19:de Årgången

Häfte N:r 4, 1856

Carlskrona

(Insändt.)
ANMÄI\KNIN G1R VID SJÖKRIGSTJENSTEN.

!Kn bllcli p& Svenstia !ijUiiriga reus ställning .

Sedan man erfarit att de Oeste Tidningarne i landet, emot
sJutti af förra och början ar innevarande år, sysselsatt sig
med "SvetMka Iirigares ställning'' och speciell Flottans Subaltern-Ortlcerare "'), och några af dem, som framställt l}ebofvel ar förbättrade löningsviikor för flnbets- och tjenstemån i allmiwhet, anmärkt såsom en ovilkorlig nödvändighet
n.. u, innan något i berörde afseende företages, bör närva"rande förhållandet allestådes noggrann! undHsökas ocb der
11 råttclser
enligt tidros fordringar pröfvas nödige, böra de
"vidtagas, så att tj!'llslen på alla pnnl;ter må kunna bestri,.
•das af en insiglsfull, belåten personal,n - torde det icke
ura obehöri1:t all kasta "en blicl>" pä förhållaodet i Flottans
hela Officers-korps, efter 1824 års ingripande reglering.
Inre orodor och deltagande uti yttre politiska tilldragelser, dl'n första tidl'n eft1·r de olyckliga åren 180'7, 1808 och
l 809, voro hinderliga för ordnaodet af sjövapnet, denna vigtiga del i försvarsverket; men sedan dessa förhållanden i
möjligaste måtto blirvit jemnade, vidtogs en allvarlig granskning af tillstäodet i Flottan.
Män, som mycket sett och mycket erfarit, med Puke i
spetsen, fingo ärendet om händer. Nogsamt hade ban Grelve Puke - insett viikoren för en ändamålsenlig organi•} Svenska Tidningen N:o 3 den i Januari.
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sation af sjövapnets pNsonal, sNian, i följd af Finlands rörlust den aldre icke mr ra var lämplig; och hut: t hade han
,
uttalat dem. De blt•fvo ock, sedan han borl'gåt·t~ ledtraue n
för det väsendtligaste som företogs ~

...

Uppmärlisamhetr·n fästades först vid befålt'ls ~öningsför
måner. Då man ins5g, att större delen deraf var qvarhallen
uti vilkor, omöjliga att fylla 1le närmaste behofveo, borde en
sådan orätt l' isa icke fortfara, såsom qvflfvande d.en hugsamhet att vinna lwnsliaper och erfarenl1et, hvarför.ula.n nit och
verksamhet i tjenstens uppfyllande icke kan p.åtlålwas.
Detta afhjelptes i någon mån \'td 1St5 års llilisdag fö P
de lägre Officers-graderne, mPn uti de höp,re fortforo löneviikoren att bero af vinsten på passevolancen af värfvade
trupper, - PI!. högst olämpligt aflöningssystem,. i synnc,rhe t
för Sjö-Officrrat'P.
Genom Sjörförsvars-budgetcns sl•ilj<~nde · fråll' de öfrrge
vapnens vid 1823 års Hilisdag, lit!nde d••n vackra regleringen
af Flottans befäl följande år d utföras., oclnidla gas med l 825
års inträde.
BefålsgradPrnes ordnand .e nH u'e sammanslagne korpserne, togs uti öfverv~gande såsom det aldra vigtigaste. De
bestämdes ocl1 lämpades diet· funldionernes beskaffenhet, och
behofvet under både hig och frerl, och indeltes uti grader
och värdieheH·r, allt med hänsit:t till funlltionertH'S större
eller mindre viet, på det M allestäd~s i kommando-afseende
måtte vara under behörigt befäl.
sådan var andan af denna reglering, men beklagligtvis
tog man icl1e steget fullt ut, hvarföre d~n ock icke uppnådde sitt första stadium.
Den del ar tjensten, hvartill hört fördelning ar funlitionerne på gradernP, blef icke genom reglPmentariska fön skrifter stadfåstad. Man underlät detta och måhända ansågs

dd icke hehöfligt, att, srdan nllmänna förPskrifler hlifvit gifna, stifta särskild lag för dl'n rilllsgrund, att uti allmänna
tjensten alla utan undantag inom hvarje grad skulle li~a dela
tjensll'ns fördelar och ljenstens lunga, och all, såsom uti alla
andra fäderneslandl'ls embeten och tjenster, fullmalilen gällde för de funktioner och hesiJ'r som tillhörde hvat·je grad,
inga andra j elle1·, med andra ord, att, såsom uti de andra
vapnen~ en Kapten under Majorens frånvaro, väl kan temporärt förordnas att anföra en Bataljon, och Löjtnanten, i Kaptenens ställe, ett Kompani, men icke Majoren anbefallas till
Kaptens och denne icke till Löjtnants tjenst j ty utan en
skarp demarlialionslinie grau('rne P mellan, kan en behörig disciplin och subordination livarlien bildas eller underhå llas;
blida delarne äro lil,a oertf'rgiflitla viikor för den mångsidiga
sjökrigsljensten, som uti annan mililåt'·ljcnst.
Hade tjensten under krig och fred då, och medan man
ännu hade följderna of sista kriget i friskt minne, blirvit
genom reglemen ten bestämd, sil hade ingen haft fog till klagan, emedan lördelarne uti det nya sliicket, jemförde med
det äldre, vor o påtagliga och, i d t> Ilesia fall, tlerdubblade;
man underlåt detta och reglerine på papperet blef och har
förblifvit en död bolistaf.
Derigenom lemnades rådrum för stridiga intressen att
liöja rösten, undP.rstödde af pressen. De påföljande 20 åren
förflöto olyckliga för vapnet, i alsel•nde på -tidsförlust, för
ordnao det så \'iii af materiel rn som pt·rsonalen och dess behöriga behandling, men lördelalilige genom det lyckliga resultat ar opinionsstriderna, alt rolliet blirvit väcllt till uppmärksamilet på vapnet, erkänt behofvet deraf och fattat ett
sådant intresse derför, att det begärt en plan {ör dess organilalian och under tiden anslagit medel till följande, allt för
länge förbisedd P, vietiga illldamål:
a) fortsättning och n1·byggnad af konservatioos-dockor
för Linieskepp, den dyrbaraste af all krigsmateriel;
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b)J medel;. till' ert-er annan~ ökad!>, lör ärliga ö1ningar till'
sjös, lör personalens bibringande ar och underhållande vid!
tjenstbarhel ;.
c) en tidsenlig beklädnad. fl) r trup,perna ;.
d); antagande af fordurn . okanda ut•vägar att öka vapnets.
rörlighet genom ångan, och dess stridskrafter genom förbä-lt'rade sl•jut- och kastpjeser samt handvapen;;
e) etabli.ssementernes lör.seend.e med nya hus, verksläder och. maehinerierc,. hvi!k{'t högst betydligt mios.kat bel'oeodet af ensliildes. aflägsna v.edt. och inrättningar,. och med'fört fördelen att kunna. förbruka je11n och andre elfeUter eften
slopade sbepp, som förr må,;t afyttras för. en ringa penning,.
allt ledande till ston ,·ins.t• i; tid och den lllörre noggrannhet!
som erhållt>s uti arbeten genom makaniska innättningilr, än1
då de utföras med l,1and~nart· ;:
f) uppförande- af Kaserner fän gemenskapen;:
g) och slutlige!) gifl·et anslag till materielens iståndsällande och förrådPus förstärkande; allt utgörande ovedersäglig vittnesbörd, altt nationen fattat sympati för flottan,
och följal•tligen eger anspråk på, att ordning dentti må v<ma.
rådande.. Yi ega der.före ingalunda fog att be~Jaga oss öfwer saknad af hvad som ltlrr ut~:;jpr:de elt<posi.lifl. hinder fön
vapnets utveckting och tjenstens ordnandl'.

Men h\'ilka äro \'lll orsakerne alt det vip,tiga tlndamålet1

ordning ;. tjen8le.n.., ici1P 1 under de Wrllutna. 30: åren efter.
regleringt>n; kommit ett stPg n;)rrnare '?. DP.tla är en fräen 1
den l.'n hv-ar, som hår .iutrPsse för saken, säkerligen önsli:~ c
se utredd och väl är värd att Iaglis i öfverv.ägaode•..
Den egentliga verkande orsaken Ar påtagligen den,. alt
man, - hvilkd här förut är antydt - icke vid 1821 års
regler.ng gaf reglementariska föreskrifter för Officerarnes fördelning till funktionerne i den löpaode tjPnsten. De maktegandt>, som flirst fingo det nya sl•icket om händer, voro
icke ense om lirsprincipen uti org:~nisationen. Mao tillät si g
/

'llons1t1ers'iioner ·o·c'h 'Undantag, d~ sådane aldrig bordt ega
rum.
Efter 01'partcmentai-SI yreisens antagand P, har det vislit
-sith alt Hl-rrar Departements-Cltefl·r hyst olika omdömen om
,, 8 pnets och tj enslens sann-a behor, &ch alt ·de var.it o'bekaotc
med moliverne f<lr de för personalt~n llnn<fl l::iiJa·nile ibes'tämruelserne uti KongL .Urefvet den 2 Nevemh<'r 182'4. De haf"a förbistitt dt'm ~ det våsendtligaste och vitl"t<lgit förändrio-gn'f, sllker~igen ;j afsig't all lllrhiiltra, men som verkat mot-satsen oc-h lagt hinder ~ Vå(,"flll för :grurtdprincipens i syste•
met g(·nomfllirande, hv•i lk et ock bidrap,it aH hindra itje·ns'tens
IU'Ivookling och alsl'rat miss1lelålenhet ij den s'ton \O'rp-st>·n.
Denna antydning for·drar en lytltig förklaring, h vil-ken i·n'!laltPnda möter n:ag'ra svarig<heter.. FilNit år det -dock angeif;iir,('t alt uppdraga en s·kil<lri'ng af gNmderna fö<r l S2:t års
lfl.'glering och mot:iverna för de falla·t1e iheslutten.
Anställd såsom Adjutant i Befiiqhafvande Amirals-embetet, från hvilket f6rslaeoc och UIOiiverad·e ernbetsutliitanden
~efvo infordra-de, är d€t irr.gen sl•årit:hf'l fllr mie alt ådaga~:ägp,a, alt man då ingalund-a tog till pä e~l unge/fiälr, utan
,,ant1~ade dter t"O af KonUD:!Pll anhPfaUd plan, all för vapnet,
sådant det då var*'~, hvill;d man såsom minirni-mall-riel
beslutat 11 vidmllklhålla1 ordna hefald 13ftPr lidPils och tjen,stens fordrinp,ar, 111311 afseende på om andra eradindolnin..
,:gar och ben:imningar t"rfordrad'fls än ·d e sam under förra
11

förhållancl'on Pgt rum.

Enär hnfvud-syrternålet var, att vinna s11kt•rhet, att den
11tridskraft, materie~en innebär, må kunua utlagas, var det
tydligt, att man till utgångspunkt måste antaga!
•) 40 Linieskepp, 8 Fregatter och Korvetter, 15 a 1'6 Ba~aljoner ·Kanonslupar och JoUari 8 a 40 Bombfartyg, jemte nödige smlirre f8rl yg etc. etc.
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l:o. Behofvet af behörigt Chefsbdäl, d~ hela \'apnet
behöfde anlitas. Harvid måste man dock, med afseende på
de knappa medlen, inskränka ~ig till dd minsta rnöjli{la antalet. Indelningen uti grader, och vårdigheter uti dem, angaf sig sjelf, då egensiwpen i Chefsbefattningarne togs i tlfvervågande.
Såsom jemförlige enheter i talllisl't hånseende, harva
alllid varit ansedde: ett LiniPskPpp och en bataljon Kanonslupar; en Freeatt och en bataljon l{anonjollar, hvilka, med
hånseende till deras vigt i striden, borde vara under lwfal
af Officerare i deu högsta graden, näst Flap,gmtlnnen. Denna
grad, uti lll'ill•en behöfdes 2t4, indelades, likasom uti Engelska och Fransyska Flottorna, uti t'å klasser, med 12 i hvardera, förutsatt aU, lilisom uti nämnde Mariner, det ide fick
anses såsom prejudice, dels att, utan nfseende på anciennetet, bland desse 2-1 Officerare befl>rdra den förtjenstfullaste
till Flaggman, dels ock disponera dem efter omständigheter.na ifrån befål öfYer en division Linieskepp oC'h Fre[latter,
.e ller en eskader Kanonslupar och Kanonjollar, ända till Chef
ä en Freeatt eller bataljon Jollar.
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som 'befattningarna
~<rädda

ä den lt·moadt>, och, efter befordran, till-

platsen.

Beträffande antalet, så lwstflmde man sit{ för t 6, såsom
tmfy>
lleslgörande och det hö[lsta antal man anslfg t'foligt all
tunna hålla uti tillräcl.lir, öfning, (lPnom beläl å Rorvetter och
mindre fart)'g, för vinnande af en så stadgad grund för Chefsmässit:het, att den icke lwmmrr all lida ar de l:tngre uppehåll mellan tillfallen att ,p raktisera till ~jös, som inträder efl'er uppOyttnine uti Clrefs-gradPn .; der ·- illa nog - tillfållen äro sällsj'llla, aH genom ~~ötjenst underhålla förut inhemtade konsiwper och erfarenhet, samt fölJa meliet'ns stigande
~11\'l"ckling så, att man, ulan ris'k för den drrhara materielen
tHh Tiirfrh~le ändamål, kan trotsa och mäta sit{ med en jrmo-god fiende 1 som gt·uom systematisk öfning slår på den högsta pllllli•t af ljPl1s\barhet,
2:o. Sedan man sålunda med möjligaste konseqvens
ordnat befäls-eraderna, ,·idlogs den ic·ke mindre ,·igtiga angelåp,enht>l, att behörigen ordna nästa grad (nuruPra benamnd
«a111en-Löjtnants-), på hvillwn al il det ex,.kuliva i tjensten
hvilar och bPror.

Som det nödigt funna antnlet i Chefsgraden var nog
knappt för den bestämda matel'iPit>n, och det 'dessutom icke
v'a r att pårälma, det samtelige ., Kommend6r- Kaptenerne" alltid voro fullt tjeustbare till utröraude af lirigsförrtag, var det
angeläget att bilda en reserv-erad, att supplera tillfälliga brister i Chefs-graden.
Ehuru det för denna mellangrad icke finnes något befäl
af vigt uti liriget, var den dock en högst vigtig länk emellan
Chefs- och verkställande Of(icers-graderne. Oet är uti denna
{J(aptens-) graden, som Chefsmässighet skall grundlageas och,
medan detaljerna ännu äro i frisl1t minne, utbildas; ty öfvergångeo ifrän lydaode och handlande pt'J en annans ansvar
till b~:fallande under e7et, äro lika skiljaktig., förhållanden,

De runl.tioner, som tillhöra denna gratl, och hvillw, såväl hos oss som nli alla ~laritwr, hora bestridas af Officerare
af lika Vårdighet IJ1Pd [{OtnpaOi-ChP[PI' Vid landtarmePI1 1 åi'O
följande och unt;efärlit:a antalet i hvarje funlilion behöOigl under
krig:
30.
a) Adjutanter uti staberna
Fregatt~
r. 15.
b) sekonder å LiniesiH·pp och
<V
.. ;J.
c) Bat teri-Befålhafvare ä dito dito.
60.
Dil•isions-Chefer
u
t
i
1\oddvapuet
d)
t') Chefer å Bombrarl)' g, JlJindre armerade orh Avis-, l'rovianl-, Förråds-

och sjukfartyg &c.•

15.

.t40
f)

f4'l

Tjenstgörande vid ChP(s-expellilionerne och nrrven i land •

15.

Således tillsammans 160 funktioOPr 1
11\'ilka hnr för sig fordra mån med behörig erfarenhet, tjf'Hste-rutin och bildning ").
•) Då man i allmänhet och :Hven - hvilket ock visat sig - inom
vapnet icke gör sig ett tillbörligt begrepp om egenskapen oeh viglen
af de funktioner, som uti de större och erfarnaste marinerne skol"
bestridas al den grad som motsvarar vår Kapten-Löjtnants, torde
det icke vara olämpligt att angifv'l huru desse lunktiout>r vid rt•glcringen 1824 bedömdes.
u) Adjutanter böra, med fullt förtroende af sin Chef, kunna utdela hans befallningar under en strid uti alla förekommande fall, då
ioke skriltli~a Ordres kunna meddelas. De skola ock ku:ma såtlas i
\eten för utförandet af detacherade, vigtiga krigsföretag.
b) Sekonder d Linie.s!tepp och !'regalier. Desse Chefernes organers reglementerade helatining att bevaka ordningen uti alla detaljer och skeppsgöromål, tir af den vigt, ;Jtt, om de icke äro den
vuxen, uppstå r osäkerhet uti tjenstens gång, af menligt inflytande
på ett skepps tjenstbarh<'t, oc.h - hvilket i alla mariner af erfarenheten besannats - alstrar en allmännare missbelåtenhet, som orsakar ett otretligt skcppslif.
Härtill kommer att, derest, under en strid, migot vidkommer Chefen, som rycker honom frän kommaodopallen, Sekonden skall vara
s11 mycket bekant med planen för anfall eller försvar, ~tt han ögonblickligen fattar befälet och der efter handlar u1Hler eget ansvar inför Konungen, Fätlerneslandet, Vapnet och 1\rigslagen
c) Balleri-Chefer d Liniesf&epp och Freqal/er. Desse befälharvare öfver 20 till 30 väldiga kanoner, hvilkas kntfter ar dem skola
dirigeras, under besländig farbåga under striden, att erhålla skador
uti egen materiel, röna folkforlust eller eld i skeppet, böra ega en
bepröfmd bekantskap med förberedde medel oc.h utvägar, för att
med rådighet dem ögonblickligen begagna vid uppkommande behof.
Saknas dessa egenskaper, så uppstår oreda och tidsförlust, hvilket
kan förfela en Chefsplan för stridens utförande, om icke skeppets
förlust.
d) Divisions-Chefer uti Roddvopnet.

Dessa befä!hafvare öfver

.~, med svårt Artilleri bestyckade fartyg, hora ega ett redigt be-

Erter örverv1\ganrle ar dessa förh~llanden och då Stateo
saknade medd all löna och. öfva hela det under krig behöniga ontalet Kapt<:n-Löjtunntl'l' 1 och man uti Subalterngraden, om d~n tll'hörir,en vårdades, egde utvåt: att ar de ald~ta fylla bristen, ansåg man icke rådligt att antaga ett större
antal under freden, åil löpand11 ljcnsten fordrar, och som
kunde först>s med löningsröl'lniin1·r, motsvarande törhällanJet
med Kaptener uti annan militär; och ar delta sk~l bestämde
!Dan ett antal af 100 1 utgörande närmast l al bl'l10fvet ungrepp om sättet att behandla folket (af hYil'let flertalet må hända
icke förr sett hafvet eller en svår kanon), för att bibringa det bekantskap med sin ställning och göromfd•n, un11er inhemtande och
iakttagande ar behörig militärisk ordning och takt, hvarförutan disciplin och samverk~n icke kan påräknas eller vidmakthållas. Dessut~m ford ras erfarenhel all inöfva Plutons- och Fartygs-Chefer i allmänhel auxili:ir-Officenre uti taktiska rö1·elser och att för
dem hafva uppgjorl förväga Qsposit.iom•r för siidane fall, som äro
at.t mot,;e und~r en strid, der dc af hvarj eha nda orsaker sakna lilllälk att undfå Divisions-Chef~ ns ordres, ulan sjelfve miiste besluta
-- sii all de då kunna rätt bedöma mötand e svi\righeler och med
rådighel vidtaga nödige ätgtirrler. En Divi,;ion kön äfven före eller
und<>r en slrid blifva detacherad att rekognosccre, turnera eller
ralla en fiende i flanken under eget ansvnr, hvadan det är af vigt,
11lt ll efålhafvaren skall ('ga erbrl'nhe~ och skicklighet att ulföra slldane värf; hvartill hörer a lt räll bed öma egna krafter så väl som
fi~ndens, sii att intet misslag må ega rum, huruvida han bör iniåla
sig i handgemäng, eller icke.
e) Befällwfvare ö(ver bomb-, mindre armerade fartyg m. fl. tillhörande Flottan eller delar deraf, erfordra också insiglsfulla, erfarne man.
C) 1'jenstg6ronde vid Chefsexpedilionerne och Var(ven i land.
Då hela Officerskorpsen är borta, böra de l[Varlemnade ega en
mera än allmän erfarrnhet och kraft för de på dem hvilande göromål, hvilka i vanli_ga rall äro fördelade på mera än dubbla anble~
Officerare. Man må icke tro, att gcromålen blif,•it förminskade derföre ~lt alla Flottans fartyg, utrustade me el all a förnö cle nhder, är o bor la.
Det är ju tydligt att då de i allmänhet utlupit så tidigt. pil våren
som möjligt, måste Sjö- e lie r l\rigsbändelser orsaka såtlan e skador,
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der krig. "Vid försl:~g till befontran till Kapten, &fial! orre.
"eflde hufvudsa~ligen fåslas pli de ifrågaställde personernes
11 förtjenst och skicklighet 11 11').
3:o. Under iakttagande af allmänna Cordringarne å Subalterner, ordn~dl's Fiollans att utgöra ett antal af 7 6 i en
grad, de 40 äldsta med Löjtnants ranc och de öfrige med
Under-Löjtnants; och skulle 11 En h var i sin tour till Kap1Pn11Löjtnant befordras, så framt han gjort 3:ne års sjöresor, an11tingen på örlogsskepp eller in- eller· utländska handelsfar"tyg; hänid skall undantag enelast kunna ega rum, då någon
11
i krig ~ig särdeles utmärkt"''').

Beträffande rrr,leringeu för Fl~ggmännen, s& egcr ja~
naturligtvis ingen kännedom om grunderna dt>rföre.
Desse embetsmån - eliten ar korpsen - äro jomförelsevis med Fiollans öfriga befäl nti ett i mångfaldigt afseende
skiljaktigt förhållande. Det är genom Mm, som vapnets alla
angelägenheter, de allmänna med de enskilta, s~ola aftågas
och skildras inför Regenten.
Det år alltså uti dem, som
Konungen och Fäderneslandet s~ola ega garanti för ordnin~;
att om de lin kunna provisionett arbjelpas, edordras likväl Inventariepersedlars afhemtande eller sändande ifr5n vederbörande etablissement, och måste då i hast kunna tillverkas eller bered3s. Äfven kunna r~ r tyg bafva lidit sådan e skador, alt de, för att repareras, måste hemsändas, och då går det illa, om arbetena skola hedrifvas af ovane Officerare, som icke hafva bekantskap med arbetsmethoden och se11are tiders förbättringar.
Utaf denna skildring af funktionernas natur, uti hvilka OfticerJrne
i det medlersta bältet på rullan böra ega en, snart ~3gt, mekanisk
vana, emedan det väsendtliga af krigets detaljer hvilar på den visar det sig tydligt, att man bord t dervid bafva fästat behörigt afseende ~82L
") Kongl. Brervet den ~ Nov. •su.
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uti allt h vad som rörer vapnet. Det år ock ifrån dem, espri_ten i korpsen utgår. Slort är deras ansvar; stort för hvad
de tillgöra -- större för hvad de underlåta. Hvad Stateu
bör göra för dem år icke ringa; de blefvo ock vid regleringen icke lolllöse.
Hvad antalet belråtfar, så har u lönerna i Slat i allmänhet varit lämpade efter behofvet under fred, och delta af
det gilliga skål att, enär det år S\'årt alt förutse, huru många Flaggmf•n som erfordras i el! ~,rig, der hela vapnet behöfdes för alt användas på Oert punkter, det icke kan saknas tillffiile alt f!Pnom befor<lran f)lla bristen mrd fullt användbara uti närmaste grad. Skulle man under freden ån
kunna hålla dd rör l1riget ungefärligen behöOiga antalet
Flaggman kompldt, är . del icke alllid säkert alt lwnna påräkna alla drssa såsom fullkomlit:t tjrnstbare för krigsljeo&len, i synnerhd med Sllårgårdseskadren, under biltida och
sen årstid, hvartill erfordras mandomens fulla kraft.
Vid korpseroas sammansinening 1823 brslriddes följande embl•len ar Flaggmän, nemligen : Ordförande i Förvaltningen; Befälharvande Amiral ''id Örloes-Fioltan; General-Adjutant för Flottan; Varrs-Amiral l Ca riskrona samt Chefer
!ör stationerna i Stockholm och Götheborg. Vid reglerincen
l 824 tillkom ytterligare Chef för Kong l. Maj: Is Fl olla, således tillsamman sju embelen att bestridas af Flaggmän; dock
upptog den nya staten icke Oera ån sex, nemligen 2 Viceoch 4 Kontre-Amiraler.

Om det varit lått att, med ruo~lionerna till målare, indela och lämpa Officers-graderna i det bestämda vapnet, med
full ~onseqnens för ~rigslid, saknades ingalunda ledninc, med
samma mätare, för ordnaode under rredsperioder, d. V; s.
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användaod et af det bestämda antalet, utan rubbning
mets grunder.
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syste-

Till riktningspunkt, att oafvisligen hållas i sigte vid ~jö
befålets organisation, hade Nittvisligen varit antaget fäderNeslandets nya Charta. Men då vigtica kricsföretag, ar hvars
resultatel', ett plötsligen utbrutet krigs karaktär, kan komma
-. u bero, torde förelwmma rå dagar, måhända få timmar,
efter det Flottan eller delar deraf utlupit till sjös; huru år
det vål då möjligt all, erter ~n l!incnrig fred, kunna påräkna tjenstbarhe t blan'd högrf och IAgre, om den icke förut
vore beredd~ stor. makt bvilade följ~Uiigen derpå, att, litt
reglerilq~l'll för freds(lerioder, i.,ktta&4 allt hvad som kan befrämja allmän tjenstbarhe l. Att skildra dl! förhållanden som
l 821 tog os till er und i berörde arseende, och att ådagalagga, att intet blirvit . förbisett, torde H ra lika bt>hörigt som
föreeliende redogörelse för grunderue till Officersgradernas
indelning; hlilket jag l all enkelhet går att fullgöra.
Då det uti all militär, är maktpåligg3nM, att alla individer i orficers-ko rpserne inom alla upeo, med och om hvar·andra, hysa en på personlig bekantskap grundad kännedom,
ej mindre i afseende på kunskaper och tjensteförm åca, än
karaklår och lynne, var det angeläget, alt för den talrika
korpsen, vidl5ga en organisation, som i möjligaste måtto höll
den samlat!, och alt ingen derifrån isolerades, utan i vederbörlig ordning eller i sin tur, p!i det alla inom llvarje grad
skedde lika 1ätt, d. '· s. alt tjeosteo på alla punl1ter hölls
ambulatorisk, och att ombyte akedde på alla punkter, af i
tur varande Officerare å lämplige reglementariskt bestämda
tider. Med ett 1trängt iakttagande af denna pet rättvirtJ

grundade ordning, inhemtade Officerarne successifl bekantsllap med alla tjenstens detaljer. Undantag från denna rer,el borde och måste iakttagas, der vi»sa fnn~.lioner fordrade
högre eller andra kunskaper och fallenheter, än som i all_wänhet kunna egas nr hvarjG Sjö-Officer.

Ett verksomt medel till tjenstbarbe ls främjaode underborde icke lemoas obP(pgnadl, det oemligen ~ att inom
riiogmuren på Hufvud-Sialionens Var! är tillfälle för alla Officerare <~JHr under ledigh&t från deltagande i den löpande
tjensten, taga kännedom: om. hYarje ar de oräknelige delart
JiVaraf flytande krigsmachi-ner a.f; a.lla storlekar och dimensioner sammansättas, oe-h om den a·rllning i h.v.idkeu detta sker r
och dymed.elst vi'o,tla en p-rak-tisk,. på s. t. s-. a;nal0>misk-g rund
bernlad bekan•tska~ med· deras in.n,er.sta fibrers förhå-llande till:
ll~t helas struktur;: lära, kå•ona. aLla arbetsm~e~od<e11
1 för beredande ar inventa.ri,er. etc-.. tillhöra.nde de särskidda, detaljerae, ifrån och, me~! d:e sv.ån·s~e s-kjttt- och kaatp.jese11 hU pi'&toleo och 1\n:lellhllan;: ~fråB oeh med d'e'n g;igantiska diamJilllde m.asten: till ledsegels-spiran och jolls-åren;. ifrän ocb:
med det ar fl!er.e tusen garn sammanslagne ankartåget och
Janttrossen , till' och med logglinan ;. allt ligger Oppet der:-,.
ilcke annorlläd~l). att j; eU saru rnanhang ses, f~ljas och be(;rundas. Den sakkännedo1n som der kan förvärfvas, skall
stadga bo-s hvarje Officrr en tillrörlitiL-g O>pi:nio-n. om t>geoska}?erne, solidite-ten~ m~t.s-t:ånds- oeh förstoriog~krafterna i de~
skepp, med• h.v.ilket han skall trotsa etcmentem a och bjuda en·
~nde spetsen,_ med en· frinwd•iehet,. som ingen kan ega som
nrit i saknad a-tt rör.v-årfva denna säkerhet, vida skiljaktig frän.
Ilen, som inh.em:tas ar liilfok.nrscr, o.1n d-et stri.dsrärdiga skeppets natur. AH 1n:angrannt bereda en hvar tillfälle att rölja
4et praktiska der. dt'l mOjliut är.~ dProm utbyta tankar medl
k.a mrater sam,t lära kä.rwa O<lh bliJva känd, - allt detta årwo- angelå~enhl't af s~ör.re ''igt än m.änr,en t<orde· roresUIIa sig~
lftlru skulle v.äd d:en bå;;l beräknade stractegisko plan vidl
litbrottet al e~t k.rig kunna påräknas aH lyckas, med mindrell~o i v.a.pnet hög.st befaJI~nd:e eg<le ea. på personli.g be!Uintsll.ap gnwdad kännedom· om d•e Offic&rare, som sko-la fördekl~ på en sl•yrk.a ar om.krinrr .t.so· fartyg, bestyckade med!!
l,tlio- grofva arl'ille~ipjeser och med 2"5,000 mans besälln-i-n.gar ~ Huru skulle vål 8efäl1wfvare öfVl'r större eller mindl\61
f~Jed,
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delar ar Flottan med ok11otle lld<\lltafvare under sie, nli sina
dispositioner för anfall och försvar, kunna förvanta all, enligt sjöspräkel, hålla skeppf>n eller bataljonen i sin hand ~
Och hnm kan väl en vederbörlig esprit de corps bildas och
underhällas bland 228 Officerare, om sädane arrnneemenle r
för freden ega rum, att flertalet måste förblifva fremrnand e
för livarandra '?
Det är väl oemotsägligt, alt örning med vapnet und er
fred, utGör ett hufvudvilkor för allmän tjenstbarhet, men under perioder ar långvarig fred, eöra tillfälliga, planlösa öfninear på enkla skepp, som sidekas ån hit ån dit, icke tillfyllest att, uti en talrik korps gru.ndlägga och underballa sanna principer om ltrigets praktiska natur, särdeles sjöl;rigels,
der man skall slas än på rynHlen, än i skärgården, an pä
sfränderna, ömsom samverkande med stör re massor, ömsom
med enkla sl1epp eller divisiou-roddfarty~. Det är lik\'ål ar
vigt för hvarje 0f(ict'r1 alt ega en ofönJillad opinion om lirigels och tjenslens Cordrinear. Med en sådm opinion, har
mannen, som vill uppnå någon grundlighet i sin metier, en
säker ledlr5d, att uppsöka allt våsendtliet som tillhö~ metiern, framställa det för eftertankens granskning och göra
kombinationer, hvill;a ordnade inskärpa sig och skola alslrn
rådighet att frimodigt gå krigPis h;i ndelser till möte. Utan
~n stadgad opinion om kriget och h vad med sjökrigsljl'nst år
att förslå - hvilkE>t blir fall~:t om man enda~t tfmker dt>rpå
dä man kallas att c.lirel,te handla, - stannar man i allmänbet, hvad tjenstbarhet betraffar, vid medelmåttan, om icl1e
derunder.
Dessa voro och horde vara motiverne för org:misalionen af 1\ougl. Maj:ts Flottans Officers-korps l 824, hvill;a torde hålla profvet för all behörig granskning. De föranl,edde
också följaode föreskrift uti Koogl. nrefvet den 2 November
)824.

, Hela Officers korpsen vid Flottan skall anses tillhöra
11 Carlskrona station,
men uppd Chefernes vid de ö{r·ige sta-
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"tiOtreTnfJ TIO$ Chefen for Flottan tinglJramfe requisitiorr, slto'IIJa st! mtlnga Officerare i hvarje grad, sum d dessa Statio"tter finnas behöfli!la kunna till tjenstgöring derstädes beo.-fttJras *), och dermed var Konungens hö~a afsip,t, att all pHwa nens uti ljenstebefattn.inga.me s.liulll' upphörat på dtlt tJ·dLiog.aste ådagalagd.

D-et bar här förut blifvit anmårkt, att

IS~t års regleicke ble-f genomförd, al det skäl, att tjenslen icke reglementerades samtid~ut med det nya skickets inträdande.
Emellertid har tjens-t ens gång fortfarit, enligt dot nya systemet, på sålt en hvar ar de befallande ansett bäst vara. Det
hade efteråt visat stg, alt - h.vilket vidlåder all ny lagstiftning - svårit:heter mlHa aH så bedömma alla förhällandeo,
att stadgarue blifva fullt tiiJ.ämpliga uti lagskipningen. Också hade parHell a för-eskrifter, gemenligen _i kommandov äg,
lllifvit medtielade för nfi~re anm~lle· ~all, oah dessa icke alltid
i harmoni med systemels lmfntdgmode r, men ingen. rubbning deruti egde rurn, förr än eller Departemenla l-styrelseos
införande 1839.
r i n~

Det kan icke bestridas, alt åtsl.illigc af de förändringar,
Herrar Chefer fö.r Sjölörsv~rs-Depart e mentet vidtagit, varit ar
behofvet hij,~l p,åkaJladP, i de delar, som ~id 1824 års rrglering blifvit mineke rullstä.ndi g.t bedöru.de. Dertblaod må

nä<mnas :
•) Här tord-e vara

r~Hta

sräJ'l et, att erinra, huru, under Departemen-

tal-styrelsen, bufvudstalionens- Chef fterfalld'ige gånger,. e-ch äfven ~
å'r, fått på sine General-Ordres kun g öra ~ "att den ellel' den Office-

roo, uppå egeu anhåJI/an, af Cbe!en W1· Flottan, "numera Chefen
, för Sjöförsvars-Departementet, "blifvit placerad på den eller deB
Station."
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l:o. Ou Pmolum,·nler, som blifvit h<'sll'llnde rör Oflicl.'~
rarne uti grHden n ast t• fler Kaplene rne, nem l. K:rpten-Llljtnanternt>, der utsieh·n all hlifva b~rordrad i tur stadnat, har
tonen, som förut utejordt 600 Rdr, blifvit !ör· de 20 f1ldre
Okad till 800, hvarj~mte l 0 1 som (örut haft 360 H1lr, erhöllo
fyllnaden i 400. Af 50 Olficerare hade således 20. 800
Rllr, och 30• 600 Rdr ").
2:o. Man hade eir\'il Olficerarn~ i denn:~ grad henåmning ar Premier-Löjtnanter med lil;a rall{: som J{aplener vid
r.. d. Örlogs-Flottan, D..tta t'buru icke inverkande på tjensten till sjös och lands, hade docl1 ett menliet infl)'lande annorstädes, der benämningen Löjtnant med dess Suball<'rn-belydelse, gjorde sic cällande, och undanhöll den sin tjenst
fullvuxne mannen en utmårl;else, hvaricenom han sattes i
paritet med de öfrige vapnens SubaiiPrner och äldsta Subaltern-graden i Norrsila marin, också benfrmnd Premier-Löjtnanter; hvilket förhållande bjert framstod i blandad eskadertjenst. Detta råttades och eraden återficl; den benfrmning
den ecde i början af 1770-talet och ar ålder egt uti Nordens andra mariner, neml . Kapten-Löjtnanter.
Med allman tillfredsst:illelse emollogos dl'ssa båda förAndringar uti korpsen. lcl•e 5a tvänne andra, rör hvilka moliverna ännu i dag äro obt'kante.
J :o. Uti Kon Bl. Brefvet den 2 Na vemher J 824, hall e
för Flaggmännen blirvit intaene följande stadcaode:
"Biifl'er nagon Flaccman, som icke bar vice Amiralslön,
"utnamnd antingen l iii Chef rör [{o og l. Maj:ls Flotta, Chef i
11 Förvallnincen ar Sjöärendena,
eller Befälharvande Amiral i
~Carlskrona, skall han erhalla fyllnaden i vice Amiralslön och
'lltjenstr,örincspr.noing~r, så länce nligot ar oamude vietiga
"embeten af honom förrättas . Likaledes skall den Flaegman,
•) Koogl. Brervet den 22 Februari 18'-1.

149
"som förordnas all vara General-Adjutant för FloU:~n, stations:"Chef i Stockholm eller Götheborg, eller Varfs-Chef i Carls•
"krona, och icke förut åtnjuter [{ontre-Amirals lön, undfå
"fyllnaden i sådan lön, och dermed åtföljande tjensteörings"pennincar, undPr den tid han något af dessa embeten in"uehar,,
tletta, på obestridlig rättvisa grundade stadgande iakt.:..
to c s vellerbörligen, från och med J 825 års inträde; men
som Befälharvande Amiralen, i och för repre5entation, fick
vidkännas oundviklip,a kostnader, som i vida mindre mån förekomrna uti andra vice Amirals-embeten, tillades Befälharvande Amiralen 1827 eller 1828, !ör den tillökta befallnioeon
med Beväringeos årlica öfningar·, ett arvode af 800 Rdr,
hvarefter bans inkomster ut~.:jordes af vice Amirals lön eller
fyllnad deruti
Bko Rdr 4,500.
Arvode filr embetet
1,200.
D:o för Bevåringen
800.
Summa Bko Rdr 6 1500.
Detta förändrades eenom Konp,l. llrefvet den 22 Februari
ISU, att vidtaca efter d3varande Befälharvande Amiralens
afgånc. Hans eflertr<idare i emhetet harva allt sedan, s!\som
Kontre-Amiraler med enahanda befattningar, fått åtnöjas med
sin grads lön 3000 !~dr, samt emhetsarvodet 1 ,200, tillsammans 41200 Hdr, en märhbar skillnad, under alltjemt stigande priser på lefnadshehol, och under ökad representation,
genom etablissementets besöl•ande ar främmande eskadrar
och enkla skepp, ofta med l(ungliga och Furstliga personer
ombord, samt resande höere Dignitärer, för hvilka Chefen för
Befälharvande Amirals-ombetet måste eöra "les honneurs."
Om detta missförhållaode någon gång blifvit jemkadt
genom gratifikationer, så må det, med allmånt språkbegrepp
om betydelsen af grn lillkation - synonymt med nådegåfva
.._ icke anses för öfverdrifv en ömtålighet, om det väcker en
Il
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mindre behaglig ~~nsla hos den Olfic~>r, som förestår och ansvarar för det oneldigen mest maktpåliggande embete i försvarsverket, ej mindre vid att begära och emottaga en sådan
]ratifil1atioo, än att, sedan den blirvit remitterad till utlåtande på mera fln ett håll, och möjligen bifallen, se den slutlicen med åtsllillige kommentarier göra sin rund uti alla Tidnincar.
Det var och ~r, må hända, för alt undvika detta obehac, som de Oflicerare, hvillw under de siströrflutna 20 fu·en
cenom General-Order blifl·it anbefallde, att t. ''· förestå det
fordom s. k. Varfs-Amirals-emhetPt i Carlslirona samt Chefsembetena vid StoclilJOims och Götheborgs stationer uraktlåtit att begära eratifilwtioner, ula~ i det stallet endast åtnöjt
sig med sin r,rads lön, hvilken för den Officer, som nu bekläder Vurfs-Chefs-emhetet i Carlskrona - den första som
.sedan längre tid tillbaka erhållit Kong!. Maj:ts förordnande
--- utgör 1600 H•lr i 2:a Kommendör-Kaptenslilassen, jemte
ett arvode af 800 Hd r, tillsanlinans 2,400 Hd r; då 1\ommendörer, som in:~en befattnine hafva, tjena för 2000 Hdr.
Det är docli tydligt, att sedan större anslae erhållits till
kriesmalerielens förökande, till uppförande af nya hus och
·byg~:nader, nya V('rlislåder, nya mekaniska inrattninp,ar inom
kronans bo ra, halva t;öromålen de1· nåra nog fördubblats j
·och då Varf,-Chefen ali~{:er alt för allt ansvara, måste han
ock allt öfvt-rvöka och 1laeti{:en satta sig i beröring med detalj-Cheferne och tjenslt-mfw, som tillkommit föl' de nya förhållauderne, vida sldljalilige de äldre. Alltså vidtager och
slutar hans - Varfs-Cht· fens - dagliga tjenst, att ordna och
inspel.tera göromålen på spridda ställen inom borgen, snart
sagt med Varfslllodans på- och afringning.
Icke heller han är fritagen representation å den plats
han beldåd er. Ett hr. l ydligt antal embets- och tjenstemän
hafva uti hooom sin Chef j från de andra stationerna sjö-

k om menderade Chef~ r och Officerare stä under hela utrustningstiden nårmast under honom och äro med honom uti
d<lt:lit: beröring; kommande och faraode in- och utländningar hesöka ocli Vads-Chefen, dli de komma att bese detta etablissem ent, som p,iir ht>der åt landet; och då icl1e alla genast
resa hort, drabbar det äfven honom, såsom andra autoriteter på stället, att representera.
2:o. För de två Officers-graderna, ni1st efter Flaggmännen, vidtocs l)'cldit;tvis ingen förändring JSU, mPn en så
mycket allvarsammare för den 3:dje eller Kapten-Löjtnantsgraden.
Det är redan anmärkt, hurusom den första hälften af
cradPn fått en högst bellöDig tillökning. För den andra hälften - 50 Officerare - öliades väl ock lönen med 40 Rdr
ellPr ifrån 360 till 400 Bdr, hvilliel, ehuru ringa, dock var
en förmån. Men denmd följde den föreskriften, att som
r,rad<>n i framtiden icke sliulle utgöra mera ån 50 Officerare,
skulle iclie någon befordran till Kapten-Löjtnant ega rum, in•
nan, genom yppande vakanser ofvanföre, antalet i graden
successift blifvit minskad till nämnde antal':\').
Man har svårt att kunna göra sig reda för dessa oförmodade förändrinp,ar.
Vill hade den ol)'ckliga partistriden
om materiellens bcsliatfenh et undH 17 år kämpats, arven
inoni Hiks-Församlinr,en, men några anmärkningar rör!lnde
person alens organisation hade icke försports förr än i bör·
jan af l 840, då en Carlskrona-Tidning tog sig före, alt utan
motiver vilja omstöpa Oflicers-cradernas indelning till antal
och värdigheter.
Detta upptogs genast af en anonym insändare, hvilken
under kritiken öfver förslaf:lel, och meddelande en annan
Stat, icke resonerande utan sakkännedom i 1issa fall, men i
•) Kong l. Brervet den

~2

Februar·i
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de väsentlieaste, röjde obekantskap med vapnets och tjonstens verklien behor.

Då ett tvisteämne af denna natur upplwmmit inför den
publik det närmast rörer, VfJckte del en stor oppmärksalnhet j och som det ar mäneden ansågs uteöra ett olöst problem, hvad som uti irräeavarantle fall (Oilicerarnes antal j
hvarje grad) var fullliomligt, bldvo de båda stateroa olika
bedömde.
Långt förut hade jae uti denna Tidskrift aneirvit min
opinion i fråean om Oliicerarncs an1·ändande under krig och
fred, men då flfven den ansågs hvila på hypotheser, trodde
jag det vara an~:d<ieet all, för att söka motväga verkan ar
förkastelsedomen öfver hvad som af Komureen blilvit fastståldt l 824 1 uti Tidskriflen - icke uti flygbladet - olfentligPn och i ett sammanhang redogöra för functiouerna och
dessas, efter egenskapernE', fördelniue på craderna.

Då man uti nämnde Tidnings-polemik Hräeasalt förflni alla Ofiict>rsp,radPrna, och för Kaplen-Löjtnanter nedsalt antalet ån till so, <ln till 50 och än till 36, lj•ckte jat:
mig ega full anledning alt tlerpfr svara som fliljer: *')

driu~ar

11

_, -

-

11 Den &om \'iii reDektera på det rramfarna, så inom som
"'utom vår er,en marin, kan icke halva sig obel1ant, att emel..,
"Jan Löjtnanten och Amiralen, lig::a många Ijonstegrader och
"uti bvardera 3[ dem, mycket all lära, mycliet att erfara.
'~~Del :ir illa nog att ett ulbildadt snille (och sådana hafva
"vi haft Dere) icke under freden kun11at lll' Pil· ltas ju tidicare
'~~ju bättre, ifrån subalternpiatsen, till en verlminnskrets, der
"Fäderneslandet kan l\omma i atnjntande af dPSS höt:re kliOIlskaper och förmår, or j man har velat uppt>hålla alla i det
"underordnade, ända till de uppnflll lrliskl'lll ar ålderdomen,
"hvitkP.t lir alt qväfva allt nit. Man tyckes hafva glömt, att
"den oblidkeliga naturen har sin hand mt•d i spelet. Detta
"hafva de båda författame icke så noga betänkt: och som
"det vill synas, att den ena af dem, är en ma n i vapnet, be"tviOar jag att han blickat tillballa rta er,en kurs. Brgäret att
"klandra styrelsens åt1:inl!.'r, har varit större, än att sölia
11 rätt på dess nujtiver till hvad som hlifvit stadgadl. 11

Så tär1kte jag, så skrer jag för 16 år sedan, och så lä nker ja'{l ännu; tjensten och den l'if;ligaste samt kraftfullaste
delen af sjöl1rit;'sbefälet har em~llerlid fått sitta emellan af
b~ad

sORl skett.

nEn h1•ar som vill gå till råds nwd sin efter•

1~nka, miisle medcifva, :1lt med 30:dt> året ar mannens lia-

"rallter bestämd, och om han blifvit satt i tillfälle alt lära
"tjensten, sd är han dd fullvuxen subaltern, efterdt blir han
"det aldrig. Det var endast dl·rfilrP, att anslap,et ide med11gar, alt iosålla den 30-årifp mannen uti sina rälligheler,
"man såsom suballPro upphöllo honom ett eller annat år dPr"utöfver. Deröfver var icke fog till klagan, men att längre
"undanhålla honom sina ruttm:ilit:a anspråk på befordran,
"vare sig till 42:a, ~5:te eller 50:e ternadsåret, bvilket blefi graden måste
11ve följden af den föreslagna minskoingen
.
'~~verka menligt både för tjensten och individeroe."

,

*) Första Häftet i Tidskriften ~ 8\l.

Sid. -'5 och tl.

lngPn län(!tan hos tjrnstomaunen åf Iiiiinare och !Jillicare ån efter en ny rullmakt; och i motsats, år ingentinc
mera säraode ån en krftnkt beiordringsratt. Kommentarier
behörvas här icke. lhilkt•t inlq'ck skulle icke ,Jen plötsligen
'idtagna äte~rden utörva, att med ett penndrag st:inGa väeen
r~r 30 års män, hvilka för att vid 20:de året erhålla försia
ruumakten, för yrkets fordrin~ar uppoffrat de dyrbara läroåren och mede·l, för Dertalet af familjer tryeliande att bereda, , men som blifvit afsedrle , under förhoppning att denna full -

tno.kt betryggade den ordning uti hvilken den unga Jjenst e-
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mannen egde ansprdk att komma i dtnjutande af tjenstens
fördelar i den mdn han uppfyller tjenstens fordringar.
Huru halva icke de unea Officerarne stråfvat, ån på kofferdi, ån på ångfartyg, än uti fremmandr , minst uti Svensk
krigstjenst, och återkommit , åtskillige m~d dekort•rarle hrllst,
alla med dubbelt flera sjömånader , än som erfordrats för
kompetens till befordran! i\'Ianne det kan anses obehörigt
att finna det nedslående, alt vid 30
35 års ålder, efter
sålunda använde år, se uppsliis )' l.terligare 50 suballern-n ummer emellan sig och den andra fullmalilen, hvillien icke lian
uppnås förr än vid 40 a 45 års ålder o~<). Mannen med sina
20
25 tjensteår, har då endast l o
12 q var till dess pensions, eller Reserv-stat s-dörren för honom uppslås; osäker
att få se 3:dje fullmalilen, lånet mindre t•ga hopp, alt säsom
befälhalvare få beträda en Freeatts liommandopall.

a

a

a

l ett annat afseende hafva de uti Premier-Lö jtnantsgraden sålunda uppehållne Officerarne hlifvit lryclite genom
1841 års förändring. Det år neml. tydliut, alt en dryg del,
om icke hi'llften, ar de 50 1\aplen-Löj tnanlerne måste vara
veteraner, som ic~e kuuna liomma i lrliea uti Hera af de
runetioner (läsaren har i det föregående haft tillfälle taga
kännedom om egensl!apl'rne i dt>lll alla), SOJII tillhöra eraden. Följalilligen, och då dd il'hfl lål•·r siu p,öra, att bt·sörja tjenstens abehindrad e gåne ml'd de 25 fullt tjPn~thare
Kapten-Löj lnanterne, måste Premier-Lö jtnanlerne anlitas,
bvartill de ock äro fullmogna både till sjös och larHis. Men
traktament en, som blifvit Heglementt>rade för funktiouern e,
att bestridas af Kapten-Löj tnanter, få de icke. De lida således en pekunier förlust, för en tjenstgörine med större ansvar, som ingalunda betäckes med erhållne 40 Rdr lönetill•) Medelåldern !ör alla Kapten-Löjtnanter som bliCvit befordrade efter
stadgaodet deo '22 Februari ~84:i till uen 24 Juli ·1847, då ·so al
graden enligt 48'24: års stat hunnit indragas. Se 1855 års rulla.

ökning, den graden sälierlir,Pn simlie rnangraont undanbedja
· emot återfående af förlorade preroeative r.
il gt
Det bör icke heller t:lömmas, alt flere af männen efter
lratal sammanträffa med anllra MarinHs OllicPrare, med hvilka
de i yngre åren varit messkamrater, kan hända, i följd af
den svenska Orlicersfnllmakten, slått framförc. Dessa bära
post-1\aptens, eller Ö[verstrs (Capitainc du hautbord) epauletter, tlå svensken ännn går med samma Subalterns, eller
nyligen påsatte 1\apten-Löjtnanls.
livad kunna väl. ~les~a
ungdomsva nner hafva alt såga livarandra om ~t·ra~ skrljakll-'
ca ställnin g'? Och hvad lwp,rt>pp kan vål utiandDingen gör~
sie om tillståndet i det land, som så behandlar männen 1
ett så i\delt yrke'?

fcke fullt lyra år bibehölls 18.\ l års reglering af Flottans Officerskorps vid statu quo. Den hade redan under"
· · n S
9 m:irl'lder eftPl' omhj'te al Sjö-Ministe r,
gatt revasiG
,
' '
. .. .
och emanerade med !tlrandringar i alla, och med talloknmg af
· t"wn·1a d t' n <J,,,
"refvet, <l aterallt el 1ns
......
llera gratl er, ul .l !(onol.
"
u

a

Februari 184u.
'~~För att inom ansliJ[: et fl\r aOi\ningarne, hPreda en nö'~~dig reclering me(l bef;ilspersonalen", hadll Chefen [ör Sjöför-

svars-D epartement et upprftllat följande stat:

1:o.

Amiral med lön
1 Vice-Amiral med lön .
3 Kontre-Am iraler med lön

• 5000 Rdr.

4000

a 3,000

!1000

,

"

Det år sannerligen svårt alt inse, på hvilka skål denna
förändrin g kunnat blifva '~~nödig befunnen'~~. Flottan egd~, enligt 182.\ år!! stat, 2 Vice-Amiraler och 4 Kontre-Amlral~r.
Att mista en Flaggman, var en vinst för korpsen, utan rörlust ' !ör tjensten.

15i
För att lägga detta förhällande i dagen, behöfvL·r man
blott taga de funktioner i betraktande, som tillhöra F'lagr,mannen under fred. Det erfordras då, för nuvarande organisa tion, en till Ordförande i Förvaltningen ar sjö-Ären dena, en
till Befälharvande Amiral i Carlskrona, en uti årliga öfuingse.skadern '"'), och en till reserv, i Cal'lskrona, att anv<indas
till de årligen förekommande GeneralruönstringaroP, hvilka
nu, orätt, bestridas af en Regements-OfGcer. Då det vid Flottan
som vid Armeen borde vara en ar vapnets högsta embetsmän,
&om i J(onungens stad och ställe tillser fullgörandet af 11 Dess
11
nddiga vilja och befallning, att hvar man sker rätt:''
Betrakta vi Flaggmans användande uti anclra Mariner, så
erfara vi, alt en Amiral haft 40 Linif'skepp och fm Hera, Mven ocl1 15 samt än färre under l.Jefål: att en Vice-Amiral
ena g~ngen kommenderat 30, en annan gång S till 6, till
och med ett Linieskepp och några Fregat!Pr och Korvetter,
på ultramarinska stationer , och att en J(ontre-Am iral haft
befäl öfver 15 skepp vid ett tillfälle, och 6 till 4 jemte Fregatter och mindre fartyg vid ett annat, så utgör ju d~tta
det påtagligaste bevis, att hos nationer, som ha fva verkliga
Flottor, existerar ingen skillnad i funlilionerna för de 3:ue
Flagg rna ns vårdie heterna.
Unr u kunde det väl l S45 ansE>s vara en nödig rep,lering,
att uti nya staten insätta en Amiral, då dd alltförviillwn anses förenligt med en Honter-Amirals värdighet att fiira befäl
öfver allt h vad vi ega att ställa under en bef:ilsllagga? Isynnerhet som åtgärden försvagade det vieligasie befäl i försvars•) Men en sådan skola, ehuru önskvärd för vapnet att deruti bibringa
och underhålla alla tourvis uti den stora korpsen vid tjenstbarhet
och följa metit~en i dess utbildning, fiones ju icke, och har blott
få gånger varit i fråga, torde m3n anmärka. Rätt s3gt: men huru
står det ock till med tjenstbarheten i korpsen 'l Medlen äro förspillda på planlösa separat-öfningar, gagneliga för få, till ingen nytta för de flesta, ofvan ifrån och nedfit.
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verket till sjös, genom minsknint: der den kraftfullaste verksamheten var att p~räkna.
Tankarne lmnna ofta vara delade om det mer eller mindre gagneliga, isynnerhet uti fall sådane som detta, då vi
bafl'a en mångfalt! af exempel uti krigshistorien, der SO-llrige Chl'fer för ArnH~er och för Flottor, med ungdomlig förmåea, den förra, att på hästqggt>n, den sednare på Linieskrppets kommandopall, eller uti hålen, halva ledt krigens
öd en; m PD då djlilia phenomenr.r icke upp vfixa i lur eller i
de n ordning uti 1•n korps, man end<•st undantagsvis med
rått visa k:Jil frånträda, synes det vara mindre väl betänkt, att
stifta en så hög grad för ''år svaga materiel, \'id ordnaod et
för en generation, uti hvillil'n, efter den 40-äriga allmänna
verldsfreden, en;last sådane funnos qvar, som vid periodens
början voro Löjtnant rr.

a

2:o. 5 Kommendörer, med Öfverstes rang, lön
2000 Rdr.
l S Kommendör-Kaptener med Öfverste-Löjtnauts rang:
i l :a klassen: 6, lön
l SOO Rdr.
i 2:a d:o: 12, d:o 1600 ,

a

Det synes mig icke lått att förslå, hvilket rum uti tjensten en Ortlcer skall inlap,a, som man girvit den sienifikativa
tit eln af Kommendör med serslrild {ullmalit.
Denna benämning girves tPmporårl, uti Engelska och
Nord-Amerikanstia Marinerna, åt hvarje Post-[\apten som, i
fOijd af erhållen irHlruklion, fått IH•fäl öfver llera än eget
skepp, då han ocl; från loppen förer sin Broad Pendent och
tager salut för den. Han återgå1· från den högre vänlighe ten efter slutadt värf eller då han deruti bliiver aOossad, men
han rubbas icke i sin plats på rullan, som mången gång kan
vara långt ned.
Sädane eller dylika funktioner förekomma ock hos oss,

Demi. Divisions-Chefer uti en seglande eskader, eller l.Jrigadi roddfartyg 1 åfven ock expeditioner med Oera fartyg under
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äldsta Chefens befäl. Men h ur n långt förslå el e fem Kornmendörerne under krig, vore de ful alla tjoostbara ~ Korumendör-1\aptener måste då supplera.
Om rlet ån 1851 kunnat anses mest passande fllr oss,
att en Ortlcer, som får ett så vigtir,t och malilpålip,gande befäl, som en division Linieskepp eller en brigad l\wonslupar,
beklädes med Öfverste-Löjtnants värdighet och distint,tionstecken, då nti alla andra Mal'iner dertill fordras minst Öfverste grad; huru skulle det \'ä l p, ä till, om Sveriges och
Norriges l\onun[!, för väldet öfver Östersjön, jemte sin egen
Marin erhöll Auxiliår-Divisioner från 2 eller 3 andra natio1)er '? Huru siwile det väl förhållas vid detacheringar åt de
Oera håll, som erbjuda sig uti vår l!ri:::stheater, vare sig till
rekognoseringar, demonstrationer, eller lmst-anfall; då vi veta,
att befälhalvaren ä den minsta Fn•gatt af de fremmande, hade Öfverstes rang, men alla våra Linieskepps- och FregattCheft>l' endast ärverste-Löjtnants ~ Då Konungen disponerade hela den förenade styrkan, fingo hans Officerare, ehuru
mera intresserade än de fremmande, väl åtfölja, såsom mera
bekante med farvattnen och språl;et på liUslernP 1 mE>n såsom
subordinPrande auxiliärer, icl1e ledare af några liriesföretag,
hvilket vore krfmkande [ör liOrpsen, och föga ärorikt för landet.
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~ in ran:! sä vål

hos oss som hos andra nationer. Frågar
någon - hvad bPfill en sildan OiflcPr förE>r uti striden'? så
hlifver svar·et: "ett Liniesl1 epp med 7 4 lianonE>r eller en ba'
hvartalj on (\anonslupar m!'d 24, och 800 mans. besättning
dera." Och detta svar sätter. honom icke eftrr Chefen för
h1•ilket regemente som helst uti de andra vapnen.
Det lian vara i sin ordnine, att den Of!lcPr uti p,raden
näst erter Flagem:in, som har· fJPra an eget slH'PP undPr befäl, och således förer bef<ils-stand,~rt, l)t'n;imnes J(ommendör,
li ksom i Englands och Norra Amenkas Mariner, men gradens
benåmning bill' atertat;as, då befalstecl!Oet stqlies eller utby tes.
Kommendörstiteln år icke mililårisk till sitt ursprung.
Den tillhör· en !Jö:;re grad uti alla ordnar såsom utmärkelse
för ridciP.rlit:het och serskilta lllPriter, men har intet inflytande pä tjenstehe faltnin~en, och höjer iclie raugen af indivi dens fullmakt. Alt eu grad nli ell vapen får en sådan benamning, synes mig icke 1<1mpligt.
3:o. 20 1\aptener med Majors rane :
l :a kilssen med lön
7
1,200 Hd r.
12 i 2:a
d:o
d:o
1,000 Il

a

Annorlunda bedömde de män, som ordnade be[alspersonalen 1824. Det var endast det knappa anslaget som dikterade nödv:indit:heten att insl1ränka antalet, men det var
då ett ouppsåtligt misstag, att endast gilva hälften af Chefsgraden Öfverste rang, då vi egde minst 30 befäl för denna
grad. Uti andra Mariner finnas från 3 till l O gånger flera
Officerare uti graden näst Flaggmännen, an befäl som tillhöra
graden. Sinekurer finrler man icke uti rullan på tjenstgörande Oflicerare.

Huruvida tillökningen af 4 Officerare i graden, var en
vimt för iuclividerna, torde icke vara så alldeles afgjordt.
Genom tillöl;ningl'n ni1rmades 1'51 befordran ifrån KJpteuLöjtnant, hl'aremot rrhölls, af 20 nummer att genomgå, 13
med 1000 Rdr lön, i slåilet för 16 med 1200 Rclr utan att
narmas befordran till Kommendör-Kapten. Visserligen var
det en vinst för Subalterngraden att förr uppUyttas, q~~n
som staten mistat en Flageman, och en Officer uti Chefsgradeo, är fördelen föga nämnvärd,

Beträffande titulaturen, lll'ilken i vårt land, ty värr, utöfvar ett oafvisligt välde, så synes mig den af KommendörKapten ingalunda tillbakasättande 1 om den ficl1 tillgodonjuta

Att tjeosten iclie haft någon fördel af tillökningen, år
pä.tagligt. Såsom suppleanter till bofalsgraden, var antalet,
16 Officerare till ~H, alldeles tillräckligt. Under fred kan
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icke bel.a antalet användas i den löpande tjensten, ej heller
hållas vid vederbörlig öfniog, hvilket dock, på här förut anförde skäl, år. ett oeftergiHigt viikor för tjenstbarhet uti
Chefsgrade o.
4:o. 60 1\apten-Löjtnanter:
20 l :a klassen, lön
800 Rdr.
40 i 2:a
d:o
d:o 600 ,

a

Enligt det föregående, år det ådagalagt, att vapnet under ett krig behöfver minst 160 Officerare för att bestrida
funktioner, som tillhöra denna grad. Då 18U års stat nedsatte antalet enligt l 824 års stat Hrån l 00 G af behofvet)
till 50, var tillökningen l 845 ar l O Kapten-Löjtnanter en påtaglig fördel för både tjeosten och individerna.

att de j· allmånbet äro och böra vara mera sjökommendera•
de än Premier-Löjtnanterna, af det skäl, att om en oyut•
111101 nd Officer icke, medan thearierna ännu äro i frislit minne,
rår tillämpa dem uti praktisk sjötjenst minst t ar de första
4 eller 5 åren, kan han aldrig blifva hemmastadd med detaljerna, så att de kunna sliölas mekaniskt lilisom hvardagslifvels tilldragelser i allmänhet; och utan säkerhet i detta af·
seende, kan han aldrig förvärfva en medelmåttig, långt mindre en sä tillfyllestgörande bel;aotskall med de resurser den
pralitiska sjömannen bör ega, att han med rådigbet vid kriti·
ska tillfållen ögonblickligen har dem till hands; och liera sådan e erbjuda sig ofta inom f('lingarne, isynnerhet för Vakt·
Officerarne, och i tjensten utom skeppet, under llerfalldiga
omständigheter.

5:o. 60 Premier-Löjtnanter:
20 i l :a klassen, lön a 400 Rdr.
40 i 2:a
d:o
d:o 300 ,
På hvilket skal dessa medelst fullmakt blirvit skiljde ifrån
Sekuod-Löjtoaoter, låter sig icke lätt förklara. Något befal
under krig och fred, finnes icke för subalterner, med undantag af avis- och Chefsfartm vid roddflottan. De alternera
och allossa hvarandra uti all tjenslgöring. Dock böra de
skiljas uti rang från Selwod-Löjtnanler endast af det skäl,
att, då staten icke häller det för kriget behöfliga antalet Kapteo-Löjtnanter komplett, pilrälmas de åldsla snbalternerne _att
supplera bristen. Men bvarföre lönen lör dessa sliall skilja,
år icke lätt att inse, enär de hafva enahanda lefnadsbehof
och lika traktamenten vid alla kommenderingar.
G: o. GO Sekuod-Löjtnaoter:
20 i l :a klassen med lön 250 Rdr.
40 i 2:a d:o
d:o
200 ,
För dessa Officerare, erbjuder sig enabanda anmärkningar som för Premier-Löjtoaoterne. Det har väl kanske vid
bestämmaodet
mindre lön för sekund-Löjtnanter antagits,

ar

Vid en öfverblick på l 845 års eradfördelniog, visar sig
en, sä till sägandes, arithmetisk uppställning på papperet;
men vill man taga funktionerna i dt·n mångsidiga sjökrigsljensten i öfvervagande, så finner man, för de som skola
sammanföras uti lilwrtade katep,orirr, ån öfvermått, än brist
vid distribution till runlitiooernas brstridande, uti tjensteo till
lands och sjös, under fred och l1rig.
livad som icke lätt låter föililara sig -(men denna anmiirkning gäller både äldre och nyare rl'gleringat·) - är
skillnaden uti lönevilkor, uti eradrr mPd enahanda befaltnioear, hvilket icke eeer rum vid Ar·m(~en. För Generaler
finnes inga andra löner anslagne, än dem som åtfölja innebarvande befattningar, och dessa se vi beklädas, än ar en
högre ån af en lägre Generals-erad. Hvarföre skall då någon skillnad t>ga rum uti Flaggmäns löner'? Då de icke äro
använde i tjensten, åro deras materiela helror för en värdig
samhälls-representation, alldeles desamma för alla Amirals·
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graderna. Och då de blifl·a ansl.;ill.le uti ndministrafionsembeten, eller vid komrnenoerint:ar till lands och sjös, höra
de förses med ett sådant nrvodo eller traktamente, att de
kunna sliöla dPt ansvnr~fulla kall~t och ulan uppoffringar ar
egna tillgångar på ett s;Ht som t:ifver embetet vt•derhörli:;t
anseende, hvillwt sl•er illa, om Chefen nödt;as i samh~illslef
naden, isolera sig från de embels- och tjenslemannakorporationer, med hvilka han ecer da{llit: beröring, i och för ombetet.
Det är en oemots~[!lig sanninrr, nlt uti hvardagslifvets
tilldragelser, födes och utbildas förhållandet i moralisiii hänseende, äfven befallanuc och lydand e emellan till lands och
isynnerhet till sjös, i män af sammanvaren t>ller sammanträffanden, och att detta har inOytaude pa tjPnsten, lider intet tvifvel, och såsom följd deraf, ölias rrpresentationsbehof- ·
vet i samrna mån som förmanskapet stiger.

Af delta skäl - (och i d!.'nna opinion är jag säkerligen
ici\O ensam) äro verkliga behofvt•n: "lika lön för lika fullmakt
uti alla grader;" - förutsatt, att man delat rattvist och mP.d
afsN·nde på fuoktionernrs er:enslinper; mrn ingen annan rättsgrund finnes för oliliheten, flfl uti de erader, der afseende
bör flislas på serskilte liuuskap•·r oeh fallenhet, och !nr till befordran för de äldre i graden upphörd!. Meu alven IHir SJ'nes mig
in[:en rättvisa finnas livarlien emot individerna i graden eller
korpsen, uti den fördelning af lönerna, som enligt 1845 ars
reelering r,:iller för alla eraderne, att dl'll första tredjedelen skall hafva större lön än dc öfl'ige i r,radPn, Uti Chefsgraden, om man än ansett sig br.li\ten med 23 Officerare i
. stället fiil" 24, borde minst J5 ega den bögsta lön staten består, och de S, den mindre, efter man så vill, och skälet
derföre lwn vara eiltigt, då df:t är alldeles nödvändigt att
Flaggmännen väljas bland dem, som ännu icke blifvit för
gamla, hv;1dan ståndpunkten för befordran till Amiral i allmänhet kan anses inträffa innan hallva rummet i graden upp-
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nåtts. Bögsta lönen, som i tur kan vinnas, erhålles ingalunda för bittida, eller ett tån gsomt eenomstrMvando :~f 219'
nummer på rullan, undt'r knappa villwr "').
Uti l\nptens-graden å t ~r, de1· "i erfar il, att, med och
ntao rättvisa, några blilva qvarstående, bör alldeles ingen
skillnad i lönen ega rum, ty hflr låter förmanslwpsförhållandet redan känna sig. Graden är påräknad till suppleanter,
icke annat. Är antalet i Chefsgraden för litet, må . man heldre Ol;a detta, ån att låta redan mogna män dväljas i knappare vilkor,

l~ngre

än nödvändigt är.

•) Huru vill man väl förklara och såsom en "heliöflig förändring inom anslaget" anse, att ifrån 2000 till 1800 Rdr nedsätta den lön,
hvartill hvar C\ch en som försvarligen fullgör Konungens och Fäderneslandets tjenst, egde anspråk att lill-av<lncer-a i tur? Huru har
man kunnat förbise det inflytande denna förändring utöfvar för afskedstagaode iitderstignes pensioner samt enkors och barns gratiater?
Ser det icke ut som korpsen genom denna förlindring haft olyckan ådraga sig 1\onungens misshag? Vi hafva dock lyckligtvis de
ojäfaktigaste bevis på motsattsen, då H. M:t personligen behagat
tidtals ptöj:J böljan på alla certer af vära la-igsskepp, och hvad ännu mera bevisar Dess förtror.nde till korpsen, då H M:t lemnat oss
en Son, ännu i barnaåren, att af oss danas till praktisk Sjömilitär.
Men det är icke ensamt denna inskränkning i löne-prerogativerna
hvaraf korpsen har att bek!Jga sig. Vid 1824 års reglering, hade
man varit betänkt på, att Floltaos löntagara likasom Officerare vid
Indelta Armeen, under dyrtids-iir, i någon mån skulle kunna lindras vid stegrade priser p!i lcfnadsbehofver, och af sådan anledning var uti staten uppta 15et vissa tunnor >pannemål inbegripne uti
lönen efter ett mr.delpris aF några lureg!iende iirs Riksmarkegång,
med rättigh et att iltnjuta skiltna rlen uti ett löpande års fastställda
markegångspris !ör landet. Denna färsigtigh et var tryggande uti ett
icke obetydligt hänseende, ehuru rin ga, jemnförd med Armeens befäl, de der hafva räntor att upptaga in ndtura eller efter ackord med
räntegifvare.
Enligt l{oJ,gl. Brefvet den 6 Mars ~ 845 upphörde denna fördel
genom stadgandet, "att alla som från och med 484-1 erhållit u ya lö-

..
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Uti Kapten-Löjtnants-graden, der mängen redbar Officer
kan sakna chdsmiissighet men \'ara en pelare i den t>xekutiva tjensten sa långe dl' fysiska krafterne icke svigta för
funl;tionernas tyngd, höra orncernrne vara liinade efter samma grund som Kommendör-Kaptenernt>, så att de halva hrrgoing utan bPkyrumer för sig och egna familjrrs dagliua behor. Men dessa viikor böra icl;e stadoa vid första tredjedelen i graden, utan sträcka sig ned fullt ut till j:delar, förutsatt att graden blifver h vad den bör vara, minst l 00 Officerare. De medel som erfordras, för f!ll, af alla tänkande nödig, pekunil'r förbättring i »sjökrigarens» vilkor, vare sig enligt de nu framställde grunderna, eller andra som stödja sig
på rättvisa, lwnna icke hlifva tryckande på 5:e hufvudtitelns
anslag, hfl'lst anslaget förfelar sitt ändarnål detta förutan; ty
jag anser det ovedersl\gligt, och såsom ett axiom, alt staten
bar mycket större anspråk på sina tjanare än den enskifte
på sina, i så måtto, alt lie fMslnämndes pliet är i sin vidsträcktaste bemiirkelse att sälla allt å sido, då den äfvl'nlyrli~a sjöllrip,stjensten kallar till fosterjordens försvar, 11\'ilket
år vida sldljaktigt med lie senares ulip,r:anden, hvilka, hvar
som bels!, kunna fä samma, oro iclie håltrl' vilkor, när de
finna fördel deraf -A<). l\len som h varhen Slafen t>ller den enner, egde beräkna ~pannm~ls-erstiltninf! C n till ~ lldr tunnan. Enligt ~824. års stat voro anslagna för 222 Officerare 7,330 tunnor
spannemål under lönerna; enligt 18'5 ärs stat upptagas 7000 tunnor för 228 Officerare. Här gifves anledningar nog till hetraktelser öfver hvad som kunnat föranleda Sjö-Ministern, att tillåta en
minskning :1ti hufvud-titelns "anslag", då korpsen på honom haft
billiga anspråk, att om han icke kunnat förbättra dess vilkor, borde
han icke halva låtit en författning emanera, hvarigenom de försämrades; och detta under förmenande att åtgärden vidtagits "för att
"inom 3nslaget för aflöningarne, bereda en nödig reglering med be"fålsgraderna."
•) Vi halva under senare åre'n och älven under detta mistat flera värderade unga kamrater, just derföre att utsigten till sjelfständig bergning syntes för aflägsen och osäker. Hvad halva väl dessa aU !ör-

s~ilte nletl

fog kan fön:inta, att nti alla omständigheter med
pålitli~het och nit blifva beljl'nl n[ individer, som ega grun ..
dade anledningar till missbelå!enh.et, är det tydligt - atrninston e synes mitl så - alt staten bör vara lil;a angelå•
gen som ciPn ensldltt>, att med rattvisa ordna för sine !jenare r mån ar hvars och ens flll'hållande uti verkningskretseo.
I:ler .m otsaltsen egt rum, vare sig uti statens eller den
enskiltes tjenst, deJ' har erfarenheten allt för tydligt visat
oreda, i stålfel för kraftfullt nit och sammanhang.

A'f hvad som nu blifvit antydt, rörande regleringen 1824,
med motifer för h-vad som då bestämdes, samt följderoa ar
sedermera vidtagne förändringar, torde det vara ådagalagt,
att hvarlH·n tjensten e li e•· · individerna derpå vunnit, åfveosom
alt den ordning som kunnat byp,r,as på p,runderna för regleringen 182-'l, icl;e med nuvarande indelning af befälspersonalen, kan tillväp,abrinp,as med ialitlagande af den då föres·krifiJ.e
regeln 11 alt funkt!onernes egenskaper skulle noggrannt öfvervägas, samt grader och antal i hvarje, bestämmaB derefter.,
Jag ar innerlicen öfvertygad, alt en sådan organisation
för Flottans befälspersonal, kan tillvägabringas att en jemn
ordning vinnes på alla punktl·r genom ett syslem för tjenstens gång, som IH'står genom tiderna och återtager jamnvigten om det tillfållit_:ll"is ruhbas i sitt sammanhang. Jag
år ock fnllt förvissad, alt en allmän redbar tjenstbarhet, på
några få år kan beredas genom personalens behandling efter
lindamålsenli p,a ragll'mentarist;a rPglor och genom ett systt~m
för årlig öfning, till sjös, lika verksamt för alla grader och
alla klasser, som det sedan århundraden iakttagne för Armeen . · Till stöd för denna min mening, kan jag icke under•
kunna i landet på frågor, hvarföre de öfvergifvit Flottan? Sann er•
ligen svaren kunna angifva förtroende och sympati för vapnet, ener
så omissk~nneliga bevis på grundade anledningar till missbelåtenhe~
med befälspersonalens behandling.
12
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låta, att har intaga 11\ljande utdrag af Prinseos af Joinvill!.•
ve.-Jdsbekanta afhandlinr, under rubrik:

Medelh afs-Esk adern*) . - - - - - - - - "Fioltan återvände till Toulon. En ny lidräk11ning var för h~nne börjad. l-lon hade icke något att för11vårfva, men lillnde snart födora hvad hon vunnit. Vi hade
11 allt att frukta af småsinn ets skefva begrepp om hushållning,
11
hos dessa ensidit:a predikare i nationalförsamlingarne 1 som
11 under monaridens sednare år ville reducera Flottan. Vi
11 had-e samma farhåga vid thronomslö rtningen 1848; men då
11 vi ,undsluppo den faran, synes dd otroligt, att man hädan11ofter kan misskänna Flottans varde och sätta upphöraode t
11.ar dess vidmakthållande i fråga; ty under hvilken rorm
"Frankrike än må komma att styras, så måste dock dess re11gering inse, att en flotta så väl för oss, som för alla mak11.ter s.om gränsa till hafvet, utgör ett element i oationalmal•11ten och ett viikor för dess politiska och industriella lir, som
11 af intet annat kan ersättas."

''Om styrdsen nfl{~on gång haft möda, att afböja anfall
11-mot Flottan uli nationalförsamlingarne, så voro de S\'årig11heter vflra tjenslt:örande Amiralt<r hade att öfvervinna, icke
11 heller de minsta. l)Pl var ieke mera fråga om alt n~·-orga11nisPra, men att rätt hedömma och underhf1lla ett oy-för11v:irfvadt sk iel\; och dertill fortirades ett upplyst oCörvilladt
11 bearepp och sjt<lfuppolfrinp,, hvarlill få äro m:iklige. Ingen
'förenade dessa t·genslwpt>r i högre era.! än Amiral Bugon,
11 hvilken nyligen (ISIÄ3) allöst Amiral Lalande i befälet öfver
"eskadern, Gammal Matros under Kejsar-krigen, djerr, erfa11ren sjöman och allmänt aktad befälhafvare, ådagalade Ami"ral 1-lugon, genom handlingar och sin karakters-ra sthet, att
11
han icke ertl'rstråfvade annan lira, än att vidmakthålla och
"befrämja hvad hans företrädare grundlagt."
•) Tidskrift i Sjöväsendet Maj, Juni-Häftet 1853. Sid. U6.
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•oet tillhör mensklir,a naturen, :~tt en hvar hyser mera
"förtroende till egna, ån andras åsir,ter. Vid ombyte i utör11oiuePn af mailten, vare sig militar, !'ller civil, tilllands eller
11
sjös, kan den nylwmne sällan motstå frestelsen, alt handla
11
annorlnnda än företrädaren. Ilar iclie han också sina ideer,
11 att göra gällande? :ir d et iclie nödq; t, att han trycker stäm11peln af sitt snille på de förhållanden som skola bevara min11net af hans tid? Amiral l-lugon hade arundiaget ett nog
"stadgadt rykt~', för att fritagas från en så beskaffad ambition.
11 flan gjorde Amiral Laland!''s eskader till sin eskader, ocb
Dföga utöfver hutd som i dPn, före honom, var antaget.•
"Man kan icile ffista nog uppmärksamhet på detta hand"lingssålt ar alla do .Amiraler, som erter livarandra fått be11fal öfver eskadern, Att icke afhryta ett infördt system in•
11
nan det hunnit pröfvas och l'inna erfarenhete ns bekräft~lse ,
.
.
b
,
var ofel art den största tjenst Amiralerne knnn:•t göra Flot11fan, emedan detta beredt varaktighet i dess inre organisa111ion, {örvärfvat vapnet en tradition, lika bindande aom ta"gar, och haft till följd att oreanisationen af sjötjensten Jika"som för landt-arme Pn, kunnat betrygga1 genom regle- - - --- _- ___ _
menten." 11
Förfallaren ingår här uti en bi- - - - Sitl. 148.
slorisli sldldring af de npplwmne stridigheter na mellan Porten och Tunis, samt af de efter revolutionen i Frankrike
1848 utbrutne orolighetPrna nti Neapel, på Sicilien ocb uti
Kyrkostaten, hvarvid alltid rsl>adern påli allades, för att gifTa
styrka åt Franska diplomatiska åtgärder. Dessa händelser äro
Dog allmänt liånda för alt icke hehöfva här upptagas. Det
gör tillfyllest erinra, att man tr~tton år efter det Amiral Lalanda, med t'å siii.'PP som ifrån början ar Juli 1839 successir~ ökades med tretton i 01\loher, grundlade sitt system rör
kr•gsbildning, igenkände detsamma uti den namnkunniga Cberbourgs-esk adern I S51. Me u förfallarens slutord innebära
frawställoingar, hvarpå man mängenstädes ich tånkt. De
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äro i sanning förljenta af uppmru·ksamhet och lyda som
följer z
,;Frågor som aneli malerielleo, äro ovedersägeligeo af
"stor vigt, och Franllrilie kan iclie vara likgiltigt hvad uppn olfri rlp,ar M t får vidli:innas, för det antal seglande och på
'ivarf~eo befintlige sl1epp och ängbalar det eger, men allt be11hörigf!n , öfverv:it:l, är detta af en underordnad egenskap.
11
Der det endast gäller, alt bearbeta jero och träd, der kan
,-frågan öfversåttas med - penningar; med dem och verk"sam . orntanl1a, kan det försummade ersättas. Men hvad som
hvad som icke lwo fås för
"icke liiter improvisera sig llpenniugar, det är bil<loingens intlytan<le på männen, hos
'lihvilk,a en sann esprit _ aldrig lian bibringas eller hallas vid
11 1if,· utan genom en i vederbörlig riktning vidmalilhallen verk11i'am'het. lllifver denna verksamhet albruten, får vllja och
"nit afsvalna, så ar huus'amheten qväfd och alla verld~ns
, -skatter lwnua iclie ersälta h vad man försummat; man skall
11 al dri'r,· kunna _sammanknyta den brustna trådeu af goda äro11rl~ a lra<liiioner. Lfltom oss derföre omsorgsfullt ·bi'beha_l!a
11 de~i:ta eskader och a_nse det! såsom ett lteligt liva!{, hv~~1
11 tlll d ~ n t lyrbara tra<li tio1 ren af pligt och ära förvaras; låtom
"oss beldilla denna pHmanenta slwla, hvaruti Officerare och
''Matr~ser, enlip,t tur på rullan, komrna att lära hela sitt lrli~
11 -och ' Öfva rlet under inseende af våra mest upplysta befal"hafva:re; låt om oss behålla denna tillförlitliga stam, . hvarut11tlr v'i kur;n'a he')lta kärna till bemanning af så många eska11drar, 'som behofvet och lan ~ et \'ilja påkalla.''
(Forlså ties.)
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OM

ÅNGKANONBÅTAR, RODDKANONBÅTAR l\1. M.

Uti årets 3:dje häfte af Tidskrift i Sjövåsendet, har 1\ •.
o. Ä. upplrädt emot "studier öfver svensila skärgårdsflottans
Historia, krigssätt och anvåndande vid Sveriges fiirsvar. 11, Förf.
till detta arbete vistas för närvarande i utlandet, hvarföre
ock svare,t, som han möjligen flnner sig böra afgifva, sannol~kt skall dröja några månader.
Anmärkningarne, som blifvit ciorde emot roddkanonbåten, arvensom jemförelsen emellan denna och ångkanonbåten,
har undertecknad dock ansett sig höra beriktiga.
R. o. Ä. fäster sig iclle synnerligen vid nybyggnadsk.ostnaden, hvarföre åfven här blott i förbigående må nämnas,
att som en ångkanonbåt af nu bruklig lwnstrnktion ungefär
7 roddlwnonbåtar, så skall n1an
kostar lika mycket, som 6
för samma peoningesumma naturligtvis endast kunna anslwff11
ett i förhållande hårefter mindre antal åu[!l>anonhåtar, och
således i linien blott uppställa ~ a -} af del antal kanoner,
s,OID der k,l }Oilat ,up p,s,tiillas om fartyge n Vqrit byg~:de att
fr11mdrifvas medelst rodd .

a

UppDnninearne fortgå rastlöst, och måhända l;an man
S,D)Irt f~ ,se ~ ~~ mach j,ll a,f så .C1 1J~e ~~ lä.lt p c)l ,fl)!!t ),åru,pl ig beS~i!.ffenhet,, föl' att .~enna m,ed ,f,ör.del D;J ~ ,kunna il lH ii nd ?s på
ett fa-rtyg 11f så s.må dimensi.o.ner o,ch i s,ynnerthet af samma
ringa djupgåend!;! som rod.dliMlonbåtens . Då detta lil1väl in-·
galonda är håndelsen vid ängmachin- konstruktionens nuvara'nde ståndpunkt, så bör ·man' naturligtvis ' ant.aea ~.n~kanon 
båten sådan den ou verkligen är. Derföre erfprdras ocli l,l åCr\1 r~ttelser vid de n af R. o. Ä. up pgjorde jeJ,n,lörelse,...beräkningeo fö r kostnaden af en rodd- och ång-kanonb åt.
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Bombkanonslupens besätt.ning :lr 58 man, och ånelwnonhar hos oss hlifvit antagen till 40 man. Medelst half '
rodd framtlrirves kanonslupt>n under stillt väder, 2 4 t~ngel
ska mil i timmen. Den lian så lurHia tillryer,al:il]ga under 12
timmars marsch,- d. v. s. då h varje man tillsammansra lwadt
ror 6 limmar -- 30 en1~elska mil i dygnt·l. l månaden skulle
sålunda roddl<anonbiitcn, uneler oupphörlie marsch, lillnna
båten~

framkomma 9110 eng'O'ISiia rnil, d. v. s. 225 tyska mil i stället
rör 90 som R. o. Ä. antaeit "'). Jemför'elseråknineen kommer dPrföre nit få följanrle utseonde: l(anons lupens 58 man
32 siL hk o om dagen lws!a und H 30 dagar l l 60 rdr bliO.
Ångkanonbålt·ns 2 maehinister och 4 E'ldare kosta 220 rdr;
enligt 2 rdr 2<1 sk. hanliO fi)r hvarjc• tysl< mil, lwsta stenkolen under en marsch ar 200 tysl<a mils vä!: längd, 500 rdr
bko; 34 mans besåttuine a 32 sk. banko om daeen kosta
680 rdr; d. v. s. ångl<anonbåtens kostnad i månaden utgör
1400 rdr banko, då homhkanonslupt>Bs år 1160 rdr. Sd-

a

tundtJ kan man ornöjligen antaga titt dngfartyget med{öl' rulgon be3paring i penningar.
Vid h~r n~ss utgptaene je m förelse, har man ställt bombkanonslupen \'id sidan ar .ånp,kanonslupen så~an Ot'U li.U är,
d. v. s. jemlört elt gammall lady~: med en al de nyaste
rar t ygsk(JnstrukUonerna. Rättvisan fordra1· docli, alt man Mven tänker sig roddkanonhål ens l.onstrulltion förhåtlrad, d.
v. s. olika med den nu hruldige, lrvilken med afseende på
rör lighet, förmåga att se~:la or.h !Jerga sie i sjö m. m. ej vinågra förde lar i jemfön•lse JUl' d ,Je kano11slupar, som af
Chapman konstruerades för 90 år sedan. Denna !råga ar af
mig tillrackii 1!t studerad, för att j;rg med f.ull trygghet kan
ttåstå att en roJdlianonbät , bestyckad med en bombkaoon,
6,1r

kau konstrueras, som li1:ger l ! fot mindre djupt än bornbkanousl.u.pen, men likväl kan rymma pro\'iant och vatten åt
besättningen för dubbelt så lång tid, sorn denna, samt derjerote under däck lemnar kojrum ål manskapet, har hytt för

a

•) De, som icke närmare känna skärgftrdsvapnct, anse måhända kanonhfitens besättning undc'r längr·e marsch för mycket ansträngas i
men dess ansträngning vid G timmars arbete om dagen är icke synnerligen svår, ty under 12 timmars tid ror ena hälften af manskapet ~ eller ~ timme i sender, för att dereller aflösas under lika
lång tid, hvarefter alle man under de fö.ljande 12 timmarne njuta
hvila, Denna ansträngning iir ringa i jemförelse med lJVad en soldat får uthärda, som måste bära packning och gevär m. m., d. v.
s. ungefär 60 skålpunds tyngrl under mar·schen, som ofta sker på
dåliga vägar, hvarjemte soldaten mängen gång måste försaka kokad
föda, sam~ nödgas sofva under bar himmel. Segel begagnas hvarje
giing vinden är gynnsam för roddkanonbåtens marsch; hvilken härigenom, efter all sannolikhet, bör ansenligen lättas, emedan motvind
endast kan ligga iuom B streck, då god vi ud kan upptaga 20 streck
af kompassen. Under lång marsch upphör allt annat arbete och all
annan exercis i hvarjemte vanan snart gör att rodden kännes l:iLtare
än de flesta andra tunga <Jrbeten. Rodd på en lwnonbåt med ordentligt afvägda åror är på långt när icke så tröttande, som i en
större örlogs-roddbåt.

orlicer och under-officer m. m.; samt med 35
40 mans
besättning bör genom rGdd kunna uppdrifvas till större fart
1\0 bombkanonsl upen af sina 58 man.
0PU bör derjemte
ku nna båttre berga sig i sjö ån bomhkanonsl upen, och ega
be lydliet båttre förmåga alt segla. Ehuru sålunda dess besättning ej, för fartygl'ls mannvt·r o. s. v., behöfver vara
större ån ållf:liaOOII11ått•!lS1 illlSt'l' ja(l dock att den med afseen1Je på tjenstl'n i laud m. m. hör få en ytterligare tillökning af S man.
Mao bör ej glömma att striden utkämpas medelst maoskap, samt att kanoner, machiner m. m. endast äro medel,
hva rir,enom fl etta manskap kan kraltip,are utföra striden; men
att lirigslolk i striden aldrie kan ersåttas af machiner. l\Jachinen som framdrifver farty~el, lörblifver al11i1l en onyttig
11'1l(ld n fl l' den ej anvftndes till lratnllrilnince n; men rolldal en, som slii\ter åran, kan, då ha u ej br;höls h:irtill, gripa
.till sina \'ap.,n, o~:h utföra strid om bord eller i land, hva~-
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helst det erfordra s. M~ n bör ej heller förbise, att ett litet
fartyg kan framdrifvas medelst rodd, hv arföre maclrio en' här
ej är så oundgängligen nödvändip,, som på större fartyg .
Roddkanonbåtens bombl;anon lier:er närmare vallenytan
ån ångl;anonbåtens, och har derföre fördelal;tigare läge för

atudsuingsskjutningen, hvill;en i sl;äreård medgifver den sflkraste och snabbaste kanoneld. Som ångl;anonbåtens skottyta derjemte år J ~ gång så stor som roddl;anonbåtens, hör
den derföre på samma tid träffas af liera bomber än denna .
Begges byggnadssätt äro nära lil•a starka, Inarföre ånelwno nbåtens besättning och skrof böra lida större filrlnster och
skada än den förres, helst som roddkanonbiitens besältning
genom lämplig konstruktion J,an ''inna ett skydd, som åtminstone icke är underläg set det som ångl•anonhåten t•rbjuder.
Det finnes derföre ej någon rimlig grund för antagand et, att
ungkanonbåtens besättning uti striden siwlie lida mindre förluster an ·roddkao onbåtens .
När en bomb springPr, spridrs cless hitar vanlieen 450
liäraf är t)'llliet, a.tt
ångkano~båtens machineri ar mycliet utsatt att ar spr:)HP.:bomber förstöras
; hv arföre ock detta i ett sådant .änafartj' "
.
l
ll
o
måhända redan efter ! timmas strid är obrukbar t. När ma ch,inen år obrul\bar, så saknar ånp,llanonb5ten naturligtvis förmågan att röra sig. Uti envis artilleristrid skall derföre ängkanonbåten, sådan den nu är, alltid vara en väl konstrue iad
roddl\anonbåt underläg sen . Uti äntringss trid lwmmer den
starkare besättnin gen att gifva roddlwnonbåten ölverliigseo het öfver deo förra.

ät alla sidor från bombens rörelseliniP.

Utan tvifvel är det eenom miss-sl;rifning, som n. o. Ä.
tilldelat beoåmnin ~ en "nödlö{lD" åt en "sanning, som IHigshistorien, de enklaste krir,svetensl;aplig a grund satser, samt t.
o. m. hvarje simulacre bestyrkt, den sanningen nemlie en: att
i skårgårdsstrid aluörand e fördelar vinnas ar den, som på

sauuna gång kan anfall11 sin motständ ;m: sä väl från sjiln,
solD från land. De som studerat skflrg å rdsstrid~ns natur 11n~ D
detta som en O!ledersäelig sam1iog; hvarjPmte d~ åro öfV/!!'":'1
&y&ac!e (,(erOI}l, att s~åqlär,l~flottan~ bes <il tnin,ga r g·e nom jlt~
vid vissa .lillfållen anvånclas i li!nd ofta kunna utiHva stor~
o<;h afgörande inilytande på krigets gäng. De~ var ock sanlJD~ öfvert)'gelse, som gjorde ;tlt atlidne ,Siats-Hih) ,e t
l~ hreu
statn i en sl;rift, tryckt på örlot{smaona-sällskapttts lörlag,,
yttrade den asieten : att stora besättnin gar vore en förde,!
ocb icke en olägenhe t för skårgiirdsvapnf'>t.

Under krigförinr, är ickt" styrkan sl<indigt på marsch; ty
ligger den långa tider stilla på t"ll punld. Om 1narsch
skall utlöras, så O)•tla sig roPtHle skärgårdsf~rtyg, med JUYCket mindre ansträngning för deras manskap, Vdnligell dubbelt
så täug v3g på samma tid, som en marsche rande antH:\korps.
ofta

Å. ansPr skårt:årdsflnltan icke alls höra till tlr(O{lSser helst aH all tjenstsammanhldthlning hlefve tvärt
afklippt, och 11 önsl;ar skärgårdsflottan IM ölrip,t all mc)jlig framgång, såsom ett supplement till armeen."' Det t:liHier mig inlll'rligl'lt att dessa åsigter, löt' hvillia jag och andr<~ hlancl
5liårp,årtfsfloltans vånllt'r stridit, vinna bifall äfVl'll a! df.'n andra parten i denna konstlade förnning; mPO vi önslta enelast
alt R. O. Ä. och öfrige örlogs vapn ets man måtte ta{{a Sll'[{el
fullt ut, samt medgifva skåq:årclsOottaus och arme ens oflicf'rare i förening att UI'P!:Öra de rälta grundern a för sliårp,ärdsvapnets konstruktion, öfriga beskaffenhet och taliiiska sammansättning, samt hvad roi detta supplem ent hör spela, och ,
huru det skall användas att uppfylla sin be§tåmmelse.
1\. O.

flo\tall,

Äh·en jag och andra skärgårdsvapnets vånUt!r veta alt
uppskalla ångkanonhåtens vardt"; men anse dr n böra iu ta::<~
en hittills tom plah ino,m skar~ ~rdsvapnet, nemlig en densamma SOID kavalleri et har i110111 arlll e Pili samt alt uerj emt e

använda8 till bogse)"jng af r(Jddkanonbtltar.

För utförand e af
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rekocnoserincs-expeditioner m. Il. lil;artade ~rigslöretac, äro
linekanonbåtar utmärkt lämpliga och anvandbarare än ll~&ra
andra' fartj'g. Emedan erlarenhet<·n hittills visat, att all skargärdsstrid varit s. k, positionsstrid, som i medeltal varat 6 ·i
timmar, och samma förhiHiande åfven framdeles hnfvndsakligen bör komma att gälla - ehuru stridPns varaktip,hPl sannolikt blir mycket mindre ån förr - så anser jae an:::kanoubåten vat·a en för drrbat· cert af fartr:::, lör alt lät:~:as i en
lioie drr den . uti timtal skall klåda skolt. Inga gilti~a skal
finnas nemligen !ör antagandet, alt striden framdeles ej far
samma hulvudkarakter som hittills, ehuru operationerila nu
kunna ske med m)'cliet större hastip,hPt än Hlrr. Dt>n förnarandes . lörd~>l . !tr docli alltid att invänta sin lieode uti en
fördelalitig ställning på den väc, som leder . till tiendeJlS operationsföremäl, och sålunda blir positionsstriden nu al li~a
Vigt SOOl förr, ja den blir ar större Vi(ll, emedan man derigenom kan hindra fit>nden att draga fördel ar sin öfverlägsna
styrka, hvilken nu blir farligare ån förr, eftersom den kan
röras med större hastighet. Når genom elen fö1·egåencle striden lieodens kraft år bruten, eller han råkat i oordning o.
s. v., då år stunden inne att lraml1asta fwukanonbftl<~rne,
bvilka nu kunna gifva l1raftiga sia~;, utan all sjelf synnPrlig~'ll
utsättas för förluster. Delta vapens användnincssålt f1r <1111noc lil;artadt med kavalleriets, och begee harva ep,enskaperna
alt \'ara dyra, svåra alt anskaffa, att underhålla och att ersätta; ty då t. ex. roddkanonhalen inom kort tid l;an hyggas på hvarje varf i vårt land, kan angkanonbåtens machineri
endast långsamt förfärdigas, och fartyget således endast med
svårighet anskalfas för att ersälta de under krig oundvikliga
förlusterna.
Snabba rörelser äro li11a nödvändiga på land som på
sjön; men det oaktadt, utgör kavalleriets styrka endast en
mindre del al hufvudvapnets eller infanteriets; h varföre ock
af samma skäl åu~kanoubåtarnes bör . utgöra en ungefår mot-
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s\'arande del al roddl;anonhatarnes t. ex. -A, så att 2:ne åncJ;anoubåtar tilldelas hvarje bataljon skärgårdslarlyg.
Dessa äro ung_er;ir hufvudclrap,en ar de fisigter jac
under upplinningarnes nuvarande standpunkt - hys~r i denna.
fråga; ' m~n' .deras vidare utredninc har skulle vara tröttande.

·De asiater IL .o. Ä. framståller med afseende på örlogs- Oollan;. och som halt anser beliiionas <~f llertalet bland 9r-,
logsilollans vänner, äro ock i det närmaste desamma som
jag hyser och länge hyst. RPdan för J 2 år sedan yttrades
desstl mina åsigtrr i skrift {Kongl. Krip,svetenskaps-AkademiI'DS Tidskrill år l SH), d. v. s. rt>dan d ä framst~lldes nödvi'tndiehel!'ll att minska skrppens antal, för att kunna Eifva en
större öfninr. ät personalen, samt fiiVl'll för öfrigt kunna höja
vapnets du[Jii(lhet.
Ehuru jar, rj kan uppfatta ar hvad sk~l 1\, o. Ä. anser
svPnsl!a örlocsnottan nwra ån andra staters lwnnn undvara
lrt>galtt>r och mindre fartyp,, så vill jap, dock ej tvista derum.
Om hufvthlsak~>n äro 1·i deremot rnlll;omlip,f'n ensP, t>IIPr att
vår nottas storlek bör lämpas t>flrr landets lillcån;:ar, illt notlan bör hafva en utmärkt m.1tPri~l, och eca en vftl lönad
(JPrsonal, pa det dnelir,a m:in må fylla alla d•: ss pLttsPr;
hvarjemte dess yngre o!Hct>rare genom ständir, öfninn må inhemta nödig skicklishet i sitt yrke, för att vid mognare år
väl kunna fylla de aosvarsfnllarl' platser, som stå dt>m öppn<l
under den ständiga verksamhet hvari vapnet bör hällas, och
som år enda utvägen alt skapa en duglig örlogspersonaL
För att dessa åsip,ter må blifva ser,rande, måste llfl likViii b~>kåmpa ett så mäktigt motstånd, att örlogs- och skår-

gårdsvannPrnas uppriktica samverkan t•rfordras till d('n rälla
äsigtens genomdrirvandr. Må \'i drrröre icliC' inbördes splittra
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våra krarter genom aU upptaga äldre, onyttiga strider om
högre eller lägre värde för försvaret, utan
tvertom hjerlligt förena våra bemödanden att bereda seger
åt våra gemensamma åsigter, hvilka äro : flottorna mtJste dlskilja&, för att officerare, underbefäl och manlikOff Jtd lunna
inom hvar sitt vapen vinna erforderlig dugliglet och skicklighet; samt en liten och duglig örlogsflotta llr för fosterlandet& försvar ltlngt fördelaktigare än den, sotn llr större till
materiel, men af ett underordnadt inre värde, hvilket är oundvikligt-om:nödvändigheten af personalens duglighet underskatskärgårdsv~pnets

ltJI.

A. W. L.

•

s~~mANnnAc

AF 1TsKILLIGA

KoNct. BnEr, FöaonnNIN-

GAR, GENERAL-ORDER III. 111., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖRSVARS-DEPARTEMENTET.

(Kong!. Bref.)
Den 6 Mars. K. M:t har lemnat Nådigt bifall till af Förvaltningen af Sjö-Ärendena för innev. är föreslagne expeditioner till Sjökarteverkets fortgång och förbättrin·g~ neml.
Sjömatningårnes fortsättande å Rikets vestra kust, undersökning . ar kusten från Sundsvall och Nordvart, samt ar·
Gaxaviken· i Öland, tiH utrönande huruvida denna vik må
vara tjenlig till' hamn.
Den 12. · K. M:t har i Nåd. beviljat grati!ikationl>r å~ åtskillige Förvaltningens af Sjö-Ärendena tjenstemlin.
s. d. ·K. M:t ·bar i Nåd. befallt, att kontrakt med Motala
fuekaoiska verkstad ofördröjligen skall arslutas om fårdigbyggande derstädes' ar 2:ne skårgårds-krigsångfartyg enl.
fastställd ritning.
S. "d. K. M:t har i Nåder · behagat tilldela erati!ikaliooer åt
åtskilliga enlwr och barn efter aOidne embets- och tjenstemäu vid Flottan och dess korpser.
S. ' J. K. M:t har i Nåde1· tilldelat Öfverste-Löjtoantens vid
~ Flottan G. 'F. ·Ameens enku, Anna Helena Falk och Korporalens vid Mari'o-Hegementet Hultgrens enka, Catharioa
Maria Blomberg, gratifikationer, den fö1-ra ar 50 Rdr ocb
den sednare af 12 Rdr att utgå ar anslaget å 5:t~ Hur-.
" iudtiteln till extra utgifter.
Den 27. K. M:t har i Nåder tillåtit, att sjukvaktare vid
Carlskrona station må fö t iouev. år och frän dess början
räknad!, tillgodonjuta Pn daglig aOöningslillökning af 2 sk.
bko, att utgä ar å 5 llufvudtiteln för sjukvård uppfö.rda
abslag.
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s.

d. K. 1\·l:t har i N§der befallt, att Premier-LöjlnanlernP,
Riddaren C. o. L Rudhech och J. U. G. Ameen skola beordras alt eemensamt företaga on resa till Frankrike och
England för att inhemta upplysningar om desse länders
förbåltringar i Sjii-Arlillori m. m.
S. d. K, M:t har i Nåde1• . tilldelat a O. Undersl1epparen DahlbPrgs son, Johan Carl, gratial ar 15 Rdr iirlil:en.
S. d. K. M:t hor lemnat Nå~. bifall till af Handl. F. T. Lons
begärda jemlmingar .i öfvertaget kontrakt . OlD . leverans af
ekevirke.
S. d. K. M:t har i Nåder tillaet f. d. Elitsmannens O. Edånger enka 1 Martha Ersdotter, en nådegåfva af 12 Rdr.
D~n 3 April.
Sjömiliiire-Kommissarien och Ridd. O. W. Cimmerdahl och Doktor C. J. Björlinessen hafva blifvit förordnade att, den förre såsom Gen.-Mönstr.-1\ommissarie, den
sednare som Gen.-Mönstr.-Läkare, bilri1da General-Mönsterherren vid innev. års Generalmönstring med Båtsmans_hållen inom l :a Distriklet; samt sekreteraren C. A. Sundin och Lirmedikus och Hidd. C. J. Delh·ik att i samma
eeenskap biträda vid innev. års Generalmönstring med
Båtsmanshållen inom 5:~e Distriktet.
S. d. F. d. förhyrde Matrosen A. P. Olsson har erhållit en
nådegåfva af 24 Hdr blw att utgå af de till bispringande
af personer som tillhört Flottan afsatte InvalidhusmedeL
Den 18. Kapten A. W. Laven har, till uteifvande af en lärobok i manöver, erhållit ell understöd af 750 Rdr bko att
utgå ar Handels- och Sjöfartsfonden så snart arbetet blifvit i bokhandeln tillgflllgli{ll.
S. d. En af de Kanonskouertar, som skola förändras till
Mörsarefartyg, skall förses med mörsarlavett af Engelske
Kaplen Roberis uppfinning.
S. d. Åne-Korvetten Orädd får instundande ~1aj .månad begagnas till en Bätsmanstransport.
s. d. Till underhåll af instrumentt•r till anställande af i K.
Br. den 4 Dec. 1840 anbefallde Meteorologiske observatio-

·ner, äro beviljade 500 Rdr Bko nit uteå ar Ranclels- och
Sjöfartsfonden.
ven 211. På ''ederbörlie re4uisition slwll stats-Kontoret förskottsvis, och mol framdeles ersältning af för iståndsåttande af Flolians materiel ueviljade exlra statsanslae, utbetala
140,000 Btlr hlio, erforderlige till fortsättande af Linjeskeppet Stockholms bygenad innev. år.
s. d. Chef, Officerare, Uppbörds-Läkare och Proviant-Förvaltare å utevarande Korvetten Laeerbjelke få, i anseende till
ovanligt höp,a priser i Medelhafvet, beräkna 150 procents
förhöjning å sjöall\>nine för den tid regiPmentet beståmrner l 00.
Den 7 ~laj. Gratifikationer, beviljade åtskillige f. d. UnderOfficerare \'id Flottan, tillsammans H6 Rdr .32 sk. att utgä,
ar Invalidhus•mdel afsatte till understöd af personer som
tillhört Flottan.
s. d. Arvoden å 120 Rdr hvar'dera, medeifne 3:ne extra
Lotsar vid Pahaluoto holme ulanför Baparanda hamn.

s.

d. Premier-Löjtnanten J. fl. Ankarerona tillagd gratifikation ar 900 Hdr bko att af besparade tjenstgöringspenningar utg~, till ersältning för de kostnader och förluster han
sig .ådragit i 1\t>jserl. Fransk örloestjenst.

S. d. Att utbetalas af 5:te Hufvudtitelns anslag till sjukvård,
heviljas 2 si;. hl;o dap,lie förhöjning ä allöning för hvardera af vid Flottans sjnld1us i Carlskrolla anställda tvättföreståntlersl~a, 3 t v<i llersl10r sam t ' kokerska. Förhöjningen att
räknas från innev. års början.
S. d. Förre St ydjunkaren vid f. d. Armeens Flotta, J. Sundberg, har erhållit gratifikation af 50 Rdr att utgå af de,
· till understöd för personer som tillhört Flottan, arsalle
lovalidhus medel.
Den 21. Sek.-Löjtn. Ullf har, för den tid af 6 månader han
begagnat undervisning vid Gymnastiska Central-Institutet i
Stockholm, blifYit tillagd traktamente af 24 sk, blio per dag.
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s.

d .. De på ön Sy<lkosfl'r, vl1l kos!P~s l.olsplals, bort11ll' Lot-

sar b~~iljade samma a0öningsförmåner 1 som de å Nordko. ster, vid samma Lotsplats, boendt>.
s. d. Kapten Mekanilms B. Jonzon mPdp,ifven rllttiehl't att,
emot retroaktiva afgifters erlae::ande, beritlina pensionsoch r,ratialsrätt för den tid ar 5 ~ år han, före sitt intrflde
~id Flottans Meli; l;orps, såsom Öfvermachinist tjenstgjo•·t
å Konel. Postånefarty~:.
(General-Order.)
DPn 2 April. K. M:t har i N~der beviljat Premil'r-Löjlnant
llril~orn tjenstl,edir,het från den l O April och till årets slut
att såsom belälhafvare å ångfartyg idl;a inrikes sjöfart.
DPn 5 April. K. M:t har i Nåd. tillålil, att 1\anonslnpen Hector vid Furusunds karanlänsplats mf1 få utbytas emot ett
annat af stationens (Stockholms) fartyg.
Dl•n 7. Sek.-Löjtnanterne Kl!ntberg och Möller harva l'rhållit 'tillåtelse att t. v. få tjenslgöra på Slockholms station.
Den Il. f{. M:t har i Nåd~r befallt, all Kapten-Löjtnanten,
·Frih. T. Lagerheim skall vara Sekond å Kor~etten af Chap; mah,· i .st:illet för insjulillade 1\apten-l.öjtnant D. Haverman .
s. d. K. M:t har i Nå,J. befallt, all Korvellen Najatlen icke
skall utlägga från Varfvet förr an ytterligare ortler tierom
ailkonima.·
s. d. 3• års tjenslledighPt b~viljad Sek.-Löjtnanterne Ene<pisl, af Trolie och liraune alt å bandelsfartyg idka utrikes sjöfart.
Den 12. 6 månaders tjenstleflighet beviljad Sek.-Löjlo. Pe. t're till enskilde aneehiaenheters bevaliaode.
Den 17. Rapte·n-l.öjtn. Friherr'e A. R. Lenhusen skall kommenderas som Chef å Postångfartyget Nordsljernao noder
Kapt-Löjtn. Syl~antlers ,sjukdom.
D'eri 1:8. 6 mån. tjenstledighet beviljad Seli.-Löjtn. A.l\abmn
lltt inem och blom Rfket sköta enskilde aogelägeobe't er.

s.

d.

3 års tjenstl~dighet beviljad Sek.-Löjlo. Ekermanu att

ä handelsfariJC idka utrike.s sjöfart.

oen

22.

Att Ån e· Korvetten Orädd får användas att hemföra

bemförlofvade Båtsm:in. Kapten Nap. Åbmansoo Chef och
Kapt.-Löjtn. Sinart Sekond å Ång-Kor~etten; besättnings•
styrkan inalles 90,
Den 22 April. Att Korvellen Najaden skall inmönstra den
15 Maj.
s. d. Att Premier-Löjtnant Oaltlström skall afresa till Carls·
krona och der embarkera ä Korvetten Najaden.
s. d. Att Sek.-Löjtn. Schömne1er skall tjensteöra i Sjöförsvars-Departementets Kommando-espedition.
s. d. Kapt.-Löjtn. sylvander skall t. v. vara Chef för •:a
Bohus Båtsmans-kompani.
s. d. Kapt.-Löjtn. v. Ameeo är på derom gjord becårall
placerad på Stockholms station och Götheborgs Oepöt af
Flottan.
s. d. 3 års tjenstledighet beviljad Sek.-Löjtn:e Klintberg,
MOller och Malmborg att ä handelsfartyg idka utrikes sjöfart.
S. d. Att Bataljons-Uikarl'n Liljebjöro får åtfölja H. K. H.
Hertieen af Östergöthland under dess förestående resa till
utlandet.
Den 24. Alt Löjtn. Pihl vid Mario-Regementet skall beordras att under stundande sommar tjenstgUra vid Telegrafanläggningar i Riket.
Den 29. Alt uppgifter på behållnine i förråden badanerter
endast l gång om året skola losändas ar vedl'rbörande
Stations-Be(ålhafvare.
Deo 3 Maj. 1 Landstignings-Kanonslup och 2 Kanou-Jollar i
Slockbolm få såttas i sjön och rustas för Kaoooierers
exercis.
Deo 5. Premier-Löjto. och Ridd. Afzelius skall, sbom Ordoo•
Dans-Officer, åtfölja H. K. H. Hertigen af Östergötbland Ull•
der dess förestående resa utrikes.
13
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Den 6.

t8S
De för teiPgrafering emellan Carlskrona och ulklip-

paa uppförde byggnader få nedtagas, såsom numera ö(-

verflödige.
Oen 15. ÅngfartygPl von Sydow får, under inshtndande Juni månad, am·;indas ti-11 transporl\'r af BåtsmärL
S. d. Prt·mie•-Löjtnauten och Ridd. O. Boij är beviljad 6
månaders ljensl1edighet, att resa utrikes.
Den 16. D:o 1\apten Olivecrona, från den 20 JuRi ·till Augusti mf111ads slut.
Den 20. l'remiPr-Löjtoantrn och Ridd. P. G. Virgin Ilar ·er~~åltit förlängning till den l näslk. Oktober å inoel1afvande
tjenstledigh...t a'\t vistas utrikes.
s. d. SeJ.uud- Löjtnant ScbybPrg år placrrad på Slockholms
station.
t>en 23. Bri{?g>f'n Nordenskjöld skall vid återkomslen ti ll
Carlskrona, arruslas o·ch afmönstras.
S. d. Korvetterue Lagerbjelke och af Chapman skola, vid
aterkomsten till Carlskrona, efter fullgjorde redan aR·befallde exp <· tlitioner, afmönstras och klaruöras !ör att kunna
utgå å111 o, d"o förre p3 l o, den sednare på J l mån;.ders
expedition.
i . d. S1·k .-Löjtn. W. Moltke Hvitreldt får vi>las i Danmark
under sin innehafva,ud!! sem ester.
Kapten C. C. Warberg har erhållit 14 dagars tjenstlediv,het all resa till Ryssland.

oen 3 Juni . Ång..:Korvetten Orädd får t. v. biheMIIa upphörderue ombord.
Den 5. Premier-Löjtnant W. Ueijkensköld beviljad tjeostledigbet att, till slutet af instundande Augusti, vistas utrikes
för att vårda sin helsa.
S. d. Sek.-Löjln. Nordenfalk beviljad 3 lirs tjenstledighet att
ä Svenska eller Norska handelsfartyg idka utrikes sjöfart.
Den l O. Premier-Löjtnant C. Frick tillåtes att, under nu innehafvande tjenstledighel, föra ångfartyg, åfven utstdicka
farten till utrikes orter.
s. d. Premier-Löjtnant C. G. von Ollor får bära en honom,
ar li:li Brillisk;t Maj :t, förärad medalj.
Den 18 och 21.
Ängfal'lygct von Sydow får användas atl
bogsera pontoner etc. d. 20-24 Juni.
Den 27. Kommendör- Kapten P. E. Ahlgren skall ar resa till
Carlskrona och återtaga Tygmästare-befallningen derstädes.
S. d. Kommendör-Kapten C. F. Löwenborg beviljad 2 månaders tjenstledighet att sköta egne angelägenheter.

{)en 2a.

Den :H. Chefen för Laodtrörsvars-Oeparteme.ntel skali tHHka
föresta Sjöförsvars-o.epart~mentet under Hr sta ts~nade t
Uloers tjl'nstledighet.
DPn

~s .

3 år~ •tjeostledighet att idka handelssjöfart, ,bevi·l-

jad Se.k.und-Löjtnant Ericson; samt 7 månaders in- och ut-

rikes beviljad
IHtlsan.

s.. d .

sekund-Löjtnant

J. Thorssell

att

S'köta

Sekund-Lvjtnal{)l Malmborg har erhdllit 2 års l:url6ngnina ä inneharvande tjeostledighet alt iuka ·sj öf.art .

Förändringm· inom Kongl. Maj:ts Flotta.
Befordringar :
Den 21 Maj. Till Rapten-Löjtnant: Prt>mit>r-Löjtnanten J. C. Danckwardt i till Premier-Löjtnant: Sekund-Löjtoanten C. 1. Lilliehöök i till Selmnd -Löjtnant : utexaminerade
Kadett• Korporalen Y. N. Christit>rsson.
Den 17 Juoi. Till Auditör: Kanslistl'ri vid s·tockbolms
station, vice Auditören G. A. Möllersten.
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Den 20 Juni. . Till . Kammarskrålvare vid Stoclibolms sta\ion: e. o. Kammarskrifvaren G. J. Boström.
A{1hed:
Den 21 Maj, Majoren, Andre Bataljons-chefen vid Mario-Regementet, Ridd, af Kongl. Svärds-orden G. Krok, med

pension.
Den 6 Juni.

stjerna.

Sekund-Löjtn:mten C. t Th. B. Borgen-

