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(Forts. fr. föreg. häfte.) 
Bland den mängel p1·ojekter, som blifvit frams tällda i 

artilleriväg, får jag anf'öra eH, uj gånget från den hekan!c 
Mr Scott Husse!, en af Great Easterns konstr11ktörer. Han 
har, i sammanhang med en till regeringen frmnställd plan 
om byggandet af åtskilliga certer krigsfartyg af jern, jemvä! 
föreslagit ett nytt sätt att montera skeppskanoner. Lan~tten, 
som är af jern, hvilar icke på däcket, utan är hiinganile, 
uppburen af stag från skeppssi!lan. Denna inrättning, som 
är särdeles complicerad, vänlas medföra Yinsten af mycket 
små portöppningar äfyensom ~anonernas lättare handtering. 

Denna ide är icke ny, ty redan för längre tid sedan 
har man hiirt den framkaslad af Kapj en Carlsund under et.t 
besök i Carlskrona. 

Engelska Amiralitetet har, redan för en längre tid tiil
baka, utsatt ett pris för bästa sättet att npprell"ia äldre släl
borrade kanoner. Af 14 personer, som anmälde sig, hafm 
endast 7 framsl ä lit sina planer till pröfning. Dessa Y oro: 
Lancaster, Scott, Hadden, Jelfrey, Armstrong, Britton och en 
Fransman; af dessa nyttjade de 3 sistnämnde blyade projek
tiler. Kanonerna skt1:Ie försökas med 300 skott; laddning 
och projektilernas Yigter nii mnes ej . 

Lancasters, Jetfreys och Brittons kanoner uthöllo det be
stämda antalet skott, Scotts kanon sprang i det 15:de, Had
dens i 50:de och Armstrongs "Shunt·glln", i 52:dra skottet. 
Fransmanneils uthärdade 300 skott, men skadades dervid 
betydl igt i reff!orna. 

Sednas!e underrätlelser meddela, att tillverkningen af 
Armstrongs knnoner i Woolwich blit'vit ins tälld, äfl"ens0 !!1 
att en order utkommit, som förbjuder att från fön·flden 
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Portsmonlh utlemna 100-ftge kanonrr till fartyg, med un
dantag af såuana, som reqvirerats l ersättning för skadade. 
Redan en lång tid har man då och då hört talas om upp
finningar af vissa projektiler med så förfärliga egenskaper, 
att man till och med betYi!lat, att de inom civiliserade sam
hällen skulle kunna komma att anlitas. 

Under det att orientaliska kriget pågick, framställdes af Ami
ralen Lord Dundonald förslag . till !J om !J er af sådan beskaf
fenhet, att de skulle medföra tillintetgörelse af allL befintligt 
lif på det område, inom hvilket dc exploderade. Den 
kommilte, som tillsattes för behandlingen af detta ärende, 
ansåg Lordens planer i många fall amänd!Jara, men till
styrkte, att Uppfinningarne borde hållas hemliga, till dess 
möjligen i en framtid högsta behofvet kräfde anlitandet af 
dessa hemska stridsmedel. 

Att man äfven i Frankrike har kännedom om denna sorts 
projektiler synes temligen troligt, att döma efter hotet i 
franska tidningar: att' vid ett !Jlifvande krig med England 
lössläppa förstörelsemedel, mot hvilka de retrlade kanonerna 
blott ,·ore småsaker. 

För att närmare belysa detta ämne, lånar jag, ur Premier
löjtnant Falanders rapport efter hans hemkomst från engelsk 
tjenst, en artikel, af Doktor Lardner införd i Tidningen Ti
mes 1859: "Sammansättningar äro kända uti chemien, säger 
ll:r Lardner, hvilka, då de utsättas för luften, sjelfantändas, 
spridande gaser, hvilka inandade verka paralyserande på 
mcuniskan. Om en bomb af denna beskaff('!Jhet exploderade 
på etl fartygs batteri, skulle besättningen deiinom, utan att 
skarlas t il1 lif eller lem, likYäl betagas a 11 fiirmåga att förs Y ara 
sig. Men det finnes andra chemiska sammansättningar, hvars 
egenskaper äro vida våldsammare. De benämnas i chemien 
kakodyler, och arsenik utgör en hu i\ udbeståuds!lel deruti. . 
Dessa sednare gaser sjclfantändas äf\en i luft en och Yerka 
ovilkorligcn dödande, M1 de inanrlas. '' 
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Den mckra theorien oaktadt, att krigen genom dylika 
förstörelsemedels användande skulle blifya icke mer, utan 
tYertom mindre, förödande, torde det vara skäl att önska, det 
uppfmningen af denna sorts bomber äfYen framgent må för
blifya en hemlighet. 

Hvad som i Frankrike Yunnit största ryktbarhet i artil
Ierhäg äro de lätta rt'JI'lade kanonerna. Såsom bekant är, 
användes de med största fördel i China, der de Arm
strongska kanonerna, såsom Iifsfarliga för egna tiraljörer, · 
måste dragas ur elden. Detta goda omdöme har ytterligare 
blifvit stadfästallt under Fransosernas fälttåg i Cochin·China, 

En officer skrifver derom: 
"I detta land, hvarest högst få Yägar finnas, måste man 

färdas öfrer stora fält, der Jnatje åker är afskiljd från den 
andra genom l ~ fots höga och lika tjocka jordmurar. Att 
transporterna öfrer dylika hinder skola vara högst frestande 
för materirlen är klart; den 12-'ll'ge har Yerkligen lidit deraf. 
Den 4-'Tge har hållit sig förträifligt, ehuru uenna nu un
der ett helt års tid !Jlifvit körd i China och Cochin-China 
på alla möjliga sorts r äga r, embarquerats, debarquerats, 
blifrit uttagen och åter intagen i lavetterna 5 a 6 serskildta 
gånger. t:nder hela fälttåget har dock ingen enda· pjes af 
denna klass !Jiif\it obrukbar, och aila strapatser oaktadt 
skulle hvilken kanon som helst, med hnett och attiralj, 
kunna skickas till artilleri-museum i Paris för att tj\'na så
som modell." 

JJessa lätta kanoner äro, såsom bekant, konstruerade att 
ladda från mynningen. Yäl hörde man för några år sedan, 
att den Engströmska bakladdnings-mekanismen rar applicerad 
på kanoner, som atwändes på kanonslupar, men hmd som 
annars kommit till allmänhetens kunskap hat· hufntdsak· 
ligen rört kanoner med laddning från mynningen. Likväl är 
de.t icke otroligt, att fiirsök med kammarladdnings-kanoner 
under hela tiden pågått i Frankrike. En sådan förmodan 
vinner stöd af uppgiften i engelska tidningar, at.t fregatten 
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La Couranne skaii föra kammarladdnings-kanoner. i\Jven 
säges, att en ny kammarladdnings-kanon är under försök som 

' helt och hållit sätter den Armstrongska i skuggan; den är 
af stål, styrkt med jernband, och väger omkring 21 S7t. 

Projektilen, som Yäger omkring l OG n, genomtränger med en 
laddning af 4, 7 'Fl på l 000 metres eller 3,360 fot en G 1 
t nms tjock jernplåt. 

För kort tid sedan omtalades en "Canon mvsterienx" "' - - ' 
som yarit ombord på fregatten la G Ioire i T ou lon; denna 
pjes 1ar i hamn öfvertäckt och förseglad, och fregatten sa
des lwfva order att gå till sjös, för att dermed anställa 
fiirsiik. 

Liksom i England och Frankrike är man i de flesta andra 
europeiska stater, fastän i mindre skala, lifligt sysselsatt att 
medelst egna försök och med tillämpning af utomlands gjorda 
Yiirdefulla uppfinningar förbättra artilleri-YapneL Men de upp
lysningar, S(}lll hä!'OIU ktJfl!1U meddelas in,k:-änka S'!cl" t·l']'t J1a0 

G"'"l ' .._, o . • ... olr 

illigs t ytliga underrättelser från några få stater. 
Då, tillfiilje af en i de Ilesta lämh·r rftdande hemlig

hetsfullhet, endast en massa af stridande uppgifter komn;it 
till allmänhetens kännedom, har det steg, som spanska re
geringen tagit, att allmängöra rapporterna om de försök, som 
af artilleri-kommitteen blihit verkställda, innan man bestämde 
sig för något visst system, vunnit allmänt lofol'd 

Af dessa rapporter inhemtas att, sedan man försökt åt
skilliga sorters kammarladdnings-kanoner, med blyklädda 
i;ulor, sådane som nu äro i llntk i England. har n;an fun
nif, att kanoner, med laddning från mymliDg~n och med pro

jeklilet· snarlika de franska, gåf\o de bästa resultaten. 
~Ied 56-llg bomb. och 17° elevation erhölls en skottvidd 
af 9000 alnar, hYilket ännu ingen annan kanon lärer hafvu 
åstadkommit med denna låga elemtionsgrad. ~ärmast här
tili stEtr Lancaster-kanonen, ll\aremot uppginerna om Arm
strong:;ka od1 Whitwfll'thska kanonernas skottridder stå lånot 

"' .-efter. 
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Dessa spanska kanoner yoro relllade och förstärkta efter 

Kapten Biakelrys system. 
Den spanska kommitteen uppgifver äfvenledes, att försök 

varit gjorda med upprelflade äldre slätborralle kanoner men 
' ' oaktadt det spanska jernets utmärkta beskafi'enlict, ansågos 

ej försöken tillfredsställande, och kommiiteen stannade i 

den åsigt, att gjnljern i allmänhet. är för sYagt .att am ändas 
till relflade kanoner, med mindre än att mycket H\g ladd
ning medgifves; och lika fullt kunde det hända, att betje
ningarne ej skulle llafya fullt förtroende till sina kanoner. 
Likaledes förkastar kommitteen kanoner smidda i ett stvekc: ' . ' 

·detta omdöme vinner stöd, när man nu erfarit, aU en 6-tums 
kanon sprungit i Petershnrg, en 7-tums 'id Shoeburyness 
öCh en 12-Iig i Köpenhamn, alla af smidt jern. 

I början af 1859 · anställdes jemförelse-försök med en 
vanlig gjuten slätborrad 32-ug kanon och en anaan kanon 
af samma pundigtal, men förstärkt efter Blakeleys system; 
laddning och projektil Yoro lika för båda. Den försJnämnda 
sprang redan i 153-dje skottet, hniremot den sednare uthär

dade. 1 ,200 skott. 
Sannna kommittes rapport innehåller äfren berättelse 

om noggranna försök med kammarladdnings-kanoner, af lnillu 
dock icke något ansågs tiilfredsstäl!ande. Den blyklädda 
kulan ansågs föranleda osäkerhet på grund deraf, alt skiH
naden emellan kanalens och kulans diame t;·ar ieke alltid är 
densamma, lnarlgenom friktionen och Ullfö lje dcraf äi\en 
skottvidderna blifYa olika. 

Särdeles intressanta jemförelseförsök llafya blii\it an-
. ställda Yill breche-skjutning, mellan äldre 24-Ilge slätbor

rade och refflade kanoner, Jmmid, ehuru betydligt flera 
skott erfordrildes till åstadkommanuet af lJrechc, de refllade 
kanonerna i följd af sin lätt.rörlighet likväl tillerkändes 

företrädet. 
Under dessa försök gjordes en obsenatlon af ganska 

eget slag, den nemligen: att de al:långa lJOJubema i::kc så 
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ona slogos i bitar emot muren som de massila kulorna. Af 

107 massim kulor slogos alla i stycken utom 5 hvareruot 
' ' 

bland 41 stycken oladdade bomber, blott 3 stycken sprungo 

sönder. 

Vid Åkers styckebruk äro i år för dansk räknino- tiii

Yerkade en 30-'ilg och en I 2-17 g kanon, båda med ka;mar

laddning efter Wahrendorlfs system, men med nåon förän

dringar. Loppet på den 30-ftge har 44 fina refflo7-, och ku

lorna äro omgifna af 4 blyringar eller band. 

Nu sednast har från Åker Jen•rerats till Danmark 2 st. 

4-'llge kanoner med mynnings-laddning försedde med 6 relflor. 

För ifrågasatt nppreftling af äldre artilleri-pjeser har 

Premierlöjtnant Engström blirrit kallad till Köpenhamn, der 

han, som jag tror, ännu befinner sil". 

Sardinien, eller numera konungariket Italien, har länge 

Yarit en god kund för Yåra sYenska styckebruk. Beställnin

garne af endast refflade kanoaer uppgå till öfver 60 stycken 

som vid olika tider blifvit lerererade, nu sednast 37 s~ 
30-'itge att ladda från mynningen. Oessa hat\a crlindri

ska kanunarstycken ucl1 skola Yid något italienskt .faktori 

styrkas med j ernband och uppreftlas. 

Som bekant ät·, tillkom den Caral'liska kanonen nästan 

samtidigt med den Wahrendorlfska och bar, likt denna, på 

sednare tider undergått få förändringar. Beskrifnino-en på 

de Cavalliska kammarladdnings-kanonerne, som stått :tt läsa 

i dessa dagar, är i hul\udsaken lik hans modell af år 1846. 

De Caralliska kanonerna hafra \arit mycket Jol'ordade i tid

ningarne, men delta måtte icke hafra gällt de kannnarladd

nings-kanoner, som voro med utanför Gaeta af hvilka endast 

en S0-7lg och en 40-'it g verkligen anrän,d ts - den förra 

sprang i det 40tle och den secln ure i det l :30de skottet 

Skottviddrrna uppgingo till 24,000 fot, meu t! e 1oro så srär~ 

ltandterliga, att endast 4 skott kunde skjutas i timman un

der det att mynningsladdare skjöto 16. De5sa pjeser roro 
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icke förfärdigade i Sverige, der nyssnämnde pundigtal aldrig 

varit för sardinsk räkning beställda. 

I ~orrige äro redan för fl era år sedan försök gjorda 

med refllade kanoner - 1856 beställdes fr ån Finspong en 

7 -tums kanon med Löjtnant Engströms bakladdning och 

reftlad efter Cavallis system. I år äro 2 batterier t'ältpjeser 

beställda vid samma bruk, dessa skt>la refflas i Norrige. 

Hos oss pågingo i Stockholm, änrru för helt kort till 

sedan försöken med kanoner efter General-Fälltygmästaren 

Baron Wredes system. Jag är ledsen att härom ej kunna 

lemna närmare besked, men de upplysningar, som jag på

räknat skulle kommit mig ti!JhaiJ(la, hafya uteblifYil. 

Enligt uppgirt lära endast några få kanoner ännu vara 

beställda. Rikets Ständer hafra emedlerlid gifvit anslag lill 

3 batterier fältkanoner med 72,000 rdr nnt.. 

För två år sedan nämnde jag, bland framstående uppfinnin

gar i artilleriYfig, fif\en Premierlöjtn. Engströms relflade kam

marladdnings-kanon ; sedan dess har denna kanon ännu vi. 

dare blifvit fullkomnad och, då försök dermed numera blifvit 

allmäng:jorda, tager jag mig anledning att återkomma dertill. 

Den Engströmska kammarladdningen eller bakladdnin

gen skiljer sig från andra systern deri g:e nom, att stödet 

för stötbotten åstadkommes på ett ege ndomligt sätt, utan 

bcgagnaqde af sa kallad spärr eller kil S{)!il på Wahrendorffs 

och Cavallis kanoner ; ej heller medelst skrufgänger, som 

på Whitworths och Arnlstrongs, utan sålunda, att sjeJfya stöt

b lten på samma gång utgör spärr. Kanal en biif\er öppen 

för laddning derigenom, att drnua inrättning \Tides { slag 

omkring, hvarefter, medelst den Yidfästade spärrst:ången, hela 

stötbotten utdrages och genom en kapsel , snarlik den Wah

rendorffska, svänges åt sidan 
; 

Mekanismen, ehuru enkel, låter sYårligen fattligt beskrifva 

sig, hvilket också knappast är behötligt, dit den numera är 

så allmänt känd. 
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På de första , af ~öjtuant E11gström förfärdigade, kanoner 
gick fänghålet på nmligt sätt genom godset och träffade 
den å den lösa stö tbotten fästade tätringen, hvilkcn på detta 

ställe var tärnad med en bit koppar, hvarigenom, såsom en 
fortsättning af fängh ålet, ett hål rar borradt. Ge110111 denna 

inrättning vanns fördelen, att skottet ej låt affyra sig, 

med mindre än att bakladdnings-mckanismen rar ordentligt 
stängd. 

På sednare iilh-erkade kanoner är fänghålet placeradt 
lwrizontelt och rätt bakåt genom stötbotten, och kapseln un
gefärligen såsom på den Whitworthska kanonen; äf-ven med 

denna förändring qrarstår den nyssnämndä säkerheten, att 

kamma_ren cär behörigen ställgd. För aH skydda betjeningen 
mot ranghalsgasen iir bakom fänghålet anbragt en liten 
skärm af koppar. , 

En af Premierlöjtnant Engström konstruerad och för 
rysk räkning rid Finspong förfärdigad 40-itg kanon, som 

förliden sommar blifrit profskjuten på sjön Glan, OP>:hifrrr 
han sjelf sålunda: 

. Kanonens Yigt utom bakladdningen . . . 
bakladdninge t]S Yigt ..... . -.... . 

således hela kanonens Yigt något öfrer 
kanonens längd ... ...... . 
kaliber ..... .. .......... . 

68(ij' Ir 

i 51 T! 

70 <Gli: 
1 O fot 

4,o !l tum. 
Kanonen hade 'l refnor, lnilka roro bredare och dju

pare Yid kammaren ä11 rid mynningen. 

Projektilerna, så räl bomb som kula, r oro af ogir- c'l in
llrisk fo rm och af l O tums lätwd · äf\en be"ilo·11 ~tJ as k c :, . 

~ ' o c o (( \.. • H d1I e 
kulor nf 7 tums liil]gd. 

, För nit_ styra kulan i reffioma bibehåller Premicr!öj!na:;t 
Engslr, m Silla Yi ngar eller styrtappar af trä, hrilka i dc 

bred:1 refflorna rid kammaren passa helt lösl men undet· 
k ' f ' .'; 1aas r<m;fart mi\s{e tränga sig fram genom de mo t ruyn-

nmgen afsmalnantle rct!Ionn Till det större slag·et proJek-
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tller användes, för åstadkommande af elt säkrare läge, 8 st. 

trävingar, rid de mindre endast fyra. 
Under försöken har det visat sig, alt dessa träringar ej 

skada refflorna och i intet fall imerka menligt på kanonens 
hållbarhet. Vingar, som upphittats efter skjutningen, hafva 

befunnits alldeles oskadade. 
Af en berättelse, som, af sakkunniga och till öfvervarande 

af nämnde profskjutning inbjudna personer, blifvit afgifven, 

inhemtas: att 42 skott allossades; emellan h varje af de 32 

första skotten riskades kanalen med en i vatten doppad 

borstviskare, oeh kammaren och bakladdningen torkades med 
våta blånor. Till förladdning mellan kardusen och kulan 
beo·a<rnades en halmsudd. För att Yid projektilens insättning 

"' o 
i kanalen leda den i reffiorna begagnades en ledarekloss ·af 

trä. Laddningen verkställdes med lika lätthet Yid det sista 
som vid det första skottet, och efter skjutningen befanns kano· 

nen ful lkomligt oskadad. luventorn förordar sjelf de kortare 
kulorna såsom användbara vid 3 ° elevation och derund er; 
på högre gradtal stå de såväl i anseende till skottvidd som 

- träflsäkerhet betydligt tillbaka för de längre kulorna med 

8 vingar. 
Det skjutna antalet skott var för ringa för att till fullo 

bedöma kanonens egenskaper eller deraf kunna utröna några 

tillförlitliga medelporteer och af\ikningar, men af den regel· 
bundenhet i nedslagen, som under hela skjutningen egt rum, 

ansågo de rid tillfället nänarande personer sig kunna draga 
den slu tsats, att projektilernas rotation varit fullkomlig och att 

trävingame således fullkomligt uppfyllde sitt ändamål. 
!\led laddning af 8 7i och 3:1° ele>at.ion erhölls 21,725 

fot, med en afdrHt af 540 fot, hvilken skottvidd öfverstiger 
den som erhållits med franska flottans 70-tTge reff!ade ka

' non vid samma elevationsgrad. 
InYentorn säger sig dock hafva räntat något Jltera i af

seende på skott1idden, siil"!lt:'les som en i England försökt 

öO-R g; kanon, efter hans sy:<tcm , skjUt längre på de lägre 
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elevationsgraderna, men hYarken nyssnämnde ej heller en i 
Norrige försökt kanon ·har gifvit den träffsäkerhet, som denna 
nu sednast tillverkade och pröfvade. 

Premierlöjtnant Engströms layett af jern, ämnad för 
casemattet, har vid försök, såväl i Frankrike som här, Yi
sat sig ändamålsenlig; den utgöres af en fast kursör, på 
hvilken kanonen vid skottlossningen rekylerar och derefter 
af sig sjelf går till bords. Lavetten handteras, oaktadt 
sin icke obetydliga tyngd, med särdeles lätthet och betje
oas af endast 3 man. 

A. 

NÅGRA ORD Oll ÖRLOGSFLOTTANS BEMANNlNG; SYN
NERLWEN DEN DEL DERAF, SOM BÅTS11ÄNNE~ UTGÖRA. 

Lika säkert, som det är att intet sjöförsrar uppfyller 
sitt ändamål, om det ej består utaf tidsenliga, med bästa 
sort artilleri försedda, af skickligt befäl förda samt 
med godt sjöfolk bemannade krigsfartyg; lika vanligt är 
det, att mindre stater sällan förmå, i behöflig myckenhet, 
anskalla och underhålla de här uppräknade delarne af be .. 
sagde försYar. 

För dessa stater blir det en oundgänglig nöchändighet 
att -- så framt de ej Yilja afstå ifrån sin handels beskyd
dande, all politisk vigt och allt annat motvärn än det fien
den kan finna på landhacken - söka göra den lilla styrka 
de förmå sätta på hafvet i möjligaste måtto fullkomlig. 

Beträffande sjelfva fartygen, linnes egentligen ej mer än 
en regel, hvilken lyder: ,bygg dem lika ändamålsenliga, 
som andra, mest framstående, sjöstater bygga sina; gör dem 
af den 'cert, som du oundgängligast behöfver, dina pennin
tillgångar medgih a att anskatla, samt du är i stånd att Y iii 
utrusta och bemanna." 
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Befälet måste, genom tjenltg upprost ran och derefter 
underhållen öfning, göras till hrad det llör Yara ; men då 
det består af menniskor, hYilka icke, i likhr: mer! fartyg, 
kunna genast utrangeras, när förändralit stridsätt m. m. kräf
ver nya subjekters anYändande i stället för de gamla, så 
nödgas man inom detsamma bilda en kretsgång, hYarigenom 
någon beräknad procent efter Yisst åldersmål t af'går och er
sättes med yngre män eller, med an<Jra ord, pensioneras på 
billiga yiJkor. Denna omsättning oaktadt, lärer ändå sYårli
gen det tjenstbara befälet kunna underhållas så talrikt un
der freden, att det ej behöfyer förstärkas när krig inträffar 
_ åtn{instone i de lägre graderne - och häri il! lemnar han-

- delsmarinen en utYäg, som begagnas af de flesta nationer. 
Frågas slutligen: ,hvaraf böra besättningarne bestå?" 

kan sYaret ej gem~ blifva annat, än: ,:hufvudsakligast goda' ma
troser;" Jnilka utgöras af, dels sådana sjömän, som örlogs
marinerne sjelfva uppamma och dels sådana, som i bebof
Yels stund tagas ifrån handelstJotlan och kustfarten, Yare 
sig genom enrollering eller mellel;;t ['örhyrning. 

De begge sistnämnde slagen äro dock sällan åtkomlige 
till nödigt antal, i smärre sjöstater - undantagande Norge
och SYer ige skulle känbarast lida af denna brist, om det 
ej egde en egen, Yisserligrn i många hänseenden felaktig, 
men JikYäl ingalunda förkastlig institution, nemligen det ,fn
delta Båtsmansltållet"; hYilket svårligen torde kunna bort
tagas, så länge handelsmr.ri1wn ej blifYit mycket större och 
dess bemanning fastare bunden Yid fäderneslandet än de nu 
äro samt Yår skärgårdsbefolkning eller; kanske rättare, de 
son~ ldka fiskeri på Södra o e !t Öst ra kust.erne, icke äro 
Yande att rö t;~ sig i annat än smärre båtar och låg sjö. 

NödYändigheten kräfyer drrriire att I.Jut~männen göras så 
nyttige, de 1;ågonsin kunna blifya; det Yill säga : ,rcda11 

i{rt111 uö1jon till ämrmz, af' lnilka det är möjligt att, under 
tidtals Hnstäldu, längre sjöcxpeditioner, ullJilda Yer)diga ma
troser. " IWrmed rörstår ja)r ingalunda den ytliga färdighei, 
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som redan nu för tiden hemkommande besäHningar visa u!.i 
att hastigt ligga ut på rårna, och att i hanm göra en hop 
konster med ·segels skiftnnde, stängers strykande m. m. !war
lid de flesta utföra en instuderad role och någon säker för
handskarl sufflerar, utan den lefmnde kunskap om sjömans
yrket, som gör att deu verkslällamle grundligt begriper limr
före en sak sker och huru han dervid kan hjelpa till ar 
eget förnuft och sjelfbeslutsamhet. 

Den, som väljer sjömannabanan, måste ej allenast lära 
sig ett nytt yrke, utan äfven att denmder Iefra och verka 
på ett nyckfullt element, hvilket det erfordrar bemödande 
att blott kunna fördraga. Sällan beträder någon för första 
gången dess område i upprönlt tillstånd, utan at.t i mer eller 
mindre mån känna eU, kroppskrafterna försvagande, illamå
ende, som endast vana ,·id en sådan gungning kan öfver
vinna. Den, som ofta seglar i båt, vänjer sig natnrligtvis 
lättare vid alt af Yågorna blif,·a slungad upp och ned i ett 
fartyg på oceanen, än den som förut endast hoppat på en häst
rygg, skakats på en \·agn eller gått på sina egna ben. 
Icke destomindre blif\a många af de senare snart nog så 
hemmastadde till sjös, att dc ej allenast trifvas, utan nrk. 
ligen fatta tycke för lefnaden ombord och söka med alhar 

' ' förkofran i matrosyrket Det är på sättet, huru en slik för-
vandling mest framstående eger rum, eller den vanligaste 
gången af kofferdimatroseus bildande, som jag tro~· att man 
i första rummet bör fästa uppmärksamheten vid båtsmannens 
beredmille till sjöman. 1-Iuru örlogsmarinens egentliga ma
troser, ät\en afsedde till plantskola för flottans underofficers
korps , utbildas ifrån skeppsgossar oeh jungmän är något, 
som vore godt att få, men af många skäl ej -kan, tagas till 
ledtråd. ; fastän det, i liera hänseenden, bestyrker sanningen 
af hYad jag här nedan tänker anföra. 

Den svenska handelsflottan får sin bemanning under 
fyra katc::;oricr, ncrnl. : 
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l :o. Gossar, som stundom af egen böjelse, men lika 
ofta af nöd eller genom hårda anhörigas åtgärd, antagas till 
kajutvakter. 

2:o. Ynglingar ifrån sjöstäderne och skärgårdarne, som 
redan i barnaåren blifvit förtroliga med sjön och, hänförde 
af hYad de höra och se Yid långt bort seglande, bekantes 
återkomst, sjell\e få lust att söka sin utkomst på hafvet. 

3:o. Af rumlare och vindbeutlar, som icke på annat 
sätt, än till sjös, tro sig kunna finna liJ'suppehälle sedan de 
förslösat sin välfärd, eller icke mera hafya trefnad i fäder
nebygden; och 

4:o. Af drängar eller lärlingar, hvilka icke harva lust 
för det lefnadsyrke, hvari de råkat ingå och längta efter 
att utbyta sitl beroende af hushonden mot en, som de före
ställa sig, ~!ör re sjelfständighet, förhunden , med befrielse 
ifrån dem motbjudande släparbet en. 

Står kajutrakten icke, genom slägt.skap eller andras re
kommendation, i närmare förhållande till kaptenen, utan är 
blott ett nådehjon, som för maten ff1r fiilja med , så blir han 
ofta, ln~d ma a fordom kallade : "allemans hund." På sä
dant sätt sk u l le han, troligen, mången gång frestas att 
dränka sig, om icke mcnniskan, i det hon nalkas gränsen 
emellan barn och yngling, ännu bibehöll den medfödda böj
ligheten i både kropp och sinne samt den af naturen hos 
henne nedlaggcia fri ska förmågan att låta Yetandet slå stän
digt nya rötter, merlan känslan af motgång liksom fördun
star Yid minsta skymt af ljusare utsigt. Derigenom uppkom
mer förmågan hos den beroende gossen, att göra alla till 
Yiljes, hYilka hail fruk ta r att misshaga. Kaptenen och styr· 
mannen fordra sällnn af lHH!Om mer, än slarlsk undergif
nnhet och punktlighe t i uppassningsväg; men matroserue 
anse honom ej all enast för sin tjenare , när han ej har nå
got ntt uträtta åt bef;ilet, utan deijemte för ett latdjur, som 
livarken hehöfn• r eller vill deltaga uti deras göromål. För· 
söker han sfHiant. f'ilr a i t ställa sig in hos dem ~. får h au 
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\äl i början höra sig kallas niH, dumhufntd o. s. v. men 
han ser uppmärksamt på ar!Jetena och lär sig, smånin
gom att yerkställa dem, utan att lirarken han sjelf eller 
hans omgifning märker huru det gitr till. Emellertid förflyta 
några år; kajutYakten växer ifrån sin första befattning, -
hYilken man gerna kan kalla hans puppa - och lika som 
fJäriln , då denne upphört att vara mask, framkommer en ny 
Yarelse, ej mer tillhörande jorden ulan hafwt, som l.JiifYit 
hans hela Yerld, och hYarigenom han sjelf måste utgöra det 
)'pperligaste af alle ämnen till matros. 

Den unge skärgårdsbon antages, för det mesta, såsom 
jungman och, må ,hända, någon gång genast till så kallad 
lätt matros. Vanligen behöl\er han den kortaste lärotiden, 
emedan han från barndomen, på ett eller annat sätt, egt 
sjön till öfningsbana, både för tankegång och verksamhet, 
samt sträfvar eflrr att. på densamma finna sin ft·amiida 
bergning. 

Vindbenteln har, Yanlig:h i:-, skarp uppfattuingsfiirmåga, 
eller Inad man kallar godt hufwd, i förening med friskt 
mod och begär efter äfYentyr. Han slår sig derföre ut nä
stan öfverallt, om han kan hållas inom skrankorna så länge, aU 
han lär sig oeh får smak för nyttig Yerksamhet; men upp- , 
står derunder tillf'älle till ny näring för hans af nödtvånget 
dämpade lidelser, blir han oftast förlorad för samhället, det 
må ske till sjös eller lands. lirad som kan göras af honom 
i matrosYäg, beror således mest på slumpen. 

De uti '!:de kategorien här ofvan uppräknade, eller ar
betsdrängar ifrån landsbygden och städerna samt - ehunt 
mera sällan - handtserkslärlingar, börja Yanligtvis sin sjö
mannabana, lika med skärgårdsboarne, såsom jungmän; dock 
oftast å mindre fartyg på kodare resor, bYarunder de lära 
sig sjöyrkets a, h, c. Genom sine äldre kamrater, som äro 
angelägne att snart erhålla Yerkligt biträde af nyskrifvarne, 
få <lesse upplysning om hvartill allting på fartyget tjenar, 
sättet att ro yäl i båt, hala och äntra, vägledning vid arbe-
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tenas utförande, uppmuntran för visad läraktighet och snä
sor eller handgriplig tillrättavisning för lathet m. m. Denna 
gradpsssering faller visserligen icke alla i smaken och en 
del återgår till fordna yrken; men de som qvarstanna på 
sjön, ombyta småningom natur, längta allt mer och mer ut 
åt rymden samt blifva, efter några års tjenst å större far
tyg, fullärde ehuru icke alltid så goda matroser, som fiskare 
och skärgårdsbor i allmänhet 

Man kan mell Yisshet antaga att ingen blir duglig sjö
man, utan att hafm en medfödd kärlek för jemte vana vid 
sjön, eller få dem på sig inympade ; men det erfordras äf
ven, att den derför erhållna lönen sYarar mot mödan, det 
vill säga : att någon del kan, af de förståndigare, sparas till 
framtida behof, utan försakelse af en större Yällefnads njut
ning efter utståndna faror och umbäranden. Denna njutning, 
som af mängdt'n ibland matroserne så högt värderas, är of
tare åtkomlig i utländska än inländska hamnar ; och när 
penningame tagi t slut, börjar man genast lefva i hoppet att 
snart kunna förfjena flera. !\Ian tänker allt mer och mer 
sällan på fädernellygelen och blir ett slags kosmopolit, som 
mindre frågar efter under hYilken flagg han seglar, än huru 
stor hyra han får; synnerligen om Yistandet i mildare klimat, 
och godt kosthåll förenas med drn högsta. Det är således 
ganska problematiskt, hurmida Srerige, Jn·ars skeppsredare i 

allmänhet sällan hafra råd att betala så dryga hyror, som 
rikare länders, Yerkligen kan påräkna nyttan af sina bästa 
eller ens flesta matroser ur handelsflottan, när krig utbryter. 

Redan för århundranden tillbaka, gjorde matrosbristen 
sig hos oss gällande. Konung Carl XI, som under kriget 
med Dannemark, sökte afiljelpa densamma genom förhyrning 
af utländskt: sjöfolk, Yann ingalunda In-ad han dermed åsyf
tade och brslöt, sedan han blifvit emäldig, att afse och på 
militärisk fot. organisera de närmast kusterne boende, af 
jordega rne legde stridsmännen, till sjötjcnst, efter enahanda 
grundrl', ~om de öfrige ~lle r ftr·rt alet , afsågos till landtjenst 
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och regimenterades. Sålunda nppstod det nmarande båts
manshållet; men rätta meningen dermed blef aldrig, såsom 
det på ' 'åra dagars politiska språk heter, ,en sanning." 
Dess skapare hade icke tillfälle aU sysselsätta sig med och 
personligen vaka öfYer båtsmännens danande för deras nya 
yrke, på samma sätt, som han gjorde med soldaterne. Der
jemte skulle en ny station med ett vidsträckt varf anläggas 
för flottan, i Carlskrona, samt en mängd nya krigsfartyg ha
stigt byggas, hvartill allt erfordrades mycket mera folk än 
den handverkarepersonal, som man kunde åstadkomma genom 
vanlig legning. Nöden kräfde således att, åtminstone i bör
jan, använda de nyligen uppsatte båtsmännen 11ästan uteslu
tande till handräckning vid mrfsarbetena och lemna deras 
sjö-öfningar åsido, tills någon större del af de påbegynta 
fartygen hunnit fulländas, samt underbefälet, hvad· theorien 
beträffade, utbildas 011 tjenstbarhet uti den inrättade styr
mans- och artilleriskolan. 

Jdelningsverket mötte motstånd i åtskilliga provinser; 
sy.nnerligast Veslergöthland, det inre af Småland och Fin
land; emedan jordegarne derstädes an så go det blifra dyrare, 
än den dittills begagnade rekrytutskrifningen, vid infallande 
krig. Der det infördes, aflägsnades dock icke Iandsoldaten 
ifrån roten, under frediig tid, mer än för bevistandet af de 
årliga mötena eller de mönstringar och exerciser, som ko
nungen fann för godt att dessemellan anställa; och för au , 
i denna del, göra båtsmanshållet någorlunda likarladt, be
stämdes ,att håtsmännen blot t. skulle uppfordras till tjenst
göring å flottans stationer antingen vissa månader om året, 
eller med vissa års mellansko f.'' De längst bort ifrån, den 
nya huf\udstat.ionen belägna provinserna, nem!. Vesterbolien, 
Österhotten och Finland sluppo att, under freden, lemna 
!Jåtsmän in natura, mot erläggande af vakansafgift. 

Ehuru man kan anse att indelningverket fulländades år 
! 689 och båtsmän, troligtvis, redan några år förut begag
tll'S till Ilandräckning vid Carlskrona station, utgick de rifrt\11 
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ingen egentlig sjöexpedition förr än i Maj 1690. Den då 
utrustade eskadern, som redan i påföljande Augusti månad 
återkom, bestod af 12 fartyg med 3502 mans besättning, af 
hvilka 600 Yoro i Tyskland förh yrda matroser. 

s lutligen bötjade en för vår örlogsmarin nyttig öf
ning. Danska och sYenska kofferdifartyg hindrades af en
gelsmän och holländare ifrån handel på Frankrike, tippbrin
gades och förfördelades på många säit; lniiket fortfor un
der flera år. Den danska konungen föreslog, sedan han för 
sin egen del redan böJjat stäfja detta ofog, att Sverige skulle 
göra gemensam sak med Dannemark och begge staterna 
utrusta förbundna örlogseskadrar, till ömsesidig hjelp. Af 
skäl, som här måste förbigås, ville Carl X.I aldrig riktigt 
ingå på förslaget ; men svenska örlogsfartyg utsändes oupp
hörligt, för au komojera Yå ra handelsfloHor genom Nordsjön, 
Engelska kanalen och Spanska sjön, hvarYid sYenskar och 
danskar stundom biträdde hrarandra, en nyttig täflan i sjö
manskap uppstod, och flera heta strider mot engelska ör
logsmän måste utkämpas; såsom: af kommendör Waitrang, 
kommendörkapten Ribhing och kaplen Perler Olsson. 

När Carl XI dog, i böJjan på år 1697, egde Sverige 
en örl ogsflotta af 37 större och mindre linieskepp sanit 8 
fregatter; och det är högst sannolikt, att en så praktisk 
man, som nämnde konung, desslikes skaffat sig goda inhem
ska besättningar, i lnilka öfvade båtsmän till störsia delen 
ingått, om ej en förtidig död mellankommit 

Utur det förfall, hYari örlogsflottan råkade under Carl 
XU:s allt förstörande regering, kunde hon först höja sig 
sig sedan Gustaf HI fattat spiran och beslutit åter göra 
SYerige till en sjömakt Hum denne, i många hänseende 
märkvärdige konung, förslod att skafra det fattiga Sverige 
både skärgårds- och örlogsfartyg, hör ej hi t; blott hvad han 
vidtog för befälets och manskapets öfning. Begagnande det 
tillfälle, som den, så kallade, beYäpnade neutraliteten erbjöd, 
låt han år 1779 en eskader af 6 linieskepp och 6 fregat-

4 
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ter afgå till Nordsjön och, dessutom, utrusta fyra linieshepp 
att 1 igga segelfärdiga på Carl s krona redd. Särskild t sändes 
en fregatt !il! Medelltafwt, och ifrån No rdsjöeskadern deta
cherades elt linieskepp samt tYå fregatter att till nämnde 
haf med konrojer af'grt ot !t fyra fregatter i samma ändamål 
till Spanska sjii!L 

J\r 17 80 af~iindes [dl'r en ('Sl(ader af 4 lini eskepp och 
2 frcgal!er till ~ ordsjön ; 2 fregaHe r Ii! l MedeihafYel ; 2 
fregatter med kom oj till Cap finislerrc samt rn fregatt till 
:Marocco. I samma skala forlforo sjöexpeditionerna ända till 
1783 och detta yar den gyllne tiden för såYäl befälets som 
manskapets öfning. De derpå följande :) åren l.Jlef den Yäl 
betydligt mindre eller blott unde rhållen genom till Medrl
ltaf\et utstimla fregallt'r ; men 17~G var en fregatt på exrr
cis i Östersjön och 1\enne i l\:atteg:att, hrarjemle ett Unie
skepp utla1les till exercis å Carlskrona redd, både s!stnänmde 
är och det nästföregående. Under alla dessa , nu uppräk
nad e expediti onerne, medföljde ett betydligt antal båtsmän, 
om hvilkas fönärl\ade matrosski cklighet mitngen gammnl 
officer, ännu i slutet på förra århundradet och början på 
detta, vissie att berätta. Il nru denned verkligen förhöll sig, 
fullkomligt opartiskt bedömd!, vore af stort intresse att känua, 
och kunde gifm mycken led ning för besUimmamlet af det 
sätt, hvarpå båtsmännen, i våra daga r oc il med oss till
budsstående medel, kunna ändamålsenliga~ t öf\as. En, nu
mera undanröjd, ganska väseucltlig, lirist fanns den tiden, 
neml. den otjenliga beklädnaden ; och h ~ad som erhölls af 
så illa mot väderlekens imerkan skyddallt folk, bör Yara 
det minsta, som fordras af en med goda klätier försedd, 
likartad besättning. Detjemte skulle det vara af rigt att 
veta, om båtsmännen utkommenderades i någorlunda num
merordning inom hvarje kompani samt alla kompanierne ef
ter tur; eller om man företrädesvis valde några vissa, som 
erhållo betydligt större öfning än sina kamrater och utgjorde 
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de förhandskarlar, hvil ka flitmos ibland båtsmännen, då flot
tan, år 1788, rustades till ryska kriget? 

Det säkra är, att besättningarnc hvarken sistnämnde 
år eller de trenne följande kunde göras fulltalige med sjö
folk; så att ej allenast indelte och rärt\ade infanteri-rege
menler utan, slutligen, iifren karall erister i slöflor och spor
rar måste tagas ombord. Besättningarnes kärna, man må 
nn anse den för god eller dälig, utgjordes emellertid af 
båtsmanshitilet; och om detta saknats, hade intet sjökrig 
kunnat fö;-as åren 1808 , 1809, 1813 och 1814. 

På senare tider har det, inom alla krigsmariner, blif
rit såsom grundsals antaget, att : så Yidt det är möjligt, icke 
bemanna fartygen med annat än sjövandt folk, livaribland 
åtminstone större delen hör genast kunna ,användas Yid ka
nonernes heljenande, förstå att skjuta med handgevär, rätt 
begagna hugg och stickYapen samt strida i spridd ordning 
till l ands." 

Detta är omöjligt att i någon fullkomligare grad till
vägahriuga, med derjemte fästadt afseende på den egentliga 
matrosutbildning, så framt mau icke, såsom i Frankrike, vid 
sidan af en beständigt underhållen stam, har en under vissa 
år oupphörligt öfvad konskription, samt kan till fyllnad på
räkna den earolerade kustbefolkningen; eller, såsom i Ryss
land, gifva hYmje fartyg sin oombytliga, alla år öfvade, be
sättning; eller, såsom i England, hålla en stor del af flottan 
uti beständig tjenstgöring och betala folket så stora hyror, 
att de efte r en expeditions slut afgående matroserne, gerna 
komma tillbaka när de påkallas, samt - dessutom - dels 
beko.~ta en för de olika befattningarnes ombord inlärande 
afsedd, ständig stam, och dels genom arvoden, göra kust· 
boarne, ibland hvilka mången förut tjenat på örlogsfartyg, 
förbundne till deltagande i kortare, årliga öfningar och, då 
så erfordras, åter låta förhyra sig. 

I Sverige tog man visserligen ett stort steg framåt, på 
förbättri ngarnes bana, då befolkningen kring kusterne an-
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slogs till så l<allad sjö!JeYäring; men må man icke förgäta, 
att dennas bästa del beslår af de till sjöfart å handelsflot
tan atrrändr , nnga matroserne, lnilka lätt fönandlas till 
flyttfåglnr, samt att det erfordrar en längre öfning aLt göra, 
äfwn den skickligaste koffeHlima!ros, till Yerk!igt krigsman; 
ja, han !Jehiifver till och med tid för att blott blif\a rätt 
hemmasladd ombord på en örlogsman. Undantag härifrån 
finnas yäJ; men erfarenheten Ilar, under de förra krigen, 
då en mängd kofferdima!roser förhyrdes, Yisat att pås!åendet 
ej saknar grund. Skälet dertill är lätt funnet. 

Der sYåra arbeten, synnerligast i hårdt Yäder, erfordra 
ansträngning af kroppskrafterne, händighet och eget omdöme, 
är den Yälbefarne kolrerdima!rosen nästan alltid på sin räU a 
plats; ty han Ilar ifrån böJjan af sin bana insupit öfYerty
gelsen om att hans lif ofta beror på hans sjelfverksamhet, 
då en befallning är gifren elier han med egna ögon upp
täckt hvad som bör göras. Dessemellan rättas hastigheten 
af Inad som skall ske, efter tillgången på folk, hrilken är 
olika om flera saker företagas samtidigt, eller efler !war
andra. Kommen ombord på en örlogsman, blir han förrillad 
genom de många iakttagelserne, som honom åläggas, de 
fördelningslistor han hör sig föreläsas eller sjelf läser, och 
saknar sin förra ro mellan Yaktgöringarne på däck. Den 
ilande hastigheten, hrarmed all manörer utföres, både i 
stiltje och blåst, förefaller honom såsom onödigt fjäsk; an
\ ändandet af många händer der han förut sett några få Yara 
nog, finner han mera till hinders än nytta och känslan af 
att, ifrån utlärd, nedsjunka till ett slags nybegynnare, är 
honom mindre angenäm. Delta allt, sammanlagdt med Ya
penöfningarne, sätter honom i främmande förhållanden, hYilka 
blott småningom mista sitt obehag. 

Den fullkomlighet, hrartill artillerhetenskapen på se
nare tider hunnit och ångkraftens användande till fartygs 
framdri i'ning, hafra tmngct alla nationer, som vilja göra an
språk på egandet af någon sorls duglig flotta, att näs la n 
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helt och hållet förändra dess materiel. LikYäl är den nya 
drifkraften ingalunda så sjelfständig, att Yindens bistånd, 
master, takling och segel, samt, i följd deraf rerkligt sjö
manskap; kunna undvaras. 

Utaf hYad sort fartyg Sreriges sjöförsYar hädanefter 
kommer att !Jestå, är yäl ännu okänd t; men enligt sakens 
natur bör man kunna antaga, at.t det hYarken blir en, för 
anskafl'ningskos!nadens skuld omöjlig, linieflotta eller roende 
kanonslupar och jolJCir, llYilka, om de än genom jernbe
klädning gjordes nog starka, för att emotstå nutidens ka
nonkulor, just derigenom blefre för tunga att med åror fort
skaffas. Det troligaste är att man Yäljer ångfartyg af min
dre och medel cert, som kunna hastigt förflyttas till det ställe 
der de göra mesta nyttan och, genom öfwrlägsen rörlighet, styrka 
i sammansättningen jemte kraft i besJyckningen, uppfylla 
allt hrad man af ett sjöförsrar i så ringa skala som Sverige 
har råd att hålia, billigtyis kan fordra. Besagde fartyg -
man må kalla dem hvad som helst - måste äfren kunna 
begagna segel. De hafva, således, i alla hänseenden behof 
af goda örlogsbesättningar och då för dessas utgörande båts
männen stå närmast till hands, Yil! jag nu försöka att visa 
bästa sättet: huru de kunna utbildas för sjöljensten. 

ren, som yiJl förädla något, bör bötja med att un
dersöka dess primitila egenskaper, samt i ll\·ad mån det lik
nar andra, redan med fran1gång bearbetade, grundämnen 

Båtsmannen är, då han atttages, mcrändels en bond
dräng, som autingeu ledsnat Yid ett trägnare arbete på lands
bygden, eller yilJ gifta sig och söker att, genom !\tkomsten 
af ett torp, få eget tak öfver huf\ udeL I likhet 11ed den 
indelta soldaten, åtager han sig att tjena Kongl. Maj:t och 
kronan, så länge han förmår; men har högst sällan något 
redigt begrepp om hYnd man af honom fordrar. Detta är i 
sanning, under närrarande förhåll anden, icke så litet; neml. 
att !Jlifya sjöman, infanterist och artill erist, samt de1jemtc 
åtminstone handtlangare, Yid ångmaschiners el(luinz. timmer-



mans:, målare-, murare-, bageri-, stenhnggeri- och många 

flera sorter arbete, som det blef för ritl lyftigt aU här upp

räkna. Till allt detta am ändcs han, ulan ringaste förlJere

delse; då deremot hans like, soldaten, som på förhand rct 

hvad han ämnas till, ej får göra tjenst förr, än ban ge

nomgått en långvarig rek rytskola och, Yid med honom an

ställd examen, risat sig ega den kunskap, h\·ilken skall 

blifva grundral för hans fullkomligare utbildning till krigare. 

Behöfde någon att sältas i rekrytskola, så rore det väl 

båtsmannen. 

Häremot har man hört imändas, att bålsmannen llVar

ken bör eller kan hafva någon annan lärokurs, än den han, 

under kommendering till sjös, ombord genomgår; men an tages 

detta såsom grundsa ts, så skulle också på hrmje utgående ör

logsfartyg finnas en särskild besättningsafdelning, som en

bart medkommenderades för skolgång ; hrilket al drig rar i t 

och troligtvis aldrig blir händelsen. Af hYatje besättnings

styrka är hrarenda man uti ftirdelningslislorne redan från 

bö1jan beräknad för något visst ändamål; och vi ll uppropen 

får nyskrifvaren lika litet saknas eller undantagas, ifrån 

tjenslgöring på sin tilldelta plats, som den skickl igaste 

matrosen. 

För att än tydligare visa den nyantagne båtsmannens 

belägenhet, skola ri följa honom ifrån den stund då han 
' 

efter skedd uppfordr;ng, försia gången lemnar roten, tills 

han uppnår stationen; blir der sjökommenderad ef!er ni'lgon 

tid förrättade Yarfsnrb l·ten, och återkommer hem. 

Redan före uppb i·ottet hör han omta las, !Juru än r!<.:n 

ene än den andre äldre kamraten, söker slippa att följa 

med; hvilket genas t torde väcka misstankar, att rle:1 före

stående ljenstgöringen ej måtte Yara sänlcles angcui'itn. Un

der resan hYarken lär eller uppfattar han mer, än au det 

bär bortåt. Framkommen till stationen bötj:<s e(t Yi l lsamt 

bråkande, med inmönstring, sundhelsmönst.ring, iukaserne

ring, kl äders insfufning, kojställens anvisning m. m. och knappt 
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hinner hau derefter få sömnen näs ta morgon ur ög·onen, förrä n 

han jagas till skaiihing och se tlan paraden, livarest det kom

pani han tillhör, undergår en nästan total upplösning. Den 

i landsorten så mycket gällande kompan ichefen, In·ilken han 

trott Yara den högste af allt möjlig! befäl och redpinnen i 

alla sYårigheter, nedsjunker till ett slags fältväbel, som häl

ler reda på portionsantalet, utskrifrer afpollelteringssedlar 

till sjukhuset, reqYirerar och utbetalar aflöningen, låter ·;ä

dra munderingen. oth rapporte rar för kommmendanten när 

han får höra att någon supet sig full, slagits eller begått 

annan oordning ; men ser ej folkt't oftare än ll\ ar Söndags

morgon, då han fö rrättar ett slags snygghetsmönstring med 

kompaniet Yi<l kasemen. I öfrigl har han intet befäl öfYer 

de der förlagde ell er ens egentlig befattning med dem, utom 

då någon skaU med prygel af~:t raffas . 

Vid paradmanskapets fö rdelning, ser rekryten nästan 

alla de dugligaste karlame illfänas för att komma (om de 

ej redan äro rcqyirerade) WI , så kallade fasta poster; så

som magasins- och bagerigastar, bodkarlar hos förrådsför

yaltarne, naltYakare, n1. m. Inarigenom de befrias ifrån at t 

bo och äfa i kasernen, samt kunna nra tcmligen säkra på 

att ej, eller åtminstone sällan, kommenderas till sjös. Hvad 

som sedan är qvar, amäntl es till släparbeten af många slag. 

Med dessa börjar han, under dagligen ombytta pållrifYares 

inseende, sin tjenstgöring; och det förs ta han lienid lär 

sig, är : alt, enär han ej kan slippa draga dagens tunga, 

11\L;a anstränga alla sina krafter så ofta någon sn- på ho

nom ; men dessemellan ef!el' !Jästa förmå ga spara r~em, me

llan han Yäf!ta r på att afri ngn ingeG, mot aftonen, skall Jjurla 

och förkunna den t O limmar långa fastans slut. Efter den 

då intagna måltiden har han, merämlels, ej håg rör annat 

än Inilan; hYilken lian söker lirar den åtkommas kan, om 

han icke nödgas laga sina kläder. 

Fortgår del sålunda under hela uppfordriligs!iden, må 

ingen förlänka om han får afsky !"ör Yi slandet Yl ;l c(aliOrH'!l : 
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der större ar!JetstYång än det, som han i hembygden vill e 
undvika, dagligen möter honom, aldrig förmildradt af annan 
rekreation, än den krögarns bräm:insfiaska mot betalning 
möjligen skänker. 

Men nu har ett ta c kl a d t fartyg lagt ut på redden och 
han blir, å detsamma, sjökommenderad. Detta lofvar att göra 
.en stor förändring i hans belägenhet. 

Lika som genom ett trollslag, befinner han sig, med sin 
säck, kastad in uti en ny Yerld. Till de omgifYande före
målens l ngnare betraktande bestås dock ej tid; ty många 
skeppseffekter och krut skola hemtas, vatten och proviant 
intagas m. m., hYarunder han i fle ra hänseenden är hem
fallen ii!! lika svåra släparbeten, som han Ya rit i land, men 
deJjemte Yid åtski!iiga tillfällen atTordras samma tjenst, som 
de befarne sjömännen. På Yarfwt fic k han blott bära och 
draga eller stå såsom handtlanga re till personer, som sade 
hvad han skulle göra. Här måste han ro och hala, liVar
vid han förut ej är Yand och sål unda på oriktigt, tröttande 
sätt, am·änder sina krafter ; eller fullgöra befallningnr, gifna 
på ett språk, som han alldeles icke förstår. Kan någon 
opartisk tänkare undra på, om den unge båtsmannens begrepp 
och håg, vid slikt förhållande, få en skef riktning? ty ibland 
tusende, som skola lära något med besked, blifra minst 950 
oduglige, om de i bö1jan för hånlt ansträngas oclt icke 
grad\'is bibringas klar upplysnine- rörande sina åligganden. 

Visserligen når utredningen sitt slut, och clerpå följa 
YanligtYis några, i !lera hänse:: nden, bättre dagar; men des~a 
upptagas dock till en stor del af stu fningsarbeten, tacklin
gens ansättning, exercis med segel och kanoner o. d. samt 
de ~åkallade fördelningarne ordnas, l1 rarigenom rekryten, 
utan vidare omständigheter, får sin plats rid maniher m. m. 
sig tilldelad, lika som han redan !Jegrep hYad han på den
samtna skulle göra. 

Just i det 11!1 anförda, ligger gmndorsakcn till det -
om jag så vilgnr säga - skrymteri, som båtsmannen tvi n-
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gas att lä ra sig rid inträdet i tjensten ombord; ty han har 
intet ra! emellan att, af underbefälet sa mt de mera befarne 
matrose rne, anses för ett dumhufrud, och att låtsa Yara hvad 
han icke är. Detta senare skulle sYårligen lyckas, om han 
icke kunde, blott genom att minnas de ställen på hvilka han, 
rid gif\et tecken eller kommando-ord, hör skyndsamt infinna 
sig, få gälla för att Yara både läraktig och nitisk i tjen
sten ; utan att han det ringaste bekymrar sig om, hmd han 
skulle göra, i fall han stählrs på en annan plats, eller an
svarade för det arbete hYanid han mekaniskt biträder. 

Sådana missförhållanden måste allLid nppkomma, der nå
gon am·ändes till mera sammansatta arbeten, innan han rätt 
lärt känna ändamålet med dem; helst ombord på örlogsfar
tyg, der han blott utgör en ringa, ingalunda framstående, 
del af den Yerkande handkraften. 

De, i början på sjöexpeclitionerna dagligen företagna, 
såkallade sladdrunderne, eller af dertill utsedda underoffice
rare hållna föreläsningarne om tacklingens delar m. m., 
äro Yisst nyttiga; men of1ast inhemtas dervid blott dessa de
lars namn, utan att det åtskådligt risas huru de, antingen 
allena eller i samband med andra, begagnas. Hela Yinsten 
deraf blir således sällan mer, än en ofruktbar utanlexa, som 
plågar lä1jungen om han har dåligt minne, och gör honom 
till papegoja, om han har ett godt. 

Nu lyftes ankaret, seglen hissas och det bär till sjös, 
der kanske storm, eller åtmi nstone srårt Yäder, möta. Äf
Yen om han alldeles icke, eller blott öfvergående blir sjö
sjuk, måste det för honom Yara motbjudande att, under far
tygets rörelser, äntra upp i masterna och krypa ut på rårna, 
utan alt haha genom tillrcäklig öfuir.g i hamn fått den-id 
småningom räli.i'l sig. Deraf hände;· ock ganska ofta, att 
hans uppmärksamhet mera fästes på hurn han skall hålla 
sig fast, än det arbete han bör förrtitta ; och om han slut
ligen lär sig detta på en plats, kan han ej tillämpa det när 
han flyttas till en annan. 
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sådana och flera likartade hinder rör honom ati blifva 
riktigt hemmastadd inom relingarne, bortjaga all till belå
tenhet ledande trefnad; och får han njuta någon stunds 
hvila, är det natuligt att hans tankar skola flyga till den 
hembygd, som han lenmat. Ser han der, i inbillningen, 
maka, barn och den lilla torpstugan, omgifvas de af ett 
slqgs helgonskimmer; Ja, till och med i fri\ n den uti täppan 
betande kon eller grisen, utgå elektriska telegral'trådar till 
hans svällande hjerta. 

Sålunda blir landbacken hufvudföremålet för hans läng
tan och sjölifvet en skärseld, ur hvilken han önskar komma, 
så fort, som möjligt. 

Icke må man, under närvarande förhållanden, låta för
villa sig i omdömet om båtsmännens trefnad till sjös, af 
den ofta nog inträtillnde företeels~n, att de från sj öexpedi
tioner återkommande, vid första påseendet se ut, som Yerk
liga sjömän; det vill säga: hafva fått ett slags lediga, ma
trosmässiga åtbörder; bruka sjömanshattar efter engelsk 
eller fransk modell, för en del af den ringa aflöningen köpte 
fina hYiia byror och skjortor med halfalns breda, blå kra
gar m. m. Detta är hos de flesta blott en mask, som efter 
afmönstringen bortlägges. De vackra, men ej ibland soc:k
neboarne brnkliga, plaggen utbytas mot brokiga västar och 
dylikt, eller säljas till underpris ; och Yid ankomsten till 
den plats, der kompaniet eller kommenderingen åtskiljes i 
'hemorten, finnes knappt ett spår qrar efter lmtrkeu den 
:förra hållningen eller klädseln. Sjön är snart glömd oeh 
landet återhördar sin blott till låns lenmade son, med hull 
,och hår. 

Helt annorlunda kunde det \ara, om båtsmannen lwde 
.sann kärlek för sitt yrke; h vilken lätt nog skulle bibringas, 
ifall han i riktig ordning fick genomgå en passande läro
kurs samt erhöll, ef:er tidens kraf, billig betalning för sin 
möda och förvärfvade skicklighet. Begäret att, efter en 
sjöresas slut, åter;:;c hembygden och anhöriga, skulle väl äf, 
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ven då göra sig gällande ; men sedan detta begär blif\it 
tillfredsställdt, skulle den, som visste med sig sjelf, att ban 
ej var en vilsen främli ng på hafwt, utan der njöt aktning 
och, i 1nån af fönärf1ad, större amändbarhet, Yida högre 
allöning än i land, hvarken med ledsnad emottaga upp~or
dringsorder till någon flottans station eller, elit anländ, för
summa att täJla om sjökommeudering. 

Häremot torde man kanske im·ända, att: ,äfYen nu ej 
saknas båtsmän, som söka få komma till sjös ; att: torplä
genheten jemte del, som roten i öfrigt består, utgör den 
årliga lön för !nilken båtsmännen, enligt kontrakt, åtagit sig 
att tjena Kong!. iVIaj:t och kronan, och att de således ej 
kunna derutöfver fordra mer än beklädnad samt, då de äro 
i tjenslgöriug, föda och så kallad tobaksskilling; helst upp
muntringspenningar på senare tider utdelats och fortfarande 
blifra utdelade ombord, till belöning åt dem, som bemöda 
sig att göra framsteg i sjömansyrkeL" 

Inom en så stor, på kusten eller åtminstone i dennas 
granskap förlagd korps, snu båtsmanshållet, måste naturligt
Yis finnas en och annan individ, som önskar att få komma 
till sj ös, äfYen då han dertill ej är i tur, synnerligen om 
han redan under några föregående resor hu1mit Yänja sig 
Yid lefnaden ombord, eller hans håg, i anseende till mindre 
goda fa miljeförhållanden, osämja med rotehållaren o. d. ej 
drages mot hemmet; men detta u1gör tmtlant.ag, och bildar 
ingaltmtla den allmänna sjömansanfla, som man bör söka att 
åsJadkomma. 

Utom i högst sällsynta fall , räcker afkastningen ar tor
pet eller, rättare, den årliga lönen icke Wl föda åt båts
mannen sjelf, hustru och barn, samt k!äder åt de senare. 
Bristen måste sil ledes fyllas genom arbete; men dertill sak
nar hustrun, under mannens fråmaro, of'! a förmåga och mer
ändels tid för bamens skötsel skuld. Derjemte beror nämn
de afkastning mycket på, huru den lilla åkertäppan plöjes 
och besås, samt grödan inbcrgas. Sådant sker icke alltid 

l 
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lika omsorgsfullt, när rotehållaren på egen hand verkställer 
eller låter verkställa det, som då båtsmannen är hemma, 
sjelf kan hafva tillsyn deröfver och deltaga i arbetet. Icke 
destomindre har det blifvit en vana hos den sistnämnde au, 
under uppfordringar, reqvirera penningar ifrån roten i af
räkning på lönerättigheterna, llYilka dock hans hustru och 
barn sannerligen behöfva att utfå oafko t'tade. Kunde dere
mot mannen, i följd af sin rätta tjenstgöring, eller ombord, 
understödja dem, skulle alla glädja sig åt och önska att han 
kom till sjös, ju långvarigare desto heldre, i stället för att 
hva1je uppfordring nu fruktas såsom ett, hela hushållet drab
bande, ondt. 

H vad mannen, under namn af tobaksskilling, (utgörande 
högst l ~· 86 öre i månaden) erhåller, åtgår för det me
sta till lagning af hans skor och kläder. 

De, såkallade, uppmuntringspem1ingarne till sjös, varie
rande emellan 3 och 12 öre om dagen, utdelas efter far
tygschefens godttlnnancle ; oftast blott för att dermed spårra 
karlen till fortsättning af den uppmärksamhet han tyckts 
visa, och det nit fi)r tjensten som man, i följd deraf, förmodar 
honom ega. lUig synes detta Yara mindre ändamålsenligt 
haudladt, och jag tror att man, i stället för att utdela en 
mängd små handpenningar på någo t, som kanske aldrig bl ir 
färdigt, heldre borde skapa medel till att kunna , efter för
tjenst vedergälla en redan ernådd skickl ighet, hYiiken lemnar 
långt säkrare borgen för statens nyUa. Dett a Yill , med 
andra ord, säga: ,gifm karlen en, efter Lidens fordrin
gar afpassacl, bestämd högre sjöaflöning, i den mån man er
håller giltiga bevis på att han fönäd\at sig verkligt sjö
manskap. 

Men penningar uträtta icke allt, der känsla af eget 
värde skall Yäckas och unelerhållas ; derföre borde, i sam
manhang med In-ad här är anfö rdt, den ursp rungligt holländ
ska benämningen: ,Bootsman", som man fordom orätt öf-
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versatte med båtsman och sedan, i dagligt tal, förvridet till 
bås-man, utbytas mot: "Indelt Mrrtros.'' 

Med temlig visshet kan man emotse, att en sådan 
namnförändring skall, i följd af gamla fördomar, få många 
vedersakare och det är omöjligt att förutsäga alla de skäl, 
som till dess förkastande torde framställas. Emellertid för
modar jag att ibland dem säkert finna de tre efterföljande : 

l :o. Att åtgärden Yore ett ingrepp uti indelningsver
kets fundamental -lagar, som på intet sätt få rubbas, om det 
hela skall ega fortfarande bestånd. 

2:o. Att det Yore Nonsens: ,att kalla elen för matros, 
som ännu aldrig yarit till sjös", och 

3:o. Att de redan befintlige kronomatroserna, som ej 
allenast få en omsorgsfullare uppfostran, ända ifrån barn
domen, utan ä!Yen genom fortfarande sluclier blifva kandi
dater till underbefälsplatser på stat, icke ens till benämnin
gen böra kunna förblandas med indiYlderne af en i så många 
hänseenden underordnad trupp. 

Beträffande elen första punkten, så finnas många preju
dikater, som bevisa styrelsens rättighet att, efter behag, för
ändra indelta korpsers namn. Utan vidare omständigheter 
än derom utfärdade nålliga order, blef Vesterbottens in
fanteriregemente omdöpt till Vesterbottens fältjägarerege
mente, Södra Skånska kaYallerigementet till, först karabini
erer och sedan dragoner; flera andra exempel att förtiga. 

Uti alla maritima länders språk finnes ett ord, som beteck
nar: ,arbetande sjöman." Detta ord är på svenska ,matros", 
motsnrande det engelska ,sailor", det franska ,matelot", 
det italienska ,marinajo" o. s. v. men da komparations-be
nämningar äro nödränd i ge inom alla yrken, så uttryckes 
\·åra matrosers slörre eller mindre mn:ändbarhet genom till
lägg af lätt och befaren, hYaJjemte de hafva en lärlings
grad, som kallas jungman. 

Säkerligen skulle icke den aldra skickligaste karlen på 
Englands största lirtiesk epp finna sig förfördelad, om han 
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hörde en nyss ombord kommen tiskaredräng, som aldrig förr 
farit till sjös på annat än båt, kallas för och vara förhyrd 
såsom matros, oaktadt han sjelf kallas detsamma, kanske 
i hela 20 år oafbrutet trampat kölen och kunde rara i stånd 
att på egen hand kommendera fartygets ntanö\er. Någon 
egentlig orsak, hvarföre vi sYenskar skola n1ra finkänsli
gare, torde blifva svär ait utfinna; helst man ingalunda hör 
vara så obillig att förhindra båtsmannen ifrån att få arbeta 
sig upp till någon hefalsgrad, om han det förmår genom 
ådagalagd skicklighet. Namnet ,indelt matros" torde såle
des kunna antagas, u1 an att någon dcri ~rnom blir fömiir
mad ; och vara förelöpare till , såsom jag med tiden hoppas, 
,enrolleringsmatroser." 

!len om en ny, ändamålsenligare benämning, kan an· 
ses göra innehaharen mera uppmärksam på sina åligganden, 
än den gamla förmådde och, i följd af komentionella för
hållanden, likasom höja hans anseende i allmänna omdömet, 
så föröker den lnarken hans wtantle eller amändbnrhet. 
Dertill erfordras, ifrån böJjan gradyis erhållen unelervisning; 
fortsatt öfning i det han lärt, och eget bemödande om prak
tisk färdighet. 

Det har här ofvan hlif1 i t sagd t : , att båtsmannen, cUl 
han dertill ifrån bonddräng antages, är af samma sk rot och 
korn som bonddrängen, hvilken lå1er inskrifva sig å sjö
manshuset till kofferditjenst, och bonddrängen, hvilken låter 
lega sig till soldat." Nekas ej detta, så måste man med
gifva : att om - såsom händelsen tyvärr hittills varit -
båtsmannen är den ende, som blir qvarstående på, eller 
blott mycket långsamt höjer sig öfver den punkt, hvarifrån 
alla tre utgingo, men de begge andre inom kort tid vinna 
nog färdighet för att kunna med fördel a mändas i sina yr_ 
ken, lnilka tillsamman just bilda det som han sjelf valt, så 
ligger felet deri, att han antingen icke får 1jenlig undenis
ning, eller ock nästan alldeles saknar en sådan. 

03 

Må man derföre låta den indelta matrosrekryten slippa 
alt bö1ja sin 1jenstgöring med släparbeten på Yarfvet 
och att kommenderas till sjös förr än han, lika som skepps
gossarne, dels i laml, dels å still aliggande mindre far1yg i 
hamn, och dels under små seglatser lärt sig någorlunda be
gripa hvad han kommer att göra och bör förstå såsom ma
tros å ett örlogsfartyg. 

lfvilken märklig grad intelligens, som blir frukten af 
riktiga lärome1ocler, beYisar den redan inrättaile artillerisko
lan för Hottans manskap. Denna är, noga betraktad, ingen
ting annat än en rekrytskola ; men dock icke ohetingadt 
1jen!ig till mönster för hvad jag Yelat fö reslå, emedan den 
endast upptager utralda elever och närmar sig förmycket 
till ett slags högre läroYerk, lmuifrfm man trot· sig kunna 
låta fullkomliga kanonkommendörer utgå, fastän det blott 
är möjligt at t slut-utbilda sådana under activ sjötjenst. 

Huru många rekrytskolor som behöfras, yiJl jag ej för
söka att hes!ämma; men förmodar att en mindre i Stock
holm och en större i Carlskrona, blil\a tillräcklige. 

Under förhoppning att en stor del af de varfsarheten, 
som båtsmän:wn uu Yerkställa, snart skola öfvertagas af 
en yarfvet tillhörande, stående och inöfyad arhetspersonal, 
samt en annan del göras obehöflig genom mindre kostsamma 
fo rtskaffningsanstalters begagnande, rille jag föreslå att de 
indelta matrosernas uppfordringar ställas sålunda: att de i 
tur yarande roteringskompnnierne hva1je gång, och rusthålls
kompanierne å·mlust.one Inarannan gång inträlfa på stationen 
om yåren, så tidigt, som möjligt. 

Vid stationen måste allt rara- så förhereilt att rekry~. 

terne efter kompanie ts inmönstring, genast kunna öl'verlem
nas ! ill det med al dra största urskiljning utvalda, och fö~ 

sitt dryga hesYär \ äl allönta rekrytbefälet 
Då antalet rekryter vid hva1jc kompani är beroende, 

utar huru många k:trlar, som under eller sed.an sista 
uppfordringen afgått, så möter det mycken S\årighet att 



fastställa något visst maximum för skolans numerär; ja, det 
sknlle till och med möjligen kunna hända, att flera samti
digt i ordning till uppfordring Yarande kompanier hade så 
många rekryter, att alla omöjligen på en gång kunde un
dervisas. Det är derföre nödigt att fästa uppmärksamhet 
vid dylika förhållanden; söka jemnka dem och, der sådant 
ej kan ske, för skolan uttaga de äldste och !åla resten 
vänta till nästa uppfo rdringstur. · 

Den, som skulle kunna uppgöra ett i all a delar pas
sande schema för en blifvande båtsmans eller, - såsom jag 
he!dre vill kalla den - ,indelfa matroskorpsens" rekryt
skola, bör hafva ett högre kunskapsmått och villa större 
nautisk erfarenhet än jag eger; dock tror jag mig icke handla 
orätt om jag vågar anföra lwad jag, efter sakens mångåriga 
begrundande, åtminstone inbillar mig Yara lämpligt, nem!. : 

1 :o. Antingen rekryterna , till en bölj an inloge ras uti 
någon dertill afseeld lokal i land, genast sättas ombord på 
något eller några å redden utlagde mindre fartyg eller begge 
delarne, allt efter som utrymmet och l äderleken fordra , så 
ställas de helt och hållet under re krytbefäl ets omedelbara 
styrelse. 

2:o. Förr än öfningarne börjas, skola all a rekryternc å 
sjukhuset undergå noggrann besigtning; ej allenast till utrö
nande af huruvida de äro Yenerisk.t sm ittade , uian äf\en om 
de hafva några syagare kroppsdel ar, som genom särskild 
sjukgymnastik först böra stärkas ; hYmjemte de uti lj umma 
bad befrias ifrån den ibland dem oftast rådande orenlighe
ten och, dymedelst, likasom imigas till iakttagande af nya 
hemsed er. 

3:o. Då det ligger i sakens natur, att den indeHa ma
trosen omöjligt kan nlgå ifrån rekrytskolan, såsom fullän
dad ör!ogssjöman, bör man icke fordra att han, lwad sjUyr
ket egen11igen betriiff:H·, skall blifva mer än hvad man till 
kofrerdis förstår metl en så mycket öfvad jungman, att denne 
anses skicklig för uppflyttning till lätt matros, nästa gång 
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hl'.n förhyres ; under förutsättning att ban, genom erhållen 
större verkningskrets, snart dertill blir fullt användbar. 

4:o. Förläggas rekryterne i någon kasern, böra de der
städes hållas till iakttagande af samma ordning och få sam
ma utspisningsstat, som ombord. 

5:o. Vid unelenisningen i skolan bör särdeles afseende 
göras på lnilka ämnen, som kunna samtidigt behandlas, för 
lärjungens bildande till både sjöman oeh krigare. T. el:. dä 
man vet, att ingen soldat kan ändamålsenligt föra sina 
n1pen om han ej har makt öfver sin egen kropp, till 
!nars erhållande gymnastik mest bidrager och, derföre, 
])i) r bl ifva hans första öfning ; samt att ingen sjöman ror 
ändamålsenligt om han icke kan, under muskelkraftens la
gom starka amändande, ledigt luta bålen fram eller till
baka, sträcka och draga åt sig armarne medan fötter och 
ben gifva rörelsen stör! ; äf.-ensom att han, för att äntra väl, 
bör ega vighet, djerfh et och förmåga att hålla jemnvigten, 
hYilket ock läres genom gymnastik, så synes klart att den
samma måste vara en passande utgångspunkt i alla dessa 
delar. 

Pä samma sätt kan, ofta nog, Yunn en färdi ghet i ett 
ämne göra ett annat ämnes särskilda inlärande olJ ehöfli gt. 
T. ex. då båten är den minsta af alla slags fartyg, så bör 
ock det enklaste sättet för dess framdrifyande, eller rodden, 
blifva den första sjö-öfningen; men den, som riktigt lärt sig 
ro, har redan funnit nyckeln till konsten att hala med kraft. 
Skilnaden består blott deri, att det ena sker sittande och 
det andra stående ; ty musklernas spänning och skickligbe
ten att använda densamma just i det ögonblick och den takt, 
som frambringa största verkan, är enahanda för begge. 

6:o. Då den indelta matrosrekryten är en, så till sä
gande, landtmenniska, torde det vara ändamålsenligast a.tt 
han bö1jar sina gymnastiska öfningar p~_.fast grund, eller· j 
land ; ·der man låter dem vinna den utveckling at.t de, utan 
någon särskild kurR, kunna tillämpas ombord. 
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7:n. Fastän all rckt·ytmHlenbuing erfordrar att lära
ren, metl orubbligt tålamod, omsäger och förklarar hrad 

sonl skall göras, må han icke tröt.ta lä1jungen, genom att 

hålla dennes uppmärksamhet för länge spänd på en och 

samma sak; utan ofta låta honom hYila och ombyta ämnen. 
Ögonblicklig Yerkställighet af det som anbefalles, är visser

ligen nöchändig att kräfya; dock icke så, att den först
nämnda martar till slentrian, ty då får man en stel, blott 

mekaniskt handlande tempokarl, i stället för en amändbar 

örlogsmatt·os, som räl äfren måste skyndsamt börja Yerkställa 
lwad som kommendera~ , men aldrig utan att låta blick och 

tanke oaf'IJrutet följa gången af hrad som sker och yara 

beredd på att i tid undanrödja möt<mde, oförntsedda hinder. 
8:0. Framför allt biir man und1ika att låta matrosnj

kryten ntföra något, lmtnid han sktt lle kunna erfara rädsla, 
förr än hnn dertill blif1H beredd. De Ilesta bonddrängar 
srindla icke om de klättra npp i eU högt träd och på ett 

tak, ell er titta ned genom gluggen på ett kyrktorn, emedan 
de, såsom mnligt, se marken unrter ~ig och hålla tag nti 

bastanta förem ål; men tvingas de alt med ens gå någorlunda 
högt upll i masterna på ett fartyg eller att krypa ut på en 

rå och: ' 'id blickens kastande nedåt, se sig sräl\a öf\er haf
Yet utan annat stöd för händer oc·h röHer än smala tåg eller 
ett ej särdeles tjo ekt ttärträrl, så herasökas de lätt af df'n 
obellagliga känsla, snm man kallar a(!: hisna, h1ilken, ge
nom den hastighet hYarmed den kommer, gör ett så starkt 

intryck att det.:;amma endast efter långrarigt bemödande öf

vervinnes och hos mången aldrig full komligt förgår. Man 
bl}r sålecles virl rekrytens första försök att begifva sig till 

väders, eftet inhemtad lärdom om huru han skall äntra, låta 
honom gå blott så högt, som han sjelf har Just och känner 
sig tåla; ty om än vanan vid dylika luftfärder dymedelst 
kommer något långsamt, så kommer den dock säkert i 

' 
samma mån som befälets uppmuntringar och tätlan med kam .. 
rater.1a drifva honom att blif\:a djerf. 
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)-):~. Vid undervisningen om fartygets olika afdelningar 

och kommunikationsvf:igarne dem emellan, eller masternas 
och tacklingens beståndsdelar m. m. bör man icke föreräta 

t::> 

att rekryten torde, ända ifrån barndomen, hafva fått vana att 
anse ferm utanläsning för höjden af all lärdom. Det är 

derföre ganska möj ligt att han i minnet hastigt inpräglar 
och ordagrannt UPJJI'epar h m d man sagt för honom, samt in

billar sig att derigenom uprlfylla allan rättfärdicrhet lika 
• t::> ' 

som vid ett läsförhör i sockenstugan. Läraren måste såle-

des, efter åhörandet af hvarje riktigt svar, som rekryterna 
lemna, befalla dem att, utan hans led)1ing, gå den väg 

eller intaga den jllats de uppgifvct ; utYisa den del af ma
sterne och tacklingen, som de sagt kallas så eller så · saint 

~ ' ' 
der någon verkan varit ifråga, låta dem sjclfva genast åstad-

komma den. 
1 O:o. Så länge den enskilda undervisningen varar ell~r 

till dess att flera samtidigt verkställa något efter kommando, 
måste man alltid låta rekryten bcskrifm llVad han skall 
gör,a, innan handlingen böljar ; med saktmod rätta hva1je 

Jnisstag han begår samt, så vida naturen ej ligger allt för 
mycket emot, lära honom att förklara sig tydligt och kort. 

Derigenom vinnes, ej aiienast att hans egen uppfattningsför

måga .. skärpes, utan äfwn att han, redan ifrån . böljan; vän
jer sig vid unelenisnings meddelande. åt andra, i händelse 
han sjelf framdeles blir förhandskarL ijuru sällsynt sist

nämnde egenskap är inom den folkklass, hvarifrån båts

männen vanligtvis tages, och nödvändigheten af dess bibrin
gande genom särskild omsorg, bevisas bäst derigenom: att 
ibland d.e många, uti artilleriskolan sedan flera år tillbaka 
uppdragne, verkligt skicklige kanonkommendörerne, ett högst 

ringa antal ännu kunnat befordras till instruktörer. 
Il :o. När, efter beskrifningstidens slut, sådana arbeten 

verkställas, uti hvilka flera deltaga, men dock hvar och en 
kan sägas handla för sig sjelf, såsom: vid segels refvande 

och beslående m. m. böra rekryterne .ofta ombyta platser, 



för att fä lika färd1ghet, och lära känna de olika tUrhll-

landen, som kunna förekomma, på dem alla. , 

12:o. Då hvarje undervisningstermin i skolan icke kan 

blifva längre än tre, högst fyra månader, och ämnena, som 

derunder skola behandlas, äro många men icke alla lika 

nödvändiga för grundläggningen af rekrytens användbarhet 

såsom egentlig sjöman, så böra de dertill mest bidrao-ande 
"' 

företrädesvis bedrifvas, om tiden, af en eller annan orsak, 

ej blir tillräcklig för en fullständig kurs det året. 

13:o. Huru långt man skall utsträcka kanonexersisen 
o • ' 

torde svarhgen kunna bestämdt angifvas förr, än någon er-

farenhet vunnits och vederbörande myndigheter gifvet när

mare föreskrifter om: , i h vad förhållande rekrytskolan kom

mer att stå till artilleriskolan; samt kanonexersisens bedrif

vande ombord under sjöexpeditionerna." 
14:o. Beträffande infanteriexersisen, synes mig att man, 

åtminstone för det första, bör inskränka densamma till föl
jande, · ncmligen: 

,ställning, utan och med gevär; - säker kännedom 

()ffi alla delar, af hvilka geväret består, samt huru de lösta

gas, rengöras, åter sättas tillhopa och vårdas; - uppställ

ning i rotar och led ; - hvilosätten ; -- rättning ; - upp

slutning och vändningar, både på stället och under marsch 

i sluten trupp, Jn·arvid mesta afseendet fästas på bibehål

landet af lagom känning och anslutning; - de nödvändi

gaste handgreppen, utan att fordra allt för noggrann samtidi<>

het i deras verkställande; - laddning •ch eldgifningssätte~, 
både enskilt och i sluten trupp ; - med särdeles omsorg 

ledd mälskjuln:ng; - utryckning till och inryckning ifrån, 

jemte marsch och rändningar uti, kedja hvarvid rekryten 

framför allt, öfvert.ygas om nödYändigheten att noga lyssn~ 
på gifna signaler, bibehålla sambandet med närmaste rotar 

och, der dessa bortskymmas af mellanliggande föremål, upp

Inärksamt rätta sig efter den för honom ännu synliga delens 
af kedjan rörelser. • 

09 

DA man kan rormoda att örlog~matrosen, Yid infallande 

kilg, högst sällan kommer alt till lands begagnas i annan 

stridsordning än spridd, sä måste ock grunderna för den

samma på ändamålsenligaste sätt honom meddelas ; hrarvid 

hans, under sjömansgöromålen erhållna, vana vid smidi<>het 
"' 

i kroppsrörelser och att handla efter eget omdöme, bör till-

godogöras. Sker detta, vågar jag tro att han skall kunna 

täna med flertalet ibland landsoldaterne, der det gäller : ,att 

begagna hvarje sig erbjudande föremål till skygd mot lien· 

dens eld; skjuta och ladda hastigt, så ' 'ål i stående, som 

hopkrupen och liggande ställning; före skottets atlossande 

beräkna hurudan riktningen bör blifva, i förhållande till 

arståndet ifrån fienden och om denne befinner sig högt öfver 

eller lågt under skyttens egen ståndpunkt ; samt smygande 

gå framåt men ytterst hastigt, dock med bibehållet själs

lugn, anfalla när signal dertill gif,·es." 

Gemensamt med infanteri-exersisen hör bajonett, sabel 

och pikfäktning öfvas ; åtminstone så mycket, att rekryten 

får begrepp om de Yäsendtligaste stötarne och huggen samt 

sätten att parera dem. 
15:o. Kunde rekryten äfren få undenisning uti, hvad 

man kallar: ,sjömanna", vore det mycket nyttigt 

16:o. När man hunnit genomgå det här ofvan anförda, 

eller till och med under senare tiden af dess inlärande, böra 

rekryterne få göra små seglatser - likasom skeppsgossarne 

i lång tid gjort - till Yanas förvärfvande att, under farty

gets rörelser, verkställa hvad de till ankars lärt. 

17:o. Befälhafraren för rekrytskolan håller noggranna 

anteckningar öfver hvarje karls uppförande, faHningsförmåga, 

lust att lära samt öfrige egenskaper. Kursen bör vara slu

tad så tidigt på hösten, att åtminstone de skickligaste ibland 

rekryterne, om ej alla, kunna kommenderas på de denna 

årslid vanligen utgående sjöexpeditionerna; hvilka af så lian 

orsak borde fördröjas , så länge ske kan, utan att n~got i 

!>eh för rart.ygeng säkerilet derigenom iiJyentyra~ , 
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lS:o. De rekryter, som då ännu stå allt förlångt tfter 

uti kunskaper och \erkställningsförmåga, blifva , på befälels 

moget öfverlagda bedömmande, antingen afsedde att yid 

kompaniets nästa uppfordring genomgå ny kurs eller,' med 

u~eslutande ifrån vidare undervisning uti skolan, bestrida 

:adana grofarbeten på varfvet, till hrilka handräckning af 

Indelta matroskorpsen icke kan uncharas. · 

19:o. De till sjös gående få namn af "jungmän" och 

kunna, genom ytterligare förvärfvad skicklighet konstitueras 

till "t ··a " 1 "b r. " a a o c l e, arna matroser; med i begge de senare 

klasserne sjelfskrifna, högre och uti stat bestämda, sjöaftö

ningar. 

20:o. Den, sont blifvit konstHuerad till och tj enstgjort 

eft~r. högre grad, behåller densamma jemte thy åtföljande 

atlomng, så ofta han sedan sjökommenderas intill dess han 
o • 

' 

pa nagot sätt gör sig en sådan utmärkelse ovärdig. Ned-

flyttning får dock ej ske, utan på fartygschefs eller kom

panichefs anmälan, hvilken noga pröfvas af dertill utsedd 

antingen högre förman eller kommitte. 

21 :o. De al dra skickligaste ibland de befarne matro

serne, som genom långrårigare öfning förvärfrat högre sjö

manskap i förening med godt uppförande och visad förmåga 

att befalla, böra dessutom kunna, rid behof konstitueras 

till skeppare, eller åtminstone lirad man fordo;n förslod med 

högbåtsmän. Desse valdes merändels utur de vid flottans 

reorganisation, år 1824, o lyck! igl\ is indragne öländske kof

ferdikarls-kompanierne och hade vid inträdet i kronans tjenst 

h~;ark~n högren kunskapsmått eller mer egentlig sjörana ät~ 
hatsmannen fran deras ö i allmänhet; men de fingo det, 

genom att ofta utkommenderas och, dessemellan, alla som

I~ai' ristas på stationen, der de deltogo i sjömansarbei.rna. 

Atskilliga befordrades från kons tiLuerade högbåtsmän till 

skeppare på stat, och fyllde äl\en då med he-der sin plats. 

Men hvar~en af den preliminärbildning i rekrytskolan 

eller öfning till sjös, som de indelta matroserne rrhålla, må 

11 

någon raraktig nytta påräk.uas, om dc ej äfyeu, IJåt!e under -

uppfordring å stationen och \istandet på roten, njuta den för 

all indelt t.t·upp nöchändiga, nästan faderliga, onn-årdnaden 

och tillhållas att i allt iakttaga militärisk ordning o,;h skick. 

Detta är nästan omöjligt att åstadkomma genom blott 

en enda, utur kaptenlöjtnans-graden Yid Kong!. ~Iaj:t s Oot.ta 

efter tur kommenderad, offi.cer ; hrilkeu kanske aldrig f'örut 

befattat sig med trupps skötande i laud, nödgas irra såsom 

hyresgäst inom den för honom okända orten der kompaniet 

är förlagdt, och endast biträdes af några, rätt ofta sjelf till

syn behöfvande, knappt skrifkunnige korporaler. 

De nuYarande båtsmanskompanichefernes utmärkta be

mödanden att uppfylla sina svåra åligganden, kunna ej nog 

erkännas; men behof\et af en ny sakernas ordning i denna 

del framstår tydligt äfven derigenom: "att deras likar, ar

meens kaptener, h vilka uppammas till cnahauda befattning, 

ega att såsom biträden påräkna ej allenast lika många kor

poraler, utan derjemte två a tre subalternoflicerare, en fan

junkare och minst fyra andra underofficerare." Derför hän

der det sällan att någon kaptenlöjtnant, som ännu är i sina 

kraftigare år, godvilligt emoil.ager kompanichefskapet; och 

får han order dertill , söker han komma till sjös dä kom

paniet uppfordras på tjenstgöring vid stationen. I sådana, 

ofta inträffande fall, blir det nödvändigt att, kanske för flera 

månaders tid, anförtro kompanil.Jefälet åt till hands varande 

personer, hvilka ej känna folket och svårligen ];unna rerkligt 

intressera sig för hvarken truppens enskilda angelägenheter, 

eller den invecklade ekonomiens riktiga handhafrande. 
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För fregatten Desiree : byggt ny fockmast och bogspröt, 
förfärdigat en kryss-strång och mesanbom. 

För fregatten Engenie: förfärdigat stor-rå och några 

mindre spiror. 
För fregatten Josephine: tillverkat ny beginerå och kryss

bramstång. 
För korvetten af Chapman : förfärdigat ny fockmast, för

och kryss-stång, stor-rå samt några minlire spiror. 
För korvetten Najaden : tillverkat 2:ne svåra stänger, 

2:ne under-rår, en mesanbom och 2:ne bramstänger. 
För Korvetten Lagerbjelke : tillverkat ny stor- och fock

mast, 3:ne svåra stänger, 4 märsrår, mesanbom och några 

mindre rundhult. 
För ängkorvetten Orädd: re1Jarerat ångpannorna, till

verkat ny stormast, ötor- och förstång, en toppsegelrå ; ny 
fockmast och fockrå äro under arbete. 

För ängkorvetten Thor äro under arbete: 2:ne hjul

husbåtar. 
För ängskonerten Balder: förfärdigat ny stormast och 

bogspröt 5amt fullbordat ångpannan. 
Utrustat cch klarqjort till expedition : skrutlinieskeppet 

Stockholm, fregatterna Eugenie och Norrköping; korvetterna 
af Chapman, Lagerbjelke och Svalan ; briggame Snappopp, 
Wirsen och Glommen ; ängkorvetten Orädd, ängskonerten 
Balder, la,st,briggen Gladan, lastgaleaserne Flickan och 
Kamelen. 

För Postverk et: ångfartyget Eugenia: intaget i ddcka, 
botten rengjord och målad; klargjordt till expedition. 

För Lotsverket: åtskilliga mindre reparationer å lots
chefsfartyget Ellida. 

För Privata: 

Ångfartyget Carl X: dockning; reparation och målning 
botten samt ut- oeh inombords. 

logfartyget Ilelix: dockning ; betydligare reparaliOft. 

Relgiska ångfartyget Seraing : repautio.J~ till nwchht. 
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l!tvidgning af slwppsdoclf.nfl. N:r 2: jordgräfningetl fort

går; 243,000 kubikfot jord äro uppschaktade. 

Förlängning af gamla reparationsduclwn: sprängnings
arbetet har verkställts i mån ar tillgång på arbetare. 

Sjulihushyggnaden. Öfra våningen uppmurad och alla 
balklagen inlagda, takstolame förfärdigade och uppförda 
samt beklädda med bräder för jernplåtsbetäckningens på
läggning. Rifning af en del af nord,estra facen å nuva
rande till sjukhus begagnade bastion är börjad i och för 
beredimde af rum för anläggningen af hoställshus för 
läkare m. fl. 

J ånghommorsmedjan äro uppsatta : 1 st. skruf- och 
mu!terskärningsmachin, med tillbehör; l st. stickmachin, l 

st. univcrsel-hyfrelmachin och l st. plånhyfvelmachin. 

Appareljen vid östra ändan af Amiralitetsgatan: trappan 
å appareljens östra sida uppmurad; uppförandet af appa
reljens brösträrn af huggen kalksten återstår. 

Nya doclwrnas dngpumpmachinhus : trappor och machin-
ställning iståndsatta. 

.ÅngstJgmachinhusets inr·edning : till en del iståndsatt. 
Ånyhammarsmedjans ugnar·: reparerade. 
Flottans sfwppsbro samt stängslet i varfshamnen under

går re1Jaration till ducd'alber, vaterband, halkar, broläggning 
och ledräcken. 

Befalhafvande amiralens linnsfihus: de till flottans kassa 
hörande rum förändrade och iståndsatte ; husets yttre delar 
reparerade. 

Artilleriexercisskolans Yerksamhet har fortgått hela året, 
med afbrott från den 27 Juli till den t l September. Till 
sjökommenderingar och till handräckningar vid pågående 
vigtiga arbeten på s!ationen erfordrades dock under somma
ren ett i förhållande till uppfordrade styrkan så stort antal 
artilleribåtsmän, att endast ett inskränkt antal fingo deltaga 

sommaröfningarne å exercis~kolan . Skolans öfningar haf\a 
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ir, f likhet med föregående åren, varit ledda ftf 1 äldste 
instruktions-officer, 2 biträdande Instruktionsofficerare om 
vintern och l om sommaren ; och hat\a dessutom 3 till 4 
öfver- och underkonstaplar, l till 2 matroser af 1 :sta klas
sen vid artilleristaten samt 2 till 6 instruktörer af gemen
skapen ständigt biträdt vid instruktionen. 

Vii öfningarneJ hafva deltagit: 

att repetera: l O sekundlöjtnaater, 21 underofficerare samt 
8 matroser af l :sta klassen vid artilleristaten. 

att genomgå instruktörskursen : 1 sekundlöjtnant, 1 un
derlöjtnant vid marinregementet, 2 underofficerare vid rna
rioregementet samt 17 matroser och jungmän. 

att passera graderna: 4 sekundlöjtnanter. 
att repetera kanonkommendörskursen : 27 artilleribåtsmän. 
att genomgå kanonkommendörskursen : 97 matroser och 

jungmän, 256 artilleribåtsmän och 27 marinsoldater, hvaraf 
30 matroser och jungmän, 28 artilleribåtsmän och 23 ma
rins\)ldatsr blifvit approberade. 

I Korporalskolan har meddelats undervisning åt 30 ar
tilleribåtsmän, af hvilka likväl endast en blifvit approberad ; 
Öfrige ej medhunnit kursen. 

Försöksskjutningar med 6 ~ tums bombkanoner af l 09 
och 175 kulors vigt, för uppgörande af skjuttabeller, hafva 
under året blifvit verkställda, vid hvilka skjutningar exercis
skolans manskap tjenstgjort. 

Ombord å mörsarefartyget Surtur, Ullder befäl af äldste 
instruktionsofficern i exercis-skolan, har exercerats med 
bombkastning, uti hvilken exercis samtlige på stationen va
rande sekundlöjtnanter och underofficerare vid artilleristuten 
samt. kadetterna från kong!. krigsakademien deltagit. 

Omkring 60 man af Kong!. marinregementet hafva un
der eget befäl exercerat med sabelhuggning oeh bajonett
fäktning uti exercisskolans lokal under Februari och Mars 
.månader hvarje dag från kl. 2 eftw'1idd. till afringnlngen. 
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Otocldaoh•u• .~attoo. 

Kompletterat och försett imentarier m. m. till de far
tyg, som föregående år gjort expedition. Utrustat och klar
gjort de till expedition anbefallda fartygen samt reparerat 
och klargjort segelbåtar och småfartyg. Afrustat och upp
lagt under sommaren för expedition utrustade fartyg. Doc
kat kanonångsluparne Hogland och Svensksund samt chefs
fartyget Brynolf. Slopat 2:ne kanonjollar. Förfärdigat nya 
upphalningsbäddar. Förrättat diverse reparationsarbeten å 
en del kanonslupar, äfvensom å ångfartygens machindelar. 
Verkställt reparationer å kanonier-; båtsmans- och timmer
manskasernerna, samt sprängt för gasrörs nedläggning 
till kanonierkasernen. Hest köl och stäfvar samt spant till 
en roddkanonbåt Inredt 2:ne galerskjul oeh stenlagt golf
ven i desamma. Uppfört wdskjnl vid artilleriverkstaden och 
2:ne duc d'alher. Borttagit gamla skeppsholmsbron och af
sågat 180 st. pålar vid densamma till 14 fot under ·Vatteri
ytan. Målat de Ilesta byggnader på varfret. 

Förfärdigat 8 st. rerohers. Tillverkat träbandrör till 
56-pund. mörsare, friktionsrör till kanoner, relin.,<Yspistoler 

' . , ' ·l r' 
äfvensom 72-'iZ-pund. lavetter. Beparerat, rengjort och s'koU-
ställt gevär. 

Exercisskolans verksamhet har fortgått hela., året med 
afhrott af tiden mellan den 28 Maj och den 19 Augusti 
eller under sommarens expeditioner. 

. Såsom iustmktörer hnfnl tjenstgjort: officerare 4; under
officerare, 6. Kommendermle till undergående af den M
liga befälsexercisen: 58. Kommenderade till ·genomgående 
af instruktionskursen: 3 öfverkanonierer, 9 kanonierer, .5 
art.illeribåtsmän. Kommenderade till genomgående af kanon
kommendörskursen: 22 kanonierer och 56 artilleribåtsmän, 
af hvilka 4 kanonierer och 49 artilleribåtsmän ej kunnat 
appwberas. Till at r' repetitionsvis genomgå instruktörs- och 
kanonkommendörskurse;·na : 15 öfverkanonierer och 5!l ar-
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tilleribåtsmän. All-a. i exercisskolan kommenderade 120 ar· 

tilleribåtsmän hafya ujutit undervisning i korporalskolan, 

men endast 3 erhållit betyg. Dessutom hafva i exercis öf

vats 1 timme hvatje helgfri eftermiddag, från den 3 .Januari 

till den 2 Februari och från den 14 November till den 21 

recember, livarannan dag cirka 140 båt.8män och !naran· 

nan dag cirka 90 kanonierer. Från den 2 Februari, då 

båtsmännens exercis upphörde, och till den l April exerce

rades hnrje eftermiddag cirka 90 kanonierer. En landstig

ningskanonslup och 2:ne kanonjollar hafva under sommaren 

varit rustade och ställda till exercisskolans disposition. 

Göthebo•·gs depot. 

Utrustat jagten Ilow samt 4 st sjömätningsbåtar. Re

parerat 5 st. kanonslupar. Inredt 2:ne virkesskjuL Verk

ställt reparationer å broar, stängsel, varfsbyggnader samt. 

boställshus, ät\ensom målat en del byggnader på nrfvet. 

Rengjort och reparerat geYär och handvapen. Besigtigat 

24-pund., 60- samt 80-pund. bomber. ' 

'n s;JöEXf'EDITIONER MED KO.\'GL. FLOTTANs FARTYG 
"' 1l'l•'J r ÅR 1861. 

enriskrona !datinn. 

Skruflinieskeppel Stockholrn. Chef: kommendör Print-

zensköld. Inmönstrad den 20 Juni. Exercisexpedition i 

Nord- och Östersjön. Eskader (chefsfartyg) från den 27 

Juli under H. l\1. Konungens besök till Frankrike och Eng

land. Afmönstrad den 10 September. 

firegatten Eugenie. Chef: kommendörkapten tilliehöök 

Inmönstrad den 20 Juni. Exercisexpedition till Nord- och 

·Östersjön. Eskader från den 27 ·Juli. Afmönstrad den 9 

September. 
llre!Jntle.n Norrköping. Chef: kapten Adlersparre. In

mönstrad den 24 September. Expedition till Norra Amerika 

och Vestindien, for_tgående under 1862. 
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Il orvetten al Chapman. Chef: kommendörkapten N. 

Hallström. Inmönstrad den s ,Juni. Kadettexercisfartyg. 

Expeditton till Nord- och Öst<!rsjön. Afmönstrad den 17 
September. 

J( orvetten Najaden. Chef: kapten Sundin. Expedition 

till Sydamerika och Vestindien, fortgående från år 1860. 

Armönstrad den 28 Maj . 

Horvetten Lagerbjel!r(!. Chef: kapten Melånder. Expe

dition till Medelhafvet, fortgående från år 1860. Afmön

strad den 28 Maj. 

Dito Dito. Chef : kapten Natt och Dag 

Inmönstrad den 14 September. Expedition till Medelhafvet, 

fortgående under 1862. 

.tinglwrverten Orädd. Chef: kapten Danckvardt. In-

mönstrad 2:ne gånger, första gången den 27 Maj. Båtsmans

transport i Maj. Eskader från 27 Juli med H. M. Konun

gen ombord till Frankrike och England. Afmönstrad den 

25 Augusti. 

J( orvetten Svalan. Chef: kapten Thomson. Inmönstrad 

den 8 Juni. Exercisexpedition med jungmän, i Östersjön 

och Öresund. Afmönstrad den 16 September: 

Briggen Snnppopp. Chef: kapten Herkepe.' Inmönstrad 

den l · Maj. Exercisexpedition med skeppsgossar i Carls-

krona skärgård. Afmönstrad den 22 Augus!.i. 

llrig.IJen n{ WirsE!n. Chef: premierlöjtnant Peyron. In

mönstrad den 1 .l\Iaj . Exercisexpedition med skeppsgossar. 

Armönstrad den 22 Augusti. 

Briggen G lommen. Chef: premierlöjtnant O. Lagerheim. 

Inmönstrad den l Maj . Exercisexpedition med skeppsgossar. 

Afmönstrad den 22 A1.1gusti. 

Lastbri.IJqen Glndrm. Chef: kaptenlöjtnant Lagerberg. 

Inmönstrad de-n 2{) September. L..astdragare-expedi.tion till 

Stockholm. Afmönstrad den 25 Q;Jctober. 
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Lastgaleasen Flickan. Chef: sekundlöjtnant E. Palander. 
Inmönstrad dei(27 .Juni. Lastdragare-expedition. Afmönstrad 
den 8 Augusti. 

Ång{at·tyget Balder. Chef: premierlöjtnant Thelander 
' wemierlöjtnant af Klercker. Inmönstrad första gången den 

39 Apri!. Båtsmanstransporter. Afmönstrad sedn.ast den 24 

November. 
Mörsare{artyyet Sur tur. Chef: premierlöjtnant Os ter

man. Inmönstrad den 18 l'tlaj . Bombkastning. Afmönstrad 
den 2 Juni. 

Postllng{artyget lf.ugenia. Chef: premierlöjtnant H. M. 
Servais. Inmönstrad den l O April. Postfart emellan Ystad 
och Stralsund. Expeditionen fortgår. 

Postjafaen Postiljon. Chef: premierlöjtnant af Klercker. 
Expeditionen fortgående från 1860. Postfart emellan Ystad 
och Stralsund. Afmönstrad den 20 April. 

., §tockholflu station. 

· PvstiJnyfal'lyget Nordsljernan . Chef: kaptenlöjtnant W. 
Sylwander. Inmönstrad den 18 April. Armönstrad den 4 
November. Postfart emellan Stockholm och Stettin. 

Ångfartyget v~11 Sydow. Chef: Premierlöjtn~nt Fachs 
Inmönstrad den 9 .Maj., . Sj prqätningsexpedition i Bohusländ
ska . sl;:~rgården. Afm(jnstrad den 15 Oktober. 

. t ' ' ' 
Hanontlngslupen . Svensksund. Chef: kaptenlöjtnant Sa-

belfelt. Inmönstrad den l O Maj. Armönstrad den 11 ~ta j. 
Expedition i Stockholms skärgård. 

' Di/q · · · Dito. Chef: kaptenlöjtnant O. 
KreUger. Inmönstrad den 7 Juni. Afmönstrad· sista gången 
den 18 Augusti. Expedition i Stockholms skärgård. 

Dito. Dito. Chef: kaptenlöjtnant 
Boy. Inmönstrad d'en 22 November: Afmönstrad den 4 De
cember. Expedition att intaga fyrfartyget Finngrundet. 

Hanoniingslupen ,j Carlsund. Chef: premierlöjtnant Ar
widss<in. Jnmönstrad den 21 Maj. Afmönstrad den 9 Sept. 
Kontrollmätning i Bottniska viken. 
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l division kanonslupar: chef, kaptenlöjtnant Sabelfelt. In
mönstrad den l, afmönstrad den 28 Juni. Expedition l 
Stockholms skärgård. 

f bataljon kanonjollar: chef, kapten von Feilitzen. In
mönstrad den 8 Juli. Afmönstrad den 18 Aug. Expedi
tion i Stockholms skärgård. 

Siwnerten l' Aigle : chef, kaptenlöjtnant Boy. Inmönstrad 
den 8 Juni. Armönstrad den 18 September. Expedition 
i Östersjön och Kattegatt. 

Götheborgs depot. 

J alllen Iloto: chef, premierlöjtnant Carpelan. Inmönstrad 
den 15 Maj. Armönstrad i Stockholm den 15 Oktober. 
Sjömätningsexpedition i Bohusländska skärgården. 

Under årets lopp hafva varit kommenderade: 
Viceamiral . . . . . . 1. 
Kommendör . . . . . l. 

Kommendörkaptener 2. 
Kapte~er. . . . . . . . . . . • 9. 
Kaptenlöjtnanter . . • • • . . 19. 
Premierlöjtnanter •.•...• 41. 

sekundlöjtnanter •...... 46 . 
Constructionsofficer. . . . . • l. 
Machinistofficerare . . . • • • 2. 
Officerare vid marinregem:t 2. 

Summa 124 officerare. 

ti 



S.ui~IANDRAG AF ÅTSKlLLIGA f(ONGI.. R!H<: F, FOnORD~l~

GAR, GENERAL-ORIH~Il M. M., UTG,I.NGI'if" .FH1N I\. SJÖFÖH

SVARS-DF.PARTFJMENTFJT. 

(Kongl. Bref.) 
Den 10 Dec. 1861. Kassören hos Kongl. Förvaltningen af 

Sjöärendena J. G. Poller har erhållit 6 månaders tjenst
ledighet; kammarfönanclten C. O. schultzberg förordnad 
att under tiden tjensten bestrida. ' 

Den 17. Läkarebesigtning skall med flottans manskap an
ställas före afmarschen från hemorten, till följe af en all
mänt .gängse smittsam ögonsjukdom. 

Den 28. Nytt Artilleri-exercis-reglemente för flotian fast
ställdt; tryckning af l 000 exemplar anbefalld. 

Den 10 Jan. 1862. Att sekreteraren Yid Varfsexpeditionen i 
Carlskrona E. Jaco)!sson på grund af sjuklighet erhållit 
tjenstledighet under inrievarande år, samt 

S. d. Förordnande för kanslisten A. A. T. Östergren att 
under tiden tjensten bestrida. 

S. d. Utnämnde kyrkoherden I Örs pastorat, hofpredikanten 
O. Fryxell erhållit 1jenstledighet till April månads utgång 
från kyrkoherdebeställningen i Skeppsholms församling 
mot tjenstens bestridande af utnämnde kyrkoherden C. G. 
Tiselius. 

S. d. En relingspistol af den för flottan fastställda modell 
med tillbehör och 30 skarpa skott har blifvit öfyerlemnacl 
till Kongl. danska regeringen. 

S. d. Tjenstgörande kanslisten vid Varfsexpeditionen i Carls
krona A. F. Andersson har fått sig tillagdt ett årligt ar
vode af 500 rdr för denna tjensts bestridande. 

S. d. Den constructionsofficer, som fått sig uppdraget till
syn öfver 2:ne kanonångslupars byggande vid Bergsunds 
mekaniska verkstad, har fått sig t!Uag.dt dt mänatligt ar· 
vode af 60 rdr. 
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Den 14. Prejning af svenska och norska handelsfartyg skall 
upphöra vid fästningen Kungsholmen, uneler fredstid , utom 
i de fall , då de komma från smittad eller för smitta 
misstänkt ort. 

S. d. Lifräddningsmanskapet vid stationen Ekeviken på 
Gottland har fått sig tillagd en gratifikation af 150 rdr 
för förtjensifullt uppförande. 

Den 21. Gratialskassan för matrosers och timmermäns en
kor och barn har äfyen för innevarande år fått si"' tilla"'dt 

o " 
samma bidrag, 700 rdr, som hittills varit medgifvet; men 
förändringar i nu gällande reglemente böra förslås, så 
att pensioneringen kan vidmakthållas utan vidare bidrag 
af statsmedel. 

Den 11 Febr. Kommendörkapten J. B. Kleman har under 
en resa till Norrige erhållit ett förhöjdt dagtraktamente af 
2 norska speciedaler om dagen. 

S. d. Den lediga bataljonspredikants- och skollärarebefattnin
gen å Skeppsholmen fi1r efter förordnande t. v. bestridas 
med derined förenade löneförmåner som an·ode och med 
kontant inqvarteringsersättning i stället för boställe in natura. 

Den 18. Kostnaden för sjukvård för sjöman, som, tillhö
rande svenskt krigsfartyg, vid fartygs afresa från utrikes 
ort såsom sjuk der aflemnas, skall af på platsen varande 
konsul förskotteras och sedan af Förvaltningen af Sjö
ärendena godtgöras. 

S. el. Premierlöjtnanten vid flottan O. Öhrström tillagd 2:a 
årets res-stipendium. 

(General-Order.) 

Den 3 Jan. 1862. Att de till genomgående af innevarande 
kurs vid Gymnastiska Central-Institutet beordrade sekund
löjtnanterne Otto Elilot och C. A. E. Hjelm må kommen
deras . att under ytterligare ett halft år, räknadt frän den 
l nästkommande Oktober, vid institutet begagna under
Yisning. 
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Den 10. Att kaptenen vid flottan J. C. Danckwardt har er

hållit nådig tillåtelse att emottaga och bära officersteck

net af Kejserl. franska Hederslegions-orden. 

Den 24. Att de tvenne under byggnad Yarande, för sjömät

ningar afsedde, ångfartyg skola erhålla namnen : Gustaf af 

Klint och Lärkan. 

Den 31. Att kaptenlöjtnanten vid flottan, kammarherren hos 

H. K. H. Hertigen af Östergöthland, grefre Claes Cron

stedt erhållit nådig tillåtelse att emottaga och bära kom

mendörstecknet af sardinska S:t Mauritii- &. Lazari-orden 

samt af Fursten af Monaeos San-Carlo-orden. 

Den 11 Febr. Premierlöjtnanten i flottan, friherre C. G. von 

Otter har erhållit 7 månaders tjenstledighet från den I 

Mars att föra ångfartyg. 

Den 14. Nedannämnde fartyg skola utrustas vid Carlskrona 

station, för att i slutet af Maj månad utgå på 4 månaders 

expedition, nemligen : 
Korvetten of Chapman för Krigsakademiens sjökadetter; 

korvetten Svalan för jungmäns exercerande; briggen Nrw

densköld ,· skonertame Activ och Falck; samt vid tid som 

framdeles bestämmes, till skeppsgossarnes exl·rcerande, 

briggarne Snappopp, af H'i1·sen och G lommen; ängfregatten 

Vanadis på 2 månaders proftur och exercisexpedition; 

ångkonetterna Orädd och Tflor, den förra för att kunna 

utgå i böJjan af Maj och den sednare vid tid, som fram

deles skall bestämmas, samt slutligen korvetterna Najaden 

och Lflgerbjelke, för att i medlet af nästkommande Sep

tember månad kunna utgå på l O månaders expedition. 

S. d. Befälharvande amiralen i Carlskrona eger, till bi

bringande af nödig öfning vid l1amlterandet af laddade 

bomber samt deras användande, utse dertill passande far

tyg som, försedt med befäl och besättning utur artilleri

exercisskolan, skall inmönstras samt utgå på högst t o 
dagars expedition i närheten af Carlskrona. 
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S. d. Angkorvetten Orädd får amändas till båtsmanstrans

port under instundande Maj månad. 

S. d. Nedannämnde fartyg skola utrustas Yid Stockholms 

station, nem!. : 

En bataljon lranonjollar med tillhörande chefsfartyg för 

att i början af nästkommande Juni månad kunna utgå på 

4 veckors expedition. 

Slwnfrten l' Aigle för att Yid 3amma tid utgå på 4 måna

ders expedition. 

f(anontlngslupen Svenshund för att de första dagarue af 

Maj månad kunna sändas till sjös; samt 

Kanonångsluparne JJ!otala, Ingegerd och Sigrid, eller, om 

de båda sistnämnda inom lämplig tid icke skulle blifrit 

leYererade och godkände, i deras ställe kanonångsluparne 

Asfög och Astrid, för att, jemte Svensksund, kunna i bör

jan af Juli månad utgå på ö veckors expedition. 

Den 18. F. d. löjtnanten vid flottans mekaniska corps C. G. 

Hanssenberg har erhållit tillstånd att fortfarande bära 

nämnda corps nuYarande löjtnantsuniform. 

Den 24. sekundlöjtnanten Yid flottan F. S. Malmberg har 

erhåll i t 8 månaders tjenstledighet från den l nästkom

mande April att föra ångfartyg. 

Den 28. De genom, från LandtJörsYarsdepartementet utgång

na, Generalordres af den 29 April och 6 Maj 1861 nådigst 

gillade och fastställda förändringar och tillägg i nu gäl

lande exercisreglemente för regementena till fots (af den 

24 Mars 1848) skola tills vidare lända till efterrättelse 

vid marinregementets exercis. 

Den 1 Mars. Premierlöjtnanten Yid flottan W. T. Schyberg 

har erhållit 8 månaders tjenstledighet från den l April 

att föra ångfartyg. 
Den 4. F. d. premierlöjtnanten Yid flottan, kaptenlöjtnant 

C. J. Lilliehöök har erhållit tillstånd att efter afskedet 

bära flottans nuvarande kaptenlöjtnants-uniform. 



Den ö. Kaptenen vid flottan och riddaren J. C. Danckwardt 
har erhållit 6 månaders tjenstledighet från den l April 
för enskilda angelägenheters skötande. 

s. d. Premierlöjtnanten vid llottan Il . . 1. Klingspor har er
hållit 9 månaders tjenstledig het att föra ångfartyg. 

Den Il. sekundlöjtnanten Yid flottan c. G. Bredberg har 
erhållit l års tjenstledighet från den l April till enskilda 
angelägenheters skötande. 

Den 14. Besättningslistor utfärdade för nedanstående fartyg, 
upptagande: för koroellcn af Chapman: chef, kommen
dörkaptenen m. m. P. F. Hawerman; sekond, kaptenlöjt
nanten m. m. E. Odelstjerna , kommenderade off1cerare 5, 
oflicerare från kongl. krigsakademien 3, kadetter 40, 
underofficerare och öfrig besättning 200 ; summa 250. 
För loarvetten Svalan : chef, kapten C. J. F. Kalle, kom
menderade officerare 4, underofficerare och öfrig Ilesätt
ning 61 ; summa 66. 
För briggen Nordens!."öld: chef, kaptenen m. m. Pettersen, 
kommenderade officerare 4, underofficerare och öfrig be
sättning 91 ; summa !)ö. 
För ångfwrvetten Orädd: chef, kaptenen m. m. C. Kle
man; sekond, kaptenlöjtnant C. G. Centervall ; kommen
derade officerare 3, machinistof'ficer l, underofficerare och 
öfrig besättning 124 ; summa 130. 
Jlör ånglwroeflen Thor: chef, kaptenen grefre A. H. Cron
stedt; sekond, kaptenlöjtnant Frick ; kommenderade offi
cerare 3, machinistofiicer 1, underofficerare och öfrig 
besättning 11 9 ; summa 125. 
För slwnerten Fallr : chef, kaptenlöjtnant grefve C. G. v. 
Rosen, kommenderade officerare 2, underofficerare och 
öfrig besättning 35; summa 38. 
För skoner·ten Actio. chef, kaptenlöjtnant Anderson, 
kommenderade officerare 2, underoflicerare och öfrig be
sättning 35; summa 38. 
För en bataljon fwnonslupar och l'ft chefsfarty_q: chef, 
kaptenen m. m. B. L. Ulrich, officerare 7, underofficerare 
och öfrig besättning 292; summa 300. 
För shonerten l' Aigle: chef, kaptenlöjtnant J. C. Livijn, 
kommenderade officerare 2, underofficerare och öfrig be
sättning 35 ; summa 38. 
För lwnondngslupen Jllotnla: chef, kapten C. H. KreUger. 

, , Svensirsund: chef, kaptenlöjtnant m. m. 

" " , 
" 

Hudbeck. 
l ngegerd: chef, kaptenlöjtnant Virgin. 
Sigrid: chef , kaptenlöjtn:t Björk,:trn: 
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1 trenne af kanonångsluparne: t'll kommenderad officer· å 
de tv~~ne öfriga: för den ena en läkare, för den andra' en 
maclnmstofficer; underofficerare och öfri<Y besättnin<Y å 
hvarje 38, summa 40. o 

0 

S. d. Skeppsgosse!Jriggarne Snappopp, af Wirsen och Glammen 
skola innevarande år amändas till exercis med skepps
gossar. Befälharvande amiralen i Carlskrona eger utfärda 
besättnin?slistor och instruktion för chefen; till chef å 
en af bnggarne kommenderas kapten A. J. Rosengren, un
der 11Yars !Jefäl de 2:ne andra briggame ställas, hvars 
chefer af befälhafvande amiralen kommenderas. 

S. d. Kadettfartyget, korvetten af Chapman skall inmönstra 
den 6 nästkommande Juni, de ~s utrustning ej börja före 
den 6 Maj, på det kadetterna deri må kunna deltaga, 
samt qYarter i kronans hus under vistelsen i Carlskrona 
för kadetterna beredas. 

S. d. Premierlöjtnanten vid Hotlan C. G. Lindmark har er
hållit 8 månaders tjenstledighet från den l April att föra 
ångfartyg. 

Den 19. 1\aptenen ' 'id flottan C. H KreUger skall, efter be
fordrade kommendörkapten Hjerta, ' 'ara chef för 1 :a ka
nonierkompaniet. 

Den 21. Besättningslista utfärdad för ångfregaHen Vanndis, 
upptagande : som chef, kommendörkaptenen m. m. C. A. 
Rreckström, sekond: kaptenlöjtnanten m. m. J. R. Lagercrantz, 
kommenderade omcerare 8; ch ile, underofficerare och 
öfrig besättning 302; summa 312. 

Ben 24. Kaptenen Yid flottan A. J. Rosengren skall, efter 
till kommendörkapten befordrade Natt och Dag, yara ehef 
för 2:dra skepsgossekompaniet. · 

F0Rr\.NORINGAR INOM KONliL. MAJ:TS FLOTTA. 
Befordringar·: 

Den 1 t Februari. Till premierlöjtnant : sekundlöjtnan
ten P. G. Il. Starcli; vid marinregementet, till underlöjtnaut : 
fanjunkaren G. G. Feufr. 

Den 11 Mars. Till kommendörer : kommendörkapte
nerne P. E. Alhgr·en och A. R. W. Egerström ; till ,kommen
dörkaptener: kaptenerne C. J. /Jjerta, Il. L. Natt och Dog 
och Ch. A. Sttt~din; till kaptener: kaptenlöjtnanterne C. J. fi. 
Kajfe, L G. s. Pantzerhjelm och grefve A. Taube ; till ki'ljl· 
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tenlöjtnanter : premierlöjtnanterne A. W. Z. Carpelan, C. O 

Schweder och C. G. R. Björksten; samt till premierlöjtnan

ter: sekundlöjtnanterne J. A. Ch. Dieister och P. E. Arrhenius. 

Utnämningar : 

Den 28 Januari. Till kommendör med Stora korset af 

J{ongl. Svärdsorden: kontreamiral en, chefen för kong!. för

valtningen af sjöärendena, m. m. C. s. Annerstedt. 

Till riddare af Hongl. Svärdsorden: kaptenerne A. F. 

Pettersen, C. Iilernnn, F. F. Thomson, J. C. Danckwardt och 

kaptenen vid marinregementet N. J. Callerhclm. 

Till adjutant hos fl. 1f1. lirmungen : ordonnansoflicern 

hos H. M:t, kaptenlöjtnanten C. O. L. Rudheck. 

A{sked: 

Den 18 Februari. Löjtnanten Yid flottans mekaniska 

corps C. G. Hnnssenherg, med pension. 

Den 4 Mars. Premierlöjtnanten C. J. Lilliehöök. 

Dödsfall: 

Den 8 Mars. Kammarskrifvaren J. Caers. 

Med anledning af de aamärkningsvärda sjökrigshändel

ser som timat i Amerika och uppfattningen deraf inom flera 

af Europas sjöstater, kan redactionen icke undgå att erkän

na läsarens billiga anspråk på en närmare behandling af 

dessa förhållanden, hvilka så nära beröra tidskriftens ända

mål, men då redactionen ännu är i saknad af tillförlitligare 

och mera upplysande underrättelser om de nya sjökrigsred

skapen, än sådana som allmänheten genom tidningarne in

hemtat, så har redactionen icke funnit skäl att afvika från 

den förut uppgjorda planen för detta häfte, synnerligen som 

innehållet i detta fall icke bör kunna anses främmande för 

de skiften, som den vigtiga frågan om vårt sjöförsvar kan 

komma att undergå. 




