

alltjemnt varit det förherrskaode. Såväl Ofllcerare som man

skap arskedades och hlefvo, så långt möjligt var, ersatte af 

Ryssar. Samma förändringar vidtogas också inom Civil

Departementet på st<illet. 

Jag besökte, i sällskap ml'd flerrarne Upton, flera af 

linieskeppen i Sebastopol. De <iro alla byggda af Engelske 
lngelii-örer och likna derföre, för ett icke sjömans-öga, full
twrnligt våra egna· örlogsmän. Isynnerhet besåg jag noga 

"Tolf Apostlar\ del största sh('pet i hamnen. Det var då 
n)"tt, men nu är detta skepp redan odugligt till krigstjenst. 

Så kort tid, eller bio H l O år, vara dessa Sebastopols 

skepp l Della är icke ensamt en följd af virkets heskaffen
h et, utan kommer äfven af sjömasken (teredo navalis), som 
år talrik i hamrwn och på södra kusten af [(rim, der den 

verkar stor förödelse på fartyeen. 

Förslaeet att förse den nya, stora dockan i Sebastopol 

med friskt vatten från Tellernaja-Iloden utfördes med stor 

kostnad, i afsigt att derigenom blifva befriad från denna 

mask; men man fann slutligPn, fast för sent, att det just är 

Tchernaja, som masken egentligen uppkommer. 

.· _ "Vixen", den Engelsl13 skonerten, som vi 1837 hade 
svagheten att uppgifva till Ryssland, låg i hamnen vid mitt 



24 

besök derslä~es. Ryssarne voro särdeles stolta ,örver up.p
bringaodet af detta fartyg, hvaremot .Eng~lsmännen på ställd 
icke kunde se den utan !.'n känsla af skam. Hon har blih·it 
använd !åsom modell och Ryssarne hafva byggt Oera fartyg 
efter henne. 

Sebastopols-Oottan bl'stod 1853 af l S Linieskepp, 7 
Fregatter, 30 Ån[lfartyg och 36 mindre fartyg. Dessutom 
funnos 28 1\anonbåtar, hitH:da för nit nnvl111das p!\ ,Donau,, . 
samt 30 Transportrart y g, målande l 0,000 tons. 

Svarta-Hafs-Flottans största b!'drirt år förstöran•h·t af 
Turkiska esliadern vid Sinope. Dt>nid var Turl;arnes vanliga 
liknöjdhet lika framstål'nde som Ryssarnes kända krigsgrym
het Turkiska fartygen, som Yoro illa armerade, med små 
kanoner, af hvilka de största endast voro ~U-n':ga, wro an
krade på en öppen redd, under skydd af förfallna strand-
batterier, h\•ilka voro b~styckade m!'d artilleri af underläg- ~ 
sen kaliber och som ide ~'l!de en en.la bombkaoon. 

Ryssarne deremot voro utrustade enligt. tidens fordrin
gar och rörsedda till stort antal mPd fiS- och 42-7l':ea Paix
hans-bomber1 hvilka de använde med den mest förstöraode 
verkan. 

Detta anfall vid Sinope ansPS af Franska och Engelska 
authoriteter såsom skändligt; för det första emedan det 
icke bordt ega rum under dåvarande politiska omständighe
ter, och för det andra em!'dan Ryssarne, i följd af sin stora 
öfverlägsenhet, borde bafva tagit den Turkiska eskadern till 
fånga, i st~llet för att förstöra fartygen och tillintetgöra de
ras besättningar. De föredrogo dock dd sPdnare och mas
sakrerade på det grymmaste sätt de tappre men försumlige 
Turkarne. 

Denna strid u l gör en märk värdig e,pok i sjökrigshisto
rien såsom varande den fö,rst.a, ~i b,vil.ken Paixhans bomb-
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system v.arit .anvåndt. Bomberna inneh&lla brännbara åm• 
nen, hvilka .vid .sprängn·ingen .kastas åt alla sidor ()ch brinn-a 
med ,störr.e intensitet samt utveckla m)'cket st.,r,kar.e ·hetta 
pch rök än ''la roche .a fe u" 1 h varigenom .möjligheten att 
under aftär skjuta flenden i sank är bdydligt !förstorad. 10.m 
derföl'e .en krigförande makt begagnar dessa •vapen, ,mäste 
dess motståndare åfven antaga .dem. 11 llåde Frankr.il1e och 
"England", sliger ·Sir Howard Douglas *'), '11 harva försett sie 
nmed d.essa förskräckliga förstörelse .. medel och äro beredda 
"att nyttja dem mot livarandra å l'ouerance, om oms:tändig.
"heterna skulle göra dem till fiender. Sjökriget skulle då 
11 öfvergå till en barbarisk och oädel läOan om hvein som 
,slwlle först bränna upp den andra. livad skulle vål Nrlson 
,hafva sagt om ett dylikt mordbrännaode kri.gföringssätt '?" 

Ryssarne hafva, med sin 'anliga hastighet och kraft, 
·brgagnat sig 3'f alla t1ända förbättringar inom sjöartille-riet, 
ehuru deras IJotta för dem Pndast är af undrrordnad vigt. 
Det är omöjligt att låsa Rysslands och dess motståndares, 
d. v. s: dess grannars, historia för de sista 150 åren, utan 
att märka den påpasslighet att be~:asna tillfållet, den skynd
samhet att råtta misstag och dPt ständiga begäret efter för
bättringar, som vid alla tillft\ll~n ulmårlwr Ryssarnes åtgö
randen och hvilka äro de säkraste nH•dlen för en individ, 
såväl som för en nalion, att vinna sina syften, de må vara 
goda eller daliga. 

Oalilapt allt delt.a och oaktadt all den omsorg., SOIIJ. 

man rgnat åt Rysk,a Flo.ttan, är dr,t utom allt tvifvr-1, att de1,1 
år lånp,t ifrån hvad en så .stor llolta skulle kunna vara, och 
endast farlig för de mindre sjönationerna uti Europa. Man . 
ku.nde emedlerti4 i,cke v.äntil ;at,t d.en sk.ulle komo•a Qt för 

...) Se Sir Howard Douglas' 11 Naval ·Gunnery", hvari ·beskrifvcs ·Paix
bans Sj'stem, pag. 289-29f. 
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11 tt släss med de två första sjönationernas förenade flottor, 
och de afgångne Minisirarne harva föga orsak att skryta öfver 
att hafva tvingat Ryska Flottan till overksamhet. Likväl synes 

det som hade Haxthausen rätt, då han säger "att Ryssarne i 
alla tider varit rädda på sjön" ; och man ltao vara fullt så
fler derpä, att 1\yska Flottan aldrig kan förviirfva sig samma 
krigiska karakter som Ryska Armeeo eger, förr än den har 
utstätt häftiga strider och slagit sig till sjelfförtroeode och 
tillit. KaolJånda skulle det, på llådant sätt, slutliflen lyckas 
Ryssarne an blifu lika modiga på sjön som på land. 

Romarne hatade sjön ännu mera ån Rrssarne; och då 
man läser om Peters lill~ båt och om Vixeo, båda ljenaode 
såsom modeller, så äterföras tanl;arne ofrivilligt på den Kar

taginensiska galer, som strandade på Italienska kusten och 
tjenade såsom modell till Romarnes första krigsfartyg. Icke ~ 

långt derefter var Karlago förstördt och Romarne sjelfva 

voro hafvets herrar! 

BIDRAG TILL SVENSKA FLOTTANs HisTORIA. 

1801. 

Bland nyheter röraode vapnet, hvilka uti en Tidsl1rift 
finna sin råtta plats, torde äfven, fast ej i främsta rummet, 
få råkoas gammalt nytt. Dit hörer den del af Sveriges sjö
krigshistoria, som ej finnes utarbetad. 

1801 års rustningar utgöra en episod af denna historia, 
och berättelsen derom, innehållande åtskilligt, kanhända i 

allmänhet mindre bekant, bör, som man hoppas, ej alldeles 
sakna intresse. 
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Den i December månad 1800 ofslutade Quadrnppel

alliansrn mellan Sverige, Danmark, Ryssland och Preussen, 
till handelns gemensamma skyddande, gillades, som bekant 
är, icke af England. För att bqta konventionen, medelst 

att tvinga Danmark och Sverige att öfvergifva förbundet, ru
stades en notta under befäl af Amiralerna Parker och Nelson. 

Gustaf Adolf hade förbundit sig alt med en stark Svensk 
eskader bilrada ViJ [(öponhumuo för>HU. fiuotnint;t'll 3[ denna 
eskader börjades i Carlskrona redan i Februari månad 1801 

och utgjordes af följande skrpp under Amiralen Baron Palm

qvists befål: 

/:sta Divisionen. 

Skrppd Gustaf III. 

, Dristighetrn. 
, Försig!ighden. 

Fregatten [lellona. 
SkPppet Manligheten. 
Frer,atten Camilla. 
Kuttern llök. 

, Svalan. 

2:dra Divisionen. 

Skeppet Uladislatf. 
, Wasa. 

Fregatten Fröija. 
SkPppet Tapperheten. 
Briggro Disa. 

, Il vallisken. 

Officrrarne började att tjl'nstg/lra ombord den 2a 
Februari. 

Enlir,t ordres af den 6 Mars borde esliadern proviante
ras för "endast 2:ne månader, men med ved och brännkol 
för 11 månader; men mindre af dd förra och mer af det 
sednarl.', än förr för lika tid varit bestådt." 

Rustningarne fortskredo med största ifvH; redan den 
16 Mars började skeppen att utlägga på redden. Af längre 
fram förekommande ordres synes, att man ej gaf sig tid alt 
måla elle r ens drifva fartygen . Allt efter som skeppen suc
cessift hunno låg{!a ut på redden, började provianteringen, 
vattenfyllningen och derefter inlagaode af krut. flvarje far-
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_tygs arbete för dagen var anbefaldt omedelbarligen. fr.1n 

flaggen. De .utförliga ordres, som ofta ntgåfvos 2:uo ganger 

o,m d~gen, visa.de den omsorg, med ,hvilken man vinnlade 

.si.g, a,tt få gö.romålen att gå uti hvarandra. 

Bland de många, må härvid ordren af den 18 Mars, 

som arven i öfrigt är märklig, ljena som prof: 

"Ifrån Skeppct Uladis~aff arpolleleras en ar de på delta 

skepp kommeodE>rade Lårslyrmiin, i hvars ställe Herr Baro

-n( n och Riddaren .QJof Gustafson Cederström "') kornmer att 

blifva tjenstgörande1 med åtnjutande af Flaggjunkare-förmåner.!' 

11 IIPrrar Cheft>r förordna l Ortlcer med nödige Under

Officerare alt, j<'mte Skeppsskrifvaren, med all möjlig skynd

samhet besörja prO\'ianteringen, hvilka noga böra iakttaga 

hvad orderne af den Hi härutinnan föreslirifva. Proviaut

persedlarne hämtas på samma a·tällen som de förra skeppen 
blirvit anvisl.11 

11 Parad-manskapet lemoas frie kl. ~ 4 e. m. så snart 

.Jakterne Milsan och Simpan blirvit lossadP, afseglar den för

ste till Koneshalls magasin alt för Wasa inlasta tunnegods, 

årler och gryn, under det alt Simpan intager brödet för 

Bdlona l'id .bagPriet ; dPn halar derifråo, så fort brödet är 

inlagd, för al ,t IPrnna rum för Måsan, som då bör vara fär

dig att in,taga brö.dd för Wasa. Bellona ,hämtar med egna 

•) Samme Baron Cederström, som i 79& med Fregatten Ulla Persen, 
under konvojering af Svt•nska handelsfartyg genom Nordsjön, af 2 

Engelska briggar lät förmå sig att, emot ordres; med sin konvoj 
11\pa in i Engelsk hamn. Han blef 'lid hemkomsten af [{rigsrli'tt 
dömd till döden, hvilket straff likväl mildr3des till degradering. 
('å sommaren 1801 hade han successif,t Mer erhållit siti*'fö~ti;o"; 

. , ;B;lfda Malorsgrild. 

rartm sitt tunnegods, men dess ärter och gryn inlastas, om 

de rymmas· uti jaliten.11 

11Af de 2 först ankommande vallenskutor fi\r skeppet 

wasa en och Fregatten en, den der näst får· Försiutigheten, 

så Chefskeppet (Gu~tar III), dernäst Tapperheten.11 

"ÄfvPn hvad orderne af den 17 i öfriet om vattenfyll
ningen stadgar iakttages med noggranhet. Då sl,t>ppen äro 

på redden, bör det sl;epp, som iir i tur att få va!lenskuta, 

från toppen hålla utkik, när någon sådan synes i farvattnet 

från Lyckeby, och gPnast sända ett roddarefartyg, Il,led · dra~g 

och jagtross dem till mötes för att fortsk y n da dess fort

komst. skeppet Tapperheten får nytlja sin pro\·iant-jakt i 
morgon att hämta · sitt bröd, men alla 3 jakteroe skola vara 

Jos~ade från de last.er, de nu innehafva, så att de i morgon 

i dagningen linona vat·a på sitt ställe för att ånyo lasta. 

Arbetet med lossningen får således, om det behöfves, fort

såtlas i natt. Skeppet Tapperheten får i morgon 20 maa 

parad-manskap till biträde vid bröd-pro,· ianteringen, som 

emotlagP-s par.ad.sdags i morgon, och blifva frie kl. l 4.11 

11 Gustaf HI låter anställa besigtning ä karduspapperet 

och levererar till Artilleriet hvad derå finnes vara så odug

ligt, att det icke till mindre aneelägna skolt l1ao nyttjas, 

samt reqvirerar etsattoiog från Artilleriet för det kaSSC:'tade.11 

Som ännu inga täkare iJUnnit anlända, gjo1·des bvarje 

morg~oo skjukrund på alla skeppen af en Fältskär, statione• 
rad .på Camilla.: 

· Skarp hlishåll!niilg med vatten börjades· genast. Ord-re 

ar den 25 Mars anbefaller 11alt ! sjövatten skall nyttjas tilf 
grötkol10inc.11 
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Den 28 Mars IJUenades eskadern med följande Gener;~l

ordres, ännu värdefullare genom Amiralens tillägg: 

General-Ordres. 

nmi skrifvelse till Hans Excellens Högste Befälhafvaren, 

har Konungen behagat Nårligst förkunna dess höga vålbehag 

öfver den drift och rådighet, h\'arml'd sarullige 1-!Pnar Che

fer och Officerare följt irrnevarande års utrustning unller en 
svår och högst -besvärlig årstid, samt bringat den så 1·ida, 

att snart efter Konungens väntan dess eskader kan inmön

stra och börja utföra de vigtiga föremål, hvarföre den blif

vit satt i rörelse." 

"Då Hans Excellens behagat mig tillkännaeifva denna 

fördelaktiea tanka, som en älsliad [{onung hyser för dess 

Amiralitet, anser ja e det för ett det mest Ilatten sa uppdra

gande !å tolka den till samtlip,e ar l\oncl. Örloes-eskaderns 

befäl, samt för mie den yttersta satisfaction att harva den 

åran lå bel ä l öl'vcr kamrater, p,cmensamt lifvade al de o 

sanna liällslan föl" fosterlandets försvar och allmån aktning. 

Magnus Palmqvist." 

Mf'd sliäl må man undra, hvarföre denna ordre år ställd 

endast till Chefer och Officerare, alt follict ,,j deri med ett 

enda ord nämnes, hvarföre t>j heller denna skrifvelse läm
pade sig för uppläsning på öppet uäck. Måhända förbisåg 

man den vinst, som en dylik uppmuntran l•unde verka hos 
besållningarne. Annorlunda uömde Napoleon, som just vid 

denna period visste att genom &lödande tal stålsälta sina sol

dater till de mest otroliga ansträngningar. Hans åsigter tyc

kas på sednare tider halva gjort sig flåilande åfven hos oss. 

Redan den 12 Mars utsåendes genom isen från Varfvet 

och förlades till flott vatten på redden Fregalten Camilla, 

Kuttern Hök och Örlogsbrigecn Disa, för att uteå på recog-
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nosering ät Finska Viken ocb lit Köpenhamn. Vi finna dem 
dock alla tre hela tiden uti eskaderns sällskap och utgö

raode dess recognosörer. 

Den 31 Mars hissade, under salut, Contre-Amiralen Ba

ron Palmqvist sin flagg på Gustaf III. Flagg-l\apteo Major 

Grameen, som sednare på våren adlades och antog oamoel 

von Krusenstjerna. Divisions-Chefen, Öfverste Baron Ceder
ström, hissade sin staOdllrt på Uladislalf. 

Följaode dagen, den l April, inmönstrade esliadero sam

tidigt af 4 Mönsterherrar, 2 Amiraler och 2 Öfverstar. 

Mönstrings-formuläret torde för sin detaljerade beskaf
fenhet böra anmärkas: 

11lomönstrat lörestiien,Je besättning på Carlskrona redd 

den I April 1801, då Sl1eppet N. N. eller Freeatten N. N. 
låg segellärdig att utgå på en expedition åt Östersjön; för
sedd med proviant eller utredning eller tillgångarne, samt 
kontant för 6 veckors tid för Chefer och Officerare, men för 

en månad till Uppbörds- och Second-Fältskärer samt skepps

och Mönsterskrifvare, jemte höest nödiga köl- och hand

penningar fiir Under-Officerare. Kadetter, Handtverkare, 

Timmermän och all ~emenskapen är ej uåp,on aflöniog med-
gifven." · 

Naturligtvis rälwade sistnämnde grader allöning, fast så
dan ej var "meduilvrn" ombord. Till och med se.dan eska

dern blifvil förvandlad till Blockskepp, fineo. de qvarvarande 

ombord full aOöning. llppmuntring bestods ej mera än för 

en månad under hela kommeoderingstideo. Befäl och Uo
der~efäl qvitterade månadtJigen sin aOöning ombord på 
Chefskeppet 

b" Efter mönstringen förtöjde eskadern, med spring på 
ada ankrarne, i linie, med half kabellän~>ds distans, från 

Stora Gårdskullen tvärsöfver farleden. u 



D~n 2 April. Exercis med kaoone11;. hvarefter laddades 

med dubbelt . skarpt öfYerallt• 

Det vore synd att undanhålla låsaren följande förslag 

till parole och lösen, hvilken docl1 i lån{l'deo ej följdes, utan 

ertertråddes af nummertal: 

- Parole: 

Försynen 

' staters 

Samballs 

är 
mot 

Rätt 

ger 

Svensk 

tappert 

fädrens 

. härdige 

duglige 

~ cod 

säkert 

full 

till 

ger 
Raske 
trotsa 

Rigl-a 

skjut 

på 
Flaggans 

laodels 

bröders 

Lösen: 

styr 

väl. 
rätt 
försvar 

våld; 

sak 

mod. 

ära 
folk 

minneo 

sinnen 

folk 
vilje 

hopp 

förtröstan 

Allmaglen 

framgång. 

sjömån 

faror. 

visst 

qvicl1t 

ovan. 

heder 

väl 

värn 

Parole :· 

v !i ra 

kalla 
att 
Mågtig 

räcker 

rustar 

Förenad 

vinner 

Nordens 

älska 
straffa 

frukta 

Brittens 

Vajmde 

klingande 

h visslande 

säkra 

rådigt 

tystnad 

oskrymtad 

redlig 

girver 

Lyckan 

våra 

Lösen: 

pligter 

oss 

strida·. 

granne 

hand 

sliepp. 

styrka 

segern. 

folk 
frid 

våld 

ej. 

hot. 
flaggor 

spel 

gny 

skott 

befäl 

lydnad 

lydnad 

vandel 

mod. 

gynnar 

företag. 
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Ehuru lindamålet med eskaderns rustande var allmänt 

kändt, berördes dock ej denna punkt officiell förr ån den 3 

April, då det heter: 

"Som [\ongl. Maj:t befinn Pr sig i krigsiiiistånd med Eog .. 

land, så uppbringas alla Engelska fartm, som anträffas." 

11 Fiottao har ordres att förena sig rued den Danska vid 

KöpPnhamn ; men som dess läee ännu är okändt. ~& '"'o för 

närvarande iclie andra ordres härtill meddelas, än att an-

seglingPn till 1\öpenhamn bör ske mPIIan Amager-landet och 

Middel-grundet. ChefPn sälter sig främst, för att, så myc .. 

ket möjligt är, utsöka hvad maoöver bör tagas." 

Men redan dagen förut, dl'n 2 April, levererades den 

blodiga drabbningen vid Köpenhamn. Svenskarne måste sa
ledes komma lör sent för att bispringa sina bundsförvandter. 

Om det var df'!ta, som man ej genast öppet ville erkänna 

eller om till Konuneens öron kommit en sanningslös rap~ 

por·!, nog ar, den Nådiga skrifvelsen af den 4 April, som 

stod att läsa i orderne den 7, var ej egna d att nedslå mo

d P t eller minska euthusiasmen hos Flottan; tvärtom, den 

smakade bra mycket af vissa rapporter, som nu för tiden, 

ehuru föga trovärdiga, cirlwlera kring hela Europa. Den 

lyder: 

"Konungen har behagat lt>mna Amiralen den uoderrät .. 

telse, att uti affären, som dPn 2 sistlidne, eml'llan Dansila 

ocb Engelska Flottorna på 1\öpen hamns redd, förefallit, den 

sednare sd ansenligt lidit, att den till och med icke kan d 

till sjöss.11 9 

"K~ngl. Maj:ts egna ord lyder vidare: att han befaller 

uttrydligen derföre, att dess Flotta använder allt be m .. -

dande at.t skyndsammast löpa in på 1\öpeohamns redd o:b 

der angrrpa den Engelska Flott.an." 

3 
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Delta dröjsmäl med eskaderns afsegling, eller rättare 

dess icke närvaro · i slaget vid Köpenhamn, föranledde Ko

mwgen att låta anställa en undersökning om de skal, som 

kunnat förhindra Flottans utlöpande. Ehuru hårvid ingen 

bevisning vanns, alsalles dock Eskader-Chefen, Amiral Palm

qvist, från sitt befäl, h vilket anförtroddes åt Divisions-Che

fen, Öfverslen Ilaron Cederström, som samtidigt befordrades 

till Con tre- Amiral. Flögs te Befälhaffaren i Carlskrona, Ami

ralen Grefve vV~r.hl ITJPi~ler, ~om uti f{onungen~ "{;"" ou] 

trodua sic finna mildring uti Baron Palrnrrvisls dom, arre

·sterades, och öfverlemnade på Kouunt:ens muntliga order 

sitt befäl åt budbäraren, General-Adjutanten Cronstedt. 

Såsom särdeles uppljsanue anföres i sin helhet Grefve 

Wachlmeisters r"'lation i ämnet, som finnes bifogad proto

kollet \'id unJersökninr,en ombord på Gustaf III: 

11 1{onel. Maj:ls Nådica befallning var, all eskadern skulle 

vara srgelf;irdig i början af April. En stark storm i slutet 

ar ~Iars t::iorJe mycliet hinder och albräck, men gPnom Kom

rnilleen och ved t> r hörande ÖfHr- och Untlerbefals nitiska 

arbete natt och dag liOtn esliadern på redtiPn så li<ligt, att 

den liunde hafva miinstrinr, den l April, fortare således än 

Konungen kunnat v;inla, metl de få ressurser här på stiillet 

gålvos, och de enda, dPr. årstiden kunde fås. llesiillnincnrne 

på slt~ppen hade då arbdat ut sig genom natt och dag, för 

alt få slieppen lilara , is ynnerhet det, som sist utgick utur 

docl1a11 och der fått nödig reparation. Den 30 Mars fick jag 

Kongl. Maj:ts underrättelse, alt Engelska Flolian forcerat 

passar,en viJ Elsinciir, och Nådiga ordres alt eskadern tills 

vidare ej slitlile utlöpa. Eslwder-Chefen, Tit. Palmq1·ist, fick 

då mina ordres alt stationera sig vid Slwnsarne, för att hin

dra Engelslia Flottan hit inlöpa och forcera ffrstningarne, 

hvill1a voro ulan garnison, då man iclie kan räkna på de få 

man, der i fredlig tid lirrcer; allt artilleri-tillbehör uti stör-
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sta delabrem~nt, en dPI kanoner utan lavellt'r och gansk~· 

litet lirlit ·- ly I'Siiad!'l'll hade medtagit slörsta delen af 

krutförrådPt, utom cirl<a 300 cenlnrr, som voro qvu till 

hPia eartskrona och fftstningarllPS försvar. MPd eskaderns 

fMha loinr, arbetades rnPst hda natten. ((nngrns ordres voro 

jemval till mi{! liOrnna, att sälla ~Ila fästningaroe häromkring 

i försvars-tillstånd, hvilket redan förut var piibeeyndt, äfven

IPdes all laga befallning med Carlshamns lwstell, dit jag ock 

t•c3 f.c d c u J Apr·;J orn ruorat1nen och lu1m hit tilllJUK.l StllDCJla 

natt. lnnau ja!j for till Carlshamn hade jag nyssnämnde 

dag, d<'n l April, än tidieare på morgonen inhändigat f{oogl. 

1\laj:ts Nådir.!a ordres, det Flottan borde sq~la; dessa ordres 

kommunicPrade jag straxt Amiral Pahnqvist. Som vinden 

\'ar emot, vflaade jag i samråd med Tit. Palmqvist uti svar 

till ((onp,l. ~Jaj:t med lillrirerne göra någr·a uoderd . föreställ

ningar derom: All Carlsluona vore ulan förs1•ar till sjöss 

och till lands ai!Pna mPd GOO man af Nerilies och Werm

lantls Heeemrnten - Smålands l(avalleri >~'), enligt marclr

route, ej att 1auta hit förrän dt>n 9 el l Pr l O April. Att 

fästninp,arne i momPOI!•fl salwade nfrstan allt försvar - alt 

Carlsl;rona rislit-ra<le allt -- om den Ene elska Fiollao gick 

inåt Östersjön (hvilket var så mycl.et lättare som Danmark 

f'j hade nwr :'ln 2:ne sliP[Jfl på redden). All En1:elslw Flot

tan Var kopparförltyd~J, OCft såledPS på en distans af 7 U 8 

mil ofelbart shulle hinna upp den Svensfia eskadern såsom 

sämre segland<', emrdan inga sltrpp af densamma äro lwp

parförhjdda och en del pil ll(·ra år ej varit rrngjorda. Att 

Hårt vore t;å till sjöss lll !·d en esliader, som Pj co enda 

gång hafvit lid att exerrera tllt>d sina lianoner, och i denna 

ställning möjligtvis dagen efter afseglingen liuode få alfär 

med en habil fiende - och ej ens kunna försvara sig mot 

") 400 man af Smålands 1\avalleri ankomma till 

April. Den 26 anlände 300 man af 1\ronober"s 
300 man af CaJmar Regementen. " 

Carlskrona den 7 
och den 27 April 
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lika styrka. Allt delta underställdes Konungens Nfidiga pröf

ning, eftersom linden dessutom var alldeles mot - hade 

vinden fogat sig god, så hade lik väl eskadern srglat. D t• n 

2 April var esl1adern occuperad alt exercera med kanonerna, 

och hade ej hafvit så mycken vind, all dl'n kunnat komma 

ut hvill1et jag först sedermera och enligt Til. Palmqvist ef-
' teråt till mig gifne rapport inhämtade. Den 3 ankommo 

från l(ongl. Maj:t ~·tterligare ordres att eskadrrn simile ser,la ; 

med kurir ~vurade jag, alt intPt öt;onJ,Iick okullc föroumUJas; 

11 tt den ej hitintills kunnat komma ut, och som jag här i 

land jugerade till en liten vi ndkåra till möjlight'lllll !ör eska

dern 31t lmnna möjligtvis segla, nåmnde jag äfven uti un

derdåniga svaret den nOection, att derest eskadern med 

samma lahra vind lyllat ankan;-, dl'n ej kunnat komma mer 

3n 5 a 6 Engelska mil härifrån och således ej till sjöss. 

'fil. Pnlmqvist, som låg emellan Skansarne, rapporterade se

dei·mera efter dt'lta svarPis afgång, alt den vindliåra, som 

s)'ntes hår inne på redrh·n, ej råelit eskadNn, derom han 

både sj('lf och genom sina kr)'ssart• hade fåll erfarenh .. t, och 

att alltså eskadern Pj kunnat gå till sjöss. Conlre-Amiralen, 

~om låg mest en mil harifrån och hade redan !\ungens or

dres att utlöpa, dömde säkrare än jag här i land, då milt 

underdåniga svar afgick till 1\ung~''n. Emt>diPrlid var håde 

min och EskadPr-Chefcns oro, att Flottan måste qvarligga 

under salwad vind. Motvind fortrm· alltj•·ml. Dt>n 7 ankom 

Generai-Adjulanlt>n, Til. Thure Ct>tlf'rslrörn, med ordt·~s till 

mig, att lemna honom alla de underrältPisPr och handräek

ning han äsliade - han fick genast slup, for på eskadern, 

undersökte och fann ar logghöckPrna, SkPpps-Chefs-rappor

l<:'n och Lotsal'lles int)'gande, alt ej eskadHn kunnat utlöpa , 

och alt ing"n stund varit försummad, samt att Til. Palm

qvist t>j på något sätt felat, hvilkct General-Adjutanten Ce

derström ock förld arade vid dess återkomst i land, då han 

öfver lemnade mig brer ft·ån !\ongl. Maj:t, som aubefallde mig 

att taga bdålet från Amiral Palmqvist och ddsamma upp-
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draga åt Öf\·ersten Baron Cederström j men som [{on g l. Maj:t 

ullrycldigen säger uti i neressen af samma brer: Att hinder 

af svdr väderlek eller motvind kunna visserligen icke dlägga 

ndyon ansvarighet dl en be{älha{vare, och af protokollet, 

som hölls omhord under General-Adjutan ten Cederströms 

närvaro vid undersölwingen, såväl som af Lemälde Geueral-. 

Adjutants egna ord, Chefens osl.uld vitsordades, så v5gade 

jag ej alt taga befälet af Til. Palmqvist, i den förmodan, 
an Juc t.a• utiuuau ua•·•udot nppf) Il de J(onnngens vilja och 

dess yttrade omförmälta ord i Nådiga Lrefvet, ln·il~et ja5 

rapporterade. Den l O April erhöll jag Kong l. Maj:ts ytterli

gare ordres alt straxt laga befälet ar Tit. Palmqvist och det 

till då utnämnde Contre-Amiral Cederslröm öf\'erlemna, som 

verkställdes straxt. Den 13 ankom hit General-Adjutanten 

Cronstedt med Kongl, Maj:ls muntliga ordres alt Inga öfver

befålet här i Carlskrooa och tills 'idare vara Högste Befäl

hafvare. Tillsade mig pfl 1\ongl. Maj:ts muntliga befallning 

arrest uti det hus jag bebor, bevakad af f'O Officer. Min 

varja blef med en kurir sänd till Kongl. Maj:l. Jag öfver

lemnade slraxt alla nödiga underrättelser så\·al till [{ongl. 

Maj:t som till Tit. Cronsledt om fåslninp,arne m. m. 

C. Wachtmeister. 11 

Denna märl1liga slirifvelse, med afseende på en l1istorisk 

tilldragelse, för elet• i öfrigl ingenliog ovanligt - den utgör 

en länk i serien af jeremiader, bvilka man ymnigt finner 

under 1789--90 års krig och troligen der förut. sednare 

än den tillpunkt här beskrifves öfverOödar historien af dy

lika men mera bjertslitande utgjutelser, och ännu, om åfven 

de ol'ficiela skrifvelseroa sakoas ovarstä dock i flera fall 
' '1 ' , 

ailledningaroe. 

Gustaf Ado lf vistades under hela denna tid på Becka-

skog, hvilket förklarar den täta lwrir-vexlingen. Flottans 

. utlöpaode och anslutning till den Danska synes för Konun-
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geQ. bafva blifvit en umbitions-sali, ehuru man med 1lt·nna 
tanka ej kan sammanpara hans brof till Amiral Wachtmrister 
om Enp,elsl1a Flottans forcering af l(ronohorp,, med ordrrs 
att tills vidare uppskjuta med eslwderns afsegling. Uncler
sölmingen, uch den på förhand best:imtla dom öfver Amiral 
Palmqvist, som General-AdjutHiltPll CPdrrstriim bnr på !idan 
vid sin ankomst till Carlslnona, fastän den, eeet no~::, först 
förevisades, sedan Amiral Palmqvist från all sl.uld var fri
känd, låter docil förmoda, att T{ontw~Pil trotltle ~i~:, till van
marks satisfaction, höra vidtaga nfigon åtgärd, som vältade 
skuldon från hans eget personliea omdöme, och att dervid 
Baron Palmqlist och är'fen Amiral Wachtmeistrr, ~om hade 
den oturen alt just då Tara i fågen, bldvo politiska offer. 

BefallningPn att sii!la alla fiislninearne i försvars-tillstånd 
b3de väl kommit Höeste llef:ilhafvaren tillhanda, men huru 
skulle ett sil 'idlyftip,t arbete l1unna verkställ~s på n5zra 
dagar och utan medel'? Längre fram användes större delen 
af eskaderns arbetskraft till försvars-TPrkens förstärkande, 
utan att dock dermedelst i någon hrtydlig mån kunna be
trygp,a Flottans hufvudstation för v~dorna af ett anfnll, så
villa ej 1\iliets ÖrlogsllJtta hufvudsaliligeo fick påräknas till 
dess försvar. 

Den 13 April, efter omsider erhållen vind, nfsPglade 
eskadern, uteöraode 7 Lioiesl1epp, 3 Fregatter och 2 små 
Avislartyg, från Carlsl1rona. 

Den 15, i sigte ar Bornholm, just Stllll eskaderns jagare 
signalerat Engelska l1ryssare, anlände från Sandhammar en 
båt med Konungens ordres: "att eskadern ofördröjlieen skulle 
återvända till Carlslirona.11 1\1. 6 samma afton ankrade eska
dern straxt innanför Sl1ansarne. 

Under den korta tiden ar lmappa tre dagar, som eska
dern var till sjöss, synes ingenting anruärlmingsvärdt hafva 
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Bland Orderoe, rörande Talitiska förhållanden Ullförefallit. 
der segel, förekomma afstån!ls-signaler ror eskaderns jagare, 

hvilka såsom mindre vanliga hår anföras: 

"Då jagarue äro till den distans från Flottan, att signa
ler med flaggor icke kunna ursldljas, signaleras med segel 

som följer": 

"Är kultjen så bård, att storuramseeel iclw kunna föras, 
nyttjas liryss-segel 1 stalltt." 

"Cbefen repeterar signalen, då han ursl<iljt den.11 

Tl Uppgigad t Storbramsegel. Af lieneliliga Flottan synes en 
del, emellan Middel- och Saltflolms-grundet, tvärsöfver far- . 

vattnet." 

., Nedfirad t Storbram~egel. M lieneliliga Flottan synes en 
del till ankars i Kungsdjupet t'iirsör,er farvattnet.'1 

"Beslaget Storbramsegel. ~lan upptäcker fiendtliga ja

gare, som bestå af Fn•galter.11 

11Folk ptl Storbramrtln. Fiendtliga Flottan under segel 
ocb styrer in åt Östersjön.» 

Ytterligare signaler, rörande Fiendens styrl1a, lmrs m. m., 
tillkomma s!>dermera efter samma system, men blefvo, W!
som ofvannämode, aldrig under denna expedition prakti
serade. 

Eskadern förtöjde efter ankomsten med spring på båda 
ankrarue från Gerskullarne tvärsöfver farvattnet. 

(Forts.) 
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SJÖKRIGS-LITTERATU R. 

sedan n~gon tid har bolilwndeln utbjudit tvenne uti 
Sjöförsvars-frågan värdefulla arbeten, neml. : Studier öfver 
Svenska Skärgdrdsflottans historia, krigssätt och användande 
vid Sveriges försvar ' nr P n Infanteri-Officer. stockkolm 
1.855 - samt Sveriges Central- och Sjöförsvar, af M. B., 
Artilleri-Officer. Stockholm i855. 

Författaren till Studier öfver Svenska SkärgiJrdsflottans 
historia m. m. uppgifver sitt mål vara, "att helt enkelt upp
lysa publiken om, hvad sl;ärgårdsflottan egPntligen är för en 
sak, hTad den uträttat och hvad man på grund deraf kan 
vänta sig af densamma.11 Orsal;en till den långvariga strid, 
som hitintills egt rum angående så kallade stora och lilla 
flottan, uppgifver denne lörlatlare vara, llalt sl;f~rgårdsnottau 
saknar en skrifven historia, och en på densamma grundad 
]ära om naturen af dess lirigssålt.11 Han börjar dt>rlöre sitt 
arbete med en med mycl;en fullständighet och ospard möda 
sammanslirifven historia öfver SYenska skärgårdsflottans krigs
båndelser, och uppställer dervid 11de särsldldta historiska 
fao ta på det sätt, som mest underlättar hans bemödanrl('n", 
neml. 11att erhålla materialier till en theori för skärg~rds
flottans krigssäll.11 Af denna sålunda uppställda krigshistoria 
drager han vissa allmänna theorctiska satser, hvilka hufvurl
sakligast äro följande: "När tvenne ar·meer, Hankeratie af 
Inar sin skärgårds-eskader, operera längst med en kust har 

' den arme utsigt till framgång, hvars skårgårdsflotta har öf-
verhanden.11 "En seglande nolla kan blott hafva inflytande 
på en fiendtlig s~ärgårdsflotta, när den år sin motståndare 
i öppna sjön fullkomligt öfverlägsen.n "Den skärgårdsflotta, 
som strider understödd af landtbatterier, kan alltid räkna på 
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framgang, så vida batterierna ej kunna tagas med landsti~:
ning och storm."' "Undel' stiltje och svag vind lillnna skär
gårdsfartyg ostratfade tillåta sig mycbet emot örlogsfartyg 
och utan våda våga sig utom sin Pgen terräng, rmPdan de 
lått kunna manövrera med årorna, då de sednare måste 
liega stilla e Ilet' med möda röra sig" m. m. Dessa ifrån 
krigshistorien hemlade resnitater begagnar han till att der
med ut visa de allmänna grunderna för skärgårdsflottans r,rit;s
aalt. llnciPr cJpnna orJ .. IninP, utvecklar han: Slrärgdrdsflot
tans allmänna bestämmelser; Om naturen of vexelförlulllan
det mellan fästningar och slrärgllrdsflottan ; mellan Armeen 
och slrärgllrdsflottan; Om naturen af örlogsflottans inflytande 
pil skärgllrdsflottan; Om skärgllrdsflottornas inbördes för
hlillande; Om äntring och eldstrid; Om bestryTwnde och con
cent1·isk eld; Om begagnande! af landets slwpnad för att 
gifva den egna elden större styrka och förringa verkan af 
motstllndarens; Om sllärgrlrdsfartygs strid emot landthatte
rier oclt jägare; Om landets besättande med batterier och 
jägare; Om flngliraftens inflytande pil sliärgltrdskriget; Slrär
gllrdsfar·tygs strid emot seglande fartyg och llngfartyg, samt 
Om det inflytande nyare tiders förbättringar till eldvapnens 
fullkomnande sannoli/il komma att utöfva pil skärgllrds-stri
den. Vid frågan om ånekraftens infl)tande på sliäreårds
kriget ullalar Sludir:-fiirfat!aren löljande åsigter: att ång
kraften icke gör roddfartygen oheiJö!liga, men att den "'på 
ett höcst ingripande sålt gör sig gällande i sbärgårds-liriget 
vid alla förrättningar utom striden.'' Skärgårds-sldder äro 
artilleri-strider, säge1· han, och i sådana strider "äro ångf~r
tygl'n afgjo ~dt underlägsna", och det är "otvifvelaliligt", att 
roddsluparne skola erhålla öfverhanden, "så väl ti.llfö~je af 
den ringa träffyta de erbjuda emot ångfartygen, som i an
seende till svå righeten att sk)·dda dessa sednares maskine
-rier." Han anser det äfven 11 nästan omöjliet" för ängfarii
gen att öfve1·segla kanonsl uparne, om dt·ssa sednare i ratlan 
tid och med lugn becagoa sitt artilleri. "Om man Lctän-
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ker'\ särrer han, "att hombkanomrnas portee genom studs

ning lian uppdrifvas till 3 a 4000 alnar, att hvarje kanon

slup under den till, som äfven det snabbaste ångfartyg be

höfver, alt passera denna våglängd, kan skjuta flere skott, 

och att desse, ju närmare ångfartyg komma, kunna riglas 

med desto större säkerhet, så måste man medrrifva att det 

är föga troligt, att ett enda ångfartyg kommer fram till lla

nonslups-linien, ech att således ingen öfversegling eger 

rum., ~Ej heller skulle ånr,fartygens beoaen~nde erbjuda 

någon besparing af penningar eller manskap." 

Uti sin tredje afdelning ulvisar hdn, med lillhjelp af de 

uti föreeående afdelnin~ uppgirna allmänna reglarna, huru 

vår sl1ärgårdsflotta skall allfåndas 'id SHriges försvar. lian 

har härvid föl'ulsalt ett förnarsliril! emot Hyssland, ~emedan 

ingen annan stal kan hafva något intresse i det fattiga Sveri

ges underkufTande>l, samt att Sverige är ensamt helt och 

hållet hänvisadt till egna krafter. Vidare antager han för 

girvel, att när Ryssarne engång lwmma, hafva .de för afsigt 

att eröfra hela Sverige; att Hyssland ej kan använda mer 

än höp,st 150,000 man och ej mer an l 00,000 man vid 

sjelfva landstignings-stället, men att de äro ''väl öfvade, väl 

utrustad t>, till större delen l1rigsvande"; att Sverige deremot 

kan ställa 11 en rinr:a, alls iclie lirigsvand, stående arme ar 

30,000 man, understödd af en massa föga eller alls intet 

öfvadt landtvärn"; att Ryssarne ej skola liomma l!rine Bott

nislia Vil1en öfver Torneå; att de samla sina sl!arQr vid Fin

ska Vikens och Östersjöns l1rigshamnaJ', och tåga öfver Öster

sjön; samt slutligen, att landstignings-stället måste blifva 

någon punkt på den 40 mils lånrra kusten mellan Getle och 

Norrl1öplnrr. Dessa nedslående sannolikheter till trots, gifver 

han oss dock godt hopp om framgång, och visar huru Sven

sila armeen med tillhjelp af skärgårdsflottan på våra insjöars 

"skärmande böljor" kan värja Svenska friheten och srgrande 

tillbakatlrifva de på!l·äugande Moslwwiterne l Det är denna 
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möjlighet, som afgö1· den relativa \'igten af landt- och sjö

försvaret, hvilken beror på <IPn vietiga frå[!an: Ar Sverige 
förlorad!, när en Rysk arme landstigit på dess lwster? "Be
svaras denna frårra med ja", säger han, ~så är sjöförsvarets 

öfverviet öfvH landHörsvaret gifvet, emedan endast det kan 

förhindra denna lands!igninr,. 11 Men lian landiförsvaret rädda 

SverigP, äfVt'n sedan Hysl,a arme~>n landstigit, "så förlorar 

sjöförsvard en stor del af sin betydenhet och ilr nyl!it.:l 1 

()JU(t s3 vido dPt Jriinid J.an )Jjp)pa landtförsvaret." 

Och denna möjlighet Yill Studie-förfJllaren bevisa. ll:ms 

fördelninp, och användande af de SVPnsl•a försvarsl;rafterna, 

samt ut Vl'cldingen af stridens gång, il r hög d igen iniressant 

och liirorili, och Lör läsas i sin hPihet, men utrymmet med

gifvrr hfH' endast ett lwrt sammandr<Jg. l Stockholrns siltir

gård förl;igger han två tredjPd,lar af sldiq;ån.lsflo!!an, som 

bör !wnna hindra en iifren öfverl<igsPn liPude art in!ränea, 

och dymedelst p,öra dd omöjliGt för honom alt landslien på 

inn~nlör lil:r:ande lwst. Sliårg5rdsflo!tan frams~juter dPss

u!om starlin avantgarden till Furusund, Sandlwmn och Lands

ort, samt stöder sig på den såsom centralpnnl;t i slnirgården 

sardeles fördelaktigt betarrna fästningen Waxholru. Bärige

nom blifver Ryssarnes val al lan1lstignings-punkt yrterlir,are 

inslirånkl, neml. till de båda lillststrädor, som ligp,a mellan 

Gefle och Furusund samt mellan Landsol t och Norrl1öping. 

l följd hårar placPrar han hufvudmassan af Svenska armeen 

i Stockholm, med starl;a avantgnrdeu framsl1jutna mot Grissle

hamn och Nyllöpintr, hvarieenorn Ryssarne hastigt lillnna mö

tas när de landstiga, vare sig norr eller söder om Stock

holm. Dessutom förliigger han starfia truppafdelningar, äf

vensom mindre afdelningar af sl1ärgflrdstlottan, vid Umeå 

och Calmar, på det rikets norra och södra delar icke må 

blifva- -helt och hållet blottade. För att Svenslin arrneen 

slutligen slwll blifva den segrande, är det ett hufvudvillwr, 

att den icke eenast vågar någon batalj, utan måste, i följd 
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af sitt underläesna antal och !.>rist pä kl'iesvana, alltjemt 

draga sig tillbaka till det inre af landet. Genom delta åter

tåg skall den, enligt flere uppgifna skäl, dagligen förstärkas 

och fullkomnas und"r det de anfallande HyssarnP, af mot

svarande sl1ål, genom framtågandet försvaga sig. Svenska 

armeen retir.erar sålunda inåt landet, ettdera söder eller 

norr om Målaren, alltefter som Ryssarne haf\'a landstigit sö

der eller norr om Hoslagsskären. Icke destomindre måste 

dock Svenskarne glira allt, utom alt utsi\Ua sig för nPdcrlug, 

rör alt qvarblifva i Mälardalen, h\·ilket, oaktadt deras stora 

underlägst>nhet, icke är omöjliet. Detta verkställes derige

nom, att större deh·n ar den kring \Vaxholm och i Roslags

skären förlaggeJa skftrgårdslloltan, tillika med ett tillräckligt 

antal transportrart H, införas i MälarPn. Svenska armeen kan 

då efter behag undandraga sig Ryssarnes öfferlägsna på

tryclming j kan ömsom förll ytta sig till Målarens öar ocb 

molsalla strand j och återigen göra oförmodade anfall, och 

mot fienden underhålla en beständig otfPnsiv. Hyssarn~.>, 

som ej kunna lemna Sft'nska armeen i sin rygg, måste häri

genom antingen stanna eller ocksil införa en skärg3rdstlotta 

i MftlarPil. Då uppstår ett skärgårdskrig, som sl1all bestämma 

herraväldet öfver denna insjös yta och med detsamma ar

göra Svt•nska armeens ödP, och hvilket krig ulan !virvel Lör 

blirva till fördel för den S;\·enska skärgårdsllottan, emedan 

Svenskarne äro i besittning af öarne. Men oaktadt denna 

säkra framgång, som Studi~-förfaltaren förulsåltPr bör åtfölja 

Svenskames försvar ar Mälardalen, visar han, alt om än 

Svenska armeen skulle frivilligt vilja utrymma Mälardalen el

ler, mot sannolikheten, blifn utdrifven derifrån, många ut

vägar dock aterstå att fortsätta försvaret ooh slutligen be

s~.>gra och tillbakakasta fienden. Han säg~.>r, att enda möjlig

heten för Ryssarne att utdrifva Svenska armeen från Mälar

dalen är, att de först öfvervinna och tillintetgöra den i Må

larn opererande Svensila skärgårdstlottan. J sådan händelse 

blifver Westergötbland den fördelaktigaste reträUvägen för 
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svenskarn4>, emedan de då behålla slörsta möjliga del af ri

kets inbyeeare bakom sig, och dPrtill kunna becagna Carls

borg såsom operations-fästning. Så snart armcen inträdt i 

Westerdalens område, erhåller WrltPrll vid Göthalands för

svar samma betydelse som Mälaren hade lör Svealantis för

svar. Svenska armeen har visserligen icl1e uti Wettern nå

cot ö-system att taga sin tillflylit till, men den har i dess 

ställe den p,enom sitt taktiska läge ointagliea fästningen 

Curl"borg. Der lwn d<>n förslärka sig; d Pr erhålla fri till

försel af lifsm<'del; kan öfva sig j göra ulfall; och slutligen, 

när tillråckli~t fullkomnad genom öfning och förstärkningar, 

frambryta på de punl1ter ar Weltc·rns strand, som finnas 

l:'imptigast, !ör att gifva Ryssen del slulliea dödshngg~.>t l 

Men härtill fordras alt Svensl;a skärgårdsflottan eger herra

väldet på \Vellern. Af lika viet är dd, och ar samma skäl, 

alt Svenska shärgårds-eskadrar beherrsl;a Hjelmann och We

nern. Och detta allt, sf1ger· han, är ''Svenska skärgårdsflot

tans stora och vigti~a uppgift vid Sv~riers försvar, samt huf

vudändamålet med dess tillvaro." 

l enlig-het mNl dessa åsigtrr påyrkar han, och b~.>styrker 

med många fullvigliv,a sl1äl: Skärgdrdsflottans förläggande 

inom befästad ort; Dess dtslriljande frtln linieflottan, samt 

Dess erhllllande af en egen officers-lwrps. Efter alt harva 

gjort en : Gransirning af de olika dsigter, som rdda angd

ende Sveriges sjö{öt·svar - h varvid han tillråder Svenskarne 
o ' 

att ent:anu för al/a afs:iea si~ hvarje "verl;samt ineripande i 

den )'lire politil;en, såsom det höfves en magt ar underord

nad rane, hvillio·n blott i inre förkofran bör söka ett ökadt 

intlytnnde" - komm er han slutligen derhån, alt de få linie

shpp, vi kunna underhålla, äro föga användbara vid fäder

ne~landels försvar, samt "att de ganslia betydliga summor, 

~~.~tl l;a äro nödviindiea för deras underhåll, på ett för sjelf-
forsvaret vi da fo" d l l·t· . r ~a • rr,are satt skulle kunna användas till 
skärgdrds(lottans {örstorande,'4 
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Detta är uppränningen och andan af Studie- författarens 

uppfattning om sl;äre5rdsfloHans värde och framtida bety

denhet. 

Af helt olika åsi(!tPr är författaren till den SP!Irwre skrif

ten: Sveriges Central- och Sjöförsvar. l-Jan hdviflar cen

tralförsvarets förlr:iffligltel, anuat ftn såsom !l et l t tersta slut

V;)rn, hakoro hvill;et Svensl;arne måste u!l;:impa sin sista 

strid eller dö af huneer , ifall ej främmande hjelp i tid an

länder, och han söker visa den verkliga oamäntlharheten 

deraf mot Hysslands öfverl:ir;sna stridsl;raf!Pr. llerravål(let 

öfver ÖstHsjön, medelst en starli örlogsflotta öf\·erl:igs•!n 

den Ryska örlogsflottan, är enligt hans utsap,o "del minst 

liostsamma och näslan enda siillf'l för Sverip,e att bibehålla 

sin helhet okränkt." Och han bevisar, ntt SverieP, utan nå

gon förhöjnine i sl;atterna eller bevillningen och ulan alt 

beröfva armcell nåp,ot ar dess anslar,, lian gifva flottan ett 

årlir,t ökad t anslae af J ,400,000 iflf,;. B:ko, h viilie t slilllle vara 

tillryltest att inom en tidsrymd af 20 år 5stadlwmma en väl 

underhållen och \'iii lwmuon~d flotta af 20 st. 84-kanons 

shruf-liniPs(;epp med 500 hästars masliinliralt; 5 st. 52-

kanons skruf-fregattPr ocliså med 50!1 håstars ruaskinl<ralt; 

5 s!. 1 G-kanons skrnf-l;orvet!er med 300 hästars maskin

kraft, samt dessutom 5 st. avisfartyg och den nu befintliga 

skärgårdsflottan. 

Föl' att bevisa stutlie-författaren de olyckliua följderna 

af c.enlralfiirsvars-syslemet ill!'d d<-ss pår<illuade insjö-stridt>r1 

utheder han sig "det sorglit:a l.alld" att få ll'da den Hyska 

aufallshiirPilS operationer. !lan anser sig ide för bevisets 

skull behöfva bestrida når;on af Studie-författal'ens uppgifter 

om Svenska och Hyska slridsl;raftPrna m. m., utan han an

tager dem alla. I enlighet med studie-rörfaltarens f'tirutsäg

ning landsli[{er han då vid Grissl ehamn. ~Jen i stflllct för 

all följa Svf:'nslia arnte~n, som Sindie-förfaltaren l!!dPr in i 
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·upland och non om Mälaren, marskerar han . genast på 

Stockholm, ltvarest han öfvermannar den derslådes qvarlem

nade garnisoUPU under tlet han missleder Svensl;a 11rmeen 

medelst starka arrier-garden, hvil11a slutligen åfven draga sig 

till stockholm. Enär studie-författaren indragit i l\lålaren 

större delen af tlen i Hoslagssl;ären födJt:eda Svensl;a skär

gårds!lottan, blifver det ingen svårip,het att införa flyska 

skärgårJsnottan, samt Ryska örlogsskepp jemte transport

fartyg, till det haifaonan mil från Stockholm belägna Ersta

\'ik, liVarest flyssame befasta sig tör att arvakla de ifrån 

Ryssland kornulande försliirknin{larne. Försänl;ningrn mellan 

Riodön och Wermdön upptages, Inarefter så stor del af Hy

ska skärp,årdsnottan med Iransportfartyg införes i Mälaren, 

att den hlir öfverlågsen den derstådl's befinllip,a Svenska 

skärgårds!lottan. För att bibehålla Slock!Jolm 8fbränna de 

Norrmalm, men sjelfva staden befästes och bemannas med 

~n p,arnison af 10,000 man. .~fven Södertelje intages och 

befäslt's, hvarefter Rysl1a hufvutlstyrkan, 120 a 130,000 man 

stark, delar sirr och frnmr~· cker på hvartlera sidan af Mäla

ren; iali!tagande att armeerna framtriinga något fortare än 

deras sl«irp,årds!Jotla li!Hlanlränger d~U betydligt svaeare 

Svenska skär~årdslloltan. När Hyssarne nall;as i\liilarens slut 

5öka de vinna Svens-harnes högra flank, ifall Svenskarne öf

vereått på södra sidan; men om Sveusl;arne ännu qvarstå 

på ~l<ilarens öar Pll e 1· öfveq_:ått till norra sidan, framskjuta 

Hyssarne sin södra armclwrps och framirånga till Arhoga 

och l{öpine, ltvarig~nom Svensl;a armeen hlifver afslwren 

ifrån lljdmareu och Carlshorg ·- och följali!ligen förlorad. 

Skulle åt~r Svensliarne ltinna införa återstoden af sin 

Sk<irgårdsllotta i Ujelmaren, och drras arme ((raga sig uorr 

eller söder om llje lmann, så anting.: n Wrfölja Ryssarne dem, 

eller ocli så afvil;a de lit Thorsh<illa, och gå söder om !ljei

IOaren eenom Wiogåker på Ashersund samt utbreda sie mot 
Car l>ho · \~' .. ' re • ,, ester- och Ostercöthlaod. Vore deremot som-
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maren lånet framli(len, eller Byssarnes krafter ej fullt till

räckliga till ddla djerfva företag, draga de sig tillbaka till 

Stockholm och bdästa sir: der. På återviigen ödelägga de 

]\\eri!1e, Weslmanland, Upland och Södermanland. Vid vårens 

ankomst börja de på n)'tt alt operera, men ifrån Norrliöping 

för alt framtJå mot Askersund på kortare väg och genom 

det ännu oplundrade Östt,rp,ölhland, och framtränga till 

Carlsborg, som de beliigra och slutligen utsvälla. Vore det 

en möjlighel för Svenskarne alt tillkämpa sig en slutliG se

ger, så skulle de dock aldl'ig kunna fördrirva Ryssarne irrån 

Stockholm, likil litet som Ryssarne llllnna fördrifva frans

männen och Engelsmännen från Tseroaja-lioien. 

De ekonomiska följderna af dessa tvenne års hig, säger 

ban, vore: "Norrlands tjärn- och trädvaru-handel, upphofvet 

och roten till hela dess välstånd, har blifl·it i grund för

störd j Upland, Westmanland, Neril1e, Westergölhland, Öster

göthland och Södermanland förhärjade j ofantliga arbetskraf

ter draena från land d j vida mer än l 00 millioner !R&. för 

underhållet af arrn een och skärgårdsnottun utpr~ssad af 

sverigt·s befollwing i de obesatta och oplundrade landska

peroa, och Stockholm för alltid i Ryssarnes våld, Sådana 

blifva följderna af vårt sistil nödvärn, Centralförsvaret.» 

l\1en denne SPdnare förfallare vederlågger afvrn Here ar 
Sludie-födatlarens först ornn:11nnda antaganden, Sålunda 

bPslrider han, att Ryssland ej skulle kunna angripa Sverige 

mE'J större arme ån )50,000 1113ll 1 OCh lisar JPremof1 att 

Hyssland l•an samla pil Östersjö-stränderna minst 300,000 

man, som det utan svårighet kan inom kort tid hittranspor

tera, om det får behålla herraväldet öfver Östersjön. Vidare 

bestrider han att Ryssland i ett l1rig vill eröfra hela Sverige, 

hvilkPt vore stridande mot Rysslands l;äoda politik, som, en

ligt historiens vittnesbörd, sällan eller aldrig utsträcl1er sina 

tilltag längre än delvis, så det fullkomligt kan med sig 
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införlifva eller fulll;omligt förtryel;a det landsl;ap Jet besät

ter. Lilwså sägPr han, tvärt emot Sindie-författarens på

ståeod", att n jr lt yssland angrip <> !' Sl'erige, landsiitiH det 

sin arme bakom Dahl- ell er Åneerman-elfvrn och icl1e på 

kusterna kring Grisslehamn eller söder om Landsorl j och 

vid den slutliga frt•den, då Hyssland m5ste vara den seg

rande om vi ej hafva en öfvrrlägscn örlogsnotta, åtnöjet· 

det sig med Weslerbotten, Westernorrland, Jlo'mtlaod oc:h 

Tr·nrlelhiern! Sednn h1•ilar sic j[1tten för att först efter nå

gra årtionden fortsätta sin march. Norrland, och icl;e lan

det kring Wettern, blifver sålunda den sannolika valplatsen 

för nästa strid med Ryssland, i hvill,en strid Svrnska sl;är

gårdsnottan icke hlifver någon hjelp för nrm et' n, enär den 

Ryska örlop,sllottan flindrar den alt framtränga IHTer de 

öppna llacl(en långsmed vår norra lmst. Han såg~r l'idare: 

att om SvHip.es försvar f'j bygces på en slari1 örlogstlotta, 

"utan på reträtt till Carlsborg, då kan Sverig~ sl1atta 

sig lycklig·t om det efler ett par selder eger Falsterbo 

qvar.» - - - "Det ål' således pi}, sjön och med Eng

land som vi i första hand böra försvara oss Pmot Ryss

land." - - - "l'i h~höfva Pj då tvingas till den sorgliga 

nödvåndieheten att genom Centralförsvaret se vår fosterjord 
härjad och bränd.'' 

Men på det vår välfä rd ~j må helt och håll et bero af 

"Engelsk nåd och Eog P!sld intresse" , vill dt>one sednare för

fattare uppbringa vår örlogsOo!ta till j lo' rnngod ståndpunH med 

den Ryska örlogsnottau, som han anser Ryssland ej kan 

åstadkomma större än hvad den nu är, och han söl1er visa, 

såsom förut år nämnd!, att Sverige lwn åstadkomma detta 
• C) " 

IDo m .. o ar medelst ett öi~<Jdt anslag af 1,400,000 !f?&. B: ko. 

Denna årliga summa, säger han, kan erhållas ar statsverkets 

v.id sista riksdagen visade årliea öfversl10tt af 3,600,000 !fl&. 
ttll extra ord inarie utgifter; och statsverket skulle det oak-
tadt sedan landiförsvaret J r , än s äng ~ lser, hospital er, vfl gar 

4 
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m. m. erhållit hvar sin beskärda del, hafva en årlig behåll
ning ar minst 400,000 !11&. l.>:ko. Sveriges sålunda frambrin
gade 20 ångsli~pp och l O finefregatter och korvetter m. m. 
slwlle, enligt författarens åsigt, blifva fullt stridfärdig med 
en bemanning af vår (nominPIIa) styrlia 7,880 man stam
trupp, 3,956 man handels-sji\folli mellan 20 och 30 års ål
der samt med våra 5 Id assers sjöbeväring 21,000 man. , 
Ett årligt exercis-anslag ar 368,000 !Rfo. b:lw anser han vara 
tillräcldirrt att bilda stamtruppen till Pn ''rullt siövan'l, 

11
fullt 

öfvad11 ~ch "disciplinerad" tredjedel ar örlogsflottans hela 
besiittnio&s-styrlia, utr,örande 18,000 man. Författarens egna 
ord tlro: "att Sveriges sjörnalit med latthet kan uppbringas 
till den höjd, att den fnlllwmlip,t lian måla sig med Ryss
lands närvarande, och att denna sednare, till följd ar brist 
på dugligt sjöfolk, ej lian betydligt ölias.11 Men han säger 
tillilla; att om ao det Tore möjli[lt, lJVad Studie-förfatlaran 
antager för afgjordt, att Ryssland kan så mångdubbla sin 
IJotta alt den för all framtid blir den Svenska fullliOmligt 
öfterläesen, "sd bör Sverige derföre icke afsäga sig den roll 
af EuropeisTi .'ljömakt, hvilken dess naturliga läge anvisat det.

11 

nåda dessa slirifler, ehuru i strid med hvarandra, ut
visa liVar !'ör sig myclien militärisk lmnslwp och varm fo
sterlandsllärlek, och då de lillil;a äro författade med utmärkt 
reda och Idarhel i frarnst~llninp,ssättet, är det iclie för myc
ket sagd!, att de höp,l'lifjen förljena att läsas af hvar och 
en, som ha1· uppmarlisamheten rilllad åt fäderneslandets fö'r
svar och framtida lycl;a. Utom dl't deltagaude, som ett 
vigtigt ämne, talangfullt afhandladt, alltid bör tillegna sig, 
innebära dessa skrifter dessutom den märkliga företeelsen, 
alt de båda, ehuru omfattande sjöförsvarets angelågPnheter, 
äro förfatlade af officerare inom armeen. Denna deras här
komst år ar stor betydenhet, och bör iclie förbises, ty iföljd 
af densamma ur man tvungen att anse dem slisom en ren 
öfvertygelses oväldiga uttryck, oeh helt och hållet fria från 
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yrlirsmånnens ofta anm:il'lila partisl.!iet och ensidighet. Och 
genom detta deras sjelfsl;rifna anseendP, äfvPnsom genom 
den l'idsträcl.tare militärisl;a synpuni;t, hl'arifrån de gransl<a 
och till:irnpa de olilw sjöförsvars-systPmern~, hafva de gifvit 
~jelrva sjöförsvars- fdt:an en hittills iclie ern5dd lyftning och 
ett vida allmännare intresse. ~len då mm sålunda uppfattar 
dessa sln·ifter, - då man frilaeer dem för all slaes ensidig 
förk.iriPk för det ena eller andra vapnet af sjöförsvarets 
(.\'t:'llllC ofifl!) bocffln,fc~Jc.:Jnl• - Of'h rlf. man dertill finner, att 
deras talangfulle oeh miliiiiriskt bildade, för alla sido-intres
sen ointaene, författare kommit i sj~lfva bufvudfrågan till 
uiamP!ralt motsatta åsicter, och sålunda icke lmnna letnna 
den efter ledning törstande läsaren n5eon htl{;svalelse, - så 
måste man födviDa att fmnu på lane tid finna någon all
mfwnelig;,n• lifvntycPise, sum vet att lösa den redan hun
draåriga tvistefrfi~an. Och d>"nna 13ahylonisl,a villervalla, hvar
under man tvistar om satser, som i andra hinder langese
dilll blifl'il antaena såsom axiomer, måste man förnämlieast 
tillshifva de alltjemt uppdukade ytterlighetPrna, hvilf,a inom 
tankens område äro Iiiiii og~nsamma för frulllbarheten som 
de lössluppta elementerna uti df>n yttre naturen. Förfal
larne till ifdip,avarande båda slirifter hafva omissliänneligen, 
hvar och en åt sitt håll, cått lanr,re än hvad fö1· det all
männa bästa han vara hillsosamt, och deras onPldigen vackra 
syst~mer, om än theort·tislit ril.tiga, måste, enlit;t många 
sannolil;h<'ler, vid tillfimpaingen blifva högst otillfredsstäl
lande. 

Den förstnämnde af slirifterna eller studier ö(ver Sven
ska Skärgdrdsflottans historia m. m., som redan länge varit 
tillr,anglir, i bolihandeln, slinlle långt för detta hafva blifvit 
anmAld i denna tidsl;rifl, om man blott i ett föt· allt hade 
burmat girva den det odelade bifall, som den genast erhöll 
i de allmänna tidninr,arnP 1 och hvill,et den ärven i llere hiin
seenden obestridlicen förtjenar. Ett dylilit oinsl;ränl•t till-
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erkännande ansilr,s docl1 h3rvidlae vara oförenligt med öf

vertrcelsen, och du ,Jd •l"ssutom aillid är fara för missför

stånd och rnisstyoninr,, om man än aldrie så lent tvi!lande 

vidrör nfieon af sliiirgård s-vapnets månr,a ömtåliga lif>frågor, 

så bjöd urannlagenheten, alt heldre l1elt och hållet tiea och 

blifva salier till uraktlåtPn het, än att möjli[!tvis utkasta frö 

till fiendllip,a liänslor . !\'len nu, sedan tviOet redan blifvit 

vaclit r,eoom den offentliea motsliriflen Sveriges Central

och Sjöförsvar, hvil11ens lörlaltare, "''"tastelie- för ~~~ por

tiskhet, oförlwhållsamt bestritler studie-författarens hela sy

stem, vore det {'Il öfverdrifvr!n undfallenhet att tillbaliahålla 

nåera jemförelsevis rinp,a men icke destominlire vigtiga an

märkningar. 
{Forts.) 

BETRAKTELSER ÖFVER FARTYGS FORl\1. 

(Efter "the Artizan"). 

Få ämnen torde vnra af större vip,t för håde hies- och 

handelsflottorna än proportionen af fartygs dimensio1ier och 

deras form. Och likv ill tyd es d<'n fråean: "hvilliP.ll är lar

tns bästa form'?" förblifl'il lil1a oafejord som den varit, om 

man skall dömrna af de försöli i fartyr,s olika liOnstruerallde, 

som mun öfverallt finner. Det oaktadt förelwmma nemligan 

många nya skepp med en ledsam ryktbarhet för att vara 

våldsamma eller ranlw, andra förmå iclio uyttja sin bestyck

ning i sjöt;ång, styra illa e ll er manövrera opålitligt. Ett be

vis på de nya försöliens misslyckande äro de tlytande batte

rierna, hvilka ligga för djupt och äro, minst sagd!, illa be

rälmade . 
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Sir Walter 1\aleieh l'llrar i si11a ~~- l G l u utcifna ~l.le

trakt,lsPr öf1·rr notlan och sjöljenstrn" följande sanna om

dömen i tlessa ämnen: Vid d t sl,epps bn;c-ande erfordras 

förnämligast dPssa sex villior: 

l. Att del år starkt sammansatt. 

2. Alt det är vfliseglimdo. 

3. Att skt>ppssidorna äro tjoclia . 

4. Att det kan n l' ttj a kanonorna i alla V;id••r. 

5. Att 1iet är maklip,t. 

6. Att det manövrerar IIH'fl I:Hlh"l. 

Derefti'r anmflrlier han, att det för forll;omst bör hafva stor 

lånt:d, men med s~ iindamåJs.,nlip,a proportioner, alt det 

hvarken må sälla ned i sjön ellt•r tap,a den öfver, utan berp,a 

sig val. Det f11· dl'l'före af viet , alt dd ick e liommPr dju

pare ftn efter berftkning, siivida icli e boa och l~rinp, skola 

förderfva s re l i ngs-e~en sliapern il. 

Den vanliga h:indelsen med snabbseglare iir, som lla

IPip,h säger, alt de liöra l'åldsarnt genom sjön och tar.a vat

!Pn öfver sig. ,\rne rilianarne hafva isynnerhet tagit först,get 

i delta afseende, men Ellf:elslia sliepp hafva ofta befunnits 

underläcsna nndra nationers i lftbe t:linp,. 

Ddta föranledde palriotisbt sinnade män i England att, 

för att befordra förbättringar, bilda ett s<illshap i skepps

byggeriet, lll'illiet 1791 började sina arbetPn. Vidlyftiga och 

liOslsamma försÖI! förel op,os öfver nytande iiUIOI'llS mol stånd 

mot lasta kroppar, dervid Öfvrrste IJPaufoy gjort sig ett 

stort namu genom arh t> te 1 
ännu mera 

erhöllos. 

oc 1 pelmniära uppoffrin~:ar, men 

fö r de sedan k · 1 11118JOrt a rön, som dcricenom 

Ar dessa r(·)· l·so'·l! . l . VIsa( e s1u, att tillö!wine i Linp,den af 

eu kropp, af näslan IIVilliell r orm som hel st, ulomordentliet 



54 

minslwr det motstånd, livarmeJ d t• n röres genom valt n et. 

ÄfvenleJes befanns en lwn meJ spPtsen främst möta mindre 

motstånd, än med basen; samt PO bred och läng planl;a 

löpa lättare genom vattnd på flatan, än då den är stalid 

på kant. På grund af detta rön har man frilmlwrnmit med 

följanJa förslag: 

Då ett sliepp sl1all nppfjlla ändamålet såsom handels

fartyg, bör dess fonn heräknas att uppfylla 2 villwr: 

1. Godt rum och ~AI,P.rt log•• för· la>ton. 

2. \'älsrgling, för att eöra resor så hasti~:t som möjliet. 

Af hvad man ser i de Ilesta hamnar, lydes ändamålet 

att komma fort fram vara det man förnämlieast afsett, och 

att ernå det äro för- och al;tersll<"ppen så sl;arpa och smala 

som möjliet, bredden [örminsiHtd, nH:n sl1eppets liin1:d öl1ad 

för att gifva nödiet lastrum. Man har såluuda närmat sig 

formen af on på l1ant sliilld planlw. 

Då man litet· med allvar tiiniH·t· på den molsalta ytter

ligheten, närmande sig formen af en natt ligeande planka, 

så OnoPr man dess molsats endas t i hrnl•, i del sålunda 

byggda slil'PP torde hafva ben[tf:r.nhet att grflfva "'·'d sig i 

vågorna, hvaremot Oalhollnade sl,u!le mera ål;a öfver sjön, 

så att säga, och sålunda vara maliligare, snabbare och min

dre fallna för att taga io vatten, vare sig för-ut, al1ter t'l!er 

på sidorna *'). 

Som vattnet är ett ämne utan förmår:a alt hopträngas, 

och Pl1 deruti flytaode liropp entlast kan Pga · d~nna ep,en

sliap genom alt undantränga en lika vi:;t vallen hvars 

sträfvande att återtaga jernmigteo trycker lil;a på all a lirop

pens sidor - så måste kroppen ona och taga lika stort 

") Detta torde icke vara fullt bovisadt. Ö(v:s anm. 
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rum i vattnet, hvad forrn den än må ega. frågan blir der-

förf' hvill;end t>ra formen Prfordrar den största liraflen för 
l n 

att drifva kroppen genom vattnet'? D('rpa svaras genom 

Öfverste J3eaufoys förSÖ fi 1 att dPn flalt lagda pJdnkall rönte 

minsta motståndet. 

Det blit· da en annan frfiga, huru denna princip må 

kunna användas på formPil af t t t fartygs sk ro f; en frår,a, 

som f{onstrulitörer må bättre ber:runda, mrn till hvars Iös

nine för es lås ett fartm mf'd fulllwmligt jPmnbredt dåek, 
biiJande halfcirlielformiga ändar, och dessa cirlielhägar sträc

kande sig konislit ned mot liöleo, som gjor•lrs betydligt 

kortare än dftckPt för att eifva en sp~tsir: anfalls-vinkel. 

--S$Qf-~'vL 

-----~~YL ; c-=--=~ 
,F ---

/ 

Slieppssidorna, hvill1a uppifrån sedda sl1tille framsirlila en 
fullkomligt rall linea, borue på höjden vara ddade i 3 eller 

~ lika dl'lar, af hvill;a hvarje belacktes med halfrnndade el

ler urhåll1ade rånnor i horizootell läge för-ifrån 3kter-ul, 

hvil11a på ett fartm af jern vore lått lwnstrueradP. Denna 

form bidrager såväl till att fartyget får starl1a sidor·, som 

till att bqta och afslå hvarje vår,, som slår upp tlt-rPmot, 

och när fartyget vid bidevindssrgling l<igp,er öfvPr, lwmma 

bågarnas undra ddar att hindra afdriften, hvilket ett farlyp,s 

sidar af vanliff form iclie förmfi. Dd ant nges derförr, alt 

ott fartyg, hyggdt såsom här utvisas, siHille ega företr;id<'n 

uti lastdryghet, slyflJet och snabbsegling, t.Clllre sliydd mot 
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sjö och st iinl<, mindre drifvand e 5t Iii, samt enklare ko u· 

strul1tion än de nu brnlili1:a fartyp,en . 

Den stora svårip,heten vid konstruerandet ;ir alt liimpa 

ett farty p,s form lika väl för lu t;n och up prörd hafsyta, men . 

i våra vanl i ~:a fartn: förundras fonmn af den nedsänlila de

len hvarje öv,onblicl<, genom de sli iljalili~a båp,ar, som bilda 
botten, och följakllip,en [ör,indras di•pla ce rn ent r ts tyngdpunkt 

canska betydligt, alltsom l'arty~et uppl yftes, nedfaller Pller 
rullar. Delta måste allli,l blifva h ;.,,,J ,,i<Pn m gJ en låu g, 
ral< köl, antingen far·tn: et har sli arpa ell er fjlliga ;indar, och 

sålunda bryt es slleppsl;roppl:'n våldsamt. ~len dd brflda far
tyget med den hår anp,ifna enkla form är und erliastaJt jem

förelsevis små förändringar i vattenhålans tynp,dpunl1t, och 

dessa mera tvärshpps än för- och al1t erlir;t. 

Dt'n halfruntia ak tern och bor~en 11omrna att gifva be

qvämlig inr ed ning för befäl och b ~så ttoing, älvensom de väl 

p3ssa till l1anoners placerand e pa lirigsfartyc. K3nonliulor 

siw li e förgåfves mlfalla släfvnrn es runda slu ttn iur:ar, i det de 

såker li ~e n sliulle studsa dPr ifrån i sj iin utan att sl;ada, an

tin p,e n de triiffarl e öfv<>r eller und Pr valtnt?l. Helinearne el

ler den öfvPrsta delen af sli eppssidorna liunde ruorltoml1ring 

falla inåt i halfrät vinliel, så att liul or äfven deremot skulle 

sliota. 

Ett så!bnt fartyg skulle styras med 2 roder, ett på 
hvardera låringen, genom mac:hineri inrättade att lwnna rö
ras såväl på en gfmg som sersldldt, af en man, ståPnde nära 
den , som förde befäl et. Lil<vål :ir här icke värdt att ingå j 

de taljer, utan öfverlemna dem åt den slwppsbyggarP, som 
siwile vilja taga upp ämn et och utföra det. 

Officiclt Stadgancle. 

I{ONGL • .M.u:TS NÅDIGA REGLEMENTE FÖR DESS FLOTTAS 

l\'IEKA.NISKA 1\0RPS j GIFVET STOCKHOLMS SLOTT 

n~> N 2fl OKTOBER 1 R55. 

Ar t. I. 

Korpsens organisation och tjenste{örhdllanden. 

§ l. Chefen för Sjöförsvars-OPpartem Pnt et utöfvar fort

farande, intilldess annorlunda kan varda i Näd er lörordnadt, 
närmaste Chefskapd öfver Flottans Melwnislw Korps, hvars 
nuvarande or~;aoisalion äfven i öfriet tills vidare förblifver 
oförändrad. 

§ 2. hvad an~år disciplin, subordination och ansvar 
rör tj eoste fel lyder Korpsen under l{rieslaearne. 

§ 3. Korpsens med löner på Stat försedde Of!icerare 
hafva dessutom ntt ställa sig ti ll efterrättelse tJVad gällande 
författningar i afseende på tjenstgöringen inom Mekaniska 

Departementet vid Flottans stationer innehålla samt vidare 
kan varda dem till ial!llacande föreslirifvet. 

§ 4. De vid Korps en utöfver stat anställde Officerare 
äro ej till tjenstgöring förbundne vid andra tillfällen, än då 
de dertill särsllildt beord ras, och slwla i sådant fall ega att 

under tjenstgörin gs tiden tillgodonjuta särskild! bestämda arr
voden e ll er tral1tamenten, äfvensom ers:l!toing för resor rfler 

gällande Hesereglemente, der elylik ersiittoine kan ifråea-
komma. . 
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sjö och st fml1, mindre drifvande åt Iii, samt enklare kou

strulltion än d~ nu brnlilig:J fartyp,en. 

Den stora svårip,heten vid konstruerandet ;ir alt liimpa 

elt rartyp,s form lika väl för lu t;n och uppr ilrd hafsyta, men . 

i våra vanli(p~ fartn:: förändras formPn af den ned sän li!a de

len hvarje öv,onblicl1, p,enom de sli iljaldi~:a bå3ar, som bilda 

botten, och följaktlieen röriindras deplacementrts tyngdpunkt 

canska betydligt, alltsom l'artn:et upplyftes, nedfaller Pller 
rullar. Delta måste allti,l blifva hi>n.t,,I<Pn mgJ en låug, 

rall köl, antingen fat·tyget hat· slwrpa ell er filliga ;indar, och 

sålunda brytes siiE~ppsliroppl:'n våldsamt. Men df't br~>da far
tyget med den här anp,ifna enlila form ftr und er liastaJt jem

rörelsevis små förändrinp,ar i vattenhålans tyngdpunl1t, och 

dessa mera tvärshpps än för- och al1terlir:t. 

D('Jl halfruntia aktern och bor;en lwmma att gifva be

qvämlig- inredning för befäl och b~sättning-, älvensom de väl 

p3ssa till l1anoners placerande pa lirigsfartm. !bnonliulor 

siwlie förgåfves nnfalla stäfvnrnes rutrdn sluttninr:ar, i det de 
säkerligen sliulle studsa derifrån i sjön utan att s~ada, an

tin p,e n de träffade öfvt>r eller und Pr vattn<'t. Helinearne el

ler den öfHrsta delen af slieppssidorna liund e rundtoml1ring 

falla inåt i halfrät vinliel, så att liUior äfven deremot skulle 

slinta. 

Ett sildant fartyg skulle styr·as med 2 roder-, ett på 
hvardera låringen, genom rnac:hineri inrättade att lwnna rö
ras såväl på en cång som sersldldt, af en man, stående nära 
den, som förde befälet. Lilivål är här iclie vänlt att ingå i 
detaljer, utan öfverlemna dem åt den slwppsbyp,gare, som 
simlie vilja taga upp åmnet och ulföra det. 

Officielt Stadgancle. 

1\oNGL. :MAJ:Ts NÅDIGA REGLEMENTE Fön DEss FLOTTAs 

l\'IEKANISKA KORPS j GIFVET STOCKHOLMS SLOTT 

m ' N 2!1 OKTOBER 1 P.55. 

Art. I. 

Korpsens organisation och tjenste(örhdllanden. 

§ 1. Chefen för Sjöförsvars-OepartenH•ntet utöfvar fort
farande, intilldess annorlunda kan varda i Nåder lörordnadt, 
närmaste Chefskapd öfver Flottans Melwnislw Korps, hvars 
nuvarande oq:anisation äfven i öfriet tills vidare förblifver 
oförändrad. 

§ 2. hvad aneilr disciplin, subordination och ansvar 
rör ljenstefel lyder Korpsen under l{rieslagarne. 

§ 3. Korpsens med löner på Slat försedde Officerare 
hafva dessutom att ställa sig till efterrättelse hvad gällande 
författningar i afseende på tjenstgöringE'n inom Mekaniska 

Departementet vid Flottans stationer innehålla samt vidare 
kan varda dem till ial1!1acande föreslirifvet. 

§ 4. De vid Korpsen utöfvPr Slat anställde Officerare 
äro ej till ljenstgörinp, förbundne vid andra tillfällen än då 

de dertill sårsldldt beordras, och skola i sådant fall 'ega att 

under tjenste-öringst iden tillgodonjuta särskild! bestämda arr
voden eller tral1tamenten, äfvensom ers:iltning för r esor pfter 

gällande Hesereglemente, dt>r dylik ersiittoinc kau ifråga
komma. 



58 

§ 5. Lönlös Oflicer, som ej enligt ordres år i statens 

tjenst eller vid något dess arbete använd, anses såsom inom 

Riket permil.terad och bör till Korpsens Cher, vid nästkom

mande års början och sedermera vid h varje förändring, upp

gifva sin vistelse-ort samt i nästa Januari månad och der

efter i samma månad hvart 3:dje år aflemna fullståndig tjen

steförteckning. 

A1·t. II. 

Villroren för utnämning. 

§ 6. För utnämning till första Officersgraden vid Korp

sen fordras, med det undantag, som uti nästföljande § om

förmäles: 

t:o att den sö lwnde år minst 18 år gammal och begått 

H. H. Nattvard samt ejort sig kftnd för en hedrande vandel, 

hvilket allt med behörigt Prestbevis bör styrlias j 

2:o att han visar sie hafva undergått antingen vid något 

af Ril1ets Universileter student-examen, med befrielse från 

Jh·breiska, Grekislia o.:h Lntinslia språlwn, och dervid erhållit 

minst sex vitsord af Godkänd, eller i Carlslirona dt>n exa

men i Humaniora, som gäller för antagning till Officer vid 

Kong!. Maj:ts flotta; samt 

3:o att han vidare: 

a) antingen genomgått den för Civii-Ingeniörs-EleVPr 

föreskrirna lärolillrs vid Mariebergs Läroverli och i utgånes

examen bli fvit godliänd samt derjemte, under rn tid af sam

manlagtlt 2:ne år, tjenstgjort eller varit anställd ''id någo t 

större allmänt eller ensliildt byggnads-arbete, med vitsord 

om de nid lidagalagd duglighet, äfvcnsom fallenhet för d llil.a 

arbetens utförand e ; 
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h) eller g-enomeätt Je vid TeliiJO!or,islia "Institutet antagna 

tärol;ursH, förniimlit~ast dem i Machinliira och Mekanisk tek

nolot;i, och uti det från denna Låro-anstalt undfång-na af

gångsbetyg hlifvit godlii-tnd s<lmt jemväl vicl någon större 

Mekanisk eller annan Verl;stad, hvarest prnlilis!i insig-t i me

tallers bearbetande samt maehiners l;onstruktion, uppsättning 

och sl;ötsel lwnnat vinnas, varit anställd uti tillhopa 2:ne år 

mr.d vitso rd om under tiden visad fallenhet för och skick

lit;IJet i machin-arbetens verl!stiillande j 

livarförutan nan, i l>egge JaJJen, t>ör Jwnna JOrete bcvic 

från nårrot militärt und ervisnings-verl; öfver r,odkiind Iwnskap 

i eällande kri::;slagar samt, i händelse han genomgått Telwo

loeisl;a Insti tut et, iifven vederbörligt intre om med godt 

vitsord aOa[!d rxamen i civil byggnadslwnst. 

§ 7. Till vinnande af Officers-befordran \'id i{orpsen 

må dock, df1 synnerligt gilliga siliii förefinnas, äfven kunna 

i uoderdånieh et anmälas de Öfver-MacJ.inister vid Flottan 

eller andre personer, som, utan att hafva g<'nomgått de i 

nästförest5ende § löresl;rirne theoretisl;a lärolmrser, allagt de 

i samma § Lit!. b omnämnda pralili slia prof, och förviirfvat 

ffrundli:;a insiuter uti hvad, som hörer iii! åogmachiners 

samm~ns<ittuing, sl.ölsd och vflrd, samt 

dervid förPlwrnmande arbeten sig utmärlit. 

rande till underdånig efterrättelse liioder. 

OSCAR. 

under ledning ar 

Hvilket vederhö

Datum ut supra. 

C. Il. Ulner. 
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SAmiANDRAG AF ÅTsKILLIGA J{ONGL. BREF, FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER l\1. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(Kong!. Bref.) 

1855 Nnv . il _ Hl . l{ M hnr fnnnit fi\r gndt i NSdor tillilta, 

att 20 Sl1$ Dref-lump må utau föreeående auktion från 

Flottans Varf i Carlslironn till Stadens Fattigvårds-Direli

tion afyllras till det vid sednaste försäljnings-tillrålle för 

sådan lump erbjudna högsta pl'is. 

s. d. 1{. M, bar i Nåder bifallit, att för Sjöfästninearne 

Kungsbolmen och Drottninesldirs behof få å l{ronr.ns Varf 

tillverkas 3:ne st. vattrndistiliPrings-apparater·, och sl1all 

kostnadPn derför bestridas af dertill förut anvisade medPI. 

Den 28. 1\. M. har i Nåder lilla[!! Öfver-\1achinisten Classon, 

som under KorTetten GeOes expedition inn evarande år 

varit omh1Hd J;ommentlerad såsom Uppbörds-M•lchinist, en 

gratifil1ation af l OU ffi&. B:ko, som si• all ut~ å från d d an

slag, hTaraf kostnadt•n för· nämnde exprdition sliall be

stridas. 

s. d. K. M. har· i Nåder birallit, att Daglönarne vid Stocll

holms stations af Flolian Timmermans- och l·landlverks

stat må för detta års sista qvartal få tilleodonjnta et t till

skott af 2 ./.I. B:ko om daeen per man nti förut innehaf

vande nOöning, att nteå af befintlige besparingar å 5:te 

hufvudtitelus aOönings-anslae. 

s. d. K. M. har i Nåder tilld~lat aOidne Löjtnant<'ll och 

Lots-Åldermannen i Sandhamn F. T. G}llt·nspetz' fjl'a oför

sörjda barn, i likhet med hvad förut egl rum, en nfHie 

gåfva af 66 ~ 32 .!.I., att utp,å af besparade lotsmedel. 
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s. d. K. l\'1. har i Nader tillagt Kaptenen vid Flottan och 

lUdd. A. R. Egerström en gratifikation af 200 tf~&. B:ko, 

att uteå af 5:te hufvudtitelns :~nslag till extra utgifter, 

såsom vedergällning för bestridandel af l{ommendants

befattningen vid Flottans station i Stockholru. 

s. d. K. M. har i Nåder funnit sl!iiligt tillerkänna Premiei·

Löjtnaut C. Kleman traJilamente efter 7:de klassen uti cäl

!3nde Resereglemente under de resor, hvilka han företager, 

l OCII för l)onc .. n vrpclr.,onP. insnpfdi{\n i\fntH• Jif.•5 rll"lninP.:s

anstalterna pil Rikets kusier, mt>d riittighet för honom att 

efter denna beråkuinesgrnnd utbekomma ersättning. 

Dec. d. I~. K. M. l1ar i Nåder funnit för god t bifalla, att, 

under expeditioner till allägsnare farv8tten i varmare luft

streck, i stället för den, uti 93:e §. af l 841 års Nådiga 

Ree lemen le för hushållningen QCh redogörelsen under sjö

expedit ioner föresl1rifne, utspisning af sill och smör till 

frulwst åt besättningen, må till hvarje man utspisas 2 lod 

cacao och 2 lod socker per dag, äfvensom 8lt å fartyget 

intagas en n.intlre qranlitel konserveradt l,ött och torkade 

grönsaker, för att efter· Liil1arens föreskrift för hvarje fall 

användas. 

Den 21. K. M. hnr i Nåder tilldelat Konstapels-enkan He

lena Sjöberg, lödd SurHll'rcrantz, en nådt-gåfva af 20 ~ 

E:ko, och aOidne Flacr:-Konstapel Stenlwrgs erterlemnade 

doller, Aurora Christina, 16 tf~&. 32 sli. B:lw. 

Den 25. 1(. l\'1. har i Nåder bifallit, att för i Am:ts-Krigs

ruans-Kassan befintliga disponibla lillgilng få inköpas Hypo

theks-föreoings-obligationer, äfvensom alt utlåning från 

Kassan får· ske mot inteckning i jordeeendom till i af 

~axerings-värdet, samt att amorterinp,s-lån till lägre belopp 

an 5000 tf~&. äfven från samma Kassa få utlemnas. 
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Förändringar inom l{onyl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 7 Januari. Till sekund-Löjtnanter: utnarninerade 

Kadett-l{orporalerne C. R. H. S. von Krusenstjerna, C. G. 

n,·.,ooerg, Friherre G. l\'1. u. nuuH• ocn IL A. F. Öberg. 

Den 26 Januari . Till l{ommendör-r<apten: l(aptenen A. 

R. W. Egerström; till Kaptener: [(apten-Löjtnanterne C. C. 

Warberg och O. G. L. Trolie; till Kapten-Löjtnanter: Pre

mier-Löjtnanterne C. l(leman och C. A. Petterson ; till Pre

mier-Löjtnanter: Selwnd-Löjtnan!erne O. Lagerberg och 

Friherre C. G. von Otter. 

Den J 9 Februari. Till Revisor vid Sjömilis-Kontoret vid 

Carlskrooa station: l(ammarsl!rifvaren, t. f. Revisorn vid Gö

theborgs depot H. G. Löbeck. 

Förordnande: 

Den 9 Februari. Till ordinarie Lärare vid Na,•igations

skolan i Gtfle: Kapten-Löjtnanten B~ L. Ulrich. 

Dödsfall: 

1\ommendör-l{aptenen och Riddaren ar [{ongl. Svärds

Orden M. G. Törnqvist, den 4 Februari. 




