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Till det nu instund ande ril;srnötet, l1an det vara värdt, alt
i minnet återlwlla sista ril;sdagens lilldragelsPr j hvad som
rörde 5:te hufvudtitf'ln . Det ar äfven j sin ordning , att fylla
den lucl;a, som efter niimnde rjl;sdag uppl;omrnit j tidsliriften, r,enom utevaro n af den bruliliga redogör elsen för riksdacsför!Jandlingarne ancäend e Oottan. En dylil; redogör else
har, med afseend e på förra ril;sdaf.:Cil; 55. mycliet mera skäl
för sig, som det, för hvarje viin af Sveri:;es maritim a, lj'ftninc, är en arq~enäm l;f1nsla att se lillbalia huru de då för•
samlade Hi!ie!s St:.inder, med en på dessa höjder lilw sällspord som sann uppfallninp, af ett sjöförsv ars riitla anda
och pratiiisila aaviindh arhet, gåfvo frihostiga ans lag åt flottan, samt på det bcstilll!daste stötte tillbalia uet projekte rade
helt olilia system, som framlad~s till deras bepröfv ande. Detta, inom rilisståndcn ej vanlir,a förldillandP, var så mycl1et
mera märliliet, som den dåvaran de Chefen för Sjöförsv arsDeparte mentet, Stats-B udet Gre(ve v. Platen, med ospard
möda och myden l;dane, sölil.e vinua ritids sliinder s medverliall till en öfvergång ifrån ett på stadia örlogssl1epp grundadt sjöförsv arssyste m, till ett så lwlladt kustförsvar, hvi llie!,
genom sin tvålicinade beshalfenhl'l, slitdie lwnna omfatta såval armeen s strateei , som förmågan att på sjön uppträd a emot
fiendtlip,a örlogsrniin, - men hvilliE't, som saetlt är, rönte
föga eller inp,a syrnpalh ier. Och rilitds stiinder s opinion var
så myrlid bestiimdare uttalad, som de icl;e allt·nast vägrade
alla de anslag som (. d. Departe ment-Ch efen, Grefve v. Ptaten, j(ireslagit i del nya systemets syftning , utan ginp,o ännu
längre uti sina [\sigtns lört)dlir ,ande, i det de beviljade lwart
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oclt ett a{ de anslag som kunde vara till det nuvarande systemets fördel och liraftigare utveclfling. Vi hunna icke här
upptaga ifrf1p,avarande rilisuazsförhandlingar uti deras helhet 1
mPn vi skola redogöra för det vasendtligaste af r. d. Departements-Chefens förslag, och de nya stats-anslag som der•
uti begärdes, älvensom för de mest framstående tilldragelser 1
som i afseende på dessa allslag egde rttm.
Den projeUerade förändring sjöförsvaret så'lnnda skulle
undergå, bestod, hvatl personalen beträffar, hufvudsakligast
de!'i, att Gf'HH'nsl;~pen fördelades på Marin- och Sliärgårdsbataljoner, med nödigt befäl och staber, IJVartill var nödvändig en tillölining inom olflcers-personalen af 4 Kommendörer, 1 1\apten, 12 Kapten•U)jtoanter, 5 PremiH-Löjtnanter,
samt 25 Selwnd-Löjtnanter. Dessutom siwlie 3 Amirals-, 4
Kommendör-l{aptens- och 28 Under-Officers-platser indragas, rör att medgifva en ytterlieare ti llöknine inom de lägre
Officers-graderna. Officers-korpsen skulle derigenom ökas
11;1ed inalles 70 Officerare. Regements-Officerarne afsldljdes
i en fast fördelning emellan de seclande och de roende fartygen, men subalternerna fördelades i 3:ne delar, att turvis
tjPnstgöra på de s(•glande fartnlen, på de roende, och på
stationerna. Inom materielen sliUile liniesl\eppet utdömmas.
De bästa af de dåvarande lio ieslieppen skulle, oaktadt betydlig kostnad, nedhuggas till fregatter, och de öfriga dels slopas och dels underhilllas såsom blockskPpp. Rodd!lotiljen
skulle deremot utvidgas till 22 bataljoner, och för att göra
den fullt tjeostbar vid krie, voro 22 st. ängbogserings-fartyg
nödvändiga, eller ett för hvarje bataljon. Den blirvande materielen simile fastställas till:

6
3
3
3

st.
st.
st.
st.

Det yttre sjöförsvaret.
52-kanons-fregatter.
H-kanons-fregatter.
20-kanoos-korvetter.
l O-kanons-briggar.

a

st. 6-kanons-skonertaJ',

3 st. armerade ång-lwrvetter med 300 hästkrafter.
3 st . armerade åne-korvetter med 200 hästkrafter.

2 st. större oarmerade ångbåtar.
4 st. blockskepp, så länge de med måttlie kostnad kunde underhållas .

H
8
22
22

J(ustförsvaret.
bataljoner lwnonslupar med tillhöraode trossfartyg.
bataljoner Ilanonjollar med
d:o.
d:o.
st. Chefsfartyg.
st. ångbogserings-fartyg.

J följd af de betydlien summor, som denna projekterade
materiel skulle kosta, kunde den, enligt förslaget, icke beräknas färdie i tjeostbart sllicl; förrän efter fyratio år. Alla
förändringar och oml;ostnader m. m. voro utarbetade och i
förslaget upptaena med mycken omsorg och utförlighet,
hvi ll1et också uti ineressen till stats-utskottets betänkande
frarnliallade följande erl•ännaode: "Öppenheten af denna
Depart~ments-Chefens framställning, fullständieheten uti utarbetnin!~en af den uppgjorda planen och deruti uttryckte grundsats, att den materiel och personal som finnes, bör vara i
fullkomlig ordning och tillräckligt ö{vad, samt allt färdigt att,
vid päkommanue lHi(!, ktlllna, utan dröjsmål, kraftfullt uppträda till fäderneslandets försvar, erkännes med tillfredsställelse af utskottet, som dymedPlst erhållit en förut saknad
ledbing för bedömmandet <~f statshehofveo på denna hufvudtitel.'' Dessa, som det tydes, valförtjenta lwmplimanger voro
icke alldeles utskottets eohällisa uttryck, utan väclile någon
stridighet, och föranledde älven till ett par reservationer.

De förändringar och tillökningar uti de ordinarie anslagen, som f. d. Departements-Chefen föreslog Koogl. Maj:t att
äska af Ril;ets Stäoder, voro följande:
[(ongl. Moj:t föreslog, att nedannämnde utgiftsposter, som
principvidrigt äro upptagne under den till Flottans underhall
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och nybyggnad anslagna summa, måtte frtln anslaget till materielen, skiljas:
a) Extra- och Expelrtance-S taten . . . . . rdr
b) arfvode tlt Professor Selander för meddelande af undervisning i pralrtisli astronomi m.
m. åt J(adetter och Under-Officer are . . • .

9,39;~:

-

500: -

182: 24 .
c) arfvode till Tygmästaren pil Drottningskär
d) arfvode till posthafoande officern på sjufr60:
huset i Carlsirrona . . . . . . . . . . . . . . .
Hanonieret·
J1Iatroser,
Mariner,
lit
e) beklädnad
.60,1 GO:
och Slwppsgossar . . . . . . . . . .
3,5118: 36.
r) skeppsgossars inlwsernerin,q
g) Applilwtions-s lwlan

1 ,o oo:

i Carlslirona
~~lllll!J>H

r dr 7 ~,864: 12.

och på så sätt öfoerflyttas, alt de under fitt. b) och ,q) förekommande summor torde lwn11n a under rubriken: "Utgifter
till diverse !who{" ö{verföras under til eln: "Diverse anslag,''
och återstoden förflytlas undet· anslaget till "Flottans aflöning."
Li/wså att följande utgiftsposter ;
h) sjulwården, per medium . . . . . . . . r d r 2G, l OIJ:
i) skrifmateriali er, ved och ljus till embetsmän,
kanceli er, lrmttor, kaserner m. m., per medium 1s, OOG:
11) extra utgifter till diver.~e belwf . . . . . . !l,S50:
Summa I'CJr 53,950:

också upptagne under förstnämnde anslag till materielen,
mdtte, med bibehdllande af nuvarande rubriker, ö{verföras
under titeln "Diverse anslag."

undantag af de under lit!. a) upptap,na 9,393 rdr,
om hvill>•l särsidlut är stadgad!, att de i moho af expeUauters afgåog, åter komma alt anvnnuas för sitt ursprungliga
ändamål, fann st~ts-ut.skoltct, lika m~d Konzl. l\laj:t, att de
~led

här ofvan upptagna utciftsposte1· ickf! böra belasta anslaget till
flottans underhåll och n ybyggnau; men stats-utsliOttet delade iclie den iisigt, att de under lit!. e) upptaene 60,160
rdr, liimplieast liunde öfverllytlas till :lOönincs-staterna, utan
böra, till mera reda och sammanhang, bi!J e!Jållas under materielen, och der uppföras und e1· egen ruhril1. De iil'rip,e omnämnde utgiftsposternas öfvcrOyttninr;, i lililwt med [{ouGI.
Maj:ts nådiga framställning, tillstyrlrte stats-ut slio ttd ril1ets
ständer att bifalla.
J{ongt. Jllaj:t föreslog, att då dtslrillige af de lillölmingar
anslag, af hvillw flottan är i belwf; äro af' den bes!wf!'enhet, att de på o r d i n a r i e stat måste anvisas, så bör·, till
lättnad håruti, några a{ de be/w{, hvartzlt anslag nu å denna
stat äro beviljade, som ej äro af lilra p ermanent hes!wffenhet
som de nu föreslagna til!ölmingar, med mindre r. lägenhet blifva föremål {ör e x t r a ans!a,q, samt således fi ·ån titeln afslriljas. Ett sådant forhållande är· endast inom ansla,qet till
"flottans underhåll och nybyg,qnad'' utgörande, med berälrning
af redan anförde omflyttningar, 477,683 1·dr 16 sk., och af
denna summa kunde 384,249 nlr 40 slr., omfattande frostnaden {ör fintlans arbetsmanslw p och beoalrning, underhtlllslwstnaden af' den nu be(intli,r;a materielen, samt /'örhöjning
rleri, som skulle uppkomma ,qenom ansla,q till ölwdt portionspris åt den uppfo1·dradc vätsmansstyrl wn, oc!t j(Jrbätlntde
löner åt h"nrilcm·lrssta ten, -- under benämning "(fnttans
underhåll" å ordinarie strrt qDarstd. Dä sistnämnde summa
jernf'öres med den som siwlie till flottans undeTiu1lt och nybyggnad vara all disponent -1·77,683 rdr 16 slr., uppstår en
sliillnad af 93,4.33 rr!r 24 s!i., utvisande det belopp, !wartill,
genom denna åtgärd, liunde inom lwf'vudtiteln beredas utrymme för de ölwde anslag, som äro af bedwffen!tet, att böra
pli o r d i n a 1' i e stat uppföras.

Slats-utskolte t, wm i sina ueriiliuingar liOillmit till en
behållning nr 502,115 rdr 3 siL, eller 2~,13l rdr !jO sli.
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mer å titeln "flottans underhåll och nybyggnadn än hvaJ
som uppears i [{ongl. Maj:ts beräl;ningar, faont sie icke f'öranldtet tillstyrlw den skenbara neJsättningen af circa 93,000
rdr, hvilken summa nog sliulle återgälJas i extra statsrPgleringeo. Men i sta llet tillstyrkte utskottet, atl i så måtto hitråda
[{oncl. \\laj:ts nådir;a framställning, att å de ordinarie anslagen slHIIIe till "flottans underhåll" uppföras 394,115 rdr S
sk., samt återstoden 108,000 rrlr till "flottans nyhycgnad."
Af den eiorda framställninp,en, tillstyrlites således endast delningen ar anslaget till notlans "underhåll och nybyggnad."
Meninearna voro rnycl<et r,ldljaliti[l3 om behörigheten ar denna delning, som ej lwnde bes lutas utan genum Yotering, och
föranledde äfven till åtsl<i lliea reservationer. Vi liunna ej underlåta anföra följand e af Grefve C. G. Mörners rese rvation:
11
Utskottets beslut att nu fördela anslaget till flottans underhåll och nybyggnad, oeh särsliildt utsätta, huru mycliet som
skall användas till underhållet, och huru mycket som må gå till
nybyggnad, har jaa ej li!Jnnat. biträda, emedan jav, af en sådan fördelning förestallt mig nere olägenheter möjligell kunna
uppstå, men svftrligen nåsra öfvervägande fördelar." - Samt
vidare: "Men, om en sådan fördelnine nu skolat sl1e, har
jag trott, att den hade bort erundas på de redan för hand
varande !örhållanden; och i detta hänseende lemnar den
åberopade underdåniga rapporten "(Grefve v. !'latens underdånigs to rapport till H. M. Konungen, åberopad af en annan
ar utsliOltds ledamöter)" den upplysninr,, att för underhållet
ar den ou hellutliga !llilterieleo erfordras årligen 533,075 rtlr
(sidan 141 ). Enligt Herr Departements -Ciidens <'g r. u beriil;niog, är således icke något att från det rJuvarand e anslac et
nfsldlja till nybyggnad, så vida den redall beUntliza materielen skall bibehållas, utan uppliOmmer den af honom beriiiil ade förminsliade underhållsliOstnaden hufvudsaklig en 1:enorn
förändring, och, i vissa fall, förminskning af materi elen, såsom t. ex. om man \'iii med en lwstnad af 800,000 rdr till
svåra fregatter nedhugga 3:ne liniesl1epp, under rubriken ny-

byggnad, upptaga 189,790 rdr till underhäll ar frrgatterna
Josephine och Chapman, samt lwrvett(·' n Najaden i hjelpligt
skick m. m. (se sidoroa 147-149 i rapporten) . Herr Uepartements-C hefen säger (sidan 140): "Nåv,on lirartigare be'lll'isning af ot.illrä cldigheten utaf de anslaf!na medlen till uo"derhåHande af den materiel, vi hittills ansetts höra ef!a, kan
11
ej framställas, iln att rndast för underhållet, om 3 skepp
11 lwnoa förvaras i docka, som hittills ej varit fallet, t>rfordra"des, såsom förut är visad!, årlif!e!l . rdr ~33 1 720:
11 1JVartill hör läggas underhållet af 4 linie11skepp, då dessas antal utgjort 10 i stallet
11 för af mie berålwade 6 • • . • • . • • • . 104,353:
"Summa till underhdllet hehötligt Bko !\dr 538,013:
"hvaremot pt'r medium under 20 år till bdde nybyggnad och
11 underhdll endast liunoat använ.~as, då extra anslagen inbe11räknas, en summa af l31w !\dr 489,11)2. Sliillnaden tillkäo11nager en brist i underhållet af minst 49,000 !\dr l31w årli11
"geu, hvarigenom materielens förfallna sl.icl1 l~itt förldaras.
Alt ou på förhand genom ett tilläfventyrs förhastad! beslut
nedsålla den, efter hvad sålunda utred! blifvit, redan otillräckliea underhålls-su mman, och dymedelst göra det onda,
ännu värre, har ej synts mig med statens sannsliylldiga intresse förenlie t, m. m. Uti Herr F. lJI. af Pulres reservation
anföres följande: nLikaledrs måst l' jag reservera mig emot
utskottels beslut att, i motsatts till hvad utgifts-afdelningen
föreslagit, och hvad hittills varit vanligt, dela det förut på
ordinarie stat uppförda anslaget till ,Flottans underhåll och
nybyggnad" uti 2:ne delar, hvaraf till Flott~ns undPrhåll endast upptar:its 394,115 rdr 8 sli., samt resten, eller 108,000
rdr till oyhyr,gnad . Då man besinnar den mänr:tl ar utgifter som erfordras för underhåll af flottans 3:ne varf och
'
stationer, samtlige fartyg, samt komplettering af deras inventarier, m. n. utgifter, som hitintills belastat denna utgiftstitel, så inses lätt otillråckli~heteo ar dclla ansla g, så \'ida
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man ej anser en stllrre eller mindre dPI af det, som nu linnes, lwnna och böra lemnus utan underhdll. I !{oncl Maj:ts
nådiga proposition uppeifves väl, att Fiol t ans underlifdl kan
bestämmas till endast 384,249 rdr 40 si;., llH!I1 nfigon upplysning, huru detta resultat vunnits, har jae ej funnit uti motiveringen till det förslag, 11Varaf utsliOtlet förlilarat sig hafva
erhållit "en förut ~aknad ledoinc" för bedömmandd ar sta!sbelwfven på denna hufvudtitel. Oti sin underdåni~a rapport
angifver Oepartements-CI1el'en en summa af 538,075 rdr silsom erforderlig till !lottans undt~rhåll, och förlilarar derjerote hufi'Ud-orsal;en till materielens förfal!na sldcli lip,p,a deruti, att anslur:et till U!Hierh511 iclie varit lämpadt efter hehofvet. Då nu anslaget till underhåll "lwnna! bestämmas"
till vida mindre än förut, men deremot dPlllla minsln1inc af
anslag ieke blir annat än en omförinr;, enflr hrtydligare summor äro äskade i och för nybycgnud, så Pger detta utseende ar att hafva sl;ett icl;e för besparings sliull, utan för att
kunna så snart som möjlict hlifva qvitt allt, som påminner
om, att Sverige eet en flotta.''

0{/icers-Ilorporaler, äru ä Carlslirona station placerade, måtte
utsträckas till 100, hvilfw med en f'örändrad benämning af
1:sta klass ltlatroser· måtte erhålla:

a

. . . rdr 4,25S: 16. 9!2: 24. -

70 man
8 sli. pr dag
30 d:u å 4· sli. d:o

Summa rdr 5,170: 40. --

A{går den {örhöjning, som nu enligt stat gifves 46 man å 4 slr. pr dag . . . • . . . . l ,399:
äterstår forhöjd ajlöning tilli.·sta !dass Matroser· 3, 7 7 l:
DeliU:t al' Ko ngl.

8.
•> L)
(.J . . .

Mdj:t äsbde förht)ida a[liinine-, åt

flådanefter liallade l:sta Iiiass

~latroscr,

d<~

tillstyrkte stats-ut-

sliOite t.
J(. M. för eslog, atl då det är beräfmadt, alt inom bålsmanskorpsen bilda J(anon · J(ommendörer for yttre sjö-försvarets {artyg samt J(m·poraler till en del af beväringen, som
piJ, skärgårds-flottan sitall användas, så har ett i lärhållan-

de till beho{vet bestämd! antal i förra a{seendet ArtilleriBåtsmän, och i

det sednare Vice-Horporater bli{vit beräk-

J(ongl. Jiaj:t {ör·eslog följande tillökning i officers-per-

nad! att {ör dessa ändamål danas, lwilka, då de vunnit ap-

sonalen, såsom nödvändig för att !runna fordela båtsmanshål-

probation, och befinnas fortfarande ega den lwnduit, som gör

let på JJJarin- och Skär·gårds-bataljoner, och derigenom gifva

dem passande att {ylla dessa inom fl ottan malitpålig,r;ande be-

det en förbqttrad militär-organisation, nem[,:

fattningar, ansetts böra till belöning oc!t uppmuntran tillåtas
ett särs!rildt årligt arf'vode. Deras antal u/gör 1,216 man å

4 J(ornmendörer, lön it rdr 2,G§O
1 J(apten
d:o • . . .
12 J(apten- Löjtnanter d:o it
5 Premier-Löjtnanter d:o

a

25 Sehund-Löjtnanter d:o it

l H,"l2 H:

l ,25 0:
l O,OSO:

84 O

430 .

2,150:

250 • . . . •

6,250:

--------Summa rdr

30, ~50:

Denna Kong!. Maj:ts nådiga proposi\iou afstyrlite StatsOtsliOttet helt och llilllet.
J(. M.

föreslog,

att den forhöjda aflöning, som gif'ves

ett antal af' 46 Matr·oser·, hvilka, under benämnin.rJ af Under·-

6 Rdr 32 sli. per man

• . . • . . . . . rd r

tl, l Uti : 32.

Detta 1\ont:l. ~Jaj:ts lörsla~ ,tillstyrkte stals-utsliottet.

J(. M. äskade en förhöjning i ar{vodet {ör de ordinarie
[(or poralerna vid flottans fasta !wrpser, utgörande {ör:

.

r dr 1,5§!):
227 Båtsmans-Horporater å 7 r dr
å 9 r dr 38 sli.
d:o
SS:
9 JJiatroså 5 rdr.
8 J(anonier- d:o
40:

Summa rdr 1,717:
Detta tillstyrlites af stats-utslwttet.

6.
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J(. M. föreslog {ör· de Under-Officerare, som slrulle placeras pd blltsmanshdllet, att i resepenningar, {ör reseturer
inom deras fördelning pil lwmpaniet, 50 rdr per man, hvilket
för 64 Under-Officerare skulle belöpa sig till rdr 3,200: Detta a(styrlrte stats-utsl;o ttet, och anförde följande:
placerande på båtsmans-lw mpanierna,
anser ntskottet icke medföra de dermed åsyftade fördelar,
utan snarare tvärtom orsalw flera olägenheter . Alt den såväl för befäl som mansl;ap nödiga öfoing icke förvärfvas an-

11 Under-OfHcerarnes

norstädes än vid stationerna och till sjöss, lårer ej lillooa
förnekas. Genom [Jnder-OfOcerarnes längre vistande inom
båtsmans-k ompanierna , skulle lilnäl desse personer dragas
ifrån sitt egentliga yrl;e, och derigenom smånineom Försämras i tjenstharhe t. Det biträde för Rompani-Cheferna, vid
tillsynen öfver de på rotarne förlaggde båtsmännen , förmodar
utskottet !;unna erhållas af [(orporalerna, lil;a, om ej noggrannare och s.'il;rare än af OndH-Officerare, helst denna åt
Korporalerna föreslagna lönetillöl;ning inger ett grundadt anspråk på en större verksamhet å deras sida. Den nu äskade utgiften komme således, enligt utslwltets tanka, icke att
11
motsvara det dermed arsedda i\ndamål.

föreslog att anställa vid sltärgllrds-flottan, för
att kunna befrämja dess rörelser, 4 "llautboister", 7 r.stabsSignalister", 40 "Biltsmans-Signalister", samt 6 "Båtsmans- Signalist-J(orporaler", livartill erfordrades rdr 2,725: 36. J(. 111.

Slals-Ulsl,o ttet af'styrlrtr:.
J(. M. äslwde, till Vildande af en så lwllad reser·v-stat,
att permanent utgå, ett årligt anslag af rdr 33,333: 16. -

lwaraf lilwäl, med beräkning af att den nuvarande extra och expelilants- staten fortfarande frommer att utgll med . . • • . . 9,393:
endast en ölming i anslaget (ör detta ändamål nu erfonlras af . . • . . . . . . • . . 23,940: J 6. -

Lönenw på denna stat skulle blifva lika med nuvarande
pensionerna, och de dit ö{verflyttade slwlle vara {örpligtige
att, vid större rustningar eller infallande lirig, Iller· inträda
å tjenstgöring. Ö{verflyttningen dit slwlle slie enligt reglementariska stadganden, hvillw framdeles skulle bestämmas.
På denna Kong!. Maj:ts nädip,a framställninrr, tillstyrlat
stats-utsko ttet rikets ständer att svara: "alt, oberoende af
omförmälde 9,393 rdr, hvilka, jemlilit ensiiiida föresl;rifter
och villwr, utgå från anslap,et till flottans underhåll och ny-·
byp,p,nad, dit de, i mån af cxprl!lanters småningom skeende
afgång, besparade medlen återfalla, ril;ets ständer måtte bevilja ett årligt anslag af l 6,666 Hd r 32 sl1., at t, stäldt till
1\onp,I. Maj:ts nådiga disposition, :1nvändas till bildande af en
Reserv-stat för Flottan: {ör ö{ver(lyttning till käl/ren Reservstat de {öresliri(ter, rörande llfder och tjenstetid, som {ör
närvarande {ör rättighet till pcmsion äro gällande, ä{ven böra tjena till rättesnöre." Delta ulsl;ottets beslut framkallade
några reservation er, i hvill1a egeniiigen aumnrl;es emot de
föreslirifua vill;oren för örvertlyttnin&en dit.

Hongl. ll'laj:t föreslog, att de 3000 rdr, som Amiralitets-J(rigsmans-J(assan sedan 1818 lirs riksdag et·hllllit silsom
ersättning för {örlor·ade så lwllade "last'' och "armpenningar"
i{rlln Pomern, mlltte ifrån 5:te hu{vudtiteln a{sliiljas och ö{verflyttas pil 9:de hu{vudtiteln.
Denna 1\onei. Maj:ts
utslwttet.

Nådi~a

framställninc tillstyrkte stats-

Föreslog Kong!. .!F1aj:t att rilrets ständer mdtte bevilja
166 rdr 32 sk. såsom årlig ersättning llt hvardera skollärare
pd 01·dinarie stat för afsägelsen af förhöjd tjenstllrsberäkning, utgörande en summa af 666 Rdr 32 sk.
Stats-utsl;o ttet tillstyrlrte ril;ets stander, att till hvardera
af förenamode skollärare, som afslå ifrån sin förhöjda tjensleärsberälming, Iwvilja e u rtrlig trsätlnillt: af l {j{j rdr 32
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sk., att årliuen ifrån allmänna indragni nes-state n utgå, sii
länge desamma vid nyssberö rde befattning qvarstå.
Wiremot reservera de sir, Lektor Wallman på grund af,
att denna löneförhöjniuu blef upptagen pl\ Indraeni ngs-staten å 9:de hufvud-t iteln, så liinr,e nf1mnde farare voro vid
deras befattninG, och således ej som ett ständigt anslae ä
5:te hufvudtiteln.

J(ongl. Jf1aj:t äskade, det rikets ständer måtte bevilja
2,375 rdr drligen till en ökad Lälwre-p ersonal, bestående
af 1 Regemen ts-Lälwr e, 2 Bata!jons-Läliare och 5 stipendiater.
Stats-uts lwltet tillstyrkte ril1ets ständer all bevilja denna tillökninp, uti Läl1are-personalen.

Föreslog J(ongl. Maj:t en förhöjd aflöning äl !wndtver ksoch timmermans-staten, {ör att förbättra denna stats villwr,
pit det arbetare med någon duglighet må !runna bibel!li!las i
J(ronans tjenst. Härtill skulle erfordra s en förhöjning i anslaget
till ''flottans underhåll", belöpande sig till rdr 2,933: - Denna 1\ongl. Maj:ts framställning tillstyrkte slats-uts liOttet rikets slånder att bevilja.

Lilwledes föreslog J(ongl. lf'Jaj:t en {örh~jning uti portions-pri set af båtsmans-uppfordringen, emedan det, alla {örsök oalitadt, icke !yclwts att med den förutvarande portions skillingen af 6 sk. banko, utom brödet, gifva den, ofta till
strängt arbete på stationen använde båtsmannen, tillräclili,q
föda. J(ongl. Jflaj:t äslwde derföre en {örhöjnin.IJ af 1 s/i.
ban/w uti det förutvarande portions -priset, hvilket {ör
1,592 man, som per medium slwlle å stationerna tjenstgöra,
utgör • . • • . . . • . • . . . . . . • . . rdr 12,105 :40.Efter öfvervägande af hvad sålunda förelwmmit, illlsilr,
stats-uts lwttet sig böra tillslyrita ofvanbegärda förhöjning uti
portions -priset l'ör båtsman s-uppfor dringen.
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lnom stats-uts kottet väcliles {rå.r;a, att de vid flottan
tmställde 200 jungmän ä{ven mdtte komma i dtnjutande af
den {ör blUsmännen af utskottet tillstyrlrta portions-s/älling.
Ulsi;ottet ansiig, att, då jnncmän uen f1ro i lil;a behofsom
hålsmänn en af den fö1· de sislniimnde ilsl;ade förhöjning,
både rättvisa och billiehet fordra, ult lirven junemän nen blifva af en dyliii förmUn delaldiea ; h varföre ulslwttet hemställde, att Imets S!iinder måtte bevilja 1,520 Bdr 40 sli. till
l'örhöjd portions-sl;illint~ fö1· junr,män nen.

Äslwde J(ongl. Maj:t rättighet, att, vid de tillfällen, dd
stegrade pris på proviant -arti/ilar gjorde den föreslagna portions-skillingen otillräc!tlig, {å af det pli 4:de hufvudtil eln
uppförda anslag till "durchnwrcft-lwstnader", disponera nödige medel, till bristerna s fyllande.
Till denna nådiea frams!<illning tillstyrlite siats-uts kottet
rikets ständer alt bifalln.

J(on.r;l. Maj:t f'öreslog, att anslaget, 9000 rdr till "billsmännens förseende med lwjer och täclwn'' borde upphöra,
enär· det i extra stats-re.r;leringen äslwde belopp till "förrdds-förstärlrning" innefatta de denna utgift.
Denna Konel. 1\laj:ts nådip.a proposition afstyrkte slatsutsliO!ld , på erund af alt dl' summor som uppföras på extra stats-reg leringen iclie iiro af permane nt egenslwp ; men
den ifråeavarande utgiften maste uteå, jemliilt de med rotehållarue uppr;Htade passevol ans-koot ralder.

J(ongl. i11aj:t äskade en tillölrning af 14,000 rdr uti anslaget till "båtsrnans-beklädnaden.n
Denna h<'f.!iiran tillstyrlites.
Äskade J(ongl. J11aj:t en tillölrning af 49,475 rdr uti anslaget till "exercis {ö1· flottans bemanning."
Att personal en håll;•s öl'vad, för~larade utsliOitet vara af
sådan vigt, att de lwstiHICler, som dertill erfordras , icke kun-
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nn utan synnerlic våda undvikas, Inarföre utskottet tillstyrlite
denna bPe:iran.
J(ongl. D1aj:t föreslog, att den till 10,000 rdr ber·äknade tillökningen af inlwmst i '' lots- och bålrmedlen" finge {ijr
lotsm·i och fyrings-staterna användas.
Detta tillstyrlrtes nf stats-utskottet.
Öfriga under denna hufvulltitel uppförlla summor, derförilnllrine icl;e förelwmmit, blefvo till enahanda
näeon
uti
belopp föreslagna, mell nndantae ar llen till slutsummans jetnoande vidta~na förhöjnine af 38 rdr 10 sk. i förslags-auslag
till sliril'-materialier och expenser för departementels Ranslicxpedition.
Följande arbeten och lwstnaller inom motericlen skuiiP,
enligt r. d. Departements-Ch efens förslag, erfordras under en
så kallad öfvergångstid, neml.:
Komplettering af bristande inventarier
ä de af nuvaranlle fartyg, som shulle
hihehållas • • • . • • • • • . • • • • • rllr J 37,003:
Fullbordandet af fregatten Norrliöping , I ~5,000:
3 liniesl1epps föräollring till svära fre800,000:
gatter •.•.•••••
"
77,178:
•••.••.•
Ii lwnonslnpar
12 ån&bogsHings-fartyg ..
6 seglande chefs-fartyg . . • .
8 tross-fartyg • • . . • • • • •
Fregatterna Josephine och Chapman, sa mt
Korvetten Najaden, h vilka fartyg, såsom varande äldre, och inom loppet
af 10 år lwmma alt utrangeras, således icke anses förtjeoa, att lilla
omsorgsfullt och med jemförelsevis
lika stor kostnad som de i godt
skicl• varande llrigsfartygen, konser-

",

))

"

8~0,000:
71,~36:

48,000:

veras, bot·de endast hjelpligen underhållas, så att lle till exercis-fartyg
kunde användas med enliOslnad i ett
för allt, under deras återslående
tjenstharhetstid af . . • • • . • • • . , rdr 189,790: -

-

Dertill erfordrades nödiga utgiftr>r till förråds-forstärk ning, bestående af beliliidnad för beväringen, stenkol, projektiler, varfs-nlrednings -elfekter m. m., samt förstärlminrr uti
fartygs-lirigs~reserven! bestående af materialier och inventarier af sådan beska[fenhet, som vid krig !~unna ersälta i materielen upplwmna förluster.
Till uppfyllande af dessa erforderliga arbeten och kostnader, var ej tillr::ång inom det ordinarie anslap,et för materielen, h varföre:
Kong!. Jlf(lj:t äskade af rikets ständer! till erforderliga
arbeten och kostnader inom materielen, ett extra anslag af
272,645 nlr brio, att årligen utgll i trenne å1·.
Till denna 1\onp,l. illaj:ts nådiea framstallning, fattade
stats-utsliOltet utan votering följande beslut, alt tillstyrka
rikets stiinder: l :o att [{onr::l. Maj:ts framstftllninp, om under byegnad varande lioieskepps nrllhugp,ning till fre3altel'
iclre måtte bifallas; 2:o att inga ltngbogserings-fartyg mil
byggas, utöfver hvad som från förra riffsdagen reserveralle
medlen kunna medgifva; samt 3:o att h vad som nu å extra
stat beviljas, sliall användas till fullhordan och komplettering
af de sltepp och fartyg, som finnas. När summan sliulle bestämmas, så voterades om 5- eller 600,1100 rdr bko, hvilken sednare summa segrade. Således tillstyrlites ett årligt
Mot I:sta
extra anslag af 200,000 Rllr, att utgå i 3:ne år.
punliten reserveralle sig Herr Fåhrams, emot l :sta och 2:dra
Herr Wern, och emot ue la betänkandet reserverade sig Herr
Pet re.
stats-utskottets betänkande, rörande de ordinarie anslagen, lnillia först förf'kommo inom riks-stånden, blefvo alla
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godkända.

Endast en punl,t, nem!. frilcnn om skollärnrnes
löneförhöjning &c. &c., priifvatles ~nyo vid försliirl<t. stalsutslwlt, hvarest den utan förändring blef beslutad. På riddarhuset npplrildde r. t!. Departemenls-Cilefen, Gref've 1J.
P/aten, och förldarade sir, nöjd med slats-utslwttets beslut.
Ban antydde vill, att Kon1:L ~laj:t lwnde utafnbesparingarna"
pf1 hu!vudtiteln möjligen b<:•reda tillgflng för hvad som nu ej
· ett !örölwdt antal om ceran·, m. m. Herr Rå{elt
m ednitvits
o
1
hegiirde återremiss af den punht, som rörde delningen af anslaget till underhåll och nybygp,nad, och stödde denna begäran på Grefve Mör·ners reservation, hvilken återit:en hade
grundat sin reservation p5 citat utur Grefve v. Platens underd5niea rapport. l anledninp, hf1raf, yl trade Grefve v. Plat.en:
n _ _ -då jag hört i den resenolion, som hlifvit uppläst, citeras en af mig afgifvPn rapport till 1\onunr,en, <lrn jap, för
mi!l del visserlir,en icl\e ansåg vara ett doliument af' den offi.ciela beskaffenhet att. l;unna upphöjas till v:irdighet nit böra
liOmma nuder Hidd. och Adelns pröfninp,, under hvill<en jag
ansett att man enda>t hör dels 11511~ sig till hvad 1\onunr,en
j Sin nådiga proposition föreslap,it, dels till del yttrande, som
till Slats-RilJPtS proto l;oll blil'vit areifvet.~ l Borear-ståndet
upptr:idde Lap,man S111Hlin med etl läncre sl,rillligt anföran,]P , till lörmi!n !'ör Gr·elve v. Plalerls l'örslac.
Endast några
få obetydliga punkter ar utsl;ottels betflnkande, hlefvo återremitterade, och af drssa l'örelwm endast en, som redan är
nämnd!, uti förstärla stats-utsliOtt.
Df1 stats-ntsl;ott.ets beliinlian(le, rörande extra stats-regleringen och li:te hul'vudtiteln, föredrogs hos riddersl;apet
och adeln, anförde Grefve v. Ptaten ett sln·iflliet yttrande,
hvari han klandrade stats-utskottets bedömmande nf materielens beslraU'enhet, hl'il!iet sliulle vara lionungf·ns ensak.
Grefve v. Platen började s5iunda: ".Jap, anl.i\ller, att, då för
ändamalds vinnande, sådant synes nödigt, med anlednine ar
det nu anmälda belfllllwndet, röraode extra slats-rer,leringen,

249
och med afseende & IJ:te hufvudtitelos behandling inom stals•
utskottet, !å framställa nåera anmiirlillingar, hvill<a jag icke
lwnnat 1111dgå finna mic pligtig att göra, ehuru, d5 de anslag
utskottet tillstyrl.t, fullt motsvara hvad ((ongl. Maj:t i nåder
äsl\al, och s5ledl's h~intyda på ett eillandt·, i allmänhet af de
uti den l(onel. propositionen m. m. gjorda framsUillningar,
jae å min sida naturlit:lvis deremot icl;e l;an hafva särdeles
att erinra. Det är siill'des egenlliecn blott emot det formefa
i uppslttllninr,t·n af ch·n första punl.ten, der Höglo!liga utskottet förcslaeit ril;ets ständer att besluta, att iclie bifalla Kongl.
Maj:ts n'idiea framställning, men dervid iclw stannat vid den
framst:illtl<~, utsl;ottels och rikets ständers pröfning ovilkorligen underliastade, anslagsfrågan, utan äfven lillslj'rkt fattande
af beslut med hänsyn till en frå[l<~, rörande materielens organisation, l;lilt;en aldrig till riliels ständers pröfning blifvit
framställd, Jar, har hf1rvid funnit mir. ovilliOrligen uppmanad
all upptriula, ilöljd af den hvarje rPprcs!!nlant i ett lwnstitutionelt samliiille, och mig sålunda, under niirvarande förh5llanden, dubbelt 5Iig~ande sl<yldigheter att, samvetsgrant
ialilta{lande alt representationens, genom grundlag~n utstakadP, r<ittit:heler iclie må insl;ränlias, allvarligt söl;a hindra
hvarje siPf:, som si11JIIe hota alt triida för nära de för sambäilets brst5nd helt visst ej mindre \'igtiga och nöd\'ändiga 1
på samrna far, grundade, 1\onuoga-mal;ten tillhörande, preroeativPr, äfveu om åte:1rclen icl1e i sådan syftninc hlifvit vidta~en, eller om den, såsom uti ifrågavarande punlit är fallet,
genom sin eern beslialfenhet tillintetgör sig sjelf, då en i
strid mol grundlagen och på annat sätt än den föreskrifver,
gjord framställninc icl.e på något vis lärer kunna tilltvinga
sir, lirallPli af ett sådant beslut, som siwile ega rättvisa anspr5li på afseende från 1\onuuga-mal;tens sida'' - - samt
hemstalide slutlip,rn: "att Uöp,lo(]ip,e ståndet ville, med ändring af utslwttds ullålande i denna punl>t, fatta ett beslut,
som i af:teende ä formen närmare öfverensstämmer med
grundlaeens föresl;rifler och stats-makternas billiga fordrinIS
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ear på des amma s l'!l erlefna<l; Mv ensom jag siniiigen får anhälla, alt milt anföra nde måtte varda m e(! <ie öfriga riksstånden liOmmnniceradt, p~ det att den dl"riuenom !]JOrda
bem st3ll an må taeas i öfi'P l'Y:i Ga iHle l' id b ~: h~n dlinr,e u af ex tra stals-rcel eringen.'' - Herr Pulw bes tred Grefve v. Platens yttrande, och Herr Rå{elt beeä rde detsamma på bordet,
hvilkct måste bifallas, ehmu Herr Hjärne IJro testerade, då
ändamålet med anförandet (m edde landet till öfrige stånden)
häri genom bl ef fö rfelad!. Då Gl'efve v. Platens anförande i
nästa plenum förekom, yttrade Herr Pulre: "att han iclie lillnde ratta en sådan tanl;rr,ång, som vill frn mläp,ga ee nomgripande reoreani sations -förslag; men iclie tillåta dem, som slwla
bevilja de dertill beciirda anslagen, att deröl'ver uttala sitt
omdöme. Ilan beldagade Grefv e v. Platens frånvaro, då extra
stats-reet eringen sliulle !wmma i frflcal emedan "tillfälle <lå
icl;e skulle salmals att i Grefvens minne återkalla til! eö ran<len, hvari han sjelf tagit verksam del, för att iclie pilminna
om 1840 års stals··ut sliott *"), deri Herr Grefven var ledamol" och då ialiltagand et af Konount;a-malilens preragali ver ej ty d tes li p,ga Ilen· Grefven så mycli et om hj erl at som
Herr Puke yttrade vidare: "Alt endast, som
nu." - - nåsra få inom utslioltet, föreslag it, icke
och
Grefren,
!ler'!'
an slå nfiera med el (ti ll nr<lliucr,ninear) hade varit et t undviIiande och lå tt elud eralit svar, hvilkrt jae förmodar icl;e siwile
afhållit ll err Grefven, om medel dertill på ordinarie statsanslacet liunnat pu lln nas, alt verl;ställa denna nedhugening,
och detta var just hvad sta ts-utskott e t velat afstyrlia, väl vetande, all beslut et beror på ständerna , samt Kanuogen i sista instansen '\ m. m. Herr Råfelt försvarade icl1e allenast
*) 18/kO års stats-utsko lt tillst yrkte, att, intill dess en plan blifvit

uppgjord och p1'öfvad, all nybyggnad och väscndt.ligare reparation
af linicskepp, cl!er komplettering af fönåd er och anskaffn ing af materiel för sådaoe fart yg ios tällao, samt do linicskepp, som äro i det
ti\lståocl, alt de fordra betydligare !'Cparation, eller förbyggning, anUngen nedhuggas till fregatter, eller ifri\n flottan utrangeras III

princip-frågan, utan visade nödvflndigheten för utskottet att
använda oförtydbara ordalag, enär man sett, att tystnad blifvit tagen som godl1ännande, och dit utslwtlet insl1ränl1te sig
till en blott vftgran af anslag, såsom vid fråga om anslag till
föröl;ande af ofllcers-liOrpse n, hvarpå "den föga lämpliga, om
ej rent af opral;tisl;a or:;:anisationen i Marin-bataljoner berodde", Grefve v. Platen förldarade, att [{. 1\1. siwlie söl1a med
nuvarand e till gånga l' ås tadkomma det siil1ta ändamålet, m. m.
- Herr Bildt och Herr Brakel uppträdde på riddarhus et
med anförand en om nödvändieh eten af en linieflotta. Ingen talade {ör Grefve v. Plat ens förslag, och stats - utslwttets
alla 3:ne punl1ter uti betänkand et biföllos. Äfven uti Presieståndet bifölls betänl1andet. I Borgarståndet upptrådde Herr
Wern och Herr Petre emot liniesl;eppen, och Herr Patander
talade för dem. Flere talare uppträdde, och efter voteringen bifölls 2:dra punf;ten, men J:sta och 3:dje återremitterad es. l Bondeståndet disl1uterades iHven i frågan. J:sta och 2:dra punl;tnna biföllos, och den 3:dje återremitterad es. Då frå ean sedermera förelwm inför förstärlit
stats-utsl; ott, blef stats-ulsliOttets första betä1l11ande uti alla

3:ne punlfterna o{örändradt, och beslutadt.
.U det nu anförda, lian man ej undgå att medgifva, det
riksdagen 1850 och 1851 var en ltöcst gynsam epok i Svenska flottans historia. Om man än l1astar åsido llvad som må
kallas enstaka Illrand en, till förmån för en starl1 örlogs!lolta,
så bevisa dock de friliO stiea anslags-su mmorna, att rikets
ständer omfattade !lottan med en här i Sveriee ovanlig syrnpalhi, och likasom syntes inse den stora militära vigt och
spirituella lyftning, som en, ehuru till antalet inskro'inl1t men
väl organiserad, marin förmår all gifva landet. Det vore
dock alltför dåraldigt, att härar lat:a sig anletlning skjuta seeersalfvor. ]ll[;l'fl lwn föruts e, om dessa nyuppväcl!ta känslor för sjöförsvaret voro dc första gnistorna till en varaktig flamma, vid hvilkeo flottan får, ril1sdag efter riksdag, hem-
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ta dt•n näring som är viikoret mr dess lifstillvaro, - eller
om de voro en blott tillfällig kraftyltriog, m5hända den sista lirs-symptom som vanlieen blossar upp straxt !öre dödskampen. Endast framtiden lwn afp,öra delta. Men sil mycket tro vi oss l;uona förutsiip,a, och vi tveka ej att uttala
det, aH representationens blifvande böjelse eller motsträfvighet all bevilja anslar, 5t !lollan, anl;ommer mest derpå, huruvida flottan, genom er,na inre anordninga1·, lyclias att inom
sig sjelf framlialla duglighet och belåtenhet - de enda sanna grundvalar, hvarpä en fulll;raftig öl'loes-instilnlion lian
byggas - eller Om den framt;Pfll Sliall (!Öra sig Sak,er !iii förfädrens hundra5rip,a förstoringsbegär, hvilliel väl liUnnat åstadk.omma en större massa, men ofnll:indad och i striden vanmät•tie, fu<ll af förgäncelse och sjelfupplösning, och utan sym-

pathier sd inom som utom representationen.
R. o.

1.

"
EN ORKAN PÅ ANTIGUA.

LQsare! har du nagonsin varit med om Vestindisl( orkan'? har du sett någon s5dan, så är jag sälier att Ju med
mig hjertligcn önslial' alt slippa se nåeon igen. Det må nu
licga någonling stort och hänförande i dessa fasans scener,
men få äro doc[( de som önstia alt förnya bel;anlsliapen.
Följande heskrifning på en ovanliut allvarsam orlian, hårleder sig från en uppsats, anleclinad i Augusti månad, för
några år sedan. Jag var vid tillfället på besök hos en vän
vid Dry-hill-house, i eranskapet af S:t Johns, hufvudstaden
på Antigua. Det är en svag erinran af en ol~clw, som länge
skall fördystra öns annaler.
Medlemmarne af min väns familj, voro en morgon bittida uppe, ela d t sysselsatte med förberedelsei·na till ett bröllop. Negerqvinnor och barn _brådskade sorcfria och lyckliga

i den herrliga tropiska grönskan.. Om det lummigu löfvl'rket
någongång bortsl;ymde dem, hördes docl( alllid deras ifriga
prat och gälla sl;ratt, samt då och d5 en sånGslump af den
äkta liomislia sort, hvaruli neerer äro mästare. Ett sådant
lif, och en sådan bekymmerslös clädje lian en nordbo knappast föreställa sig. Jag vågar påstå, alt en negers elältig!Jet Mverträtfar alla andra meusldiga varelsers .
För att iclie förlora nåGot af det nöje som jnr, visste att
denna morr,on simlie föra med sir,, hade llfven jag stiuit npp
tidigt. Aldrig glömmet• jar, elen pralit, IOPd bvillieu dar,en
randades, fåfängt letar n~an utom tropil(erne efter dess ma!;e.
Solen höjde sir: majesttilisl;t Ul' det lugna hafvet, förgyllande
nå era få strödda moln "benådande bergstopparnemed en kunglig blicl>'1 och så småningom belysaude vcgdalioucns prunkande färger. Jag sliåtlade med hänryclwing denna högtidliga
naturscen; mina ta nliar leddes ch• ra f ovill;orligen på Slo·iftens
ord: '1 llimlarue förtälja Guds ära och fästet förlmnnar hans
händers verli.11
Mina beiralitetser blefvo här a!brutna af en svart tjenstlliclia, som bjöd catfd och en cigarr·, enliBt bruliet på VestIndislia plantager. Med förvåning märl;te jag att hennes a-nsigte ultryclite nfigonling ovanlir,t, nästan hemsl;t, och nj'llket undrade jag hvad som liunde vara orsalien derlill.
Massa", sade hon, "har är catfd, huru står det till med
er denna vacl;ra moreon'1 ; med en betydelsefull blick tillade hon: 11 Gamle massa frågar, om ni in le lite ville tilta på Ba'

1

rometern."
l1 Tacli slwll du ha l•ära l'{ancy, ja[~ mår alldeles förträtfliet, men del lian jn vara tids nor, att se efter vädret sedan
jag slutat milt catfe. Men huru är Jd med dit; Nancy'? 11
11

Så der, jag tacl;ar, icke just rätt hra", svarade Ilielian

med en sucl( och lemnade mil!·
Det här är nu besynnerli~tn, länlite jne, 11 hvad har barometirn att göra med mitt catfe; det ii r fiirsla gånnen ~e11
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dan min hitkomst, som man rrågar mig på det viset. Nägonting eget måste det lil<viil vara med väderlelwn. Få se om
jag ej lwn fundera ut det. 11
således såg jag mig iiiring åt alla håll, men fann ineenting anmårlwingsvärdt, om jag undantaeer att en tung mist
långsamt smöa sig fram öfver landskapet, och att föt· tillf:illet rådde en ovanlig tystnad.
När jag efter några minuter hade slutat min cigarr gicl1
jag in i min väns sängkammare. FasH10 vanligen bittida uppe, Iäg han ännu, när jag inträdde.
"Hall o! ligger ni ännu. Upp och arbeta! Ni har göra
så det räcl\er till för hela dagen, det är siilwrt. Upp med er (11
''Måtte det vara himlens vilja" svarade han allvarsamt, "att jag iclie får för mycliet att göra innan några timmar äro förbi. Vi hafva en orliaO i antågande, ja~ är säker
derpå."
"Nonsens\ inföll jag, 11 baromdern står stadigt på 30o,
och har till och med stigit sedan gårdageu.''
nMin heders bror! 11 sade min vän högtidligt. "Jag
nu varit 30 år bosatt i Vest!ndien, och under denna
varit vittne till åtta orlwner. Af de tre sista hade jag
förkänning inom mig; dessa olysl;sbådande l;änslor, äro
tio gilncer starl;are än någonsin, lita på det vi hafva en
sans dag framför oss.

har
tid
en
nu
fa-

Att aningar, sådana som min väns vid detta tillfällt>, iiro
ofelbara, dProm har jag sedennera mer än en c5nu öfvertvcat mig. Man får sölia orsal;erne dertill, dels i fysisl;a oordningar inom mennislwllroppen, dels uti anmärlite meteorologiska Pgenheter. M: t· Howisson Olllm årlier i sitt ve 1 11 om
Europeisl<a kolooierne: nPerson er, som länge varit bosatte
på Vestindisfia öarne, lillnna med en märkvärdig noggraohet,
genom vissa tccl<en i atmosferen, förutsäga orkaners annalkande. Denna bestämda förliänsla af faran är docli af ringa
nytta, vare sig i land ellet' ombord på fartyg, emedan oftast

alla vidtagna försigtighetsmått tillintl'l[löt·as af sto rmens häfti ghet. Daeen före en orkan, f1r vå clt·et alltid lugnt och sol·disigt; sjöbrisen lwmmer ej på vanliz tid, om den ens IIommer alls. Jlirnmeh~ n är röd, men rj Idar, och horisonten
öfverdragen med moln; brännincarn es bru sande hörs tydligare än vanli gt, och åsl;an dånar stiHtdiet niira eller fjrrran.
stillien afbr ytes af byar, vexlanile från olil;a !1åll och tilltagande i slyd<a, till dess slutligPil orlianen med ens med full
våldsamil et utbqter. Så iir också i allm:inlld förhållandet,
filst ej vid det tillfiill e jag nu eår all ocsl<ri fva.
Som ja g mf1rlile, att min vän menade allvar, och att llao
rigtigt led und er infiyt:1ndet af sina aningar, lofvade jag all
noga gifva aJ.! på lurt r n och bnromet E' rll. DPnna försiil\ran
tyci;IPs lifva ho110lll nåcot. "Jag öfverlemn ar 51 rr att taga
hvad för sip, ti~h e tsmått ni lia n," sade han ; "jag är alldeles
malillös, och så iir alltid fallet med mig nllr någon orlwn är
faggarne. Inom 2li li mmar hafva vi honom här."
\\Ian lian lmappast begära, att en ung man, som under
fem års lit! lwltrat verlden oml;ring på småfartyg, siwlie sympatis era med den lilimat-vana och nervösa planlage-egaren.
Jag lemnad e s:ingl;ammaren vid ett ypperligt lynne, icke allenast ut:~n fa rhåga, utan till och med länetande att få sliåda
naturfenom enet, såsom någonting sCirdeles pil;ant. Så tanli·
lös ar ungdom en.
Utanför byggningen !ruffad e jap, hushållerslian Bctsey, som
höll på alt mata hönsen.
"Nå Betsey", sade jag, "hvad siiger ni om, alt ~lassa trot·
att vi få oss en orl;an i dag." Aldrig hafva nåp,ra få ord haft
en större elft~lit. Betseys prat med sina tuppar och hönor
upphörd<J på ögonblicli et. Leendet, som hade spelat liring
henn es tjoel<a lii ppnr, utböls mot en Gndsnådelie min. Kornsållet föll nr hennPs hand er, och jae vågar nästan påstå, att
hon blelinade. Det synt!~s tydliGt, att hon dittills varit alldeles olillnnig om sin hushondl'S anincar.
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nÅj, åj, åj r~ snyftade hon, ~Massa har alltid ratt~, och
&lOrtade vildt bort.
För tusan, länide jag, här f3 vi ett vackrrt spPidakel.
Inom några ögonblicl1 var hela llllshilllel i rörel se. 13ud
skiclwdes till det en half mil atläf:sna soclier-faliloriet, och
till ha'mnen, hvarrst några planlag en tillhörige, små fartre
lågo till anliars, hvillla användrs all l1iimla socker friln närCI';1nsande öar, koraller till lwlhhriinning m. rn. Under tiden
hade stora matbordet i salen blifvit undanllyltadl, man såg i
dess ställe midt på golh·ct en stor lu cl1a, som med en trappa ledde ner i l;ällaren. Uti denna, som enkom l'ar byggd
att tjenn som tillflyktsort under orkaner, nedförde neererne
•
alla flyttbara salier af värde.
Omliring Id. 9 voro alla görliga försictichetsmått l'idtaBna, och vi intogo derefter en brf1ds l1ande frulwst. Barometern hade visserlip,en fallit något, men icl;e bdydlict, den
vanliga sjöbrisen hade börjat, och allt var lugnt och vacliert
som förut.
På gården växte en prälilig Tamarind, dess grenar suclmde under tynglien af den näslan mop,na frulilrn, och hladen vaggades salila af vinden. lJusdjuren syntes oroliga, tyd~
!igen medYetna om den annall;anJe farJn.
Så obetydliga tin dessa tecl1en voro, va1· jaa ej fallen
för att misstro dem; med spån d uppm:irl1sarnhet heval;aJe
jag barometern och luften. lO, Il visade si:; qviclisilfret heslämdt i fallande, Jet hade sjunldt till 29,SO. llorizonlen
mörknade betydlist i norJkan!l'n . Ännu fortfor passadvinden alt blåsa, milJ och svalliandP; men Id. 2 e. m. stillnade den ut, barometern föll d erj em te ytterligare.
Intet tvifvel återstod nu mera, alla voro öfvertyp,ade alt
orlianen ej länge sliulle låta vänta på sie. Smål;oJornas svar~
ta innevånare samlade sirr kring Dry-!Jill-housc att söka tröst
hos de h vita ,

mån som den
Sn3rt lwm fil<>r en lätt nordlirr bris.
frisl1ade, föll tJarometern; kl. 3 blåste full storm. Nylilien alt
se huru de i hamnen lie ga nde fartyrren hade fiirhen'dt sig
att möta orl;anen, be:_:af jap, mig ut på en l;lippa, som dominerade anlwrplatsen, Till min stora förarg else tycldes endast fyra af de på redden liggande farlyv,en hah·a tänkt på
sin säl;erhet. Tre lågo endast för ett anl;are med obetydliff
Iletting ute; en Lritl[! hade boven-bram-rB en uppr, ocli förseglen loss. Man sl;ulle J;nappast tro en sådan lilwöjdhet möjlip,. Gamle Columbus visste b:iltre, fastän han var den första Europ e som besölde dessa öar. Som stormen mer
och mer tilltop,, ansile jap, rådli::ast att cifva mig af hernåt it:<'ll. För alt med s~l;erhet verbfälla min reträtt, måste
jag hrypa Jån[!s traJ~ård srunren, som p,af mirr sl;ydJ för vinden. lcJ.o anande, nit ol'lianen redan hunnit så tilllaga i
stj'l'l,a, lemnade jag min sl;yddsmur, för alt gå tvärs öfver
öppningen, som bildade en r:rind; men kil' förlo1·ade jaa genast
fotf:istr, och sinnealles lll!'d orlinnens jiittestyrl;a lån~s marken. I första öt:onhlid;et ansåp, jaa mir, förlorad, hamnen
Jf1g straxt IH'cl:inföi'P 1 och ditåt styrdes ofrivilfi:;l min kurs.
Lycl.liglvis stoppade jag upp, genom att få fast tag i de på
strand~n varande busl;arne.
sedan jap, en stund, liggande framstupa på marlien, samlat mina lanlwr, våeade i•'fl Pit nytt försöli, och begagnande
dPnid ö Ila de fördt·lar, som lokal e u erbjöd, lyckalles jag slutli~en att uppnå p,ården,
StormPn fort for alt rasa. Den prål; tiga Tamarinden tycl;trs vrida sia i änr;est, slungande p,renar och frui-l ifrån sig,
IiiisOIII ville den C<-'llom dessa nppofff'ingar l.öpa fred nf det
rasande Pl,.mrnld, livars ras Pri syotes enJast ytterlieare retadt uenom d enna undeq;iflenhet.
sellan jag åtPr inl;omrnit i hyp,r,ningen och fått något
hemta anden, hjelpte jae till att barrikaliera dörrarne och
tillspika fönstren. En mäned qvinnor lågo om livarandra på
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golfvet, tysta, emedan stormens rytantle öf'verröstade b varje annat ljud.
Jag kunde ej skilja mina tanl;ar från min favorit: Tamarinden; l;änslan af dess q val nästan öfvervi\ldit;nde mig.
Genom en springa på en lucl1a, arvaktade jaz ångestfull dess
sista strid. De hundraåriza grenarne liiimpade på lif och
död, mot den öfverläzsna orkanen, hvars tjut till och med
öfverröstades af stridsbraket. Innan kort var allt förbi, endast en trasig stump af stammen fanns qvar.
Mörkret omgaf oss, stormens våldsambet öl;ades än mer,
dess rytande växte till ett sfHiant tjut, att rösten anstriingd
tätt invid grannens öra icl1e bördes ''mer än en hvislming i
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.Inom lwrt afbröts docl! öfra delen af stoclien, lemnande den
undra qvar.
Barometern hade nu fallit till 28,50. Vi ldinde eller
vi tyclite oss känna, huru bygcningen var på väg att gifva
vika. Nu var tid att begifva oss ned i d('n sfllil'a källaren;
men dessförinnan ännu en afsliedsbliel! på l'år trogna varnare,
barometern. Till min stora förvåning föll den ytterligare,
just då i ögonblicliet, ännu en half tum . Jag grep min vän
i armen, och slirek med all mal1t i hans öra, för att göra
honom nppmärl1sam härpå, men iclie mera än förr lillllde den
mensiiiisa rösten cöra sig hörd i orl;ancns dån. Genom tecken lyel1ades jag bältre.

dödens öra."

Plötsligt egde en underbar föränd rine rum.

Sjelfva byggnaden gaf eenom sitt knallande tillllflnna, att
den började svigta i l1ampen, Qvinnor och barn anbefalldes
med tecken att gå ned i källaren. Sedan detta sliett, voro
egarne och jag ensarune i grundvånin[;en. Vår uppm ärl;sambet var i jemn spänning rilitad, dels pi\ barometern, som
lycliligtvis hade sin plats nära källar-lucl!an, dels på bygp,nadens tilltagande slialwing. Sjelfva murarne syntes böja sig
till följe af trycliet utifrån . Plötslir;t liändes en stöt så starli,
att den för ögonblicl1et lwm pulsen att stadna. Efteråt befanns, att det var liölwt, stallet och öfrige uthus, som, uppförde i sammanhang med byr,gnineen, nu hade Ougit sin lws
på stormens vingar. Stöt p3 stöt följde hiirpfi, liilso m lianonsl;ott, stora stenar slungades mot vngcarne, l,rossande
verandan som omgaf huset. Hvarl1en af uthusen eller \'erandan lwnde sederm era minsta spilr upptäclias.

Gud i himmelen, ropade jag, IJVad lian detta betyda'?

Till råga på vårt elände, liom en stor stock riinnandes
tvärs igenom tal1d och bordet, fastnaode i golfvet. Den var
ihålig och ämnad alt leda socli ersir upen från en niirbelä gen
qvarn till lwldlllset. stoeliens öfra äuda, som sl;jöt högt öfver tuliet, agerade nu som en väldig häfståne, Inarmed den
rasande blåsten, i dess innersta fogningar, slialwde byggnaden .

På en gång hade IJ!ifvit tyst och lugnt som i grafven;
endast snyftningar och böner från de i källaren samlade qvinnorna och barnen afbröt tystnad en.
Vi voro i or!;anens "vortex."
Det är mig icke möjligt att besl1rifva d':ssa ögonblicl1s
fasa. En dörr blef uppläst, och med ett !iindl ljus steg jag
ut i friska luften, lågan reste sig Idar och stadig i höjden,
oml1ring mig var mörl;t, lugnt och tyst; men detta luen var
af kort varaldighet. Inom kort hördes ett afJiigset dån. Jag
sl1yndade mig åter in och barril;ad eradP dörren efter mig.
Jorden började nn sal1ta darra, det var leelien att en
jordbafning !;om att öl;a vårt betryck. Ol'!;aneu återlwm,
fast från motsatt !Ji\11, bedöfvande v5ra sinnen, och om möjligt, vildare ån förut. Huset, som redan var rnbbat i sin
grundval, börjad e vagga fram och lillbalia, man såg hurn osäkert dess faste var. Vi nedstego nu i l•ällaren och försal;rade luclian på underl1ant med en starli surruine. Flera långsamma timmar tillbringade vi här, i bäfvan, nästan medvetslösa, genom det helvetiska oväsendet öfver våra hufvud en,
då och då väckta af de hemska (,änslor som jordbärningen
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framkallade. Några buteljer nedfOlio från sina hyllor, ocb
lånea rader ar rom-fat vageade sorgligt fram och tillbaka,
liksom vore ärven de medvetna af den fara, hvaruti vi sväfvade, och äfven lil;a hjelplösa som vi. Kl. 4 på morr,onen
tyclite vi oss märl1a, att orlwnen artagit i styrlia. Varsamt
Iossades surrnineen på luclwn, och då den öppnades, lyste
månan öfve1· ,·åra hufYUden, ofta skymd genom massor af
svarta moln, som med hislielig fart rusade öfver himlahvalfvet, hvill1et nu var Tårt tak sedan hela öfre delen af huset var
borta.
Min vän förde mig till en nårbelägen höjd, livarifrån vi
med längtande blickar sliådade öster ut. Ändteligen dagades det.
"Se åt qTarnen'\ sade han, ''jar: l;an icli e1 den måste vara borta, ty intet mensldi[lt verk l1unde molstå en sådan natt som denna; den måste vara förstörd, och jag ruinerad.
Jag ansträneda mig att lwnna ursldlja någonting i den
anvisade riglnint:en, Slullit:en utropade ja e: Fatta mod l
qvaroen slår fast och stark, allt derborta Sj'Oes vara i sin
ordning.
Solen höjde sig nu med all den pralil, som utmärkte
föregående dagens morgon; men huru olilia var ide landsfiapet omlirine oss nu, emot då. Den scen af förödelse,
som nu vid daGens ljus spreJ sie för våra blicl\ar, tmlsar
all besluifoing.
Om en t.:lödande stormby !rån helfvetet hade passerat öfver ön, sliulle den iclie !.unna hafva varit mrra förstörande.
Vegetation, menoiskor, boninear och dju1·, allt hade försvunnit.
På hemvägen till vår kiillare, passerade vi ig enom en
lund, förr prunliande af lummiga kokostriid 1 nu återstod dernf iclie annat än några fot af starnmarne. De väldiea lironoroa med sin frukt \·oro borta. En solid stenmur, 2 fot
pög, med ett jernstakett ofvaopå, som omeaf byggnineen,
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hade Arven blAst bort, sten och allt. En del ar stal1etet fanns
efteråt, en mil derifrån.
Eft er att 3årdaeen hafva lefvat i öfverOöd, slia!tade vi oss
nu lycliliga alt liunna stilla vår hunr;cr med en torr skinka,
som händelsevis blifvit borlp,lörnd i luillaren. Und errättelser
anlände snart från åt skilliga delar af eceodomen. Ladugål'den hade blåst ner, och man berättade, att alla farty~:en i
hamnen hade drifvit i land, och nu lågo torra bland busl;arne på ~att-ön . Uppsyninr;srnannen vid socli cr-faktol'iet rapporterade, att allt var försiört, med undantar: af koldn1set,
hvilliet liliväl h<.tde lidit betydlig sl;atla. Slwrstenen till ängmachineo hade blåst ner, och sjl'lfl·a huset hade remnat af
jordbäfnioeeo.
11
Är nåcon ihjalslaeen '? 11 frående jag.
11
Ja massa, 11 svarade uppsyninesmanoen, '1 vi sakna tre negrer."
11
Men är näeon ihjälslaeen '? 11 repeterade jag,
"Oh nej massa, 1' inuen ihjälslaeen, det va1· bara en stor
sten som korn Oygaode och lirossude slackars Pegeys hufvud. 11
"Ni säger väl inte att PeeeY är död. 11
11

0m huf1udct iir söndersiasit af en stor sten som liom
sättandes igenom lurten och i r:~nom taket, och trälfade henne
just htir 11 , och uegeru grinade betj'<ll·lsefullt, "så lar hon nog
vara dö71. 11
Jag erfor sederm era, att den staeliars qvinoan blifvit dödad på Jet salt han uppgaf.
Min hår: drop, mig till hamnen. Aldrig i mitt lif har jag
sett en s5dao tana af förstörelse. De två största fartygen
hade sjunl,it med alla man omhord ; man kunde ännu se något ar deras undei'I!Hlsler öfver vattnet , Alla småfartn:en
hade, såsom jag förut hört, drifvit i land och lå1:o nn högt
upp på stranden, Endast tre hade hållit fast, och ihland dem
var, till min stora förvåoioc, briggen. Pen l&g ännu för endast ett ank are. Storma-sten med sin boven.,.bram-rå var
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oskadad; men förståoeen var llnacl1t straxt ofvanföre påklädningen. Ilnrn sl1all man lwuna förklara sådant.
Den stacl1ars flllebåten, på ilvilken jag var förhyrd, hade
slitit mydet ond!. I första börjao af orkanen, hade den
draegat sina svåra morings-aol1are med sig, och drifvit med
bredsidan tvärs på en lastbrygga. Nflr stormen kastade om och
började blåsa åt motsatt håll, hade ångbåten dragit en stor
del af bryggan ned i hamnen, emedan man ej kunnat liapa den
mäned af trossar, med ilvillia den var fastgjord till de nedgraftia lwnonerna. Flera liolossilla stenbyeeningar på varfvet
voro nedblåste. Eu Holländsil liOrvett, som låg 17 fot, hade
blifvil uppvrålit pft 6 fots vatten.
Måhända lwn det intressera någon af våra läsare, isynnerhet damer, alt veta, det brölloppet, om hvilliet vi i början talade, verldigen egde rum några dagar efteråt, eller så
snart från Vägarne hunnit blifva undanröjd den m:ingd af
träd, stenar och andra föremål som blifvit ditslungade af den
rasa n de orllanen.
Man har anledning tro, att det lyckliga paret allljemt
fortfar att vara ett lycliligt par, med m5oca bam, och lervande i öfver!löd i S:t Johns på Antigun.
(Naut. Magazine).

(General-Order.)
Sept. den 2. 1(, M. har uppå derom gjord underdånig anhållan i N5 dcr t>ntl edigat !(aptenen vid ~Jarin-R e gementct
O. A. Olsen från 1\omp.-Chefs-befallni ngen vid 5:te KronaArbets-Komp ., och dertill i stlillet beordrat Löjtnanten vid
samma Rege mente J. V. Bagge, äfvensom Löjtnanten derstäd es .J. E. 13orneman slwll vid nämnde Kompacnie som
Sub altern- OfOcer ljenstgöra.
s . d. K. 1\1. har i Nåder beviljat Selc-Löjtnanten, Friherre
G. Ål!erhjelm ett ftrs ljenstlediehet för att vårda sin helsa.
G. J. Kling sporr iir från och med den
Carlsilrona station.
på
placerad
1 Ol!tober

s . d.

Seli.-Löjnanl~>n

Den s. l(apten-Löjlnanten C. G. Sinart är förordnad att vara
Ch ef flit' 2:dra 131eliinge Art.-135tsmans· [(om p.
Den 13. !(. M. ha1· i Nåder beviljat tjenstledichet: åt Selc.Löjtnan! Pn M. G. Se rvais 3 månader för alt sköta sin
ht' lsa;
DPn 19. åt Sl'IL-Löjtnant [{. Peyron I Ur för alt idlw studier vid Ops:1la Universitet;
Den 20. åt [(ornmPndör-[{aptenen och Hiddaren C. E. Ensex mi\nad er för att vistas i Stocliholrn;
Pelhart
o

SAMMANDRAG

Al!'

ÅTSKILLIGA [{ONGL. BREF)

FöRORD~IN

GAR) GENERAL-ORDER M. M. 1 UTGÅNGNE :FRÅN SJöi•önsvAns-DEPARTEMEN TET.

(l{ongl. Bref.)

Aug. den 19. [{, l\J. har i Nåder tillåtit, att Fregatten Galathe fåt· slopas, och dess inventarier till andra iindamål
anvillldas.
Den 19. Revisorernes för granslming af Amiralitels-[{ricsmans-Cassans räkenskap er för åren 1849, 1850 och 1851
afl!ifne berftttelse.

s.

d. åt Seli .-Löjlnant Grefve l\loltke Hvitfeldt l månad för
alt vistas på Fyen;

Den 21. åt Kapl en-Löjtnant J. P. Schnell S månader för alt
fortfarande b~slrida Navigations-lärare-be fattningen vid Navigalions-sliOian i Ge!le.
Den 22. K. \\J. har i Nåder tillåtit Seli.-Löjtnanten K. Peyron alt anliicea och bära dekorationen af Fransila HedersLeeions-Orden.
Nåder befallt, att Kapten-Löjtnanten
Den 23. 1\. 1\l. har
C. A. 13~rll s lröm skall vara Chef för 4:de Matros-l{omp.
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s.

d. K. M. har i Näder tillåtit Selc-Löjtnanten, Friherre G.
stacl;elbers, alt undPr tless instundande semrslt>r få åtfölja utrilieS eåt>nde hand ~lsfarl)'fl.

Den 27. IL M. har i r-låder beviljat ljenstlt•fliuhet åt Sek.Löjtnanten, Friherre C. A.. Fallienberr,, från dr·n 21 Olit.
detta år till den l April 1854, för all lislas i Södermaniand; samt åt Sf'lwnd-Löjlnanteu G. ar l(lercl;t•r, sex månader, för alt vislas inom riket.

Föriindringal' mom Rongl. Afaj:ts Flotta.
Befordringar:
Till Kommendör: f{ommrndör-l(apteAueusti.
Den 26
nen R. W. 13mcl;bor·fl; till Kapten-Löjtnanter: Prnni•·r-Löjlnant erne C. A. Rinr,hrim och C. J. E. Melander; till Premit·rLöjlnanter: Selwnd-Löjtnanterne C. G. Centervall och C. G.

Fricli.
Den 20 September. Till l{omrnrndör-l{aplen~>r: l{aptenerne P. A. Lundström och C. J. von Died r richs; till l{aplener: l{apten-Löjtnanteme I'. F. Hawerrnan och J. 13. [\lernan.

A(sked:
Den 20 September. 1\aplt~n-Löjlnanlen vid Flottans
((onstrnklions-lwrps och Bidd. G. A. Braull P.; 2:dre 13alaljonsI.äkaren vid Flottan, Med. Dolit. och Chir. ~Jag. J. G. n.
1\inberg.

Dödsfall:
Kommendören, Rid(!. ar l{. Sviirds-OrdE'n, FrihPrre J.
Hjerta, drn 12 SPptembPr·; Öfverslen vid Flottnos M'·lianisl;a
korps, Ridd. af K. Nordsljerne-On.len F. IJiolll den 26 September.

