27:de Årgången

Häfte N:r 6, 1864

Carlskrona

Berätte lse om Räddningsväsendet för
Skeppsbrulne å Sveriges kuster, under
tiden från den 1 Januari 1861 intill
utgången af å1· 1864.
Uti en tid, då praktiken och theorien räcka bYarandra
hand en för att gemensamt strät\a till uppfinnande af nya,
kraftigare förstörelsemedel än de äldre krigsmaskinerna äro;
då vetandets djupaste schakter ransakas för att upptäcka
någon ännu ej fruktbargjord id e, In-ars tillämpning mrijligen
skulle kunna gifm den ena nationen en, om ock blott tillfällig, krigisk öf\erlägsenhet öfver den andra; . då det hör
till dagens lösen: bort med det gamla - fram med nya,
mäldigare häfstänger för menniskors tillintetgörelse -- uti
en sådan tid blir det en YederqYickelse för själ och hjerta
aH någon gång se framträda företeelser af alldeles motsatt
natur. En sådan företeelse är det i många länder och äfve11
hos oss upprättade "Räddningsväsende för skeppsbrutne",
hvars blotta benämning redan i sig sjelf innebär en föridaring af dess stora och välgörande ändamål. Mod, själsnärnro, kraft och ihärdighet samt menniskokärlek, samverka
här för att undanrycka de rasande vågorna och den brusande
bränningen deras förut oftast endast alltför säkra rof, och
att tlet sker med framgång, derom Yiltnar kanske säkrast:
det förhållandet, atl intet rnenniskolif gått förloradt, Yid
skeppsbrott, i närheten af de sYenska lifräddnings-stationernn,
sedan dessa upprättades, då deremot förut intet år förgick,
utan att många sjöfarande funna en Yåt graf i närheten af
dessa ställen, som då voro en förskräckelse för sjömannen,
men som numera åtminstone ingifver honom temlig säker
förhoppning att lJ!ifYa räddad till lifYet, äfyen om fnrtyg och
egendom gå förlorade Yid strandning på dessa farliga kuster.
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De under loppet af år 1860 upprättad e lifriiddningsstalioner, rid Fah lutlden och Ekeriken å (;otfland samt rid
Gräsgård å Öland, hrilka redan samma år fingo göra sin
första lärospån, Ilafra seda n dess ulrecklat en ganska bctydnncle rerksamhel, som tydligt risar änrlamå[senligheteu
af dessa stationers upprättande. SymJerligast är detta förhållandet med stationerna Fall ludden och Gräsgård, och äfrcn om ri1l dessfl stationer rj uträttats annat än de särdeles
Yflckra räddningsföretagen den 9 December 186:2 rid den
förra och den 26 Noremuer 1864 rid elen sednare stationen
su torde det rara lil!räckligt för att utvisa deras rigt.
Räddnings-stationernas antal rar, rill slutet af år 18GO,
sju, nemligen 3:ne fullständiga, 2:ne lJut- och 2:ne raketstatione!·, och clenill förlJ!ef det under de trenne påföljande
åren; men de SYåra restl iga storma rne på hösten år 1862
och deraf härflytande mi'1nga olyckor å Sreriges vestra kust
hänledde uppmärksamheten på behol"ret af lifräddnings-anstalter å denna kust, synnerligast i Bohus-skärgården. Till
följe .deraf !Jlef t. f. inspektören, unele r den 4 A~1gusti 1863,
nn!Jefnlld att, i sammanhang med skeende inspektionsresa
till räddnings-stationerna u Skånsl(a kusten, äfren företaga
resa till de, af distrikl-chefen och fördelnings -cheferna i
VesiJ·a Lotsclriktct föreslagna, räddnings-stationer, för att
utröna, hunnida dessa ställen egnade sig dertill, och hrilka
slags räddnings-apparater der borde anrändas. Resultatet af
denna resa blef, att ej mindre än nio särskilda stat ioner.
alla försedda med Jifräcldningsbåt, föreslogos till upprät.tande:
Till föije af locnla förhållnnden, ans1\gs raket-apparater ei
kunna komma till något anrändandc på dessa ställen.
om
se
berättel
På grund af L f. illSJJektörens afgifna
denna undersökningsresa sflmt af ll\ad som för öfrigl. i saken
förekommit, ingick Kongl. Fönaliningen af Sjöärendenn, under den 7 Augusti och 17 Norember 1863, med underdåniga
skrifrelset· lill Kongl. Mnj:t, Inaruti bland annat förestorr, s
att trenne af de uppgifi;a ställeun i Bohus·skärgården måtte
'
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på försök och prorisionelt ordnas till räddnings-stationer
med lif"räddningsuåtar, och att äfren de för längre tid tillbaka föreslagna räddnings-stationerna vid Höganäs och Torekow, den förra med lifräddningsbåt och den sednare mect
raket-apparat., måtte samtidigt, eller under lGppet af år 1864,
ordnas. Då det en-.ellertid synles Kongl. Fönaltningen af
vigt, alt en så omfattande utsträckning af räddningsväsendet,
som den af l. f. inspektören föreslagna, ej borde företagas
förr än nödiga underrättelser inhemtats om de förbättringar,
som räddnings-apparaterna i andra länder, der rädclnings'äsendet redan hunnit till större utreckling, undergått, så
föreslog den i underdunighet att t. f. inspektöre n måtte få
företaga en resa till Danmark, för alt inhemta kunskap i
förberörde hänseende, hra1jemte i underdånighet föreslogs
premier för de trenne !Jästa förslag till lifb åtar, passande
för Yåra egendomliga kustförhållan.den, synnerlignst å VesLku sten.
Genom Kongl. 3iaj:ts Nådiga Bref af den 22 December
1863 !Jiföl!s äfren Inad som i underdånighet blifvit föreslaget om fyra nya stationers upprättande, men fann Kongl.
1\taj:t ej lämpligt alt utfästa premier för de henne bästa förslag till lifrädclningsbåtar, pussande för våra egendornliga
kustförhållanden, hraremot, då kändt Yore, att lifräddningsYäsendet uti England Yunnit stor utYeckling, och den större
erfarenheten derstädes sannolikt framkallat många Yigtiga
förändringar och förbättringar uti räddnin gs-apparaternas beskaffenhet, Kong!. Maj :t i nåder an!Jefallde, att den för t. f.
inspektören föreslagna resa till Danmnrk äfren skulle utsträckns till England, för att under en tid af högst sex
veckor söka inhcmta unelerrättelse om derrarande räddningsväsendes tillstånd och materielens nuYarande beskaffenhet.
Denna resa Yerkslälldes under loppet af lllaj och Juni månader år 1864, och den underdåniga berättelsen om hvad der\id inhemtats inlemnades till Kong!. Förvaltningen af Sjöärendrna under den 20 Augusti. Såsom särdeles rigligl re·

snltat framh ålles i denna liiHlcrdi'u1iga ~erättelse att de hos
oss redan anriinda lifräddningsl.Jåtarne äro siirdeles räl passam1e för alla de ställen, som redan erhållit sådane, och
skulle det nua anlinge n omöjligt eller högst olämpligt att
jnst på dess a st älien vilja anrända bå1ar, konstruerade i lik het med de nUYnrande engel ~ ka Jifriicldningsl.Jåtarne, huru
furträff'liga dessa för öfrigt än äro, men att dessa sednar e
båtar deremot säknli gen !Jlifra högst anräntlbara på Bohuskusten och i allmänhet på sådana stäl len, der båten ej behiifrer trans po rteras Irm g land1äg och der den genast kan
ntsättas i !ljnpt ratten.
för dc an!Jcfalldn sta tion erna i Bohus-skärgården, nem!.
Eliidesholm en i närh eten af Pater-l\'m;ter-skärrn och Kärringö i grannskap et af Lyseki l!!, YOro emell ertid redan båt ar
af den hos oss nmli ga konstrnk1ionen under ~yggnad, oeh
då dessa stä ll en tillslidare endast på försö k skulle ordnas
till rä ddn ings-s tationer, så skedde i afseende på båtarne ej
någon förändring, men nn!Jefalldes att endast bygga proYisori ska båtskju l, enär det Yore osäkert, om dessa stäilen
komme att fortfarande blil\a räddnings-stationer.
Med de nya stationernas ordnande fortgick så, att Höganäs den 2 Oktober, Torekow elen 4 samt Klädes holmen och
Kärri ngö den 10 och 11 samma månad hade erhållit alla
apparater och, efter då Yerkställda öfningsförsö k med ilet
antagna manskape t, förkl arad es färdiga alt träda i rerksamhet.
Utaf dessa stationer är Torekow ensam försedd med
raket-apparat, men de tre nne öfriga med räddnings!Jåtar.
Den materiel, som anskalfats till dessa stationer, är för öfri gt af samma beskaffenhet som den, h1ilken hittills ~egag
Jlats 1'1 de äldre räddnings-stationerna, undantagandes att de
nya uåts!a! ionerna blihit försedda med li!'bälten af kapt en
Warel s förbättrade mode ll samt raketerna till Torekow station ~lif1it fiirfärd igade på Söe-Etntens laboratorium i Köpe;:i lamn , i ställe t för att dessa pjeser förut införskrel \os

ifrån England, der de Yore myc ket dyrarr, utan alt yara af
bättre beskaffenhet.
Det. är naturli gt, att hrarje ins tftu lion icke genast kan
ordnas till alla sina detaljer, så alt ej fr amdeles, eft er VUllnen erfarenhet, förändringar och förbä ttringar blifya af omständigheterna påkallade. Så hnr äfren förhålland et Yaril
med vårt räddnio gs; äs encl e, och tid efter annan hafya jemnkningar och för ändringar uti bestämmelserna derför blif1 i t
nödvändiga. De förslager, som af t. f. inspektöre n, till den
ändan, tid crter annan inlemnades till Kong!. Förralini ngen
af Sjöärendena, blefro af densamma åtgärdade und er lop pd
af år 1863 och c!'ter n5gra smärre detaljförän1lringar meu
tillstyrkan i underdånighet öfrerlenmade till Kong!. i\iaj:ts
nådiga pröfning. Genom Kong!. ~iaj:ls nådiga ~ref . af den
22 Dec eml.Jer 1SG3 lJicf äfren i nåder gillad t och an!Jefaldt
till efterrättelse dd hufruclsakligaste af hracl så lun da före·
slaget blifritj och skulle de nya bestämmelserna tillämpas
fr ån och med bötjan af år l 864.
Det huf\udsakligaste af hvad sålunda genom nänm rl a
nådiga brcf blif\it stadgad t, innefattas i följande punkt er :
1:o Räddningsl'äsendet för skeppsbrutne skall fort fa rande stå unu cr Kongl. Fönailnin gens af Sjöärendcna öf\cr '
inseende.
2:o Inspektör en är chef för Häddning l>Yäscnclet och slår
såsom sådan omedelbart under Kongl. Förvaltnin gen af Sjö ärendena.
3:o En officer af Kong!. iloltan ut ses att rara inspektörens suppleant, och skall denne åtfölja inspektören på en
inspektion sresa h varje år; 111 aremot lotsfördelnings-c heferuas
åliggande att, Inar inom sitt di strikt, åtfölja på inspektionsresorna, kommer att upphöra.
4:o Vid hyarje, med räddningsbåt försed d, station anställes 1 uppsyningsmau, l båtslyrare och 10 man båtbeijenin".
samt vid hYarJ·e, blott rnkel-slaliun, l uppS)'tlingsman
O l
och 4 mun biträden, alla med årliga arrvodcn , som följ er :
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Uppsyningsman Yitl. fullständig station . . . Hdr Hmt Hö.
84
Yid blott båt-station . . . .
D:o
.
"
"
, 72.
Yid d:o raket-station . . . ,
D:o
~led skyldighet för den sistnämnde att, ut<1n särskild betalning, hysa raket-apparaten hos sig.
Rdr Rmt 30.
Båtstyrare . . . . . . • . . . . . . . . •
1-hmje man Yid båt-station . . . . . . . .
"' ......
" ,, "4.
.
.
.
.
.
.
.
.
n
raket-statio
D:o d:o Yid
" ,, 18'.
5:o Dagtraktamentena Yid räddningsföretag förtindras i
så måuo, att hva1:je man af båt!Jetjeningcn erhåller 5 Hdr
50 öre och hYaJjc man biträdande i land ;3 Hdr 50 öre.
6:o Inspektörens arfyode bestämmes lill 1000 ]{dr Hmt
'
f11arjemtc han erhåller resekostnads-ersättning efter 6:te
klassen i gä lantie reglemente. Jnspl'ktörens suppleant åtnjuter under resor, då han åtföljer den förre, ersättning efter
7:de klassen i Hese-reglem entet, men då han inträder i iuspektöreus t_j ens febe fattning erl1åller han arf\ode och resensättning i likhet med inspektören. Uppsyningsmännen erhålla, rid anbefallda resor i tjenst.en, ersättning efter 10:de
klassrn i Hese -reglementet.
Det måhända rrgtigaste, som sålunda i nåder blifrit
stndgadt, iir, att manskapet blifYit tillerkändt rissa årliaa
arfvoden, lJYarigenom man kan blifra försäkrad om att allt~d
erhålla gotlt folk till räddnings-apparaternas bctj enande, på
samma gång som man har e ft högst behöfJigt Land p§ dem,
t Y, ch mu små dess a a rf\oden fin äro i sig sj l'l fra, så äro
de dock tillräckligt stora för alt blifra effersträt\adc, hel st
manskapet ej bllfYit ålagdt nugra nya skyldigheter, och då
är man i tillfälle att ut.rälja det bästa tillgängliga foLket.
sätt Yisat siaC'1
Fördelarne häraf hafra redan på ett otretydigt
'-'
allt
stationerna
af
r
i det att und er förlidet års inspektione
~illgick utan något slags krångel eller bråk med mansl:apct,
hYilket annars endast alltför ona intriiffad e, utan fullgjorde
de tta utan invändningar, samt med nit och il\cr, allt hvad
sv m anbefalldes dem.

Vid reduktionen af per~onalen Yid s!ationcma, till den
storlek som 11li merbemälde Kongl. Bref anbefalles, antogs
såsom regel att först afskeda alla, som uppnått 60 års ålder, och dernäst silllan e, som Yisat mindre håg och fallenhet
för tjensten, ellet· gjort slg kända för opålitlighet. IJe lu ckor,
som härigen om uppstodo, fylld es med ungt och raskt folk,
hYilket nu Yar 'illigt att inträda i tjenst.en, och för nän·arande är personalen på de särskildta statiorJerua fulltalig
och bestående af så raskt och tjcnstdugligt folk, 80m möjligen Yarit att til:gå.
Under åren 18Gl--186:1 hafm Yid de särskilda räddnings-stationerna !Jlil\it räddade tillsammans 144 personer
(se Bil. 1) samt 5 fartyg blif1 it tag ua af grund, medelst
räddningsmanskapets tillhjelJl. Häddnings!Jåtarne hafva blifYit
a1nände Yid 12 särski lda tillfällen, Inaremot raket-appGrat
endast beh öft anlitas Yid ett enda tillfälle. Vid de stranduingar, der endast ranliga ku stbåtar blil\it begagnade till
de skeppsbrutnes räddning, är det doek alt märka, alt de
yarit beman nade med det anställda rädduingsmanskapeL L;ndet" loppet af år 1863, då s1åra stormar ona rasade, skedde,
märhärdig t nog, ej mera än en enda strandning i närheten
af någon af räddnings-stationerna, nemligt•n Yid Gräsgårt!,
der barkskeppet Circassian strandade den 14 Juli, men togs
af grund med räddningsmanskapets tilllljelp. Såsom något
oYanligt må anföras, att då räddningsbåten Yid stationen
Fahludden, nallen till den 21 Norember 18G1, utgick till
det strandade engelska ångfartyget Ilebe, til läts den ej alt
lägga till fartyget, ulan måste hålla under rodd, Hera ti mmars till, uti storm och hög sjö, och måste slutligen återrända till land, ulan att den erbjudna hjelp en antogs. Ombord ångrade man sig emellertid snart och återkallalle den
medelst nödsignaler, Inarefter Bl personer, och deribland
8 qYinnor och barn, lyckligt landsatte s, !mm id far fygels
<'gua l ifbåiar biträdde.
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För ådagalagut mod, ihärdighet och ansträngning till
skeppsbrutnes räddning hafra, utom den vanliga ersättningen
för räddningsföretag, särskildta gratifikationer blifrit nådigst
tilldelade manskapet: rid stationen Ekevik en, för räddn ingsföreta get den 11 Norember 1861 med engelska ångfartyget
Era; rid stationen Fahludden, för räddningsförelaget den !)
December 1862 med finska skonerlen Union; rid stationen
Viken, för räddningsföreta get natten till den 25 Juni 186-1
med srenska briggen Seth, och rid stationen Gräsgård, föt·
räddningsföretaget den 26 Novemuer 186 ! med SH'nska skonerten Adolf, såräl som för 2:ne derstädes kort förut rerkställda räddningsföretag.
Då lifräddningsbålarnes dugligh et såsom sådane hufnH!sakligen beror på att de uti dem innes lutne luftlådor äro
fullkomligt vattentäta, så, för att fönissa sig derom, egnas
rid öfningsförsöken särskild uppmärksamhet deråt, hrarjemte
såsom regel anlagils att minst Inattannat år fullständigt undersöka dessa lådor samt dessutom särskild!, då ringaste
anledning förefinnes att 1ro dem rara skadade. Vid början
af år 18G3 gjordes en dylik undersökning med räddningsbilten rid Viken, och befanns då, att dess tillhörande luftlådor, ln·ilka voro förfärdigade af galraniserad jernplåt, Yoro
i hög grad förrostade och omöjliga att ridare repa.reras,
lnadan, på t. f. inspektörens framställning, äfren denna båt
blef, under loppet af nämnde år, försedd med luftlådor af
koppar. Alla räddningsbåtarne äro sålunda försedda med
lådor af kOJlpar, och, rid sednaste undersökning, haf\a de
alla befunnits oskadade, med undantag af Yid stationen Ekeviken, der några smärre bristfälligh eter i Iö durngarne förefunnas på en del af lådorna, men hrilka Hitt reparerades.
Hvad båtarnes, båtskjulens och apparaternas i öfrigt konservering mrdelst målning m. m. vidkommer, så J1ar jag icke
ansett det rara nödigt att bes tämma någm Yii'sa tider derför, utan får det bero på den besigl.ning, som alltid rel'kställes rid de 2:ne årliga inspektionerna, eller på tillfälliga
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inträffande omständigheter, som göra reparation er eller målning nödrändiga; dock har såsom regel antagits , att hvmje
båt fullständigt målas, både ut- och inrändigl., lnartannat
år, och dessemell an upphj elpes målningen på de ställen, der
den blifvit tillfälligt skada(!.
Räddnings-stationerna å Bohus-kusten samt i Skåne, med
undantag af stationen Mälarhuscn, hafra, under förlidet år,
blifYit försedda med hYar sin aneroid, som står under Up[lsyningsmannens Yård.
Ändamålet denned är, att uppsyningsmannen, genom mtigt aktgifvande på aneroiden, må blifva i stånd att förntse,
när storm eller mycket oroligt räder är i annalkande, och
då varna den på stället rarand e fiskesidkande befolkningen
ifrån att begil\a sig till sjös, förrän mera stadga i vällerleken inträffat. stationerna å Gottland och Öland samt MäIarhusen, från ln ilka icke något egentligt fiske till sjös l.;edrifres, hafYa ej erhållit aneroider.
Cariskrona i April 1865.

CABL KLEMAN,
Inspel;töl' för lläddnin[\SYäscndd.
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Ett besök i Fenol*).
1-!Yar och en, som Yarit med om någon af Yåra kadettexpedi tioner under de sednare 20 åren och upplef1at ett
par månaders enformig kryss på bankarnc i Nord sjön, meu
under större delen af 1idl'n hårdt yäder, kunde rj annat än
med glädje helsa styrelsens beslut att i år låta kadettkorYett en gå ut i Atlanten, för att der finna ett tacksammare
fält för exercis och observationer, än h1ad Nordsjön Yan·
ligtvis brukar erbjuda.
Expeditionens utsträckning, prt den för densamma bestämda tid, nr så tilltagen, att sträcksegling kunde komma
i fråga, och hos de unga sjöol'licers-kandidaterna, utom erfarenheten af Ocean-seglingens alla företeelser, ä[Yen det
intresse Yäckas, som sjömann<'n erfar nf nt t arbeta sig fram
till ett förela g;d t mål.
Chapman afseglade från Carlskrona den 30 Ma,i på
morgonen och fick redan samma afton öf1er sig den hårda
vestliga storm , som rasade på våra kuster natt en till den 31.
l Kaltegat kunde ,·år belägenhet blifYit ganska kritisk, ty
en mängd fartyg förolyckades vid detta tillf'älle, men här
med godt sjörum och med ett väl förseclt fartyg var en dylik
"fnysare", ehurn obehaglig så länge den varade, ej utan
sin nytta både för befäl och manskap. Som f<~llet vanligen
iir med sommnrstormar, var ej heller denna af lång varaktighet, och kunde Yi redan den l Juni hålla ned mot Sundet,
som den 2 på förmhl dagen med frisk S. O. vi nd passerarles.
Vinden fortfor god unrler natten, så att 1i redan den 3 i
dagningen 1oro uppe un el er Winga och, sedan lots erhållits,
ankrade på HakefJorden kl. -! på morgonen. Efter nngra
da gars dröjsmål för åtskilliga uppha ndlingnr, vattenfyllning
*)

ln ~a n d t.

l
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lll. m. af:;egiade Yi den 8 Juni fr i\ 11 llakcf] ord, uu destinerade
ut j Atlanten, men redan uppe under de rälkända "Tromlingarna" bö1jade rinden friska i fri'm V. N. V. och Cha•Jman
fick tillfälle visa hrad hon dugde till i kryssningsräg. ~narl
måste 3:e refret i märsseglen inlagas äfveusom ett ref i
underseglen, och med dessa segel, som rar allt 1JVad fartyget kunde tåla, ly ckades ri med korta slag under land
för att vara i lä för dt·n från iXordsjön insäitande höga sjön:
slå oss upp till Oxö fyr rid Chrisliansand, dit vi på aflonrn
inlöpte, alldenstund rädret såg hotande ut och baromet ern
stadigt föll, samt vi, om ri stuckit ut från Lindesmes, säkerligen blif1it lillbakadrifna lika långt, som Yi under dagen
luyssat oss upp. Thor, som samtid igt med oss gick från
Göteborg, hade kort förut inkommil dit och blef oss <>anska
nyllig både vid in- och utbogsering ur sjelf1·a hamne~1. Vi
lAgo i Christiansand ett dygn, Söndagen den 11 Juni, hrilkct
n1r alldeles Wlräckligt, för att vilra gästfria naboar skulle
hinna arrangera en bal, dwua gång tillställd af de rid ett
läger utanför staden sammandragna truppernas offi ce rare.
Den I 2 Juni på morgonen lcmnad e y j Christiansnnd, bogsernde af Thor. Ehuru s!ilH Yid utbogserandet, hade vi dock
redan samma an on bottenrefret iune, men kunde r i med
N. V. rincl, som småningom drog sig på N. O., ligga kurs och
roro redan den 15 nere vid Dorer, som natten till den 16
passerades. Den lots, som osharl om "Leman and Owers"
fyrskepp erhållits, lenmade vi utanför Rrighton, och då linden fortfarande rar god, ehuru Iauer, befunna ri oss redan
den 17 på aflonen utanför Cap Lizanl. Det inträffar ej så
sä llan, att man från Kanalen kan få behålla en nordosilio·
\im! ända nrd i paRsaden. Så rar äfven nu fallet, ty med
den mest jemna, stadiga N. O 1ind, passadlik himmel och
fuktig luft, kunde Yi kmq1past märka någon skillnad, när 1i
inträdde i passad-regionen. ~lidsommardagen voro Yi redan
Madeira på 200 eng. mil nära och rände då nordresiYart,
för att, lllHlvikande den välkända " I'orlugisi~ka Nordan",
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längre nl från kn sten söka tlen nstliga vind , som sk ulle
förhj elpa oss till rår resa> första mål, "Ferrcl''. Då denna
Spaniens förnämsta örlogshamn, oss veterligen, ej förut vnrit
besökt af något svenskt örlogsfartyg·, ltal\a vi trott, att några anteckningar om vårt vi stande derslädes ej skulle vara
utan intre~se.
Ferrol, belägen i prolinsen (inlicien ungefär 56' i
N. O. t:. O. från Cap Finisterre på Lat. N. 43° 2!.l' Long. V.
8° 15', hnr af naturen blil\it da!wd till örlogsham n, och
är, hrad beliigenheten betriHTar, sannolikt rn bland de yppersta i wrlden. Man länkc sig en rik af hafnt, 7 eng.
mil lång, 11\'ars yttre del sammantirager sig till ett sund af
1 mils bredd och 3 mils längd, omgif\et af circa 1000 fot
höga berg, späckade med fästen, och ll\ars inre utbreder
sig till en längd af 4, eng. mil och till l ·~ mils bredd, ut~n
grund eller bankar, bildande sålunda en den ypprrsta redtl
för hnnd1·ntals örlogsfartyg, och man skall finna, al! en dylik
hamn knappast står att finna j hela den öfriga dele n af
nrlden. Spaniens hela norra kust är Yäl, ja nästan för
tält, u pr lyst af fyrar; de flesta med hvit eller Töd !J link af
olika yaraktighet; men då Yi kommo vestrart ifrån, angjorde
vi först CajJ Finisterre, som är en god fyr och lyser på 25',
och följde sedan kusten efter samt ledde oss från den ena
fyrrn till den andra. Bä-,t är ovilkorligen alt genom l'yrarnc
taga känning af landet nntletid, ty på dngrn är det, för den
med Jwsten obekante, ganska sd\rt att leta reda på de olika
i kortet utmärkta uddarna. Såsom undanl ag härifrån gäller
dock den 20' vestvart om Ferrol nära fastlandet belägna
lilla ön Cizargas, som äi· en god landkänning om dagen och
äfven försedd med ett midt på densamma beläget, läll igenkännbart fyrtorn. Dyningen går här nästan alltid nordrestlig
äfren med Yest och S. V. vind, och beskrifningarna varna
på det allnlrl igaste seglande fartyg, att ej nattetid nalkas
elen bugt, der Ferrol och Cornuna ligga, utan helrlrc lägga
bi under Cizargas fyr och a!\akta dager. Detta försigtig··
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hetsmfttt. vidtogo äfren vi, och höl!o ilen 7 Juli på morgonen
nf mot Ferrol. En god känning för angöringen är det styrbord om fanattnet in till Ferrol belägna ganska höga Cornnna eller Herkules fyrtorn. Till wnster har man de 3:ne
Capen, Cap Prior samt stora och lilla Priorino, af hvilka
det först- och sistnämnda äro försedua med mindre fyrar.
Hamnlotsen möter ej förrän i sjelfra inlopj;et, men vi hade
några minu ter till sjös futt ombord en fiskare, som l<ände
fanattnet väl, men hnrs utseende i öfrigt gaf oss ett lifligt
1Jegrep11 om fattigdomen och eländet hos befolkningen i
rlenna del af landet. Ostvart om lilla Priorino böjer landet
sig in, och har man der i den s. k. Carino-bay god ankarsättning, ifall vinrl eller tidratten skulle vara missgynnande
för insegling i sjelfra hamnen. Inloppet är försvaradt af sex
särskilda större och mindre fästen och batterier, och man
sade oss, alt uti sjelfva befästningsplanen ännu flera dylika
ingå, hrilk a, genom den bestrykande eld de äro afsedela att
åstadkomma långs hela Sundet, böra kunna omintetgöra h\-aJje
försök att från sjösidan taga platsen med våld. Batterier på
höjderna kring Sundet kunna äfren lätt anläggas, utom skotthåll från fiencltiiga fartyg, för lni!ka de genom piongerande
eld kunde blifra ganska besYärl iga. Till följd af den svåra
dyning, som här går, är landstigningsförsök ganska svårt,
om ej omöjligt, och utanför Sundet är hvarken stall eller
:JrSenal i sigte, hYarför bo mbard ering derifrån ej gerna bör
kunna komma i fråga. Med ett ord Ferrol är såsom örlogshamn i hra1jc afseende förträfl"lig, och Spaniorerna hafm
ock retat begagna de fördelar, naturen der hopat.
Vi li11go ej till fälle att besöka något af fästena, me11
endast h·enne, "San Felipe" och "San Martin", syntes egentligen vara af nyare konstruktion. Nut id ens anfallsmedel
gö ra dock , att rid Fen·ol, såsom rid så må11ga andra euro·
peiska örlogshmnnar, mycket ännu återslår att göra för ett
luaftigt försrnr.
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Ferrol är, liksom Carlskrona, enrlast till för flott.ans
skull ; dess 20,000 imånare !J est å hufmdsakligen af sjöfolk,
rarfsarbetare, garnison och personer, som lefya af den industri och rörel se, som af etablisscmentet framkallas; ingen
egentlig handel finnes, utan synes allas uppmärksamhet vara
ri gtad på det storartade och dyrbara varf1et, som, hrad dimensioner och anläggningar beträffar, synes kunna mäta sig
med hYilken Stormakts som helst. Vi dröjde ej med att så
mangrannt som möjligt, sedan lederblirandes tillåtelse erhållits, besöka Arsenalen, som 1arf\et här kallas. Den är helt
och hållet omgifren af en hög mur, som åt sjösidan är försedd med embrasurer och kanoner och åt landsitlan med en
långs densamma löpande murad 1åt graf. Vi hade Yäntat,
hel st tiden rar förut utsatt fö;· rår ankomst, att hos de i
allmänhet ganska artiga Spaniorcrna finna någon af lederbörande utsedd person, som skulle rara oss fö!jaktlig, för
att yisa det, som rar mest värd t att se; men, sedan 1 i gått
en half linune utan att uppläcka någon sådan person, lyckades l'i slutligen bland en del unga officerare, tillhöriga det
s. k. "Genie Maritime" och hYilka synbarligen voro stadda •
på reträtt vid yårt antågande, få fatt på en maskinist-of!icer,
som derefter med särdeles beredvillighet och kännedom ri·
sade oss omkring ö!\erallt. Vart första besök gällde den
nyss utrustade 50· kanons-ångfregatten Almansa; men, då Y i
sednare fingo niijet vara med om dess första proftur till sjiis,
uppskjutes tilldess att bes!cri!\n Yåra intryck af denna präk·
tiga fregatt.
1-Iyad som först slår med förvåning vid inträdet på detta
1arf äro de Jlera Yerkligen palatslika byggnader, som här
' och 1i funno snart 1id inträdet i wrkstäderna, att
finnas,
de också roro i samma storartade scala. Här fanns allt,
hvad som fordras för att dana mnterielen till en nutidens
marin, om man undanlager 1als1erk för tii!Yerkning af pansarplåt. Det är egentligen från Maroceanska krigets utbrott,
då hrmmet hiirjnde ]Jii[\a Spanien för trångt och landet,
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troende sig vara en makt af l:a rangen, f:ck smak för eröfrings-expeclitioner, som denna omskapning och förstoring ar
Spaniens arsenaler och flotta datera sig. Ingen fråga om
kostnad; allt skulle anskaffas, kosta h vad det kosta ville.
En här af engelska ingeniörer och arbetare införskrefs, och
man böJjade anläggningen af de nu fullbordade, särlieles
vackra maskinverkstäderna, der nn ångmaskiner af ända till
1000 hästars kraft tilherkas och der hela den otaliga mängd
maskiner äro uppställda, som ett nutidens etablissement i
Ilen Yägen fordrar. En maskin, som särdeles fäste vår llllPmärksarnhet, var en, som med ånga klinkade ångpannplåtbullar; ett förträfT!igt sätt, som raskt utfördes, och helt och
hållet gjorde öfrerllödigt det bultande för hand, som, så ytterst obehagligt för denid orana örhinnor, är nära att drifva
en besökare på flykten. I ånghammar-smedjan stodo 10 ånghammnre uppställda; den största, en jätte, vägande 7 tons
och slående med 35 tons kraft. I denna, såsom i de flesta
maskimerkstäderna, äro Engelsmän anställda såsom föreståndare mot en månadsarJöning af 22 till 24 L. Sterling.
Arbctarne äro numera Spaniorer; men nog kunde man på
arbetets utförande och på farten i sjelf\a arbetet se, att de
ännu voro nybö1jare och saknade den hurtighet och raskhet,
som man är van att finna på engelska och fransyska varf.
Engelsmännen klagade ock öfrer lätfja hos arbetarne, och
då man framkastade ett yttrande af fönåning öfver det ringa
antal fartyg under byggnad, reparat ion eller utrustning, som
här förefanns, sYarade man med en axelryckning, liksom
menande: ''I England skulle på ett dylikt varf tio gånger
så mycket blifra uträlladt som här. " En vacker blockmakare-verkstad fanns, der blocken, liksom i Portsmouth,
gjordes för maskin; äfvenså en stor snickare-wrkstad, de1·
utmärkta möbler för flottans behof och rerkliga finsniderimiJeten utfördes. stor \'ar rår fönåning, au här midt upp
i hyfvelspån och möbelstoppning se arbetarue lugnt röka sin
pappers-cigarr. Ni\got förbud för rökning gif'res ej, törhända
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ej ens i sjelfra krut.dmken, ty så allmänt. möter man cigarretten öfrcrallt, äfven der man minst kunde vä nta den. För
yåra begrepp är isynnerhet skeppsvarf\et fridlyst, men ej
så här. Alla röka fr~n den högsta till den lägsta, när- och
hrarsomh elst. Endast en docka linne:>, men en slor sådan
är und er byggnad. En docka af jern är från England införskrifml för ett par år ~edan till ett pris af 5 a 6 millioner Riksdaler, och ligger nu under skjnl i nfraldnn på, att
om pengar skulle finnas, någongång blif\a fullfärdigall. Det
är egentligen en amiral i spanska n!arinen, Quesada, för
nänarande i i\.larinm inisteriet i Jladrid och bror till nuvarand e · rarfsami ralen i Ferrol, som rarit ~jä l en i spanska
flottans lyftning och som satt i rerket de många anläggningarne här. fifen redan nu börjar en opinion iu om Spanien
göra sig gällande, att delta blir för rlyruart i längden, och
att det är bättre, och mera ekonomiskt för landet, att maskintillverkning m. m. öfrerlemnc1S åt rlcn enskilda industrien.
Äfren i pansarfh·gatter rill man härma Stormakterna;
en ganska stor dylik, "Tetuan", öfwr 300 fot lång och beräknad för 40 kanoner, låg för nänarancle nnder utrustning;
man Yar sysselsatt med plåtames fast!JUltande. Dessa plåtar
komma från Frankrike, der formade efter skeppski'oppen
enligt ritning och numrerade, för att hmr och en må få sin
rätta plats. De fastskrufvas på fransyskt Yis med skrufbultar eller s. k. "träskru(\ar", på hYaJ:je qY.- fot. Detta
sätt anses här vara mycket llättrc tin det engelska systemet,
der buHarne klinkas på innerkant. Spaniorernfl, som ej inom
landet hafva någon \erkst.ad för tillYerlming af pansarplåt,
tycktes dock fä nöja sig med ett temligen uselt arbete, ty
plåtarne passade illfl tillsammans och här och der syntes
mellanrum af ända till l tums bredd, som nu skulle fyllas
med cement. Huru ojemförligt öfYerlägs na Engelsmännen
äro i detta arbete Ongo vi sednare tillfälle se i Plymouth
på en pansarfregatt "the Ocean", der man med bästa vilja
ej ens kuude upptäcka plåt<~rnes fogar, ej heller bulthnfyu1:>

242

uena, utan syntes oss skeppssidan som Yore Ilen bepansrau
med en enda ofantlig plåt. Vi gjorde ombord på "Tetuan"
bekantskap med en särdeles hygglig och instruerad maskinist-oflicer, M:r Palmer, Amerikanare, som varit anställd i
spanska marinen i 22 år. Likt så många andra amerikanska ingeniörer, var äf\'en han en uppfinningames man, och
det dröjde ej länge, förrän han gjorde oss bekanta med en
särdeles sinnrik apparat, för alt i maskinrummet på ångfartyg blifva qvitt askan genom fartygels botten, och sålunda
slippa den besvärliga och tidsödande upphissningen ur eldrummet.
Sedan vi sett modellen, fördes Yi af honom ombord
på en i hamnen liggande kanonångb åt Caridad, der denna
apparat nu Yarit anbringad i sex månader och under denna
tid arbetat förträffligt. Man sade oss ombord. att man på
5 minu!e1· uttömde aska för 4 timmars gång. Principen i
denna apparat är att genom en af maskinen drifren luftpumtl
utpressa askan genom en i fartygets botten stående cylinder,
bvars botten något mindre än den öfre öppningen utgöres af
en utåt öppnande Yentil, som, stängd såväl af en motvigt
som af vattnets påtryck, först då kan öppna sig, när trycket
ofvanpå askan blir starkare än vattnets motstånd.
M:r Palmer var nog god att lemna oss ritningar till
denna apparat, hrarpå han hade patent, samt erbjöd sig att
tillhandagå vår Regering med hva1je bistånd för dess applicerande. Hela kost.nnden sades uppgå till 600 Hdr Rm t.
Samme man hade ock uppfunnit en undervattens-kanon,
lirarar han visade oss modell, och föreföll den oss vara
särdeles sinnrikt konstruerad. Utom "Tetuan" hade man
:här under byggnad en stor pansarfregatt "Principe de AI:fonso", det enda fartyg som f. n. stod på stapeln.
Ett särskildt rarf, helt och hållet skildt från Arsenalen,
är afs€dt för fartygs byggnader; här funnos 12 bäddar, de
s. k. "To lf Apostlarna", från hvilka i ältlre tider berättas,
att p~ en gl\ng tolf örlogsfartyg gått af stapeln, men nn
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voro endast fyra bäddar brukbara, och of\annämnde pansarfregatt, som sagdt är, det enda fartyg under byggnad.
Kajerna äro särdeles solida och vackra , och alla deri
inmurade stora ringbul tar äro af brons, för att motstå saltvattnets !ärande kraft. Hvarje sådan moring uppgafs kosta
mellan 3 och 4000 lldr svenskt.
Hela varfs-arbetare·styrkan sades nu vara omkring
3000 man.
Ett par dag:w efter rårt besök i Arsenalen, in bjödos ri
af befälh. amiralen - här kallad Capitan General -· Don
Jose Jlalcon, att medfölja fregatten "Almansa" på dess tillämnade proftur, och ri skyn datie at.t begagna oss af detta
rälvilliga anbud. Kl. 9 f. m. foro ri ombord och kort derefter, sedan amiralen ankommi l och med honom en hel
mängd af varfvets auktoriteter och gen i-.officerarr, lättade
vi och styrde farl eden till sjös. Här var nu tillfälle att
mera i detalj få se, l\\ atl ett rlyiikt Ynrf kunde åstadk omma~
och denna lill a utfl ygt Hll' i mer .iin ett nrseende upplysande
och rolig. "Almansa" är en fr egatt om 50 kanoner och
600 hästars maskin, har en längd öl\er stäf af 306 fot och
en bredd af 55 fot, sålunda af den största cert fr egatter.
Hon syntes oss haf1·a ganska vackra linier. Maskinen är
enligt Penns system, men ~illrerkad i Ferrol och tycktes
arbeta Yäl. Högsta farten, med full maskin ensamt, var
10, s knop, men med segel och ånga oc h vinden (bramsegelskultje) på låringen 12,s knop. Untl er endast segel
var farten ej stor; segela renn liten, och so m fregatten endast hade fått ha lf besättning, och utaf denna en stor del
alldeles oöf1 ad t folk, ännu bibehållande sina fantastiska proYinsdrägter, var det mer än underligt att någon segellossgöring kom i fr åga . Tack vare nflgra ~1!.märk!a skeppare,
som outtröttliga skyndatie fram och tillbaka från för till
akter, lyckades det tJock att gö ra loss srgel, brassa och få
seglen besl<1gna igen.
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!ha d vi såg o af tieras sjöfolk gjorde ett god t intryck ;
de \·oro i allmänhet ,·älväxt.a, raska och rilliga karlar, och
man spårade der förgäfres , äfren bland de råa, från landet
inkomna rekryterna, sållana exemplar af dumhet och omöj1ighet, som, t.llyYärr! ej saknas bland Yåra nyskrifna båtsmän. Riggen mr Yackcr, tilgYirket utmärkt Yäl slaget, till
en stor del af Manilla-hampa, men seglen, ma sydda, stodo
följaktligen ej heller väl. En ofantlig klyf1are, s. k. strålklyl\are, frapperade oss; den gick ända npp under salningen. Kommandobryggan Yar placerad strax. för om stormasten, och hade man der för telegrafering nattetid till ror~ängaren en inrättning med rödt, lnilt och grönt sken. Bestyckningen Yar dock ej på en så ny fregatt af det fullkraftiga slaget.
På batteriet funnos endast 6 ~ tums IJombkanoner, men
på däck 8 st. refilade 30-pundiga. Ingen piYotkanon på
hacken. Alla kanoner \oro til!Yerkade Yid Trubia i Asturien ,
Spaniens enda kanongjuteri, och kunde de , att döma rfter
utseendet, på långt när ~j jemföras med våra u tmärkta fabrikater i den vägen. - Såräl chefens kajut, indelad i en
råning med förmak, sängkammare, skrifrum, badrum 111. m.,
äfvensom gunrum och hytter roro inredda och möblerade på
Yll rfwls bekostnad med tlen ,;törsta komfort, ja lyx. \'i
blefro af den särdeles artige chefen, Don Jost~ Nararro, inbjudne till luncheon i han~ kajut tillsammans med notabiliteterna fr ån land, ocb rår chef utlrringade derunder en skål
för spanska flottans och särskildt den rackra fregatten "A!mansas" rälgång.
Äf\en här röktes i alla når och Yinldnr. Tobaksrökning är en institution i Spa nien, oaktadt mo nopole t på tobakslwndeln. För oss syntes det mer iin tillbörligt Yårdslöst
att se folket med cigarretten i mnunen hala brassarna ; att
finna luntan brinnande på llalfdäck, till hrars och ens betjenande, dagen om; att rid el t besök på trossbotte n, der
en del folk Yoro sysselsatta med kojers sj öredande, Iinna -den
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alltid uppträdande cigarretten. Man må ej undra på, om
dylik, till ytterli ghet drihen, sorglöshet kan ge anledning
till stora olyckor ombord, och oss synes det ganska påtagligt, att den nya 50-kanons-fregatten "Trionfo", som förlidet
år brann upp vid Chinchas-öarne i Stilla Hafvet, blifrit antänd genom dylik 1årdslöshet. Man sade oss dock: att elden
uppkommit rid tillblandning af oljefärg med terpentin, derrid explosion uppstått.
Hvad som synnerligen tilldrager sig uppmärksamhet på
spanska örlogsfarlyg äro deras förträlfli ga och Yackra håtar,
alla kopparförhyrlda. Genom anktoritrtcrnas bcrågenhet fingo
vi några ritningar af dem. I rodd excellera ej Spaniorerna.
De hafla ett fult och besynnerligt bruk att mellan hH1je
årtag länge ligga på årorna. Vi beräknade tiden till 7
sekunder.
Efter att på hemrägen ha gjort en lov nedåt den vid
burrtens
andra sida belägna staden C01·unna, återvände ri
o
till Ferrol efter en 10 timmars särdeles angenäm kryss, och
ankrade på redden i "Chapmans" närhet. Resultatet af profturen var tillfredsställande, men allmänt rar man dock öfverens om, att "Almansa" behöfde 200 hästars ökad maskinkraft; en sak, som ofta nog först inses, när det är för sent.
Något i öfrigt anmärkningsvärdt fanns ej i Fen·ol, om man
undantager en utanför staden, fritt och högt, belägen militärkasern, som vi en dag besågo, och der vi blefro med mycken
uppmärksamhet och artighet mottagne af några bland de inkassernerade truppernas officerare. En bataljon marin-infanteri, nyss hemkommen från det olyckliga kriget på San Domingo, rar förlagd här. Två andra bataljoner af samma kår
hade funnit sin graf der, och man sade oss, att Spanien der
uppoffrat inalles 20,000 man. Detia krig har varit en svår,
men rättvis lexa åt den spanska stoltheten och inkräktningsbegäret. Kasernen syntes Yara i god ordning och likaså
truppens utredning. Vi gjorde sedermera samma erfarenhet .
Yid ett besök i den något större staden Corunna, som ge-
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nom daglig ångbåt är förenad med Ferrol. Hela passagen
upptar blott l~ timme. Comnna är handelsstad och betydligt vackrare och snyggare än Ferrol. Ilva1je större spansk
stad har sin garnison af 2 a 3000 man, och var Conmnas
kasern ännu större och Yackrare än Ferrols. Ett i utmärkt
skick Yarande militär-hospital, som rerldigen hedrade sitt
land, fanns der äfven.
Ferrol är, svnnerligast den nedre delen af staden, särdeles snuskig; man akt e sig för att en morgonstund vid 7..
tiden gå på trottoarerna; alla verandor öppnas då af husens
tjenst.epersonal, soporna sändas med fart ned på gatan, mattor skakas och piskas allt öfver de förbigåendes hufvudeu,
och om ej direkt på dessa, dock på de lifsmerlel, som af
landets qvinliga befolkning alltid bäras i korgar på hufvudet.
Klimatet i Fen·ol var unrler hela tiden det beharrlio·aste
'
b
b
man kunde önska; vi hade på redden aldrig mer än 22 o n
23 ° Celsius.
Tiden för vårt 8 dagars vistande i Ferrol nalkades sitt
slut; men dagen före den, som var utsatt till Yår afseglingsdag, deu 16, inkom den celebra amerikanska konetten
"Kearsarge", som Iwde lyckan at.t förlidet år vid en sammandrabbning i Engelska Kanalen sända den ännu ryktbarare
Sydstats-konetten "Alabama" till botten. Vi försummade ej
att besöka "Kearsarge", och blel'vo der med stor hjertlighet
emottagne; den vördnadsbjudande 11-tums Dahlgrens-kanonen, som den dagen med en väl riktad bomb i Yattenlinien på
Alal.Jama afgjorde dagens öde, och kanonkommendören, nu
befordrad till ''boatswain" ombord, som affyrade det lyckliga
skottet, presenterades för oss; Rearsarges egna blessyrer utpekades. i\1\gra s\enskar funnos ombord, deribland en timmerman från Carlshamu, som Ya rit 12 år i amerikanska
Il ot! an; han Ya r aflönad med 30 dollars i månaden och sade
sig nu besparat 1000 dollars, som han hade insatta i en
amerikansk bank. Såsom Yaul igen är fallet på amerikanska
· örlogsfartyg, prisade äfYen Kear;;arges officerare de ombord
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anställda svenskar, och säkert är, att Yåra utmärktaste matroser äro till l'!nnamles på andra sidan Atlanten.
sednare på aftonen fingo Yi åtenisit på Chapman; sinnesstämningen var den bästa och föreningsbandet namnet
John Ericson, som med den största akt.ning FJU nämnes af
hvarje amerikansk sjöofticer.
"Kearsarge", som på yäg från Ca dix inkommit endast
för att kola, afgick redan påföljande morgon till Brest; men
som tjocka inträtl'ade och dyningen gick hög utanför inloppet, blefvo \'i qyarliggande till den 17, då amiralen ställde
en bogser-ångbåt, den enda som fanns att tillgå, till vår
disposition, och som i fullkomlig stiltje, men med temligen
hög dyning, efter 6 timmars stretande, lyckades draga oss
ut 7 eng. mil utanför inloppet. Rätt belåtna med vårt besök
i Ferrol, sträckte Yi nu ut på några dagars kryss ~ Spanska
sjön och styrde sedan med gynnande vind kurs på: Engelska
Kanalen.
Vi sluta denna lilla uppsats, såsom vi böij-at, med att
önska kadettkonetten välkommen i Atlanten och dess hamnar, öfYertygade, som ''i äro, om nyttan af att den unge
kadetten redan tidigt lär sig inse, alt kännedom om främmande nationers språli och förhållanden i öfrigt äro Yäsendtliga Yilkor äfyen de, för att i ''åra dagar anses som en
verkligt bildad och kunnig sjöofficer.

U-
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Några råd till mm unga bror·son *).
Min kåre Sven!

Du tenterar nu lil! ~jöofficerse x amen; inom få dagar är
du utex·aminemd och dermed en rälbestäld sekundlöjtnant
vid Kong l. Maj:ts flotta. Jo jag tackar! Tag ändock icke
illa att din gamle farbror skickar dig efterföljande promemoria, lika anspråkslös som jag hoppas dig rara det sj e!f.
l\1an kan reta mycket och ändå behöfva Yeta mera: det minsta i den r ägeu är rärdt något. Jag håller mig till detta
lilla-lill a. Ofranföre, under och rtmtli.omkring är oändligt
rum för ridsträckta kunskaper, så att mina små fingerrisningars anspråk på alt ;-ara nödiga eller nyttiga, livarken
foo-m·
af de sva'"a
den rino-aste
kan såra dig eller ens riiia
'
o
;:,
o
J
som både dn och jag nog reta finnas pa minerrarustningen,
i hrilken du träder ut· pojk- och krigs-skolan, som kall as
akademi, ut i den krigs- och tillämpnings-skola, som beH
simpelt heter Yerlden.
Blifven sekLtndlöjtnnnt, tillhör du utan vidare order
Karlsk rona station (Kong!. Bref d. 2 l\'oY. 1824) och bör
dig derstälies oförtöfvadt ins!älla. Att du inom 24 timmar
anmäler dig hos öfverkommenrlanten (det är: befälhatVande
amiralen) och hos kommendanten, faller af sig sjelft. Dessutom, och ebnru del. mig veterligt ingenstädes finnes föresk rifvet, bör du snarast möjligt npprakta landshöfding, varfschef, ckipagcmäcitare, tygmästare, sekundchef för konslruktionskåre n, sekun drhe f för marinregemente t, m. fl., och i
~llmänh e t ail a regemt> ntsorricerare på stationen. Häri ligger
1
ntet fjesk eller kryperi: ingenti ng annat än enkel, naturlig
!Je!efrenhet. Alå kalkontuppen, icke dn, pösa och breda
stjert af fruktan 11tt eljest misslagas för höna, - han är
l

l

'') lnsd ndl .

och blir elt fjäderfä i alla fall - du, en fri och högsinnad
man, som känner ditt Yärde och andras, är hYarken slaf
eller lycksökare för det du, enligt {len goda sällskapsmenniskans natur, går din like välvilligt till mötes med okonstlad,
frimodig och vänlig inställsamhet. Diogenes' lykta var ämnad mera att lysa på filosofen sjelf än alt upplysa Yerlden (Hitom oss icke bländas af skenet) - och i den mannens
smutsiga tunna låg en hel del rent humbug och ögontjeneri.
Än i dag är den öfverlagda oböJligheten ofta icke am1at än
en stylta för litenheten, som ...-m synas stor, och !lera än
en gäng har jag sett tölpen och lismaren gå i en och samma
oborstade rock. Du min Sven skall veta att tnga dig fram
utnn både styltor och lykta. Med de gåf,·or dn fäit af en
gifmild natur, med dilt föräldra-arf af varmt hjerta och klart
hufvud, och - om jag skall säga det. - med hjelp af de
prakt iska vishetskorn, med hrilka j ng tid efter annan ra rit
i tillfälle att mata dufnngen, som nu reder sig att flyga ur
boet, skall du, jag Yet det, göra heder åt far oeh mor och
åt en vårdad uppfostran. Af uppmärksamhet emot dig sjelf,
skall du rara uppmärksam emot andra.
När du, som sagdt, uppvaktat dina förmän och druckit
brorskål med dina jemnåra ( derom torde jag icke be h öfra
påminna), så går du in i messen, söker inträde i ''societeten" och prenumererar på lidskrift i sjöräsendet. För
dessa dina utgifter må dn räkna på farbrors kassa. Ät'ren
för brorskålarna? Ja till och med för dem. Jag litar på
dig och din måtta.
Sannolikt har du icke rarit många dagar i Karlskrona,
innan du på stationsorder anbefalles att genomgå gradpasseringskurs i artillcriexercisskolan. Generalorder af den 2u
Oktober 1858 föreskrifYa, att sådan kurs icke må uppskjutas
eller afbrytas af annat än laga förfall, sjökommendering,
tjenstledighet till sjöfart eller nöchändig tjenslgöring på stationen. För alla parter, din egen icke minst, torde ock
vara fördelaktigast att du snarast möjligt fullgör detta ålig:·
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gande. l-Ivad som är gjordt är gjordt, och utomdess är artilleriet en sådan hufrudsak i det yrke du ralt, att tillfället
icke bör försummas att tidigt göra dig prakt.iskt hemmastadd
på det området.

l

l

l'/

il

Får du sedan lid, så kom till Bergintita ett par veckor;
hvaromicke så kommer du en annan gång. Du är alltid
rälkommen, det wt du. Emedlertid skickar jag dig formulär
till permissionsansökan, i hopp om att det förr eller sednare
må bli dig till nytta, oss båda til l nöje. Men det är kanske
så godt att med ens sammanknippa såYäl permissionsansökningar i allmänhet, som andra i din grad vanligast förekommande inlagor.
Ti ll att bö1ja med rill jag lägga en gyllene regel dig
på hjertat: begär aldrig tjenstledighet i onödan, aldrig för
att slippa tjenstgöring. Detta låter som en paradox, men är 1
det icke alldeles. Begär tjenstledighet till handelssjöfart,
till utländsk örlogstjenst, för att vistas vid mekanisk rerkstad, m. m. d., med ett ord för att fJå ett eller annat sätt
förkofra dig i ditt yrke; men undandrag dig icke befattningar, som, ehuru icke lika behagliga som sjökommenderingar,
likräl måste skötas, af dig eller någon annan. Önskar du
ledighet för helt prirata angelägenheter, hvilket vid dina år
lyckligtl'is i Ilesta fall rill säga detsamma som för ditt prirata uöje, så räl j den tid då du är ledig i alla fall, och
mät den heldre kort än lång. Jag känner män, som under
mer än 30 års jjenstebana inalles icke haft längre tjenstJedighet än som svarar emot en semester; jag känner andra,
som skolkat mera än halfra sin såkallade jjensteiid. Siig
sjelf, huru dömer du de båda arterna?
Befälhafrande amiralen eger endast rätt att berilja inrikes tjenstledighet och icke längre än en månad. (Se reglementet för stationerna § 271 ). Önskar du ridsträcktare frihet, vare sig till tid eller rum, måste du rända dig till
Kong!. Maj:t. Alla inlagor böra vara skrifna på helt ark.

2:li

Till befälhafrande amiralen skrifver du ungefär så här, allLsammans på första sidan:
Till
Be{älhafvande herr amiralen i Karlskrona.
Härmed har ja_q äran att vördsamt anhålla om en månads tjenstledighet, räknad
från och med den . . . . nästkommande . . ... '
{ör att i ensliddta ärenden vistas inom ri!ret.
Beviljas den sälila tjenstledigheten, blir min
adress under tiden tillsvidare X-liöping och
Y- tofta.
J(arlslrrona d. .... 1865.
Sven,
selrundl~jtnant vid flottan.

Det är klart att, om du är sjuk, du i stället för enskildta ärenden skrifver: fOr att på grund af bifogade lälwrbetyg, till helsans vård ~c., likasom att, ifall du bestämd t
vet orten h\·arest du ämnar tillbringa tjenstledigl1eten, du
skrit\ er t. ex. Småland, Berghulta, eller dylikt; du är icke
så enfaldig, att du icke begriper det. l lnilket fall som
helst kan jag emedlertid icke afhålla mig från ett par__anmärknin<Yar vid formuläret: I allmänhet brukar man sk n fra:
"jag {dr"' äran anhålla &c.", i stället för, såson~ jag skrifvit:
"·a o- har äran &c." För min del undviker Jag ge rna att
J o dessa ord jag och far så nära hrarann, d el s f"or snu"t ställa
tans skull, dels emedan man vet hvad man har me~ icke
hvad man får, men mest på det att befälhafvande anmale_ns
sekreterare icke må misstaga wrbet {är för ett substantw,
enkom till för att närmare förklara det nästföregående pr_onomen. Vidare har jag skrifvit vördsamt, ehuru jag VII!
minnas att det skall heta ödmjukt; men ödmjuka äro :.i icke
nuförtiden dessbättre, ot:h jag har trott det rara ratt att
skrifra s~nning. Vi äro icke ödmjuka, men vi rörda det
lördnadsrärda. ·
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och med d. . . . . nästfrommande
..... , för att sö!ra inträde i
fremmande, med S/)eri,r;e oänsh:apli.r; ma.r;ts (i engelsk (i
fransysl<)) örlogstjenst (för att
å svenska eller norska handelsfartyg idka in- och utrikes
fjöfarl.) (för att enligt ridfogade läka rbetyg ristas inrikes)
(n t rikes (inom och utom riket))) - (eller hrad det då
ska il vara).

Till J\ongl. Maj:t slirifrer du så här, iakttagande att
arket bör rara riket längsefter på midten och alt, öfrcrskriften oräknad, icke liera än tre rader få finnas på första
sidan. strecket utmärker recket.
Stornui,r;tigste, allernådigste
flonungt

Jlled 4jupaste unde7·sdtli.r;a vördnad, trohet och nit
fr(lJnhär·dar, Stonnligti.r;ste,
allernådi,qste ltonun.r;'
Eders Iiongl. J1lr!jts
tropligtigste, allerunderdånigste tjenare och undersåte.
Sven,
J(arlsltrona d. .... 1865.

J djupaste underdånighet
Pågar jag anhlilln om tre (8)
ärs ljenstledighet, rälenad frän

self.-l~jtn.

vid Eders
Maj.·ls flotta.

lhar och en af dina ansökningar till Kong!. Maj:t (men
endast de) skall, enligt nugällande författning, vara belagd
med 25 öre stämpel. De1j emt.e skall den, åtföljd af missiY
till befälhafrande amiralen, inlen~nas till kommendanten,
hrilken sistnämnde i första hand har att emottaga samt tilleller afstyrka lna1je din permbsionsansökan, den må rara
stä id till Kongl. . Maj:t · eller till befä!hafrande amiralen.
(Heglcmcnlet för stationerna § 270 mo;n. 3). ~lissivet ser
Hl. så här ungef"iir:

Till
Befällwfvande herr amiralen i Karlskrona.
Hosfö(jande underdåniga ansökan om tre
års tjenstledighet att sölra anställning i {remmande magts örlo.r;s(jenst, har jag äran öfverlenma, vördsamt anhållande det den måtte
befordras rned benägen tillstyrlran.
Ort och datum.
Sven.
Titel.

Begär du aU få gå i utländsk iirlogsfjenst och dertill
önskar stipendium, inkomme du, först samtidigt med sjelf\a
permissionsansökningen och sedan årligen, med särslrild ansökan om den pekuniära förmånen, för ett år i sender. Beträlfande l<rumelurerna, d. v. s. iill begynnelse, form och
ända, äro alla underdåniga ansökningar likadana. Till innehållet lyder den om stipendium t. ex. sålunda:

l

Stormdgtigste, ~c

l (all min underdån;ga anslilwn om tjenstledighet att träda
engelsl< örlo.r;stjenst nådigst
bifalles, vå,r;ar jag i djupaste
underdånighet tilli/ra anhålla
om ett års stipendium.

Eller de följande åren:
l djupaste underdånighet våanhålla om andra
(tredje) årets stipendium, under min ännu fortfarande tjenstgöring i engelska flottan.

.fJa1' jag

Ort och datum.

11'Ied djupaste undersåtliga
vurdnad, trohet, ~c. ~c.
Snen.
Titel.

Nyss gjorde jag anmärkningar Yid formuläret till ausö,
kan, stäld till be!'älhafvande amiralen. Mot de underdåniga
kunna göras än flera, lika befogade. De långa krumelurerna
synas, lindrigast sagdt~ nlra befängda, oeh det är svårt att
förstå huru de, trots sin ålrlerdomssYaghet, kunnat följa med
Hvarföre få icke vi, liksom våra grannar, utan
så län"e.
~
omsvep skrifra: "till [(onungen"? SYeriges Konung star
alldeles för högt för att höjas eller sänkas af 20 (säger
tjoget) intetsägande ord flera eller färre - på sin höjd
kunna de besrära honom. Supplicerar man hos en salpetersjuderi-direktör och riddare af Kong!. Wasa-o rd en m. m.,
eller Yänder man sig till en "enspännare" eller "malmletare",
må man då sätta ut alla titlarne och låta fraserna förgylla
eller ersätta meningen; men inför Konunge n vill jag r ara en
hög man, emedan - han är högre<>).
o

Utmärker du dig ( hvilket jag är säker om att du skall
göra) och erhåller något utländskt hederstecken, så har du
att inkomma med ansökan om tillåtelse att detsamma emottaga och bära. (Se 4 Kap. 6 § Missgerningsbalken, jemförd
med Kong l. Förordningen den 16 Juli 1812 ).
*) Det iir, yjd flottan, hvarken anhefaldt eller bruldir,t all. Yika nulitära tjensleshifvelser U\nr,seftcr orh på m id ten af arket,. och CJ heller. all
skrifva dem cn(last på den ena halfva 15nr,delcn af en stda. En maremal
.
af 2 ~ å 3 tums ht'cdd iir deremot det vanlir,a.
Ej heller är det, vid flottan, hvarkc~l anbcfaldt ~Her brukl'ff: ~t!
militära skrifvclser till 1\onunecn ~kola börp: Sto,.ma.'}ttgste, allernadtgste Konung 1 och sluta me(l den långa meningen: il!ed djupaste underbe.. dnad , trohet och mt &c. &c. . Det niislan
..
.ulan undantae
.
sa•tt'zga vo1·
deremot
ar
slmfvelser
dyltka
vtd
formuläret
<>odk'inda
.,d
ll
al
Ch
d
~
'
'
u
o
e,
gagna
det enkla, som börjar med:

Underdclnigste mpport l eller
Underdånigste ansökan! och som derefter fortsälles med
3, högst 4, rader [1 första sidan, allt intill shifvclscns slut, der den underteckna' med dato, på vanlir,t sätt, och namnet.

.Anmärkn. af Tidskriftens •·edaktion.
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Är du i utländsk örlogstjenst och åtnjuter stipendium
skall du, när du ämnar åtenända hem, anmäla denna
afsigt shäl till svenske ministern i det land du för fillfället
tjenar, som ock till chefen för Sjöförsvarsdepartementet
(Enligt generalorder af den 16 April 1858). Under det du
är utrikes, skall du rapportera till din stationsbefälllaf\are
ju oftare clcss bättre, men minst l11ar sjette månad om ch;
vistas i Enropa, eljest minst en gång om året. Till dessa
rapporters fortska [fande må du anlita våra ministrar och
k<Jnsuler. (Se krig.sarliklarne Knp. 10 § 8).
Jag förmodar att, clft du med stipendium vistas utomlands, du tager till val språk: "ei blot til lyst", oclt att dn
.under tiden samlar materialier till en så utförlig rapport
som miijlig,t, aU n!.arbetas efier hemkomsten. Tänk dervid
mindre på dig sjel f än på saken och uteslut ilwentinrr af
fruktan allenast att du möjligen kan komma att" bjud; på
gammall nytt, och såm~delst röjfl din okunnighet om hvad
Yi redan ha reda på här hemma. Vederhiirande ;-eta no!;
ändå att du är oerfaren - eller Inarföre understödde d~
din utflygt, orn icke på det. du skulle eYertuera dirr? ::o ·
men de vet a tillika att intet stdl, ej ens det aldraminsta, är
förg äf\es i den :.t.ora stacken, och aU med nit och ~pp
märksamhel mycket kan varsnas äfren af o;-ana ögon. Håll
dina öppna, min gosse - t du har ärrt din mammas, och
hennes voro öppna och klara, det minnes jag grannt) - se
dig fördomsfritt ikring och berä((a sedan ansjJl' ~ kslöst ]n· ad
rlu f'iirnummit. Dermed har dn gjort hYad du kunnat och
mera fordras ick e. Dina domare skola ;-ä!Yill igt från sk ilja
agnarna och h1\lla dig räkning för hvetekornen - (jag känner mig frestad staf1a utan h) - af lnilka ett enda ändå
alltid är vinst. thad gör det väl, om i din berättelse skulle
hn insnwgit sig ett och annat, som man hört förut, eller
som Yore rent af bagatell? Kan det lända dig till uppmuntran ri!l jag Iniska dig i firat, att det goda ibland behöfrer
påpeJ,as, icke trä utan flera gånger, innan det blir uppfatta dt
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och erkändt, samt att ingenting i rerlden är obetydligt, närc:;yntheten må tycka In-ad hon behagar.
Faller du på det orådet att rilja flyttas till Stockholms
station - hvilket du icke bör göra utan giltiga skäl - så
är det hvarken Kong!. Maj:t eller befälhafvande amiralen
som afgör den saken, utan sjöministern. Ansökningar till
honom skrifras, likasom de till befälhafrande amiralen, helt
och hållet på första sidan af arket, om de rymmas, och beläggas icke heller med stämpel. De inlemnas till kommendanten je mte missiv till befälharvande amiralen:
Till

llerr chefen fur Sju{örsvarsdepartementet.
Vördsamt har jag äran anhlllla om att
blifva flyttad till tjenstguring ptl Stochholms
station af J[ongl. Illaj: ts flotta.
l eller t. ex.: att under instundande sommar {11 tjenstgura vid Stoclrholms station af
Kongl. J11aj:ts flotta).
Ort och datum.
Sven,
sekundlöjtnant vid flottan.

Kommer du till hufvudstaden, vare sig på allvar eller
för roskull, i tjensten eller permitterad, skall du, utom hos
stationsbefälhafvaren och hos kommendanten på Skeppsholmen, jemväl anmäla dig i Sjöförsvarsdepartementets kommando-expedition (för närvarande Riddarholmen N:o 11, 2
tr. upp) och uppgifva din bostad. (Generalorder af den 14
Mars 1827).
Men, som sagdt, sök dig icke till Stockholm utan giltiga skäl, icke för balernas och de så kallade nöjenas skull.
Du skall ha mera aktning för den del af vapnet der är förlagd och för dess betydelse. Mannen höfves all1'ar bättre
än lek i ditt yrke är icke att leka med, och man dansar sig
16
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icke till sjömanskap. "Skomakare blif vid din läst", heter
det, och du bör icke på hul\udstadens trottoarer Hanera bort
en dyrbar tid, som llättre kan amändas på hnfrudstationens varf.
Vare det IikYällångt ifrån mig att rilja frånkänna Stockholm dess företräden och förljenster. Det vore både orättYist och otacksamt. Tjuskraften hos henne, liksom hos alla
af hennes kön, har OYil kor !igen någonting god t med sig.
Eller, t. ex., tror dn att så många som nu af dina blifrande
kamrater hade genomgått gymnastiska central-institutet, om
det legat i Askersund, eller på en ö i Venern, eller någon
annans! äds? Och - efter Yi äro pa det kapitl et - jag
såg e ge rna att dn begagna de di g af del nyttiga lärorerket ");
mindre för vape nföringe n och gymnastiken, i lwilka idrotter
jag vet dig Yara r äl hemma, än för den, låt vara lilla, anatomi man der får lära. Ty det må ste medgifras rara en stor
och oförlåtlig brist i en mans uppfostran, att icke ha ringaste kännedom om sin lekamen, <Jch isynnerhet bör väl en
kämpe någotn är Yela hoad han har att anfalla och h/Jad försYara. l\ledger man detta, så förefaller det ganska besynnerligt att krigsmannen, för hYil ken, Yid hundrade tillfällen
då läka re icke kan vara genast tillhands, förbindningskonsten Yore af högsta Yi gt, ändock icke ålägges ens den ringaste kunskap i den ' ägcn, under det att ännu i dag hvarj e
fredlig barberare skall vara deri examinerad. Eljest tycks
det att, om llarberaren blot t lärde sig att icke skära sina
kunder och föröfrigt rore förb indlig emot dem, någon examen i förbindningskonst icke skulle behöfYas för hans yrke.
Men till alla menniskors upp fo stran borde deremot höra at t
åtminstone ha nägon re da på sin egen organism. Den al lmänna okunnigheten i dessa stycken är nu nästan löjlig.
*) Pör alt bli komm enderad lil l e-ym nasliska central-institutet, torde
k.kr hr höl'vas met·a än <t!t. i tid hos hefä lhafvande amit·alen muntli&rn nn ruiila

~i n

öuskrm.

Visserligen finns inge n, ifrån pensio nsflickan till teologiedokt.orn, som icke tror sig ye ta att kärleken sitte r i hjertat;
men hYar hjertat sit.t.er - derom äro, som vi veta, t. o. m.
så Yicltb ereste män som skräddarn och skomakarn, af befängdt olika mening.
Emedlertid påminner mig barberaren, att jag hnr ett
sorgebud alt meddela: dzt filr iclie bära mustascher f De t
står ingenstäds förbude t; men - tycket, bruket och kommend anten till åla det icke, och som du Yet äro de skrifna
Jaga rn e icke alltid de kraftigaste. Me n du skall bära missödet som en man. En rosendröm skingn• d - det blir icke
den sista; fäll i tysthet en tår och - se glad ut. För egen
del skattar j ag icke högt dessa pryduader. Af aktning för
såYäl man som qvinna, har jag aldrig trott på knäfreJborrens
magt, och både erfarenhet och eftertanka ge mig rätt. Sätt
mustasche r på Kupid o, och han faller fr ån gud till fänrik,
rätt och slätt. Må vara att en och annan föredrar fänriken,
men säkert tycka de flesta bäst om en ren ocl1 lin öfYerläpp, åt minstone efter första kyssen. Har man en i sig sjelf
ful och stygg mun, är det helt annat; må man då söka dölja
den så godt man kan. Du har din mors, och - jag behöfnr icke säga mera.
Så mycket är de t, att ifall, om ett år eller par (förr
kan det icke ge rna komma i fråg a) , kommendanten skulle
påminna di g om raklmi fven, så kan du icke skylla på okunom hvartill den skall amändas. Jag har sagt dig det.
nicrhet
ö
En ansökan återstår, till lnilken det näslan kostar på
mio-o att lemna formuläret. Det förefaller mig som en nödfallsmanöver och stöter smått på haYeri, lycker jag, när en
ung man begär afske d med tur och befordringsrätt Ansökhärom är icke ett utan t/Jå samtidiga, det
nino-sdokumenten
o
ena om sjelfva afskedet, det andra om befo rdringsrätten emedan arskedsansökning skall rara ovilkorlig och icke får
innehålla någon annan begäran än om arsked (och om pension). Se reglementet för stationerna § 278 mom. 2.
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Stormägtigste, !fe.
I djupaste underdllnighet vd-

gm· Jag anhlllla om af'sked /'rån
min innehalvande sekundlöjtnantsbeställning vid Eders Ifgl.
Maj:ts flotta.
llfed djupaste undersiltliga ~c.
Ort och datum.

Sven,
sekundlöjtnant.

Stormägtigste,

orc.

Vinner min i dag afllltna
underdåniga a/skeds-ansökan
nlldigt bif'all, vågar jag i djupaste underdånighet anhålla att
/'å såsom lönlös qvarstå i Eders
J[ongl. JIIaj:ts flotta med bibehllllen tur och bef'ordringsrätt.
Jlled djupaste
Samma ort och datum.

orc.

Sven,
sekundlöj tnant.

Medan du qvarstår utan lön, skall du icke dessmindre
likasom förut ordentligt lemna stationsbefälhafvaren din adress.
Nu sedan du fått formuläret, så Iofra mig att icke begagna det annat än i högsta nödfall. .Med att taga afsked
med tur och befordringsrätt för att odla sina mustacher
.
. .
'
vmner man mgentmg, hvarken hos det täcka könet eller i
sjökrigsyrket, och jag håller både könet och yrket hjertlig
räkningd erfört.

Möjligen tycker du redan att detta brer blifvit för lånat
o'
och likväl har jag ännu ett par ord att säga innan vi skiljas.
Det är förseut att säga mig att gamla ungkarlar äro pratoch tröttsamma; har du tagit mig i båten, så måste du föra
mig - ombord i ditt skepp en stund; många minuter skall
jag likväl icke uppehålla dig. Sedan vänder jag ensam
åter; - vänder tillbaka till mitt anspråkslösa lilla yerknings- och potates-fält på Berghulta, Iemnande åt dig att
plöja oceanen, att brottas mot storm och sjö och att med
ungdomens spänstiga vinge mäta rymderna, öfver hvilka solen aldrig går ned. Hör hur det brusar! se det glittrande
stänket, som yr öfver bogen! Det är kraft och lif och
lust - - - - men vi äro framme - bog in! - lyft! blås öfrer! - nu äntra vi uppför fallrepstrappan.
Hvad det gläder mig att tänka dig stå der på kommandopallen. Det är en hedersplats - måtte du en dag
göra platsen heder! Dertill fordras dock mera än att stå
der. Roparn du håller i hand är ingen barntrumpet; den
är en trollpipa, !nars minsta ljud lydes i blinken, och ar
hvilken hundrades ,·äl eller ve kan bero. Den är tillika en
basun, genom hvilken du tutar ut ditt eget rykte, godt eller
dåligt. Missbruka den icke. Låt hvarje dess bud vittna om
takt och omdöme, vara moget, enligt och rätt, och derjemte
uttaladt i rätta ögonblicket. Att alla äro barn i början lig·
ger i sakens natur, men att du inser din brist på erfarenhet
är en borgen för att du, i stället för att söka dölja den un·
der stora ord och anspråk, skall arbeta bort den med vaken
l!åg och redlig vilja. Enkelhet, vänlighet, flärdlöshet, pryda
ungdomen lika väl som den vise; känn ditt ansvar, begagna
din intelligens, med ett ord: var karl för din hatt; men låt
aldrig påskina en öfverlägsenhet, som du icke eger. För
all del uppträd icke såsom kycklingen, den der ville lära
hönan värpa. Backskorporalen derframme har alldeles fö1·
godt sjömansöga för att föras bakom ljuset, och lika säkert
som att han gläder sig åt "gryet" hos di g, "som lofvar en
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hel karl med tiden" (jag citerar hans egna ord), lika sHkert skrattar han åt påfogeln och gör sig lustig öfYer de
stora, fula föttern a, som det arma kräket icke förm år skyla
med all si n sljert; och tro mig, att om äfven det attiska
saltet är lina re än det backsk orporal en insupit med stänket
öt\"cr backen, -- bittrare är det icke.
Ifall du, emot förmodan, skulle lida af någon slags
"honett ambition", så är milt råd att ju förr dess heldre kasta den öf,-erbord; det är i allt fall en förlust, som du har
Yinst af. För all säkerhet Yill jag likYäl icke fö rsumma
tillfället att påpeka § 2'12 reglem ente.t för tjenstgöring under
l'jöexpedilione r, första afdelni ngen, och detjemte varna dig
emot att, högt åtminstone, tycka aLt ch efen bo rde ha handlat
si't och icke si':, just som om du kände hans instruktion
bättre än han sje lf.
~Ien din egen erfarenhet skall sna rt, både klarare och
rikligare än jög, säga dig hvad jag ämnat lägga dig på
hj erta t, och nu har jag blott ett ord igen. Det yrke du
Ya !t for dra r mycket ; det vill ha allt eller int et, det nöjer
sig i eke med blott ett ljumt tyel' e du måste egna det
all din håg·, hela din själ. - Hon har stora anspråk din
herrskarinna, och likräl, säge hvad man v,ill, ger hon mera
än hon tar. Icke att hon skä nker dig gods och guld, eller
fåfängans marknadskram; icke skatter, som ljufvar kunna
beröfya dig, eller lullull, som du kan tappa på vägen; men
hon framkallar, hon höjer dina bäs ta egenskaper. Hon foi·drar kraft och beslutsamhet , mod och försakelse ; hon fordrar skarpsinne, tanke och hjert a ; men hon ökar din kraft
och höj er ditt mod, skärper omd ömet ocll sofrar intelligensen; hon vidgar bröst och i':sigter, hon löser för elom ames
bind el och låte r ögat se och hj ernan tänka. Och så vidt
jaLr förstår är det icke fantasiens orediga barnkammardrömmar, utan sanningen i sin enkla, vackra nakenhet, som gör
menniskan lycklig. Eller tror du att jag skulle Yara så nöjd
tned mitt lilla Berghulta, tror du j ag någonsi n förmått att
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uppskatta granskogens skönhet, som nu uag.~igen tjusar mig,
om jag icke yarit i tillfälle att med egna ogon kontrollera
de mångbesjungna paradisländernas jett e-, humbug-, fikonoch lager-lundar, som jag nu till mitt nöje vet till stor del
ha uppsp irat ur gjösjnke lager-fikande kammarpoeters narkofantasti skt l.JlådunsthYirflande sjöskumshufvuden?
l\len min käre Sven! nu märker jag sjelf att. jag är
låno'lirio-. sluta r derföre. Du skall nog icke taga miste,
O
O
·
att om J· ag också uttryckt mig illa och då och doa cj rag1t
)
T'
å mun, jag ändock menat lika väl som alharsamL i'I.Ol1l~1er du ut i höst, så skicka en rar~ vid tillfä lle. I~et skall
göra gubben godt att här midt i Småland flt höra ett ord,
som passerat , oceanen.
Din tillgifne farbror
Bengt.

Herghulta, i Maj l 855.

Några ord med anledning af !likets Ständers
Revisore rs berättelse om deras besök
i Carlskron a.
Uti denna berättel se förekomm er, bl. a., följande punkt:

"Det torde vara klart att, om ln-ad ofranföre l.Jiifvit antydt iakttages, den årliga up pfordringen ur båtsmanshållet
skulle väsend !!igen minskas ; men tillika skulle deraf dragas
den oskattb ara vinst, att de till stationen uppfordrade båtsmännen icke vidare behöfde aU\ändas till släpsysslor på
varfvet icke till handtlangare åt hancltverkare i verkstäderna
'
m. fl. främmande
göromål som icke tillhöra dem såsom sjökrigsmän och betaga dem möjligheten att hinna förvärt\a
färdigh et i yrke och yapen. Under upp fordrin gen tiuge de
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dfl., säsom sig bör, dela tiden emellan sjömansarbete, rapenöfningar och sjötjenst, dem lemnades tillfälle att Yinna skicklighet i sin tjenst, - en förmån, som torde Yara hvarje
)Tkesmans obestridliga rält; - de lärde älslra sitt yrke, på
samma gång de lärde det. Med färdigheten skulle följa
sjelfkänsla och tillförsigt, samt den aktning af andra, In·i!ken detta läraktiga, ärliga och härdade folk, som, endast
man lemnar det tillfälle dertill, både rill och kan göra heder åt sjömanströjan, så väl förtjenar."
Det förefaller, som skulle man hafra läst dessa, eller
ungefärligen samma, i hrr statsrevisorers berättelse förekommande, betrakt el ser tillförne någon annorstädes; i ln-ilken händelse det kunde sägas - för att icke begagna ett
gammalt, här annars tillämpligt, ordspråk, -- att de endast
utgöra ett lån åtminstone i andra hand.
Om jag förstår meningen deraf rätt, skulle det ej allenast icke tillhöra det allmänneliga sjömanskapet att vara
hemmastadd med de liesta på ett skeppsYarf förefallande arbeten, utan hvad som är långt värre, att det rore "nedsättande" för krigssjömannen att deltaga i varfsarbeten af alla
slag, utom och inom wrkstäderna.
Jag vågar bestrida giltigheten af en sådan, alldeles nymodig åsigt och lära, och tror den Ilafra uppkommit snarare
af en vilsefarande känslosamhet, än af en verklig, praktisk
erfarenhets pröfning.
livad är sjömanskap på det hela eller i detta ords yidsträcktare bemärkelse? Efter min mening: den mångsidiga
utveckling af intelligens och mångkunnighet i arbete, jemte
rådighet i tillämpningen af det ena ocl1 andra, som sätter
sjömannen i stånd att reda sig uti i'jölifvets mångfaldiga
faror och vexlande omständigheter. Varfvet utgör skeppets ragga. Der lägges kölen - och der hissas första
Haggan, utläggningsdagen. Skulle det vara nedsättande
för sjömannen att föra fram Yirket, metallen och öfign mate rialic r till det skepp: pä hYilket han skall ' utgå

till det mera egenlliga sjöJifyets erfarenheter och öden -ett lif, långt mera upptaget af släp och möda, än någonsin

på yarfret! Vore det för honom i något afseende skadligt
att deltaga i arbetet vid de hvarjehanda anläggningar, som
yid ett skeppsvarf stundom förekomma?
Jag kan icke tro det. Trärtom kunde det med skäl
beklagas, om sjömannadaningen, såväl för befäl som manskap, ordnades så ensidigt och halft, att skeppsYarfvet och
dess arbeten blefvo för dem främmamle. Eller vid hrilket
stadium af skeppets byggnad, inredning, taklande, bestyckande och utrustning skulle det, enligt hrr revisorers menino- annars uteslutande för lJ'ensten ombord afsedda, sjöfolk
taga"'' ''id och få 1Jö1ja göra sig underkunnigt om skeppet,
dess sammansättning och beskaffenhet? Vore måhända meningen, att den utsedda besättningen först utläggningsdagen
skulle gå ombord, såsom till uppdukadt bord, och då först
göra sig hemmastadd med den materiel, den derefter till
sjös kommer att handtern och sYara för?
Den praktiske sjömannen bör vara hemmastadd i det
mesta, som rörer skeppets behandling på nrfvet , under nybyggnad eller som gammalt. Han bör kunna i sjön och i
hamn iståndsätta ej alltför betydliga skador och bristfälligheter å skrof, rundhult och ta kling; handtera de vanliga
verktygen föl' gröfre träarbeten; drif,·a, becka, skrapa, lappsalfva, måla, smida, sy segel, kojer och karduser m. m.,
allt arbeten, som redan förekomma och höra inläras på
varfvet. Han bör till och med af spillrorna efter sitt på en
ödekust uppkastade skepp kunna sammanfoga en annan farkost, att dermed nå hemlandet elle}' en skyddande hamn.
Hvar skall han inhemta kunskap oc1i handlag dertill, om ej
på skeppsvarfvet?
Jag känner intet arbete på våra örlogsvarf, som på något ris kan anses nedsättande för denarande arbetsrnanskap,
af hnd serskildt yrke de än må 1ara; ej heller något, af
dc hufrudsakliga och allmänna) som icke i sin mån befor-
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drat· utbildniEgen af krigssjömannens intelligens och fänlio-"'
het i sitt yrke, s~ledes ock i sin tjenst.
Hrr reYisorcr säga, att "uuder uppfordringstiden finge
båtsmännen då (neml. om de befriades från de allmänna
Yarfsarbetena), såsom sig llör, dela tiden emellan sjömansarbeten, vaper.öfningar och sjötjenst" &c. - Hvad mena nu
hrr revisorer här med sjömansarbeten? Kanske uteslutande
i takelkammaren eller endast sådant, som hörer till tågvirke
och segel? Det vore redan icke obetydligt. Måhända också
något uti arlilleri-Yerkst.ällerna? - en ej ringa tillökning.
l\Iöjligen äfven i maskinverkstaden och maskinrummet ombord? o. s. v.; - lord e bända slutligen något hYars!ädes
eller med ett ord,
]lå varfret och å der liggande skepp; allt, utom arbete med skeppsvirke, sten o. d., lnilket förmodlige n hrr reYisorers klagan förnämligast åsyflar, såsom
någonting nedsättande för vårt sjöfolk eller råra båtsmän,
hvilka förmenas deraf vara hindrade "att älslta sitt yrke.
och på samma gung lära det." - För min del tror jag att
det på intet vis nedsätter dem, och hindrar ingalunda kärleken till yrket, om en sådan känsla, derförutan, är förlianden; så mycket mindre, enär, i alla fall, dylika arbeten
icke höra till regeln, utan allenast till undantagen, och man
dessutom i en sednare tid, som jag tror, för transporterna
de längre afstånden på varfret, använder dragare, tills
lättnad i detta afseende än vidare kan beredas genom jembanor.
Hrad vapenöfningarne beträffar, så kunna de icke oaflåtligen upptaga allas tid, utan måste fördelas på manskapet
vissa timmar om dagen, eller vissa dagar i veckan. Hvad
skulle folket göra på mellantictema?
Vidare skulle, i hrr reri sorers tanka, "med färdigheten
allena, uti de tjenstedelar, som, jemte de s. k. sjömansarbetena, tillböra rapenöfningar och egentlig sjöt.jenst, följa sjelfkänsla och tillfärsigt samt den aktning af andra, hvilken
detta läraktiga, iirliga och härdade folk, som, endast lllUll
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lemnar det tillfiille dertill, både rill och kan göra heder åt
sjömanströjan, så räl förtjenar." - Mig synes detta rara
ingenting annat än temligen toma ord, risserligen till ifrågavarande folks berömmelse, men utan någon annan egen tlig
hållpunkt, och sål edes endast hvad man i allmänhet kallar
fraser, - förmodli gen lagda, af någon spiritus-rektor, uti
hrr revisorernas mun.
Gå vi till sjömannen på handelsflottan, befinnes hans
ställning, med afseende på släparbeten, l land och ombord,
ojemförligt mera ansträngande, stundom ansenligt förtryckande. Han måste, i obetydlig manstyrka, mottaga sitt fartyg genast från aflöpni ngen, och derefter i allo vara med
om att tillreda och utrusta cl et. Den erfarne sjömannen
känner till de rr.åogfaldiga, mer och mindre "släpiga" arbeten, som på ligga den fåtaliga besättningen. Han måste
hundratals gånger lasta och lossa sitt skepp: ömsom in- och
uthyhande ballast af sand eller sten, ömsom, bland mycket
annat, storknande af dam och smuts under inlastning, exempelvis, af egyptisk spanmål; eller, halfqyäfd af stank, fylla
det med Guano, ombord beredd tran, eller hudar, stenkol
o. s. v. - Sådant må sägas vara i allt afseende tungt och
svettdrifyande släparbete. Månne dessa mellanakler uti hans
egentliga sjömansl ifs drama betaga honom "sj elfkänsla och
andras aktning"? Tror han sig icke vara, och är han icke,
lika god sjöman utkommen på hat\et, och kan han icke
blif1a, om det gäller, lika så skicklig, tapper och ansedd
krigssjöman, som någon annan! Säkert Yinner han åtminstone, genom dylik härdig och onnexlande erfarenhet, en'
praktisk dugligh~t af !Jögt värde, som hYaJje sjöbefälhaf1are
mer än väl förslår att uppskatta.
Förr i verlden foro s1enska och äfren andra nationers,
sjöofficerare till kofferdis. Många lefra ännu, och veta Yäl
h Ya d släparbeten ,,m säga! Jag tror icke att flertalet tagit
skada derpå. Tvärtom anser jag det vara, i lämplig åldet·
och för någon tid, i det praktiska sjömannalif1et en ojemQ
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förligt god skola. Det förekom den ~iden icke i något afseende förringande eller annars halsbrytande alt se våra
vid sådant arbete hemmavanda, härdiga och dugtiga båt:5män, inom kronans borg, i öfverflödig manstyrka draga på
en sten- eller timmerbjörn - ett icke osnyggt eller farligt
arbete, hvilket, för öfrigt, af någon måste göras. Men
stämplas sådant arbete som nesligt eller nedsättande, så
skall man förgäfves uppleta frivilligt folk dertill, och nödgas
till allt dylikt tvinga endast större eller mindre brottslingar,
l1vilka likväl, såsom det är att hoppas, för alllid må förvisas från kronans inre områden, der helt annan besättning
må vinna tillträde. Och hvad skola öfrige varfsarbelare
säga, om det anses nedsättande att såsom biträden dellaga
i deras arbeten? Måhända ligger det förödmjukande blott
uti benämningen "handtlangare". Alla kunna dock ej vara
mästare och förmän; de flesta måste tjenstgöra såsom biträden, handräckningsmanskap, lärlingar, handtlangare eller
hvad man heldre må kalla dem. För min del finner jag
lika litet fel i benämningen, som i arbetet.
Dessutom kan icke förväntas, att af hela båtsmansslyrkan alla skola blifva eller fortfarande förblifva dugliga sjömän, uti detta ords egentliga eller sjöbemärkelse. Här, som
allestädes, blir det evinnerligen tvenne af naturen bestämda
afdelningar: en, ungdomlig och i bästa åldren, användbar
ombord och att öfvas uti sjökrigsmannens hufvudsakliga föremål, vapnens bruk och örlogstjensten till sjös; och en annan,
som af bristande fallenhet, långvarig sjötjenst och framskriden
ålder, både gerna Yill, och med allt skäl bör få, stadna ' 'id
landttjenstgöringen å stationerna: - dertill också det mest
passande och plilitliga manslwp, man {ör detta ändamål kan
finna, \'are sig, för de äldste, såsom bemkningsposter, eller

för de öfrige, såsom handtlangai·e på varf'vet och annorstädes.
Sält dem blott omedelbart under mästares och underbefäls förmanskap och ledning, och befria dem från ett,
såsom i äldre tider hände, utan urskiljning Yaldt förmanskap
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af lärlingar och gesäller eller af nykläckta matroser och
jungmän; låt dem gå under eget förmanskap, eller annat
berättigadt sådant, så är det sannerligen ingen fara med
dem, lnarken hYad sjelfkänslan angår, eller det så kallade
släparbetet, och ej heller med det anseende, dem med rätta
tillkommer.
Sedan båtsmännen för länge sedan upphört att, på annat sätt än såsom befäl och ledare, komma i beröring med
det mindre aktningsvärda arb etskarlsmanskapet, är ingenting
numera i sådant hänseende att anmärka.
Gå vi till armeen, så se 'i hela kommenderingar vid
kanal-, jernvägs-, hamn- m. fl. anläggningar, der deras arbeten äro: bergsprängning och stenbrytning, gräfning och
fyllning med tillhörande undanrödjningar och transporter
medelst stenbjörnar, skottkärror m. m. Manskapet får der
lära sig borra, ladda och skjuta, smida, mura, bygga, och
mycket annat, främmande för deras egentliga, militära lefnadskall, men af ovärderlig nytta fur dem sjelfya och genom dem alt i landet utsprida kunskap om. En del blifva
arbetsförmän, de flesta ej annat än handtlangare eller helt
simpelt arbetsfolk. Jag bar aldrig hört omtalas, alt de förlorat något i sjelfkänsla eller anseende på dessa kommenderingar; och om dertill vore den ringaste anledning, kan
man Yara förvissad att dylika kommenderingar aldrig kommo
i fråga .
Om hrr reYisorer gjort sig redo för, huruledes det, på
annat sätt, bordfl ställas för våra båtsmän uti ifrågavarande
hänseende, hade varit önskligt att de tydligt och klart uppgifvit åtminstone grunddragen dertill, utan någon fantasiens
färgläggning på en verldslig och praktisk sak.
Jag vill nu icke här ingå uti den näst förut i denna
berättelse förekommande frågan: Om den större fördelen att
i stället för fasta timmermän och handtverkare, efter omständigheterna och tillfälligtvis, antaga, såsom det heter
"f.
na " arbetare p·å K. Yarfvet, ehuru det stycke af samma'
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berättelse, som utgör föremålet fiir dessa erinringar, me<t
det föregående står i nl\got sammanhang. I förbigående må
allenast yttras drn mening, att det i allmänhet icke torde
kunna bära sig hos oss, såväl med afseende på det ojemna
uti Yåra skeppsbyggnadsarbeten, som på den ännu ringa tillgången utom Yarfvet af dertill fullt skickligt och pålitligt
folk, att hafva flntalet af arbetspersonalen på kronans Yarf
af så kallade "fria", kommande och farande, män, och endast ett fåtal 'ofria eller rusta.
Vore det rnisorernes mening alt dRn till stationen uppfordrade båtsmansstyrkan ej skPlle befatta sig med annat,
utom tjensten till sjös, än Yapenöfnin gar - och 11Vad relisorerne kalla sjömansarbete; så beror det helt och hållet
på, hvad dessa herrar förstå med sjömansarbete. För min
del har jag hiir sökt att gifva en, om än något utsträckt,
definition derpå; - återstår att erhålla en närmare föridaring derpå af dl'rn.
För våra båtsmäns lyftning och välbefinnande är dock
ännu mycket ogjordt och att önska.
Beklädnaden är i godt skicl<, om än ett och annat,
såsom linnet och strnmpor, kunde vara l behof af tillökning.
Bespisningen är, i sig sjelf, lika så väl ordnad och
hållen, som något annat kronans manskap torde hafva det.
Men vid deras boningar, kasernerne, återståt· onekligen
mycket, lmu·på anspråk nu för tiden med allt skäl må kunna
göras. De nH'tlel, som dertill !Jehiifras, måste af staten bestås och enträget fordras, utan att släppas efter förr än de
nödiga behof1-en blifvit fyllda.
Men jag fäster mig äfvemäl vid dessa boningars sjelfra
läge i förhållande till rarf1·et, manskapets förnämsta verksamhetspunkt; hvartill än mera anledning synes vara, sedan
midaagsparad, en del af året, åter införts, - en sak, som
på det hela visserligen bör vara bidragande till manskapets
,-äibefinnande och arbetenas större drift medan de pågå.
Det blir nemligen, med tillägg af sjclfva arbetets möda på
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varf'ret, en rätt ansenlig och trö!lsa rn gl\ngv;ig, fyra gånger
dagligen, exempehis emellan !\ya Dockan elil'r Lindholmen,
i vestra oclt södra ändan ar stad~g rän s en, oclt båtsmännens
kase rn i östra del en ar densamma, utan att 11\l niimna den,
i sednare tid öf\ergifna, Stumholmskasernen, långt mera
ostligt och aflägset belägen. .Jag skulle nästan tro att det
tillsammanlagdt utgör öfrer en half srensk m[J.
Derjemte synes det Yara af 1·igt a'tt Ilafra ett större
antal af kronans manskap samlaclt och alltid tillhands i närheten af K. var!\et, vid eldsråda, krigsrustning, exerci~ m. m.
Man tycks i fordoa tider hnfra helt och hållet förbisett
dessa omständigh eter.
Närmast rarfret ser man nem l igen nu: skeppsgosseskola, bostäl!en med Yicllyftiga trä dgårdsplaner, skeppsgossekasern, örlogsmannasällskapet s lokal, det så kallade kronostallet med tillhörande vagnbodar, teaterhus jemte kringliggande fria, öde tomter alltsammans inrättningar och
byggnader, som utan olägenhet för deras ändamäl kunnat
få plats allägsnare från K. Yarfret; - - medan ingen lokal
torde vara mera passande för en omfattande kasernbyggnads
anläggning, med tillfälle för kanal till sjön, samt utridgade
trädp lanteringar, att bereda trefnad och sundhet åt detta
kronans folk. Så har man likaledes förbigått, utom Klockstapelsberget, de uti ri ssa audra hänseenelen måhända än
mera Yälbelägna tomterna vid Vallgatan, också nära intill
K. ya rfY et.
Funnes å en eller annan af dessa tomter väl hllllna bostäder för matroser och båtsmän - det till tjensten på
varfvet under alla omständigheter närmast hörande manskap -- med en inredning af mindre stora rum, bidragnnde
till värme och något mera enskilt a hemförhållanden; med
Yäl ordnad spisningsanstalt; tvättinnutning, der manskapet
för litet eller intet ktmde låta tYätta linnet och strumpor ett af det angel ägnaste, men som de nn helt och hållet
sakna, och som ick e är goclt att säga på Inad sä tt de der-

272
fiimtau kunna reda sig; samt, i. sammanhang dermed,
tillfälle bereclt för möjligheten af ett och annat kroppsligt
rentlagningsbad Yintertiden; så skulle jag tro, att detta
kronans sjöfolks ställning, ehuru på intet Yis höjd öfver statens
förmåga och skyldighet, i alla omständigheter, under deras
lancHtjenstgöring och handräckningsarbeten, blefve för mången annan jemförlig samhällsklass skäligen afundsvärd,
och
fullt ut så kraftigt bidragande att "lära dem älska sitt yrke
och göra heder åt sjömanströjan", som reYisorernes förslag
att befria dem från hvarjehanda ganska manliga och vanliga
arbeten på K. varf\·et; och anser jag alltså att ä{ven dessa
partieJa delar af nu ifrågaYarande "ombildning af Sverig
es
sjöförsvar", ingalunda erfordra någon så genomgripande
omgestaltning med hela Yarfsarbetspersonalens ordnande,
som
det antydes uti hrr statsreYisorers meditationer öfver detta
ämne.
CarlsJuona i November 1865.
C. E L.

Sammandeag af åtskilliga Kongl. Bref, Förordningar, Generalorder m. m., utgångne
från Sjöförsvarsdepartementet.
(Kong!. Bref.)
Den 9 Juni 1865. K. M. har i nåder bifallit att, enär
den
för skeppsgossars öfning afsedela briggen Glommen icke
med säkerhet kan påräknas till begagnande längre än under innevarande sommar, ett nytt sådant exercisfartyg
måtte få vid stationen byggas, på sätt föreslaget blifvit
och i enlighet med fastställd ritning och kostnadsförslag.
Den 27. sekundlöjtnant A. F. H. Klintberg har blifvit
till·
delad tredje årets stipendium för tjenstgöring i kong!.
storbritanniska örlogsflouan .

Den 18 Juli. K. M. har tillåtit att skrutlinieskeppet Carl
XIV Johan får slopas.
s. d. K. M. har funnit godt tilldela fyrmästaren \id Nidingen, Hans Peter Berg, ett exemplar af 8:de storleken af
medaljen med inskrift: "För berömliga gerningar", att
i
högblått band med gula kanter bäras på bröstet.
Den 22 Aug. Att skeppsgossarnes antal skall nedsättas
från
280 till 200 eller förminskas med .80 nummer, på så sätt,
att hädanefter hYmje år endast en tredjedel af ledigblifna
nummer återbesättas, intilldess omförmälda 80 nummer
blifvit indragna.
Den 5 Sept. sekundlöjtnanten vid flottan J. D. Rarclay
tilldelas andra årets stipendium för vistelse i kong!. storbri
tannisk örlogstjenst.
Den 16. Linieskeppet Carl XIII, till större delen slopad
t,
må användas till anställande af försök med undervattensminors sprängningsförmåga.
S. d. Tillsvidare, och intilldess Kong!. ~Iaj:t.s flottas underofficerskårs nya organisation af K. i\1. anbefalles till verkställighet, skola de inom kåren yppade eller uppkommande
ledigheter icke få återbesättas annorlunda, än alt, med
iakttagande af de för kåren gällande befordringsgrunder
,
uppflyttning till högre grad, äfvensom till högre lön inom
grad, väl må ega rum, men att dock vid hvarje ledighet
alltid en beställning, vare sig i lägsta eller högre grad,
indrages; skolandes de med sålunda indragne beställningar
förenade löner och inqvarteringspenningar, särskildt för
hvarje af underofficerskårens 2:ne afdelningar efter förläggningen vid endera af flottans stationer, å 5:te hufvud
titeln afsättas och redovisas.
S. d. sekundlöjtnant L. .M. Törngren tillåtes, under
den
tid han tjenstgör vid Centralgymnastiken i Stockholm, behålla sina tjenstgörings- och inqvarterings-penningar.
17
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(fieneralorder.)
Den 14 Juni. Kanonångslupen Astrid skall göras klar med
.3 Yeckors pro1iaut, fullt kol- och vattenförråd samt Ofriga utredningar för sagde tid, och inmönstra den 17
dennes. Besättningslistan upptager: Chef, kaptenlöjln.
m. m. C. O. L. Hudbeck; kommend. officer l ; underofficerare 3; mask in ist l; öfrig besättning 18.
Den 15. Kaptenen m. m. friherre C. Skogman slwll Yara
ledamot i K. Förvaltningen af Sjöärendena, intilldess kommendörkapt. m. m. J. B. Kleman, som af sjuklighet är
himlrad att i nämnda embetsverk tjenstgtira, åter kan inträda i sin ledamotsbefatt.ning.
S. d. Kaptenen m. m. F. Didron tillåtes. emottaga och bära
riddartecknet af K. Italienska S:t l.Uauritii- & Lazari-orden.
Den 19. Den under den 14 dennes för kanonångslupen
Astrid utfärdade besättningslista skall ökas med en maskinist.
Den 20. sekundlöjtnant A. A. L. Palander har erhållit 3
års tjenslledighet för att å svenska eller norska handelsfartyg idka in- och utrikes sjöfart.
Den 21. Från flottans förråd må till HudiksYalls frivillirra
"'
skarpskytteförening utlemnas ett antal tält, tillräckligt att
rymma 500 a 600 man och ämnadt att begagnas vid Hernösands, Sundsralls, Söderhamns och Hudiksvalls skarpskytteföreningars gemensamma vapenöfning.
Den 23. Den vid Karlshamns kastell nu tjenstgörande kommendering utur marinregementet skall indragas med innevarande månads utgång.
Den 3 Juli. sekundlöJtnant A. F. Ouchterlony har bJifyit
beviljad l års tjenstledighet för att å srenskt eller norskt
handelsfartyg idka in- och utrikes sjöfart.
Den 4. sekundlöjtnant A. Lindbäck har erhållit 3 års tjenstIedighet . att å svenskt eller norskt handelsfart.yg idka inoch utrikes sjöfart.

Ängkorretten Thor skall efter återkomsten till
Carlskrona inlägga på rarf\'et och afmönstra, bibehållande
uppbörderna ombord .

Den lO.

IJen 13. Premierlöjt.n. friherre C. G. Oxenstjcrna skall beordras att genomgå den skjutskola, som kommer att öppnas den 15 dennes rid Drottningholm.
Den 19. Kanonångslupen Astrid, under befäl af premierlöjtnant A. Molander, skall utrustas för 3 reckors expedition och ställas till 1\ongl. Telegrafstyreisens förfogande
för att den 25 innerarande månad ulgå på en undersöknings-expedition i och för antiringande af undenatt.enstelegrn!'ledning emellan Sverige och Finland.
Den 20 Juli. Den under befäl af kaptenen och ridd. C. H.
Kreuger uterarande skärgårdsbataljon skall, efter föregången inspection, arrustas och afmönslras d. 31 innnarande
månad. Trå af de bataljonen tillhörande kanonångslupar
afmönstra med uppbörderna ombord.
Den 21. Fregallen Vanadis och konelten Gelle skola klargöras och rara färdiga att, om så fordras, kunna sändas
till sjös omkring den 15 nästkommande Sept.emiJer på
·
längre sjölåg.
IJen 22. Uppå Fönalt.ningens af Sjöärendena hemställan
må 2 af tlott.ans härrarande kanonångslupar användas vid
de Slockholms stations båtsmanstransporter, som förefalla
nästkornmnnde Augusti månad.
Den 25. Ångfartyget Valkyrian slmll klargöras och yara
färdigt att om 8 dagar kunna emottaga besättning och
sändas på kortare expedition i skärgården.
Deu 26. Briggen Nordensköld skall efter återkomsten till
Carlskrona, efter föregången inspect.ioo, afrustas, uppläggas och afmiinstras.
Den 31. Konetten af Chapman skall efter återkomsten till
Carlskrona, efler undergången inspe ction, afrustas, uppläggas och afmlinstras.
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Sekundlöjtnanterne friherre G. G. L. Palmstjerna och

H. G. Westman skola beordras att genomgå nn förestå -

ende lärokurs vid Centralinstitutet för gymnastik och vapenföring i Stockholm.
Den l Aug. Besättningslistan för ängfregatten Vanadis upptager: Chef l; sekond, kaptenlöjtnant C. G. Frick; kommend. officerare 4; sekundlöjtnanter till exercis 7; civile
3; unelerbefäl 24; öfrig besät.tning 275; summa 315. Besättningslistan för ängkorvetten Gene upptager: Chef,
kaptenen och rid el. C. l(]em~n; sekond, kaptenlöjtnant J.
U. G. Am een; kommencl. officerare 2; sekundlöjtnanter till
exercis 5; ch ile 2; unelerbefäl 15; öfrig besättning 141 ;
summa 167.
Den 2. Ångfartyget Valkyrian rustas för att utgå på kortare expedition i Stockholms skärgård. Snsom chef kommenderas kommendörkapt. och rid(!. C. C. Warberg samt
såsom äldste officer kaptenlöjtnant C. Th. Clner.
S. d. Förre kaptenlöjtnant A. G. Tilosius har erhållit tillstånd att bära Kong!. Maj:ts flottas nmrarande kaptenlöjtnants-uniform.
Den 4.. Kanonångslupen Gunhild, chef kaptenlöjtnant C. G.
Lindmark, klargöres för att ställas till den hitväntade
kejserl. ryska eskadrens disposition.
Den 5. Kanonångslupen Alfhild, chef premierlöjtnant C. C.
Engström, klargöres och ställes till lotsverkets disposition.
S. d. Skonerten Falk skall efter undergången inspec!ion
afrnstas och afmönstra.
Den 7. sekundlöjtnant C. E. de Champs har erhållit 5 månaders tjenstledighet för att till enskildta angelägenheters
skötande \istas utom riket.
D~n 8. Kommendörkapten K. L. Natt och Dng har blifyit
utnämnd till chef på ängfregatten Vanadis.
Den l O. Premierlöjtn. och rid d. O. Lagerheim tjenstgör från
den 15 dennes i Sjöförsvarsdepartementets Kommandoexpedition under den tid kaptenlöjtn. och ridd. 'friherre

O. Stackelberg, som blifYit kallad till ledamot i Statsre,·isionen, denna befattning utöf,·ar.
Den 14. Kaptenlöjtn. grefve C. G. von Rosen har erhållit
8 dagars förlängning å förut beviljad tjenstledighet.
S. d. Kanonångslupen Alfbild klargöres för att med sjökadetterna från Kongl. Krigsakademien utgå på 3 veckors
expedition.
Den 15. Besättningen å ängfregatten Vanadis ökas med 4
matroser och jungmän samt 4 båtsmän.
Den 16. Kaptenen och ridd. gref\e A. R. Cronstedt tjenstgör såsom chef för räddningsväsendet å rikets kuster under kaptenen och ridd. C. l\lemans sjökommendering.
Den 24. Kong!. preussiska postångfartyget Pommerania har
erhållit tillstånd att få begagna reparationsdockan i Karlskrona.
Den 26. Ångfregatten Vanadis och ångkon·etten Gefle inmönstras den 23 nä stkommande September.
S. d. Besättningslistan för kanonångslupen Alfbild upptager:
Chef, premierlöjtnant G. af Trolle; kommend. officer, sekundlöjtn. friherre M. D. Ruuth; kadetter från K. Krigsakademien 20; underbefäl 5; båtsmän 12; summa 39.
Den 2 Sept. Monitorn "John Erikson" utrustas för att utgå
på 6 Yeckors expedition, så snart den lJiifYit behörigen
besigligad och levererad till kong!. flottan. Besättningslistan upptager: Chef, kaptenen och ridd. S. A. C. Lagerberg; sekond, kaptenlöjtn. grefve C. G. Yon Hosen; komm.
officerare 3; läkare l ; underofficerare 6; maskinister 5;
öfri g besättning 48; summa 65.
Den 4. Kanonångsluparne Hogland och Ingegerd rustas för
att kunna inmönstras den 20 September och förses med
14 dagars proYiant samt fullt kolförråd.
Den 5. Sekundlöjtn. vid flo!!an L. M. Törngren bar erhållit
8 månaders tjenstledighet från den 15 September, för att
såsom biträdande lärare ljenstgöra vid Gymni'lstiska Central- in stil nt et.
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Den Il. Kanonångsluparne 1-logländ od1 Ingegerd skola afgii
till Karlskrona station och der rederhäriigen aftemnas.
Fartygen inmönstra den 16 September och skola vara försedda med alia deras lillhörigllt'ter och inYentarier. ResäUnin"'slistorna upptaga : Bogland: Chef, premierlöjtnant
.r. Thor~sell· underofficerare 5; öfrig besättning 17; summa
23. Jngeg;rd: Chef, kaptenlöjtn. och ridd. O. Kreuger;
underofficerare 5; öfrig besättning 17; summa 23.
s. d. Kanonångslnparne lloglanc! och Ingegerd skola från
och nwl allemningsdagen med tillhärande itnentarier öi'Yerllytfas till Karlskrona stat ion.
Den 12. En af de Yid flottans St.ockholms st<1tion rustade
kanonångslupar ställes till Kong!. Fönaliningens af Sjöärendrna förfogandt', för alt till Norrköping transportera
besättning samt erforrlerliga utredningspersedlar och proYiant för monitorn J(Jhn EriksorL
s. d. Sekundlöjtn. Yid OoHan J. L. Frykholm har erhållit
til lstånd att på egen bekostnad åll'ölja monitorn Jolm Erikson på dess uu förestående sjötåg.
S. d. Kaptenlöjtn. Yirl flottan J. E. G~delins har erhållit 8
månaders tjenstledighet !'rån den l Oktober för att bestrida
lärareplatsen Yid mnigat.ionsskolan i Göteborg.
Den 13. K. M. har, nppä Föna ltningt'ns af Sjöärendena
hems!iillan, bifallit att båtsmanstransporter för Stockholms
station må Yerkställas medelst stationens ängkanonslupar
utan föregången anhållan.
Den 15. Befälhafrande amiralen har erhållit order att sända
ett af stat ionens ångfartyg till Trelleborg för alt afhemta
en telegraf-kabel.
Den 16. Besättningslistan för ångfregatfen Vanaelis ökas
med l officer, till ll\ilken plats be!'älhat\ande amiralen
eger att kommendera sekundlöjtnant J. H. K Nissen, som
denna dag blil\it utnämnd.
Den 2:'5. Premierl1ijtn. och ridd. F. S. Malmberg har erhåliiL
3 månaders tjenstledighet för att såsom befälhal\are å
svenskt ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart.
S. d. Premierlöjtn. Yid flottan W. F. Schyberg har erhållit
3 månaders tjens:ledighet för att såsom befälhal\are å
svenskt ångfartyg idka in- och utrike;; sj öfa rt.
Den 3 Okt. Premierlöjtnant J. F. Thorssell har erh ållit 7
märraders tjenstledighet från den 25 Oktober att vistas
inom och utom riket.

T
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s. d. 1\apteulöjtnant C. G. Centermil tillåtes bära den hö-

nom af H. H. Beyen af Tunis förärade dekoration af Nichan-Iftikhar-ordens r i tidark lass.
Den 6. Befälhafvaude amiralen i Karlskrona, ],onleramiralen
m. m. C. M. Ehnemark, tillåtes emottaga och bära Kejserl.
Ryska S:t Annfe-ordens l :a klass.
Den 11. sekundlöjtnant J. M Lagerwall erhåller l års förlängning å den honom beviljade tjenstledighet att idka
handelssjöfart.
S. d. De tillernade sprängningsförsöken med unclenattensminor mot linicskeppet Carl XIII skola tills Yidare inställas, och de derför nödiga förberedande arbetena arstanna.
Den 14 Korvetten Najaden skall inspekteras, afrustas och
afmönstras.
Den 20. Stationsbef'älhafraren för flottan i Stockholm, konteramiralen m. m. J. Lilliehöök, tillåtes emottaga och bära
Kejserl. Ryska S:t stanislai-ordens l :a klass; kommendörkapten C. C. Warberg S:t Annre-ordens 2:a klass; kommendörkapten C. A. Sundin S:t Stanislai-ordens 2:a klass
med kraschan; kaptenlöjlnanterne fri h ene 13. O. s tackelber"' och C. G. Lindmark, premierlöjtnanterne C. C. EngstrÖm och grefve A. T. P. Cronhjelm samt lotskaptenen
.
B. W. Thornander, S:t Annre-ordens 3:e klass.
S. d. Premierlöjtnant H. Annerst:edt erhåller förlängd tjenstledighet till årets slut att idka handelssjöfart.
Den 23. Kanelten Orädd, kapten A. V. Zethelins, skall
afgå till Norrköping och der ställa sig under chefens på
monitorn John Erikson, kapten Lagerbergs, order.
Den 27. Kapten E. W. ~I. Sasse skall af befälhafvaude amiralen beordras att inneYarande höst under 2 månader företaga en resa till England, Frankrike och Belgien.
Den 28. Fregatten Norrköping skall efter återkomsten till
Karlskrona afrusta och afmönstra.
s. d. Kaptenen och ridd. A. J. Rosengre~ erh~ller 2. månaders tjenstledighet frän d. 4 Nov. att nstas mom nket.

Förändrin gar inom f(ongl. l\'Iaj:ts Flotta.
Befordringar:
Den 5 September. Till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten
O. Lagerberg; till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten H. Annerstedt.
Den 16 September. Till sekundlöjtnant: utexaminerade
kadettkorporalen J. R. E. Nissen.
Den 27 Oktober. Till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten
fri h. C. G. von Otter; till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten
O. W. Nordenskjöld.
Den 7 November. I flottans marinregemente, till underlöjtnanter: utexarr.inerade kadettkorporalerne C. H. Schrevelius och O. A. Brecl>strörn.
Den 21 November. I flottans mekaniska kår, till major:
kaptenen J. Ch. A. d'Ailly.
Afslred:

Den 25 Juli. Kaptenlöjt11anten, ridd. af K. SYärdsorden

A. G. Tilosius 1 med pension.

Dödsfall:
Kaptenlöjtn., adjutanten hos H. M. Konungen, kommend.
af Tun. Il'tikhar-orden, ridd. af Fr. Hederslegions- och Danska
Dannebrogs-ordnarne, ledamoten af Krigsvetenskaps-akademien
och Örlogsmanna-sällskapet, C. O. L. Rudbecl•, den 16 Aug.
Öfversten och sekundchefen för kongl. flottans marinregemente, kommendören af K. Svärdsorden C. Ch. [(reuger,
den 16 November.

Breflåda.
Författaren af en uppsats, kallad "KorYetten Najadens
tjensteförteckning", hvilken uppsats blifvit, i omslag med
Stockholms poststämpel, insänd, till sekreteraren i ö. S.,
och af denne öfverlemnad till Redaktionen, torde å tidningen
Blekings-Postens byrå låta afhemta ett bref, adresseradt
till: "Författaren af Korvetten Najadens tjensteförteckning",
innehållande framställning om några mindre ändringar
manuscriptet.
Redaktionen.

