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N åg1·a drag af Kl'igsyrkets utvecklings
historia *). 

sedan förra årets högtidsdag, då jag inför Kongl. Or

logsmannasällskapet hade förrnån anföra några ord om pau

sarklädda krigsfartyg - mer! särskildt afseende på monitor

systemets lämplighet för SYerige - har icke, hvarken hvad 

pansarfartygen vidkommer, ej heller hvad i öfrigt tillhör den 

afdelning för hvilken jag har äran nra föredragande, någon 

förändring af större betydenhet egt rum. Så vidt jag kan 

förstå har detsamma blif\it stadfästat, såräl genom de nord-
' amerikanska krigshändelserna äfYensom af allt lwad man vet 

blif1;it vidtagit inom de stu_rre marinerna. Det nakna trä

skeppets oförmåga att i stridsduglighet mäta sig med deli 

pansarklädda, är nu allmänna opinionens röst; monitorerna 

hafva i de hårdaste strider Yisat sig cga den styrka och oför

störbarhet man af ett menniskoarbete rimligtvis kunnat för

vänta; och Y åra gamla segelskepps ridmakthållande för blif

vande strider, är numera ett talesätt som endast tillhör de 

dödas språk. Det är alltså icke skäl, åtminstone ej någon 

nödvändighet, att just nu vidare orda härom. Det föregick 

dock åtskilligt, innan dessa frågor erhöllo för sig den opi

nion som de nu i vida Yerlden ega, som Yäl förtjenar ~ill_r

skild uppmärksamhet, och hrilket tillika väcker'11ågkomsten 

ar hvad likartadt sig tilldragit und er förflutna tider. Nu så

som tillförne är det med srärd och spjut vägen måste öpp

nas för det tidsenliga och rätta. Icke ett steg framåt utan 

motstånd och strid. Hvarje ny sanning, Yare sig inom det 

") Anförande at kommendörk~pten Adlersparre i Kong!. Örlogemanna• 

~~~llskapet, högtidsdagen den 15 NoTember 1863. 



kl ·cra ,-etandets hö<Tsfa områden eller längst ned ibland mens 1, · "' · · . 
de obetydligaste hvardagsbestyr, har alltid, innan den vunmt 
erkännande, haft Yedersakare att öfyeninna, strider att ut
kämpa. Om än aldrig så ren oeh obemängd, samt sluiligen 
obestridligt prisad såsom allmänneligt välgörande, har den 
dock alltid , att bö1ja med hlifvit misskänd såsom underhal
tig; och om den i någon vidsträcktare mån ingrip it i de 
menskliga förhållandena, har det aldrig uteblifvet, att den 
föregifve ts yara vådlig både för det allmänna och den eri
skildte, samt under dessa föregifvanden angripen f~r att: oom 
möjligt, qyäfyas eller tillbakahållas. Krigsyrket, langt 1fran 
att härvid gö ra ett undantag, fi'amvisar lika bjärta exempel 
som dem man finner annorstädes. Ser man inom detta yrke 
cle ädlaste dygrler, så kan det icke heller förnekas, att eU 
olycksdigert begär att mer fika efter det stora antalet än ut
märkt duglighet; att förkärleken för gamla vanor, oviljan 
att lJJicka framåt, samt afskyn för Inad som är nytt, icke 
heller äro fr ämlingal' inom de tappres leder. Hur ofta Ilaf
va icke hela korpora tioner - h1il ka naturligtxis anse det 
stora flertalet shsom en vördnadsbjudande autoritet - rest 
sig enwt de på bästa skäl grundade förändringar; hur illa 
har det icke upptagits, när någon belvitlat att en sekels
o-ammal institution i sin ålder eger en borgen för evigt be
;tånd; h vilka anklagelser b a fra ej blif\it utkastade, derföre 
att sanningen afslöjals och de brister som f'örefunnos blil\it 
blottade; och !11ilka strider hafva icke rasa i och huru lång
varig kampen, innan det som förr raril dugligt men icke 
m~1.! förmåt •· åstadkomma sin åsyftade verkan, nödgals git\a 
vika för en tidsenligare fulländning. Enligt krigshistoriens 
många vittnesbörd, är det en föd sloYånda så snart det sät
tes i fråga att förbättra . Aldrig ett steg framåt utan arbete 
och strid. Skall sanningen segra måste den iklädas brynja 
och svärd; en drömmare är den som tror att man blott och 
bart med oliYqvisten skall kunna göra tillfyllest. Men oak
tadt motståortet "vanligen är hå.rdt, och skarorna talrika som 

-' 

,-

emot tiden och dess förbirtfringar -ropa: korsfäst! - och -
för att begagna ännu ett bibliskt talesätt - oakladt försy
nen i sina skickelser ej sällan utyäljer det SYagt är för 
verld en för atl göra det till intet som mäktigt är, så har 
dock all tid , menskligheten HU fromma, hvad nyttigt och rätt 
~0111 ar tid en blifvil framfödt, slutligen segrat. 

I vårt eget fädernesland, såYäl som inom alla andra 
länder, har krigsmakten, till lands och Yatten, varit en tum
melplats för denna strid emellan benägenheten att stå still 
och begäret att gå framåt. Det torde icke Yara utan in
tresse, och icke heller utan nytta, att häråt egna några 
ögonblicks uppmärksamhet och se till huru dessa strider i 
smått och stort hos oss Ilafra uppenbarat sig. Icke heller 
kan det nog ofta fr amhållas, huru det är Yåra förfäders ar
bete Yi hafva att tacka fur hvad vi äro, likasom våra ef
terkommande äro beroende af hvad vi göra eller icke göra. 
Krigshistorien är hänid rik }Jå Yältaliga be1is, och några 
af drssa skall jag med K. Ö. S. tillstånd tmföra. 

r böJjan af detta århundradet, kanske ännu längre till
baka, höjde sig röster emot. infanteri-musköttens blankskm:
ning, och det påyrkades redan då att den borde brunmålas. 
Blankskurning anklagades att icke allenast. utnöta både sol
daten och hans gerär, utan förklarad es ä!\en, att den i rent 
rni!Häriskt hiinset'nde Hl r my c k et ändamålsYidrig, enär den 
polerade bajonetten och pipans glans lyste fienden till lika 
mycket gagn scm bh:nkskurningen Yar tidsödande och be
sYärlig. Dessa skäl tyckas ligga så helt. och hållet i!l1om 
vanligt sunclt fömufts uppl'attningsförni åga, att det, åtmin• 
stone nu, före faller ej litc-t besynnerligt huru de någo11sin 
kunde blifra tillbakavisade. Det prydliga behagade dock 
mer än det nyttiga, och när sanningen är ovälkommen för
nekas den. Ett ltalft århundrade Yar ej tillfyllest att så 
bearbeta opinionen, att denna lilla reform kunde erhålla ett 
officielt erkännande. I bland andra kloka män som ifrade 
för d'ensamma var äf\en Ile/vig. lr 1806 erhö11 han. befall-



nlng ar R. M:t Konungen att konstruera el!. infanter!ge11ir. 

Helvig var ej en man som låt dåra sig af skenet. Il M:t 

deremot tillhörde en motsatt åsigt. Uehi7; skrifrer härom 

ifrån Malmö den 4 December 1806: "I dag har jag efter 

"slutad rapport upprist gt!räret. Bajone ttens färg frapperade 

"Konungen. Han fan n d!•n rara r.yt.t.ig, men mente att nå

"got borde göras för utsee ndet. Mitt srar var, att jag fattat 

"1:-1. JH:t nådiga befallning så, alt jag skulle uppgiha modell 

"på verkliga krigsge1 är, och att jag trodde allt In ad som 

"på långt håll gaf sken ifrån sig ej borde anses för nyttigt, 

"hade förnnledt att färga den så mycket bläukande !Jajonet

"ten." Konungen ridblef dock sin åsigt, och det för tjen

sten ändamålsenliga måste st å tillbaka för det prydliga. Än

nu många årtionden till äts det att muskötten utnöttes med 

den förhatliga hlankskurniiJgen, bYarigenom äfYen en för 

Jjensten vigtig sanniug ri ngaktades aH det som pa långt hål! 

gaf sken ifrån sig rj borde anses för nyttigt. thad Kong!. 

Maj:ts flotta beträffar, var det först år 1845 som man här 

bötjade brunmåla gevärspipan, och tio år sednare år 1855 
' ' 

erhöl~s en modell med såYäl bajonett som pipa brunmålade *). 

Ar 1792 1ar svenska fältartill eriet endast ett gdende 

artilleri, d. r. s. vid all manöver drogos kanonerna af man

skap, fördelade Yid f'å kallade anmarch-bommar, men under 

längre marcher begagnades ett mindre antal hästar, då ka

nonbetjeningarne gingo lill fots bredlid sina kanoner. Vid 

denna tid had e redan flera af Europas länder, deribland 2:ne 

af Sveriges grannar, nem!. Preussen och Danmark, antagit 

det ridano.e fältartilleriet. Den österrikiska armeen hade en

dast åkande artilleri. Saunna år, 1792, kom dålarande 

kaptenen vid pommerska artilleribrigaden, von Carrie/l, till 

Stockholm, der han utgaf en skrift om det ridande artille

l'iet, och framhöll detsammas öfverläg~enhet jemfördt med 

") Huru många år sbl! det ännu drbja ionuo de hvita baodolersrem-

marna utdömas? · Red. ~nmllrkn. 

l -
l 

det gående, samt förord ade, att detta nya vapen måtte äfren 

Inom svenska armeen antagas. Cardelis skrift gjorde myc-· 

k et uppseende, och framkallade genast 2:ne stridio·a partier· 
t:> ' 

det ena för, det andra emot Cardeli och hans rapen. Mot-

partiet utgjordes hut\udsakligast af yd;w11ännen, d. v. s. af 

de gamla fotartilleristerna, ltvilka tyckte sig icke kunna nog 

skarpt klandra Cardeli som Yille utdöma ett vapen, hvilket 

under många föregående krig hade l;li i\it pröfvadt och all

tid Yisat sig vara förträffligt. De kallade Cardeli ftir en 

charlatan, en f. d. infanteri-officer som talade i en sak han 

icke begrep, lofyade mer än som kunde hållas, och som 

icke borde tillåtas att komma och spela skolmästare för män, 

hvilka hade mångdubbelt större erfarenhet än han sjelf. 

Cardeli var dock en man som icke så lätt lät afvisa sig. 

Han lyckades intressera några af Hertigen-regentens när

maste omgifning, och genom dessas bemedling erhöll han 

tillstånd att vid lägret följande år på Ladugårdsgärdet göra 

ett försök. Med detta löfte återvände Cardell till Pommern, 

hvarifrån han återkom tidigt följande året, då han förde med 

sig Hehig, underlöjtnant vid pommerska artiller iet. Ifrån Swa 

artilleri öfverlemnades till honom sex kanoner med erforder

ligt manskap samt 2:ne frivilliga officerare, Schröderstjerna 

och Schoultz, och på statens bekostnad förhyrdes åkarhä

star. Cardeli började genast att ordna och exercera sitt bat

teri. Den 1 Juni då trupperna utryckte till Ladugårdsgär

det anmälde sig Cardeli till uppvisning. \'anner och mot

ståndare samlade sig nu, ehuru med olil;a känslor, för att 

mönstra det nya vapnet. Cardell bestod profvet De som 

ej vilie prisa nödgades liga. Oaktadt sina skrala åkarhä

star, och jemfördt med fotarWieristernas långsamma rörel

ser, framilade Cardeli öf,·er stockar och st.ennr som en ljung

eld, hvarjemte han manönerade sitt batteri med en sådan 

noggrannhet, att icke något deremot var att anmärka. Her

tigen-regenten och fiera metl honom !Jlefvo ytterst förtjusta 

och lyckönskade Cardeli att haha öfYerträffat all förväntan. 
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Carde'lls molsiåndare roro dock långt ifrån förtjusta, men 
icke heller voro de besegrade. De medgåfvo iltt Cardells 
uppvisning var ganska vacker, men de mente på att ett ri
dande artilleri ej var annat än en omåttligt dyr paradtrupp, 
ganska prydlig att se på; att i fä lt Yar detta vapen till föga 
nytta, enär man under fiend ens eld ej kunde hafva hästame 
i sin hand såsom manskapet vid anmarchbommarne, och att 
följaktli!en när det gälde allrar, vore det omöjligt för ett 
ridande artilleri att man/hrera med den noggranhet som det 
gående artilleriet. Äfven anförde de, att med manskap hade 
man hitintills manövrerat kanonerna fort nog, h varföre intet 
!ikäl fanns att man icke så skulie kunna göra äfven fram
deles. Ett ridande artilleri var för öfrigt, påstod man, icke 
öfverensstämmande med den sn~nske artilleristens lynne m. m. 
Förgätves framställdes å andra sidan de rnånga fördelame af 
det ridande artille ri ets mångdnbbeH större snabbhet, äfven
som hur nödvändigt det yar att vi tillegnade oss detta va
pen, då våra grannar egde det; och framhöll man tillika, att 
Cardelis försök hade ju påtagligen visat huru man med hä
star kunde manövrera kanonerna lika noggrant som med 
manskap, samt att den svenska artilleristen på ganska kort 
tid hade blifvit inöfvad till utmärkthet ät\en i detta Yapen. 
Fåfängt! Cardeli var och blef en projektmakare, och de t 
nya vapnet odugligt för krigsbruk. Cardelis förnämsta mot
ståndare voro chefen för Srea artilleri, öfwrste Gyllengra
nat; öfrerstelöjtnanten rid samma regemente, öfyerste Palm; 
tygmästaren i Stockholm, öfverste Ekenstam, samt bakom 
:.desse en mängd yngre officerare. Men Hertigen-regenten äf

yensom tjenstgörande generaladjutanten, frihe rre Cederström, 
jemte andra ulaf Hertigens omgifning, bedömde Cardeli och 
hans förslag helt annorlunda. De insågo det nya vapnets 
värde, och det beslöts, trots de gamla yrkesmännens ilwänd
ningar, att fademeslandet skulle erhålla ett dylikt vapen. 
Efter lägrets slut upplöstes Cardelis batteri, och han erhöll 
Qppdrag att i Pommern uppsätta ett battel'i ridande artilleri. 

7 

För detta ändamål ufverlemnades ät honom ett i Stralsund 
.förlagd t artillerikompani gående artilleri; äfvensom det an
slogs åt honom inkomsterna af en kungsgård, för att der
med betäcka kostnaderna för hästar m. m. Följande året, 
1794, hade Cardeli sitt batteri i fttll ordning och han an
hel'alldes att med detsamma ingå i garnison i Stockholm. 
När han nu kom till Stockholm gjorde ban der ett oerhördt 
uppseende. En så yäJhållen och ståtlig trupp hade man al
drig sett. Cardeli hade ifrån flere pommerska regementen 
tillbytt sig deras Yackraste karlar, oeh medelst tillsättning 
af betydlig enskild förmögenhet, hade han skatfat sig de 
präktigaste hästar. Ännu mer förvånande var den exercis 
som detta batteri utförde: någonting sådant hade man icke 
kunnat ana. Enligt Cardelis eget officiella yttrande, skulle 
han "enligt mångfaldiga försök, aldrig behöfva mer tid att 
"ifrån marsch-colonne formera sig till batteri, sitta- och 
"brösta-af och med hnrje kanon skjuta ett skott, än en half 
"minut" - samt vidare "med hrmje kanon uti hvmje minut 
"med effekt skjuta 5 skott, och porteerna för dessa pjeser 
"äro 1,000 till 2,0 DO alnar samt karteschskottshåll 800." 

Cardelis gynnare och vänner lyckön~kade honom ånyo; hans 
motståndare tego. Allt Inad tillgångarne med'gåfvo skulle 
nu göras för det nya Yapnet, och det beslöts att ännu ett 
batteri skulle genast uppsättas, hvilket i förenh1g med det 
första skulle under Cardelis befäl utgöra en brigad, kallad 
ridande ortilleribTigaden. DeUa andra batteri upprättades 
sålunda, att ett annat pommerskt artillerikompani, majoren 
friherre A.rmfelts i Stralsund förlaggda kompani, anbefalldes 
att blifva ett ridande batteri, hvarefter äl\en detta, år 1795,. 
transporterades till Stockholm och inkassernerades på Skepps
holmen - detta batteri erhöll dock aldrig hästar. Cardelis 
battteri var förlagdt på Kungshulmen. 

Cardeli hade sålunda vunnit en ej obetydlig seger; men 
ehuru Yälförtjent, blef den doek ieke Yaraktig. När Gustaf 
IV Adolf följande året tillträdde regeringen, ansågs det nod.-



randigt att göra Indragningar, och dessa bedrefvos så, ntt 
icke allenast måste Cardelis batteri sitta af, utan blefYo bå
da batterierna reorganiserade till hvad de förut varit. Car
deli återskickades till Stralsund, och blef der ånyo kompa
nichef för ett gående artillerilrompani. 

Det gamla systemets män hade dock erhållit en annan 
ej mindre farlig fridstörare uti Hehig. Såsom adjutant hos 
dåvarande general-en-chefen för artilleriet, friherre Ceder
ström, hade Helvig arbetat det derhän, att det gående artil
leriet officielt förklarades icke mera motsvara tidens for
dringar, och att dess omorganisering till dirande artilleri ge
nast simlie börja. Ät\ren denna åtgärd rönte ett häftigt mot
stånd. Cederström var dock en sträng herre, som ville 
framåt, och när han en gång fått en bestämd åsigt i sitt 
hufvud, ugpsökte han de bästa män han kunde finna och 
med deras hjelp genomdref den. Det vigtiga artilleri-reform
arbetet fortgick derföre oaktadt missnöjet. År 1796 blef det 
dock för en tid afbrutet; enär den då allsmäktige Reuter
holm, af fruktan för rivalen Cederströms alltför stora infly
tande, bortintrigerade denn~ sednare till Stralsund. Samti
digt dermed bortskickades Helvig till Conslantinopel. Det 
gående artilleriets dödsdom fö rblef icke dessmindre oåter
kalleligen skrifven. En upplystare tids påyrkade förbättrin
gar kunna väl fördröjas, men icke tillintetgöras. Cederström 
återkallades så snart Konungen emottog regeringen, samt er
höll ånyo sin fordua förtroendepost. Det dröjde icke heller 
länge förrän Cederström å sin sida åter satte sig i beröring 
både med Helvig och Cardell, hvarefter den vigtiga och så 
behöfliga artillerireformen ånyo fortsattes. Hvad frukter fä
derneslandet häraf har skördat veta ,.i alla, hvarföre jag 
ber att blott få påminna Inad Cardeli med sitt ridande ar
tilleri uträttade vid Dennevitz år 1813. 

Af krigaryrkets många utveckl ingsstrider är det dock 
inga, åtminstone inom de sednare århundraden, h\'ilka kunna 
jemföras med dem som · framkallades då segelskeppen utdöm-

--

.-

des och krigsfartygen förseddes med ångkraft, äfvensom nu 
sednast, då parsarbeklädnaden gjordes till en nödvändighet. 
I samma mån som dessa stora förändringar voro en fullkom
ning i yrket och gagneliga för mensklighet.en, var också mot
ståndet de mötte väldigt. Hårdaste striden att utkämpa hade 
ångkraften; men aldrig har sanningen vunnit en mera snabb 
och fullständig seger. Så intressant särskildthetema af denna 
strid helt visst för våra efterkommande bör blifva, ber jag 
dock, enär vi här mer eller mindre varit delaktiga uti den
samma, att nu, vid frågan härom, för en stund få träda 
utanför krigsgudinnans område, och i stället vända uppmärk
samheten åt ett annat håll der ångkraften varit ännu mer 
välsignelserik, men der man likaledes försökte borh-isa den
na samhällsnyttiga uppfinning under föregifvande att den var 
en förbannelse. 

Vid 1848 års riksdag gjordes ansökan hos rikets stän
der om unrlerstöd från statens sida till anläggning af enjern
väg emellan Örebro och Hults lastageplats vid Venern. Ef
ter vidlyftiga öfverläggningar beslöt statsutskottet, att ansö
kan skulle tillstyrkas. Resenationer häremot inlemnades, 
lm1ribland nedanstående afgafs af en aktad ledamot af rid
derskapet och adeln. Ehuru en öfYerdrift, är den dock ej 
mer så, än att mycket likartadt yttrades, både i tal och 
skrift, vid bö1jan af ångkraftens tillämpning ombord i krigs
fartyg. Hesenationen lydde såsom följer: 

"Mitt yttrande har Yarit afstyrkande, icke af detta för
"slag, icke a.f dessa beräkningar, utan af alla dylika. - -

"Sambällets lycka består, enligt min tanke, i att ega 
" medborgare, hvilkas själs - och kroppsförmögenheter upp
"nått den största möjliga styrka. .~ngkraften förslappar båda. 
"Låtom oss betrakta ett seglande fartyg. 1-lvilken beslut
"samhet i omdömet, hvilken raskhet och kraft i utförandet, 
"inplantas ej hos dess besättning! Deremot på ett paddlande 
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"fartyg, hvilken uselhet! en eller par halfstekta gryteldare! 

"Formannen och oftast den resande, som på urgammalt sätt 

"färdas, måste använda om tanka och uppmärksamhet; de 

"måste i de flesta fall vänja sig att uthärda väderlekens 

''omvexlingar, emedan veklighetens beqvämligheter falla sig 

"ganska dyra, och de medhinna, under denna måttliga fart, 

"att något aktgif\a och något lära! Vid ängvagnens flykt 

"eger man ingen styrelserätt Intet förstånd, ingen personlig 

"styrka kan begagnas, ingen fara afvä1jas. Man forslas så

"som ett annat packgods. Klemighet och redlöshet skola, 

"genom det låga priset, införas hos ett långt större antal 

''resande än förut, och de komma att genomila landet utan 

"minsta vinst i kännedom derom. 
"Samhällets lycka består vidare i att ega det största 

"möjliga antalet af sina medborgare välburgna; att idoghet 

"och förmögenhet äro någorlunda jemnt spridda, och att 

"följaktligen sammanpressning af rörelsen på några få ställen, 

"dess upphörande på andra, rikedomens och fattigdomens 

"ytterligheter, böra, så långt möjligt är, undYikas i stater, 

"som önska sitt bestånd. Jernvägar verka, likasom alla ma

"skinerier, motsatsen. De uppdrifva handeln, handtverkerierna, 

"produktionen, vid sina ände-, sammanträfl'nings- och hvilo

"punkter; men de utrota, enligt alla länders erfarenhet, nä

"ringsmedlen på frånliggande orter, som utarmas. Skall 

"detta onda undvikas, måste ett jenwägsnät genomkorsa hela 

"landet; men det moraliska onda blifYer då så mycket större, 

"användandet af kapital och skog ofantligt. !hilka olyckor 

~'kapitalernas oformliga begagnande i detta fall åstadkommit 

~'hos penningerikare nationer, är bekant. Skog·en, vår dyr

"baraste egendom, utan hvilken Sverige icke !Jlif\er beboe

·"Jigt, kan icke räcka till ökad byggnadslyx, ökad utskepp

"ning, ökad metallproduktion och derjemte alt genom ånga 

"forsla oss både till vatten och land. .Man vill, till ersätt

"ning för andra länders stenkol, trösta oss med möjligt bruk 

"af bräntorf. Tillgången derpå är dock hvarken stor eller 

·-

·-
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"allmänt fördelad, och uti de orter, der han nägot ymnigare 

"finnes, är han redan i anspråk tagen för de alldagliga be

hofren." 

".iag har nämnt maskinerna, desila missbörder af en

"skildt snille, framfödda att döda allmänhetens omdömesför

"måga, kraft och välstånd. Upplysare, gäckare och tvifl.are 

"haf\a lyckats att utestänga en stor del af folkens massa, 

"serdeles städernas arbetare, från hoppet om tillflykt och 

"sällhet i ett tillkommande !if; maskinerna utestänga dem 

"från möjligheten att med trefnad lel\a i det närvarande. 

"De taga förstörelsens hämnd på dessa sina fiender och ty

"ranner, vid hvilkas kringd rifrande de blifrit slafbundna; de 

taga sarmua hämnd mot a l! a sauthällen, som varit nog oför

"nuf!iga att uppställa mekanismen såsom sitt och lifrets 

"llög~ta mål. VittnesgUla äro de industriella städernas gator." 

"Måtte Sverige så sent som möjligt blifra delaktigt af 

"ett sådant framåtskridande!" 

Detta yttrande uttalades år 1848 och af en man, hvil

ken för sina många kunskaper, redbara karakter och för

menta sakkännedom, af rikets första stånd valdes till leda

mot i statsutskottet. l\Ied detta vittnesbörd är tatlan full

ändad, och det !Jehöfs icke att ridare vidröra hvacl likartadt 

vi bevittnat iuom vårt eget yrke. striden är slut, och äng

maskinskraften är allmänneligt vitsordad såsom mensklighe

te-ns 1Jälsiynclse. 

Det är dock icke ensamt krigsmaterielens förbättringar, 

dess tidsenliga fulländning, som har haft så mvcket motstånd 

att öfrerrinna, utan har man äfren sett många och långa 

strider utkämpas, innan sättet att begagna denna materiel 

bliflit frigjordt från en mängd ändamålsYidriga gamla vanor. 

Vapenöfningarne likasom allt annat menskligt hafva ej sällan 

förirrat sig på ahägar. Ehuru deras enda syfte borde vara, 

att lära huru vapnen på bästa sätt skola föras emot fienden, 

har detta ofta blifvit förbisedt, dels af oförstånd och brist 

på omdöm~, och dels med vett och vilja för att tillfreds-
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ställa begäret att göra uppseende vid paradering eller upp
visning. Följande exempel är särdeles belysande: 

Så många årtionden tillbaka som någon ännu lef\·ande 
kan påminna sig, undervisade man att geväret, vid färdigt 
till anläggning och skjutning, skulle upplyftas till lodrätt 
ställning med bajonetten högt öfver karlens hufvud, samt 
derefter falla ned horizontelt, med slag i venstra handen. 
Huru många år det dröjde, innan någon insåg det felaktiga 
i detta anläggningssätt, är mig obekant; men redan under 
1808 års krig anmärktes med skäl deremot. Man anförde, 
att o-evärets fallande framför soldatens öga afledde och st ör de 

t:> 

den stadiga blick på målet som är nödvändig för alt skjuta 
säkert; man anförde vidare, att den upplyftade skimrande 
bajonetten Yar ett godt märke för fienden att skjuta efter, 
samt att i skogig mark hände det ofta, att bajonetten fast
nade uti trädens grenar och geväret hindrades att falla till 
anläggning. .Man hämisade äfven på jägaren, hurusom han 
handterade sin bössa, och man trodde sig med skäl kunna 
fråga, om ej det som visade sig yara mest praktiskt rid 
vanlig jagt icke äfren skulle sil vara vid sl<jutning på fien
den? Sålunda höjdes, redan efter 1808 års krig, högljudda 
rop emot det ändamålsvidriga anläggningssättet Man ropade 
dock för döfva öron. Årtionden försnmno efter årtionden, 
och allt emellanåt sutto re g l e ments-kommilteer; men ve den 
projektmakare, som vågade påyrka någon förändring i an
läggningssättet! År 1819 gjorde en li ten tillfällighet, att en 
inflytelserik person gick öfver till den nya åsigten; och ge
nom hans anseende och ihärdighet bildades omsider en opi
nion för den lilla reformen. Denne man bar ett välförtjent 
namn af att vara en utmärkt officer och en utmärkt jägare; 
men i likhet med många andra hade han svårt att frigöra 
sig ifrån gamla vanor. En hans vän och yngre kamrat hade 
länge försökt att öfvertyga honom om nödvändigheten att 
förändra det reglementerade anläggningssättet; dock alltid 
förgäfves. En dag~ dä dc voro ute pä jagt, sade den yngre : 

·- l :t 

"'du tror dig ju vara en säker skytt, lät se om du kan träfra 
denna papperslapp fästad på trädet derborta." "Ja det skall 
du snart få se", svarade den andre. Papperet fästades på 
trädet, den öfrade skytten intog sin plats, fästade sitt skarpa 
öga på målet, höll geräret framåtlutadt i höjd med höften, 
och skulle just upplyfta det till ögat, - då den andre 
sprang fram och sade: "nej sto~p, min Y än! icke så, lyft 
först opp geväret perpendikulärt, och låt det sedan falla 
ned med slag emot Yenstra handen." - "Hvad nu", svarade 

J'äoaren "hrem f-n har du sett handtera sin bössa på så-
" ' dant sätt!" - "Jo, just så är det du lär soldaterna att 

skjuta." ~Iannen - den sedermera blefne generalen - teg, 
såg på sin Yän, stötte derpå bösskolfren i marken och sade: 
"nu har du fångat mig; du har rätt! .... ... " Denna hän-
delse inträffade år 181 !J. Småningom erhöll os flere röster, 
hvarföre också bearbetningarne fortgingo i något större skala. 
Det yar dock icke förrän år 1829 den föreslagna förändrin
gen erh öl l ofticiel uppmärksamhet. Nämnde år afgaf en 
kommitte ett "Underdiinigt proje/il till Exercis-Reglemente 

för Anneens Jägare till fot", och uti detta projekt - hvil
ket äf\'en anbefalldes till efterrättelse - hade man ändtli
gen kommit så långt, att åtminstone armeens jägare fingo 
göra anläggningen nerifrån oeh uppåt. Slutligen år 1836 
blef förändringen medgifwn äf,·en för infanteriet, sedan detta 
års kommitterade föreslagit detsamma uti deras då inlemnade 
projekt till förändringfl1' af 1823 års Infanteri-Exercis

Reglemente. Det var dock först år 1848, som Kongl. Maj:ts 
stadfästelse erhölls, genom det då utkommande "Exercis

Reglemente för Regementerna till fot". Men innan man år 
1836 föreslog det nya anläggningssättet, hade man haft den 
tvetydiga äran och tillfredsställelsen, att denna vigtiga förbätt
ring, hvilkeu enligt många sannolikheter ursprungligen var en 
svensk tanke, redan hade blifvit reglementerad af utlänningen! 

Mycket likartadt af hvad nu blifvit anfördt kunde fram
hällas till bevis för bvilken kamp det erfordrats - och 
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sannolikt fortfarande skall komma att erfordras - vid ln--m~e 
steg, som tages framåt. .Men om Yi än m[t harmas öfrer 
den motsträfyighet, som bortvisat och bestririt sanningar, 
llvilka ligga nu för oss klara som ljusa dagen, ega Yi dock 
ingen rätt att betyifJa, att man ej å ena som andra sidan 
stridt efter sin bästa öfvertygelse och aldrig haft annat mål 
för ögonen än fädemeslandets och yrkets Yäl. Billigheten 
fordrar tillika, att afräkning göres för fordna tiders före
ställningssätt, Y anor och bruk. Vi äro alla mer eller mindre 
slafbundna af den tidsanda, under lnilken vi blit\'it uppfo
strade, och äfwn 'år tid, och !nar och en af oss, äro helt 
Yisst, på ett eller annat sätt, slagne med blindhet. Denna 
förutsättning är synbarligen icke någon öi\errl rift. Många 
tecken finnas, som tyda till mo tsatsen. Jag begagnar till
fället att hänvisa till den fäktniug med huggvärja, som läres 
gemenskapen Yid Kongl. 1\iaj:ts flotta, hrilken undervisning, 
enligt mitt förmenande: lika säkert leder ifrån hvad som 
åsyftas, som det förr begagnade anläggningssättet var ofel
bart i alt lära manskapet skjuta bom. Jag tillstår, att jag 
i många år Yarit bedröfvad öfver denna ändamålsvidrio·a Ya-

"' penöfning; ~ men jag har aldr ig hart något med saken att 
beställa. Oet sednaste mig i nåder anförtrod da fartygsbe iäl 
ln·agte mig dock derllän. Denna expedition var af den lw
skaffenhet, alt ingen knnde förut se: om ej und er resans lopp 
de allvarligaste förhållanden skulle kunna inträffa. I förhål
lande derefter Yar ansvaret större, att besättningen bringades 
i bästa möjliga stridbara skick. Kanon-exercisen var natur
ligtvis det väsendtligaste, men exercis med huggvä1ja var 
äfven af Yigt. När denna sednare öfning skulle bö1ja, be
fallde jag tvenne af fregattens skickligaste artilleri-under
officerare, hvilka båda längre tid hade tjenstgjort såsom 
instruktörer vitl exercisskolan, att Iwar för sig ibland ma
troserna och båtsmännen utvälja 20 man utaf de bäst exer
cerade kanonkommendörerna, med hvilka den ene skulle gå 
ned på batteriet och den andre qvarblifva p~ öfra däck. 
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Derpli kallade jag sekonden jemte nagra af Officerarne hvar-
' efter vi gingo först till den på öfra däck befintliga afdel-

ningen. Uppställningen verkställdes i enlighet med under
visningen på exercisskolan, neml. pa ett enkelt led, samt 
med 2 ~ il 3 alnars afstånd emellan hvmje karl, och derpå 
böljades dessa välkända "handlofshugg" och "! cirkels" 
svängningar med klingan i "prim-utom och prim-inom" m. m. 
enligt skolans system. Efter en stund tillsades underofficern 
att sluta, och att manskapet nu skulle uppställas sida vid 
sida samt på 2:ne tätt slutna leder, d. v. s. någotnär i lik

het med den sammanträngda massa, hvarunder äntringsstrid 

måste ske . Så skedde. Derefter tillsades han : kommendera 
nu! Underofficern endast såg på mig. Jag befallde honom 
med mera bestämdhet: kommendera nu! Då lyfte han han
den till mössan och svarade: "nu är det omöjligt, de skulle 
skada llYarandra." Han hade rätt; ty llva1je karls väljspets 
hade blifvit farligare för vännerna vid sidan eller bakom, 
än för en fiende framom. Vi gingo derpå ned på batteriet, 
der den andre underofficeren stod med sitt manskap. Der 
tillgick det just såsom på öfra däck, nem!. förträffligt, så 
länge uppställningen Yar lämpad efter skolundervisningens 
Yidlyftiga sYängningar med Yäi:jan; men när uppställningen 
gjordes i öfverensstärnmelse med hvad den i verkligheten 
måste blifva, lämpade sig fäktningen ic!ie derefter - och 

ingen visste kvad han sliul/e göra. Här hade vi nu åskådligt 
för Yåra ögon frukterna af ett mångårigt system! .Mitt be
slut .-ar redan fattadt. Exercisskolåns fäktmethod, som kunde 
blifva en bitter förödmJ·ukelse för svenska fiao-o-an fick hvila 
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och manskapet blef inlärdt att hancltera huggvärjan sida vid 
sida och i tätt slutna leder. Härmed infördes dock icke 
något nytt; Ivertom var det så gammalt som sedan de äldsta 
romares tid. Manskapet Yar synbarligen belåtet med ombytet, 
ty allt hvad som närmar sig ändamålets fordringar, går all
tid lättare att lära än en konstlad mannerism, hvllkens nytta 
icke är begriplig. 



16 

Mil delta rara nog att ,·isa, det äfYen Yi, oaktadt rör- · 
fiulna tiders erfarenhet, kunna ulind!edas af vanor oförenliga 
med förnuftets fordringar, och att ännu i dag anledning fin· 
nes till höga rop på förbättring. Väl gjorde Yi derföre, alt 
endast så vidröra tillförne begångna misstag och uraktlåtna 
pligter, att vi af dem lärde inse våra egna brister och kunde 
visa våra efterkommande, att historien varit för oss, icke 
allenast ett sakregister, u.tan äfven en nyttig lärarinna. 

Tan kar om vårt Sjöförsvar*). 

Den stora vigt, som ligger derpå, att alla de frågor, 
hvilka röra Yårt sjöförsYar, i nänarande tidpunkt blifva väl 
öfvertänkta och grundligt diskuterade samt sedda från alla 
sidor, har manat insändaren, att i nedanstående äfven yttra 
sin tanke. Ctan att denid göra anspråk på att framställa 
några nya ideer, har hans mål egentligen varit, att hålla 
diskussionen Yid lif, i den öfvertygeise, att hvad som är 
sannt och klokt derigenom skall framstå tydligare. 

Till en af våra största vinster af skrufvens och pansa
rets applicerande på krigsfartyg må otvifvelaktigt räknas 
slutet på den sekelgamb striden mellan de l.iåda partier, 
som, då frågan rört vårt sjöförsYar, söndrat såväl nationen 
som flottans officerskår; C!1 och annan dyning förspörjes väl 
ännu, likasom på ett haf der en stark storm rasat, men de 
lägga sig allt mer och mer, och allt bådar lugn och enig
het för framtiden. Må Uppfinningarne i sitt ständiga fort
gående gifva Inad skapnad som helst åt våra flytande krigs
maskiner, så är man dock numera allmänt ense derom, att 
fartyg framdrifna med rodd spelat ut sin röle såsom väsendtlig 
del af vårt försvar. 

•) Insilndt, af ok~nd författare, till l\. O. S. 
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Att uppgöra en plan för materielen till värt blifvande 
sjövapen, ämnad atl följas under en längre period af år, 
vore i närvarande tid, då upptinning tätt följer på uppfin
ning, omöjligt; att helt och hållet bida liden vore oklokt, 
då inom menskliga förhållanden intet stillastående finnes, 
och uppnåendet af något absolut fullkomligt ej är att emotse. 
Att bygga fort och väl Inad man för att fylla stundens kraf 
bäst behöfver, måste derföre, åtminstone tills vidare blifva 
vår gyldene regel, en regel som man ock nu tyckes fölJa, 
att dömma efter det säkert af hela nationen gillade besJu., 
tet, att med all skyndsamhet bygga monitorer. 

Af den sednare tidens tilldragelser bar det blifvit åda
galagdt: 

l :o att sådana kanoner kunna förfärdigas, hYilka, likt 
Armstrongs 300 pund:r och andra, på 800 fots afstånd kunna 
med sina förfärliga explosira projektiler genomtränga sidan 
på en pansarfregatt, fö rsedd med så tjock jernklädnad, som 
det är möjligt för ett fartyg af detta slag att bära. 

2:o att kanoner af denna storlek och tyngd ej kunna 
föras uti en pansarfregatts batteri, men deremot, som det i 
Amerika visat sig, lätt nog monteras och seneras iiiven på 
jemförelsevis små tornfartyg. 

Dessa tYå sanningar äro enligt insändarens åsigt nog, 
för att visa huru litet tornfartyg ha att frukta af sådana 
pansarfartyg, som föra sina kanoner vid sidan, under det att 
deremot äfven de största af dessa ha allt att befara af en 
strid äfven med den mindre sortens tornrartyg. 

Monitorernas stridsfält sträcker sig dock egentligen ej 
långt ur sigte af land, ty med sin egendomliga konstruktion, 
utan tackling oth med mindre hastighet under ånga, kunna 
de ej med skäl göra anspråk på att kallas sjögående fartyg, 
fastän de säkert, med sin utomordentligt svåra bestyckning 
under Yanliga omständigheter på sitt område kunna bjuda 
hvilken som helst af Englands och Frankrikes pansarfre
gatter spetsen, och för ett lika stort antal af d e~sa 11 tänga 
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hvilket smalar·e pass som helst. Snarare kunna då torn

eller sköldfartygen efter kapten Col.es system göra anspråk 

på att i Yiss grad besitta ett sjögående fartygs egenskaper, 

ehuru de, derigenom att de erbjuda Yida större skottyta än 

monitorerna, och ej som dessa ha skruf och roder fullk om

ligt skyddade mot skott, svårligen skulle gå segrande ur en 

strid med ett af dem, huru öfverlägsna de än må nra de 

så kal lade pansarfregatterna med sitt nödvändigtvis vida min

dre kraftiga artilleri. Äfvef! de s. k. sköldfartygens strids

fä lt är dock änuu lJegränsadt af den tid , för hYilken de 

·kunna ha bräusle otnbord, ty äuun har man ej löst prolJle

met af en på dessa fartyg för lä ngre sj öresor praktiskt an

"\ändbar tackling; skulle detta en gång lyckas, så är domen 

i samma stund fälld öfver de pansarfartyg, som föra sin be

styckning på det gamla sättet, d. v. s. vid sidan, och dessa 

tillhöra då ej längre ett t idsenligt vapen. Intill de:,;s detta 

(om någonsin) lyckas, måste nationer med vidsträckt han

Ilelssjöfart och sto ra intressen på längre afstånd från sin 

egen kust, för att kunna mot liknande och und erlägsna fartyg 

skydda denna handel och bevaka dessa intressen, samt till 

en . Yiss grad spela herrar på öppna sjön, bygga fartyg af 

den gamla formen, d. Y. s. fregatter och korretter, med så 

ful!ständig bepansring som låter förena sig med ett godt sjö

fartygs egenskaper. Detta är dock, enligt insändarens åsigt, 

e!t fält, hrarpå SYerige ti lls vidare ej bör följa dem, ty ar 
a:la de fartyg af sistnämnde slag, som England hittills byggt, 

ha endast de kolosser, som med en längd af 390 sYenska 

fo t och derutiifver förena ett djupgående af 26,9 sv. fot och 

nwra, kunnat uppnå en sådan hastighet som den, hvilken 

numera ernås af större skrufkonetter af trä, såsom t. ex. 

de nordamerikanska sydstaternas Alabama. Och till och 

med vår Vanadis skulle visserligen ej, ens för en kort stund, 

kunna uthärda en strid med något af de engelska pansar

fartygen af de klasser, som Defence, Valiant, Royal Oak och 

~·avorite representera, men ej heller af något af dem kunna 
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tringas till strid, och ej ens, om hon understöddes af en 

monitor, kunna af ett af dessa kostsamma fartyg hållas bloc

kerad eller innestängd, livadan ett land med en stor flotta 

af pansarfregatter lika de ofvannämnda, men· salman de fartyg 

lika snabbgående som Vanadis, af ett enda sådant träfart-yg 

skulle jzunna lida ofantlig skada och afbräck. 

Till dessa skäl; llVarför insändaren anser att Sveriges 

bepansrade flo tta tills vidare bör inskränkas till Monitorer, 

kan äfven läggas, att man, vid byggandet af sjögående pan

sarfartyg, antingen måste, för att få dem åtminstone ti ll en 

viss grad makliga och sjödugliga, lemna deras båda ändat• 

utan pansar, hvarigenom deras osårbarhet försvinner, eller 

ock, genom att bellansra dem från stäf till stäf, försäkra 

alla deras delar lika mot fi endens kul or, men på samma 

gång försvåra deras strid mot elementerna. Huru svårt det 

för sådana fartyg ofta blir, att gå segrande ur detta sednare 

slags strider, Yisade sig för kort tid sedan vid fransyska 

pansar-eskaderns första proftur, då synnerligen "la Normandie" 

bestod profvet illa, och ännu sednare, då den nya engelska 

pansarfregatten "the Prince Co nsort'' med knapp nöd und

slapp att sjunka, då den på väg från Plymoutli till Liverpool 

öfYerfölls af en svår storm. 

Men ä!\eu då man ej tager dessa de s. k. sjögående 

pansarfartygens fel med i beräkningen, så har deras lämp

lighet för Yåra förhållanden äfven af ,andra orsaker numera 

hos oss få förfäktare. Temlig skottfr ihet låter sig hos dem 

ej förena med Rmärre dimensioner och rörlighet i trängre 

farvatten. "Defence" - en af de mindre af Englands partielt 

bepansrade fregatter - åtföljde den eskader, som under lop-· 

pet af 1862 års sommar gjorde ett fredligt besök i Östersjön 

"Warrior" ~ en af de slöne pansarfregatterna - tillhörde 

samma eskader, men man fann klokast, att ej låta den l'ölja 

med på denna expedition, och resultatet visade, att detta 

beslut var välbetänkt, då "Defence", oaktadt sina j emförelse

vis min.dre dimensioner och sitt Jllindre djupgående, och oak-



l 
Il 
1111 

l 
l 

20 

tadt dei1 stora försigtighet, Jtyarmed den gick. fram på sin 

fredliga färd, flera gåager var på grund under resan. Der~ 

före, må Ryssarne gerna för oss bygga pansarfregatter och 

s. k. sjögående torn- eller sköldfartyg i legio; ty om än dy

lika dyrbara fartyg äro aldrig så nödvändiga för detta land, 

för att kunna nppträda såsom stormakt på oceanen, så blifva 

de dock för oss föga fruktansvärda; snarare gagna dc oss 

derigenom, att de alleda åtminstone någon del af deras 

krafter från det slags mindre pansarfartyg efter ~fonit.ors 

eller annan ännu mera tidsenlig modell, som för våra kusters 

anfall eller försYar troligen länge blifYa de mest passande. 

Med en sådan grundgdende flotta, mindre behö[Jjer för Ener-
b b 

land och Frankrike under vanliga omständigheter, blir vår 

röle såsom en af Yestmakternas allierade vid ett krig mot 

Hyssland äfYen af vida större betydenhet, än om vi endast 

till striden kunde bringa vapen, liknande men undertägna 

<lem, våra mäktiga bundsförrandter kunna prestera till öfYer

flöd och af det yppersta och mest tidsenliga slag. 

Men den närmaste framtiden kräfver hos oss äfwn an

nat än de beslutade grundgående och jemförelsevrs små pan

sarfartygen efter Ericssons, som vi kunna boppas ytterligare 

förbättrade, princip; dessa blifYa uteslutande användbara i 

krig, men liVad vi för landets fredliga commerciela och mari

tima utveckling behöfva, är, förutom Vanadis och Gefle, som 

t. Y. må kunna räknas till denna klass, ytterligare fyra stycken 

snnhbgdende skrufknrcetter nf trä, passande att i frellsti<l 

hållas på allägsnare haf. Dessa fartyg ha den dubbla egen

skapen af att vara lika nyttiga, för att ej säga nödvändiga, 

i fred som i krig, och att dessutom i fredstid snart betala 

sig, om man nemligen ej blundar för den sanningen, att na

tionalförmögenheten endast består af summan af alla landets 

innevånares enskildta och gemensamma förmögenhet, så att 

för svensk köpman eller skeppsredare, som blir 100,000 rdr 

rikare, har äfren svenska nationens förmögenhet ökats med 

denna summa. För att uppfylla den fredliga delen af sitt 

2l 

ändamål, rore ej för dessa fartyg en ovanligt stor hastighet 

under ånga nödvändig, men endast derigenom att de äro yt

terst snabbgående, kunna de i krig uppfylla med dem af

sedda ändamåL 

Under de sednare åren ha många röster böjt sig, lnilka 

såväl i tal som skrift kraftigt yrkat på örlogsfartygs statio

nerande på de allägsnare kuster, der vi redan ha eller böra 

få stora handelsintressen; och om landet ännu ej med in

tresse omfattat dessa förslager, så härleder det sig väl till 

en stor del från den svenska trögheten, som har svårt att 

frångå det ,gamla vanliga, och från samma orsak som erör 
b ' 

a.tt man i vårt land så ofta vill målet, men ej viU medlen. 

Brist på ett klart inseende af sakens vigt bör dock kanske 

tillskrifvas största skulden till dröjsmålet. 

Man har på sednare tiden uti en O·ch annan ticininer sett 
"' 

artiklar rörande vår commerciela ställning i den yttersta 

Orienten, der aHa nationers köpmän, fön:tom råra,. så att 

säga skära guld med tälgknifvaJ", och der ett vidsträckt fält 

allt mer och mer öppnar sig för vår frakthandeL För oss 

:äro dessa trakter för alla praktiska ändamål ännu nästan 

obekanta, och åtminstone helt nyligen fanns ej på hela den 

ofantliga ost-asiatiska kuststräckan en enda svensk-norsk 

handelsagent. Utan aN; befara att gå sanningen för nära 

torde man kunna antaga, att om ri under de si:>ta 6 a 8 

:åren i de.~sa trakter städse hållit ett örlogsfartyg - natur

ligtvis tid efter annan aflöst - med en sitt uppdrag vuxen 

och med våra handelsförhållanden och resurser Yäl bekant 

·chef, så skulle antalet sYenska kölar, som skär dessa haf, 

·och inkomsten af vår handel och vår fraktfart i denna del 

af verlden Yara vida större än som nu är fallet, samt natio

nalförmögenhetens vinst af denna förkofran vida öfversti.,.a 

hvad örlogsfartygets resor och vistelse derute kostat. D~t 
är ej nog att hålla örlogsfartyg på de kuster, der Yåra han

delsintressen redan slagit djupa rötter; måhända är det 

ännu vigtigare, au de hålla); der sådana förbindelser b~ra 
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bildas, på det att gynnande tillfällen ej må slippa oss ur 

händerna. 

År 1860 l1ade Portugal en segelkonett i China; den 

Yar liten och gammalmodig, ungefär som vår Najaden eller 

Lagerbjelke, hrilket dock ej hindrade, att den, då tillfället 

var gynnande, gick öfrer till Ja1Jan, och för sitt lands räk

ning med Taikuns regering afslöt en handelstraktat lnari-
' 

genom Japans hamnar öppnades för portugisiska handelsfar-

tyg, och dessa sålunda fingo del i den lönande fraktfarten 

på detta land, en fördel, s,om vi ännu all1jernnt sakna, ehum 

våra fartyg just för denna handel äro särdeles passande och 

skulle blifva mycket eftersökta. För närvarande äro tyrän 

förhållandena i Japan ej de bästa, men förr eller sednare 

blir lugnet åters!älldt; må man då rara tillreds, och ej åter 

låta ett gynnande tillfälle slippa sig ur händerna. Under 

tiden finnes åtskilligt att ordna för rära handelsförbindelser 

med China och Siam, hrilket sednare land lofrar att blifva 

en god afsättJ)ingsort för våra vigfigaste exportartiklar. Det 

kan vara qyttigt att erinra sig, att ea ambassadör hinner 

från Sverige, Yia Triest, Alexandria och Suez, samt ridare 

med postångfartyg tU! Hongkong, på 2 månader, under det 

att det örlogsfartyg, lnarpå han vid sistnämnde ställe bör 

embarkera, för eq resa dit rund Goda Hopps-udden minst 

fordrar 4 månader, och svårligen inom 5 månader efter af

seglingen från Carlskroqa kan vara segelfärdigt från Hon<r

){ong. För all handel i större skala på Chin& blir det nö~
v_ändigt, att de ~venska handelshqs, som deråt vilja egna sig, 

likasom Eqgel smän~ Amerikanare, Tyskar, Fransmän, Spanio

rer, ''Parsees", m. IL nationer, inrätta filialkontor i österns 

stor<!. handelsplats Shanghai eller i Canton. Men först och 

främst erfordras för China och Japan en, af åtminstone ett 

örlogsfartyg understödd, skicklig och nitisk generalkonsul 

som ej sjelf idkar handel och som under sig har agenter p§. 

. de vigtigaste handelsplatserna. Ju mera derefter 1·åra han

delsintressen i denna del af wrlden växa och antalet af han-

delsfartyg under svensk flagg i dessa trakter ökas, desto mera 

skall nyttan och vigten af att der hålla örlogsfartyg synas; 

ty dels lifvas nitet hos en annars kanske nog ljum konsul, 

då han alltemellanåt finner, att det land, hvars intressen han 

bör bevaka, genom sina örlogsmän har ögat pä honom, dels 

uppträder han med vida mera anseende och eftertryck, då 

han stödjer sig på ett tidsenligt krigsfartyg. n1en ej endast 

för den yttersta Orienten gäller denna sanning, utan öfverallt 

der handeln förenar nationr,rna, och vi ej vilja nöja oss med, 

att endast vara axplockare på de åkrar, der andra skördat. 

Den stora mängden af våra konsuler blifva alltid fremlingar 

för vårt språk och våra förhållanden , utan arfvode, och med 

föga nit för vår förkofran, och det är derföre af ännu större 

vigt för oss, att på de olika haf1en hålla ambulanta konsu

later, det är örlogsfartyg, med chefer vuxna sin vigtiga be

fattning. Göra vi det, så skall landet snart i en ökad han·· 

del och sjöfart, samt i en lättare afsättning af dess produkter, 

finna ersättning för hvad dessa expeditioner kosta, och så

lunda, så att säga, få på köpet nationens derigenom ökade 

anseende och sjökrigspersonalens ojem{örligt $förre krigsdug

lighet. ~Iå våra köpmän och skeppsredare göra sig klar 

reda för dessa förhållanden, och sedermera, om de derför 

finna skäl, nitiskt arbeta för samma syfte. Resultatet skall 

då blit\a olika mot hvad det hittills blifvit, då man merän

dels tillskrifvi t ll\·ad af sjöofficerare härom i tal och skrift 

ordats, en, på sin hiijd förlåtlig, yrkes-if\·er. 

De väsendtligaste elementer, hvaraf våra rörliga krigs-

fartygs bemanning hädanefter komma att bestå, blifva: 

Befäl och underbefäl; 

maskinister, eldare och kollämpare; 

artillerister, med vana att servera kanoner ombord, samt 

matroser eller sjömän, alltid nödvändiga på hvarje rörligt 

fartyg, men hvars för hva1je fartygs-cert erforderliga, jem

förelsevis större eller mindre antal kommer att bero af, i 

hvad mån den är försedd med tackling, samt ämnad att en-
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dast röra sig längs vära kuster och i vår skärgård, eller 
till de längst bort belägna delar af jorden. 

Det säger sig sjelf, att då någon bestämd och helgjuten 
plan för vårt sjöförsvars materiel, åtminstone ej för närva
rande, kan uppgöras. och man egentligen endast anskaffar 
hvad som för stunden bäst behöfves, så är det också omöj
ligt, att definitivt bestämma de erforderliga personernas antal 
inom de olika klasser, som skola utgöra flottans bemanning. 
Från något måste man dock utgå, och insändaren vill der
före antaga, att Sverge, under nuvarande förhållanden och 
tills vidare, kan och vill hålla en sjökrigsmateriel till ett 
~ammanlagdt värde af 21,260,000 rdr, eller den summa, som 
af 1862 års sjöförsvarskommitte antagits. För denna summa 
bör Jandet ungefär kunna erhålla: 

15 st. grundgående pansarklädda tornfartyg, eller s. k. moni
torer, af jern, a 900,000 rdr pr st. ... Rdr 13,500,000. 

30 st. smärr(l skruf!wnonbdtar af jern eller trä, 
förande hvardera en refflad kanon och för
sedda med lättare partie! bepansring mot fält
artilleri, och med "tvillingsskrnfvar", för såvidt 
sådant visar sig förenligt med ringa djupgående 
och rörlighet, Sl!mt för öfrigt ändarr1ålsenligt 
och praktiskt amändbart, samt med tackling, 
för att derigenom i fredstid och vid de tillfällen 
i krigstid, då de ej vänta att möta en fiende, 
under segel kunna förflytta sig från en punkt 
till en annan på vår kust, å 110,000 rdr pr st. 3,300)000. 

6 st. skrufkorvetter af trä, så soabbgående som 
möjligt är för fartyg af denna cert (för när
varande 13 knop, alabarnasfart.) och bestyc
kade med någrl! få gröfre, refflade kanoner, 
a 750,000 rdr pr st. . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000. 

Summa R dr 21,300,000. 

• 
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Om besättniogame till dessa 3:ue klasser fartyg sam
mansättas enligt nedanstående 
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hvartill naturligtvis ytterligare komma staber, läkare, proviant
förvaltare, handtverkare m. 11., så får man den för hela den 
ofvan supponerade effectiva örlogsflottan behölliga personalen 
en Ugt följandQ 
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För att fylla dessa och öfriga sjöförsvarets behofver, 

,anser ins&ndaren, att följande mått och steg böra vidtagas: 

Af flottans nuvarande stamtrupper, som utgöras af: 

Matroskåren . . . . . . . . . 400, 

Kanonlerkåren • . . 200, 

Ske!Jpsgossekåren . . . . . . 280, 
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Marinregementet . . . . . . . 800 och 

Båtsmanshållet. .. . .... 5,676, 

bibehållas Matros och Skeppsgossel;l/rerna uti oförändradt 

ti ll stånd, enär de äro bellötliga och uppfylla med dem af

sedda ändamål. HanonierlitlT'en indrages, i likhet med hvad 

af sjöförsvarskommitteen äfven bliflit föresl aget. MaT'iTIT'ege

mentels skyldighet att detachementsvis embarkera å örlogs

rartyg upphör, och regementet reduceras till en kår af 400 

i1 500 man, eller det antal, som i fredstid erfordras för den 

dem i\ liggande garnisonsjjenst.. Denna kår exerceras för öf

rigt på samma sätt som hittill s. 

Utaf de l 000 nummer af Blekinge läns indelta båtsmän, 

hvilka ligga längst fr i\n kusten, uppsättes ett indelt mal'in

in.fanteriregemente, som exerceras i likhet med den Yärt\ade 

marininfanterikåren, och i krig i främsta rummet afses, att 

jemte denna kår utgöra en oumbärl ig stamtrupp för den till 

Carlskronas och dess befästningars garnisonerande och be

vakniug i krigstid behöOiga styrkan af öfver 4000 man. 

Detta regemente står i fredstid under landlförsvarsdeparte

mentel, och dess befäl åligger att exercera Blekinge läns 

beYäring . 

Båda Gottlands båtsmanskompanier, 2:a Norrlands båda 

]Jåtsrnanskompanier, Vestgö tha båtsmanskompflni, samt Me

delpads del af l :a Norrlands 2:a båtsmansmans kompani, tiJJ, 

sammans 804 man, afstås, i enlighet med landtförsvarskom

mittr:ens förslag, till armeen, enär dessa kompanier der blifya 

af stort gagn och af flottan kunna umbäras. Återstoden af 

båtsmanshållet, eller 3,876 man, bibehålles fortfarand e. i 

och för notlans bebo f, men delas i klasser på följande sätt: 

Alla båtsmän intagas genast efter antagningen uti en re

krytskola vid hufrudstationen; de som dervid visa mottaglig

het för disciplin och håg för sjölifvet genomgå artilleriexer

cisskolan full ständigt. Af dessa sålunda utvalda, hvilka sam~ 

manräknalit böra utgöra 1,500 man, utväljas de som derför 

Yisat fallenhet, till ett antal af L eller inalles 500 man, til l 
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verkligt sjöfolk, hvilka erhl\.lla samma undervisning och samma 

tjenstgöring till sjös och på stationerna som den värfvade ma

troskåren, med hvilken de äfven dela ntsigterna till befordran 

till underofficer, och i krig möjligen till officer. De öfriga 1000 

exerceras på samma sätt som det ypperliga engelska marin

artilleriet: eller de i dagligt tal så kallade "blåa marinerna", 

det vill med ett ord säga, göras till fulländade sjöartilleri

s/er, samt frikallas från alla s. k. släparbeten vid stationer

na. Af den derefter återstående delen af båtsmanshållet ut

väljas 500, dertill hågade och lämpliga, till eldare och /wl

lämpare ombord, och sysselsättes under tjenstgöring vid sta

tionerna som eldare och handtlangare uti machin- och an

dra verkstäder. Återstoden 1872 man, tillhör den talrika

ste klassen; den nem l igen af station~- och vorfsarbetare 

m. m., och blir deraf i krigstid, då samtliga äro uppfordra

de, en betydligare del att påräkna i och för Carlskronas 

förs\'ar. Sannolikt kommer proportionen en;ellan dessa 4 

klasser, att framdeles undergå förändringar, allt efter som 

behofvet under olika förhållanden så påkallar, men insän

daren är fullt och fast öfrertygad att dessa ur båtsmanshål

let erhållna kårer af matroser och jungmän, sjöartillerister 

eller båtsmän och eldare, skola på ett utmärkt sätt fylla, 

hvar och en sitt rum, och dessutom skola de till dem hö

rande individerna af hemmets band fästas vid sitt fädernes

land, och mindre än, som med sjöfolk annars ofta är fallet 
' 

duka under för den för denna samhällsklass alltid stora fre-

stelsen, att söka de ställen på den stora verldsmarknaden 
' 

der deras eftersökta arbete betalas högst. 

Det manskaJl, som ut.öfver dessa fasta kårer i krigstid 

kommer att erfordras, för att bemanna dels befintliga, dels 

dfl köpta eller förhyrda transport- eller avisfartyg, för Carls

kronas försrar, samt i reserv erhålles af extra roterinaen 
"' ' 

stadsbåtsmän, beräringsskyldigt handelssjöfolk och af a11-

männa sjöberäringen. 

29 

Skulle, i en kommande tid, Sverges sjömakt fordra en 

talrikare fast personal, så låter det alltid då göra sig att 

oka antalet värfrade matroser, och att uppsätta en så stor 

kår af värfrade sjöartillerister eller artilleribåtsmän, som 

man mäk~ar i fredstid hålla öfvad, och i det utmärkta skick, 

som anstar en stamtrupp. EmedlerUd kan förslaget att pä 

annat sätt nu disponera cirka l ,800 man af båtsmanshållet 

svårligen möta några giltiga invändningar, då fäderneslandet 

behöfver dem för vigtiga ändamål, och de för flottan icke 

endast för närvarande äro obehölliga, utan till och med 

rent af skadliga derigenom, att öfningen, fördelad på ett 

alltför stort antal, för hvarje indiYid blir alltför obetydlig för 

att gifva något tillfredsställande resultat. Ej heller vore det 

lämpligt att utsträcka den ofvan föreslagna gallringen till en 

alltför stor personal, ty näppeligen kommer en större kår af 

rarfs- och stations-arbetare än den ofvan supponerade hos 

oss någonsin att erfordras, och det är just detta behof som 

tillåter ett urval för de öfriga. 
Hrad underbefälsklasserna samt maskinistkåren beträffar , 

så finnar man, att det för en materiel lik den ofran förut

satta behöfliga antalet medger betydlig minskning uti de nu

varande konstapels- och skepparekårerna, hraremot maski

nistkåren, till och med för att motsvara behofvet i fredstid 
' 

erfordrar förstärkning. 
På officerskårens värde beror dock i främsta rummet 

hela rapnets tjenstbarhet, och fäderneslandets ära och väl

färd kommer mången gång att anförtros åt dess skicklighet 

och sjelftillit. Hmu vigtigt är let ej då, att söka på allt 

sätt hos den befordra och försäkra dessa egenskaper. 

Flottans officerskår består för närvarande af 3 flaggmän, 

45 regementsofficerare samt 180 lägre officerare fördelade i 

tre grader, 60 i lnarje grad. 
Tack vare de goda anlagen, ha flottans subalternoffice

rare alltid med heder intagit sin plats vid sidan af sina likar 

af andra nationer ; de ha så avancerat och merändels vid 
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befordran till regementsofticerare, trots den myckna vi;;telsrn 
på lantl i kaptenlöjtnantsgraden, ännu varit kompetenta till 
och förtjenta af befordran; det är först sedan denna punkt 
omsider uppnåtts, som äfven den utmärktaste förmåga och 
det största intresse och nit för yrket fått en så svår strid 
att utstå mot en ofta mångårig vistelse på land, endast efter 
jån.,.a mellantider af!Jruten, af en vanligtvis då blott några 

" få månader lång sjöexpedition. Men den på hvar och en 
sig belöpande obetydliga och föga ansträngande tjenstgörln
gen har äfven medfört ett annat ondt, som oc~ i hög grad 
menligt inverkat på kårens tjenstbarhet. Derigenom, nemH
gen att tjensten varit så föga ansträngande, har intet manat 
till arskedstagande vid lifvets höst, s-å mycket rninch·e som 
pensionen ej alltid kunnat erbjuda en sorgfri ålderdorn; följ· 
den har blifl'it; att medelåldern inom alla grader blifvit vida 
högre än man. äfven med de aldra billigaste pretentioner 
kunde fordra. Att en betydlig reduktion af officerskåren är 
af nöden, är numera alltför i ·ögonen fallande, att af någon . 
bestridas; men d.enid är nödigt att så ställa, att den ej 
drabbar de lägre graderna alltför 1ungt, så att dessa ej, på 
samma gång de se utsigterna till befordran förminskas, är

ven se vägen till berguing stängrl. Insändaren förestället' 
sig, att följande mått och steg skulle säkrast leda till det 
önskvärda målet - en skicklig och belåten ol'ficerskår. 

Flottans officerspersonal bestämmes för framtiden att 
bestå af: 2 flaggmän, 12 kommendörer, 12 kommendörkap
tener (de tlesta andra mariner ha endast dessa 2:ne rege
mentsofficerares grader), '50 kaptenlöjtnanter, 50 premier· 
löjtnanter och 20 sekundlöjtnanter. Flaggmännen lönas som 
.för närvarande. De yngsta 6 kommendörkaptenerna få 3000 
rd1• och de äldsta 3,500 rdr om året. De yngsta 6 kom
mendörerna få 4000 rdr och de äldsta 4,500 rdr om året: 
Den öfrig;a delen af officerskåren lönas ej efter grad i tjen
.sten, utan efter tjenstetid, på så sätt, att lägsta officerslönen 
blir '800 rdr, och denna lön ökas livart 3:dje år med 200 
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rdr, till dess efter 33 tjensteår 3000 rdr erhållas, hvilket 
är den högsta lön som på detta sätt kan uppnås. Lönen 
delas fortfarande i egentlig lön och tjenstgöringspenningar., 
och viikor att ha varit vissa år till sjös fästes, likasom förut, 
för erhållandet af vissa löneförmåner. På detta sätt skulle 
de försvagade utsigterna att blifva regementsofficer, sedan 
dessas antal minskats i långt större protortian ·än antalet 
inom de lägre graderna, kännas mindre bittra, och styrelsen 
skulle äfyen mindre behöfva tveka, att vid befordran gå förbi 
den till en sådan plats ej fullkomligt lämplige. Den ·genom 
hela kårens !Jetydliga reduktion och genom stationerandet af 
fartyg på allägsnare farvatten förorsakade vida trägnare tjenst
göringen för flottans officerare, som derigenom långt mindre 
än förut få tillfälle till biförtjenst, gör äfven denna löne
reglering både rättris och billig. En af de stora vinsterna 
af denna officerskilrens reduktion till Inad som jemt och nätt 
erfordras blir äfren, att alla få sysselsättning, och så länge 
de äro i tjenst alltid finna sig tagna i anspråk för en gan- . 
ska ansträngande tjenstgöring, vare sig till sjös eller på land. 
Obehötligheten af att vid en framskriden ålder taga afsked, 
upphör på samma gång af sig sjelf, och hvar och en, som 
ej längre känner sig ega krafter att fylla sin plats, skall 
då, utan påstötning och utan att dertill af författningar vara 
tvingad, då pensionsåldern infaller, draga sig tillbaka och 
lemna plats för yngre män. En annan nyttig följd af reduk
tionen blir, att tillgångarne derefter ej skola medgifva, att 
yngre officerare långa tider gå sysslolösa på stationerna uti 
den s. k. "allmänna tjenstgöringen", hvaraf en sorglig följd: 
hittills allt för ofta blif1it, att personer med de utmärktaste 
anlag gått förlorade på samma gång för tjelilsten och för 
sina anhöriga. 

Hvad beträtfar den ofvan föreslagna personalens fördel
ning .och tifning, så har insändaren föreställt sig, att stock
Ilolms station bör, likasom hittills, till erforderligt behof er
hålla stations- och varfsarbetare, äfvensom sjöartillerister e1Ier 
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s. k. artilleribåtsmän för den derstädes förlagda del af m~
terielen, utaf vissa af de närmast liggande båtsmanskompa· 
niernas manskap af dessa klasser. Underbefäl och matroser 
(såväl värfvade som ur båtsmanshållet) lemnas, på reqvisi
tion, från Carlskrona station, hvarunder alla båtsmansk.ompa· 
niemas manskap af sistnämnde klass bör höra. örningarue 
komma förnämligast att gå ut på, att bereda personalen sjtJ

manslwp, lokalkännedom i våra skärgårdar och på våra ku· 
ster, samt färdighet i att sl1öta artilleriet på våra monitorer 
och öfrige fartyg. Sistnämnda mdl tror insändaren bäst kom· 
mer att vinnas derigenom, att en monitor attacheras till hvar
dera stationens exercisskola, hvarefter ingen, vare sig af be
fäl eller gemenskap, anses ha genomgått kursen i denna, 
utan att vara fullkomligt hemma i monitorsbestyckningens 
användande och serverande. 

Det andra mdlet, befälets och underbefälets bekantskar 
med våra farvattrn, blir af en utomordentlig vigt, och allt 
bör genom expeditioner med kanonbåtar och smärre fartyg · 
göras för dess vinnande, och anser insändaren, att större 
delen af det exercisanslag, landet kan vilja ge, härför bör 
användas. Det första målet - sjömanskap, så nödvändigt 
för en sjöofficer, han må föra befälet på en monitor, på en 
ängkanonbåt eller på ett större seglande ångfartyg - skall 
säkrast stå att ernå under tjenstgöring på de föreslagna 6 

skrufkorvetterna, af hvilka insändaren antar, att en kommer 
att få sitt verkningsfält på kusterna af Ostindien, Indiska 
Archipelagen, China och Japan; en å Södra Amerikas ost
kust och i Westindien; en å Amerikas v estkust och i Stilla 
Hafvet .till och med Australien, samt den 4:de i .Medelhafvet. 
Den 5:te kommer städse att vara på väg, för att allösa nå
gon af de nämnde fyra, samt den 6:te exercisfartyg om 
somrarue, för kadetter och andra, på Sverge närgränsande haf. 

Men på samma gång ett nytt sjövapen anskaffas och 
personalen reorganiseras, måste man ej förbise den oafvisliga 
nödvändigheten af: 
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att fu llborda befästaodet af flottans dyrbaraste etablisse
ment, så frarnt ej större delen af det nya vapnet i krigstill 
der skall blifva qvarhållet, för att ersätta de felande be
fästni ngarne; 

alt vid hufvudstationen anlägga en mekanisk reparations
verkstad, för att kunna åter sätta i tjenstbart skick skadade 
monitorer, och på det man ej äfven för mindre arbeten må 
Yara beroende af den enskildta industrien. 

Den 1 O December l 86:t 

Utdrag af ett brer f1·ån John Ericson till 
K. Ö. S., dat. New-York d. 19 Jan. 1864 *). 

Anledningen till de öfverdrifna berättelser från befälet 
på monitorf:lottan, rörande skador, som fartygen ledo under 
första striden vid Charleston, anstår mig icke att vid detta 
tillfälle omnämna. Det är nog nta, att fartygen allt sedan 
gjort tjenst och utstått ganska hårda prof. Monitor Patnpsco 

t. ex. har sedan första anfallet mot Charleston varit uti 27 
strider med sydländska batterier och träffats af mer än 400 
skott. Patapsco är icke desto mindre denna stund mera 
tillförlitlig än vid omnämnda första anfallet och dess befäl
hafyare skulle nu, med ökadt förtroende till sitt ogenom· 

•) K. Ö. S. har visserligen icke erhållit vår utmtirkte l~ndsmans 
tillåtelse att offentliggöra något af hans ofvannämnrla bref, men hop
pas att sådan icke blifl'it vägrad , om tidrn medgifvit att göra förtrå-
gan derom. RedaktionOTI. 

., .. 
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trängligli torn och sina 15 tums kanoner, möta en "Warrior" 

eller "Prince Consort". 

Påståendet att "Monitors" icke kunna uthärda stormar 

och att deras kanoner icke kunna brukas till sjös är lika 

ogrundadt. Icke en enda kl inkbult, eller söm, har ännu 

gifvit vika. Weelww!wn sänktes af öppna däcksluckor under 

storm och Monitor gick under, emedan dess torn var, af 

okunnighet, lyftadt öf\er basringen, då det bort hYila pä 

den. Hvad stridsfärdighet till sjös angår, så äro "Monitors" 

öfverlägsna alla andra fartyg, emedan deras batterier rigtas 

i samma Iinic som fartyget löper och derigenom ega full 

kraft, då de engelska och fransyska pansarskeppen rulla 

sina kanonmynningar under Yat!net. 

Historien kommer en dag berätta, att blott för den 

skräck, som dundret från kanonerna i det flytande j erntornet 

vid Hampton Hoads uppYäckte, och b lo rt för den kraJt fulla 

åtgärd att genast bygga nära hun dra dylika torn, så hade 

tvenne europeiska stormagter dragit sina svärd emot unionen 

och d~ri.genom hindrat brytaodet af fyra mllioner bojor, hvilka 

nu, med Guds nåd, skola blit\'a för eYigt krossade. 

Framdeles skall jag hafya äran att omständligare före

lä~g;a Sällskapet monitor-systemets alla fördelar och egen

h~te,~: 

J. ERTCSO N. 

Sjöexpeditioner med Kongl. Maj:ts fiott,as 
fat;tyg år 1863. 

Cat·lslrrona station. 

.Ång(regatten Vanadis. Chef: Kommendörkaptenen och 

rid d. P. F. Haverman. Inmönstrade den l Oktober
1 

· Expedi

tlÖn till ~Iedelhaf~'et; fortgår under 1864. 

3 :) 

Ångkor·vetten Gefle. Chef: Kaptenen och ridd. B. J. 

Adelborg. lnm önst rad c (en 15 Okt ober. Expedition till 

Yeslind ien och Norra Amerika; fortgå r under 1864. 

Horwtlen Najaden. Chef: I\ aptenen och ridd. A. G. R. 

YOn Feili lze n. Expedition till Mcdelhaf\et ; fo rtgående sedan 
1862. Armönstrade (en 30 Maj. 

Horv ,•t !cn La,r;erbjellre. Chef: Kaptenen och ridd . A. G. 

O. Herkepe. Expedit ion till Goda-Hopps-udden; fortgående 

sedan 18G2. Armönstrade den 13 Juni. 

Pregotten Nonlröping . Chef: Kommendörkaptenen och 

rid rl. K. L. NaH oc h Dag. Expedition i Östersiön Öresu nd 
~ ' ' 

Kattega lt och 1\'ordsjön , samt l'ö rennd med eskauern i Fåru-

sund. Inmönst rade den l Jul i. Armönstrade den 19 Oktober. 

Fregntten Eu.'}enie. Chef: Kommendörkaptenen och ridd ~ 
G. A. Indcbetou. Expedition i (Ltersjön, Sundet, Kattegalt 

och Nordsjön till F&röarne, samt chefsfnrty•r under eska derns 

Yistande i Fnrösund. Inmönstrade den 30 Maj. Armönstrade 
den 18 September. 

Horvetlen af Chapman (kadettfartyg). Chef: Kommen

dörkaptenen och ride!. J. L Jlelande ·. Expedition till Island 

och i Östersjön, samt förenad med eskadern i Fårösund. 

Inmön~ trade den 30 Maj. Afmönstn de den 18 September. 

Ån.tJlrorvelfe n Orädd. Chef: Kartenen och ridd. L. G. s. 
Pantzerhielm. Expedition till Sherness i England, för att 

öfrerföra på Goitland landade polska krigare. Inmönstrade 

den 17 Juni. Afmöns t.rade den 4 .Tuli. 

D:o D:o. Chef: Eaptenen och ridd. L. G. S. Pantzer

hielm. Båtsmanstra nsportn Inmönstrade den 13 Maj. Af
mönstrade den 23 Jllaj. 

fforv effen Svainn. Chef: Ka )tenen och ridd. grefre A. 

R. Cronstedt. Expedilion i Sundet, Österr-:jön och Bottniska 

Viken, samt före nad med eskadern i Fårösund. Inmönstrade 

den 30 Maj . Armönstrade den t 6 September. · 
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Briggen No,·denslrjöld. Cher: Kaptenen och ridd. F. F. 

Thomson. Expedition i Bottniska Viken, ÖE'tersjön, Sundet 

och Nordsjön, samt förenad med eskadern i Fårösund. In

mönstrade den 30 Maj. Afmö nslrnde den 16 September. 

Slwnel'len Fal/i. Chef: Kaptenlöjtnant C. F. Frick. 

Expedition i Öresund, Kattegatt, Öslersjön och BoUniska Vi

ken samt förrnad med eskadern i Fårösund. Inmönstrade 
' de n 30 Maj. Armönstrade den 16 September. 

Brigg en Snappopp. Chef: Kaptenen och ridJ. J. A. Ro

sengren. Exercisexpedition med skeppsgossar. Inmönstrade 

tlen ;J lllaj. Armönst rade den 27 Augusti. 

!Jr·iggen af' Wi rsen. Chef: Premierlöjtnant A. Zielfelt. 

Exercisexpedition med skepps~ossar. Inmönstrade den 5 Maj. 

fuönstrade dl'n 27 Augusti. 

liriggen Glommen. Chef: Premierlöjtnant M. von Kru

senstjerna. Exercisexpedition med skeppsgossar. Inmönstrade 

den 6 Maj. Afmön~trade den 27 Augusti. 

Bri:igm Glndnt. Chefer : Kaptenlöjtnanten och ridd. E. 

Ddclstjerna och premierlöjtnant G. af Klercker. Diverse 

transporter. 

Ångj'artyr,et Balder. Chefer: Premierlöjt.nanterne F. T. 

···hö rn och fr ih. O. Cederström. Transporter. 

!tlörsntfartyqet Sll1·tur. Ch ef: sekundlöjtnant N. Hall

;;trörn. Expedition i Carlskrona skärgård. Inmönstrade den 

·l s September. Afmönstrade den 23 s. m. 

Stocl>holm~ station. 

llanondngslupen Svensksund. Chef: Kaptenlöjtnant O. 

~i:hweder. Utläggning af fyrfartyget Finngrundet. 

D:o D.o. Chef: Kaptenlöjtnant O. Schweder. Tillhörde 

skä1·gårdsbataljonen under kaptenen grel\e A. Taubes befäL 

Inmönstrade den 22 niaj. Armönst rade den 9 Juli. 

D;o D;o. Chef: Kaptenlöj!naut O. Schweder. Tillhörde 

Ul division ängkanonslupar under kaptenen och rid(!. frih. 

Skogmans befäl under expedition i l..ip!ands och Söderman

lands skärgårdar, samt förenad med eskaclem i Fårösund. 

Inmönstrade den !6 Juli. Armönstrade den 11 September. 

Fyra fl'arwnslupar och ål la fianon jollar Chef: Ka )tenen 

och ridd. gref\-e A. Taube. Expeditione r i Stockholms skär

gård. Iumönstrade den 22 Maj . :\fmönstrade den :) Juli. 

fianonångslupen Dfota!a. Che f: h.apten!öjl.nant P. Virgin. 

Tillhörande skärgardsbataljonen under ka ptenen grel\e A. 

Taubes befäl. Tnmönstrauc den 22 }l <1j . fmönstrade den 

3 Juli. 

D:o D:o Chef: Kaptenlöjtnant P. Virgin. Tillhörde 

en diYision kanonångslupar under kaptenen och rit.ld. frih. 

Skogmans befäl under expe di tion i l'plands oeh Södermr,n

lands skärgårdar, samt förenad med eskadern i Fårösund. 

Inmönstrade den 16 Juli. Afmönstrade den 11 Sepkmbcr. 

D:o IJ.o. Chef : Kaptenlöjtnant P. Virgin. Beordrad 

tili Cai'lsborgs rastning, för att bi träd a r id profskjutniugen 

mot pansarplåt. Tnmönst rad e den 1.) September. Afmön

slrade den 23 i\'ovember. 

J(anondngslupen Al{hild. Chef och divisionschef: Kap

tenen och ridd. frih. S ko~man . Eöpediti on i Upl ands och 

Söd ermanland ~; skärgårda r, sam! förenall med eskadern i 

Fårösund. Inmönstrade den l G Ju li. Armönstrade den I l 

September. 

Hmwnånqslupnrne Asfög o t: h l ngeqerd. Chef: Ka pten· 

löjtnant A. Hjelmstierna. Tillhörde en diY islon kanonångslu

par under kapten Skogmans befäl under ex.pedili on i U1Jlands 

och Södermanlands skärgårdar, samt förenade med eskade rn 

i Fårösund. Inmönstrade den 16 Juli. Armönstrade den 11 

September. 

Iianondngslupen Al{hild. Chef: Kaptenlöjtnant A. Fries. 

Bogserade till stationen fyrfartyget Finngrundet lmnönstrarl~ 

den 23 ~oYembcr. Afmöns1rade deu l. December. 
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l[anonängslupun A!{ hifd. Chef: Kaptenlöj tna nt A. Fries. 

Utförde bestyckning Ull Rindön. Inmönstrade den 14 Decem

ber. Afmönstrade den 22 s. m. 

Slionerten Amh·nl Puke. Chef: Kaptenlöjtnant R. T. Cl

ner. Expedition i Kattegatt, Sundet och Öster:;jön , samt 

förenad med eskadern i Fårösund. huuönstrade den 30 Maj. 

Armönstrade den 17 September. 

LandstigningslrrmonslupPn Hflre. Chef: Premierlöjtnant 

A. Rundqlist. Expedition under l O dagar i Stockholms 

skärgåäd. 

Iianondngslupen Car!sunrl. Chef: Premierlöjtnant F. A. 

Facks. Sjömätning. Inmönstrade den 4 l\'Iaj. Afmönstrade 

den 30 September. 

Anglartyget Gustaf af [(ltnt l 
, Lär!Wtl 

Siwnerten Svalan 

Jflliten llow 

15 Oktober. 

Sjömätningar under Pr.

löjtnant T. Arwidssons 

befäl. Inmönstrade den 

4 Maj. Afmönstrade den 

Posillngfarty,qet DTottnillg Lovisr1. Chef: Kaptenlöjtnanten 

och ridd. W. Sylrander. Postfart mellan Stockholm och 

Stet.tin. Inmön~trade den H April. Armönstrade den 11 

December. 

D:o D:o. Chef: Kapienlöjtnar.t O. Ueifborn. Afgick 

från Stockho!m till Ystad för att der upplägga. 

Postång{artyr;et Eugenia Chef: Premierlöjtnant G. La

gercrantz. Postfart mellan Ystad och Greifswald. Inm ön

strade den 4 April. Kommenderingen fmtfar. Fartyget upp

lagdt i Ystad. 

Under årets lopp hafva varit kommenderade: 

Kommendörkaptener 4, kaptener 9, kaptenlöjtnanter 21 , 

premierlöjtnanter 39, sekundlöjt nanter 44, maskinofficer t : 

summa 11 S. _____ _,..,_ 

Verkställda arb eten m. m. vid flottans 
stationer å1· 1863. 

Carlsirrona S 'ation: 

Ånglwrvetten Gefle : Satt i sjön, sedan den erhållit be

tydlig reparation, blifrit försedd med brunn för propellern 

och med ny, och sYårare, takling, för att kunna manövrera:~ 

som fuligodt segelfartyg. 

AngAon;etten Thor: Bli fvit fijrsedd med s. k. hjulhus

båtar. 

Ett fyr{nrty,q: l\'ybyggnad påbö1jad och nära afslutad. 

Fartyg utrustade ri!l expedition : Fregatterne Eugenie ocb 

Norrl>öping; ångfregatten V anadis; korvetterne of Chapman 

och Svalfl/l; ångkonetten Gefle ; briggame Nordenslijö ld, Gla

dan, SmTJ!popp, Wirsen och G/vm men; skonerlen Falk samt 

l O st. mindre fartyg och espingar ; ett ängmudderverk och 

ett mörsarfartyg, h1·ilka alla inom året b!ifvit åter afrustade, 

med undnnlag af Vnnadis och fJ,>fl e. 

Linie.~!u~ppct Manhgftetens slopning blifYit !iii största 

delen fullbordad. 

Fm·tygens talrlingar och 8P.'JI'!, jcmte master och rund

hult, haf1 a dels blil\:it försedde, dels, der sådant varit be

hö!ligt, nytilherkade. Fregatten Non'h:öping har erhållit nytt 

nndergo ds af jerniross 

Doclwingnr hafva egt rum med 14 större och mindre 

fartyg, hvariblant:l varit ett privat ångfartyg och ett privat 

ångmudderverk. 

Tågt'irlw har slagits 958 centner. 

Bombet:: 319 st. 7'- tums och 1 J 3 st. 6~ -tums perkus

sion'lbomlJcr hafn1 !Jiil\ il apterade. 
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Brandrör: 285 st. 7-tums och 556 st. 6~-tums ar mc
tall, samt 947 st. granatbrandrör af zink, hafya blifvit dels 
omgjorda, dels til!Yerkade. 

Slrarpa lllusköttpatroner: l 0,000 tilherkade. 
Lösr1 lliusftöttpntroner: 56,000 tilherkade. 
Ralteter·: 112 st. ettpundiga tillverkade. 
Åtskilliga nytill\'erkningar och reparationer hafra egt 

rum såväl för fartygenas, som fäs tn ingen Kongsholmens, ar
tillerimateriel och utredning. 

Nya Sjufohushygynrulen: l renstra flygeln och midtclbygg-
naden har inredningen blifvit fortsatt I\ok- och tvätthus-
byggnaden har blifl it uppförd och dess inredning börjad. 

Nya Ångqvarns- oclt Bo.1erihyggnaden: Ångmaskinen samt 
qvarn- och bagerirerken hafra blil\it uppsatte, besigtigade 
och godkände. Inredningt'n afslutad, afsralningsrum för mjöl 
inrättadt och bellötliga inYenlarier tillrerkade. 

Ånglta mmanmedjan: J..:gnar och skorstenar hafm blifvit 
reparerade. 

Slieppsdoclwn n:o 2: Jordgräfnings- och rifningsarbetet 
har blifvit afslutadt; vattenalloppsgalleri bakom dockan fu ll
ändadt och diverse puddlingsarbete Yerkställdt. 

Nyn doa/rans sålt och portn1·: hafya hlil\it repare rade. 
Gamla dudwns förlängning: Arbetet härmed har blott 

obetydligt fortskridit i följd af täta dockningar. 
V arfshamnens uppmuddr·ing: J 21 ,000 kub.-fot mudder 

,JJ.afva blifvit upptagne. 
Björifholmsbasstnernas fylln ing: har till största delen 

blifvit afslutad. 
Telegraf' till Honqsholms fästning: har blifvit tillverkad ny. 
Reparn tione~· a/' hus och byggnader: har fortgått. under 

året, lwaribland mekaniska departementschefens hus blifvit 
reparerad t. 

Smiden och gjutningar : Åtskil liga smiden och gjutningar 
hafva egt rum, bland hvilka sednare Yaril en ny propeller 
för ängkorvetten Gefle. 
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Artilleriexercisslwlans verksamhet: Tillsamman hafva 8 
officerare vid flottan, under olika tider, tjenfltgjort som in
struktionsofficerare vid skolan. Fyra sekundlöjtnanter hafva 
yarit kommenderade att passera graderna. Tolf sekundlöjt
nanter hafva repeterat instruktörskursen och 4 underlöjtnan
ter yid marinregem entet Yarit kommenderade att för första 
gången genomgå densam ma. 

Såsom biträden vid instruktionen hafva ständigt varit 
kommenderade 3, stundom 5, öfyer- och underkonstaplar, 
samt l iJ 2 l :a klass matroser. 

En öfrerkonstapel, 18 underkonstaplar, 19 understyrmän 
samt 14 l :a klass matroser hafva repeterat kursen. 

Under året hafva tillsamman 116 matroser och jungmän 
varit kommenderade i skolan. Af dessa hafva 9 varit kom
menderade som instruktörer; 7 hafm erhållit instruktörsbetyg 
och 38 blifvit approberade till kanonkommendörer. 

Under samrna tid hafva HUsamman 543 båtsmän varit 
kommenderade i skolan, af lnilka 159 repeterat kanonkom
mendörskursen och 49 blifvit ap]Jroberade till kanonkom
mendörer. 

Af marinregementet hafva 27 man Yarit kommenderade 
i skolan, af hvilka 4 man blifrit utexaminerade till instruk
törer och 22 man approberade till kanonkommendörer. 

I liorporalsslwlrm hafya 50 man erhållit undervisning, 
men endast 6 man genomgått kursen. Hufvudsakligaste or
saken till att, jemförelsevis, så få medhunnit kursen, är svå
righeten att på den korta tiden bibringa försvarlig färdighet 
i skrifning. 

Artillerihåtsmanskåren rid Carlskrona station är bestämd 
art rara 844 mar1. H ära f finnes: Instruktörer . . . . 5. 

Således tu· ist: l 00 man. 

Kommendörer .. . 313. 
Mera exercerade . 142. 
Mindre exercerade 284. 

Summa 744. 



Bombkastnirlg Yerkställdes under sommaren från mörsar
fartyget Surtur. 

Stocltholms Station. 

Arbetat med inredningen å kanonslupen Göthe och chefs
fartyget Brynolf. Tillverkat inventarier, smide och lavettage 
till kanonbåten N:o 2. Fastsatt och förbullat ny bordlägg
ning å mörsarfartyget Blixten. Reparerat och klargjort sta
tionens ångfartygsmaskiner och skråf. Drifvit och reparerat 
8 kanonjollar, skonerten Svalan och jakten llow. Förrättat 
diverse reparationsarbet en å samtliga till sjömätning bestämda 
fartyg, samt försett kanonångsluparne Motala, Svensksund, 
Aslög, Astrid, Sigrid och Ingegerd till drifning, och postå ng
fartyget Eugenia till inventarier. Tillverkat kojer och flag
gor för förrådet och kolsäekar för kanonångsluparne. Hepa
rerat geYär och blanka Yapen samt tillrerkat geYärspalroner, 
arnrnunit.ionslådor, brandtrör, skråkappor och bomlJspegl ar, 
samt apterat bomber för perkussionsantändning Heparerat 
och underhållit de till sta:ionen hörande brobänkar och 
broar. RifYit Kastellholmsbron och uppfört en ny å samma 
ställe. Anlagt nya upphalningsbäddar för 3 ka nonslupar och 
6 kanonjollar. Förrättat diYerse limmermansarbeten. Bort
tagit gamla och nedsatt nya due'd'alber. Afs lu tat den nya 
vakthusbyggnaden på Skeppsholn1en och gra fkoret på (jaler
·varfvet. Anbringat en värmeapparat i Skeppsholmskyrkan. 
Heparerat styekekranen, bosiällshusen, kaserner, far t.ygsskjul, 
arrestrum och artillerirerkstadens ångmaskin, samt förfärdigat 
2:ne ka peller till kanonångsluparne Aifhil d och Guuhild. 
Satt i sjön, klargjot·t och utrust at de till stationen hörande 
mindre ångbåtar samt sjömätningsångbåtarne, S kanonjollar, 
4 kanonslupar och l chefsfartyg, samt rustat knnnnångslu
!parne Motala och Svensksund, Alfhild, Ingegerd och Aslög. 
Intagit i docka kanonångsluparne Aslög och Carlsund samt 
skonerten I'Aigle efter företaget sprängningsförsök. Drifvit, 
klargjort och rustat fyrfartyget finngrundct. Upphalat på 
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land, i skjul, ofrannämnde S kanonjollar, 4 kanonslupar och 
chefsfartyg, samt försett dessas innntarier. Afrustat kanon
i\ ngsluparne och satt i sjön alla från stationen försålda fartyg. 

Exercisskolans verksamhet: har fortgått under hela året, 
ulan annat än de t vanliga afhrottet under sommare ns exercis
expedition med skärgårdsbataljonen. 

En landstign ingskanonslup och 2 kanonjollar h;lfva un
der sommaren rarit ställda till exercisskolans disposition. Å 
dessa fartyg ha!\a dessutom de kanonierer och artillerihåts
män, som under rintren genomgått öfningarne i kanonkom
mendörskursen, under J\Iaj månad rarit kommenderade för 
öfning i målskjutning med kanoner; hrmjern te under Sep
tember månad 40 man artilleriuåt;;män Yarit kommenderade 
på l O dag3rs expe dition med en landstigningskanonslup för 
samrna ändamål. 

Sdsom Inslntklionso[/icerare hal\a lj enstgjort: Officerare 
4; .såsom lns trulitiunsundero[/icerore: 2 underofficerare och 
2 öf\erkauonierer. 

l skolan ho{oo ö f/Jats: Undcroflicerare :>7, öfrerkanonierer 
16, kanonierer 59, art.illerilJåtsmän J 59. Af dessa hal\a ge
nomgått : Den årliga be{älsfxercisen: Underofficerare 57. In

strul! örs - och lwnonkomrnendörslw rsernrz, 1·ppeiifion: Öf\er
kanonierer 16, kanonierer 30, artilleribåtsmän 95. f(anon

kvmm endörsffursen: Kanonierer 21 , artille ri lJålsmän 18. 

I Horporalsskolan haha artilleribåtsmän 6 blifrit appro
berade af l 59, som deruti njutit undenisning. Dessutom 
hat\a öfyats i handYapensexercis och gymnast i k l timme 
ln-a1je helgfri e. m. frå n den 5 Maj till den 5 Februari och 
från den 16 Non>mber till den 19 December, hrarannan dag 
med omkring 130 man bålsmän af den Yid stationen uppfor
drade styrkan och hYarannan dag med omkring 70 kanonierer, 
samt från den 5 Februari till den 9 April och från den 12 
Oktober till rlen 16 Np,-ember hrarje dag med 70 kano
nierer. 
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Götheborgs nepot. 

Satt i sjön och utrustat skonerten Amiral Puke. Repa

rerat och drifvit en del båtar och jollar, och försett bord-

la··aanino- och inrednina å en del kanonslupar och jollar. 
00 o o 

Reparerat och drif\it samt salt i sj ön försålda fartyg. För

sett handvapen. Reparerat en del verktyg . Underhållit bom

stängsel, brobänkar, bostälJshus och kaserner m. m. Upp

halat alla i sjön varande båtar. 

Sammandrag af Ko11gl. Bref, Förordninga1·, 

Generalorder m. m., utgångne från §j ö för
s varsdepartementet 

(Kongl. Bref.) 

Den 22 Dec. l S63. En maskin, för uppreffling af gröfre 

kanoner, må från godkänd verkstad i England genom för

valtningens af sjöärendena försorg beställas och inför

skrifras. 

s. d. Kongl. förvaltningen af sjöärendena eger ait gå i för

fattning om införskrifning från Frankrike, för flottans be

bof, af 800 eller, i händelse gennm ökad beställning in

köpspriset skulle finnas kunna nedsättas, 890 st. revolvers 

enligt Lefancheux.'s modell och af den bcskalfenhet, som 

vid kejserliga franska marinen är till begagnande antagen, 

jemte dertill hörande 80,000 eller 89,000 skarpa patroner 

Den 30. Fastställdes förändrad spisordning för gemenskapen 

vid flottans kårer under tjenstgöringen i land, att från och 

med år 1864 t. ~-- lända till efterrättelse, med undantag 

för skeppsgossekåren. 
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Den 12 Jan. 1864. Af på Carlshamns kastell förlagda kom

mendering skall , vtd innevarande års sint, jemte kommen

danten, indragas de derstädes förlagde 4 båtsmännen och 

9 uf marinsoldat e me; men underofficern och ö frige 4 ma

rinsoldnter få å kastellet qYarslanna, så länge de, i och 

för heralmingen af der befintliga artillerimateriel samt öf

riga kronan tillhöriga effekter, må kunna blifra behöllige. 

S. d. Sekundlöjlnant O. W. Nordenskjöld, för nänarande 

tjenstgörande, med K. M:ls nådiga tillstånd, i k. storbri

tanniska örlogsOottan, har erhållit 3:dje årets stipendium. 

Den 19. BefälhafYaren Yid Stockholms station af flottan, 

konteramiralen m. m. Johan Lilliehöök, förordnas att för

rätta innevaranrle års generalmönstring inom 4:de distriktet 

af flottans båtsmanshålL 

Den 28. sekundlöjtnant C. E. de Champs, som för närva

rande, med IL M:ts nåfiiga tillstånd, tjenstgör i k. stor

britannisk örlogstjenst, har erhållit 3:dje årets stipendium. 

(Generalorder.) 

Den 5 Jan. 1864. Kommendörkaptenen och ridd. K. t. Natt 

och Dag skall t. v. bestrida equip11gemästarebefattningen 

vid Carlskrona station. 

Den 18. Ångkonetten Orädd skall afrustas och upplägga. 

Den 25. Ångfregat.ten Vanadis skall, på hemvägen genom 

engelska kanalen, anlöpa Cherbourg, för att derifrån hem

föra, försrenska regeringens räkning, i Frankrike beställda 

revolvers 

Den 1 O Febr. Att de, genom nåd. generalorder af d. 24 April 

1863, för armecn föreskrifna rörelser, till Yinnande af 

mera enkelhet och bastighet i manövem på fältet, skola 

inläras vid flottans truppers infanteriöfningar och tills vi· 

dare till ä m pas. 
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Den 13. Skruflinieskeppct Stockholm samt ångkonetterna 

Thor och Orädd skola ulr11stas, fö r att, när dcrorn vidare 

befalles, kunna utl ägga på redden och vara färdiga all 

gå till sjös. 

s. d. Ångkonetten Orädd må, under instund ande Maj må

nad at;vändas alt till Carlskro na transportera l :a Bohus 
' båtsmanskompan i. 

Den 24. Befälh. amiralen i Carlskrona må lämpligen öka 

eller minska det uti nådigst utfärdade besättningslistor 

upptagna anta let matroser och jungmän emot li ka många 

båtsmän, alllerter som tillgungen Yid sta tionen ell er andra 

sig företeende omständigheter dertil l må föranleda och 

befälh. amiralen eljest må finna det ändamålsenligt. 

Den 29. Premierlöjtnanten grel\e K Posse har erhållit 

månads tj enstledighel. från l Apri l att vistas inom eller 
utom riket. 

Förändringar mom Kong!. J'\l[aj:Ls Plotta. 

Befordringar: 

Den 28 Jailllari. Till kapten i flottans mekaniska kår: 
löjtnanten J. C. A. d' A i fy. 

Den 9 Februari. Till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten 
G. of Trolle. 

Den t 6 Februari. Till sekundlöjtnant : utexaminerade 
kådettkorporalen R. V. C. von Muhlenfels. 

Den 23 Februari. Till seku ndlöjtnant : utexam. kadett
korporalen C A. Puke. 
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Den 8 Mars. Till kap.tenlöjtnan~: premierlöjtnanten O. 

E. Wollin; t iii premierlöjtnant: sekundlöjtnanten B. C. E. S. 

E M uncle, och till sekundlöjtnant: utexam. kadettkorporalen 
frih. O. E. R. von Rosen. 

Utnämningar: 

Den 28 Januari. Till riddare n{ /{ongl. Svärdsorden : 

kaptenrrne C. H. Kreuger och grefre A. H. Cronstedt; kapten

löjtnanten A. Holmer och kaptenen Yid marinregeme ~t e t H. 

T h. Hult. Till Svärdsmän: öf\'erstyrmanne n IJ. R. E. A gren; 

flaggkon staprln C. J. Håkansson; flaggskt'pparen J. J. etter

bom; öfrerskrpparen C. P. El me! und; fanjunkaren Yid marin

regementet H. F. Schylander, och öf\·erkonstapeln A. Gum
messon. 

Til r-iddare af f(on,qf. Wasflorden: kaptenlöjtnanten vid 

konst ruktionskåren G. C. Witt samt sekreteraren och audi

tören rid Stoekholms station C. A. Sundin. 

Den 17 Februari. Till ordonnansofficer hos H. lit Ko

nungen: premierlöjtnanten grefre A. T fl. P. Cronhjelm. 

Afsked: 

Den 9 Februari. Kommendörkaptenen, ridd. af Kongi. 
Svärdsorden m. m. J. E. Elunan. 

Den t 6 Februari. sekundlöjtnanten C. G. Bredberg, med 

tillstånd att som lönlös i flottan qrarstå. 

Den 8 Mars. Lotsdirektören, kommendören af Kongt 

\Vasaorden, ridd. af Kong!. Srärdsorden F. Engelhardt, med 
pension; 

Kommendörkaptenen, ridd. af Kongl. Srärdsorden No 

Ral!strörn, med pension, och 

Kommendörkaptenen, ridd. af Kongl. Srärdsorden och 

Kong!. norska S:t Olafsorden O. G. L. 1'rolle, med pension. 



.Afförd ur rullan : 

Den 24 Februari. sekundlöjtnanten R. A. J. Oberg. 

Dödsfall: 

Amiralitetspastorn, prosten D. Ringius, den 19 Januari. 

Kaptenlöjtnanten, ridd. af Kongl. Svärdsorden s. E. B. 

o. Biflherg, den 12 Januari. 




