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TANJUR mi GRUNDERJU FÖR ORGANTSATIONEN AF SK;i.R
GX.RDS-FLOTTANS DEllARKEUll'IGS-TRUPPER 1). 

Stdirgårus-Flollnns stridslirart lian , så till sågandes, anses 
fördelad på 2:ue hufvud-mom euter: Artilleri-styrfra och 
Trupp-styr/w. Man måste borllwsta alla förut fattade för
domar och erl;iinna della axiom fiil ' sig sje lf. Alla åtelirder, 
med afseende på Sliärgårds- Fiottan s l;f'igs-organisation, mf1ste 
utgå från denna synpunl;t såso m erund. Sjii-Offlcerr. må 
icl;e riidas alt ingå så myclwt i Infanteristens yrl1e, som avil
karli ge n härar hlifver en följd; Slilirp,å rds-Officrrn åter, som 
möjlir; en sl;ulle vilja gå för långt in i Infanteri-yrl;et, får 
docl; ej glömma, att det är bomblwnonen inom relingen, 
som dock utr;ör Sl;iirgfll'<ls-vapnets egentliga "robur", och 
all hela detta vapen är till i och för Artilleriet. 

Till Artilleri-styrkan vill jag rälilla iel;e allenast all s. k. 
Artilleri-materiel, ntilll ocliså det manslwp, som fordras till 
att br.tjena dr.nsilmma, d. ä. möjlir;giira dess effekt. 

Till Trupp-styrf.-an l1ela det öfrir;a maoskapet, h vilket 
ut gö r ett 15ncl större !lPrtal. Huru siwile man nu lwona 
fiirsvara ett slöseri med folli sådant som det: att rör en 
enda svår !;anans betjenande begacna (iO 2 ) (sägror sextio) 
man, summanpacl;ade på ett litet rum, utsatte för fi endens 
eld och sjulidomar m. m. ,_ utan att sil som ett ibland de 

1
) Denna uppsats gäller utesluL'Illdc Knnonslupal'ne. Uti ett sä1·skildt 

"Li!Wgg" finnes tillämpningen af samma Ol'ganisa Lion på Kanonjollarne. 
2 ) Somliga inom vapnet vilja, ej utan skäl, haf1·a besättnings-styrkan 

nedsatt till öG man. 
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vigtigast~ skälen anföra just denna trnpp-styrkas stora nytta 

i slitirgårds-l1rigrt, ärven utom fartyget, oberoende af både 

rodd och skjut-eld. Jag vill hiinvisa till vår lirigshistoria, 

och mau skall se , att, i nästan alla för "Armeens Flotta'1 

ärorika drabbningar i Finland, under 181JS års lu'iz-, det varit 

de Hysl1u Kanonslnps-hesätlniuz-arnes ddwrli erines-trupper på 

stränderna , hvill;a tvunp,it våra Slupar att öl'vergil'va sund, 

som de redan ltint:e försvarat, och sannolikt eljest aldrig be

höft Mvergifva. Odla argument l;an icke jilfvas, ty det ii r 

slirifvet med egna l1rigares blod. 

Oanmärkt har heller iclie blifvit IPmnndt dd ojemna 

förhållandet emellan lwnon-stjl'lian och foll1-styrlwn. 

Lika litet som man dcraf bör taga sig anlt,dning för 

döma hela vår vigliga, och nu med så stor lwstnad anskaf

fade skärgårds-materiel, samt de grunder, på hvill1a vfu·t 

sliäq;årds-försvar livilar - lilia litet, synes det oss, må man 

ock deremot falla i den andra yltt'rligheten, och s!adr,a s~

som princip, att Inar man ombord sliall hafva "sitt gevär", 

och att sålunda hela Kanonslups-besättningen blifver en In

fanteri- trupp, hvill1en liliasom tillfälligtvis är embarlirrad 

ombord, men livars första gruntl-organisation är sl1edd med 

afseende på land-tjens!göringen och infauteri-nei'cisen. 

Månne icl;e det rätta slilllle vara, alt söl;a en medelväg 

emellan dessa båda ytterligheter. 

Ehuru, ty värr, utan Iineaste erfarenhet i afseende på 

en Sliiirgånls-Fioltas operationer i lirig, och med en icl;e 

rnycl!et större i afseende på dess handterande under exercis

expeditioner i fi·ed, tycker jag docl1 det ligga Iiiart för mig, 

huru trupp-styrl;an bör organiseras i fö rhållande till hela 

slups-besättningen, och huru summan af dem alla skall orga

niseras, i afseende på hela f(anonslups-bataljonen . Jag be

traktar nemligen nu blott Kanonsluparne. 

l!Jtlan jag dock vägar uttala miu iisigt härom, torde 

liliviil vara nödigt alt hafva en viss utgåugs-punl1t genom 
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bestämmandet af besältnings-nummeriireu. Jag har här an

tagit densamma till 58 man utom Befäl, och bar derjemte 

a11 tydt de jemlwingar, som tillölming eller minskning af 2 

man lillnna föranleda. Hvad Befälet angår, så antages, att 

till Plutons-Chefer vid f{anon~lups-bataljon lwnna pärfilmas 

Ordinarie Olflcerare vid Kongl. Maj:ts Flotta, samt .att en 

Konstituerad Officer (eller i brist deraf en pålitlig Under

Officer) emottager [(anonslups-befiilet. Dessutom pnrfdmas 

till Uppbördsmän en Und r-Officer eller Under-Officcrs-f(orpo

ral å hvarje Slup. För alt fylla bristen i nuvarande grader 

konstitueras från graden under. Ibland de 58 männen in

beriilmas 2:ue Korporaler, h vi lket blir en Korporal på h varje 

29:e man. 

Sålunda blifver Hanonslups-bataljonens N. N. Förslags

slyrim, medföljande Chefs-, Ånc- och Tross-fartya m. m. 

oberäli11ade : 

Egensirap: 

Baialjons-Chef • 

Di visions-Chefer 

Plutons-Chefer . 

l{ an on si u ps-Ch e f er 

Adjutant •.•.• 

Antal : 

14. 

3 

3 

6 

I 

Uppbördsmiin. . . • 6 

Dito 6 

ileserv-Under-Officer. 1 

Besättningar 

Dito 

13. 

.. 672 

696. 

Grad: 

af minst Kapten-Löjtnants. 

" " Premier-Löjtnants. 

, Ordin. Selmnd-Löjtnants. 

, f{onstit. Sekund-Löjtn:s. 

, Ordin. eller Konstit. Sek.

Löjtnants. 

af Ordinarie Under-Officers. 

, Konstituerad Dito. 

af Korporals . 

, Gemenskaps. 

Summa 723 man af alla grader. 

Orsaken, h varföre en Reserv-Under-Offi cer hlifvit före 

slagen, slwll langre ned angifvas. 
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llornblåsare äro icke häri inberi\lioade. Af dcsse borde 
enligt BYglcmenlcl finnas l Slabs-IIornblåsare och l pft hvarjc 
Dil'ision, sftledes summa 4 på hvarje Bataljon. Med våra 
nuvarande tillgångar, samt inberälillade de utvägar, man i 
utomordenlliea fall lian pärfilma alt erhålla, inses Ii\ l l, alt så 
månea omöjligen vid allmän rustninr;, 5t rninslone till en bör
jan, IHtnna vara att tillcå. Detta tir illa, helst vid .l:'l(;arc
tjensteu, i den ''couper:Jde" sliärgårdeo, det Jr af vicl alt 

kunna unvånda hornsignaler, äfveQ för minrlre afdr-lningar. 
Det aldra minsta, som bör J;omma i fdr;a, iir liliväl 2 per 
llataljon. 

Vi lillnna nu, efter dessa föruieåcnde an inftrlininp,at·, gå 
vårt ftmne n:'trmare in på lifvet. Vår första fråga blir då: 

l :o lluru s fia !l Landstignings-truppen lämpligen !funna 
organiseras utaf en J(anonslups-besällning ? 

Enligt ltvad vi i d1~t förPp,åPnde l' ltral, bör Slups-b esält
ningen icl1e odelad anvilndas till lnfnuteri-trupp, mr.n der
emot en mindre del qvnrblifva ombord till lwnon-bctj ening 
och Slupens bevaluJillf:. Afseende måste, Y id bestumrnnndd 
af dessa båda delars ömsesidiga !alförhållandcn, fästas så väl 
på nyttan af en star!< landstignines-trupp, som ocli på drn 
ovillwrliga nödvfllldir;heten af en iclie alltför rinr,a reserv 
ombord, äfvcn då landslit;niuf:s-truppen endast för aldrig så 
lwrt tid ät· aOiigsnad ifriin sin vederhörande Kanonslup. 

Bomblwnon-beljeuinr;en synes böra vara sliinrlict drld 
qvar ombord, emedan bomblwnon en lian beb öfva serveras, 
oberoende af hela besältnineens nftrvaro, och eml'dan i 
bomhl<anonen liager Slupens hufvudsaldiga försvar. Vidare 
bör så m5nga man till supplement tilliiagas, alt KanonsJu p, 
under vanli~a omslfindieheter, må kunna förtöjas i rit sund, 
eller att dracgar liunna utföras, för alt hålla Sluparne Iii ara 
af stranden samt lätta en hastig ulr ych ning derifrån, då 
möjlig reträtt ifr5calwmmer. Inalles Hi man synes härtill 
vara det minsta, som böt· afses. Emellertid tomma i detta 
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anlal att inbeerip~s når,ra landslir;nings-lruppen tillliOmmnJJde 
rcsP!'I'-Ullmme r, hvadan, efter dessas afp,5ende till landstis
nings-truppen, ·antalet lwn lwmma att förminskas med 2 man. 

IJ eln ch•nna dr l, till bvill;en, utom bomblianon-servisens 
12 man, taees det mindre röl'lir,a mansliapet, står under be
mi af en af Slups-f(orporalerne (inbev,l'ipen uti antalet 16), 
då landsticni ncs-trupp jemte Of(]ccr och Under-Offlee rare 
ii ro borta. Den s bevarinr, består i än!Prbilor, pilwr samt 
pistoler. Till fartyp,ets fredande för äntrinr; synes dessutom 
mycliet l;raftict lwmma att bidraga de af numera framlidne 
Contre-Amiralen m. m. Sydow uppfunna s. !1. "P..elings · pisto
lr.rna", emedan de på kort tid och utan svår servering 
kunna uppsl<juta en större mycl;enhet projrUiler, hvill;a på 
liort distans iiro ganslin verl1samma. 

Landstignings-truppen hör l1~llas Pluton och bestå af: 

l omcer, 
1 Under-Officer eller Undcr-Offlce rs-Korporal, 
l f(orporal, 

40 man. 

Den indelas uli 2:ne trupper. Den första truppen ut
taccn, sil 1idt möjligt, af för-rodden 5 f(anonslupen, och den 
andra truppen af aliler -roddcn. !\l eningen hflrmed är, att 
trupperne mä l;omma alt höra il10p, så mycllet som !åtel' 
sit; r,öra. Tlvar och en af dessa föres af ett Underbe fäl, och 
vid hvardL·ra konstitueras en Vicc-Korporal. Ett sliarpsl;ytte
nummcr finnes pft !Jvarje r<anonslup, och om dennas land
stignings-pluton är i land ensam, blir hans plats uti Befäls
reserven. Eljest hörer ban egeotlir;en till slwrpsllytte-pluto
nen, hvarom mera framdeles. 

Landstignines-plutonen få1· N:ris l, 2 inom landstig
nings-liompngniet, alltefter som Slupens nummer är udda 
eller jcmnt. Inom hela Bataljonen erhåller plutonen sin Ka
nonslups nummer ifrftn l till 12. 
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Alltså svaret på vår fråga blifver : 

J(anonslupens Besättning (prima plan 60 man) indelas 

afseende på landstigning uti 2:ne delar sdlunda : 

i:a delen: Debarlwrings-trupp: 

l Officer, l Under-Oflicer, l Korporal, I slm·psliytte-nummer 

40 man Gemenslwp. Summa 44 man. _ 4/i. 

2:a delen: Relings-försvar : 

l Korporal, 15 man Gemenskap. Summa 16 man. 

Total-Summa 60 man. 

På ofvau anförda grunder tr·or jag att denna indelning 

blir den förmånligaste och lättast verliställda. Ökas besätt

ningen till 60 man Gemenslwp, tillkomma i 2:a delen 2 man, 

hvilka blifva reserv-nummer för den första. Minslws den 

åter till 56 man Gemensliap, afgå 2:ne sådane reserv-num

mer i andra delen, livarigenom visserligen landstip,ninp,s-p lu

tonen behöfver något ersättnings-manslwp för små möjliga 

förluster. 

2:o Huru skola Landslignings-trupperne frän de sär

sTrildta Hanonsluparne samverka pil land, och huru skola de 

derföre organiseras ? 

blir den andra och vigtigasie frågan. 

landthärens krigs- organisation spelar Bataljonen en 

bestämd hufvud-r·oll, såsom den tal1lislia enheten. Då den

samma vanligen äger att agera på större massor, kan den 

ej vara mindre stor. På basis af Ilataljoo bildas, inom In

fanteri-vapnet, också alla de tal1tislw delarne af en Arme

korps, nemligen Divisioner och Brip,ader. Icl;e desto mindre 

hafva på sednaste tider, s5som man sett, strids-rörelserna 

ofta sliett med Kompagniet såsom grund , t. ex. vid o;istan 

alla attacl1er i oländig marlc, der större trupp-massor·, såsom 

hela bataljoner, hafva svårt att r·öra 8ig; men äfven på öppna 

fält, då attacken ej sker af en större mängd bataljoner pä 
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en gdng och på en punkt, anfall på s. le Kompap,lli-kolonnee 

ha lva red H n vunnit stort inst eg och s"ola, så ljuder erfarne 

JnfantHi- Officerares vittnesbörd, i framliden vinna ännu 

större. (Se andraRande af Selireteral'<.' n i Kr. V. Alwd. på 

Höetidsdagen 1850) . 

Det iir erliändt, att rörelserna i bataljon fordra en, 

synnrrlip,ast hos allt Befäl, bö~t nppdrifvr.n fftrdighl't och vana 

i Infanteri stens yrke, fiit' att lillnna väl utföras. .la~ talar 

här· iclce om manövrer på ex ercis-fället, hvill1a med oafhru

ten öfning fort no::; lmnna fås att "hänga ihop", som man 

siiser; jaa talar om dem, som på stridsdagen slwla utföras 

under lwlornas hvinandl', l1rulrölc, sårades jemmer och kam

raters stnpRnd(•, Det tir då först, som sammanhållnineens 

rftlta halt verldigt pröfvas, och som den slwll vara stal'll, för 

att iclie vaclila eller brista. En sådan sammanhftlluing kan 

väl iel1e anses vara uppnådd endast med vår lwrta 12 da

da~ars bevärings-exercis. 

Öfvergående ifr5n dessa inledande anmärlwingar till Sli5r

uårrls-Fiollans debarli erings-trupper, så förmenas att, för att 

kunna ernå en tillfredss litilande slutsats, måste man taga i 

betraidande följande omstiindi~he!Pr, hvillw, på bestämmandet 

af den talilislia enheten, hafva stort inflytande. Dessa äro: 

a) Det antal Landstignings-truppet', som sannolila på 

en pun/11 kunna fromma att användas. 

Den hela sammanriilwade styrlia, som från Sveriges Skär

gårds-Fiotta, med dess närvarande styrlw, kan ilandsättas, blir 

cirlla 5000 man. Dessa spridda öfver 1\iliets både östra och 

vesfra skärgårds-Imster uteöra en i sanning obetydlig arme. 

Ehuru denna styrl<a antagligen blifver koncentrerad på vissa 

större förd elningar, ålagda h var för sig sl1yddandet och för

svaret af särsliildta sliärgårds-distrillter, så tror jag mig icke 

mycket hedraga mig, om jag antarrer, att (efter oundvikliga 

afdrag, detachering m. m.) 3 bataljoner Kanonslupar och 

möjligen lil1a många !{auonjollilr blifl'a den högsta styrl1a, sorn 
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pil en punlil, annat än IJöt:st undanlagsvis, liomma all an
vandas. Denna stjTiia kan uocli omöj ligen antaeas låta de
bal"llerine samtidigt från mera än -~:del: alltså 6 a högst 
800 man. En striu, hvari endast en vanlie Fäll.bataljons
styr lia deltaeer, lwn ju icke hänföras till annat än de mindre 
sl1ärmytslingarne, och de rörelser, som irråealiOmma, måste 
verl1ställas på basis af någon mindre enhet än den af batal
jon. Då debarlwringar altll·a oftast komma att j slläq~årds
kriget ske af :innu mindre styrka, flO den ofvan såsom hör:st 
antacna, så torde detta vara äunu mera i ögonen fallande. 

b) Terrainen, lwarptl dessa trupper, enlig l sin bestäm
melse, slwla t>erlra. 

Den , som iiger rineaste liftnnedom af våra sliiireårdar, 
vet, alt terraiol'n på dessa tu send elals öar fu· sig oftast Iii;, 
nemlicen lilippp,nwd, småldyftor, stundom insluiinlita jord
täppor, omcifna med en naturlip, inhäcnad af sten mar!< eller 
vatten, liten men tftt sl;og och busl<snår, med ett ord - en 
mark , som är canska otjenlic för ett större antal foll1 att 
röra sig på j sluten orclninc. Detta är j ögonen fallande. 
En 13ataljon lwn sällan eller uldria, sluten , röras på dessa 
öar, åtminstone sliulle dertill uehöfvas siirsliilclt utbildad fär
dighet, till hvars vinnande torde fordras betydlig öfning, ur
ven för den i öppna marl< en aldric så hemmastadde Infante
risten. lluru mycliet mera då för en trupp, hvilken, såsom 
vår, aldrig kan komma att mäta sig med en till Infanteri 
uteslutande orcaniserad och jnöfvad 13ataljon. 

I sådan terrain föres ocliså Infanteriet på "Kompagni
kolonner'\ hvill1a smärre och rörligare, och lftltare samlade, 
sölia sig fram, tills en lflttare strids-marli åter påliallar 13a
laljonens samlande och förftndrade uppstiilloine. 

Att alltså den vanliga 13ataljons-organisationen iclie lwm
mer att användas i vår sl1åq~årds-terrain, äfven om den 
blefve best:imdt reclementerad l tror jag blifver en följd ar 
nödvändigheten, och alltså anser jag dcu vanliea Infanterists 

257 

Balaljons-orcanisalion vara mindre passan de för v[\ra uebar
l;er ings-trupper. 

c) O[rdng. 

Utom hvad j det föreeå ende momentet blifvit. antydt 
!Jiirom, torde följande behjertansviirda anmiirlinincar icke 
böra förbises : 

Besättnincarue på våra Sliurgårds-fartyg lwmma, under 
luie, till slörsta delen att bestå af Bevärincs-mansl;ap, hvil
liet till sin hela liricsmanna-bildning fått 12 duears exercis 
på fftltet. Ehuru nyttigt och väleörande denna öfninc än 
lian verl1a , såsom en inledninc - en antydninc till en så
dan, ins es ju lil1v:\l Hitt, att den icl;~ gifver en tillförlitlig 
e rund det·för' ännu mindre gör vidare öfninp. öfverflödig till 
lirir;smannens full st<indica utbildande. Vid utbrottet af ett 
l;rig saml~s åter 13cvärincs-ungdomen under sina fanor eller 
till sina flaggor·. 

sjöbeväringen består af ungdom en från landets lmst
dislrilder. De iiro till en stor del sli Cil' -liarlar, vane vid !if
vet i sliiireården och på sjön, det är sant; men all örlogs
tjenst mPd sina fördelnint;Hr af arbets-kraften, all den stränga 
disciplinarisl<a ordningen, all vapnens handlerande, lwnon
betjeninc m. m., allt är dem främmande, och inläres ide 
pf1 en cftne. Flera veclior torde åtgå, innan de J,unna anses 
fullt stridbare. Alt belasta dem med öfverdrifven ·och onö
die landl- exe rcis, vore att försvåra för dem tj enst en och 
att göra förbered else-tid en så mycket lftng re - SliCtrgårus
Flotlan så myel;et sednare tjens!bar. i\lyc l;et noc få de ändå 
att inl ära, och ticl en dertill låret· 5tminstorw icke blifva för 
lång. Allt hvad som derföre kan leda till föreniding böt' 

antacas. 

Och J3f'fjlet '? 

Det består af Flottans Officerare och Under-Officerare. 
Sjö-Officcrs-lwrpscns medlemmur hnfva erlt~illit sjömuunu-
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bildning, och den har taeit hela deras ungtlom uti anspråk, 

De mllste i första rummet tillse att icl1e försumma denna, 

och lwnna ic!1e ann~t iin i det andra rummet vinnliip,ea sig 

om lnfanteri-ljensten. ~lrn för att lwnna bilda ett dup,liet 

Befäl till en, silsom fnfanteri-bataljon organiserad trupp, for

dras docli en stor del af en mennislias tid. Under-Oflice

rarnes mångfaldiga tjenstr-åligganden försvåra ocllså deras 

så utesintande egnande åt Infanteri-tjensten, och göra alla 

lättnader äfven för dem önslivärda. 
Sålunda, undrr nu för handen varande förhållanden, bör 

Jnfanteri-tjenstPn å Slitiq~ånls-Fioltan förenlilas, så vidt möj

ligt, emedan tid saknas till öfning i vanlig Bataljons-exercis 

(Infanteri), och alltså ännu mer till en sådan Bataljons ha

stiga orp,aniserande utaf en Kanonslups-bataljons 12 särsldldta 

besältninr;ar . . 

d) Lilr(ormigftet i organisation a( truppen i land och 

truppen ombord. 
Detta är Pn vigtig omst<indip,het. Ty då en trupp är 

organiserad efter vissa grunder ombord å en Kanonslups

bataljon, och denna samma trupp skall hastigt !rastas i land, 

för att de1· hastigt vara ordnad, så är det alldeles nödvan

dig t, att dess organisation på land icl1e är stridande emot 

den ombord. 
L5tom oss derföre tillse, huru organisationen af Sinps

bataljonens besättningar inpassar på den af en vanlig Infan

teri- b a ta !jon. 

I land 

1 Bataljon om t. ex. 5~0 man l Bataljon = 12 st. Kanoo
slnpal', från hvilkas 720 man 
antap,ligen 5~0 man sidekas 
i land, 

består af 

4 Ko1~pagnier 3:oe Divisionel' 
a a 

3:ne Plutoner (llvaraf l Tiraljör) 2:ne Plutoner a 
2:ne Kanonslupar livar. 
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All sålunda af hesiillningen i1 en Kanonslups-bataljon 

bilda en på vanligt säll organiserad Infanteri-bataljon, Iran 

iclw sfw, utan att bryta h varje den minsta indelning af be

sättoingarne å l{anonslnps-hataljonen, utan att ta ca maosliop 

från en slup till en annan , utan att skilja 13ef:ilet vid sitt 

eget foll•, och folket vid sitt eget 13efäl, för att, just i farans 

stund, anförtros åt frfnnmonde l3efiil, hvill;et aldrig förut halt. 

direl1te att göra med dem, icl;e vet, lnill;a som äro före

trädesvis dugliga, och hvillw som behöfva närmare Pftrrsyn, 

iclle heller kan lwntrollera, om n5gon und11ker. Om med 

en så beslw!fad organisation, den ilandsatta styrl;an hastict 

slwll retirera ombord (ell fall, hvilket ofta i sliiirgårds-J;riv,et 

torde fiirelwmma, och då det just blir sYårast att bibehålla 

sammanhållning inom en trupp), hvill;en villervalla sl;all iclie 

d5 uppstå för mansl;apet, ifrån de olil1a Kompaenierne, att 

embarl1era på sina särsldldta respeliliva Slupar, då från ett 

och samma Kompagni mansl;apet !illhörcr lwnske ej mindre 

än 3:ne Slupar'? 

Om vidare, under landt-stridens lopp, n5r:on detache

ring sliall verl;ställas från Kanonsinps-bataljonen, hYill1et ofta 

lian ifråealwmma, och sålunda nåera Slups-besiittnincar återr,å 
ombord, huru sl;all då detta tillp,l\ '? Sl;all under striden 

l{ompagniet spriinijas - upplösas - eller sl;all l;anslie ett 

Rompaeni besatta ett visst på höft antaget antal Slupar, 

hvill;a då erhålla ombytta och oorganiser:Hie bcsciltninp,ar '? ! 

Vidare argumenter behöfvas ej. Sjelfva saken talar för 

sig. Mao måste söl1a en organisation , som biitlre öfverens

stämmer med en [{aoooslups-bataljons vanliga. (Vi måste 

naturligtvis uteå från den nuvarande organisationen af Slliir

gårds-fartn;en, uta11 att inlåta oss i gissniogör eller råssanne

menter, huruvidn. förändringar harntinnan i framtiden lmnna 

!w m ma att sl1e ). 
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e) Organisationens tillämplighel p d alla olilra af delnin
gar af Slrärgårds-Flotlan. 

Antagom , alt af en nataljon Kanonslupars besättningar 
man Jyclwts, med undanrödjaode af alla svårigheter, på ett 
lämpliet siitt areanisera en vanlie Infanteri- bataljon. Denna, 
med stort besvär inliirda "Fördelnine'\ förutsätter liliv51, att 
Kanonslups-bataljonen alltid slwll vara snmlad, en förutsfllt
ninc, h vilken i lirie är alldeles orililig, då s~llan he la 13atal
joner 1il1nna antagas komma att agera tillsammnns, men of
tast 2, 4 ja lianske 6 Slupar väl liomma att till ett ell er 
annat :indamål vara detacherade. Ja ol'ta kan ocliså handa, 
att en afdelnine kan bestå af blanlludc [(anonslupar och 1\a

nonjollar. lieb. den konstiga orcanisationen, uppejord för 
12 Kanonslupar, iclie en mera och iclie en mindre, 11 hf1 llcr 
då icke läncre stick", utan måste för hvarje, den aldra min

sta, föriindrine derifrån en alloeks ny oreanisation eöras, 
till hvillien, i dr: llesta fall, den förra iclie har ringaste lik
het, och sfilundn ej kan tjena såsom grund. 

Att en indelnine, som visar så liten praktisk tillämplie
het, och som lian ruLLas af en Slups-plutons afgång eller 
tillliomst, eller af några Slupars utbytaoJe emot 1\aooojollar, 
eller tvertom, iclw bör antacas, synes tydlict. 

Landstignines-bataljonens oq;anisalion bör vara sfl be
s!;alfad , alt den inpassar med Fartygs-bataljonens, samt att 

den iir oberoende af de vanlieen förelwmmande detacherin
gar, och af sammansättnincen af Kanonslupar och Jollar, i 

alla olika proportioner, dem talililwn tillåter, eljest kan den 
jn,,alunJa auses vara liimplit: och uppfvller iclie ändamålet. u • 

Vi hnfva nu visat, att på Landstigninas-bataljonens or

ganisation utöfva victict inOytande: 

a) Den ringa trupp-styrlian. 

b) Terruinens couperade beslialfenhet.. 

c) Den pårfllmclit:a ofullstiindica öfninecn. 
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d) Den förutvarande inJelnincen af bcsättnincarne ombord å 
farlyp,rn i Slups-bataljonen, och 

e) Föriindringarne uti den styrlia, hvaraf Landstigniocs-hatal

jonen ~lwlle utgöras, och nödviinJighden af fäsl<Hit af
seende härå. 

Vi öfvcreå nu med mera lrH:ciJet till det ccrntliga 
svuret. 

Då nu icfre den viJ lnfanterid brulilip,a lhtaljons-indel

ni nccn ål' antazlig, måste en annan oruanisation sölias, som 
mE'ra himpar si[! pft l{anonslups-b<Jialjonrns indelninrr, och 

som hältre uppfyller de i det föreså ende an~ifna villioren. 

En sådan tro vi oss fluna, om vi antnea: 

Hompagniet till enhet. 

U1tom oss först framställa vå1· åsigt om denna Land
sticninp,s-trnppens organisation, och sedan slwla vi under
sölia, huruvida densnmiDa uppfyller de nödiga villioren. 

Landstignings- bataljonen (detta namn bör bibehållas , 
emedan det belechnar mansliaprl från en Bataljon ombord) 
indefas uti 6 l(ompagnier. Hvartdera Hompagni uti 2:ne 
Plutoner. 

Plutonen. ~Iansl,apet ifrån en [(anonslnp uteöres, såsom 
vi redan sett, af 43 man förutom sliarpskytte-nnmmer och 
Hornblåsare (angående [{anonjollarne, se tillurre). 

Kompagniet uteöres af 2:ne Kanonslupars mansl;ap eller 
summa 86 man. 

Den talrtis/;a enheten i land blir [(ornpagniet och utgö
res af besältningen ifrån den talrlislia enheten ombord ä 

Slups-bataljonen, nemligen Slups-plutonen. Enliet Sliärgårds
Fiottans nuvarande talilil• höra rH~ mlir:en alltid Slups-pluto

nens b5da fart m oslriljahtligen tillsammans, oeh afsändas de 



nlltid ccmens~mt vid reliocnosceringar och fiirelwmmande 

mindre detacherirrcar o. s. v. lll'lröfves en större styrlia, 

ölias den plutonsv is; sällan eller aldrig a(slriclws udda antal 

Slfärgl11·ds-(ar1yg. Lämpligt synes det allts(\, att LandstiG

nings-truppen från denna Slups-plut on blir enheten, och 

löper den då åtminstone r j fara at t blifva bruten p(\ befall

ning - af viinner. 

Kompagnids styrli~ iir endast sr, man, eller· ungefirr ~· 

F[i/tlwmpap,nis; men till följe af för handen varande omst ii n

digheter, hvarom mera liingre fram, tror jag att det sha/1 

vara la gom. Samtl ic e G f{ompagnierne liomma att, i taliii slit 

afseende, förh ålla sir: till ll~taljon, som Jnfanteri-bataljonerne 

till en Brigad, eller f( a l'allel'i-esqvadronerne till Kavalleri

hata/jonen, d. ii. ut gö ra sjel(ständiga delar, samver lwnde till 

ett cemens:11nt lindamiii och under gemensamt Öfv erbefäl. 

På basis af [(ompagnierne fromma alla taktis/ra rörelser inom 

Bataljonen all U/föras. 

!(ompagniernes sarnmanlngda styrl1a blir 492 bajonctt.cr 

utom 13cfäl m. rn. Sålunda försvinner så godt som hela 

Bataljons-exercisen, och alla i den förelwmmande rörelser, 

hvilliet är en betydlig lättnad. 

De enda lrolonn-{ormeringar, som bibehållas, bli de en

lila , pralilislw och lätt sammanhållna J(ompagni-kolonnerne, 

samt de i(rlln dessa lika läll erhållna Trupp-lrolonnerne, på 

~ front och ~ a(stllnd mindre, genom affallning, samt linie 

genom uppslutning. Allt detta sednare är redan lärdt i 

Sliärgårds-taldilien, då man liiinner nlfallningarne ifrån Oivi

sions-li_olonn till Plutons- och enkla liOionner samt Uppslut

ningarne derifr5n. En rörelse, som måli~inda borde till iigcas, 

såsom ytterst användbar i svår· mad; och lätt verl;st.älld, är 

alt ifrån f{ompagni-kolonn eller linie göra Hotvis-ko lonner 

nr midten. Detta bildar en marsch-ordninr: med li ten file 

och gör hasli!;a uppslutningar möjliga. 
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Rörelserna inom [(ompagniet fii'O lilwlcdrs eanslia enl.la, 

och bestå i mm·scher och vändningar: höger eller vcnster 

om, framåt eller bakåt, till höger eller till vcnster, ~ höger 

eller 4 venster (dragning), uppslntningar och alfailningar af 

rotar i llanli-marscher, och de vaDliga uppslutninr, s- mar

scherna (?). Se dr'!' på sin höjd de rörel ser, so11r i sluten 

trupp, efter mitt omdöme, böra tagas med för viirt behof. 

Den svårare men odsä vida Yigticare delen ar tjenstrn blir 

Jägare-/jensten, som blir, att jac så må s~iza, nol'!nnl-tjcn

sten för Sli:iq~5 rds-Fiottans debarli er·ings-truppc•r, hvi!lia ~iro 

kallade att verka i f'll te!'l'ain - sfidnn som vfu· sli:'II'Gtird. 

Vi sliola deråt rgna dr s:irsliildta· uppm [rrl;samhet, sedan vi 

först liliväl undersö/il, huruvida den ofvau föreslilgna orca

nisationen af Londstienincs- batalj onen uppfyller de i det 

förcgaende nämnda 5 ilufvud-villioren. 

Att rörel se rna inom Landstit;nings -liomp:1r,nierne (å t

minstone det första 5ret, som ilev iiringen :ir uppld dad) icke 

lmnna ske med, på lilnct ntir, samma precision som inom 

lnfantel'iet, och att lilial edes ej handgreppen så vfil lillnna 

inörvas, är naturlict, och fordras ej heller. llt:fnH!s:Jiicn är, 

att hvarje liarl lian vårda och handl era sitt geviir, samt slijnta 

ocil ladda med s:ilierh et; lilw så att Kompaenierne, vare si~ 

i sluten trupp ei!Pr på liedjor·, lmnna uti oltiudig marl1 bibe

hålla sammanhållning, och att exPrcis i spridd ordning går 

med precision och rasldret. 

Det är på följande grunder, jag stödjer mitt omdöme 

om ((ompa gni-organisat ion ens företräden : 

a) flen ringa stj'l'lla af våra trupper' nem/. 7 a soo 
man, men sanno likt vanligast af l till 300 man , som till 

lands på en punkt liOmmer att användas, gör de små [( om

pagni rrne till passande basis för· de talitislia rörelser·oa. 

h) Den för handen varande sliäq~årds-terrainen, som 

hindrar eller åtminstone betydligt försvilrar de större Bata l-
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joncrnC's operalionrr, h viilin på de flesl3 sL1II1·n tnr,n sip, 

fram och liitt iiterbrint;ns i ordninr,, om de sliulle blifva nft

got ruhburle. Dessnio m anser ja r,, såsom förr niimndl, vår 

sl1:irgård speciell egna sir; åt Jär,are-stridPn, hvari jag förmc

nar våra Slups-besätlningar liomma alt laga lillieaste del, 

och hvar:lt jae vill att deras håg och bildning hufoudsalr!igen 

sl;ola ri1::tas. 

c) Exercisen, på anförda c-runder, nr ocli mydet lfiltare 

öfvad; ty ej allenast vinnes en di relit minskning af rörelser, 

hvillwn blir högst bety dlie, men ochså blifver den precision 

af Rompagniets rörelser, hvillien ensam lian miijlir;giira na

tnljons-cxercisen inom Infanteriet, här mindre mnlitpälir;

gande. 

d) Den tnktislia enheten inom Slups-bataljonen, som iir 

pluton, iifverenssLimmer med den i land, hvilken iit' !(oru

pagniets. Odla sednare utgöres nemligen af det förras 

mansliap. 

e) ~led denna organisation lian landst ig nings-trupp iclie 

blifva desorganiserad igenom dl'tacheringnr och utbyten af 

Kanonslupar emot [{anonjollar, och tvertom, ty antingeu 13a

taljoncn (eller om man hcldre vill l1alla den 13ricaden) utgö

res af S, G, 7 , 5 eller 4 Kompagnier, förlindras icke 

dess rörelse-grnoder det minsta. Endast i ett fall !wo för

liftliandet något J'öråndras. Inom [(anonjolls-bataljon, der 

beslittningarne blott iiro, pr im a plan, 22 a 23 man' sandas 

neml. efter min plan (se tillägg) blott för hvarje Division 

ett Kompagni i land, alltså 3:ne på Bataljonen. Om nu så

ledes , under ski1rg5rds-lirigets lopp, en pluton Kanonjollar 

skulle aOösa. tilifiilligtvis en pluton [(<HJOnslupat', eller till

komma Kanonslups-bataljonen, su blcfvc endast en pluton 

Landstignings-trupp, och denna trupp litwde iclie tilldelas 

nåcot Kompagni. Men 30 man mer eller mindre vid land

stigning betyder just ej mydct. 
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Inom Sliiirgfmls-vapnct finnes ett visst antal Kanonslu

par, som kallas Landstignings-slupar, och äro bevärade med 

2:ne 12-'ft:ga pjeser i stället för den 2~-'it:ge lwnonen ak

ter-ut. Dessa Slupar lwmma troligen alt plutons- eller divi

sionsvis tilldelas Fartygs-bataljonerne eller de större Sl1;ir

gärds-JCiottans Fiiruelningarne. Genom den föresiaena or

gnnisationen af Landstignings-trupperne förandras vid dessa 

12-'ft:ga fål!pjesers ilandsättande intet annat än f(ompagnier

nes antal. Det eller de [(ompagnier, som utgjordes af he

sättningarne å Landstigninesslups-plutoncn eller plutonerne, 

afgä nu hlott i stället till sina pjcsers Ilandterande och niir
maste betflclining. 

Sålunda tyclres man i Hornpagni-organisationen finna -
den, som bast uppfyller de fordringar, dem sl1ä1·grlrds-kriget 
kan göra, och som af de hos oss nuvarande {örhålfanden 

tillåtas. Den är ganslw naturlig ociJ enhet, den aneifvet· sig 

nästan sjelf, ty den hvilar på en organisation, som 1·edan 
förut finnes, och hemtar redan deraf en stor fasthet . Dess 

iifriga förmåner har jag nu, sf1 godt jae förmått, siilit fram

ställa, och äro de, {öt• mig, ti llräcliligt i ögorten fallande, att 
ingen tvekan mera hos mig lian Liga rum . 

Återstår nu att n:irmare utveclila mina fisigter rörande 

åtskilliga med vårt ämne nära sammanh[lllgande detaljer 
o. m. d. 

Under våra undersölmingar hafva vi , i det föregående, 

icke utan att afbryta värt ämne, lmnnat niirmare vidröra 
den eljest så vigtiga 

Tiralj'ör-exercisen . 

Då en SkCn·cfirds- JCiottas ilandlia s tad(~ mansl1ap oftare får 

relwgnoscerin gar alt verlisltilla , till tryggnnde af JCiottans 

framtåg än rgentliga anp,repp, snmt äfven under strid i den 

skogiga och oj cmnt brutna mal'!iell, spridd ordning mftste 

20 
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beenenas ofta nog, så <ir, enligt min taolie, Tiraljör-exercisen 

och allt, h vad dermeJ sammanhang äger, det, som hufvud

sakligast bör inöfvas, och väl inö{vas. llärtill hörer iclie 

allenast att under tåg eller strid vara förtroliga med kedjans 

rörelser och sammanhållning, att I<Lmna med liflig eld förena 

sälira slwtt, h vilket allt redan fordrar siu dryga öfningstid, 

utan ock alla slags relwguoseerings- och bevalmings-liedjor 

samt alla patrnlleriugar vid olil;a fall, hvilket är· lil>a mycket 

i behof af öfuing och förelwmmer i J;rigstid vid hvarje ny 

lägerplats samt till lands lilw litet som till sjös (s. k. Pilwtt

l{anonslupar och Bunds lnpa r) lwn försummas. 

Jägare-tjensten ligger likväl, lycldigtvis) eanslia nära för 

sk:iq:årds-karlens lynne och vanor vid slwg, holmar, ldippor 

och sliär, så att, såvida 13eflilet pil förhand liänner denna del 

af tjensten, det icl1e torde blifva svårt att bäruti upp nå en 

tillfredsställande färdighet. Det må slutligen t illägeas, att 

Jäeare-tjensten är ett godt hilcluings-medel för lwrlens för

stånd, beslutsamhet, och qviclihet i tankar och rörelser, 

hvarar den tid, som pa densamma användes, eifver en ren 

' vinst äfven i andra afseenden. Nf1era särskildta Tiraljör-

plutoner finnas icke. Rompagniet siwlie, såsom man sett, 

endast bafva 2:ne plutoner. Detta iit' ock alld<'les systema

tislit, ty ''alle man" böra hät' vara Jäg are och det hu{vudsal>

ligen. Jag anser vcrliligen Sliflrgårds-Floltan.s Lands ti gnings

trupper närmast svarand e mot Jiigare-korpsl'rne inom Ar

meen) ehuru möjligL'Il dessa tillilia äro mrra fullbildode In

fanteri-lwrpser, än våra gerna bunna förväntas blifva. 

Slrarpskytte-o{delningen. 

Såsom i det föregående ät• nämndt, har jag endast före

slagit l slwrpsl;ytte-nummer per Bombli ~HJon-slup. Likväl 

anser jae alldeles iclie, att 12 Skarpsliyttar är tillriicldigt an

tal på en Bataljon, men anser, att ett lil;a antal bör kunna 

pårälmas bland besättningarile å Chefsfartyeet, Änefartyget 

och Landstignings-Kanonsluparne. Dessa Sl upar hafva neml. 
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i och för sil t Landstignings-artilleri större besättningar, och 

böra lwnna lemna l supplewentiit'-sliarps liytte-nummer. Sft

ledes om, såsom jar; föresbill er mig, 2:ne sådana lwmma 

alt finnas per Bataljon (och bilri a någon af Ccnter-fartygs

plntonerne), så tillkomma der igen om 2:ne nnmmer, hvadnn 

skarpsl•ytte-afd elnineen liomme att beslft af: 

Från Bataljonen ......•...... 12 man. 
Ytterlir;are från de 2:ne Land st.-sl upGrne 2 )) 

Chefs- och Ångfartyget . . ... ... . 10 )) 

å 1 [(anonslups-bataljon . .. Snmma 2~ man Slwrpskyllar. 

Jnbecripen i detta antal och lilw med de öfrig e bev:ip

n:Jd, finnes en l(orporal eller Under-Oflicers-Korporal, hviiken 

bör vara den snällaste sliytlen, oeh bör vara af dem , som 

äro från Chds- eller Ånufar tyget , helst det förstniimnrla. Då 

Slwrpsllyllarne iclie iiro samlade, sliola de höra till Gefnis

reserven, h var vid sina l(ompagnier i Lan dstignings-ba taijo n. 

De slwla till dessa, en gång för alla, vm·a "delta". Uva rje 

Kompaeni erhåller alltså på detta sätt 4 Slwrpsliyttar, Deras 

bev:ipning bör vara tigestussare (liammarladdnings'?) och fa

chine-lillif. 

Motiverne till den organisation, jag här föresiGeit för 

slwrpsliylte-afdel ninecn , ne mlir;en att en så stot' del af dess 

rnanslwp siwlie utdelas å fartygen utom den eeeniliga Batal
jonen, böra törhända pfipelias. 

Dc äro 2:ne: 

l:o 13emödande att iclle försvaga reserverna ombord, 

hvill<a inr,alunda äro för hö{jt tilltagna i alla ltLindelser, 

och alt ej !Jcllcr minslin den ilandsatta plutonens mans

styrlw. 

2:o Vigten af att, så litet som möjligt, utsätta de dyr

bare S!iarpslq ltarn e, då de iclie, såsom sådane, lnmna verka. 

Slupar1w, ofta i elden, och ntau ringaste relings-sli ydd, fft 
ofta mansliap slijnlne eller s5rade flfven af små ecvlirs-liUlor, 
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och Slwrpsl;yttarne, hvillia aro alt anse som Infanleriets ar
tilleri ("sit venia verho 11 !) , mfl ej mer iio uödvfllldigt m ut
sättas. De böra viii omvårdas , emedan Je äro sällsynta, 
och lmnoa likväl i behofvets stu,nd, rutt anvilllda, uträtta 
mera än mångfaldigt större antal andra ml'd mindre coda 
sl1jutgeviir förs edde och mindre öfvade sl;yll.ar. 

Att på Bataljonen alldeles iclie qvarlcmna någon Je! af 
Slwrpsllytte-styrl;an, anser jaa ocliså olämpligt 1 samt svårt 
att Jå erhålla tillräcldig styrlw; man lwn jn icl;e alllid på
räkna 1 att reserverna från Chl•fs- och Åncfart.H;cn :iro till 
hands. Jaa har af dessa orsal;er och förhflllauden i11d0lat 
dem, som ofvan ses. 

Den föresiaena styrlwo (24 man) är vi sser ligen icl;e 
särdeles stor; i alla fall lm n de den . önsl<as större. l\len vi 
måste taga i beiralitande, att det erfordras en ej ringa era d 
af öfning och flirdighet för att vara en duglig Sl,arpsl.yll.c, 
och att en sådan turfvar långvörig öfnine, :ifven i fred. Det 
blil' slöseri med de dyra vapnen, att sälfa dem i händerna 
11a fo11r, som ej förstä att till gaqns brulw dem. 

Svårligen lwn man allts5, annat än undantagsvis, p5räl;na 
Sllarpsl•yttar bland andra än stam-truppcrnc, och dessa, för
delade ·på hela Sliärgårds-Fiotlan , liunna ej nigöra myclie t 
stor styrl;a på hvarje Bataljon. Och mera än 24 eoda Sl;yt
tar· bland denna_ lilla del torde iclw med fog liullna bcrCdi
uas. Se vi dessutom på proportionen meiiJll denna före
slagna styrka och den, som finn es inom Armcc•n 1 så finna 
vi, att för hvarj e Fältlwmpacni, hvilket cu· berii lma rlt till HiO 

man, äro anslaene 8 man Skarpsliyltar, hvillid aniJI svarar 
emot de 4 man sfidane 1 som här afsetts för dc 80 man 
starila Kompagnierne. Alltså blir antalet åtminstone iclw 
ringare än vid Armeen. 

Reserv- Under - Officern. 

Oneldir:cn bör ett Befäl vara afsedt, hrilllet lian dispo
neras till de vid stranden qvarvarande 1\anonsluparne och 
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reserverna af dessas besättningar. Olilia förhållanden lmnna 
bjuda, än alt hiirlill anvr1ndes l Officer, än l Unde r-Officer. 
Bataljons-Chefens Adjutant li an i första fallet taga befäl af 
r~se rven, och Undcr-Ortic~l'll ljPn s l~,;öra som Bataljons-Adju
tunt vid landt -truppr.n. Det är visserligen sant, att tilllwm
sten af en Under-Ofl1cer är en olär:enhet; men, som jac 
förmod ar , att pil den åtföljande Ängbilten en af derå kom
menderalie Under-Ortleerare lian tarrus, i de nes la fall, så 
anser jar; denna sa r,odt som upphäfvPn. I värsta fall måste 
en af Debarl;c·rings-plntonerne beröfvas ett af sina Under
befäl, ehuru nödväudict detta <in lwn vara vid truppen. 

Om ifrån en ilataljon f{anon slupar lan tlst icnings-manskap 
för en längre tid sliall sldclias, och alltså ITanonslupcn ej l1an 
sidljus vid den stora del af sin besiiltnint;, liviiilen, en lict 
lörq; liende, ill' afdelad till Landstignings-p luton, och livars 
förlu st cör Kanonslup Pil otjculie till all verksammare och all 
riirlig tjc•nsl, vilja vi an!) da ett sätt, b var på detta skall 
lillllllu ske, utun alt bryta vfu· organisation, på det alla in
ka st mi:\ vara v rd\~ rlagdc på för!Jand. 

Frf111 livarje Slup si1ndc~s blott Landstignings-plutonens 
ena trupp, t. ex. <len udda truppen från alla udda Slupar 
och dPn jcrn11a truppen från alla jPITIIHl Slupar. [J:irir,enom 
blifva lrupperncs stiillninr, uti plutonen iclw förändrad. En
dast halfva anlald uf Bc·fcil r;51' i land. Truppeme under sitt 
vederhörande Trupp-befäl, och plutonerne under livaran
nan Plutons-Chef. Från livartannat fartyg afgår ~lllså en 
Officer·, från livartannat en Under-Officer. f(ompagniet bildas 
alllså (i analogi med Kanoujollarne) af mansl•apet fr5n l 
Division, och Jeras antal, som agera i land, blir blott 3:ne 
med en sammanr:ilwad styrl.a af om!iring 250 man. Just 
till följe af den af mir; föreslagna organisationen af landstig
nings-lruppcrnc, flsladlwmmes hiiricenom incen förändring 
eller vidare ruubninr.;. De taldiska rörelserna blifva icke för-
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ändrade. Plutonernc bestll af manslwp, som höra, ou1 ict1e 

närmast, så docl1 nåcorlunda tillsamm<Jns, och Far ty es-batal

jonen åt', såvida iclw särdeles ogynnsamma förhållanden äga 

rum' · tj enstbar till alla, om ic!1e alltrör långa , rodder och 
till all manöver utom landst ign ingar, ty ej mera än 20 man 

och halfva Landstignings-befälet äro frånvarande per· 1\a
nons! up. 

Eh uru jag i det för egående har uttalat mic emot hela 

· ILmonsl ups- bes~Ht n ingens inöfvande såsom lllfant(!l'i- trupp, 

for drar jag naturligtvis , iclic desto mindre, på dd lirafticaste 

hela till Skitq;å rds-Flottan hörande stammens exercis, såsom 

såtlan och med alla inom Flottan regl ementerade handvapl·n. 

Det är nelllli!Jefl just vigligt, at t hafva ett så stort antal Iu 

st rulitörer som möjligt, för att hastigt litln na in öfva Bcvii

rings-manshapet. Jag vill sålunda alldeles ielie blifva förs lft dd 

så, som s!; ull e endast en viss del af B5tstmns !Jii ll l't in iifvas 

med p,cvilr, en annan med lwnon, en tredje med pistol, 

o. s. v. ; ty uti milt ofvan stfte nde beUinliullde har jag städse 

, haft ögonen ffisiade på det förhållande , alt bes<H.tn inr,a rne 

till större deicn lwmrna att uteöras ar 13eviiring. 

Kanon- bdjeningen vid t! t> n å llotllbkano n-slupen be

fintlice 2~-ft':ge liilnonen al1ter - u t. har ja r: fördt~ l at ibland 

!andsl ir,nings-nHm!wpe t, emeda n jag hat' bctral1tat densJmma 

ep,cn tliccn som en rese rv-pjcs, och att dess mans lwp så

lunda iclie, så direkte, lmndc ltiinl'öras till det eeentliea Ar
tilleri-man slwpl'l, som Bombl1ano n-bdjeningen. 

De J 2- ft':ge landstienincs-lianoncmes bctj enande (!Jvil

l>et visserl icen nära sJmmauhänec·t· med land st igninga r) har 

jac ej ltiir niinm re vidrört , af det sliii l, alt deras betjen ande 

blifver en s:i rsliil<l sak alt reg le men tera, och emedan dessa 

lwnouers ilandsiiltnina och munövrPr pil land , elle r deras 

tiVan:no omb ord, icAe med förer nå.!Jon föriindring- i grun

de ma för den af mic ll;it' fö res ia ena orgaui:;ation. 
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Så hnfva vi framshillt grunderna till den Infanteri-tjenst, 

som under krir, i sliiirgården för våra Slups-besättningar twn 

ifdlr:alwmma. Dessa grunder tro vi vara ril1tiga, emedan de 

erl>änna Infanted-tjenstens oundvildighet för en Sliärgårds

besiittnings bringande i fullt tjenstbart sldcli, på samma p,ång 

de fiirl;asta och söl1a undvika alla här onödigt betungande 

svårigh eter vid dc•nna tjenst, samt emedan de sölw en or

gani sation, hv il lie n är enkel och underlättar de ounJvikliga 

svårigheternas undanrödjande, och en behöflig fulllwmlichets 

ernående äfven i denna, ej minst vigtiga, del af skärgårds

l;riget. 

Det blifve nu nästa uppgift att, såvida dessa r,runuer 

bctlnna s antac li ca, i (ulllwmlig ö{verensstäm melse med dem, 

uppgöra bestämmelserna i det : Egentliga Reglementet. 
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och förtvinad utvärr. D!'n !'O da punl!t, der man kan styra 

mot land med näcot hopp om frälsning, är i inre delen af 
anlwrplatsen vid Cap Bretoo söd er om Arcacboo. 

(La MarinP.) 

Pilole Franr:ais, instructions nautiques ä t· titeln på ett 
litet i Fran!irilw utliommet förtj enstfnl lt arbete, innehållande 
bC'sl<rifnine- i\ liustNn c, farled •!rno, anl<arsiitt nincarne m. m. för 
hela den stora viken emcllnn Cap dc In [)ague och les !Jeaux 

de Brehat. lliiri inbccripas silledes farledorne till hamnarue 

n f S:t Bri cuc, S: t ~lalo och Granvi lle, samt ö~rne Chansey, 

13rebat, JHsey, Guernsey och Aurir;ny . De farlie-a och många 
ldipp-cr und, hela detta farvatten innehåller, gör nämnde ar

bete nii slon oumbcirlip,t för alla de seelare, hvillia , om än 

icli e destinerade till nåcon af dl•ssa platser, liliviil liunna här 

rålia i läg enall och nödcas sölw hamn. Arbetet utgör der
jcmte en lw mpiC'tler ine af les instructions nautiques, utgifne 
1§15 och l§ .j2 af Marin-dPpilteo , och lnillw hiirieenom om
fatta Franslia l,ustt•n fr5n Dunker(llle till lleaux de 13re!Jat. 

(L. ~1.) 

Tyngdh·ra(len använd siisom drif'vande kraft. Herr Amc
zaga i l>ordcanx förm ena r· sig huf1•a upptår lit sättet ntt be

gar,na tyncdl;raften föl' dnfvandct af slwfvcl- hjulen ä ett far
ly(;'. Efter cxperimentcr i smfitt , dem ban påstår vara lyc

l;adc, har ban nu anbringat sin uppfinning ä en Åncbåt, 
hvars maeiiineri b!ifvit uttaget. Fartyget ligcer nn på Ga

ronnc-flo dcn fiirdigt att afgä till Pericueux. Herr Arneznaa 

l1ar nfeifvit rtt slaes beslu·ifning å sin uppfinning, men affa~
tad i s5 concisa och oförfilarliga ordalae, att dess upprepande 
vore af alltför rinrra intresse. Lydas resan till Perioueux 

. " l 
l10ppas vr dock snart liunna lemua mera tillfredsställande 
11ppl ysnirrcar IJC1rom. 

Upptäclrt. Franslie Sjö-l{aptencn Lubuek, förantle Slwp

pd Aulelope, rapporterar , alt l r au uppliielil. l vcnrw smf1 öa t· 
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emellan Japan och Loo-Ciioo-öarnc, ltvillia if' lie iiro upptar:ne 

å Franstia sjöliorten af år l S4i. De li cea emellan 28 och 

29° Lat. nord samt 128 och J 30° Lon:;. ost från Paris. 

Slrepps-dolrumenter. Förenta Statcrnes Konsul i Paris, 

Goodrich, hat· tillliClnnagifvit, samt anmodat alla Tidningar att 

meddela, en förordning, enligt hvill<en hva•·je fartyg, som 

till Förenia Staterne ankommer med ulläodsk la st, måste 

medföra falitura, besvuren af afsänduren inför Ameriliansk 

f{on sul eller, om sådan ej å orten finnes, inför ~iagistratt' Ll, 

11Vars underslu·ift bör af Konsulu intygas. 
En muncd varor· bafva till Förenta State rnes hamnar an

liommit, utan att med sutlane fat-turor vara försedde. Följ
den har· blifvit, att de på iiga rens l>rlwstnad la cit s i förvar 

af TullmyiHlighetl'rne, intilldess Nfordcrliga handlingar lillt1-

nat ansliaffas. När desse slutligen anliommit, har hyran för 

maca sincl'incen ofta uppgått till varans hela värde. (L. M.) 

Atlantis/w lw(vets djup, emellan Cap Virginia och llla
deira, åt' undcrsölit af Sjö-Officerare från Förenta Staterne, 

och nppcifvl:'s vara 5! mil. lllex ilwn slia V!licn, emellan Tam

pico och Florida, uppgifves hafva nära i mils djup. 

Stort Ang(artyg. Engclslia Peninsular- •Y Oriental-liomp. 

har i BiaeliWall best;illt ett jernfurtyc om 300 tons samt med 

2 mnchincr om 600 häsl!iraft er hvardcra. Det sliall göra 14 
minuters fart och användas för trurl c< por ten på Ostindicn. 

l\Jan bcriilill3l', alt det sliall hinna göra resan emellan Sou

thalllpton och Alexandria på !J daca r. - ~lan lwo göra sig 

ett hecrl'PP Olll fartye ets storlek ar best(immandet att det 

slwll blif'va 51 Eneelslw fot lunere lin Great Britain, således 

l 00 fot lä nere ii n J 20-lwnons-Sl,cppc t Culedonia. 
(La Mar ine.) 
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ut r; öres Frans/w [!'lottan 
Linicsl1epp om 120 k 

100 . 
90 1t 
80 .. 

anoner • 

Frer:~tler om GO li ano 
52 u 50 
4G a 4o 

§2 

ner 

b n Ur> r i 

af: 

. 

om Korvetter med tiielit 
30 u 28 linnoner 

D:o med öppet batteri om 
24 ~t 14 liaooner 

13rir;gar (hanontalet ej uppgifvct) 
' Avisos om Hl a 4 kan. 

8 i.t 2linn. 
O u 50 tons 

Kutter-13rir:enr o. d. om 
'[ransport-fartyr; om 80 
Ang-Siiepp om 90 Ii a n . , !Hi O !dir 

Fregatter . 650 a 450 hlu· 
Korvetter. 400 ~l 320 

" 300 u 220 
" A vi sos. . • 200 a 150 
" 120 a 20 
" Diverse Ångf~rtyg .•. 

Summa 

"'l 
'J) ~ --::,:;:::; 
0.. 
!"" .., 

:::: 
l 

l 

2 
3 
3 

-

g j 
-

7 

G 

51 
4 l 

15 
23 
-
s 

-
9/ 

20 l 
J 7 l 

l 
4 l 

135 l 

> 
(f) 

0..,.,. m "' o c ~ ,.., :::: 5 :::: 5 m 
"O - "' c ::::: - a "' "' ..., 
~ u;· ::::.. "' :::: """' !"" 8 :::> 

2 2 u 
- l 4 

1 5 9 
2 4 (j ,,_ 

-il 
] 

l 101121 - Il 14 
2 4 Il 37 

51 12 -
1211 s -

30 
- l 171 22 l 

! ISI 22 l --
44 

- 28 43 43 
- 9 32 32 
- -· 1 l l 

7 5 20 20 
2 3 ' 5· 
G l 7/22 l 27 
7 l 51 32 l 
l l 71 25 l 57 

- l -l 4 l 4 
31 11541- J320 

Dessutom: Under hY.?cnad 21 Linies\;epp, 19 Fregatter, 5 Korvet ler, 4 Bngr;ar, lo r segel , samt 5 Korvetter 3 A vis os för 5nga; summa 57 fartyr;. ' ' 
(Nonv. Annales dc la Marine.) 

SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN
GAR, GENERAL-ORDER M. l\[.) UTGXNGNE . FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

Den 7 Ang. 1\. 13. K. l\1. har i Nåder tillåtit, att den för
lust, som drabbat Pensions-1\asse-inr:tttnincen för Bevä
rings-mansl;ap och afslwdade 13iitsmäo i Wester-Norrlands 
Län, genom förre Landt-liänlm;istarens ir5lwd e lwssa-ba
lans, må frilll l\ilisp,illds-Konlorct ersättas. 

Den 12. K. U. K. ~J:s r~slst~ilda Spis-ordning för Frcp,allen 
Eucenie under dennes förestående expedition till Ostindi
slla jemte nera afiägsnare fanalten. 

Den 19. [(. n. K. l\1. har i Nåder befallt, att liOSIIIaderna 
för dc undl'r sistlidet år föret~p,nc profturer med ;\ncrar
tyget 13alder, ti ll nfrönande af fartygets två olil\a lwnstrne
rade propellers verl1an , sl1all utbetalas af anslaget på 5:e 
llufvudtiteln till oförutsedda utgifter. 

s. d. K. 13. K. M. har, uppft Contre-Amiralen m. m. Frih. 
C. n. Nonlensl;jölds underd. hemställan, i Nåder tillåtit, 
at t Slleppsr;ossarne , sft väl vid StocldiOlms som Carlsl;rona 
station , må få anlflp,ga Långhalsdullai', sedan Späonhals
duliarne [1ro uttjente. 

Den 29. K. B. IL ~1. har i Nåder beviljat Kammarsl1rifvareo vid 
Flottan L. Peterson lO månaders tjenstledighet, till fort
sitUande af studier, tillhörande Embetsrnanna-yrliet, dock 
utan att Kronan, för tjenstens bestridande 1 må vidkännas 
någon slirsl1ild lwstnad. 

s. d. J<. B. K. M. har i Nåde!' tillåtit, att lwslnaderna för 
ej mindr·c det rerlan verkstäida Mufldrines-arbetet å Lyc
lieby flriinua, än iifven för forlsältninr: deraf, mft få beslri-
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das af Lycl1cb y Qvnrnfon J, samt dd ~ Stat uppförda an

slaG af 800 Jl&. , som ii r afsedt så vii i l iii vcrli s!Cill andc af 

föreniimnde arb ete som ocli nppmuddrin~; af Va rfsham nen 

i Carlshona, ent!Jst må m användas till uppmu c1drinc af 
denna hamn. 

S. d. l(. 13. 1(. i\I :s Nådiaa Sl<r ifvelsr; med niirma re bcs t:irn-

melscr i afs ee nde på till triidet af Svärds- pensioner. 

S. d. K. 13. K. ~J .s N5diga Sl1r ifrelse , att de till Flott ans 

station i Carlsurona anvis~de arrenelen, 5 åtta slyden 

f(ronan tillh öriae Losiii li en och bohtmman, skola indra gas 
till Statsverl1et. 

Den 12. K. 13. f{. ~1. lnr i Nå der hi fallit, att som lws tna

derna för Fregat ten Chapmans l•ccncnnnde till Kascrn

farty rr förlid et 5r, S~ltllt de för Korve tll' n Jarra mns' expedi

tion med Sjö- l(a dl'ttet· frfm Krigs-Aliadcm ien sa mma år, 

ölverst igit de anvisade beloppen, må briste rna n\ bestridas 

med anslaget till exercis för Flotta ns bemanning. 

Den 7. f(. 13. K. l\l. liar i i\fidrr tilliitit, alt för expeditio-

nen med FrPgatten Eugcnie må såsom ~lusilia nt cr dds 

förhyra s 6 man , flYaremot besiiltnings-listan minslws med 

G Båtsm ii n , oc!J dels af besättningen utses ett lil1a antal. 

Den 18 Sc pl. 1(. 13. · K. i\1. har beviljat en nåd!-'gåfva af 10 

fRfg. B:lw åt för re Volontären vid f. d. Armee ns Fioltas 

StoclliJolms Esl\atlet· J. J. Lexander. 

Den 2 Sept. G. O. IL ~1. har i Nårler befallt, alt Ft·rcatten 

Eugenie och Korve tt en Lagerbjeilie slwla inmöns tra s den 
30 inn evarand e manJd. 

S. d. G. O. f{. i\1. har i N:ldc r bev ilj at Scliund-Löjtnallten 

vid Flottan Fri h. A. Leij onhufvud 3 års tJ. ellstledi rr hct föt· 
u ' 

att å Svensfln och Nors!1a Ilande l s-fart n~ idlia in- och ut-
rikes sjöfart. 

S. d. G. O. Alt de till exe rcis anv<"tnde Sld1 rgå rds-fartyc å 

Stoeldtolms Slatio n få nfrnstas och p:'\ land npphalas. 
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Den 5. G. O. !{. M. har i Naclc t· beviljat Kaptenen vid Flot

tan och Bitidaren C. Löwenboq~ 6 må nad ers förWn gni ng ft 

inneharvande tj ens tl ed igh et till bevalwndc af er.stiilda anee

lägenbeter. 

s. d. G. O. [{. ~l. har i Nftder befallt , att 1\apten-L öjt nant 

N. Hall ström sliall åtet' inträda i tj ens tgörine nti Sjiiför 

s vars-D eparlem en t et s Ko m m and o-Ex p e di lion. 

Den 9. G. O. [(. ~1. har i Nåder beviljat Pr('m icr- Löjln. 

vid Flottan C. A. Pette rs son l års tjenstl cdighet, ölt fort

fa rand e bestrida Ordinarie Lärarc-bdattninecn vid Göllie

borgs Naviaations-S ii ola. 

S. d. G. O. IL ~l . har i Ni\clc r i.Jeviljat Seliund-Liijt nanten 

vid Flottan F. E. Norden 5 månaders ljl'nstlcdigltet at t 

sl1öta sin hcl sa . 

Den IG. G. O. f{. ~1. ltar i Nåder beviljat Unt!cr- l.öjtnonlen 

vid Marin- Regementet A. Cederslijö ld l års tj cnstledighet 

att sl1öia hel sn n. 

Den 17. G. O. [{. M. har i Nl\tlrr he 1·iljnl Unde r- Löjtnanten 

vid Flottans M elianisila Ko rps U. Enegren 1 O månad ers 

permission, för att i ensiiiida angelägenheter vis ta s i Finland. 

Den 19. G. O. K. ~1. har i Nåde r beviljat Kupten-Löjtn . 

vid Flottan C. E. Tömeholim 7 månaders tjenstledizhet, 

för att fort fa rande bestrida Navieations-Lärare-befattningen 

i []ernösand. 

Den 25. G. O. All Premier-Löjtnanten vid Flottan C. J. 

Ujerta sliall vara Che f för 2:a Södermanlands 13illsmans

Rompag ni, efter Kaptene n och Riddaren Tersmeden, som 

den 1 niistkommande November tillträder 1\apt.cns-l ön . 

S. el. G. O. J(. M. hnr i Nåder f.Jcvi lja t Kapten-Löjtnant P. 

Schnell 8 månad ors tjenstledigh et, att fortfara nd e bestrida 

Navigations-Lärare-b efattningen i Gene. 

s. d. G. O. [(. 1\1. har i Nåde r beviljat Selwnci-Löjtoanten 

vid Flottan E. A. Embri ng 3 års t.j ensll etli chet, för att 

idl1a utril1es sjöfart 5 Svensl1a lt and cls-fa r tyu. 



Genel'al- Order. 
(Carlskrona Station.) 

Kaplen-Löjtnant Havermon tjenstcör som Adjutant hos Kommendanten fr. o. m. den 15 dennes. (Den 13 Sept.) Excrcis-Freeatten af Chapman afmöostrar d. 30 dennes. (Den 20 Sept.) 
Stats-l1f1det Grefl'e v. Platen har återtneit Chefskapet för l(oncl. Sjöförsvars-Departementet. 
Fregatten Engenie och Korvetten Lneerbjelke inmönstra den 30 dennes. (Den 27 Sept.) 

(Siocldwlms Station.) 

SelinlHI-Löjtnant Livijn liommcncleras att tjenstcörn som 
Unrler-Erjuipagl~-~lflslare och Adjutant hos Varfs-Chden . -Selilwd-Löjtnanl l(r ell[\e r tjensteör sf1so m lufonnatioos-OfHcer vid t\rtill eri-Siiolan. (Den ~~ Sept.) 

Löjtnanten vid Mclwnislla Korpsen l3. J. Jonzon h1:ordras att ingi\ som Lrtlarnot i Rq_:lements-!(ommittcen vid stationen. (Den 10 Sept.) 

FiJl'iindl'iugar inom Ifongl. lflaJ:ts Flotta. 
Utnämningar: 

Till Lärare vid Sl1eppseosse-Siwlao: Maeister C. A. Ne•·man, den 2!1 Atq;u sti. 
Till Selwnd-Löjtnant: Kauett-[\orporalen Axel Er. Embrine, den 17 SPptember. 
Till Reeements-Siu·irvare vid [(ongl. l\Iarin-Rep,ementet · m. m. : Am:ts-lloliliållaren Joh. Carl Sundin, den 23 Sept. 

Förordnanden : 
Till Varfs-Kommissarie: Kammarförvandten Dan. Bagge, den lS Juni; till !(am marrörvand t: l\evisorn .!oh. Otto Len nman, den 14 Augusti; till Hevisor: Expeditions-Bokhållaren Fredril1 Adolr [lap,r,e, den H Aueusti; till Expedi tions-Bollhållare: Kammarsl\rifvaren Carl Fredr. Carl cso n, d. 14 Aue., samt till Kammarsl1rifYare : Extra Ordinari en C. E. Djurberg, 

den 14 Aneus!i. 




