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SJÖKRIGS- TJENSTE N.

(.Jli

en följd af artiklar under denna t•ubrik, hafva sjövap•
nets an{lelngenheter blifvit uti Tidsl•rirten afhandlade , och
under andra rubrilier, såsom ''Skärgårds-flottans Debarkering&trupper" m. Il., hafva vietiga ämnen framharvits och föranledt öppen diskussion. Vinsten dt'raf, att ol il;a åsigter blifva staide emot hvarandra till offentligt bedömmaotle, är påtaelig, i synnerhet hvatl angår den praktiska sjötjensten 1
sedan vi lj'ckligtvis erhållit ett anslag för årlig öfning, till
iclie obetydligt belopp.
Det ämne jag går att afhandla har visserligen förut
blifvit framstälclt och motiverad!, utan att afseende dervid
blifvit läsladt, - hvilket må anmftrl;as, icke ldandras 7 då begreppet om hvad med ett sjöförsvar för Sverige egenUigen
må vara alt förslå, varit deladt. Men sedan man nu rnet·a
tycl1es inse, att det försvars-syst em vi af ålder följt, är det
säkraste - för alt lmnna möta l1rip,shändelser, med den kraft,
som endast lian pilrällilas eenom en s. t. s. fullkomlig harmoni emellan sjövapnets större och mindre delar, så att det
utgör ett pålitli~t helt, alt dermed sirida på hafsrymden, . i
sl;ärgården och på stranden, med samma personal- bar jag
fått anledning, alt ytterligare fiista uppmärlisamhelen på nödvändieh eten, att annorlunda än hitlills , tillvägagå med sjöma nna-brigsbildningen.
(Jii 2:a häfte t K. Kr igs-Vetenskaps-Akademiens Tidskrift
inne varande år, finnes int agen en artikel, dalerad Oscars-dagen 1852 , med sip, natur W-v unrl er rnbrili: Fö rsla,q till
Officers-möten , hva ruli en Svens!; lni gare, varm för silt yr ke 1 bek lagat sig öfver det rådande system et för ullndln
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krigsbildning, hvilliet uppgifves uti "de egentliga lirigs(;{ningarne'' omfatta mera bi-sak ån hu(vud-sali (Sid. 55), allt
under åberopande af andras sal1rika utredande af amoet
samt slutsatser af vederbörandes olficiela rapporter. ber-'
nr synes författaren hufva hemlat grundad anledning' att
afgifva ett förslag, till förbf1!tringar nti krigs-bildningen, h varpå Rrdaldionen fäslat allmänna uppmMksamhetetl ,
Då en sådan fråga liUnnat väckas inom urmeen- h vilken
dock, h vad man der~1m än kan hufva sliål att anmärka, genom den vård man om den af ålder haft, otvifvelaldigt står
på en lika hög pnnlil i ljenstbarhet, som något annat lands,
och omöjligen kan efterblifva, då det öfverg51t till härdvunnen !arr, att den alla år, under slning diciplin, slwll öfvns i
tjeosten - huru myclwt större anledning förefinnes icke da
till ldarran iHve1· den totala bristen pi sj·stem för bildnlnrr
ar våra sjöhigare, hYilka doc:li lwfva mera alt iuhcmta , iin
krigarue till lands?
Allt för långe har nationen förbisett sjöi'apnet och först
nyligen synes folliel hafva fattat s'ympati för denna viutiga
del af försvarsverliet. Det är lycliligt alt behofvet af flottan är crkiindt, men stor mal, t h vilar på, all hibehfdla det
nynichta intresset och bereda vapnet utvf1p,, att förvät·fva sig
samma rältiGhet till förtroende, som landet hyser för sin
arme j och jag instämmer med förfaltaren till ofvannämnde
artikel, att det ilr en pliet för \·npnets män alt drrtill medverka.
Stora fördelar har Flottan vunnit under sednare decennier : anslag för materielen, anslag för [wrsonalens krigsbildning. Men hvad betyder den lalriliaste, den starkaste
materiel, om pt>rsonalen iclie förstår att uttaea den lirart ,
som denna materiel innebär~
Det är sagdt, alt armeens krigs-bildning mera omfattar

bi-1ali än hufvud-8al> ; men tJVad har vf1l sjöYapnet i sin hel-

het vunnit, vare sie uti hi-sak

!:'ll(~r

buf1nd-sali, under den
tid ,.i haft anslag~ [Ivar ilr dessutom gränsen emellan hufvud-sak och bi-sak, i den mångsidiga sjöhigstjensteo '? Vi
hafva bPidaglietvis erfarit nog ar sldljaldi:;a fisigler i detta
MnsePIHie hos Yåra ledare af sjöl;rigstjenslens detaljer; hvilka alla dock säl;erli[it>n trott sig omfnl!a det hu{vudsalili-

gaste.
Hvad har väl åstad110mmit det för fäderneslandet lyckliga förhållande l att HrJllCeOS ljPilSfbarhet Ulllid är tillförlitlig '1 Siii\NiigPn icke arlllat, än all lirigs-bildningen fortfarande ha11dhafvits enligt ett mera än 200-årigt system och att
de sednare decennienlP, tid efter annan, trupper af alla vapen
sammandragils till fält-öfni ngar. Delta erliändt, tyckes sjelfmant pålialla frågan: f1r det iclie möjligt , alt vinna en lika
allmfln och tillförlitlig higs-tjenstbarhet, för Flottans som
armeens personal' genom ett s~slem för daninrren' h vilket l
hos den förra Iii; som fö1· den srllnare, öfvergår till tradition'?
Frågan nr vigti!j, den förljenar sannerligen uppmårsamhet.
Jarr ar innerlig"n öfverlygad, att inge! hinder möter organiseraodet af en till ändamålet ll'dande sjölirigs-bildning, och har
rör !lera år sedan o(fenllit;en yrl;at på ett syslem för årlig
öfning, för all bert>da Flolians personal af alla grader och
Idasser tillfälle, att i full lions~>CJI'ens se, lära och ö{va alla
tu·igets händelser och dymedelst inom l O-talet år, förvårfva en
tjenstbarhet, som uti intet afsrt>nde slilllle gifva armeens erter.
Ett sådant syslem skulle ofelbart framtvinga ett annat 1
också af stor vigt, nem!. alt materielens fullkomnande och
underhållande enligt tidens fordrinrrar icke, såsom hittills 1
berodde ";;r ombytlirre Embetsmäns skiljaktige åsigter, utan
crundade sig på tillämpningen af lionsters och velensiwpers
fl'amsteg, uti sådant som kttnnat vinna erfarenhetens bekråftelse af Dilla, motsvarande kostnaden ; ty det lwn antagas
såsom ett axiom, alt personal och materi,..J firo så fullkom-
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ligt beroende ar hvarondrn'

ltlt

~idslrlckt och vi~IIGt andumål,

dc häda hålla je m n~ s te-~

dan och håller· ut dermed .

fram eller tillba!;a.

*) Se Tid ~krift i Sjö\'äsendet 3:o årgf<ngen ,l 838 sid. ,! 00 m. fl.

rlltta ån-

lliedelhafs-eskadern.

Man torde kanske anmarl;a, ntt ell faslstäl!il syslt:m för
krigs-bildningen varit ulan ändamal, så liioge Iankarne voro
delade om rälla besl;alfenlieten af dl sjövapen för Sveriee
och Norrige, hl·ill;et förhål!nnde under 30 år laglliiuder i 1 äg en
för Flottans utvecldine i någon bestämd rir;tning; men sedan
man nu nödt;als crl1ännn, att Höestsalig Huns i\lnj:t 1\onung
Carl Johans Mganisalion l 824 föranledd af förändrade
förhållunden efter Finlunds förlust, - är den enda, som
kan gifva lirart uti · sjöförsvaret och brinea del i harmoni
med de öfrige llrigsmedlen, t yekes tiden vara inne, all fr änträda _det provisoriska uti sjökrip,nrnes daning. Alt jag icl;e
misstagit mig om saltet"') hoppas jag kunna nu leda i bevis,
genom att på vårt språk ö flerföra en sal;rik berättelse, huru och genom hvad utväg, den 1 uti snart sagd! upplösningstillsland, af brist på syst.Pm varande Franska marinen (li~.a
som vär) bringades till en lullliomliglret i ljl'nstlrnrhel pf1 några
få månad<!r1 som dd lir IC!rori~l och god! alt hänrw.
Uvem skulle vrd halva troll del miijiict, att i m-a ritimt
hänseende, i synnerhet från Frankrilie, erfara någon ting så
helt, sä fulll,omlit;l, som dr n esl;atler, hvilkrn, nu der den
40-åriga frPden , snail sacdt varit den förste esl;ader som
bel!öricen (;rigsrus!al och förh511it sig. Några kommentarier
deröl'vrr äro ide nötlit:n , då förhfillandt'l iir verldslwnnip,t
och nu ~tterligare rrinradt uti Fransha Tidsilritten Revue des
deua: mondes, (Paris i Aup,usti Jl'\52) ur l1villien jag ansett
mit: höra eöra några utdrar,, för den del d<'! rörrr esl;aderns
~pp fostrao (l'ed•tlca!ion de l'escndrc), hvnraf man fuli~omligt
kan inilernia huru det sknll gå till, att pf1 l;ort tid vinna ett

blott ma u börjnr
Artikelns rubrili ar:

Den eslwder·, som Frankrike sedan nä1:rn ar underhallit
uti Medclhafvet, den esknder som en hvar lwnnat se i Cherbourg 1850, utgör ell lirnflfullt Plement uti vår nationalmalit Hvarje dag gar,nar den landet, färdig, att med kanoner möta en fiende, med sin nJ r vnro stödja ner,ociationcr 1
och slutligen \'ara en öppen skola för så viii O!ficerare som
Matroser att turvis lära sig sitt yrl1e o·ch inhemta den förtraflliga esprit, hvaraf den oafbrutd lifvats och aflugt omissllfuweliga prof.
De l;rigs-hedrifter h varuti eskadrar verkat 1 hafva tillrackligt bliflit alllandlade för h varje tillfälle särsldldt, under
förlJutna tider; nit nu tala derom [Il' icke lämpligt, men
ilet kan vara ar intresse alt, utan att trötta läsaren med
teckniska detaljt·r, göra honom bekant med våt· eskaders bildande samt redot;öra för dess organisation och den roll
den spelat uti de sista 13 årens bimdclser.

'

,

En eskach•r, så v.äl som en arme, biltlar· en större korps,
som rllrer sig och lir verksam i den anda, hvaraf den !ifvas; men denna korps l•an endast billringas till!örlitlig sammanhållen kraft, genom den uppfostran den erhållit. Har
denna uppfostran varit god, sf1 gifver den ofelbart goda resultater; om den tvertom varit planlös, skola följderna oundvildir.en föranleda opålitlighel, förfelade iiodamål och någon
"
eång stora olyclwr. Men uppfostran af en eslwder, så väl
som ar en arme, år ett tidens verll, med dess alltid växande
anspråk. De Chefers egeoslwper, som efter h varandra derörver haft befäl, de bandelser, h varuti den blifvit inledd och
den andel den haft i dem, dessa och andra förhållanden harva del uti rlcnnn uppfostran , Det 1\r från en så1lan Qyn -
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punkt man vill skildra vår csl;aJer, utt:llenue frän Jcss
barndom och derifrån följande dess uppfostran steo för steg
u
'
\'isa huru den esprit, hvaraf den lifvas, bildat si~ och ytterligare ådagalagga de tjenslcr den ol>emärl;t och anspråkslöst ejort staten.
Kejsardömets ordnandt·n för sjöstj'l'kan, hade icke IHYerlefvat l 814 års omstörtninp,. Hestaurations-styrl'lsens
försök 1 alt gifva lyftning åt vår marin , voro planlösa
och svaga, ~lan kan icl;e eifva namn af eskader åt den
samling af slwpp, som amnades all 1823 understödja landlarmeens operationer emot Cadix. Det var för~t genom rustninuen mot Algier 1830, som Frauliril;e uti sina hamnar
såg en större sjöstyrka samlad ; men åfven denna ruslnint;
var en osammanhängande och tillfällig ansträngning. Man
hade kastat ombord del antal Officerare och ~latros(•r, som
var oundgängligt för deras manövrerande och i öfrigt lastat dem med trupper och krigs-materiel. Med undanlag
af Amirals-slleppen, var det en esl;ader för transport 1 men
icke en lirigs-eskader.
År 1831 erhöll Amiral Roussin sex sl;epp under sill befäl,
och verl;slältle, med en dj erf och lyclilig beslutsamhet, forcerandet af Tajo-lloden. Men Tajo-eska<lt•J'O, förnämligast
star·l1 genom dess Chefers och Olficerarrs förtjPnsl, upplösles
straxt efter denna vapenbragd, och del enda spiir den lemnade efter sig var en ärofull sida i vår krigshistoria.
Från den tiden, ända till I 839, såg man nägon gäne, ar
politiska anledningar, ett mindre antal skepp samlade, antingen i Levantisiw harven, i Lissabon eller vid Antillerna ; men
dessa krafter, lika hastigt upplösta, som samlade utan samband sias emellan, dessa skt:>pp lilw skyndsamt afrustade som
utstyrde, dessa besättningar, huru goda de an må hafva varit, skingrade utan att I.Jafva inilemlat den takt och radiGhct,

Om endast lian förvårfvas under en ordnad Hirotid, utsjordt
aldrig hvad man liallar en eskader.
i

Eo hva1· af de Flaegmän under hvars befal dessa tilllälliga samlingar ar fartyg blifvit stäide l återkallande i
minnet de tider, då de såsom unga Olficerare tjenstgjorde i
de r{ejserliga esl;adrarne och förenande dertill hvad som i
böcker var alt in hemta, ersatte, h vad möjlizt var, salmaden
ar tradition; ty traditionen är fruklen af erfarenheten i den
är lifvet i det pral;tisl1a vetaodet, som ial1e läres h varken
på skolbänkar (ni sur les banes) eller uti böcker; den är
något som af intet kan ersi\llas. Det iir traditionerne som
uteöra hela lo·aftcn uti Engelsha marinen. Uti delta land, så
troget det förflutnas dyrl;an, har den (traditionen) under mera An århundraden blifvit ansedd som ett arf, och som en
depot, förvarad af ena generationen för att öfverflj•ltas till
den efterföljande. Tvifvelsutan har stora llritaniens insulär•
bt:>lägenhet, nationens utmärlda böjelse för handel och sjöfart och de äroril;a minnen hvarmed dess sjö-lirigs-historia
ar uppfyld, haft förnämsta delen uti dess ruarios öfverlägsenhet, rue n uppmärl>samme länkare anse, att traditionen
arven utöfl•at ett mal;tigt inflytande derpå.
Fransl;a marinen förenar icl1e dessa fördelar; våra
böjelser hafva af naturen blifvil mera ril1tade åt soldatlifvet;
vi äro icl;e sjömän af tilleifvenhet för yrket' utan ar nödväntlichet att låcga band på våra böjelser. Om det föH på
vår loll , alt under andra tider erhålla lysande fördelar
på hafvet, ~å f1ro docl1 dPssa tidrr långt afläcse. De
sista hundrade årt:>ns revolutioner hafva våldsamt drabbat
vår marin. Under mer än 20 år innehåller Yår l;ricshistoria föca annat, än en serie ar motgångar, burne med så
mycket mera hjellemod, som de blifvit missli~nda, och -man
måste erkänna det - dessa motgånzar härledde sig förnämlizast genom olyckan, oskiljaktit: frän revolutioner, alt väld-
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tamt afuryla ulla tradiliunrr.

lien vAr marin egde , ;;l\nderslets (men känner nogsamt på hvad sätt) 1793.

Utom oss int;å uti en sliildrine af dess uppfostr;1n och
. ~n~pråkslösa historia.

Endast ofulllwmligt kunde den sedan ordna sia under
Kejsardömets krig, och sp5ren deraf hade redan förs1·unnit,
d~ för 13 år sedan, händelserna åda~;alade att Frnnl;ril;e måste ega en Flotta, för att unelerstödja dess polilislw intresse
och försål;ra dess rättmätiga inOytande i Europa. Man sl;nll
ar det följande erfara genom hvill;a utvä~ar man erhöll hvatl
som da saknades, och måhända torde dr. ona enlda framställning deraf harva ett. nyttigt inflytande på allmänna t.1nl•esåtlet, leJande till erkännande af den sanning, at l Franlirik e
aldrig bör öfverlemna uen' för dess nnlioo:lirnal.ts !Jihehiillande, vieliga Flottan till pris för revolutions-tillslånd~ns
DyclifUlla Vr rkninp,ar; ty der hvarest iclie finn es Oå(lOn orörVillad orubblig samrnanhångande esprit och lanl;r, under ombyte Df männen - · d er det sakrias l'O tradition -der fin nes ingen marin .

Å ett ar våra i Juni månad l 839 i l.e\';l!lten stationerade 3:e
sl;epp hade en sl;orbntisli smitta utbrustit, livarföre Amiralen !Pmnat fartyget vid Ourlac uti Smyrna - Golfen, för att
under tfdtning i land lemna tillfilile att hältre vårda besättningen till sjukdomens hlifvaru.Je. De andra två skeppen,
. JetW och Triton, af hvillia det försln:'11nnda har Amiralens
tlap,ga, hade utgå t t på l1ryssninp, und er Cap 13:Iba, uti den
''iii som bildas af Trojanska l;usten samt öarne Teocdos,
Lemnos och ~litylene.
Amiralen hade valt detta kryssnines- ställ e för alt vara
till hands och lättare kunna erhålla instrulilion från vår Ambassadör i Constantinopel. Någr'a timmar ejorde tillfyllest,
all dt.'rifrån uppnå Dardanellern a; vi vore med el t ord, d r r
hvarest alla pal;etbåtar passera, och en hvar af dem tillförde
oss underrättelse r om den flris, som var på väg att utbryta uti Turiiiska Kejsardömet; ofta erhöll Amiralen underrättelser derom från våra l(onsuler på Syrislia tillsten,
från Alexandria och Coostantinopel samt från f(apteuerne pä
våra avis-fartyg.

Säsom nyss antyddes, ~r det ifrän 1839 man m5ste
räkna tiden (ör var esliaders påOJ'llförlelsE". Slalionen i Levanten, som om våren rndast utr,jordt·s af 3 sl1epp, Ilade
ökats till 13 uti November. Följande årPl steg antalet i
Flotian till 20 sl;epp. Oetta antal började alt minskas JS!i3,
och artog till 5, 1847 . Dervid stadoade minsl.arulet, och den
deraf uppdragna förträrtliga stamm har haft den l)cbn, att
öfverlefva revolutionen i Februari J848, ODh sådan den då
var har den bibehållit sig intill dennn dae .

Uti denna

bel~r:cnhet

var Yår tappre Amiral ulan inicke utan sliäl villrådip,, t r stridigheterna emellan !'ort en och E~ypt<>n 1 \'oro p5taclicen n<ira att utbryta,
och vid den tidpuulden var det lätt att förslå, att de större Europeisl;c malitrrna lmnde blifva nödsal;ade deruti deltap,a. Till rf•ca p:l beliyrnrct, hade vår Chef nog styrl;a,
för alt hlifva Iiiandrad, om det blifvit fråga om att hand la
och han förbliflit oV<>rl;sam, men icke nog, för <~Il !.unna verka och gifva ett afgörandc l;rartfulit slag, om d d <'rfordrats.
~trnJ,tion, och

Ifrån 1839 till 1852 har icke når,ot afbrolt i esl•aderlirvet egt rum. Skeppens hållning, under en likstämmig disciplin, har icke upphört att vara under den Amirals ögon,
som deröfver haft befälet.
Under desse 13 åren, ar det oemotsägligt, att denna eskader utgjort en kraftfull enhet, fårdig och tillförlitlig att uppfJIIa allt Inad deraf kunnat fordra s.

!lans belär,enuet ,var bq·dsam, men hösligt fallade han
sitt bealut och satte det genast i \'rrksliillighct. Han bcdöm•l e, all hC
1r enda st Y~r l'r5 gan , allm ed ~tt e r s ta uppnl :irl; sa rub el
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begagna och indela litlen, rör· att göra den föga styrka han
eede, så krartfull som möjlip,t' c en om ändamålsenlien öfningar under en allvarlig disciplin, så alt llaggans heder icke
kunde lida uti lll'illw omständigheter den än kallades att
handla.
lians regel var denna : "Hitom oss blifva så skicklige
sjömän, och så kunnige l;anonirrer, som de bäste hos andra,
så sliola vi iclie blifva vår fiende nf•gonling sliyldiee". sådan var den laolie som förenick bildandet af eskadern.
Den ro träs te sir: i den, och derifrån härleder sig denna kara !.tär af lwll och sansad 1ljerfhet, som utmärkte esl;adern,
hvarefter alla de blifvit nödgade foea sig, som efter hvarandra lwmmit alt instruera ~ig uti denna skola. Derifrån utgicli den anda af hugsamhet som fortplantade sig och bleC
en ar eskaderns traditioner.
Det är endast anordningar och bemödanden af en sådan natur, som dessa , af hvill;a man kan förvånta stora
I'esultatPr, oal>tadt inskränl.ta medel. Det var under väldet
af den tryclwnde nödväudieheten i vår belägenhet, vi alla
insågo, att ingen af oss borde åsidosätta något som tillhörde vårt yrke och detta alstrade en allvarlig ifver att lura ,
som eeeades ar en uppdrifven hedersl;änsla' då en hvar
bland oss förväntade händelser, der tilträlle skulle yppa sig ,
att lägp,a i dagen hvad man lmnde utr[l!ta.
Under hela liryssninestiden i n arh eten af Cap llaba, var
det en daglig och oafbruten tätlan emellan de båda skeppen
Jena och Triton, hvilt.en som bäst kunde utföra samma sak.
Utan dessa öfningar ar alla slag 1 bvarät man öfverlemnade
sig, hade luyssningstideu sålierligen förefallit oss lång. Våra föreharvanden voro väl ordnade och lika nogt;•·ant följde
som rutinen uti ett Nunne ldost~:r.
Hvar'je morgon närmade sig de båda sl;eppen unde r
små seGel Ca11 llaba 1 och båtar skickades i land för alt hem -
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ta förfrislmingar. Tid efter on·nan erhöllo uiir;ra bland oss
tillåtelse att åtrölja . ~lan Iandslee uti en af stora stenar \'årdslöst
bildad hamn, der en, höest två slupar lingo rum. Efter att
hafva vexlat n:Jgra ord med Oll'icerarne från det andra skrppt>l, lwmna i land vid samrna tid, och setlan man eifvit livarandra undt>rratlelser från sitt sl;epp, h\'ill;et på sjöspråket
J,allas underrättelser {rån luntan*), Idalirade \'i upp för
den branta steniga stranden, till en usel Turl,isk by , om
hvill••·n man kunde säea, <.~lt den är fasthal;ad vid de dystra
miirl,a ldipp-stj·clien hvaraf delta Cap bildas. Der funnos
icke två promenader att välja på, och man måste, sedan
man strafv~t sig upp till det öfra af bj·n, ueeifva sig ned på
samma vf1g och !ånda sin pipa uti ett så l;alladt Tml;isl1 t
1\afl'ebus, ett slaes veranda, uppförd på grofva uppstående
ballwr, stödde emot klipp-sluttningarne. Snart förtlöt permissions-tiden; man begaf sig ombord, och dagens tjensteöfuingar vidtogos.
En sjökrigare bar mycket att liira, ocliså voi'O öfningarne rällade derefter och således llliclwt varieradr. Chefernes uppmärksamhet , Otficerarnes uit och goda vilja , besflttningarncs håg, uppeggad genom tållan; men, framför allt,
åtrån att från den förberedande undPrl'isnin~en få öfvergå
till mera upplifvande iifningar, pilslq·ndade de båda sl\epJll'ns uppfostr~n . Alla aftnar, S('dan dat:ens förrätlnineai'
voro slutade och sliPppens st'g<'l minsl•ade för natten,
sammanlräfi'ade man, lil;som af en lj'st öfverenskommelse, på hyttan och der under Levantens vackra nätter uti
en ljum atmosfer, doltande af välluktande flä~tar från Asiens
kuster, nap,elfo rs daeens lilldraeelser. En hvar gjorde öfver dem sina anmä!'lwincar, och resultalerna af Inad som
") Ombord på alla krigsfarty g, bibch511es alltid en t:ind lunta, uneler
uppsigt af en post. Det ar der, en bvar påtänder sin pi P'l eller
sin cigarr. Det tir lif1en derifrån nllu nyheter, eller- "man srigCI "
fortplantas ombord.
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för<>haf,·its. De !nere nfhörde hegärlip,l de ultlres hcrillteiom hvad som tilldrasit sig uti Kejserliea luigen , och
anstålde betraktelser öfver liPruntler för efallne händelser.
Den bildning som sålunda och utan att eea egensl1ap ar pliet,
kamrater emellan, oförmärlit meddelas, ål' alldeles iclie att föralita, emedan den ordnar tanl1eenngen och qvarlemnar spår,
som iel; e lmnna utplanas. Sålunda för!löto qväll-stunderna,
tills natten intr:'idt och däcl1et örverlc>mnades åt det sjungande och eyeiiiande valdfolket och valit-beftilhafvaren, hvilllen af vana stundom af'bröt sin enformiga promenad, för
att lias ta ett cransl;ande öca p?t horizonten, segelställnineen
och kompassen.
H'r

Under uppehållet på vår station , vid Cap llaba , hade händelserna börjat utveclda sie uti orient~o, hvillwt afkortade vårt vistande der.
Den 3 Juli varsebleh·o vi uti Trnedos-lwnalen ett fartyg betäckt af SPf!PI, hvilket utliilien uppaaf vara ett krigsfartyg. Snart sac man de öfra och lätta seglen försvinna,
liksom ar ett troll-slag, och i detst,mma utblåste på ena toppen, Brir,een Bougainville's nummer, och på den andra, signalen: 11 aneelägoa depecher till Amiralen,.,. Man lwn knappast föreställa sir, den rörelse som derieenom uppstod uti
skeppet. Alla anade att en malilpåliBgande nyhet var i ant5ean och has!ict som den elelitriska strålen, spridde sig underrättelsen derom ifd\n toppen till tiip,rummet. Sjelfva Amiralen hade möda att dölja sin otålighet. Uppkornmen p~
dflck, tyclier jag mig ännu se honom sittande uti en landstol, som hans sjuldiehet stundom fordrade, fäst ande en skarp
blick åt u<'t i afton-dimman sväfvaode laud, der hans ädla
ärelystnad ofelbart skolat utföra större företae, om häudelserna så fordra!.
Amiral Lalaode, som hade befälet öfvel' den seglande
Levante11 , var rn mnn, ;1nnu i sina b[ts!a år. Br~ck-
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llnhet, ilsamliud under \'istandet 111i sjön, hade tidigt försvagat hans liroppskrafter, men hans siune, alltid ungt, hade in8entiug förlorat i sin hraft fulla Ii Oighet. Djerf ända till Yågsamhet, med orubblig ih:'lrdighd 1 eftergaf han aldrig h~ad han
an såe Lidraga till frameång af de företag han bet:inlit. Det
ar honom (jae frulitar iclw att deruti blifva motsagd) F'ranllrike har att taclia för erundläegnineen och ecnomfiirandet
af plnuru till den rsliaderbildning, som tretton år nitdart våt·
styrlia och vår ära. Ingen före l10uom Isade följt denna
method, detta samband uti detalj-undr~ rvisnine arne, detta
allvar, som eifvil estwdern en så tillförlilliff fll'ad af tj enslbarhet. Det må mt>dfJifvas, att omständip,h r. terna på sitt sått
,·oro honom särdeles r,ynsamme; han hade fria händ<·•·, oförhindrad af bindande instruktioner. l-Ivad han cjorde, vare sig
då han blott ep,de två sliepp eller då de öl1ats till tjueo, som
efter hand kommo under hans hefiil, har öfvcreått till tradition, od1 utgör ännu lac i vår Flotta . Man har dtPr hans
afcäne fö:;a gjort nnn:1t lin följa hans spftr och hibt·halla
hans V L' l' Il; och den na Flotta, ~om l 848 erhöll ett offentligt
Leröm af Amiral I' Brk el', slitlile ännn i dac kunna kallas Amiral Lalande's.
Amiral Ltdande var densamme uti tjcnst cn som uti alllifvet, alltid hö!lirr och förbindande, föca f~stad vid
det Illrr, men ohlicllicliet och stränct vakande öfH·r utförandet af sinn befallllinc ar, ty han ht)falde aldric nnuot, som han
iclie var säker att det J,uode utföras; oclis5 s5e man honom,
sedan han fått Oera slirpp under Lefäl, ofta med sitt skepp
int aea !eten i eskadern och, utan a!t Jerom förrän i sista
ögonblieket Jemua underrättelser eller förberedande sicnah'r, företaga de djerfvaste manövr er och inve clilad e evolutioner. livad större delen af skepps-chl'ferne ic!ie m~d kailt
blod skull e hafva väcat försöka och af dem näslan b!'diimdcs olfentliGE'Il så som r15rsl;ap (folie) måste å!l)'das och, förm~nna
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undrade all hafva lyelwts, ,,,-lntll' de ett öli~dt förtroende till
deras Chef och deras ecen slddli::het (valenr).
Men återtagom våt beta!telse! Ul'igp,en Bougainville hann
icke till oss förr än mot natteu. !)en medförde nyhetc>r ar
största vigt. sultan Mahmud hade \lött, Taurus-arme~>n llllde blirvit beordi·nd att anfalla lbrahim Pascha och Tllrldslia
Flotian slilllle följantie dagen utlöpa neooro DardaneiiPrnn.
uti Ryska aeenters
~Jahmuds död öfverlt•mnade DivanPil
vf11d. Den entla arme Turldsl•a riket lillntle disponera, hadc blif\·it skidade till sitt förderf. 1)1'1 var trolie t, att l\ yska trupper slilllle hlifva liallade till tlen nnee [(ejsarens
J1jelp. l\lcn hade dE-ssa trupper flll!IU rn gåne kommil till
constantinoprl, så är dPI sannolild, att de qvarblir1it dtT,
och dt>ri~:enom skulle Franl,ril,es mald uti ~!Pdelhafn•t lida
en svår stöt. Turkislin Flottans utlöpande var en händdse
af bqdsam enrnsllap. Denna Flotta var uti Engelslw OiTiceranH·s händer. Eli af denna nations sl;epp hade nåera tiaear förut anl;ommit till Tenedos, mPd uppurae all eslwrtrra
Turl,isl.a esliat!Prn, och Chefen ha\le sldcliat sin Sclillnd om-

hord till Captttlun Paftha.
Jnld tlifi'PI åtr-rstod, all utlöpandel genom Dardanellert1e b;lde för ändamål, alt uppsölia ~IL·hPmf·d Alis Flotta.
Enp,Plsmännen smicJracle si:; med hopprt, all få se dL'fliHI
flotia förstörd , t>ller åtminstone illa lllPdraren undrr en
strid, h[tlst tl~u var ansedd som en s:il\er auxiliär till FranltrikPs senlande si)Tba, Inarföre \\lehcmed Al is ruin ineick i
Englunds intresse.

Ar de tre stora malilerna som voro intresserade ar den
uppstådde tvisten, voro två böjde för llrig : Ryssh1n1l för att
rörsvaea Porten och göra sig nödvändig för delta rike; England för alt förstöra Paschan i Egypten och dermed Frankrikes in fl\ tand e uti delta land, or.h slutligen för att till förstöl'inr. hrinr,a ett stort antal kri&sslt~'pp, som irke voro
drss rr,na. franl,ril;rs roll var alt söl;a hilwh511a S/a(tll quo.
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Vlir Argiral tillhörde del således att med sina 2 sliepp,
literhålla Tlirliislia Flottan. All vapenmakt !i[tt· inaentiup, klinde uträl!a var tydfint, men under födtoppningen all kunna
verlta på Capudan Paschas öfverlygelse lat han tuodet dock
ej falla .
Följande morgon i daeningen, voro alla tt?do. Levautens sol hade uppeått öfver beteet lda 1 och lofvade oss en
den vackraste dag, Våra två skPpp hade ild<idt sig en verli"'
lig higisk inorgooslirud, och ullas ögon Vore ftis!atle tnot
utloppet vid Tenedos.
Snart Vnrseblefvo vi Linieskeppet Vangard, styrande emot
oss för sittåsr&el. En sl•og af inaster följtie delta skepp,
på näeot afstfincl. ~lrra än trettio stora fartyg, sl••~pp med
tre ocll hå halterirr, samt stora frega!ler, åtföljdes af ett
stort antal [(onettrr, llriggar och ÅngfarlJ'B· Utan ial;ttagande ar n5eon ordning' grupperade sig dessa fartye omkring flnge-sl,eppet, såsom en Arabisli llord omlil·inr, sin rana' eller såsom stor-Herrens paner Oillliring honom då han
bPeifver sie till ~Iosl-<~en.
Vårt sliPpp, djerft fiil'tlt ar sin t<ap!en M:r 13nltil; stör•
tade ~ie In ilti turiiiska Flottan. Slutligen lwmmo vi till
Capi.Jdau Paschas sliepp, och Jena1 frustande för bogen, stadnade vid haclinincen af sina segel, under Ilet artilierid saluterade drn Ottomanislia flacgan, Capudan t•ascha lillnde
icke tnisslaGa sig otn vår afsigt, då vi med all tnöjlic artig ..
het kommo att slunca hans väg. ttan gjorde signal åt Flottan att lugga bi, och Amiral Lalaode nedgick uti en lätt hiit,
för all begifva sie till hans sltepp. Men knappt \'oro årorne
fällde till rodd, förrån en Turkisk ångbåt lwm att på Capndan Paschas \'åcnar, med Rial-Bey (förmodl. F'lacc-Kapten)
Osman lley ombord, komplimentera den franske Amiralen.
Osman Ul'y, förut bekant med vår Amiral, anmodade honom
<•Il på fint:håten p,å till Flagg-siH'ppd, hvillid antop,s. Dä
Amirall'n med sin stab nedkommit i li~jutnn, slflll[!dPs dör-
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ron sorefälliut och en armPniJnsl; t!raeoman til!!.ttlladc~, so;u
Derefte r förklarade Osman
cede Osman Beys förtroende.
Bey, helt oförbehållsamt, alt Flottan utlöpte fran IJosphorenj
emot Divans order, att den r,icl! all förena sig med den
Egyplislw eslwdern. lian utvecldade de sliitl som förartl edt
Capudan Pascha alt taga delta djerfva steg. Han var derom
öfverens -- fortror Osman Bey - med IJafir. Pascha , som
kommenderade Tanrus-armeen. Deras afsigt var, att begåra
ett sammanträde med ~·lehemed Ali och öfverenslwmma, att
låta alla förevänningar till lirig falla. Derefter sliulle Capudan Pascha' begifva sig till Constantioopel och Hallz Pa scha
dit marschera i !eten för armeen, och siwlie de förena sig
för att störta Khosrew Pascl>a, hvill;e n regerade i det KPjscrliga barnets namn, och iclie bdedde sig som Turk, utan
som en Rys!; \ice l\omrng. Såld till Zareo fönådde l{hosrew sitt land, i det han inledde drt i l,f'ig med religions•
bröder, och i ett krig som sbulle orsaka det Ottomaniska riliets untl ergäna ,
Capurla n Pas cha, har vP lat 15la des~a förbållan dl'n komma till den Franske Amiralens vr.ttsliap. Han öppnar för
honom sitt hj rrta under hegf!ran , alt erhålla rnd och hesk)•dtl. Det vore utan tvifvel, all Fra n IIrilie p,illade en plan ,
som had e för ändamål all underh ålla freden i Orit·nten och
dymedelst ryclw Tnrliiet undan inOjtelsen af ett frrmmande
förtrycl<, hv;1rifrflll det iclw girvits någon annan utviig alt
befria det.
Amiral Lalaode hade sv5rt, att dölja huru myck et han
öfvnrasliades af dessa meddelanden, och gaf un<hiliande svar·.
lian väGrade att yttra sig öfver de inre förhållaoderna i Turkiet, och utan att gilla öfverlemnandet af Flolt3ll till ~lehe
mt'd Ali, tillr5rlde han Capudan Pascha, att anvärHla alla ntHan väerade ock att lemna
l'~{lOI' för fredens bihC'hållande.
C;;putlan Pa scha en af sina OiTicerarc såsom sauve earde,

men han sliulle låta ett ar sina fartra medfölja, hvars befal~•afvare slutile underlätta alla fredliga underhandlingar.
Samtalet slutades med Osman JJeys enträgna anhållan 1
att vid det sarnruanlråde med Capudan Pascha, som skulle
ega rum på tlagg-skPppet, icke ett ord måtte nämnas om
hvad som nu blifvit förtrodt Amiralen, emedan sl;eppet var
uppfyldt af En~elsl1a Officerare och dr·agorulin, sålde åt Ryssland, livarföre man hade sliål att hysa misstroende.
Anlwmmen till Chef-skeppet emottogs Amiralen på dåck
af Capudan Pascha, omgifven af en orälwclig stab, hvaruti
figurerade Eogf:lsl•a Officerare, lätta att igenl1iiona, oal1tadt de
buro långa sl;ägg och voro kladde i Turkisila drägter. Honnör gjordes för Amiralen, på Europeiskt sätt 1 af ett rödklätit garde, under en vidrigt ljudande musik.
Capodan Pascha bad Amiralen med sin svit nedstica i
kaj u !an, der det serverades SorLet och slösades med innehållslösa lwmplimenter, hopade på hvaran från början till
slut under det officiela pratet, utan vidrörande af nåcot polilisl!t ämne.
Man skildes åt, und r r förnyade komplimente r. Amiral
Lalande återvflnde till sitt sl;epp. Turiiiska flottan betäcktes
med segel och med Vaneunrd i teten, styrande sydvardt.
Våra skepp återvflnde till Cap 13aba och anl1rade der.
Man förde från Jena till IJougainville proviant och öfrige be hof !'ör en langr·e tid och, försedd med Amiraleos instrul;tion, afseglade Briggen med forcerade segel för att uppnå Turkiska flottan.
Vid samma tid sliicliade Amiralen en ångbåt till Constantinopel. Detta rartyg lycliades att osedt och utan firmln
passera Dardancllrrnas batterier, och öfverbringade vår Ambassadör dr.n vigti3a underrätlf·lsen om utlöpandet, samt
om Ottomanistia rikets förlust a[ dess Flotta.
10
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Sl;nlle l' ~i l nyssarne inryclla i Constantinopel '? vat• en
:· var Amtral,
frår;a som nu framstäide sie. Man måste in sae
· till
v:u a beredd pa h vad som ku nde hä1Hh<. Han •-ueea r s~r.
SI~yrna-_eolfen, under förmodan, alt Fransl;a styrelsen ~nselt
· (l[!.
alt sl;iclia honom försUirlininP"u af n~ra s1If.'
nodvandtchelcn,
'
Vt tog~ utan sal;nad afslicu af Cnp Baha , dess lilipp-strand
och rutnet·, och bdnnno oss följande al!on l'id foten ar det
Hicl;a pittoreslw berr;et J(ara-bournou vid inloppet till
Ourlac.
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under overksamhet.

Denna tidpunl.t var storarbetet i eslia-

uerns uppfostran.
Esl;adern höll sig vanligt vis till an l; ars uti Besica-vil1en
utanför Troijas ruin er. På fösa afslånd frän Patrocles sraf,
der Scamanders t;t·umliga vatten faller i harvet, hade eskaderns furnissör, på vid pass ett l;anonhåll från slieppet, låtit
uppföra hyttor, för att tillhandahålla oss v5ra behof. Omkring dessa hyttor hade några Grel;iska Köpm ån till stött, så
att stället utejordc ett sla~s by. Har blef mötrsplatsen för
Officerare och ntan slwp frftn de särskild e sl1eppcn, vid dagens
slut. Det var hftr de till eskadern tidt als anlwmne sliPppen
erhöllo tillriille, ntt lära l;änna den esprit som blifvit grundlagd och fortplantat si~ från de två J;qssn nd e sl;eppen vid
Cap Baba. Emellertid insftg Amiralen, som ville underhålla
och begngnn denna esprit, att om de äldre bcsnttningarne
från Cap Baba hnde föga n!t lära, var förhällandet annorlunda med de nyliOmne. Dl't var nödvändit_:l, att bereda desse tillfälle ott upphinna de förre senom en väl beräknad
verksamhet hos alla, för all lifva och underhålla huesamheten.
Minst tv5 eängPr i hlaljl' l'!'cli3 eicli eslwdcrn till seeels
för· alt utföra sådane taldi slin rör elser, som kunde utbilda
Chef1•ns och Offic erarn es sjömannablick , v:'lnja ~latroserne
vid sjömanna-eöromåleu och härda dem deruti. Det var
ett nöje att se med hvilken lätthel och sälierhet sPelen handteraJes, samt l;anon-betjrningens sldcldich el i artilleriets och
handvapnens sliötandr. Olla upprrpade målsl;ju!ningat· med
Iwla, llaJe eif,·it dem en sådan säl1erhet uti riktnine och
charger, alt. Orra slwlt ofta lwnde skjutas i minuten, alll
under iakttaennde af tl'slnad och nppmärl;samhet, såviclt desse låta sig [örenas med Fransl;a ~Jatrosens liflighet och otålighet.
Tid ert C' r annan hit Amiralen, för alt åstadlwmma ta fia n
skeppen erncllan 1 anbefalla allmän jagt, eller liappscglinc , då
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det öfverlflts åt en hvar ar sliepps-cheferne, alt manövrera
som honom bäst syntes och vidtaea mått och steg för befordran af skeppets välseeting, till hastigare uppnående af
målet. Derefter gafs signal alt återvända till 13esica, uå en
hvar gjorde det till ambitions sal• att med matemalisk noegranhet, ulan afseende på vind och ström, anlm1 pä den
plats Amiralen hade bestämt. Denna förlrii!Oiea öfning ear
vana att med nosgranhet intaea en lucka uti en linie, hvilket är af stor vist i striden.
De daeat· da esl1adern iclw var till segels, begaf sig
Amiralen på uåeot af de nykomne skeppen, låt det så till
segels och ankra på ett slftlle nära liUslen, dit man låtit uppröra några slwtt-tallor. Under det man sl,öt på desse, eenomgicl; Amiralen batterierna, låt siljula med en och tvä
kulor samt si; rå, tala,] e med lianon-betjeningen, visade den
VPrkan af slwllet 1 upply;te den om orsal1rn då mål<.:! icl;e
triiffades och ialdlog allt för att söka göra den bel;ant med
vapnets eeenheler. f\eglorne för denna noagranhet och hastighet uti riktning och sl;julnine, hvarpå befälet allt .ifrån
början oafbrulet fästade nppmiirksamhelen, blefvo snart förstådde af Matroserna, hvilka på sitt språli förldarude dem och
brydde hl'arandra för afvifwlser derifrån ' hvarje eäng målet
icke träffades. Då de numera icke misslogo sig om orsakerna, upplwm såluuda ett slags prahlisli kunsliap som spridt
sig till hela vår marin; ty nylwmnP, om de llnna de iildre
hemmastadde, falla lättare dt•sses iin förmänuens methoder·.
Under sine inspektioner talade Amiralen elädlit:l vid de
yngre Officerarne, lilwsom de varit hans liliar, under det han
oförmårkt undersölile deras bildnin gs -grad och tjensll'-esprit.
Man inser lätt, huru heeäret alt tillfred ss tälla on sådan Chef,
lif1·ade alla. Man biinde honom och p,ick trn:G, att af honom lt'das vid hvarje händelse uti fiHlernt•slandels ljrnst.

En omstfwdiehet inträffade, som icke ringa bidrog att
öl1a tillfredsställelsen med vår Amiral och fördubbla vår ifver, att m~d hvarje dae göra allting bättre och battre.
Den 5 Aueusti kom en Engelsk eskader af t O Lioieskepp
att anlira nära oss. Under de stridigheter som uppstått uti
Orienten hade England ett öeonblick tystat sin ovilja mot
rasehan i Eeypten, för alt skyndsamt möta en större fara,
nemligen llyssarnes intåeande i Constantinopel. Ar denna
orsak var Franl1rikes och Enelands samverlian nödvändig,
och härar föranleddes de båda eskadrarnes hotande ställning
nära vid kusten i Besica-viken. Oaktadt till utseendet rörenade för ~::emensamt ändamål, förblefvo de lil;väl nästan fremmande för hvarandra och ulan \'änsliapligt umgänge ; nåf:Oil eång eiorde väl Amiraterue besök hos hvarandra l men
sällan. Kapten Napier, hvilken pä våra sl;epp trätfade nåera
bekanta Officerare, fordom Ilender, förbrödrade sig gerna
med dem ; och dermed var det allt. Till och med vid vattenfyllningen höllo sig de unga aspiranlerne och midshipmånnen nåera steg från hvarandra, kalla och stillatigande,
tv ertemot naturen i ynglir;a-åldern. Orsa({('n var måhända,
att man ännu iclle ansåg sig förvissad om upprietigheteo de
båda styrelserna emellan, äfveosom alt vi här vore dc starkaste.
Vår eslwdrr, lil;a i antal med den 13rittiska, hade dock
flera företräden. Hvad jae biir säeer har Amiral Napier proIilamerat i öppet Parlament. Vi sl;jöto med våra lwnoner
lika säl;ert som Eneelsmännen och vi voro drm öfverlär;sne
uti manövren. Två till tre gånget· hvarje veclw, gingo vi
till segels, som förut ät· nämnd t, och EoeE"Ismännens närvaro
lifvade yfira besättningar till en otrotie rörlighet. Vi hyssade två stundom tre dagar, men En Belska Flottan förblef
' sina ankare. !lon ins5e si11 icl1e htnna täfla med
orörlic för
oss, och brydde sig icke om, alt antaga ulmuniu:;en.
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Det var ett mindre behagligt sl,ådespel för Enp,elsba Officerare, att se en Frunsil eskader, väl hållen , li fvad af mod
och djerft anförd, hvars skepp lycktes lclw mellan lilipporne
abehindrade af löpande ström, ntan altnåp,on vidrig händelse
mötte, och h vars lwnoner icke förfelade målet. För oss deremot, ansfiss delta såsom Franl;l'ilies uppvaknande sjö-sinne
(reveil naval de la France). Vi crforo deröfver eu njutning
af egenl;ärlel< och fosterländsli tillfred'!Sliillelse, som icl;e låta
besl<rifva sit:. Föga hade det bt·lq•mrat oss om dl'll allmflnna 25-åriga vr.rldsfreden blifvit ö[yprfemnad åt utgången ar
en batalj. Vi hade lång variga motgångar att utplåna, och \'i
önskade innerligen, att tillffilie måtte yppas att inför verldt•n
få a(]ägga prof på vår esprit och våra l1raft er.
Flera g5nger untler Rejsarlidr.n hade vår Flotta sarnmantrli{fat med den Engelsl;a, af lil;a st)'l'lia 1 någon gång talrilwre, utan att segra. Orsaken var, att ,j då icke eede annat än improviserade esl!adrar, (rscadres improv:sees) tappra
men till större delen okunnit:a Offirerare och 1\anonierer,
med sådant bf•grrpp om artilleriets hegagnantle, alt då en
Engelsl< kula för oss dödade eller sårade 20-tals män svarade den Fransl;a kulan med att afl,lippa ett va nt eller annat
tåg af tacklingen, eller att göra ett hål i srgiPn. Då våra
eskadrar mötte de Engelska, var förhä llanJ et dem emPIIan
som om ett sammanr~fsadt national-gard<·, stnl dts emot en
väl organiserad arme. Annorlunda lörliöll d~t sig med vår
eskader, der männen och malerit>len samrnaobundet sig till
en förenad lirart; men ocliså voro vi nu gynnade af allt som
l<unJe lifva våra l•raftcr och vårt mod och ingifva förtroende till vår förm5r:n.
Emot slutet af Olitober blef det uppenbart, att Hl·ssarAmiral Stopford afseelaue metl sin eslwder och lemnade oss ensamme i 13esica.
Vi tp ·ardröjde d(' r nilera dacar, afciogo till Smj'rna-vikeu

ne in~::entint: mrra p,åfvo oss att göra.
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vch tillbringnde der de första månaderna ar 1840 l oafbrutet
~ysselsatle med öfningar af alla slag, af vfu· högalitade Chef.
Flottan återvände till Toulon. En ny tidrälwing var
för henne börjad. Hon hade iclw något att förviiriva , men
twnde snart förlo1·a hvad hon I'Uilnit. Vi hade allt att frulita
af ' småsinnets sl;efva begrepp om hnshålloin~, hos dessa ensidiea predil;are i nalional-försam'iill{larne, som under monarkiens sednare år 1•ille reducera Flottan. Vi hade samma
farhåga vid !h ronomstörtningen 18-iS; men då vi undsluppo
den faran, synes det otroligt, att man hii.danefter kan misskänna Flottans värde och sätta upphörandel af dess vidmakthålland e i fr5ga; ty uncle•· hvill;en form Franl1rike än må
Jwmma att slyras, så måste docii dess reg e1•ing inse att en
Flotta så viii för oss, som för alla maliter som gränsa till
hafvet, utgör ett element i nationalmalilen och ett viikor för
dess politislia och industrie!la lif 1 som af intet annat kan
ersättas.
Om styrelsen uf•gon gånz haft möda, utt afböja anfall
emot Flottan uti nalional-församlingarne, så voro de svårigheter våra tjenstgörande Amiraler hude alt öfvervinna, icke
heller de minsta. Det var iclie mera frå t:a om alt ny-organisera, men att rätt bedömma och llilderl , åll~ ett ny-förvärfvadt sliicli ; och dertill fordrades ett upplyst, oförvillad t
begrepp och sjelfuppoffring, hvartill Il\ f1ro mäktige. Ingen
förenade dessa ezcnsliaper i l1ögre grad än Amiral Hneon ,
hvillicll nyligen n(]öst Amiral Lalandc i befälet öfver eskadern. Gammal ~latros under {(ejsar-lirigen , dj~rf, er.
'öman och allmänt aktad befiilhafvare, adagalade
laren SJ
· 1 ll ~on
uenom handlinoar och sin l;arakters-fasthet 1
1 u
"
ATUII'a . ll 0
att han icke eftersträfvade annan ära , än alt vidmakthålla
och heframja hvad hans företrädare grundlagt.
Det tillhör menskliga naturen, alt en hvar hyser mera
.at ~' f · \' '1d OJUIJj' te
utöfförtroende till egna, lln an d· ras ·a"st,,
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ningen af malilen, vare sie mili!iir, eller civil, till l:mds eller sjös, kan den nylwmne sällan mols1ft frestelsen, att handla annorlunda än företrädaren. r-Iar icli~ också han sina ideer att göra gällande'? år det iclie nödigt, att han trycker
stämpeln af sitt snille på de förhållanden som sliOia bevara
minnet af hans tid'? Amiral Hugon hade grundlagt ett nog
stadgadt rykte, för att fritaeas från en så beslia/fad ambition. Han p,jorde Amiral Lalande's eskader till sin eslwder,
och föga utöfver IJVad som i den, före honom, var antaeet.
Man kan icl;e fiisla nog uppmurlisamhrt på detta handlingssålt af alla de Amiraler, som efter h varandra fått befäl
öfver esliadern. Alt icke afbryta ett infördt system, innan
det hunnit pröfvas och vinna erfarenhetens bellräftelse, var
ofelbart dl"n största ljenst Amiralerne lwnnat eöra Fiollan
1
emedan detta berett l'aralitighet i dess inre oroaoisatioo
'
u
förvärfvat vapnet en tradition, lika bindande som laear·, och
haft till följd att organisationen af sjötjensten, lilia som för
landt-armeen, kunnat betryggas genom reglementen.
Amiral I-Iueon understöddes i sina bemödanden af den
personal som blifvit st<ild under hans befäl. Lifvade af begär, att följa Chefens efterdöme, satte alla en heder uti, att
äfven till de minsta detaljer ialiltagn Amiral Lalandc's ordningar.
En olägenhet, som esliadern förut undviiiii, var nu alt
befara, nemligen ledsnaden , en fiende till menniskor i allmänhet och till Matroser uti hamn-liggande skepp i synnerhet.
Amiralens hela uppmJI'Iisamhet riktades på omtanlian, att afleda denna fiende, IJVartill enda medlet var, varierande öfningar som icl1e lemoade rum för ledsnaden; men då tjenligare lolial än Tonlons redd erfordrades för manövrer begärde och erhöll Amiralen tillstånd, att utlöpa till sjös ' med
Flottan och exercera den på rymden.
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rcke långt ifrän Toulon, inom Telegraf-sigte1 är belägen
en vacl1er redd vidsträelit nog för en manövn·ring af en
Flotta. Den <ir i sl1ydd för sjövindarue genom den kedja
som bildas af Hj·eres-öarne, och för· mistralen (våldsamma
,·indstöla1· från land) eenom en utskjutande sandig udde,
beväxt med parasol-furor. Dit inlöpte alltid vår esl<ader, då
det salillades anledning att sldclw den till fremmande farvatten. Eskadern lade sig på allliarplatsen vid SaltveriH•o,
midt för Hj'eres stad , belägen på en vaclwr lwlle, beväxt
och omgifven af palmtråd och oranger, krönt med en vac~er Romersil ruin.
Detta ankarställe var lycldietvis tjenliet för krigs-evolutioner med eskad<'rn , hvarigenom Amiralen egde utväg att
ide låta sina slieppsbesältningar vara overlisamme. Ofta utlöpte han till sjös för nåt:ra daear, alllid sålier, all vid inträffande storm kunna återvända genom nåt;ondera af de
3:ne till !Jamnen ledande inloppen.
För att afbryta det enformiga i rutinen, låt Amiralen
landsätta afdelningar af slieppsbesättningarne, för alt exercera på fälten, som gränsa intill mynningen af floden Gapeau,
eller för att operera emot de gamla fortifil1ationsverken på
ön Porquerolles.
Man må icke förestalla sig, att dessa sistnämnde öfningar blott voro tillställningar, för att fylla en lucka i dagliea
sysselsättniogro för våra Matroser. De utgjorde en gansila
väsendtlig del i deras uppfostran, som endast kan bibringas
uti våra egna hallinar, emedan det i ett fremmande land ,
oansedt de vänsllapliffaste förhållanden , kan synas misstänl.t,
att sliicka en beväpnad trupp till utförande af krigs-rörelser.
Nödvändigheten att skepps-besutlningar· icke äro frernruande
för det väsendtligaste uti landtkriget, är bevist i sednare lider, eenom våra expeditioner emot Mexico, la Plata och
Talti, samt Engelsmänn ens uti Syrien, China och aunorstä-
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<les, dc·r alh"arsamma l•riesbrap,drr och coups de mains, blifvit ulrörde genom landstieninear ifrån esliaclrar och enlda
skepp. Det är alltså af stor vir,t, att flertill lära och öfva
samt vänja våra besällninear, för alt vinna säiH, rhet, alt
utan oreda kunna utföra ofta iovecldade anfall, !Jvilliet, vi
medp,ifva drt, iclie är en lått sal! med våra unga Malrosers
Hittsinne och sjudande blod.
Sålunda gicli ingen del af tiden under åren 1840-48
förlorad för vår eslwder vid 1-Jyeres-öarne. Der sår, man den
vid Cap Baba och Besica eruncllaecla verlisamhrten florera,
under dess synliga hvila uti rgen hamn.
Snart yppade sin tillfälle för en egenilieare verlisamhet.

Förfallaren ineår här uti en historisli sldldring af de
upplwmne stl'idieheterna mellan Porten och Tunis, samt af de
eflf·r revolulioneu i Franlirilw 1848 utbrutne orolieheterna
uti Neapel, på Sicilien och uti l\yrlwstaten, hvarvitl alllid
eskadrrn pålwllades, för alt gifva styrlin åt Fransila diplomatisfia ålt.:ärder. Dessa händelser äro nog allmånt hända för alt
icke behöfva här upplagas. Det eör tillfyllest erinra, att man
tretton år efter del Amiral Lalaode, med två skepp erundlade sitt syslem för krigsbildning, igent1ände detsamma uti
den namnkunniga ChPrhoures- es kadern 1851. Men författarens slutord innebara framst ällninear, hvarpå man mångenslåtll•s icl1e tänkt. De äro, i sannin{l', förljenta af uppmårllsamhet och lyda som följer:
11

Frft~or,

som angå materi ellen äro ovedersäffeligrn af
stot• vigt, och Frankrike kan icke vara liligiltigt hvad uppoffringar det får vidkännas för det antal seglande och på
varfven be!lutliee skepp och åop,båtar det eeer; men allt
bohörieen öfvervägt, är detta ar en unclerodnad egenskap.
Der det endast gäller, alt bearbeta jern och träd, der kan
fråGall öfvcrsällas med - penninear; med dl'm och verk-
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sam omtanlia, lian det försummade ersftltas. Men hvad som
ide låter improvisera sig - hvad som icke kan fås för
penninear, det är bildnineens inflytande på männen, hos
hvilka en sann esprit aldrig kan bibringas eller hållas vid lif,
utan genom en i vederbörlig riktning vidmaldhållen verllsamhet. Blifver denna verksamhet afbruten, fftr vilja och nit
arsvalna, så är hugsamheten qviifd och alla verldens slialter
Iwnna idie ersälta hvad man försummat; man sl1all aldrig
twnna sammanknj'l a den brustoa tråden af goda, ärorilla
tradilionel'. Låtom oss derföre omsorgsfullt bibehålla denna
eskader, och anse d~n såsom ett heligt lwal{, hvaruti den
dyrbara traditionen af pligt och ära förvaras; Iåtoru oss behålla _denna permanen ta skola, hYaruti Officerare och Mati'Oser, enligt tur på rullan, komma all lära hela sitt yrke, och
öfva det under inseende af våra mest upplysta befälharvare; låtom oss beldilla denna tillförlitliga stam m, h varutur
vi kunna hemta l1iirna till bemannioe af så många esliadrHr,
som bchofvet och landt:t vilja pålwlla."
V: de lllars.

ln[ör sin egen' sa väl som för alla, på marin-förhållanden qppmärksamma nationer, har en Fransk sjömilitär, uti
förestående artiliel, offentligen redogjort för närvarande tillslåndet i afseende på tjenstbarhet uli sitt fäderneslands marin, och Frnuliril1e bar icke underlåtit alt visa sig stolt deröfver.
Det torde förtjE>na en särskild uppmärksamhet, att Amiral Lalaode genast omfattade och i ett sammanhang eenomförde, som den liallals - sine "besättningars uppfostran" uti
sättet alt möta alla sjölirigels händelser, och hvaruli, inom
fyra månader, vanns en så fulll10mnad säkerhet, alt han
tryeg undel'lwstade sin eskadrr ofta förnyade mönstringar,
af verldros erfarnaste sjömilitärer.
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Bärigenom torde det vara Levist, att sjölirigare-bildningen, ehuru vidsträelit den än kan synas, säkrare och fortare brredcs i ett sammanhang med Oera, än med ensamme
sliepp. Det inriylande tärlan emellan Hera fartyg utöfvar och
de, icke utan sliäl, för verksamme ansedde, "underrättelserne {rdn luntan", som för besf1ltningar äro af värde och böra
dem beredas; allt går förlorat genom öfningar i skepp som
utskickas åt olilw håll.
Om fartygris besättningar än kunnat uppöfvas till fårdighet uti sårsiiiide skepps-göromål 1 så är uock sådant bisalter uti hvad man kallar en lu·ir;s-eskader. Uti den är viikoret, att h varje fartyes Chef sliall ega en sådan malit öfvPr
sitt skepp J att han kan med lika sälierhet hålla det uti sin
lucka , som hvarje van kavallerist sin häst uti ledet under
alla rörelser och följalitligen - för alt begagna en ar den
Franslie författarens lilmelser -tillhör det en eslwder att lwnna uti linie slingra sig lilisom en orm, med Ii f i alla leder ,
utan att desse åtsldljas; ty esliaderns uppgift är ju att bringa den materiella kraften (artilleriets} flOs de nytande fästningarne, till samverkan, det vi lwlla det talltiska, h vilket
alltså är hufvndsaken alt inhemta och stadga. Den sjömantlablick och crfarenhtt som härtill erfordras uti den mångfald af skiljaktigheter som möta, är något helt annat än att
manövrera ett enlwlt sliepp; men säkerhet deruti vinnes
clocli hastigt under en Chef som förstår, atl väcka tällan ocb
före~;år med exempel såsom Amil·al Latande, och, såsom han,
aldrig mcdcifvcr annat afstånd emellan fartygen, än det minsta möjlig•l. Hvad som i detta afseende kunnat lyckas på
fyra månadrr i F'ranlirilte, tror jag, med full öfvertygelse 1 icke skall misslyclias hos oss .

Då allmäncörandet af förestående utdra g föranleddes ar
de t stöd jag ansåg mig dernli vinna fö r den öfv ertr:;else jag
allt id cg t och än nu vidh åll er, att det bitt ill s hos os s bee ag-
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nade sättet för sjöl.ries-biltlningcn, iclic f1r fullt åndamålsrnligt,
kan man på mig harva rättmätiga anspråli, att redogöra och utveclila grunderue för en årlig n·gelbunden sjöliries-öfning,
hvartill hörer att ancifva, hvilken materiel som dertill bör
breagnas, samt den personal af alla erade r och klasser, som
turvis bör bildas lör att motsvara lidens fordringar på sjökrigare; allt med fästallt afseende på dertill anslagne medel.
Innan delta vidtages är det angeläg et erinra J att sedan
man allmänt uti marinerna erl;änt nödvändighP!en deraf, att
slieppsbesätlningar böra vara belwnte med hufvudt;I'UIH]erna
föl' landtl;riget nemligen hvad som tillhör infanter iet och
jäeare - och vi veta alt de större sjömaliterne antag it och
reelementcrat ett syslem för öfninnar med bestj'cllade båtar,
samt uppp,jort reglor för talitislin rörelser med dem, (nära
nog liknande våra för sliiirgårdsfarlyg); så måste vi naturlistvis ialiltaea detsamma inom vår Flotta, hvartill vi, med
häns igl till lolialförhållandrn, hafva ånnu mera anledning
än de Franslia och Engelsl,a marinerna.
Att båltjensten föl' skärgårds-krig lian under våra sommar-expeditioner uti en esliader läras och öfvas, enligt de
reelor som äro faststilide för roddfartyg, utan försummande
af annat · sjömansliap, torde lwnna taeas föl' aftllordt. Till
stöd för denna mening J må det tillåtas mig föra uppmärlisamheten på den uti denna Tidskrifts Marshäfte intagne redogörelse för sistlidne års exercis med Flottans armerade
fartyg, under hemstiillan om man icke af resultaterne vid
inspelilionen efter slutad expedition, egt full anledning att
anse drn från Frrgatten Josephine och Korvetterna afcångne
styrlian fullt pålitlig, att med kanonslupar eller jollar, genast
cå i strid mot dllil,a fiendtlige. Detta hade mrd så mycliet
mera säl,erhet lillnnat p5rälmas, om dessa fartyg oafbrulet
varit tillsamman, med ins trul1tion alt å någon liimplic plats,
h varpå iclie ii r brist i Östersjöns m3nza viliar, rrddPr och
b uctrr, ansiiiila båt - exerc is dtt'r rodd-Hottans lnldili , sa mt
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infanteri-örningar och relwgnoscrinear. Och derest, i liändelse af en sådan instruktion, det arven blifvit anbdaldt, all
fartygen skolat inöfvas, att i sjön manövrera i livarandras
kölvatten inom det möj lieaste minsta afstånd sins emellan ,
så hade, efter min tanka, intet fattats uti dessa besättninr,ars tjens!barhet (oaktadt flertalet varit obefaret vid inmöns!rincen), för att tryggt lwona, efter tre månaders öfning,
anfi.irlro dem försvar af landels intresse och llaggaos heder,
emot lilia slyrlia på hvilken cert fartyg och af hviiken nölion
som hiilst.
Alt belilar,lietvis måneen ar ar olilia mening, har jag mic
beliilnt och anser mie- derföre böra upptaea och sölia vederlägen de sbl h varpå mnn stöder tlcn åsiet, att separat-öfningar äro nödvändig<', för all vinna tillfJ'Iies!p,örande ht>kantslwp med de olilia q;enheler som tillhöra seelande och roddfartye, livarförulan man anser sig icl1e kunna rätt använda
någondera.
Vidr.;ående dessa egenheter l10s den seglande styrlian,
föga l;an in hemlas undPr sliärgårds-öfningar, bestriMr jag att roddfartygs ber.;agnande med full kraft beror af
eeenheter, som iclie lwnna inl11:- mtas uti en seelande esl1ader,
utan förlust för det som i öfrigt ti llhör den att öfva. På
trenne hufvutlsal;er livilar egenllieen sliiireårds-styrkans tjenstbarhct, så vitlt den beror af personalen, neml. för manskapet : l :o disciplin, militärisk takt och modfull ihärdighet; a t t
sådant med mera säl;erhet bibringas ovandt fol11, uti en
esl1ader, än uti särsidide skärgårds·· bataljoner under lika tid,
lärer iclie lillnna hPstddas. 2:o rodden. Då det nu mera
tillhör esl<ader-bildningen, all besättningar skola öfvas med
båt-rx liursioner och taldisl;a rörelser·, utom all annan rodd,
så beredes nog foiiH·t lillfnlle att lära sig sl;öta åror, tillräcliliet för alt inom en timmas öfning med lwnonslups- elll'l' joll-åror, lillnna eöra fullt ut lilw sl<iil för sig, som annat
fo\1, l'id slutet af dra vanlip,a bataljons-öfninaar. 2:o artillli' UI'OOI
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[eriets ~Slrötande. Deruti förelinnes viiseu!lit:a sliiljaldieheter
å seglande och roende farty::;-. Kanon-sluprn5 och jo llens
sl1jutpjes, :-11. alltid sl;ottsliild. Den förre r-eliylerar uti en
kursör i fartygets medt>l-linia, den senare är utan rel;yl.
MeJ ritilningen har l;auon-betjeningen inzen hef~!lninc, enflr
den cöres med fartygl't.
Intet omdöme erfordras, utan
blott ('Il l ~tt inhemtad lwnsltap och denna är att ladda jollens och att derjemte hala till honls slupens banon. Skeppsbattericrnes k:lnoner deremot (,unna af ingen trupp Yiil manövreras, utan efter u!h51tande undervisoine i den praldi slia artill eri-sliOian och inhrmtad vana uti dagliea öfninuarne om
skeppsbord. l-Ivad vill man viii mera heg [u·a i ddta hänseende, fln vi erfarit af en Fregatt-besättning efter tre månaders Hpedi!ion, i sist!. Augusti, då tallan vid 23:e slwl!et
var i spi!J·or af nitton !rliffar på i 000 alnars arständ '? Månne det l;unde åtcå en hel timma för nåaon ar dessa kanonserviser, att liira siB med en fianonslups sl<jutpjcs chargera
med samma slill<'rhd och hasli[!het som man erfar uti bataljonerna 1id deras slut-exercis'? Liincre tid anser ja!) icke behöOig. !!vad charger och e\'oln!ionrr beträffa, så beror dessa ensamt på beffllet; och jag slitille tro, all man iclw haft nilr:ot all i detta afseende anmärlia emot de OlricerarP, som hlifvit använde uti sliärcärds-öfningaroe; så vida
de i öl'rigt !'örvärfvat erfnrenhet för sin grad.
Jag pnl;allal' hiir en allmännare uppmärlisamhet och uppmanar en livar, som eger motsalta åsieter, alt lägGa dem i
dagen. Jag fl'iigar ännu en gång: hvillia iiro de egenheter
uti sluirgnrdsbri8 , so m iclie kuuna få ses, läras och ö{vas
uti en e!diader '? Äro de vfli värda de rnedr:l, separat-öl'nineen lwstar '? !Ivar fås ersättning för dt•n pralilisl;a mililarbi ldning, hvarom dPn hetydliea dl'l af Båtsmän går· miste,
som är anslar:en till stoelihol rus och Göthebores sta tionrr '?
(ibland 11\illia de befarne riilula 3, högst 6 sjömånadrr ä öfuines- exped ition er undt>r 30 års tjenstelid, kanske delade i
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dubbelt så många terminer).
llnrn på detta s(ttt vinna
krigstjeostbarhct? Indelningsverkels unt.lerhflllande i fredstider har rör ändamål, alt vid krigsnibroll , hvad sjövapnet
betr{J(fur, ega en liriaarslam såsom ltiirna, stöd och ledare att derpå inympa odisciplineradt foll1 från Sjömanshusen och drn unga oerfarna beväringen; men hvatl är väl
alt vänta i tietia afseende af en folk-Idass, som icke q;er·
nåt;on annan tradition, än fr5n slilp-arbeten och kasernlifvet
i stockhol m och Giithehorg '? Man har inom armeen ldaeat
deröfver alt lirip, sbilt.lningen mera omfattar "bi-sak än hufvud-sak'\ Della har föruoledt mig - sl\som ofvan är antydt - alt Iiiaga öfver Flottuns personalsbilt.loing. Jug ' har
angifvit nuvarande siittet och följderna deraf. Förhåller det
sig annorlunda, sil ''ore dPt önskligt alt sådant ådag~latles
uti öppen dbliussion, ly af allt hvud som rörN sjövapn et är
behandlingen man från man, af dess personal, det vigtigaste.
Då jag har mig bt•lianl, alt man fäster mycken vigt vid
den kännedom om våra sl,äq:!årdar, som inilemtas ernom
separ~t-lifningen, bör jar: iclle dölja min åsip,t t.lerom.
Då
en eller anrwn bataljon emellanåt blifvit ruslad och mönstrad, hagseras den ju mf.'d miijlieastc sliyn,Jsamhet till exercis-platsen, och p5 samma säll åter. Möjligtvis lian bekaotslwp, för dem som harva lotsar, erhåll1s om segel-lederna
och, undH öfningnrne, om en eller annan vik eller bugt;
men på liwgt när iclie till den fullkomlighet, som är nöd,·ändig, då man väntar sig unfall af en fiende. Ända ifrån
den )'llersta hränningPn vit! hafs-lianten till det innersta uti
hamnen bör man vara sa hemmastadd, all man natt, eller dag,
eller under mist, må !.unna genom stralap,emer turnera, förvilla och insnftrja sin fiende. Månne de Officerare som deltop,o i uen s[,;irgårt.ls-expedilion, som anslåides i Stochholms
sliflrgård 182!), i ålsl,illiee högre emb etsmfws iifvervaro, och varade sju vecl.or i sliillct för vanlietvis tre eller fyra -
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nu hafva en nämnvfn·d nytta , af dPn lolwll;;1nnedom de dä
lörviu·fva de '? Man ty ckes hafva glömt att vi nu ega tillförlitlig e special-l;artor, öfv1·r våra littsler; man ty ckes iclie lita på dPn, jemte lheorien, inhcmtade lwn~kapeu bos Officerare, att på karta lägga lundsträclwr 1 öar och grund. sådant b1~1iöfves dorl1 sällan nu , oeh skulle jag anse såsom
ett fel, om iclie åtminstoue hvurje divbions-chef hunnit inom 2:a dyguel efter· anliomstt-o, förvårfva lliinnedom om
hela det distrilit, som en bataljon fått uppdrag all försvara,
så vida icke hinder mött uti vind och viiderlel!. Specialkartor och Lotsar blifl•a alltså i början nödvåndige och kartornu, för det slrale!{isl1a, all!itl onmhärliee. Någon betydlig
skilnad synes mie iclie vara emellan obeliantsliap med en
skärgård , och d t'll hHifva hel.antsliap man derom erhållit
10, 15 till 20 5r förut. Det erllännes att vi, genom ombyte af fält för öfnintprne, iclie lillnna vinna liännedom om
de nera victica punkter som fordra försvar; men att sådant
ej hrller kan pilrälwas, såsom fiiljd af det sätt som nu begagnas syn Ps, pft anförde sliiil 1 vara lil.a lydlip,t. Jag missl.:innPr ielie vit!tcn af hulvnd sl ndens försvar lrflll sjösidan,
i synnerhet i belraidande af ud mäldiga gransiwpet och
vill derföre, för <Jil lut:na dem som iinnu tro på vinslen :~f
inhemtad lokalli:inrwdom EPnom öfningar i sl1ärgården 1 uti
tid system li!J årlip, öfninr, jag e5r att framställa, afeifva ett
förslag, alt mPd skflrgårdsfartm, alla lir ulföra exercis, med
lilia om icl1e mPra allvar, än ~~~~ vauliea särsidida expeditionerna. Jag gör mig doc!! förlissud, all man slutligen skall
inse och erl1änna, att vi, så väl som våra p,ranoar - h vilka
lilisom vi hafva sl1ärgårdar och roddfartyg att dermed försvara cll'm - hafva gjo rt nog om \'i blirvit sjö-krigare, samt
att vi lilia som 1le höra hålla vfir slitirgärds-mall•riel i god
ordning, och tillöka d Pil i mån af lllt'd!Pn, så ull vid första
moln på den po!iti s(ia horizonl• 11, fntla't d•·n ~ isla pfiliOStnadPn erfordras. Vi hlif1a dym~'d•·lst i tillfälle att bl'spara icke obelj'dligt, i synnrrhd da~svcrl,r• n - tl~· , barare än pen11
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CO•· de fartyg af alla slag, som för separal-örDingar 1 nineen nu skola u!ta3as och åter insäl!as sina skyddande
skjul på land hvarje eång de Ull\'fllldas.

Hår emolser jag ett inl<as!, som måste mötas, nemligcn

att separat-öfningen är förenlig med n5rvarande organisation
of personalen, men att den allmänna öfningen f1r deremot stridande. Härvid får jag blott erinra, att vi för iclie liiog.esedan
hört omtalas, en vida mera genomgripande rubboine i oreanisationen, än här behöfves eller bör sättas ifråga. lll'ad
OJficers-lwrpsen beträffar så behöfver man blott ialiltaga bokslaflien lydelsen och andan, i den ännu icl<e återl<allade föOm så skett
resl~riften i 1\onungabrefvet den 2 Nov. 1821.
ifrån början, så hade ineen deröfl'er klaeat, emedan man
gerna und('rl;astat ~ig en temporår l;ommendering, för att
komrna i åtnjulant!e af mera än förduhhlade inkomster. i'\u
knotas dl'!, sedan man fält \'ana att njuta fördefarne utan
rubbnine. I!Jde lj enslen lurvis bållits ambulutorisli , med
samma noenranh et som val;t-omu)'ten uti uarnisooerne , sä
hade många olägenheter som drabb3t vapnd a!Jri~: kommit
i fråga, och en njilig indivitluel helwnt ~kap O !fk ~:rarne ('mellan vunnit s, som nu tyi'JIT sa!i nas.
Ileträffand e de

aO;i ~s e

rol 1• r;Hle Båt smännens forsling

1

så sker den ju redan hufvuJsakliuen med 5n gfartyg till stor
1:1ttnad för de skjutsande. Och som man <iudlligcn liirer insett ol<igt>nh etcn och den större liostnad, som orsalws af
nybyggnad och betydlicare repa ration e•· vid l{rono-vadven i
Stockholm och Götheboq:, d(' l' tillräcklig stat Pils handtverkspersona! saknas, lflrer mening Pil vara 1 alt s5 d3nt hitdanefter sl;all vel'l<st Ctllas på hufvudstationens vad. De llåtsmiin,
som derie('nom h Ps paras till va1 fs-arbrtare vid de öfrige stationerna, sl,ull e således kunna erhfilla l;rig shildninu uti öfnint:s-esl<adern, och l;ostnadPrne för· åucfartyeens lftnen·
v!lg kan icke blifva så lrycband en på au sla eet, att den bör
få anses såsom nflcot hind er för det viglir,a til! dam fil,.!.

På nu anförde skäl, tn·artill skulle kunna läggas !lnnu
Oern 1 tror jag mig ega full anledning anse, att all partie! öCning för vapnet är menlie, ocll att Flottan allt för länge
deraf lidit. Då med len flfO gifne för beredande ar tjenstbarhet hos hela personaten, af alla grader och klasser 1 synes det mig naturliBI, att öfni11gs-systemet bör girvas en
organisation, som gör det eaeneligt för alla.

Uti de ö frige vapnen, l; an

ID31l

på _ett eller annat sätt,

alla åt· kontrollera personalens tj enstbarhet ; dellil är icl<e
tänkbart ej heller nödvändigt med Flottans. Det eör tillfyllest för de fliJre, att Lid efter annan få s. t. s. rel;apitulera
och följa tjensten i dess prak!islw framsteg, då def(~rnot de
yngre, behöfva se, lära och ö{va, för att vinna erfarenhet.
Befälets - Officerarnes - krigsbildning, ål' angelägnast
att befordra. Det beror mera på deras dispositioner för
tjenstens eäng än på underbefälets och manskapets sjömanna-fårdighet, om det gåt· mer eller mindre väl till uti skeppet. Såsom bevis härföre, vädjar jae åter till resultaternll
af de här på t•edden af 13efiilhafvande Amiralen anstälde inipel•tioner "") med hemkomne fal'ly~ 1 der Oe•·talet af gemenskapen var obefaret vid expcditioucrnes början.
*) Man kan vara försäkrad, att märs-gastarne, i syonerhet de som erhållit uppmuntriogsprnniogar, i kasernen icke Iii ta det falla i glömska,

att de kunnat refva på två minuter, ej heller Artilleri-Båtsmännen, att
de med 24-pundning;,rne skjutit i spilror en tana på 1000 alnar,
med 19 träffar i 23 skott. Sådane berättelser, interfolierade med
anekdoter - "underrättelser från luntan", lifva och fortplanta traditioner, nytliga och ambitionii-väckande till efterföljd.
Dot hörer 'ock till sakens natur, att då resullater äro beroend~
ar fler:J.s samverkan, anse de verkställande dispositionerna för ingenting; de tillskrifia sig sjelfv e hedern, då det lyckas, och tvertom , kifvas om hvilkeo som haft skulden då det gått mindre väl ;
en hvar söker frigöra sig. 1\IJn vdrljar till kamrater och ofta kunna flere blanda sig i ämnet än som varit vid händelseroa närvarande, allt bidragande att biheh~lla skepps-es priten.
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Erter dessa premisser, går jag alt undersöka, hvilken
materiel som med häosigt till de förhållaoden hvarvid afseende måste fästas, närmast uppfyller ändamålet. Att man
bäst lär sig exercera på sådana fartn:, med hvilka man skall
gå i striden, ar obestridligt. De l;raftfullaste der äro Lioieskepp. Men att alla år hålla Oere sådana ute länge nog, för
att vinna en öfning motsvaraode kostnaden, erfordrar summor
som det simlie öfverstiga landets förmåga alt utsöra. Samma förhållande inirälfar för större Fregatter om sådana siwJa användas till det antal som behöfves för utförande af det
taktiska. Dessutom blifva Fiollans gemensliaps- klasser otillräckliga till besällninsar å större fartl'g och till arbetsmansl;ap vid varfven och för lastfarlen.
Enär materielen för· öfninr,arne alltså måste rällas efter
foll! och uwdrl , är min tanl!a den, all de certrr aro fördelaktigast, med hvill;a en aktad Oaggman kan, i ett samman hane, "uppfostra'' slörsta antalet fartygs-chefer, sol,under,
valil- och batteri-befålhafvare, uppbörds- och förhandsmän,
roq;ängare, sluproddare. Det f1r vissPriiucn Prl;andt all man
bäst exrrcrrar pf1 LiniesliPpp, llll'll att det äfven lwn låta sir,
p,iira, att lära och äfven exercera alla tjenstens dc>lar på Pli
mindre cert , d··r allt väsentlit;l tillt:iir på samma säll som
nti Liniesl;rpp, torde iclie liunna bestridas. Om man, uti en
P.skader af FrPgalter och med manöverdäck försedde !\orvetter blifvit fullt b<'kant med alla de lil'i(le!S händelsPr som i
en sådan eskader liullna öfvas 1 så gnr det lort för sir,, alt
hlifva hemmastadd med lj<'nslen ä Linieskepp. Dock synes
mig, medlen ide höra hårdare uniilas, än att h<'sparingar af
fHiip,a ansl<q~el 1 lemna ulvår, 1 ;lit anställa öfnill[!ar nH'd ett
b<•höriet :111lal Lini,.siH·pp, efter vissa rm·llanlider, af samma
sl;äl som arriH~en tidtals sammandrac es för ulförande af
större krigsrörPisrr.
Huru det sld!lle tillg5 1 att under tre Pftrr hvarandra
följande år·, liuoua exerscra öfver- och unded~t·Lil till åtta

Uoieskepp 1 medelst en Pskadcr af 2 Frr:•gatter och 6 Korvetter sao1t ~:e året med 4 Liniesl;epp och 4 Fregatter, i
båda fallen 2 Norsfia årligen, vill jag försöl1a utveckla genom
följande:
Förslag till system {ör

drliga ö{ningen af Hongl. IIIaj:ll

Flottas personal:
ÖfningPn utföres å en esl;adPr som utgöres af:
a) En 40-kanons- ot.:h en 36-lwnons-frrgatt, 4 [{orvetter och en 1 0-lwnons-Brigc, från Ca rislirona station, försedde med proviant 1 ntrednincar och öfrige behof för -i
man3der.
b) Tva bataljoner kanon-jollar, en landstignines-slup,
ett mörsare-fartyg, och ett ångfartyg, fråu Stodholms station. Ånt_:farl.j"get förses med vanligt hefiil och besältning
samt proviant och öfrige bf"llOf för J ~- månad. Å de öfrige fartyzen kommenderas uppbördsmän med en hålsman till
bitriid", hvardera. Amuuition och varfsulredningar samt öfrize bt>hof för vaulig rustning medföres för J -l månad, men
icl;e handvapen, proviant och mPdicinalier. Chefs- och proviant-fartyg, samt rodd-slupar för bataljons-befälet, ifrågakomma icke.
c) Två Norrsl;a [{orvetter som böra inlriilfa i Carlskrooa före esliaderns afsecling derifrån, då antingt'n «'Il Svensk
eller en Norrs!! Oaggmao deröfver slwll föra befäl.

Å denna eslwder, bör årlicen och turvis kommenderas
en Oaggmao, med stab efter Reglementet, h vilket ocl1 följes
för alla fartygens öfver- och under-befäl, hvad graderoa angå, men antalet sålunda: att Fregalterne edsålla h vad som
är bestämdt för Linieskepp, ' och Korvetterne det som upptagits för 48-kanoos-Fregatter, Briggen cifves nödigt befäl.
Till exercis en sekund-Löjtnant på hvarje qvariPr å Fregatter och [(orvetter.
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En~r

arven till en sådan eskader det efter Reglementet
bestämda antal ar gemenslwp, väll1an utgå ar andra korpser,
än Batsmanshållet, hvaraf erfordras betytlligt antal föl' varfsarbeten och tjensten vit! stationen, synes mig att någon
rninslwing i besältningarne af denna !dass 5lmlle l;unna ega
rum, och fartygen ändocl1 uti alla förefallande omständigheter, kunna fullkomligt och örlogsmässist manövreras. Det
kan väl anmärl~as, att Jet just år denna !dass, som mest år
i behof att di5ciplineras och läras i sl1epp, men då man öfverväger, alt minst en tredjedel af Båtsmännen äro obefarne, och öfver en ålder , då man kan förvänta , att af dem
göra dn gliga ~la troser, hafva de ingen nytta af sjöresorna,
för hvill;a de äro rädda; de äro docil icke särdeles att sakna ; och af detta sl1äl synes mig, all en minslwinc af omkring en femtedel, för alla fartygen simlie kunna ega rum,
förutsatt, alt alla tjenstbara ar den ö frige gemenskapen blifva årligen använde. Docl1 så, att
40-kanons-Fregalten får - manslwp - 270.
210.
dito ,
36 dito
300.
4 [{orvetter a 75 •
65.
Briggen
15.
Ångfartyget
4

Tillsamman manskap 860.
De till örningar bestämde fyra månaderna, böra indelas
uti tre perioder, hvardera ~O dagar. Under tlen första,
siwlie esliadern till sjös öfva taldisl;a röndser samt artillerioch handv3pens-exercis, samt vid slutet deraf inlöpa i Stockbolms sl1ärgård, och ankra i närheten ar stället, der skårcårds-exercisen vanligen utfiires. De uti Stockholm klargjorde fartygen skulle afhemtas och bemannas, efter Reslementet, med befäl och besättningar från eskadern , och skargårds-exercisen genast vidtagas , med ombyte af folk efter
20 Jagar. De öfrige ar eskaderns besättningar, skulle under
tiden exercera med bestyckade skeppsbåtar, landstigningar, re~

lwgnoscriugar ,te. åfvPn metl ombjte efter 20 dagar; livarerter Stodholms-farty :; en återföras till stationen 1 och esl•adcl'll af~åt· till sjös, att under de si sta 40 dagarne, återtaga
talilislia , artill eri- och vap·en-öfningar' med anlöpande ar
något passande ställe fUr målsl;jutning metl l;anoner, båtexercis, rcl;ognoseringer, infanteri- eller jär:are-öfningar m. m.
IngPn fö1·iindring i plan en för ilfningen 4:e året, d~
eslwrlern uteöres ar 4 Liniesl1epp och 4 Fregatter, h varaf 2 Norrsiw, bör eea l'lllU. ~1in s lining uti den reglementerade slFiwn af mnnsl;ap för slieppcn bli1· nödvändig, emedan fulilaliga besällnin:;a1' skulle allt fö1· hårdt trycka indelniues-vel'ket och orsal;a mi ssnöje med vapnet; större
insliriinlining böt• dock ej göras, än att hvardera sl;eppet får
500 man go<lt folk; dermeJ kan det ocl1 säkert skötas och
hållas.

Oti scpnrot-öfoiugar och särskil1le expeditioner 1852 .,.)
!Jafva varit använde 110 Offi cerare, samt fullt ut lika stort,
am ic.l;e större antal mnosliop, än som erfordras för en sådan öfnings-eslwder jag hftr föreslagit. Hvad denna personal dervid vunnit hafva vi oss bel1ant. Men hos huru stor
del deraf, hafva väl de särsldlt öfvade ämnena kunnat leda
till allmfln tj enslbarhet och vapnets gagn, för att kunna göra sldil föl' si n tlå detta lwllas att verl1a uti ett lirig '? Åtminstone uti intet afseende att jemfilra eller likna med hvad
som grundlade och utbildade den Fransyska esl1adern vid
Cap Baba , Besica och 1-lyeres-öarne. Visserligen äro många
llrigssaker hos oss försökte, men alltid isolerade och utan
sammanhang. Huru annorlunda hade det icl;e lwmmit att
förhålla sig med bataljons-exercisen , bombl1astningar m. m.
om allt sådant sl<ett samtidigt af folk som lmnnat samman") Redogörelse derföre är intagen uti denna Tidnings Mars-häfte sid.
7\l m. fl .
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träffa alla Jagar i sin o sl,epp, och heledaear i land på öarDE', fullkomligt fria att kommf'ntPra örver hvad som sig tilldragit. Sannerligen ja!1 tror separat-öfn ioeen åstadliOmmit
något som icke kunnat ske lika fullsländiet uti esl;adern.
Hvilkcn olili11et uti tradition, lemnJI' icke eskader- och separat-ö[ninga r. Oml;ring 1200 man bevittna alla tiiiJrap,elser
uti e~kaJerörningar, men huru stor del af samma st )orka år
1852, har handlagt, eller ens åsbfidal, bomhkastni ngar, evolutioner i skärgården, evolutioner på rymden m. m.'?
l\Iycl;et kunde ännu vara att andraga uti detta för fädernesland et vigliga ämne, men hvad jag antydt torde vara
noe för att styrl1a, att med krit:sbildnineen för sjiim:ln bör
annorlunda tillgå, än hittills. Tjensten bar otroligen [ör;indrats sedan allmänna freden l 814. Det Reglemf'nte för seglaode styrlian vi nu e~:;a, är erundadt på Enp,l'lska tjensten
sådan den var vid nämnde tid, Kongl. Örlogsman na-Sällskapets l 817 afgifne förslag till Sjö-HPglem Pntf'' raststäldt
och tryckt 1834, kan numera ej uteöra den ledning som
tjeustens utbildade skick fordrar. Tjenstcn går ingalunda
illa å \'åra sl;epp, men den går ic l; e Iii; a u t i nå~: o t. Månne
det varit tänl1bart, att den ordning för krigsbildning och
skeppshålln ing, som infördes af Amiral Lalaode 1839 och
1
igenl;ändes samt snart sagd!, mel<anis!.t följdes uti Cherbourgs Fiottao 1852, kunnat eea lwstånd om, på sätt vårt Reglemente i en rnångd af fall mPdgifvt'r, det öfverlålits att behandla tjensten "efter Chefens bedömmande.''
Låtom oss öfverväga tjensten sådan den nn är. Låtom
oss upphöra att in provisera; låt om oss ertertänl;a vrrlian ar
de öfningar vi hart, hvill<a icke lemnat eller kunnat lemna
någon tradition; låtom oss bilda en permanent eskader såsom en slwla , der Sveriges och Noriges sjökrigsmän af alla
grader och klassel' ''a tour de role" kunna ö{va, se och lära tjensten och fulll10mna sig i den. Antalet i bvarje klass
af personalen , är vida mindre ån behofvel påkallar då !Jela
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Yapnet skall rustas till rosterjorden s försvar. Men lätom oss
bli[va så skicl.lit:a "och djerlva sjömftn, sa kunuiea och säkra
"artilleriste r, som de bästa hos andra nationer' sa skola vi
"icke !Jiifva en fieude någonting sl;yldi~:;e.n Vi ega allt för
oss, Institutione r som andra sakna, lynne, härdighet, nit
och • • • . . medel som vi {d beMlla, om vi upphöra att
improvisera , mrn tilltvinga oss en tradition, ärofull för fädernesland et och - dess Flotta. Carlskrona i April l 853.

C, L.

(Insänd L)
MÅS'l'E

ÖHLOGS-SJÖMANl'<EN

UTI

VISS

lltOHN

VAHA

EN

v;iL UTBILDAD SOLDA'l'?
"Devenons aussi hardis matelots, aussi habiles
Ca111oniers que le sant les meilleurs , et en face
de l'ennemi qucl qu'il soit, nous payerons d'audave."
Latande (AmiraL)

För att kunna besvara en fråga tyckes första villwret
vara, att man ril1tit:t förstår h vad den innebär. Detta oaktat! t våga vi upptaga olvanslåend e tramsiiiilning - införd i
Tidsl;ril'tens sednaste hiifte P"C· l OG - P huru vi nöd~:;as erJ1änna, att vi ej klart inse hvad som ~w·nlligen menas ruPd
det dubbla uttryckc·l, alt i viss mohn vara en väl utbildad
soldat. Vi anföra detta, för all Jermed gifva tilllwnna, att
om vi harva uppfattat nsändarrns mening oril,tit:l , så är dd
ofrivillip,t, och IJPit och hilllet att tillräkna \'år bristande slutninesförm5ga, eller ocl1så en verldig dunkf'lhet uti lns. språkvaudning. Då drt inealunda ·äl' en ny, nåcon sednare tids
åsi!]l, att matrosen m5ste inöfvas uti äntervapne ns brukande
och vårdande samt skarpskjutning tnl'd musköten så väl som
ruPd kanonen, så kunna vi ej förstä annat, än alt dcu ar
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Ios. lofordade "motsatta dsigten~ som nu "gör sig gällande,
iclw allenast sdsom nyttig utan fast mera sdsom n ö d v ä ndig, den nemligen att örlogs-sjömannen uti viss malm måste
vara en väl utbildad soldat", är detsamma, att dethädanefter iclie är nog med, alt örlofis-sjömunnen är, såsom fordom, en i vapen!'örina och lirir,slj'dnnd inöfvad matros, ulan
måste numera dertill blifva invand till sliicldiehet uti soldatens tjenstslq,ldir,het. sil visst som med soldat menas en
bevöpnad man till fots, som i slutna leder eller spridd ordning förstår att strida i enlighet med landt-talitiiiens fordringal' l så påslå Vi JDl'd hela VåflllC!1 af den inllPI'Ii{jaSte
öfvertn;else, alt det - lånet ifrån all vara "nödvändigtn a1· i hög grad oklolit att med uppoffring ar tid och penningar
sölia bearbeta våra örlogs-sjömän till soldater*). Det är
sannt, alt det i Orre år har uppenbarat sir: en fanatisk sirärvan alt tillintetgöra v5r örloes-Oolla, och förvandla Sveriges
sjöförsvar till hela uselhelrn af en sjömilis, och visst ar det,
att ;innn i denna stund röra si~ dolda !;rafter i samma riktning. Med ett dj'likt mål för öeon en vore dd oneldigen
ganska l:implip,t, alt med elst soldatesilens uppammnndc IJortjar:a den sjömanna-anda som ännu ålerst5r oss. Men är
menineen alt fortfarande vilja åstadkomma och vitlmalithålla
en duglig örlocs-Oolla, om än till antalet aldrie s5 insliränllt,
så måste man lossgöra sin fosterlandsliiirlel• från alla sjelfslwpade fantasier, aftdäda sig all l:illsinnig tilltro att på ny
väg lmnna omstöpa och nysl1<1pa hvad hundraåriG erfarenhet stadfästat, men med så mycket mera allval', enkelt
och olionstladt, rådfråea krigshistorien om våra fordna brister, samt derutaf sluta sig till botemedlet för de ofulllwm-

*j

I anledning af lns. not tillåta vi oss säga, att vi icke tro bonden
htifva mindre skicklig i sitt yrke derföre alt han blir båtsman; men
dercmoL betvilla vi, att, om bonden eller båtsmannen blifver sjöman ,
h3n sedermera blifver en lika idog, omtänksam och duglig landtbrukare som den, som ensamt är bonde.
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lit;hetel' som ännu vidhflnea oss. Omöjligt l.an man ular
förra årens lnigstilldragelser sluta sig till "nödvändigheten''
af alt våra öl'logs-sjöman borde hafva varit "väl utbildade
soldater". Ehvad som än har hejdat vår örlogs-Oottas !ramgångar, - icke har det varit dess besättninears brist på
soldat-bildning! Vår egen, så \'(il som alla andra mariners
historia, bära enhälligt sJmma vittnesbörd, att om örlogs~jömarmen blott \'isar sl;icl;lighet och mod inom slwppsrelingen, d. v. s.: är sjöman och artillerist, så uppfyller han till
fullo sina plieter emot flagg och fosterland. Man talar om
• Engelsl;a och Fransyslia sliepps-brs[lttninears landstrider uti
Indierna, och på dessa uudantaGshcwdelser silter man och
bygger systeme1· för Svenslin marinens vapenöfninzar, förglömmande liliväl, alt om våra matroser slilllle väpna sig lör
att stiga i land, så möta de Europeislfa landtrupper, reguliera,
väl exercerade landtirupper, emot hvillia det blefve en annorlunda l1amp än emot odisciplinerade Chineser, Indianer
eller Creoler. Lilia o1·isligt är det att påslå, att eftersom
vår örlogs-Ootta lian blifva bloclierad , så böra dess besätt_ningar, för att då ej ligga overlisamma ombord 1 vara inöfvade att !;unna landsliga och operera gemensamt med landtarmeen. ;\rvcn vid en sådan ytterliehet - ocliså blott en
undantagshändelse - äro doc!; våra slirppsbesflltningar, genom deras blotta tillvaro ombortl i sliPppen, af oberäkneligt
gagn för fosterlandet; ty utan brs (iltningal' siwile vi\ra sl;epp
snart blifva fiendens ror, men meJ besilltningar, h ·inga de
fieuden, att till blocliadcn uppoiTra sliepp, hvilka eljest på
annat håll liunde eöra vårt l~nd omätlig sl1ada. Sl;ulle det
docl\ i en framlid liOmrna derhan, att sl;eppsbesältningarne
nödgas öfvercifva sina skepp för ' att på land strida emot
fienden, lil;asom l;rigshistorien visar, att landtrrgementer rordom bafva gått ombord för alt bemanna slu:-ppen, sä m5ste
man då 1 såsom vid h varje annan ytterlig tillfällighet, rätta
sig efter omständigheterna och cöra det bästa man lwu; men annu rn g5nlj , icl!e kan man på undantaeshänd elsc r

1G7

166
bygea systemer och uppoffra en dyrhar tid till inöfvande ar
stridsätt, som vid blifvande lirig endast tillhöra dPu allågsnasle möjlighet. Man lwnde eljest komma derhän, alt likasom soldat -bildning beifrilS för örloes-sjömannen, skulle årlip,a sjö-expedilionE>r ocliså påyrkas för landtarnH~en, sf1rdeles
då detta sednare, som sagdt är, har verkli!]" lu·ieserfareohPt
för sig, - men ännu nJPr - ~oldatPn så väl som matrosen skulle genom eo dyliii omliinl•samhetsidliPiip,a påhitt., så
belamras med en mänp,d olil1a öfuinear och olika vapen, att
den Pna så väl som den andra, öfvpransträngd till en förvirrad mäncsidighet, slitllle förlora all pralilisli öfverläcsenhet,
och slutli[;Pil kräla ~ie fram lilisom tordyfveln under sin
egen börd<!. Matrosen i allmänhet och bålsmannen isynnerhrt hafva sannE>rligen så mycket att lära, för att rätt kunna
använda all den lirart som lirmer uti de flytande kriesmachinerna, alt vi Svenskar böra vara nöjda och dertill slwlta oss
mycliet lychliga, om vi blott kunna bilda v~ra örlogs-sjömän
till sliicldi~::e och modige krigare ombord i fartyg. Ännu aldrig hafva vi under föregående krie litmnat uppbringa dem
till denna höea ståndpunkt, och svårare blir det hädanerter, - ty fordrinearne äro större. I samma mohn som
skjutkonstell uppnått större fulllwmliehet, och artilleriets
förstörande verkan blifvit månedubblad , i samma mohn är
det nu, mera än förr, ar nöden att hos örloes-sjörnanllen
åstadliOmrna den största möjliga artillerisTricklighet, för att
så fort som möjligt krossa fiPilden och derigenom förekomma ~'een undergång. Af samma orsali erfordras ocllsä den
högsta grad ar sjömanslwp för att under och efter striden IHHI!la hastigt iståndsiltia den förstörelse man sannolilit
har alt vänta sie af fiendens (•Id. Vi hafva derföre uti ren
sjömanna-kunskap samt lwnonernas och äntervapnens skötande ett omätliet fält för våra öfningar·, livarföre det vore
en gqm liiltsinnighet emot vår örlogs-Ilottas heligaste intressen , att upptaga ,·åra sjömäns dyrbara öfni11gstid med
fältmanövrer, jäcare- och tiraljör-ex erciser, paradering krin g
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spelet m. m. CPrna medgirves, att det vore en förtråfnig
sak, att i örlogs-sjömannens personlip,het lmnna förPna iclie
allenast malrosens och . artilleristens sldckliehet, utan dertill
afve11 linie-infanteristens och tiraljörens, (och hvarlöre iclie
utstraclia bildnincen ännu iannrc '?); men ju Oere olil;a rcenskaper mall fordrar nr en menniska, desto mindre skicklighet
uppoår hon i hvarje sårsldlclt sak, och vfira sålunda männsidiet bildade örlogs-sjömän skulle, i följd af åsidosältandet
af arbetets fiirdelande i särskildta yrl•en, blifva högs! medelmåttiga, underläesna l1rieare uti ver~liga sjöstrider! Dl'lla
vore doel1 icl1e allt. C('nom den lindrigast sagdt tvetydiga
fördelPil ar all införa örlogs-sjömannen uti soldatens tjensteöfningar, lian man iifven vara viss, att örlo:;stjPns!en blir
sjömannen rörha!lie. Malrosen är nrnom sina lrfnadsvanor eu fri, oföl'l'~p,en och sjrlf!~inl;ancle varelse, Inarföre
det är en egenln·t l1os honom - han må nu vara S1ensk,
Dansli, En:;~lsman eller Am<'rikanare - alt anse dd i höt;sta grad 1·idrict alt intvinr,as nti soldat<-ns machinmiissit:a rörelsei·, hvarifrfin all omdömL·s-förmåt;a och arlwts-shidlit;h<'t,
som flro vill,orcn för all vara en ans,·dd matros, äro så p,odt
som bannlyste. VissPrli;;rn hlsc~r han Hvc'n sina hc·t;in!dichetcr emu! in!riidet i örlot:sljPnsl;-n, vid åt<~nl;iln af de "big
gnns", men hans sunda omdöme öfvH!ygar honom docil om
dnas nödvändi[!hPI, Inarföre drt oel;s?J tir ett sälit>rl c•rfarenhels-rön all lian villit:t, utan all mista k~irlekrn till ~il t
sli<'pp, underlwslai' sig de trägnaste ansträn~nincar vid inöfvand<·t af kanonernas brul; : - och likaså är det oekså ar
erfarenheten no3samt känd t, alt. ingen makt på jorden kan
afvända hans bestämda motvilja för allt hvnd som lian lwrnma nndH benämnin:; af "humbug" och "soldiering". Måhäntla iiro dock dessa sti~l utan vit: l, Iiansiw ofattliga, fM dPm
som idealisPrat sie så uti !jenslcnit, atl dl' <'j hysa när,on
annan I;.Jnsla än en blind plililliänsl~, och följali!ligen Pj tar;a
i bdralilande hvad som inom andra ll!Pnnislwr är tyel•e rllt'l' hiiji'IS<' r, - · mr n en dyliii sj piffursakelse i all ;\ra, ,a
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Iange det enda~t rör en sjelf, lieecr det dock en stor
fara uti att göra tjenslen motbjudande, lil;asom det ligger en
obesl;riOig mallt uti lrärleken {ör yrket, särdeles tlå frågan
Egnas ir.ke upprn:irksnmhet åt rnatroär om sjöyrket.
sens lynne, hans sätt att tänl;a, hans l!unslor och lefvnadsvanor, så s~tles han lätt uti en falsk ställning, och mycket
förspilles af den ntomordent liea lu~rt som bor inom denna
härdade, intcllieenta och höest egna mennisl;oldass. ~1atro
sen är lil;vfll hiss-skepp ets sena, dess st)'rlia, dess lifnillior
så väl 1•id kampen emot fienden som rmot rlementern a, och
kan ide ersallas af n5erä anclra sla[!s senor, om än aldrir,
lkn
så ralfinerade medl'!st exercis-slw lor elkr bokvett.
uheter,
<'r:endomli
matrosens
hJna
r
instilulione
vars
h
,
marin
och är oclisa sin
hurtlvinar snart af fysi sl; vanmal;t död vlird! - Så mycket utaf lfl!'an om "nödvändigheten" alt i
viss rnohn excrcl'ra örloes-sjörn annen "till en väl utbildad

icke på fredli[: l'åG er!Jållas, så iir menineen att bruka vapenmal;t, hvill,en under· bl'fäl af Conunodare Perry, består
af Liniesl;eppet Vermont, 74 l;anoner, rr eeatten Maeedania
36, Ånsfregatten Missisippi på hvill1en Com. Perrys nagg blåser: Missisippi är en hjulhusbåt och före r J O svåra li <lllOner. 0Pssutom medföljer tvenne andra Ånefregatter och en
Ånekorvett , samt fem svära seelande !(orvetter med rnauöverdäcli or. h förande tiilsammanslaudt I 02 l;auon er. Eskaderns l'oll;styrka uteöres af 4000 man, och lianonanialet är
260 styclien, hvaraf de Oesta fli'O af den gröfsta l;aliuer.
l l-tums bomb-l1anoner, IJVill.a kasta bomber som väe~ 123'
äfvensom pjesrr som l1asta masiva kulor, hvill;a väga 125
'lf. Ameril;anarne p~stii sjelfva, alt ännu aldrip, har en !lotta, med samma lianon-antal , varit istånd att !;unna sprida

soldat''.

Not·d-Ameri!ransli fyx. En rik No rd- Ame riliansll llandla'nde har låtit bygga en '\team- yadt", på l11•ilken han med
sin familj orh vänner, nu eör en lusttur till Europa. Den
är redan i England hvar·rst den skall besölw fttsl,illica hamnar, samt sedan gå tiil Köpenhamn, StoclillOim, Pettershurr,, och vidare till ~Iedelhafvet. Fartrcct är 2GS fot öfver !;ölen och är en hjulhus-åne båt. Den är med yttfJrsta
p ra lit inredd, l;ostar 500,000 dollars, och har en besältning

R. o. Ä.

·-
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H v a J'J c h a n da.
Nord-Arne1'ilianarnes expedition emot Japan blir· san•
nolilit en af nutidens märblizaste tilldraeelser. [luder loppet
af nere år bafva hpanesaroe fåneslat oc!J på det erymmaste
misshandlat Nord-Amerikanska äfvensom andra nationers sjömän, hvill1a eenom sl;eppshrolt Llifvit liaslade på deras kust.
Dessutom hafva de bårdnackat viiera t all slaes vänsl•apliz berörinrr med sjöfarande son1 l'<ll'it i behof af de oumbårliza ste lifsförnöd euhet er. Nord-Amerilwnarne hafva derföre utsä ndt en l's lwder af örlogsfartyrr, för att nf Japauesarne for·dra uppråltelse , samt att p5yl'lw att Japanesisl1a kusten blir
(lp pen för alla C!Jristna folksia e. Kunna dessa fordrias nr

n,

en s5dan förstörelse som denna.

af nära l 00 man.

ltfärliliga artilleri-{örsok lwfva nyligen blifvit verl;stälda
i Portsmouth . ~lan har ifrlln exercis-slie ppet Exellent sl;jutit sl;arpt på ett sammalt sl.rof York, ombord på hvill;ct
l'oro placerade ulsliilli3a lil Jdarle spninp,bomber. Flere af
dessa bomhrr blefvo träffatie af bulor ilfvensom ar andra ic~
lie laddade bomher och sönderliros sade, hvariuenom eldenister uppl;ommo utaf friktion emeliun jernbitarne och antände lwutladddnin,qnrne.

Nilcra cancrr hand e dr l ' ull iHHll•

no
berna kaslades osliadde nr sina lådor , men endast en rnda
gång att icke krutet anliindes när homh.:,n krossades. Ärven uppstäides flpra liop,erslwr, uti liva!' och en af dem 1
voro tvenne karduser, hvaraf flpre träffades och krutPt kaFörsöken skola fortstades omkring utan att antändas.
sättas.

Bly-::dnlr. En firma Morexood ~ Rogers i London till·
verkar plåtar af bly oeh zink lörl·nade i lunna lagf>r, hvilk"n
komposition pa s5 sålt brp,aenas att Plldasl blysidan är utsatt
för lnflPns åv•·rk~n. lll)'cls e:;ens lwper <iro varaldit:ht>t och
smidiehrt, zinkPils ur fasthel j förPnas d•' ssa så uppkommer
rn m• tal som är varatdie och mjuk , och som lål•·r· arb"ta
sig med lfttthd 1 och skäres Pj stort Hårare iin oljPmålad
dul;. Sardo•lrs pfi rökica stftll •· n vrrkar luftPil mydd för~\örande på zinl•, men i d~>nna ~nrnposilion be~l<yddar hlyt>t
zinkrn. Till trappor och golfs bt'liicl.nint: ar den hiillre än
bly emt>dan den fallr-r l'fl,.r j•· mnarP och tälarr, och gf>nom
d•·n faslht>l och det stöd som zinkPil nl<'dtlt'lar unclrrifriln
varar d r nna lwtädninp, lilllgre iin om dPn vor<' l'llsamt
af bly 1 In il k P\ iii\ f' il I'Or e vida dyrare. Såsom slirppsförh~dninp, hör d··n icl"• hunna smutsas rn}<'ht 1 och föGa lida
af valtnds fril-tion*) .

Tr(lnsport af en obelisk.

S<·•lan En::elsmannPn filrdrifvit
Fransm:.intlt' ll ur Egl pten, sldinl.te Sult:Jll el e förre en ol.Jelisl<
"kteopatras nftl" 1 som i ansrencle till dt>ll betydliga transportkostnaden hittills Pj blihit afhärntad. Nu vi lja lil<väl Engelsmiinn<'ll till sitt land öi'I'Prföra dPn sflsom sPgPrtrofe ansedda, 75 fot höga obPiisl,Pn 1 och uppsätta drn i Lonrlon. ör*)

Rl'd:Jn för tl cre är sedan anvlindc Amiral v. Sydow i Storkholm en
fdrcni11 g af bly och zink till musköt- och pistol-l<ulor, för att kulorna skul le erhålla en fa!'thct som oj plattades emot hård ek, och
Pj gru;;arles emot t egc l s t~n, men lik viii i deL niirmaste bibehöll kulaJlS tyn gd och öfri~c goda egenskaper.
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versle Lloyd hal' föreslagit att verkslalla transporlen pä eu
slaGs flotte af gutta-perclia-cylindrar. Vigten uppskattar han
till 250 tons, h viilien skulle uppbäras af 30,000 fot sådana
cylindrar. I-lan vill omgifva hela obelisl1en med cylindrar
från 72 fot till 12 fot lån:;a, och l 04 eller 105 stycken på
h varje sida. Vid 1 O fots vattendjup sliUIIe hela massan kunna flyta och lätt handleras, samt utan möda lmnna tagas i
släptåg af ett ångfartyg . segel och roder skulle ä !lotten
anbringas. 28 lons gutta-percha skulle erfordras till de
hermetiskt slutila rören, och Gutta-percha-Compagniet har
erbjudit sig att till den 15 Oktober mot 2295 pund st. lefverera den erforderlica materielen, Ii vilken sedan kunde her,agnas för andra behor. Öfverste Lloyd vill åtaca sig den
tekniska ledningen af företaget, hvilliet enligt hans mening
erbjuder föga svårigheter, och man väntar att Regeringen
befordrar det till verlistållichet.
För öfverförandet af Luxor-obelisken som pryder "Place de la Concorde" i Paris beböfdes 6 år j för att transportera den från templet vid Luxor åtgingo tre månader, och
för transporten till Cherbourc begagnad es elt för ändamålet
särsliildt byggdt fartyg. En tid af fyra månader erfordrade~>
till obeliskens fortskaffande till Pari s från Cherbourg, och
först på tredje året dereller voro alla förberedelser vidtagna, så att densamma kunde på sin nuvar~nde plats uppstallas.

(Rombercs

Z~itschrirt.)

Order den 30 Maj 1796. Som alla Skepp och Fregatter i Flottan med denna dagen erhållit besättning enliet besättniogslistan , förrättas alla fördelningar med första så till
qvarter, backlag, koyrurn som al1tion m. m. • • • . • Till
bibeballande af lilihet i hela Flottan sladcas eo Generel
Regel: I:o upprattas en Kundsliaps-Rulla hvaruti hvarje karl
anmärkes endera, väl befaren, sjövan, eller obefaren j der
bredvid: stor, medelmåttie eller liten, rödlått eller blel•,

u
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brunett eller blond, starl1 eller svag, eammat, tlH'de15ldrie eller ung, vig eller tung, rorgängare, bandtvärlwre. - ••••

Utdrag af orderna d Fregatten Thelis; den

23 April

17
Som jag funnit flere gånger en del af vagthalvande
llerrar Officerare, under deras vagt ofta sitta afsides litsande uti böcker, h varigenom mindre uppassninp, skedt, isynnerhet sedan anlwmsten till Canalen, h varest flere fartye anträffats som visat flagg; och som detta är stridande emot
Reglementet, utomdess att vi äro med en sort Flotta, hvarest flere lwrma härå !:!iöra anmärlminp,ar: således averteras
bärmed j det, då jag framdeles finner detta inträffa, går den
Officer uti arrrst, för minst några dagar för första gången ;
lil1vål ej obetaget för llerrar Officerare vagthufvande, h vilka
genom observationer och öfninear uti tjensten vilja employera sin tid, då det anrnalas till den iilsta vagtharvande Officeraren, som jaa till denna dag funnit gansila få u tu f, men
recommer.deras de unp,a llerrar F:lndril;ar till på det hiigsta. . • . • . .
D. G. B.

Officiell Stadgande.
sedan IL M:t, efter inrättandet år 1845 af !"Il Artilleribåtsmans-l;or·ps vid Fll•tlun, i nåder meddelat åtsl;illiga för:)ndrad e föresl1rifter, helr:HFande den tjenstt:öriug, som förut
5täg förra SjöartiliPri- ellen numera ~larin-rer,ernentPt, har
IL M:t, så viii med afseende derå att Artilleri-håtsmanslwrpsen, vid infallande krir:, iclie är tillr;icklig att lemna sjöförsvaret erforderligt antal Kanon-kommendörer, jemte bebölligt manskap till artilleri-arbeten vid stationerna, som ock
i betraktande df'raf, att, då den del ilf •lenna l;orps, som utgöres af roterade båtsrmnsliållet, endast livart tredje fir npp-

fo1·dras till tjensteörine: l1or·psens fulllwmliga danande till en
stamtrupp, i h vad rörer handlerandet af de i detta försvar
ingående vapen, sålunda är både med svårieheter och tidsutdrägt förenad t, samt härtill lwmmer, att \\'l arin-regrmeutets tjenstgöring, på sätt den för närvarande är bestämd,
icke lemnar ett emot dess underhålls-Iwsinad svarande gagn,
den 25 sist!. Maj i nåder förordnat, att, utan rubbning i
hvad rörande Artillel'i-håtsmuns-lwrpsen vid Flottan förut
:ir stadeadt, Marin-re[!ementet, med bibehållande af sin nuvarande benåmning, Iladanefter silall, utan ertersättande af
den infanteri-exercis, dervid hittills eet l'lliD' jernte hvad i
öfri3t till en infanteri-trupp edordras, äfven bibrinGas den
fullständiga öfning i artilleri- 6Ch handvapnens handterande,
samt, i den mån tid en sådant medgifver, den l;ännedom i
artilleri- och laboratorii-arbeten, som iir nödvåndig, för att
regementet må uteöra en Flottans stamtrupp i hithöraode
delar af sjöförsvaret, samt lmnna lemna Flottan Kanon-lwmrneodlirer, äfvensom att de Und rr-Of!'icrrare, hvill;a vid regementet hädanefter antagas, böra undergå examen i sjöartilleri-vet ens l;apen och hafva si[! ålap,dt att inhernta (;ännedom i artilleri-arbeten , på sätt redan vid Sjöartilleri-Regementets organisation 5r IS24 beslämdes j siwlantie de för
regementet gallande statlt:anden i allt öfrit:t förblifva orubbade.

-===
SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA J{ONGL. BREF'
GAR'

GENEHAL-ORDER l\1.

l\1.'

FöRORDNIN-

UTGÅl'IGNE FHÅN SJÖfÖR-

SVAHS-DEPAHTEl\IENTE~

(l\ongl. Bref.)
April den 19. K. M. har i Nåder befallt, att en Lentille-fyr
af 4:e ordningen na courtes eclipses" silall uppföras på
Koster i stiillet för den denarande blinl;-fyr,
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Den 26. K. M. bar tillagt Be ffi lh. Amiralen i Ca riskrona, för
den tid han delta sitt embete innPhaft, en gratifikation ar
I 000 Rdr Blw att utgå il f 5:te hufVLld-titelns anslag till
extra utgifter.
S. d. K. M. har i Nåder beviljat 4 Flottans Under-Officerare, hvill;a voro kommenderade ombord å Korvetten

Carlskrona, vid detta fartygs förolyclwnde, gratifikationer
af tillsammans Rdr 466 32 sk. Blw.
S. d.

K. lVI. har i Nåder funnit sldil förordna att Informations-Officerare och Under-Officerare vid Under-Officersslwlorne i Cal"lsilrona skola, enär de under lärotiderna
fullgjort hvad dem i och för undervisningen ålegat, komma i åtnjutande af bärför anslugne arfvoden, utan afdrag; samt i Nåder beviljat n. v. lnformations-Olficeraroe
i Navigations- och Artilleri-slwlorne i Carlslirona en gratifilwtion för en gång af Blw Rdr 66: 32 sk. hvardera, i
och för lwstnadsfritt meddelad undervisning för undergående af Sjö-Oificers-examen åt Under- Officerare.
(General-Order.)

Maj den Il. 1{. M. har i Nåder tillåtit Sekund-Löjtnanteo
vid Flottan IL Peyron att under hans löpande semester
för helsans sl1ötande resa utrikes.
Den 17. 11. M. Ilar i Nåder tillåtit Kontre-Amiralen m. m.
friherre C. H. Nordensl;jöld att anlägga och bära dekoration af Röda-Öms-Ordens 2:dra !dass, samt KommendörKapten m. m. E. A. Printzensliöld och Kapten m. m. Frih.
Th. Cederström att anlägga och b<ira dekoration af RödaÖrns-Ordrus 3:dje klass, hvill;a dem af II. M. Konungen af
Preusseo blirvit tilldelade.
S. d. 1\, M. bar i Nåder beviljat Sek. -Löjtn. P. S. H. Starck
3 års tjen slledighd för idkandu af in- och utril;es sjöfart a handclsfalln; .

Den 20. K. M. har i Nåder beviljat Löjtnanten vid Flottans
Mechanislia korps B. J. Jonzon , 2 månaders tjenstledighet
att resa utrilies.
Den 20. K. M. har i Nåder tillåtit att ynglingen F. Klee n rår
på egen kost, såsom Extra l{adelt tjenstgöra på Linieskeppet Carl XIII under dess förestående expedition.
Den 24. [(. M. bar i Nåder beviljat Sel1.-Löjtn. R. Bedenberg 2 ~ års tjrnstledighet för att idka sjöfart å handelsfartyg.
S. d. 1\. M. har i Nåder utsett Prem.-Löjtn. C. A. Pettersson att bevista ett af Föreständaren för Observatorium i
Washington Löjtnant Maury föreslaget Meteorologislit möte.
Den 27. K. M. har i N_åder beviljat Sek.-Löjtn. Fri h. s.
Stackelberg, 2 månaders förlängning å honom beviljad
tjenstledighet att sköta egna angelägenheter.
Den 30. [(. M. har i Nåder tillutit att Kong!. Preussisl1a Ångfartyget Salamander får under loppet af Juni månad, till
undergående ar reparation , becagna reparations-dockan i
Carlskrona.
Den 31. re M. har i Nåder beviljat Sek.-Löjln. G. Bratt tjenstledighet för att å Briggen Glommen vara Befälbarvare och
Lärare för Takelskolans i Götheborg Elever.

r; en era l- o r dc r.
(Cartskrona Station.)

Alt tjenstgöra uti Eslwder-Chelen , Kontre-Amiralen v.
Krusenstjernas Stab, kommenderas [(apt.-Löjtnanteu O. Santesson som Flagv,·Adjntant och !(apt.-Löjtnanten Jeansson
vid Koostr.-korpsPn som Expeditions-Konstrulilions-Officer.
(Den 4 Maj.)
Kapten-Löjtnant N)'ström Ljenslgör som Adjutant hos
Kommendanten. (D en 7 ~Jaj.)

176
På Mörsare-fartyget Surtur, kommer Artilleri-exercisskolan innevarande sommar 1 under det att den är förlagd
på Exercis-skeppet, att öfvas med bomblwstning.
På Lastdragare-fartygen, Briggen Harmonien och Galeasen Pojken, lwmmenderas: å den förre, Chef: Kapt.-Löjtnant Rosengren ; kommenderad Officer: sekund-Löjtnant
Borgenstjerna; å d!!ll sed nare, Chef: Premier-Löjtnant C.
Fischerström. (Den Il Muj.)
Prcm.-Löjtuant Pantzerhjelm mottager den 17 dennes
Chefskapet å Post-ångfartyget Svenska Lejonet. - SelwodLjötn. v. Sydow tjenstgör som Varfs-Adjutant. - sekundLöjtnant Schyberg kommeoderas som Instruktions-Officer å
Exercis-skeppet Fäderneslandet. (Den H Maj.)
På Post-ångfartyget Svenska Lejonet kommenderas sekund-Löjtnant Blom. (Den 2S Maj.)
tion.

Kapt.-Löjtn. Natt och Dag placeras på Carlskrona sta(Den 22 Juni.)

Sek.-Löjtnant EhDNJVist tjenstgör l. v. vid Götheborgs
station. - Prem.-Löjtn. S. Lagerberg tjenstgör som VarfsOificer. (Den 25 Juni.)

Fö1·iindringar inom lfongl. JfaJ:ts Flotta.
Befordringar :

Den l Juni. Till sekund-Löjtnanter: utexaminerade 1\adett-Korporalerne, A. Ch. Meister och P. E. Arhenius, [{adetten R. Th. Norden , och ynglingen Grefve W. MoltkeHvitfelt.
Transpo1·t:
Till Flottans Reserv-stat öfverflyttade: den 19 Maj, !\apten-Löjtnanten C. E. Wiens; den Il Juni, Kapten-Löjtnanten

ociJ Hidd . G. Wahlqvist.

