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Häfte N:r 6 1874

Carlskrona

Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets Högtidsdag 1874.
Åminnelsetal "').

t
Hedrad af Kong!. Örlogsm anna-Säl lskapets förtroende att förestå sekretera rebefattn ingen, under dess ordinarie innehafv ares tillfälliga frånvaro , ~l.ligger det mig,
att i enlighet med Sällskap ets stadgar, på denna dess
högtidsdag med några enkla minnesord upplifva hågkomsten af de mäns verksamh et, lwilka döden un"der loppet af året beröfvat K Ö. Sällskap et, en pligt, sorglig,
men äfven upplyftan de, den förra känslan alstrad af saknad öfver den förlust vi lidit, den senare vid minnet af
hvad desse hädangån gne män varit, och af de efterdömen de oss lemnat.
Dessa hädangån gne män äro: Hedersle damoten af
K. Ö. Sällskape t, Konter-a miralen, f. d. Statsråde t. Kommendöre n med St. K . af S. 0., m. m. Carl Magnus Ehnemarlc; och Hedersle damoten af K Ö. Sällskape t, f. d.
Konter-a miralen, Kommen dören med St. K. afS. O., m. m.
Johan Lilliehöölc.

Carl Magnus Ehnemark
föddes den 4_ lVIars 1803 i Karlsham n, hvarest fadren
var handland e. D en 28 Septemb er 18l8, således vid 15
års ålder, blef Ehnemar k antagen till kadett vid Kgl. krigsakademie n, och nu egnade ban sig med nit och ifver åt
sjökrigst jensten. Under de derpå följande åren deltog
Ehnemar k i de sedvanlig a sornmar-öfnings-expeditionerna med krigsakad emiens kadetter, samt vann redan år
''') Af t. f s ekreteraren Kapten C. nf Trolle.
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1:-\:21 und c rlöj tnan ts- be fo rdran vid Örlogsflottan, s [l! c <l os
blott 3:ne !tr efter hans intriido vid Kg!. Krig~akadomicn.
Den unge office ren , hvilkon ganska väl insilg, att
J.on mångsidiga. erfarenlwt, h\·ilken måste komma sjömannon till Jcl, ej förvärfva s mod opaulettorna, skyndade att bogära utrik es permission , för att ombord på
handelsfartyg ,-inna den sjö mannflbildning som, till följd
af ,-?tr tlottas HUaliga expeditioner, oj så hastigt kunde
orlJ [d la s inom eget vap en. Don sökta permissionen he,~iljrul es, och i lVIaj mån ad 1822 finna vi Ehnemark förbyn! som lätt matro3 ombord på N ordame rikanska briggen "V auconver" på rosa fri\ n Chithe hor g till Philadelphia. I nä ra tvenne år seglade han, dels i Pgemkap
rrf andre, dels som företc styrman å Nordamorikans ka handel~frrrtygen "Amanda", "Up·us" och "Crisis" samt besökte derunder dels Enropeiska hamnar, dels kusterua
nf Vi.rrinien, Afrika och Södra Amerika. I Lonelon lomnrrdo h an i J auu a ri månad 1828 don N ordnmorikanska
handel ssjötje nstcn samt il.tcrvändc till fäderneslandet med
inhcmtad rik praktisk sjö rnaun ae rfar cnhet.
Den Spansk- A merikrmska oafhänggighets triden, eller
dc enstaka upplopp, upprop, folk.rosningar och strider,
ge nom hvilka det Spanska S ydam crika, silväl som
det till Nordam erik a hiir8nde Mexico, tillkämpade sig
sin oafhängighet af moderla ndet, hade redan fortgått under loppet af flora 1\r, samt listadkommit en omhvälfniug af fiirhiillan dena i Nya verlden. Den ona efter den
andra af de spanska kolonierna lösryckte sig ifrån och
gingo förlomde för Spaniens kromt. Äfveu den nordliga
delen af Sydamerika, känd unel er namnet Columbia, hade under don ryktbare Simon Bolivar äfvonledcs börjat
striden emot den öfverlägsna spanska vapenmakten. I
Spanien vidtog man stora ru st ningar för att, som man
hoppades, med tillbjelp af de af spanska kabinettet vunna Europ eiska stormakterna kunna literföra de upproriska

koloniema till lydnad. Den Unlum bis k a styre l~en vidtog
nödiga mått och steg att möta den hotande faran. Bland
annat ansilg man nödigt att öka den lilla Columbiska
marin on för att kunna uppträda på hafvet emot de snanska örlogsmlinnen. 'l'ill detta ändam:ll inledde mar; äfven underhandlinga r med Sverige rörande klipet aftvenne
r
trenne fregatter. Desoa underhaudlino·a
linicskepp och
ö
.
"Föroch
"T~pperheten"
eu
linieskepp
hade till följd, att
sigtigheten" samt fregatteu "af Chapman" utrustades
1825 på våren i Karlskrona för att afgå till Columbia.
Den 2 Juni hlef Ehnemark förhyrd som l;adett vå
försålda fregatten "af Chapman" liggande på Karlskrona
redd , m en erhöll den 10 Juli transport som styrman på
likaledes försilida lini esk("ppet "Försigtigheten ", ln·ars
tilltänkta expedition dock blef instäld , och Elmemark afgick från skeppet i Oktober månad samma ih. Hans
rastlösa if,'er, att Un ytterligare fullkomna sig i sjömansyrket, förde honom följande å ret J 82G till Enghnd och
vistades han der tills i Augusti 1827. Samma är den
5 J -uli hade han vunnit sekundlöjtnants befordran med
löjtnants rang och distinktion, och var följande året
kom menderad officer p ii kadettexercisfa rtygot, fregatten
"Eurydice" under expedition i Öster- och Nordsjön.
Ehnemark 1 inseende att den rätta sko lan för att bilda
en skicklig manö\· erist och taktiker är frir sj öofficeren att
söka inom rolingarne af ett örlogsfartyg, sölde ny p ermission , fiir att i någon utländ sk örlogsmarin vinna anställning. Elmemark valde den franska örlr·gsrna rinl'n ,
hvilken mod en förvånande hastighet ersatte do stom
förluster den lidit umlor de stora sjöd rahbningar, som
Frankrike hade utkämpat emot England under det för sta
kejsardömet. Han hlef antagen som "Enseigne de Vaisseau" i kongl. franska flottan. Detta var i November
1828. Följande året röner han utmärkelsen att blif,,a
kommenderad officer på GO kanonfregatten "]fl. Marie

'J'horesc", beseglar l\'It>ddhafvet, afmiinstntl' i .Juli månnd såmma år; vinner ny likartad anställning på 44lmnonfrega tten "la Oirce", erhåller tn:msport till fn'gatten
"la Cybele" på 4-4 kanonor; bevistar med detta fartyg
den fran ska flottans bekanta expedition år 1830 mot
A lgicr, uneler amiral Baron D upperres befäl, som slutar
med Algiers intagar.de och land ets franska lwloni sering.
På hö ste n samrna i\r tir h an k ommend erad officer pi\ 20
kanonbriggen "le Hussard'' med station i l\'Iedelhafvet
oeh Spa!lska sj ön, deltager med detta fartyg i blockadon
af T.1i sabu n 183 1, er; följd af den l\iiguclistiska förv ecklinge n i detta rik e. Flera pri ser uppbringas af '•le Hussard'\ och sedan briggen erhfdlit order att afgå till Brcst
blir Ehnemark i Spanska sjön transporterad som komI!Jenderad officer på 84 kanon~keppet ''la Ville de Marseille'\ tillhörande den eskader, surn under amiralen Ba·
ron Ron ssins befäl forcerade inloppet till Li ssabon, efter
hvilken händ else expedition en fortgnr i Meddhafvet och
Spanska sjun.
I egenskap af kommenderad officer pÄ 18 kanonbriggen "l e Rusee" gör Ebnemark sitt sista sjötåg i Medelhafvet inom den franska marinen , hvilken han lemnar ·
i .J annari !833 ftir att efter 4 års frånvaro litervända till
fosterlandet. Hans talanger, sjömansduglighet och kunskaper beltinas af den franska monarken med Hederslegionens riddarkors
Inom den svenska örlogsflottan
hade han 1830 blifvit befordrad till Premierlöjtnant.
Men Elmomark får ej lwila p~ de lagrar han redan skördat. Väl hemkommon anställes han som kommenderad
officer på kadettexercisfartyget k orvetten .Tarramas, och
~rd derpil eller 1834, är han kommenderad som sekond
på briggen Delphin, för att efter ~lutad expedition för(l]'dnas till chef för l:sta Blekinge Indelningskompani.
Den 28 Februari 1835 kallar Kongl. Örlogsrnannasillh,kapet Flhnemark till sin ledamot.

Elmomarks hittill s tillrygg,tlagd:t l 1ana, bclvst af h coch medgångens solsken, visar oss den tilltala;de
bi~Jcu af e n. man , som rastlöst "trnf,'ar att uppBil th,t
mal, efter hv1lket han längtar ~ ll emlirre
·
d en
·
o 11 : <att VllllHt
största möjliga
dug·liglwt i ett •\·!'],.,~, S<J 111 , ' .·1 1u ;;o s t c o r. ,
hinna dot l\L H r, erfordrar de n muugsi digaste bildnin <··
och. den stursta erfarenhet. Mc,n tyvärr inträffar i såväl
natwnernas , som df'n enskilta individor1s ]·1f· 11 10 t cran n•~ar
och
oförutsl·dda tiden , lwilka för e!l hinoo 1.,. . ., oll e·· 1"'~or toare
.
hd kasta sin mörka s la "'o·skuo·~ra
öfve 1· den J'' or·t f·uru
' t· saR
oo
ljusa och lee ude taflnn . En sådan motgå ng trilffade
Ehncmark, och dess fiiljder förbittrade milnga år och dagar af hans annars lyckliga !if.
År 1'>3G blcf nemligou Ehncmark kommellderad som
chef på ångfartyget Odin; exp editionen gällde Öster och
N ordsjö n. Fartyget förol yckades [J ~l kusten af J utland
en olyckshändelse välbekant för eder lH. !T:r. Pure~
bråelserna för olyckan draLbade ch efe n, me n utder dea
vidlyftiga rättcgilngen vanns llkväl den upplysn ingen , att
en · ve~·kli g olycks händ else orsakat strandningen. •' P il
ef~<H'l~ td~age n före påstötningen hade sty rkompassen::.
!l11SSV1Sl1lngs-stati 1· blifvit skurad t ; detta stativ bestuti af
en kolCJnn, som uppbar kumpass·shJll en och i sin ordning var fästad vid en rund bas, ln·i!ande p:1 fyra, med
koppamaglur i däcket fastgjorda kl ot ; genCJm bor tfallan d~t af en kopparuageL som skulle f:tsta kolonnens plint
v1d d.en rund~ basen, ble_f det miijligt för kolonnen, att,
eftergJfYande for dc kraft1ga ryckuingar, liYilk:t sk urning en föro rsakade , sv änga någo t litet kring d cu kulonuen
genomgfien de kopparstången , och de rige nom uppstod i
kornpass skålens bc stlimda ri ktnillg efte r fartygets nwdeJ.
liuie en rubbning. När nu r orgängaren skulle styra den
anLcfallda kursen. bl d' denna naturligt l' lS felaktig i för·
hållande till vinkeln uwllnn fa rtygets verkliga medcllinic och dCJt nu , rorglingarcn Ol'etando , pft sued mot
kans
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medollinicn vridna styrstrccket". Denna helt naturliga
förklaring öfver Odins förolyckande är hemtad ur en
biografi öf\'er Ehnemark införd i "Ny Illustrerad 'l'idning" för den 14 Febmari innevarande &r, och tillägger
biografien: "att det är med glädje, som en sakkunnig
person lernnat denna upplysning, som sätter redaktionen
i stånd att viisendlligt mildra det långvariga hårda omdönwt iifvL'l' Elmemark rörande denna tilldragelse".
Utryu1met nödgar oss att ondast meJ f& ord omnämna de ment frawståeud e detaljerna af Ehnemarks
hedrande rneritfiirteckning. Aren !8i37 och 1838 är han
kommendemcl att tjeustgöra dPls som adjutant i generaladjutantsexpeditionen för flottan, deLs i samma egenskap
i storamiralitets-emLetots första afdclningsexpedition. År
1840 äl' han ansLild som divisionschef på kanonjollar
under expedition med sjöboYäring i Stockholms skärgiird,
samt erhttller samma r\r förordnande att vara adjutant i
sjöförsvars depnrtemeutets kommando-expedition, hvilken
befattning han innehar till April månad 1842, då han
kommenderas som sekond på kadett exercisfartyget korvetten Jarramas.
Men lifven en annan verksamhot shul1e blifva Ehoemark anförtrodd, ett nytt 1·ärf lägges till hans verksam·
het inom det vapen han så innerligt var tillgif\·en. Ar
18,13 är han kommonderad som informationsofficer för
krigsakademiens kadetter pfL fn·gatten "-af Chapman"
samtidigt som han bestrider cu sekonds maldpåliggande
befattning fL samma fartyg. Aren Iö44 och 18-Jf> är han
åter ute u ch plöjer Lafvet i egenskap af sekond om bord
å fn·gatten ''J oscphine '' uuder expedition till .Marocco
Sistnämnde tLr utnämnd till riddare
och l\[(jdelbafvet.
af Kg!. Svärdsorden, återgår han 1846 till sin tjenstgiiring
i sjöförsvarsdepartementets kommando-expedition, blir s. fL.
befordrad till kapten i Kongl. lVlaj:ts Flotta, bestrider föl·
janclo iu·et tyg- och oquipngemfistareLofattningen vid Stock·
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holm s station , intill slutet af ~rptcmLcr månad sumn•::L
år, då han ånyo t j onstgör i sjiiförsnns-dcpartement cts
kommandoexpedition , till hvars chef hnn utnnrnncs och
innehar denna ansvarsfulla post intill slutet nf ru· 1857.
Fr&n 1858 var Ehnemark hcdcrslcdamDt af Kongl. Örlogsmannasälls k a pet.
Det första danska kriget hade i\r 1848 utbrutit och
Sveriges politik manar det Att ku!llma Lrodorl::tuclet till
hjelp. Trupper sammandrog-os i 1\lnlmö och en svensknorsk eskader utrustades. Ehncmark kallades tilll\Ialmö,
för att uneler H:s M:t konun gens vistande derstädes Ijonstgöra som föredragande för flottans lirender i kommamlovHg. Den 27 November sam111a fn· utnämndos han till
riddare af Kongl. D_anska Danuobrogsorden ; 1850 tir
hap chef på kaclctt-exercisfartygDt kol'vc!ton ".Ja,·rarnas"
Dch befordras 1853 till kommendörkapten samt emottager
samma år befälet som chef å linicskeppct Er1rl XlJl.
År 1855 till egna r sig kungl. krigs\'dcnsbv':! kademion
Ehnemark såsom ledamot, en rättvis gtircl ftt en man,
hvars hela embetsrnannabana varit ett oafbrntet arbete i
sjöntpnds tjenst och h vilket arbete lian utförde mod den
·honom egna orduing och nit, som \"ar ett af hufvuddrngen i Ehncmarks karaUlir.
Graden af kontre-amiral til ldl'ln<lcs honom deu :JO
December 18i'l7 och samma :'ir och dag· fiironlnas han
till statsdel och chef fiir kongl. sjiifiiJ·svarsdcpartementct,
sctmt qY:-trstod i kouungens råd in till i:\r ISG2, dB. lwns
taburett intogs af grefve von Platc'n, och Ehncmark för ordnades ntt yara behilhnL: Jnde nm1ral Yid flottans :;tation i Karlskrona, hrilk cn rang itr lKCU utbyttes mot
dun afchef vid kongl. flottnu, dfL flottaus beLilspersonal
detta år reorganiserade s.
s,·ilrdsorJeus Stora koi'S, E:olJiliH.'li(liir~grnden al:'
Kongl. Norska S:t Ola!'sordcn 1·oro de utrnilrkolser l\Jouarken tilldelade EhtWJ!lark .. som de s;;uioJJJ iunl'llaclc
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Riddarevärdigheten af Kejserliga Ryska S:t Annre-ordens 1:sta klass.
Tilltagande ålder bestämde Ehnemark att år 1868
begära nådigt afsked från sin trägna befattning som flottans chef vid Oar1skrona station, samt ur krigstjonstf·n .
Detta beviljades honom, åtföljdt af det hedrande vitsordet af sin Monark att don gamle sjömannen med utmärkt
tro het och nit tjenat Kong l. :Maj t och riket u u der m
lång tjenstemannabana, som varit så uppfyld af heJrande
och maktpilliggande uppdrag.
Till sin vackra egendom Agdatorp 1 belägen i en af
Blekings täckaste dalar, och ej långt från Oarlskroua,
drog sig Amiral Ehnemark undan för att i naturens sköte
tillbringa sin lefuads afton. Här drabbades han af det
smärtsamma slaget att förlora sin maka, född af Klint.
Blott ett enda barn. en älskad dotter, stod tröstande qvar
vid hans sida Utan nil.gon föregående sjukdom träffades Amiral E h nemark af ett häftigt slaganfall, som plötsligt den 8 sistlidne Januari afklippte hans lifstråd. "Frid
öfver hans stoft, ära åt hans minne"! en ofta förut upprepad frids- och afskedshelsning vid grafven.

Den andra enkla dödsrunan jag har att teckna är,
såsom jag redan omnämnt, öfver f. d. Konteramiralen l
Kommendören med St. Korset af Kungl. Svärdsorden.
Riddart'n af Kejserliga Ryska S:t Stanislai-ordens första.
klass, lrdamotcn i. l :~ta klassen af Kong l. Krigsveteu~kapsakademien samt Hedersledamoten af Kong l. Örlogsmannasällskapet m. m. Herr Johan Lilliehööl{, som
afl.ecl i Stockholm den 12 Februari 1874. således knappt
en n1ånad efter den man, åt hvars minne vi nyss egna.t
några få stunder.
Redan blotta upprepandet af de höga värdigheter
och utmärkelser, hvilb komrno Lilliehöök till del under

hans lifsticl äro, hvad honom beträffar, den säkra gradmätaren på den afl.idnes mer än vanliga kunskaper, skicklighP-t i sitt yrke, samt på denna ka , aktereos kraft och
moraliskt goda egeuskaper, utan hvilka ingen sann storhet kan uppstå, snillet må i öfrigt vara huru vidtomfattande som helst. Denna sanning visar oss och bestyrker hvarje stor mans Listoria, och det måste så vara;
ty dygden och moralen äro de grundpelare på bvilka den
monskliga individens fortkomst och blifvande storbet måste h vila, han må egna sitt !if åt konsterna eller veten.
skaperna, åt krigarens eller sjömannens yrke, åt hvad
idrott som helst. Denna Lilliehööks rena, fläckfria karalder, detta hela hans väsende, bilden af gammal S\"ensk
tro uch heder, detta hans varma hjerta, var det, som
icke allenast gjorde den viirdnadsvärde patriarken så
uppriktigt älskad af alla, hvilka med honom kommo i
beröring, utan som äfven föranledde den prestman, hvilken vigde Lilliehööks stoft till den sista hvilan, att vid
jordfästningstalet taga till betraktelseämne : "Si en 1·ätt
Isntelit, i hvilken intet svek är!" ord, hvilka innebära
och beteckna så mycket i den största möjliga korthet.
Johan I,illiehöök, andre sonen till kapten Anders
J ohan Lilliehöök och hans fru, född Stuart, föddes på
familjens gård Sällerhög i Elfsborgs län, den 14 April
1804. Lilliehöök är en gammal ätt, som anses härstamma från en Magnus Pedersson till Kolbäck, hvilken lef·
va t om kring 1410. Den har sedermera sönderfallit i två
grenar, Lilliehöök af Fårdala, som har .M. l på riddarhuset bland adelsmän!'len, och Lilliehöök till Gällared
ot:>h Kolbäck, hvilk en har .M. 6G. Af densamma hafva
tre innehaft rådstolen. Flera märkliga medlemmar hafva
funnits bland denna slägt, hvaribland jag endast vill anföra den utmärkte gcneral-rnajon'n och guvernören öfver
Hin ter-Pommern Johan Nilsson Lilliehöök, Torstensons
11ärmaste man sedan den förre emottagit befälet öfvcr
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svenska hären under tn,ttio iiriga krigets för svenskarue
most priifv ande dagar, och som i hufvudsaklig grad bidrog till den andra stora segren vid Leipzig, som dnck
kostade don tappre Johan Nilsson lif\et. Unelerrättad
af prins Karl Gustaf om scgren, dog hjclten med de
orden: . "Gud välsiguo er min prins, och genom er mitt
fädern esland! "
Johan Lilliehöök Yalde sjölitvet till sitt vitm genus,
och blef också h elt ung, flnggjunkaro vid dftva randc
armeens flotta nf Göteborgs esbdor. Seunn han med
heder bestått sin sjöofficers-examen, utnämndes han Jon
21 Sopternber 1820 till und erlöjtnant vid anneens flotta .
Efter att hafva varit kommonderad på åtskilliga kustbcvalmingsexpeditio ner, följrle Lillichöök flertalet af sina
unga kamraters exempel inom vår flotta i det han begärde samt erhöll utrikes permission för att å handels·
fartyg utbilda sig till praktisk sjöman. I likhet mod
Ehnemark valde han cl Pn Nordamerikanska handels marinen , måhända af det skäl, att, utom nyttan af att
inhemta det engelska spr åket, så nödvändigt för en sjöman, den unga republiken visade en lifaktighet i sjöfart
och handel , som förde stjernbaneret till alla h af och korn
det att yärdigt täfla med Englar.ds vedelsbekanta flagga.
Unde r loppet af fyra år finna vi houorn dels som andre,
dels som förste styrman om bord å Amerikanska handelsfartyg fr?tn Boston. Han besöker en mängd hamnar ptL
N ya V erlclens båda kuster och åte rvänder först 1828 till
fädernoslandet för att efter on kort hvila rtter vända till
hafs, och l)å samma nations handl' lsfartyg ända till
1831, som förste styrman bPsegla verldshafven. I fäderneslandet hade IJilliehöök år 1820 blifvit befordrad till
premierlöjtnant inom flottan.
Så många års erfarenhet till sjös, kunde ej annat
än väcka uppmärksamhet hos Lilliehööks förmän, och
hugnades han efter hand med flera uppdrug. Så ut-
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nämndes han till adjutnut hos stationsbefälhaf,·aren i
Göteborg; att förestå karantänstjrnsten å Känsii; var
chef å kanonskonerten ".MPlus"; bofälhafvure å ånO'faro
tyget "Polhcm"; informationsofficer; samt äu Yidarc chef
' l e (( ; c J1e f' f'ör en b· uta l']OU l(aJJOn jo JJar;
,ao s lw ner (. en " l' 1\ 1g
samt 1842 sekond å korvetten "Najaden'' på detta fartygs tåg till Portugal, Sydarnerika och V osti ud ien · blir
vid hemkomsten examinator vid GiitL' borgs navigationsslwla, samt 184:8 befordrad till kapten och 1848 utnänmd
till riddare af Kougl. Svärdsorden, samt förflyttades förstnämnde år till Stockholms station för utt yjd deuna förestå tyg- och oquipagemästarctjen ston, ll\'ilka befattningar
då förenades i hans hand , för att åter särskiljas när han
lemnade dem.
Sistnämnde iir kallar Kongl. Örlogsmannasä llskapet
Lilliehöök till sin ledamot.
Men hans heth·ando sjömannabana var ännu lRngt
ifrån afslutacl. I egenskup uf chef anförtros hon orn befälet å kadettfartyget korv.etten "Jarramas", och 184950 är ban chef å korvetten "Najaden" under expedition
till Söclra Amerika, Vestindien och Nordamerikas Fören ta Stater. - En auekdot har blifvit mig berättad Min
denna expedition. Korvetten anlöpte bland andra hamnar
Boston. Lilliehöök besökte dervid det aktade handelshus, på hvars fartyg han seglat så många år. Firmans
gamle chef igenkände ej i elen SYPnske officeren, ll\'ars
bröst pryddes mod svärdsorclensstjernan , elen man, som
i t'gonskap af matros och styrman seglat uneler ett främ·
maucle namn på !Jans fartyg. Lillichöök gaf sig tillkänna
och huru stor blcf t'j bandelsmannens och skeppsredarens,
förv~ning när han i den svenske korvettchefen äterfarm
sin forclne matros och styrman. Historien härom blef
snart bekant och Lilliehöök blef föremål för mycken
uppmärksamhet och artighotsbetygelser från BostCJn boarna s siua , och ej minst af det handelshu s, som räknade
)

det som en ära att hafva haft i sin tjenst en man, hvil ken "'enom arbete och förvärfvade kunskaper uppnått den
0
rang och den förtroendepost han nu beklädde. 1850 hade
Lillieböök blifvit utnämnd till varfschef vid kongl. flottans station i Stock bol m.
Lilliehööks vidare meritförtecknin g nödgas jag sammanfatta i några få ord. 1851 blef han ledamot af krigsvetenskaps-aka demien, samt utnämnd till kommendöro
"G Y1fe '' u tkapten 1852. Samma lir chef å augfartyget
sänd t i ändamål att hämta prins Fredrik af N ederländerna jemte gemål, d. v. kronprinsessan s huga föräldrar
till SYerigP. Följande året är han chef å fregatten "Josephine", expedition till Nord- och Östersjön. Dett_a är
hans sista färd på hafvet. Blef ledamot af sjöförsäknugsöfverrätten 1857 och stationsbefälhaf vare i Stockholm
samma är; ~on~mendör vid kongl. flottan den 29 :Maj
18513. och kallades samma år af grosshandels-so cieteten
i St~ckholm att vara ordförande i navigationsskol e direktionen dersammastäde s; kommendör af Kongl. Svärdsorden 1860, samt utnämnd till den höga värdigheten af
kontre-amiral den 17 September 1861. Vid flottans nya
organisation 1866 öfverflyttades han samma är på egen
begäran till kongl. flottans nya reservstat, d§. han samtidigt erhöll kommendörsgra den af kongl. Svärdsorden
med stora korset. År 1~69 vid G5 års ålder begärde
han nådigt afsked ur krigstjensten, ej för att njuta den
h vila han efter väl förrättade värf hade rättighet att finna
vid denna höga ålder, utan för att egna sina återstaende
krafter åt andra värf, hvilka skulle illthta ny frisk lager
i den medborgarekra us, som redan prydde den vördade
patriarkens hufvud.
..
Och dessa vurf, hvilka han med förkärlek alskade
att utöfva, voro cgnade åt den vakandoe tillsyneon öfver
Stockholms navigationsskol a, att med rad och dad , med
uppmuntran och välvilja tillhandagå de derstädes stnde-

rande sjömansämnena , hvilka cu gång, så hoppades han ,
skulle lika som fall et varit med honom sjdf, med heder
f<ira deu blågula flaggan öfvor hafYon Dessrt unge män
vördade och !ilskade honom såsom en faderlig vän och
en såda n var han äfven för dem. Det andra värfvet V?.l'
ett menniskokärlek Pns verit som ständigt tog hans yarma,
deltagande hjerta i ansprlik. Han var nemligcn ordfiirande för N eptuniorden i hufvudstad en, en orden , h vars
förnämsta syftemål är, att med frivilliga gåfvor insamlad e af medlemmarue inom orden, understödja behöt'van·
de sjömän, deras en kor och bam . Lik en tröstens cngel
infann sig den hvitlockige gamle i nödens hyddor för
att med Pgen hand räcka hjelpt>n åt den sörjande enkan;
brödet åt de faderlösa små, och att med egen mun säga
orden: misströsten ej ty - Gud styrer!
Så i dessa ädla värf förflöt hans lefnadsafton. Hvilken skönare, mera tilltalande bild vilja vi väl söka än
hans? och när hans lif utslocknade den 12 sistlidne Februari var det ej en utan f~tsentals af Stockholms befolkning, som under saknad och sorg uttalade de vackra
betydelsefulla orden: Valsignelse öfver ditt minne, frid
öfver ditt stoft!
Den 17 sistlidne Februari jordfästades den hädangångne i Ladugårdslands kyrka under ett stort tillopp
af rika och fattiga vänner, som ville säga honom sitt sista
- farväl! liket fördes derefter till Körtingsberg i Nerike
och begrofs på W i by kyrkogård; och der:
«Sof i ro
Du man med fria sinnet,
Man! med tankens ljus med hj ertats tro.
Dröm är menskolifvet, dröm är minnet.
Sof i ro!
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'J.::'al
vi<l neilliiggandet af Ordförande-cmbetet i l{ongl.
Örlogsm:tJma-SiillskallCt den lG Nov. 1874. *)
Det i\r som förRutit sed:m Kongl. Örlogsmanna-sällskapet scrlnast på detta rum firade sin årshögtid, har
val icke varit rikt på stora tilldragelser inom det militäriskt nautiska området, hnrkPn inom eller utom fädrrneslantlet, men arbetet för ut\'ocklingen af det svenska
sjövapnet har dock under detta tidsskifte icke legat nert' 1
utan fortgfttt m in st sagd t Jiktt rastlöst, som under något
af do många föregående fredsår en. En rekapitulation
af hvad märkligast i detta afseende förefallit, torde derföre vid ett tillfälle som detta icke vara olämplig, och
jag har trott mig kunna för några ögonblick taga Herrames uppmärksamhet i anspråk för framläggandet af
on dylile

Ot·ganisation och styrelse.
Sedan Kongl. Maj:t den Hl sistlidne December anbefallt att en komit6 af 5 Sjöoffic8rare skulle i hufvud
staden sammanträda för att utarbeta ett på utsträckt
allmän värnepligt och indelningsverkets successiva upphörande hvilande förslag till Sjöförsvarets ordnande på
hufvud~aldigen enahanda grunder, som ett dylikt inom
Generalstaben utarbetat förslag till ny Härordning, sammanträdde denna komite den 17 Januari och afgaf den
1G derpå följande April det underdåniga betänkande och
"förslag till gruuder för ordnandet af Flottans personal",
som enligt Kongl. lVIaj:ts den 4 .Maj fattade beslut blef
till trycket befordradt för att till bvar och en af Riksdagens ledamöter utdelas.
';')

Af ordföranden Vice-nmimlen m. m. C. A. Sundin .

Scdan Kongl. Maj:t under Jen l± Novomber 187:3,
med anledning af en af Chefen för Kongl. SjöförsvarsDepartementet då föredragen promemoria angående nya
grunder för ordnanclet af förvaltningen vid SjMörs17arets
stationer, anbefallt Kong l. Förvaltningen af Sjöärendena
att uppgöra förslag till de ändringar i gällande Reglemente för förvaltningen och redogörelsen vid stationerna,
som erforclrades för tillämpningen a:f do i promemorian
angifne grunder, hvilka jemväl borde tjena till ledning
vid utarbetandet af ny lönestat för civile tjenstemännen
vid stationema och ny arfvodessta t för milittlpersonalen '
och sedan kong!. fön-altningen af sjöärcndena, efter det
vederbörande blifvit i ämnet hörde, afgifvit såväl förslag
till nya stater för civiltjenstemän vid stationerna, som ock
förslag till ny arfvodestat för militärpersonalen, hafva
dessa förslager, af Kong!. lVIaj:t i hufvudsaklige delar
gillade, blifvit för riksdagen framlagde och godkände,
samt medel till deras genomförande från och med nästa
års början beviljade.
Förslagen till de reglementsförändringar, som iföljd .
häraf blifva nödvändige, äro ännu icke af Kongl. Maj:t
fastställd a, men lära vara af kongl. förvaltningen utarbetade.
Under den 31 December 1873 har Kongl. Maj :t förordnat en inspektör för sjöförsvarets samtlige praktiska
öfningar samt de theoretiska undervisningsanstalterna vid
dess stationer, med undantag af kongl. sjökrigsskolan.
För inspektören utfärdades den 14 Januari 1874 nådig
instruktion.
I hufvudsaklig öfverensstämmelse med de af 18711872 års sjöförsvarskom i te afgifna förslag hafva nya reglementen för stationernas underbefälsskolor samt exercisskolor blifvit af inspektöre n för !lottans öfningar utarbetade och af Kongl. Maj:t under den 15 sistlidne Juni
till efterlefnad anbefallda. I sammanhang härmed och
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si\surn en fiiljd hilraf har Kong!. l\Ltj:t under samma dag
befallt att, med upphäfvande af såväl reglementet för
Kongl. l\rfaj:ts flottas artilleribåtsmrmskår af den 5 Oktuber 18GO, som ock reglementet för kongl. skärgårdsartilleriets skolor af den 19 N uvember 1867, flottans
manskap af såväl matroskåren som båtsmanshållet skall, ·
med hänsyn till deras användande ombord, indelas i 3:ne
sjömansklasser, förutom rekrytklasscn, inom hvardera af
Je särskilda yrke~grenar, i hvilka de der kunna ifråga·
komma att användas; och har Kongl. l\faj :t likaledes
under den 15 Juni anbefallt, dels att alla båtsmausrekryter hädanefter skola den 15 September antagningsåret, eller om de blifvit antagne efter nämnde datum,
den 15 September nästföljande år, uppfordras till den
flottans station de tillhöra, för att der genomgå rekrytskolan; dels ock, att de båtsmansrekryter: som under
rekrytkursens genomgående, vare sig i land eller till sjös,
möjligen befinnas olämplige till sjötjenst skola upptagas
såsom varfsbåtsmän, äfvensom att inom hvarje båtsmanskompani 2 / 3 af kompaniets styrka, utgörande det yngsta
och raskaste manskap, skola afses för sjötjenst, men den
återstående tredjedelen deremot, under benämning varfsbåtsmän, afses att användas som varfsarbetare.
Nytt formulär till förhållningsböcker för allt flottans
manskap har jemväl blifvit af Kongl. Maj:t under den
4 innevarande månad fastställdt.
Genom Kongl. Brefvet af den 31 December 1873
har Kongl. Maj:t anbefallt att båtsmanshållet skall från
och med den l Januari 1874 fördelas i 4 distrikter och
aerjemte förarordnat särskilde inspektörer för hvarje
distrikt.
Instruktion för inspektörerna är utfärdad den 27
Maj 1874.

Pet·sonalen .
Uppå Kong l. Maj :ts n&diga framställning till seclnaste riksdag har densamma dels ansla~it medel för tilllämpning fr&u och med nästa års början af de nya lönestaterna för officerare vid flottan, dels beviljat ny förhöjd
aflöningsstat för mariuingeniörsstaten från 1875 års början,
dels ock beviljat från årets början åt h varje underofficer
vid flottan under tjenstgöring i land en natura portion
dagligen, eller kontant ersättning derför ; samt slutligen
löneförbättring för matroskåren från och med detta års
början.
Dessutom har riksd agen beviljat dyrtidstillägg för
år 1875 till de stater å femte hufvudtiteln, hvilka icke
blifvit definitivt förhöjda.
Under den 21 sistlidne Augusti har Kongl. M!!j:t
fastställt nya gemensamma modeller för manskapets vid
flottan beklädnad.

. Materielen.
Till en reparationsdocka å Ualervarfvet i Stockholm
har riksdagen beviljat ett anslag af 350,000 kronor, under förbehåll att Stockholms grosshandels-societet erlägger
en lösesumma af 1110,000 kronor, för flottans rättigh9t
att begagna Beckholms ·dockorna, såsom fyllnad till den
till 500,000 kronor beräknade anläggningskostnaden. Af
den beviljade summan utgår 115,000 kronor år 1875.
Till belysning med gas af nya verkstäderna vid
Stockholms station har riksdagen beviljat 28,000 kronor
att utgå år 1875.
Till anskaffning af kulsprutor för flottans fartyg har
riksdagen beviljat 200,000 kronor, hvaraf 100,000 kronor
utgå år 1875.
Till anskaffning af kanoner, lavetter och projectiler
fö r krigsfartygens bestyckning, för Carlskrona befästnin -
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n-a" till strandbaHeriGr m. m. har riksdagen för flr 1876
l>~~,\ ljat 1.000,000 kronor.
1'ill fortsatta försök och öfni.ngar med minor samt
minrtrbden år 1875, bar riksdagen bc\·iljat ~5,000 kronor.
.rrill byggande af krigsfartyg har riksdagen för ilr

do minförsök som härstädes egt rum för gemensam svensknorsk och dansk räkning, försedt mod dubbel jernbotten
å en del af dess unclervattenskropp, samt efter försLikens
afslutaucle åter intaget i docka för möjlig reparation och
för försökens fortsättning nästa år.

lö76 be1·iljnt 1.000,000 honor.

Slutligen torde icke böra förbigås den oj allenast
för detta sam häll e utan ock för sj öförsvaret vigtiga tilldragelse, som under året l.nträffat, nernligen jernvägens
mellan Oarlskrona och W exiö afslutande och öppnande
för allmän trafik ., hvarigenom fl0ttans hufvudstation blifvit satt i förbindelse med det öfriga landet och dess
stora industriella anläggningar, och h varigenom denna
stations betydelse och verksamhetsförrnåga onekligen måste anses ha fva blifvit betydligen förhöjda.

Enligt Kongl. Maj:t uRdiga brof af den 5 Jnni har
nybyggnad vid Oarlskrona station flf en ångkorvett af
tril 202,5 fots hlngd, 3-J.,,:; fots breeld i vattenlinien, 17,62
fots djupgå ende akter, 17 107 fots d j upgftende ftjr, 900
imlikerade hästkrafter nwd beräknad fart af minst lO,G
knop, bostyekacl mwl 2 st. C>,G3 och G st. -1,1 tums reffiaclo
kanoner, blifvit anbefalld; och blcf stäfven de rå rest vid
H. :M:t Konungens besök å varfvet den 7 Augusti, då
jenwäl korvettens rmmn bostämdes till "Sa;;a".
I Hya verkstadshuset å Ondskrona varf har det förgta större jernångfnrtyg, kanon b å ten "Uisa", börj at att
.
byggas.
Ångfrcgatten "V:watlk' och 1\ngkorvettcn "f~ellc", h\:Jlkas betyrlliga reparation er blifvit afs lutade, hafva enhgt
Kougl. Maj:ts n iLeliga generalordres af den 22 Januari,
erhållit eld vis ny bestyckning af r offlade kanoner af 5,63'
o el! -±,1 tumskali bor och u l gör nu oestyckningon å Vanad is:
1
af ö fr o chick: 2 st. G,ll3 , batteriet G st. Ö,G3 , 8 st. G / 4
tums blnnhkruionor, smnma lli kanoner i samt å 41ellc
af: 1 st. 5,63 refliad kauon, G st. L!,l' reffiade kanoner,
1 st. G1/ 2 tums bombkanon, summa 8 kanoner.
l!,ör Stockholms station har blifvit inköpt 1 rekogno:-;erings-scgelfartyg med skonerttackling i samt fråu enskild verkstad olifvit lcyerorad en ny pausarkanonbi\t.
Af den gnmla krigsfartygsmaterielen har korvetten
"~aj:uleu(' blifvit utrangerad och fot·såld, samt utrangerade fregatten "fliithi'!Hn·g" jemväl blifvit försåld.
Utrangerade uneler slopning varande linioskeppot
"Fi\ l'~i:.\tighctcli" har i't Oarlskrona yarf blifvit, i och för
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Om bemanningen *).

De stora fält, som ärrmena hörande till Örlogsmanna·
sällskapets G:e vetenskapsklass erbjL~da för gagnanJe iakttagelser om förkofrande arbete, haf\·a i alla tider nilra benirt örlogsmarinens omrrtdcn om de och ej ligga innanför dess trängsta råmärken. Ett blomstrande tillst&nd,
en fortgll.endc utveckling af ett lands handel och sjöfart
utgö ra till och med bhmd de vigtigasto betingelser fiir
en örlogsmarins tillvaro. Också hafv~ de mycket gemensamt, och behöf\·a hvarandras unde rstöd. Samma
vetensknper räcka bada en hjelpsam hand och en dugando edarenhot förvärfvad p& det ena området kan väl anväudas vid arbete på det andra.
Bemanningen utgör i de flesta maritima länder den
vigtigasto beröringspunkten. Vårt land med ett bemanningssystcm, som för flottan står nära nog isoleradt från
handelsmarin en, har hittills fördett måhända det enda
undantaget härifrån. Atminstone har beröringen ej varit
systematisk och, då den förekommit, mora liknat testamentsgifvarens med den aflägsne arftagarens, än de ömsesidigt hj elp samma syskonens. Omständigheter, hvars
snara utveckling tyckas stå för dörren, synas emellertid
pB. allvar Yilja bjuda on annan sakernas ordning, och då
det nya bemanningssystem, som föreligger, ja, snart sagdt
hvarje dylikt som kan uppfinnas, måste sätta oss i närmare beröring med vår handelsmarin, torde det oj anses
alldeles utom det ämne, som stadgarue tilldela föredragnudon i 6:e vetenskapsklassen om
"Några synpunkter i bemannings(r·ågan (ör flottan"
nu af honom påpekas.
*l

Anförande å Kougl . ÖrlogsmannaRHllskapets högtidsdag af
i 6:tc vetenslmpsklassen, kaptenen m. m. E. Nordenfalk.

Förec] ,·a~anden

1.

'

Först beder jag att med n:~gra ord få \·idrörn, det
närvarande systemet. Det kan blir ej vara meningen att
ingå i någon und orsökning om dess fel och dess fiirijenster. Den frflgan i ~ar sednn decennier varit uttiim·
mande diskuterad. Bristerna isynnerhet liro väl ktinda
o~h ifrigt framhållna - ifri gast måhända under ( ' Il tid,
dä förtjenstorna ej frarnstodo i samma relief som nu, då
det allt mer sig närmande osäkra frarntid~slcedet 0·-~ifvit
ät dem en fördelaktigare bakgmnd . l\ren det tordo Juna
mödan att ej förbise den erfarenhet som vunnits oc1 1 itr
lJbestridlig. Den kan tjena till ledning för omdömet om
det, hvarom erfarenheten ej har nflgot att säga.
Båtsmanshållet har aldrig varit för flottan lwad soldathållet varit för armeen. Det ligger i natnrcn af de Låda
olika yrkena, att det ena ej lika rätt låter förena sig
med plogen och spaden som dd andra. En g-od so l!lat
på roten och on god solJat i ftilt är hittare att i ru och
sammr:J. person förena, än dermed analoga egt·nskapcr l: os
en båtsman. Dessutom framträda fordringarne p<"1 intelligens och sjelfständighet hos den, ln·ar.~ yrke är mång·
sidigare ocl1 oftare lemnar honom utan det stöd som
befälets omcdelbam närb et skii.nkeL sUiJTO än på dcu,
lwaro; yrke tir Litbre inltlrdt nch S(Jl11 oftast har den
tillitsfulla erfarenheten i sitt grauskap. Också har Låtsmanshållet alJrig varit fullt npplmrd viå flottan. Ej
heller bn,r indelningsverket till hela sin stora ide der
Ya rit fullt genom förd t. I olik hd med :,;o ltlat en h:.~r bät.;;mannen p[i roten ej haft att tillg:'i. dE·n hjelp i råd oeh
dåd, den tillsyn och ftin'syu , som endast tillvnrnn af !'Il
talrik kompnnistau., ofta med sam mu fiidel.5cort och uuuma
lundtliga sys~ckittnin~, Pusamt till sUicljer. Cppfordracl t il tjenst har l1an ej hellrr balt sumnta bcfiil. :\len en d) lir
ntlra fc,rbinr1, !~ f. lll t<llan bdhl och rnansknp hiirdc ju ti
f:) L1 : .l'1~ l:t-1'1 r~
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nära tvenne sekler varit förenad
institution, som nu
med historien om vår ära, våra olyckor och vårt &terupprättningsarbete.
Oaktadt allt detta har dock båtsmanshållet gjort
flottan många och goda. tjenster samt i flere hänseenden
lemnat ett godt arbetes resultater. Det är icke allenast
att städse inom hvarje kompa1:1i förekommit individer,
sgm väl kunnat försvara sin plats i den sv&rskötta produkt af menskligt arbete och snille, som ett fullgodt örlogsfartyg företer, samt att snart sagdt hvarje yrkesgren
å våra varf kunnat af den uppfordrade styrkan pliräkna
en icke förkastlig handräckning, utan dessa individer
hafva ,.arit talrika. Förundransvärdt, om man besinnar
att ingen systematisk uppfostrans starka häfstång bidragit härtill , ty såsom sildan kan den exercis i land,
som beskärdes f. d. artilleribåtsmanskåren, hvari för öfrigt endast en del rekryter kunde erhfilla plats, för ingen del anses.
Vidare, om man betänker att båtsmannen h~r tvenne
yrken, hvaraf det som kommer på floltaus del endast
utgör C'n tredje-part, och om nu denna tredje part långt
ifrån att hafva varit bearbetad med alla de kraftiga medel, hvaröfver den militära pedagogiken förfogar, . ändå
gifver så pass goda resultater, så torde grunden till sådant förhållande ej kunna sökas i annat än rnaterialiets

f'örtn'iffligh et.
Anmärkningar mot denna förträfflighet hafva blifvit
framhållna, silsom t. ex. bfltsmanneus tröghet både i in·
tellektuelt och kroppsligt hänseende. Denna tröghet, som
dock väl kan stå tillsammans med en i sjömansyrket
förd elaktig trygghet och ett ofta lofyärdt lugn, skulle
blaud annat hafva den olägeiJheten med sig att fordra
mera tid för bibring:mclet af erforderliga fli.rdighetcr och
upphäfvandct af den för ett godt handterande afnutidens
sammansatta krigsmaskiner så väl behöfiiga inteliigensen,

eller ock att fordringnrno pfi båda m{tste 111insbts och
utvtigen af en af högre yrkesbildning capablarc stam
anlitas.
Frftgan är dock, om ej denna ofördelaktiga ogen·
skap Los materialiet slnllle i det närrnasi e förs\'inna ollor
utminstone vliscntligt förminskas om 3lla dess krafter
från yngre f1 r finge ostördt egna sig åt iirlogsyrkot. I
detta afsecnd0 är vfn· erfarenhet c·i,, så fullsH\urlio-b den
Hvad rosultatn de först nyligen i Yerket
kan blifva.
s::ttta 1itgärdorna att minska la.titudon af rekrytens ::mtagningsäldcr och att gifva a lb rekryter on rati.oncl sjömilittirisk uppfostran. k an komrna att lcmna , hafm Yi C'j
~innu sett. Dock hvad vi sett under tider af oftare fiirckommande sjötflg, är nog att enligt v?tr ftsigt behäfta
den satsen : att Svej'iges manliga befoU·ni11rJ i allmänhet,

innebyggaj'ne å en eller annan provins med cgen clomli.r;t
siraplynne måhända nnclantagne, 'i sig besittc-r de vi_qtigaste af clc egenskapeT som fordras för att dana ,(/Ocla
örlogsrnatt·osM·, om blott systemet ej lägger hi1tclcr de?·cmot. Detta tir en ick0 ovigtig sats att ihl\gkomma vid
nya bemanningssystemers utkonstrner:1nde.
Medgifvas mtlstc emellertid att hincl,•r i systouwt
fi nnas, ty då tvenne så ski ljda yrken och med s~ of•jrenliga iutre ssen skola sammanjt;mkas milstc, äfren 01n
compromisse n gö:·es med god Yiljn, dock alltid en del
sv&righcter q1·arsU\ , alht tenderande att minska f'iirdelarne nf ett i så många :1ndra hilnsccndcn fiirträffiigt bcmanniugssystem .
Dessa Sl'urighetcr , nUppeligcn iilliiH liilclradC' r;å myrket smn systollJet fil!M.er, ~y ne s oss icl;e frflmstått i :,Ildan dag-er att dt" vid det uuYnrrmde skedd frun yrkcsmälinens siJa kunuat framkulla nflgot a lh ntin 11aru yrkande
pCt ett helt och hi\lld mlf, :;ystem. i\.udra oms!iindiglwter,öfvn hvilka dc rj hart uii!:!on kon(r,J!L eller !war-
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uti deras yrke ej haft något intresse, hafva emellertid
stått framför oss, värnepligfssysternet.

II.
Om man söker efter de orsaker, som närmast bidragit att framkalla värnepligtssystemet i Europa och det
uti en tid, då industriella lifvet sjuder af arbetsifver, tagande hvad krafter som öfverkommas kan i anspråk, så
finner man lätt att de äro:
l:o) det ofantligt stegrade bebofTet af massor som
den moderna krigskonsten fordrar för en öfverväldigande
utveckling af krafter, S[;(mt
2:o) det högt stegrade pris på menniskans arbetskraft, som civilisationen medfört.
Då nu detta pris, om lin tillfälligtvis fluktuerande,
dock på det hela har en tendens att än ytterligare stiga,
si\ inses lätt den ekonomiska omöjligheten för ett land,
isynnerhet ett litet och folkfattigt, att anvärfva, underhålla, uppfostra och beväpna samt slutligen pensionera
stora massor af folk, andra olägenheter af ett dylikt system i stor skala tillämpad t, att förtiga. U nderhlillet,
uppfostran och beväpningen ensamt slukar vanligen si\
stora summor som för ~i\dane ändamål kunna afses, och
då den märkvärdiga historiska period, hvari vi lefva, tyckes
gifva 1äta varningar lit folken att vara beredde pli försvar af sin sjelfständighet med hot att annars se den gå
under, finnes nästan intet annat val än den allmänna
värnepligten, som statsekonomiskt taladt, ej är annat än
en natura skatt utkräfd af landets manliga befolkning
under vissa lefnadsår för landets värn. Man kan vara
af olika tankar, hysa olika förhoppningar om de mer
eller mindre rent välgörande verkningar som i stort åtföljer utgörandet af en slidan skatt med kroppfln - visst
ar, ~ttt den är hård och endast fiirsvarbar på grund af

. i!\

tvingande nödvändighet. Lätt kan den endast kännas
i samma mån som fostrrlandskärlekens låga är klart
brinnande.
Fri\ n denna synpunkt sed t. inses lätt att värnrpligtssystemet icke kan vma betingadt af samma stora nödvändighet för flottan som för hären. För den sednare
är anskaffandet af de många soldaterna den största lifsfrligan just på grund af detta behofs storlwt och dyrbarhet, under det att vetenskapen och den högt uppdrifna
industrirlla konstfärdigheten göra anskaffandet af materiellen till en jcrnförelsevis lättn rr snk Vid flottan åter,
är det just materidlen som företer de störs'a svlirigheterna på grund af de11Sammas alltmer öfven·ägande in·
flytande i krigisk kraftutveckling, då derrmot bemanningen är der mera lätt anskaffiig, dels pä grund af dess
jemförelsevis ringa antal och dels deraf att det pil sjön
inlärda yrket med bestämd fördel kan direkt tillgodogöras
i handelsflottan, då soldaten deremot finner föga tillfälle
att i industrien tillgodogöra sig. sina militära kunskaper.
Pli grund af dessa fqrhållanden och i betraktande af de
hos svenska befolkningen i allmänhet inneboende anlag
och lätt uppväckta håg för sjötjensten, våga vi plistå att
anskaffande af bemanning för en Sveriges flotta, skulle
densamma äfven uppbringas till all önskvärd styrka, ej
kan förete några särdeles svårigheter -- fitminstone ej
sådane som nödvändiggjordA ett tvångssystem.
Låtom oss nu taga ni\gra synpunkter för bedömmandet af värnepligtssystemds tillämpnings barhet för
flottan.
Det är klart att vid utkräfvandet af en så dryg
skatt som den allmänna värnepligten innebär, rättvisan
i fördelningen af bördan fordrar en lika vämepligtstid
för alla. Men då freden är det normala tillståndet, beror
det ej så mycket på denna tid i sin helhet som fastmer
på den del deraf, under hvilken den värnepligtige måste
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stå under fanan i och för sin utbildning. u no er uttalande af den grundsatsen att alle värnepligtige äro skyldige att tjena under fanan i tvenne år, hafva komitterade för granskningen af det nya härordningsförslagl't
dock ansett att hela denna tid ej bör utkräf•·as, annat än
för såvidt det fordras för att fylla bristen på frivillige
Pliter till underbefäl, men för öfrige inskränkas till den
tid, som af utbildningen till de olika vRpenslagen, hvaraf
hären bestiir, ovilkorligen betingas. Sålunda har tiden
för fotfolket och trängen blifvit satt till JO 1 / 2 mi'111ader
för den första utbildning en och derpå tvenne repetitionsöfningar i 3:e och 4:e årsklasserna till30 dagar hnndera ,
samt slutEgen 10 dagars öfningar för hvardera af landtYärnets yngsta ftr~ldasser, tillsammans utgörande något
utöfver 13 månader, hvilkct är det lägsta för något vapenslag. Vid kavalleriet åter är utbildningstiden anslagen till 17 månader, förutom do tvenne repetitionöfningarne il 80 dagar hvardera i B:e och 4:e årsklasserna, hvilkei är det högsta.
Huru passar nu niigon af dessa tider för flottan?
Komiteen för ordnandet af ett på allmän värnepligt grundad t sjöförsvar säger derom: att som sjökrigsmannens yrke är mångsidigare än de fleste och svårlärd t
i förhållande d01·till, fordrar det af yrkesmännen, äfvcn i
lägre befattningar, många särskilda praktiska färdigheter,
erfaren het och kunskaper, h vilka icke kunna förvärfvas
utan flerårig öfning till sjös och om bord å fullt utrustade
krigsfartyg, hvadan deras bibringande tager jemförelseYis
lång tid. Vidare, att som värnepligtigc icke torde böra
under fredstid genom allmän lag fästas vid flottans aktiva tj enst alltför lfmg tid, h vilket skulle hlifya fallet om
de qvarhölles hela den tid som vor0 behöflig för att utbilda dem till en någorlunda duglig stam, så är be hofvet
af en stamtrupp för flottan nödviindigt.
Sålede;;; en stam, den gamla öfverklagade aparat.:m
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af en fullgod trupp och en mindre öfvad. Endast på
detta sätt har tj<'nstetideu under flaggan för den värnepligtige kunnat nedsättas till ungefHrlig likhet med hvad
för hären eger rum eller ett Cu·, och detta <h att hufvuclsakligen användas till behöflig militärisk daning i exercis skolorna på land och enelast nttgon kortare tids tjonstgöring ombord, d. v. s. han skulle gc'nomgå en kurs sådan som vi nu anse tillräcklig för att af L;Hsmans ·rekryten göra en tredje klassons sjöman.
stammens betydliga ökande i antal utöfver h vad den
nu är, furdras såsom en gifn·n fci ljd ni' rletta system .
Detta ökande är föreslaget stt att med densamma hela
vår nuvarande materiPl m& kunna bewuuuH;; och i krigstid inöfvandet af ersättningstrupper bestridas. Vidare
bar komiteon ansett att, med antagande cleraf att vi
erhölle en dubbelt så stor sjökrigsmateriel, som den vi
nu ega, Yärnepligtige inflätade i stammen (således till
omkring 50 "Jo) skulle i krigstid lemna tillgångar till
den sålunda ökade materielens bemannande. Den sannolika förminskningen af fartygens tjenstbarhet i behofvets
stund - väl skötta under freden af stammen, som de
m&ste antagas vara - synes häraf blifva en oundviklig
följd. I sanning, systemets inpassande på flottan synes
ej kunna ske utan betänkliga uppoffringar, och då det ej
möjliggöres utan medelst en proportionsvis stor stam, för
h vars undvikande systemet j u st var tillgripet, synes med
fog knnna siigas att det, uppfunnet för krigsmakten till
lands, ej är lika tillfimpningsbart för brodern p/i hafvet.
En annan följd är den icke obetydliga kraftforlust,
som för flottan mäste uppstå genom det dryga uppfostringsarbetet, nedlagdt på de ständigt vexlande massorna. Komiteen har kommit till sannolikhetssiffran
1500 om ihet. Detta antal, som genom den föreslagna
viirnepligtslagen skulle till flottan utskrifvas, innesluter
dock handelsflottans maskinistpersonal, och idkare af de

borgerliga yrken, som kunna rubriceras skoppshandtvf'rkare. Om antalet af dessa sednare äfven beräknas så
högt som till 1 /~ af fulla antalet, blifver dPt ändock (>mkring 1000 värnepligtige ynglingar om året som skola
exerceras. Med uppfostriugskrafter, som ju äro ganska
dyrbara, bör man följaktligen hushålla ; detta torde bäst
ske genom att så till sägandes konsenhora dem på ett
mindre antal och fullborda arbetet samt sedan för den
tjenst tlottan äfvcn i fredstid har sig uppdragen, draga
nytta af det nedlagda arbetet. Men dylika krafter förslösas genom att gifva ett större antal en half uppfostran
(om den ens så kan benämnas), och sedan förlora subjekterna ur sigte samt för iifrig tienst hålla en särskild stam.
Der,na kraftfiirlust i>kas yttl'rligare derigenom, att af de
sålunda i handelsmarinen utsläppta värnepligtigo , icke
mor än 50 °/0 anses tillstädeskomma vid ett uppbåd och
torde med afseende på de olika yrkenas beskaffenhet
denna förlust komma att företrädesvis drabba de kategorier, som äro afsedda till skeppsbemanuingarne, eller just
de, som blifvit påkostade den militära uppfostran.
Jemte den ansträngning, som sålunda årligen tages
i anspråk för de 1000 vä:rnepligtige ynglingarnos uppfostran, måste äfven en icke obetydlig sådan nedläggas
på stammens vidmagthålhnde. En föreställning om det
arbete som härtill måste åtgå, gifver den årliga rekryteringssiffran 144. Krafter äro visserligen gjorda att brukas, men om flottan nu verkligen skall gå en större framtid
till mötes lära ej föremål för arbete komma att saknas
Frågan blifver då, tager ej ett vämrpligtsystem fiir bemanningen mera krafter i anspråk än som för andra oj
mindre vigtiga intre ssen är nyttigt?
Vi vilja nu se värnepligtssystemet ur synpunk ten
af den beröring mellan örlogs- och handelsmarin en som
det tillstädj er. I fråg<'L om denna boröring torde don
gamla satsen om gåfvor och gengåfvor obetingadt gälla

och får dervid ihågkom mas att ''mottagaren är här vidlag
den som nppskattar gåfvans värde.
Örlogsflottan lånar af handelsflottan årligen omkring
1000 21-årige ynglingar - lätta matroser kunna deras
karakter i mönsterrullorna möjligen !:Jerättiga dem att
benämnas. Detta är för den icke särdeles rika hand elsflottan on icke ringa gåfva. Och hvad tlr gengåfvau ?
J o en del yttre hållning och lystringsvana som de återvändande ynglingarne medföra, samt dessutom en viss vavapenskicklighet, hvilken dock, enlir för elensamma ej
finnes någon användning i det fredliga yrket, af detsamma föga skattas. Enligt vårt förmenande kanuner
det förhållande som örlogsflottan hä·rigenom ställes till
handelsflottan af den sednare att uppskattas mera som
tagarens än som gifvarons, och som all handel till sin natur är sjelfvisk, skulle deraf följa att denna del af beröringen ej bringade omsesidig tillfredsställelse.
Genom att i det enkla värnepligtssystemet införa ett
vanligen dermed förenaclt elitsystem, har komiteen afsedt den fördelen att, då flottan sättes på krigsfot, ur de
vårnopligtiges led kunna erMlla en välbehöflig tillökning
i stammen af såväl befäl som underbefäl, korporaler och
förbandsmän samt eldare, utan att i fredstid behöfva
betunga flottan med dess underhållning. Då för dessa
eliter skulle beredas tillfälle att på samma gång de erhålla sin militära utbildning, äfven i stationens skolor få
inhemta do theot·etiska insigter, som erfordras för komplettering till befälhafvare å såväl ångfartyg som seg .
!ande fartyg, allt under åtnjutande af de ekonomiska fördelar, som fur stammen äro fastställde, synes denna del
af beröringe n icke annat än kunna uppväcka ömsesidig
t i Il fr e dss täll e l s e.
Endast det kan anmärkas att befäl är ej den bemanningskategori som handelsflottan anser sig böra behöfva i utbyte. N avigatiansskolorna med en billig u n-
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d01·visning lemna årligen ett tillrtlckligt antal kaptensoch styrmansämnen ifrån ~ig.
Pullgoda rnatroser är
det, hvarpå handelsflottan anser ~ig me.~t fattig och skälet
dertill är ht fltt in.5e. Handeln söker alltid dc ginaste
utvägarne och Je 1illigasle s'ltten, oftast med ögonblickets
kraf uteslutande i sigte. Arbetsfördelningens grundsatser ltar med den utvidgade handeln vunnit tillämpning
på bemanningen och som naturligt iii\ ej förbättrat dess
mångsidiga yrkesskicklighet. Professionella riggare utrusta fartygen i hamn och giira de sjörnansarbeten, som
förr var matrosens stolthet, öfvcrflödiga. Dc regnliera
traderna tendera vidare tiil ensid ig yrkesutbildning. Sjömansskapet hos dem, som uteslutande besegla våra kuster,
vår sjöfartsidkande allmoge, Llifvcr af flere skäl för allmänt bruk underhaltigt. Hvad under då om örlogsrnatrosen med sin mångsidiga utbildning är ansedd och begärlig. Att han i handelsflottan mottages med öppna
armar, det hafva vi erfarit.
Sålunda, om ett system funnes - och sådane finnas
- som årligen gaf (lånade) handelsflottan ett antal goda
matroser mot det att de väl försörjdes och i krigets stund
åtcrlemnades, skulle ett sildant af handelsflottan utan
tvifvel hälsas med den tacksamhet, som uppfyllandet af
dess verkliga behof ensamt kan åstadkomma.
Till hvad redan är anfördt hafva vi att registrera
en fördel, som utan vederlag af flottan ensamt åtnjutes.
I likhet m0d alla konskripstionssystem för örlogsflottors
bernannande påräknar värnepligtssystemet fördelen deraf,
att industrien redan undangjort den vigtiga del af uppfostran, SOll l i förvilrfYande af Ejövana innefattas. Utan
denna fördel vore viirnepligtssystemet för örlogsflottors
bemannande otänkbart. I ett afseende är dock denna
fördel förminskad, då bandterandet af den nu mot förr
ojemförligt mera komplicerade sjökrigsmaskinen, upptager
relativt större del af örlogssjömannens uppfostran än for-

dom, då krigsmaskinen var enklare, vnpnens bruk lätbre
inhemtad, och sjömanskapet det allt annat öfvervägandc.
Men om ock nämnde förhållande i sin måu kan
anses bidraga att ibland yrkesmännon förskaffa institutionen en viss grad af popularitet, som öfverskyler mfwga
olägenheter, så bidrager det å andra sidan att minslm
denna popularitet, ibland massan af Yärnepligtige, dc so m
('.i si\snm l'liter qvarstanna inom örlogsflottan, utan efter
sin årskurs genast återgå till sitt gamla yrke. Dutta
yrke har 21-åri ogen valt och sedermera utöfvat unde1·
en ålder, då sinnet tager dc varaktigaste intrycken af
omgifningcns vanor och åskådningssätt. Denna bana och
dermed forenade sträfvanden skola nu afbrytas för fu llgörandet af en skenbart hård pligt, hvars grund han icke
vid 21 ilrs il.ldm· kan anses hafva gjort sig fullt reda för.
Hans vanor skola då utbytas mot andra, hvars stränghet
och punktlighet helt stlkert bjert afsticka mot de förra,
hvilka tilläto en långt mindre påkostande hållning. Det
ilr fara yärdt att de allnrsamma sysselsättningar, som i
exercisskolan be(lrifvas och den noggranna öfning, som i
kasernen fordras, för hans inbillning utgöra raka motsatsen till det fria sjömans- eller fiskarel if han älskar och
att han efter slutad kurs återgår till sitt förra yrke med
allt annat än blida känslor mot det han lemnar. Han
har i det sednare ej stannat länge nog för att der erfara
anuat än tröttheten af det första läroårets mödosamma
vandring.
Fara värdt är äfven att dc Y~Llkända olägenhetemu
af en blandad bemanning, af en i sitt yrke öfverlägsen
och en cleri underlägsen klass, skulle isynnerhet i krigstid, då sammanflätningen blifver allmän, framträda i all
sin styrka, öka afvogheten mot örlogstjensten och då sådant lätt sprider sig bland befolkningen, göra värnepligten
vid flottan impopulär.
lVlycket olika äro förhoppningarne om det goda in-
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flytande på befolkningen i allmänhet, som systemets an·
hängare fr~mhålla såsom en naturlig följd af den kroppen utvecklande och sinnet stärkande militära uppfostran
hvarje yngling måste erhålla.
Vedertiakare säga att
dett:>, goda inflytande mer än motväges af den skadliga
inverkan på en 21-årig ynglings moralitet garnisonslifvet
måste medföra, samt af den håglöshet för tarfiiga och
träg11a sysselsättningar, som militärtjrnstgöring anses upp väcka. Det är tydligt att, då sådant förnämligast beror
på den omsorg, hvarmed iifvPrvakandet och handledning
sker samt på befolkningens känsla för sedlighet sådan
den finnes af naturen uch genom uppfostran i hemmet
blifvit väckt, -- hvar•1m
endast erfarenheten vid
systemets tillämpning kan tala - det vore vanskligt att
i detta hilnseende ställa systemets horoskop. Andra länders nfarenhet är dervid föga tillämplig. Egen ensamt
måste gälla. Ett kan dock autagas, att i detta afseende
vårt nuvarande system är oupphin neligt - och att ett
värnepligtssystem måste blifva detta långt underlagset.
Olägenheterna deraf att båtsmannens omsorger och tankar delas mellan ett hem på landet och krigstjensten och detta icke ens i lika lotter ·- hafva vi märkt och
anmärkt. Fördelarne åter för disciplinen af den sedlighetskänsla, som detta modförer, torde framstå klarast
först då, när ett annat bemanningssystem nöd vändiggör
den alltid bristfälliga hjelpen af skärpta krigslagar och
ett strängare reglemente.
Hvad sjelfva materialiet beträffar, så säger komi.teen att
Sveriges sjöfartsidkande manliga befolkning vid 21 !hs i\ l der - utan tvifvel är ett bland de
bästa som för detta ändamål finnes. Att så är fallet, äro
vi ingalunda hugade att bestrida, isynnerhet som vi ej
hafva någon direkt erfarenhet att i. detta af~eende i'tbepa. Ty bäde den, som vanns från sjöbeväringens dagat·
och den, som gafs vid handen af sjöfulk~ förhynwd~:~ för

ett tjugotal af i'tr sedan, torde ej billigtvis kunna framdragas. Hvad vi deremot kunna antao·a är att om ock
o
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den 21 årigo fiskargossen, eller jungmannen på de ångbåtar, skutor och de skepp , hyaraf handelsflottan består,
fått nS.gon sjövzma och duglighet i sitt yrke, detta ej
gifyer någon som helst garanti för att ban är lätt att
disciplinera och bibringas örlogsmatrosens måno-a
mili n
tära färdigheter.
För Sveriges manliga befolkuing är
visserligen icke 21 år don fulla utvecklingens ålder,
den inträffar i. allmänhet vida sednare. Men sjölifv et
utvecklar ynglingen fortare: krafterna likasom sinnet
blifra styfvare och svårare att böja ocl1 lämpa i annan
rigtning än den en gång redan tagna. För att fullt och
till ett bestämdt lindamål tillgodugiira ett i sig sjolft så
godt material som det ifrågavarande, borde sålunda arbetet denned lJörja tidigare. .Men när så af flere skäl ej
kan ske, blifver v[irdet af materialiet praktiskt taget förringadt och förbättras ingalunda deraf att öfningstidon
är otillrilcklig.
Ehuru väl nl\gra noggranna statistiska uppgifter an- ·
gående -vrkesfiirde lning· bland Sverio·es
kustbd'olkniuo·
o
b
först med en införd vttruepligt och dermed följande noggrann enrollering torde kunna erhållas, kan väl rimligtvis antagas att det är den både i. fysiskt och moraliskt
hänseende bästa delen af Sveriges icke besutna skär·
gardsbefolkning som söka sin näring af sjön. (De besutua,
som i skllrg&rden äro ganska talrika, lära icke kun ua
komma inom flottans värnepli.gtslag, om de ock såsom
binäring iuka ullgot fiske). l\fen då kuststäderna bidraga
med en betydlig kontingent till haneldsflottans bemanning, kan väl ock antagas att värnepligtsmatcrialiet vid
flottan skall bdinnas uppblamhdt med individer, sorn af
helt andra orsaker än Jen brinnande hågen eller yrkes arfvct valt sin vistebcort i skansa m e på våra coopvardi män. JVIcd ett nrd typerna Llifvtt m[ingahanda och af
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väsendtligt olika godhet för militäm änd,tmål. 1\fed en
allmän vänwpli.gt finnes dock intet val. Det onda måste
tagas med det goda och allt bearbetas på lika tid. Den
olikhet i resultatens jemnhet, som häraf följer, blifver
större i samma mån som yrket är svårlärdt och tiden
för dess inlärande kort.
I dc anförda synpunkterna är värnepligtssystemet
betraktadt endast med afseende på hufvudmassan - den
rent militära bemanningen. I enlighet med komite·
ens fiirsiag ~kulle värnepligtige vid flottan utgöras äfven
af hand elsflottans maskinistpersonal och skeppsbygeri etablissementPrnos skeppshandtverkare, såsom ingeniörer
och ritare, timmermän, smeder. plåtslagare, samt andra
trä - och metallarbetare vid skeppsvarf och sådane mekaniska verkstäder, som hufvudsakligen bedrifva skepps·
byggeri, äfvensom sPgelsömmare och repslagare. Att
föga utbildad arbetsskicklighet kan påräknas af den 21årige arbetaren är vis,>erligen sannt, äfvensom att erforderlig kontinuitet i varfsarbeten näppeligen knu &stad,
kommas genom ettårig tjGnstetid. Också har äfven här
en icke ringa fast aflönad personal ansetts nödvändig.
l\'Ien af hitt insedda skäl f,jreter dock icke dt•nua sida
af systemet olägenheter jornförliga med detn, som vi ofvan sökt utvisa kunna drabba do öfriga. T,·ärtom tro
vi att med hvad bemauuiug>system som för flottan än
må kunna utkonstmeras, en konskriptiou af si\dnne eldare- handtverkare m . fl. nöd\'ändigtvis måste anlitas för
att fylla det behof, som i krigstid alltid maste uppstå
hvad dessa kategorier beträffa, och so m värnepligtstiden
är föreslagen att räcka i 1:2 iir (d L·lad t~ i tvät1no uppbåd
a 6 är hvardera}, bör isynm· rhut m eJ 2:a upbådet en
ganska god handtverksskickli ghet kunna pil.räk nas, hvadan
åter denna del af system d i priifningeus ~tunrl visar sig
till sin största fördel.
H vad värnepligtssystemets ekonomiska sida beträffar,

möta stora svil.righeter vid att komma till exakta siffror.
Korniteon beräknar kostnaden för värn ep l igtiges beklädnad , sängservis, unelerhåll och aflöning (den sednare
6 öre pr dn g) till l krona p t· dag samt kasern och inqvarteringskostnader till 30 kr. om liret, hvilket utgör
396 kronor om året för hvar man (n . v, kostnad för en
matros utgör i rund t tal 400 kroner årligen) . Härtill
borde naturligen läggas kostnad för enrolieringen, som,
urn den än bedrifves tillsammans med härens, dock för
flottan bör upptagas; vidare transportkostnaden, kostn~
den för det ökande af stammen, etablissement och öfningar, som systemets ändamälsenliga tillämpning kräfver,
m. m. för att komma till den summa, som erfordras fiir en
jemförelse med kostnaden af det nuvarande bemanningssystemet. Vi kunna af dessa betraktelser litt se
att systemet, utom den natura skatt hvarpå det är bygdt,
fordrar uppoffringar af icke ringa belopp. En jemfiirelse
mil dock leda till hvilka resnitater som helst, den sidan
af saken kan ej vara af någon öfverväldigande betydelse,
ty kostnaden fiir densamma kommer alltid att röra sig
kring siffror, som i jemförelse med den dyrbara materielen och flottans öfrige krigsanstalt är nnga.

III.
i

De anmärkningar vid värnepliktssystemets antagande
för bemannande af en flotta, h vartill upptagandet af här
ofvan anf<1rda synpunkter gifvit anledning, kunna sam·
manfattas sålunda: Att den nödvändighet, som kan komma att betinga dess antagande siisom grund för en härordning, ej i jemförlig grad existerar för flottan.
Att då fordringarne på elen del af värnepligtstiden, som
är afsedel för yrkesntbildningen är för flottan vida större
än för hären, men elen för hären erforderliga ticlen blif.
vit den gällande, systemet blifver tillämpningsbart för

:>iii i

flottan c nda~t i förening meJ en jemfiirehevis stO!' stam,
eller just det, h'' arifri\n syst<:>met är till Pn del afscdt ntt
befria.
Att det så lund n rj tillåter en homogen bemanning,
utan sb1par tvenn e skiljc1a yrkeskl:1sscr, af hvilka den
en es yrkesund erlägsenhet just i krig då systemet skall
pröfvas , kan på ett behinkligt sätt för svaga fartygens
tjenstb:1rhet.
Att dess tillämpn ing för flottan är förena rl med on
del ocrsatt kraftförlust. Att det hvarken tillåter vapnet
fritt urvfil ur det gifna materialet eller frihet att dann
det efter sitt behof.
Att den beröring det åstadkomm er m ed handelsflottan ej har utsigt att i alla hänseenden uppväcka ömsPsidig belåtenhet.
Slutligen må tilläggas, att vid fn,dsbrott stora svårigheter , beroonde såväl af vårt lands klimat och utsträckning som af systemets egen natur, och således till största
delen oafhjelpliga, skola uppresa sig emot möjligheten
för ett uppbåd att sk ynd sa mt lyda signalen till inställelse
under flaggan , hvilken oläge nlwt är desto betänkligrtre,
som nutidens politiska förvecklingar ju pläga hastigt
uppkomma och krigen skyndsamt afgöras.
Vi hafva ofvanfiire angifvit de hufvudsakliga anmärkningar, som ur sjömilitärisk st&ndpunkt kunna göras
mot båtsmanshållet såsom be manningsinstitu tion för flot·
Om det också å ena sidan rr.åste medgifvas att
tan.
dessa anmärkningar äro af den beskaffenhet att de, då
större fordringar pli sjöförsvarets kraft gjort sig gällande
uti en i alla afseenelen starkuro materi el än den vi nu
ega, ej längre kunna förbises utan nödvändiggö ra vare
sig en väsendtlig modifikation af sj elfva systemet eller in·
förandet af ett annat so m medgifnr bildandet af en homogen bem anning med full t utv eck lad yrkesskicklighe t
- så kan å andra sidan ej motsägas, att om ett ny tt

Lemanuingssyst om uvi.lkurligeu vid en tiuigure perio d
skall införa s, fordringarn e på detsamma från yrkesmännens sid('!. måste ställas så högt att det uya obestridligen
blifvor bä ttre än dt't gam la .
Till ledning vid ett omdörr1e i lwad mån värnepligtssystem et skulle komma att uppfylla detta vi ikor kunna
följande jcmförclser tjena.
Båd a systomen lom11a hvar f•.ir sig en bemanning,
Lmrs användbarhet betin gas af tiJlyaron af en &tam,
dock i l1elt olika proportion er. On1 nemli ge n btitsnutnn ens tjonstetid antages till :W å r ( h vilket med L•ltal ej
torde vara för högt, för så ,-idt endast de , som erhålla
uppfostran vid flottan , der ut i in gå), så tillåte r denna tid
7 är i aktiv tjenst under det att vtirnepligtigo ondast
hafva ett år för sin utbildning. Men om det nu ock
måste mcdgifvas, att en d el oersatt kraftförlu st uppstå r
vid båtsmanshåll et genom de afbrott i utbilLlningens
jemna fortgång, som af hemförlofninga ru e föra u ledas, h vilken kraftförlust dock ~i r vida mindre än . den, som vi ofvanför sökt visa är frå n värnepligtssystc mets tillämpnin g
oskiljaktig, så. är det dock tydligt att deu utbilduiugsgrad ,
som båtsmannens så mycket hlngrc tjenstetid medgifvcr,
också till!lter en jem fö relsevis betydligt mindre ta lrik
stam äu den värucpligtiges ettåriga drlllii; g nlidvändiggiir.
Denna oinsUindighet jemte den att båtsman u tm likt
stammatrosen är en "kro nans karl" bidragt>r att i botydlig m:"tn fii rmiuska den klassl-::ilnaJ, wm för tjo nsten
ofördclaktig:1st framträder ino111 rl'liugamc , der Llandningon och s ä l u nJa äfvcu friktiou eu är fullständigast . l\1rllau
stammen och värnep ligtige åter, d t•r dessa u tje mn a ude
morncnt cr iek e f{irefinnas, m a~te klasskillnade n framtriilla
i all sin skärpa. Erfarenhctcu har ock visat att u nder
nuvarande förhållanden de n uilstan a lld eles fursvi nn cr 1
när Låtsmarmen n!ltt eu med matrosen något jcmförlig
grad af yrke s utbildning, och all deL uli.>tau utc slutaudl~
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är den råa okunnigheten , som drabbas af den öfverlägsna
yrkesskickligh etens brist pft undseende.
Vid båtsmanhållet, är liksom vid värnep1igtssystemet, urvalet ur ett i allmänhet godt material ej fritt,
men ett strängt anvtindande af d0 ganska Yidsträclda
approbations- och ka~ sa tions-rättigh e terna upphäfva i högst
väsendtlig grad denna systemets brist vid båtsmamhållet.
H Y ad arbetsskickligheten i slu·ppshandtverkerierna
beträffar, kan med fog- antagas att C'n jemf(1relse mellan
de båda systempn bör utfalla till värnepligtighetssystemets
fördel dtL det till varfven lemna yrkesmän, men båtsmanshållet till stö rre delen dil ettanter. Denna fördel
förminskas dock i någon mån af de värnepligtiges korta
tjenstetid.
En jemförelse mellan de båda systemens förm åga af
en kort mobiliseringstid utfaller, som lätt inses , till ute·
slutande fördel för båtsrnansbr11let.
E'ri\gan är nu om en värnepligtig bemannings fördel
af en större sjövnna ·-- en term som ej må förvexlas
med sjömanskap, hvilket åter beror ej allenast på sjötid
utan pit både anlagens och erfarenhetens halt - uppväger dess underlägsenhet i så många andra vigtiga hänseenden, att värnepligtsystemet skulle på det hel a kunna
anses bättre motsvnra flottans behof än för båtsmanshållet är möjligt, (ty si\ som förut är antyd t systemets
kapacite att i detta häns eende förbättra den bemanning
det lemnar, är ännu p å iångt när icke uttömd). Det är
förut anmärkt att sjökrigskonstens utveckling har förminskat det relativa värdet af den för sjökrigsmannen
dock så absolut oeftergifliga egenskapen af att känna sig
fullt hemmastadd med det element, som trycker sin prägel
på snart sagdt hvarj e, äfven den minsta del af hans
tjenst; bärtill må fogas att Sveriges geografiska läge och
naturen af dess skeppsfart berättigar till den förmodan
ait do GO 0 ' 0 af ett uppbftd ) som enligt komiteens be-

riikning ku11mt anses vid kallelse nteb1ifva, sannolikt
skulle knmwa att utgöras just af dli bästa matroserna ,
och att fi s kan~ och kustfarare fiimämligast voro de, som
kunde inställas und er fl aggan .
Huru som helst denna uppskattnin g af yärnepligtssystemots relativa värd e fin må utfalla, si\ kunna dock
de mot detsamma !!.iorda anmärkningarne. om de fiir öfrigt
äro befogad e, Pj ans E'S ovH sendtli g:1. Sodda från sj ömili tärisk
st åndpunkt, gälla de alla syste met, l'j den fiircslagna tilllämpningen deraf. hvilk cn, så vidt vi kunna se, noga
tillvaratagit alla de förd elar, som oms tänd igheterna kuudo
m Pdgifva . Endast med tYekan hafva de blifvit framställda. Men betänkli ghetor böra försvinna då man står
inför sitt öde - sitt eget l'ller det käras.
Tidpunkten torde ej heller anses ohimplig , då det
föreliggande för~ l aget så Yid t bekant ä r, ej ä nnu blifvit
understäldt Kon gl. Mnj :ts nådiga pröfnin g, iinnu icko
erhiUlit karakten' n af ett Kungl. l\I aj:ts försla g., och dessutom är tillkommet på dl'n andra statsmagtons uudc:rdåniga anhilllan såsom ett möjligt alternat[y mot bibehållande af det nuvarand e bemanningssystemet Frågan
är slill'des ännu öppen och dess stora vigt uppfordrar det
kritiska omdömet.
Hvad framtiden skall bringa oss det vet ju ingen.
Det kan sålunda väl tänkas att båtsmansMilets afiösning
blifv-er en niidvändighet utan att d0t ny a systemet ov ilkurligen skall grund as på allmän Ytirnepligt. Vi mäste
då se oss om efter ett annat. Systemer finnas många,
ty de äro i det hela taget ej annat än former, sätt att
ordna, och d:'\ fordri11garne p:"! innelJålld Hro gifna, kunna
form erna, sätte n att anordna det Hskade, Yara mångahanda.
Och dessa fordriugnr om dem är ju meniugsskiljaktigheten ringa! Hur en örlogsmat ros bör se ut , det vf'ta
Vi sserli gen måste typen und0rgft clc furiindringar
\'J.
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som af 8jiikrigs,·et.'nskapens framsteg sil sm[iniogom betingas. lVIen dessa framsteg gfL alla i en rigtning, som
ej kan göra en enda af vår typs väsendtliga egenskaper
och utncklade färdigheter öf\·erflödig. Att yj kunna utvälja läm pli ga ämn en och, äfven un der mindre gynsamma
förhål l:m den, fostra rlenna typ, hafva vi Yisat. Att den
är be8'ärlig i handelsmarinen hafva vi nogsamt erfa1·it.
Om nu de allmiinna fordringarna p:'L ett system för be·
m'mning a f vår f!ot.ta s~.ittas så, att de åt vapnet förbehålla ett fritt urval nf ett i allmänl1et godt material;
att do 1illstädja en fullgod uppfostran af dessa urval till
örlogsmatroser; att de derpå tillåta tjensten att draga
nytta Rf den gjorda uppfo8tran en billigt långt tid utan
ntt sedermera betunga staten med att draga försorg om
öfveråringen ~ att de med ömsesidiga intressens starka
hRnd knyta örlogs- och handelsmarinen tillsammans i
broderlig endrägt, hvilket måste ske om den sednare
mottoge, lwad den s:'Lväl behöfver, väl uppfostrade matroser -i kraftig lUder och i utbyte underhiille dem, för att
i behofvets stund återlemna dem med räntnn af Pil större
sjömannaerfarenhet; så, om ett system som uppfyldc
dessa fordringar utkonstruerades, skulle det väl kunna
henämnas "det naturl1'ga bemanningssystemet" gent emot
andra af flottans intressen oberoende tillkomna, men sedeTmera på henne inpassade systemer.
Till ett sådant naturligt bemanningssystem bar verldens störst~ örlogsmarin kommit, sedan den genomgått
och f-örkastadt ett åtminstone partielt tvångssystem, ett
förhyrningssystem , ett blandadt af förhyrning och det
som nu ensamt oblandadt gäller. .Man bar ofta ej velat
anbga giltigheten af engelska föredömen p ä grund af att
de stora förhi\llanden , som i denna rika och mägtiga nation råda, ej skulle vara tillämpliga pFt den fattiga och
svaga. lVJ en ideerna, om rigtiga, äro go el a för al b och
för oss bör det ej vara nhm bctyrlelse att vorldrns f'iirsb
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sjönation med sin kända instinkt för det fullt praktiska ,
upptagit ett s?tdant system Yid en tidpunkt då vetenskapen gif\·it iirlogsmännen en krigsmaskin så sannnansatt,
att för dess skötande fodrados egenskaper, som endast ett
godt tm·al och en fullt utförd, ä_ndarnålsenlig uppfostran
tillstädja i erforderligt mått.
C:hunddr11g till ett sfidant naturligt bemauningssys tem
fiir v?tr flotta hafva nyligen blifvit framställda i Kongl.
Örlogsmannasällskapets Tidskrift (af signaturen "-h-:-''
i37 årg. 1- :? häft .) Dess hufvudmomenter äro följande :
Antagningsålder U)-- ]7 år. Första utLild ningskursen
för skeppsgossar 3 år, andra cl: o för juugman till matro/3
3 år. Tiden för den nu utbildade (men ännu oj särdcles befarna) matr·osens qvarsti'tende i aktiv tjenst, be ror - om den årliga rekryteringssiffran är fashtälld på den styrka., som å fredsfot anses behöflig. För att
göra antald något elasti~kt anslås en ny klass utöfver
bchofvet, hvilken klass må kunna permitteras ftir att
göra Lckantskap med sitt blifvande yrke . Utan att· nu
fästa oss vid de siffror, h vilka artikelförfattaren föreslagit,
och som kunna modifieras utan att upphäfva förslagets
km·akter, vilja vi påpeka att om karlen såsom en ersättning för sin uppfostran tillförbindes att tjena 6 a 6 år
efter slutad utbildningskurs; hvilket i medeltal bör inträffa under det 22:a lefnadsåret, så utkommer han i
handelsflottan vid sin kraftfullaste ålder. Lättheten att
med ett årligt arfvode eller eljest genom lag, binda honom vid en krigsrt~serv i så många år han dertill anses
tjenlig , inses lätt. Arfyodets åtnjutan;:le borde måhända
göras beroende af en inom viss tid efter utträdet ur
aktiva kåren genomgången repetitionskurs i vapens handterande. Underofficersll:Sren skulle naturligtvis rekryteras
ur matroskåren och kunna bindas vid flottan antingen
för lifvet eller viss tid.
Artikelförfattaren bar beräknat den direkta årliga

kostnaden för en bemanning efter dylik plan, upptagande med årliga rrkryteringBsiff nm 200 och 10 års aktiv
tjenst (skepp8gossctid en inberäknad), samt 13 år i reserven, pil aktiv stat (sedan m1dNofficerarc och skeppsgossar blifvit afdragna) på fredsfot 1425 man gemanskap, deraf 176 permitterade, och i krigsreserven 2275
man gemenskap (utom löO reserv-underoff icerare), summa
3700 man af aktiv gemenskap - och skull e kostnaden
nl\got understiga den direkta för nuvarande bemanningen,
biitsmännens kostnad deri berälmr1d, af vakansafgiften
efter ett nyligen bestämdt 10 års medelmarkegån gspris,
hvilken summa, som vi veta, ej representerar den verkliga kostnaden , hvilken är större.
Fördelen för systemet af en sfidan jemförE'lse försvinner dock vid betraktandet af den liiga siffra freds
foten upptager. Men såsom vi förut nämnt, denna sida
af saken är egentligen den som först bör betraktas. Svaret pK frågan huruvida systemet uppfyller de militära
fordringar vi böra sätta på detsamma, bör vara det som
främst af allt bestämmer fackmännens dom. Och denna
bör fällas, ty om än icke den enda, som afgiir d y lika frågors öde, kan den dock ej utan meht-. för saken lemnas
åsido.

Hvarje bemanningssys tem har utom den nationalekonomiska äfve n en rent politisk sida från hvilken det
kan ~:;es och bedömas. Faran af ett ensidigt bedömande från detta håll är större, i samma miln som systemet
är grundadt på tvång. Det är framför detta öde som
flottans indelningsverk nu står och som värnepligtssyste met i sin tur, om det blifver antaget, en dag skall komma att stå. Väl vore om det bemanninssyste m som för
vår flotta en gång blifver det gällande, icke bar inom
sig ett dylikt frö till upplösning.

Vi ha!'va förut nämndt, att det skede af utveckling,
h vari vårt vapen befinner sig, hvarl<en fordrar om Lyte af
bemanningssys tem eller ens göt· dt sildant nyttigt. Mi\nga omständ igh eter tala i ett språk, som ej längre bör
kunna missförsti\s, att sjöförsvan·t gnr en framtid afverklig utveckling till mötes. Visserligen är rigtuitJgen ännu
ej stadgad, ty den röle, som i landets allmänna försnrsplan kornmer att åt flottan uppdrngas , iii' henne ~innn
icke gifven, den är icke allmänt antagen och fa stställd .
Men det oaktadt äro fordringarue från alla håll pil. en
ökad kraftutveckling omisskän li ga . Det är siilunda, hvad
komiteen ock antager, vanskligt att beräkna det verkliga behofvet, hvilket, det inses lätt i första och sista
hand, är beroende af materielen och dess ändamål.
Få vi en gång ett bestämd L mål för vår flotta, få vi
i våra händer goda fartyg för att uppnå det, då och först
då, blifver bemanningsfrilg an ställd pi't sin rätta ståndpunkt och behofvet af ett i allo ändamå lsen ligt system
kommer då att oemotståndligt göra sig gällande.
Kommet· båtsmanshållet , detta gamla sega svenska
tr·äd att kullfalla, sker det sålunda ej för huggen som
rigtas mot dess krona - de skola endast tjena att qvista
bort det öfverflödiga och skad liga, till gagn för frukten -nej det faller då för yxan som sättes till roten. Men
under sådane förhållanden hafva ock yrkesmännen en
god ståndpunkt i frågan, denna fråga vid hvars besvarande vetenskapen mägtar sil. föga, men den luttrade erfarenheten, det opartiska omdömet, yrkesskicklighe ten
och fosterlandskärle ken så mycket.
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Om bmliet af' J~ugelslm amiralitetets tidvattenstabeller för Brittislm och Irliimlslm hamnar. *)
Vid beseglandet af de furliga farvatten, som orngifva engelska kusten , är en noggrann ktlnnedom orn lag:uno för tidvattnena och tidalströmmarn e af största vigt
för fartygets säkra och ändamålsenliga navigering. Vi
skola derför här nedan, i förening med beskrifningen
öfver ofvannämnde tabeller, i största korthet söka redogöra, dels fiir nilgra af de allmänna praktiska erfarenheter, som genom sednare tiders detaljerade undorsökningar öfver tidal-st1·ömmar ne i Engelska och Irländska
kanalerna samt N ordsjön blifvit vunna, dels ock för sättet, att vid hvad tid som helst finna strömmens verkan
på fartygets kurs under beseglandet af sistnämn da farvatten.
I stället för att, såsom fallet tir på de flesta ställen,
ftod- och ebbströmmarna styras af tiderna för högt och
ll1gt vatten virl de ställen, som ett fartyg passerar under
dess framskridande långs kusten , så hafva de med stor
omsorg af framlidne engelske amiralen F. \V. Beechey
utförda undersökningarn a visat, att i Engelska och hländska kanalerna samt Nordsjön, så långt upp som
till Helgoland, lyda tidvattnena en lag, som är egendomlig för sådana kanal er, i d t' t att st riirn kastningen öfveronsstämmer med tiden för högt och lågt vatten endast
~') Anförande i K0ngl. Örlogsnmnna-siillsk apet den 28 Oktober
af Föredraganden i 4: e V ete nslmp sklassen, Kaptenen m. m. C. af
Trolle. Uppsatsen Ur ett utdrag nr ett arbete om Tidntttuet, so m
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Did en .särskilclt del af kanalen, som man antngit fltt
benämnas föt· Stanrlanl Hamn (Stanclanl Port). Genom
denna egondomliglwt lwad strömkastninge n Ldräffar, blir
det särdeles ]att fiir sj öman nen att skaffa sig känncclom
om strömmo ns sättning; ty han behiifver numera icke
längre använda drn hittills i brul' Yarande Lesvärliga
mothoden, att jemfiira strömmarnas rörelse med de yarierancle tidema för högt vatten långs kusten.
I Irhindska kanalen är Liverpool att anse som
Stanclcwcl hamn, och i }jngt•lska kanalen och Nordsjiiu,
Dov er, så att, om ett fartyg lJL'finner sig någonstäd es mellan 'l'uskar och Liverpool , eller mellan Start och 'rexeln
·" eller Helgoland, så behöfver man endast finna tiden för
högt vatten den gifna dagen, i första fallet vid Liverpool,
och i det andra vid Dov er, för att få veta huruvida tidalstriimmen sätter med eller mot. Såsom en allmän
regel betrllffande tidal-ström marnes sättning, gäller: att
i Irländska kanal en föres fartyget åt Liverpool under
det att tid vattnet stiger vid detta ~tälle, oeh i Engelska
kanalen eller Nordsjön, mellan Start och Texeln, föres
det åt Dover medan vattnet stiger der, och i båda fallen föres det b01·t {rån desga ställen under det att vattnet {aller vid dem .
På utsidan af dessa gränser - d. v. s. på utsidan
af Tuskar och Rathlin i ena kanalen, och Helgoland
och Start i den andra - äro strömmarue helt, olika i
det att de till största delen löpa i motsatta riktningar i
anseende till de öfrig'l, och vid vissa delar af tid,'atinet
tvärs för dem.
I ändamål att noggrannt förvissa sig om tidal-strömmames sättning för hvarje timma, och för hvarje del af
förenämnde farvatten, har man upprättat tabeller, som
litfölja de årligen i England utkommande "Tide tables
(o1· the BTitish and Irish Ports" utgifna på Amiralite-
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tets befallning och bPräknaJ.e af Staff Commander I Burdwood, R N.~')
Tabellen öfver tidal-strömmarne i Irländska kanalen
innehilller ~trömmens magnetiska riktning vid midtcn af
tidvattnet, eller di\ det uppn:'Ht sin st<irsta styrka, och
är angifven fiir fyra ställt·u belägna på linier som förbinda väl kända landthöjder eller uddar, nemligen vid f>
cng. &jömit fril,n kusten på hvardcra sidan af kanalen,
och vid en tredjedel af distansen tvärs iifver kanalen
ifr."n; hvarje af dessa hiijder eller uddar. Namnen på
ställena t>mellan hvilka nämnde linier äro dragna, finnas
i sidokolumnerna, och i de angl'l'tnsande kolumnerna finnes en kort beskrifning på striimrr,ens kurs i det omedel- .,,
bara granskapet af dessa ställen. Den vestra delen af
strömmen finnes på venstt·a sidan i tabellen, och östra
h alfvan på högra :;idan. J e m te strömmens riktning är
äfven dess hastighet utsatt vid springtid. I en särskild
kolumn äro bohtäfverna F och E utsatta, hvaraf den
första betyder fiol eller vattnets stigande vid I-'iverpool,
och d<>n andra ebb eller vattnets fallande å detta ställe.
Vid upprattandet af tabellen öfver tidal-strömmarne

i Engelska kanalen och Nordsjön har man ansett sig
böra följa en annan plan, än den nu beskrifna. Man har
nemligen tänkt sig dessa farvatten inddade i 22 afdelnino·ar eller s. k "Oompartments'', hvilka äro betecknade
med Romerska siffror ifrån I till XXI, och hvaraf de
sex första tillhöra Engelska kanalen och de öf'riga N ordsjön. För hvarje af dessa Gompartments har man i
tabellen utsatt strömmens magnetiska riktning för hvarje
timma af ebb och flod vid Dover, hvilket ställe, enligt
hvad förut blifvit sagdt, är standard hamn för sistnämnde
/')

''') Dessa tabeller kunna erhållas hos hvarje nautisk bok- eller
kortförsäljare
England för det slircleles billiga priset af ll- shilling
}W'' exemphtr.

farvatten.
Strömmens hastighet vid springtid är äfven
utsatt i de flesta Oornpartments.
Utom dessa tabeller öfver tidal-strömmarne inneh:'\ll~t
förr nämnde tidvattens -tabeller, äf'ven för- och eftermiddagstiderna för hiigt vatten vid 2! af de förnämsta hamnarne i Stor-Brittanien, hvaribland Liverpool och Do\'er,
för hvarje dag af året. Dessa tider äro angif'na i medeltid på stä Ilet.
För aU med tillhjelp af här of\'an anförda tabeller
finna strömmens sättning och kantring förfares på följa~
de sätt:
l) I Irländska kanalen . JHan uppslår i tabellen
den linie, som är närmast skeppets ställe, och mot den
distans tvärs öfver kanalen, som bäst svarar till skeppets
afstånd från land, uttages strömmens riktning i sin ko·
lumn, eller om skeppets ställe faller emellan tvenne delningar, så tages medeltalet af de tvenne i kolumnerna
utsatta riktningarne, som då blir den begärda strömmens
riktning. Vill rna n veta när strömmen kan t rar, så uppslås i tidvattenstabellerna tiden för högt vatten vid Liverpool den gifna dagen, och omkring 15 minuter efter
denna tid börjar strömmen att sättet ut i både Nord· och
Sydkanalerna, och fortfar att löpa i denna riktning, intill
omkring 4;'J minuter före lågt vatten, då stilh·atten (slack
water) allmänt börjar. stillvattnet i utsjön varar i allmänhet en timme -- från ena strömmens upphörande
till den andras början .
2) I Engelska kanalen och Nordsjön. Sedan man
afsatt skeppets ställe i kortet efterses i h vilken afdelning
(compartment), eller der denna är stor i hvilken qvadrant
(N. O., N.V., S.O. eller S.V.) deraf, som skeppet befinner
sig. I tidvattenstabellerna uttages tiden för högt vatten
vid Dover (Standard hamnen) för den gifna dagen . .Med
denna tid jernföres medeltiden om bord reducerad till motsvarande tid i Dover, genom tillfogande af tidsskillnaden

mellan "k0ppcts shllll' och Do n' r. byarigenom erhålles
antalet t i m mar före el! e r of ter högt vatten vid sistnämnde
ställe. :Mot detta inten·all utt~ges i tabellen äfn'n den
nfdelning (cornpartmcnt), so m syara 1· till skeppets sttille,
strömmens siHtnmg oc h far t. H,rad strömkantringen i
och Nordsjiin bdrilffnr, så öfv,•rens.En oo·elska kanah~n
stämmor den i det närmas te med tiden för högt och
låot
vatten vid Dover, sEts om förut blifvit nämnd t.
n
D·~ i tabellema iifvcr tidal ·strömmarne anförda l1a-

stighete rna Liro angifna fiir sprin g·tid och vid midte n (3
timmar) af flod- eller ebbtiuen, men dessa hastigheter
kunna äfvLm finnas för öfriga tider i enlighet med nerlan~ttåcncle

proportioner :
Antng t ex. att den i tabellen utsatta strömmens
hastirrhet
vid snringtid är 3 knop; man tager då:
' 0
L

~ .

Yid l: a timman, 2:a timm an, 3:e timman, 4: e timman , 5 :e timman,
1 knop ,
2 Jmop,
3 knop.
2 knop,
l knop.

För. ntt giira strömmens hastighet gällande för slapptid (Neape tide) , tages en tredjedel ifrån hYardera af
dessa qvantiteter.
Sedan man, på sätt vi i det föregående visat~ funnit
strömmens sättning och fart, återstf•r att bestämma dess
verkan på skeppets kurs. Härvid förekomma egentligen
följande :?:ne händelser, nemligen :
l:o) När skeppets kurs och fart (distans) äro kända,
att finna skeppets b ehållna kurs och fa rt (distans).
2:o) att finna seglad kurs och behftllen fart, när be·
hållen kurs, seglall fart samt strömmens sattning och
fart äro gifna.
Bäda dessa problemer kunna, som bekant är, upplösas antingen genom kon stmktlon och mätning, eller
genom beräkning af den parallelugram, som form eras af
skeppets styrda kurs och fart (di stan s) sa mt strömm ens
kurs och fart (distans) på sam ma tid, och h vars diagonal
ntg-öres af sk eppe ts behållna kurs och fart (distans).

:;\len till följe a.f ti(lnJ-striirnmens föriindringar inom ganska korta distanser, skulle det blifva alltför besvärligt
och tidsödande, att på här ofvan antydda. sätt finna dess
verkan på skeppets kurs, utan kan man istället betjena
sig af e n ganska enkel inrättning, som vi nu gå att besiu·ifva. Denna inrätlning består af 2:ne delar, hvaraf
rlen en fl., fig. l (a), utgöres af en cirkelrund skifva, h vilken är indel:.td i likhet med en vaulig kompasskifva;
men der helstreckPil äro betecknade med svarta linier,
halfstrecken med fulldragna och q vartstrecken med prickfl.de röda linier. Fdtn medelpuuktcn af denna skifva,
som vi antagit r1.tt benämna strömskifva, utg:"t :?4 stycken
concent riska cirklar med sin s emellan lika, godtyckligt
valda afstånd. Dessa cirklar, som äro numrerade från
1-2! utmärka skeppets fart I strömskifvaus midt är
en tråd fästad Den andra delen , fig. l (b), bestlir af
en horn-transportör, indelad på samma sätt som strömskifvan, och försedd meJ 12 stycken concentriska cirklar,
föreställande strömmens fart. Kring transportörens medelpunkt är en till dess periferi utg:tende visare, Cd
riirlig, å hvilkeu numrerade delningsmärken äro anbragta,
som motsvara de concentriska cirklarue å transportören.
Strömskifvans användande förklaras bäst genom nedanstående exempel.
E xe,mpel 1.
Sk cppets missvisande seglade kurs
(stäfvad kurs rättad för deviation och afdrift) är =
S.O 1 /~ 0., loggad fart 5,o knop, strömmen sätter åt
missvisande S.S.V. med 2,0 knops fart; frågas behållen
kurs och fart?
Upplösning. Lägg transportören å strömskifvan så,
att dess diameter infaller med S.O. 1 /~ O. och så, att
dess medelpunkt inträffar med den cirkel å strömskifvan.
som är märkt med 5. Inställ visaren Ä transportören
med det streck, hvaråt strömmen sätter-, eller med S.S.V.
Sträck träden till strömskifvan s periferi , så att den. öf-
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ycrskir det delningsmärke ft YJSaren., :<om är betrcknadt
med 2 (strömmens fart) . Afläses nu å nämnde periferi
det streck eller gradtal, som trådon utvisar, så erhil.lles
missvisande 1ehrtllen knrs = S.S.O. ~ / , 0., och nfskärningspunkten emellan visaren och triiden, afläst Ii ström!1,0 l,:nop.
skifvans fart-ind elnin g gif,·er behållen fart
Exempel 2. .Missvisande behållen kurs skall blifva
N.O. t. N., strömmen sätte r åt missvisande O. t. S. med
2 knops fart, skeppet gör 7 knop, hvad kurs bör det
segla?
Upplösning Tran sportö ren lägges å strömski fvan
s~, att dess diamet.er fall er utefter sk op pets behållna kurs
N.O. t. N., och så att dess periferi, i anseen de till detta
streck, vändes åt motsatt håll af det . hvaråt strömmen
sätter. Visaren med spet:-scn vänd åt strörnskifvans me ·
delpunkt vrides så många streck, som svarar till skillnaden mellan beh&llen kurs och strömmens kurs, ell er
i detta fall G streck. Härefter förfares transportören
med sin diameter noggrano t utefter det streck, hvarå den
blifvit inställd, intilldess del ningsmärket föt• siffran 2
(strömmens fart) å vi saren skär den med 7 (skeppets
fart) betecknade cirkeln å strömskifvan . 'rråden sträckt
öfver denna skärningspunkt utvisar då å strömskifvans
periferi kursrn som skall styras = N. t. O. 3/ 4 0., och
då man B. strörnskifvans f1rt-indolning efterser å hvilket
ställe transportörens med elpunkt 1efinner sig, erhålles
hehiillen fart = · 7,5 knop.
Anm. 1. Om i första exemplet, i stället för skeppets
och strömmens fart, sknllt~ vara gifven deras distans, och
denna s1<Ulle öfverstiga strömskifvans och transportörens
indelning, så kan man efter omständigh eterna dividera
distanserna med 10, 100 e tc., blott man iakttager att
multiplicera behållen distans med samrna tal, hYarmed
de förstnämnde dividerades. Likaledes i de fall, då antingen skoppets eller strömmens far t eller bådadera skulle
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ntra s!irdeles smit, så kunna dc, till vinnande af en redigare afsättning och ~fläsning å strömskifvan och transportören, multipliceras med samma tal, dervid iakttagan·
de, att den till resultat erhållna farten divideras med
detta tal.
Anm. 2. Bråkdelar af skeppets och strömmens fart
kunna med tillräcklig noggrannhet uppskattas efter
ögonmått.
Vid sidan af de kolumner, som i tidvattenstabellerna
innehålla dagliga uppgifter öfver tiderna för högt vatten
å 24 af de förnämsta hamnarue i Stor Britaunion , finnes
äfven en med ordet höjd (Height) betecknad kolumn.
hvilken innehåller fiodhöjden, eller den vertikala höjd:
hvartill vattnet stigit vid nämnde tider och ställen.
Denna qvantitet kan under vissa omständigheter ofta
vara af stor vigt för navigatören, för att medelst den kunna
reducera i närheten af dessa ställen tagna loduingar för
titlvattnets inflytande. Ty, emedan de i sjökorten införda
djupen äro reducerade till hvad de 3kullo vara vid medelspringlågvatten "'), så måste lodniugar tagna vid andra
tidpunkter af tid,,attnet och på hvarje annan dag, än
ny- och fullmånads dagar undergå en korrektion innan
de kunna jemföras med djupen i kortet. Och det är
tydligt, att om denna korrektion uraktlåtes i de haf hvar'
est tidvattnets höjdförä11dringar äro stora, såsom i de
kuster ' så kunna loduin()'arne
haf, hvilka skölJ' a E110'lands
~
o
istället för att tjena till en vägledning snarare bidraga
till att missleda.
'") Den springflod, som inträder stmxt efter dagjemningen, nilr
månen är i si il medelafstÄn d frÄn jord~n och till i b. har O0 deklinaDå springHodh öjuen kan variera
tion, kallas Medel-springfloden.
e mellan 0,77 och 1,13, niir medelspringflodhöjd en iir l, så Hr det
tydligt att djup, reducerad e till springlågvatten skulle blifva variabla,
reducerade till medel·-springh1gvalten deremot konstanta. Af denna
orsak iir d et, so m alla de i sjiil;o r·t(' ll utsatta djnpen reduceras till
mede l-spri nglågvattPrL
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Förfaringssättet, hv ~v igeno m ett Jui'Ltt djup rcducl:'ms
till hvad det skulle vant vid mcdel-springll\gvatten, eller
för att kunna jornföras med djupen i kortet., är med till hjelp af tidvattenstabellerna högst enke lt, och innefattas
i följande anvisning.
Uttag i tidvatten,;tabellema tiden fi.ir högt vatten fL
för- eller eftermiddagen den gifna dagen för Jeu hamn,
som närmast svarar till skeppets stä lle. 'l'ag skillnaden
mollan denna tid och tiden omlHlrd, och kalla deuna
skillnad för ticlen från högt vatten. 1 angritnsande kolumn under rubriken höjd (height) uttag det tal, som
stS.r midt för den gifna dagen, Ot;h subtrahera derifrån
halfva medel-spring-höjdskillnaden (Half mean spring
range) hvilken finnos antecknad undt'r ifrågavarande kolumn. Emot denna rest, som är höjden öfver halftid
eller hafvets medelyta (height above half tide or mean
level of the sea), och emot tiden frän högt vatten, uttages i den vid slutet af tidvatt e u~tabellerna befintliga
tabellen (B), den qvautitot, hvilken med sitt tecken fogad
till den förut uttagna halfva medel-&pring-höjdskillnaden
(h alf m can spring rang e) gif1·a den korrektion, hvarmi!d
lodningen skall reduceras. Nedanstående exempel torde
nlinnare förklara det här. ofvan sagrla.
Exempel. Ett fartyg i grannskapet af Liverpool
lodar och träffar botten på 8 famnar, kl. 8 timmar 3!)
minuter e. rn. den 13 September 1811. Begäres den
korrigerade lodning, som skall jemföras med kortet.
H. V. vid Liverpool den 13 September 1871:
En! tidlrtb.
Tiden vid lodningen

10 t. 39 m e. m.
e. m.
39
8
Tiden från H. V. 2 t O m .

24 ft. 5 tm.
FlodhUjden vul Liverpool (en\. tidtab.)
lil ft. O tm.
Halfva rnedel-spnnghiijdskilluaden en! d:o
Hlijden öfver ha!ft1d eller hafvNs medelyta 11 ft. 5 Lin

5 ft. 9 tm. (additiv)
Emot 5 t. och lH ft. fås i tab (B.)
13 ft. O tm .
Halfvu medel-spring-htijclskillnadPn
Korrektion: 3 famnar eller l H fL !) t m.

8 flimnar
D jupcl f'nligt Io thtingen
3 famnar
Korrektion
Djupet, som bör jcmföms med kortet 5 famnar.

Vi hal\·a nu i korthet siikt framställa det hufvudsakliga bruket af tichattenstabellerna; f\ir fullständigare
upplysning i dessa vigtiga ämnen hanvisa vi, rlels till
heskrifuingen som åtföljer tidvattemtabellerna, dels till
en liten i Eughnd li.ir ni\gra ftr sedan utgif\·en afhanclling med titel: "Mmmal of 'l'ides and Tida! Ounents.
By the Rev. SamuC:l Haughton. Fourth edition."
Det är ett betänkligt förhll.llande , att dessa nu aflJandlado ämnen icke utg<ira föromiii för undervisningen
\'id statens navigationsskolur. tillfölje lwaraf de icke
kunna förväntas att hafva ådragit sig den uppmärksam·
het inom v !l. r handels marin, som de sftväl fört j ena. Orsaken härtill torde förnämligast Löra sökas, dels i den
totala bristen på ni\gon afhandling på vårt t>gr•t spr:'\k
öf,·er dessa ämnen; ty de ofullständiga afhandliugar, som
våra brobucker i 11:11·igations ·vetenskapen iunehålla, äro
ingalunda af beska!l'Pn het att gifva något begrepp om
d(' Jl Yigti ga rolc, SO!I1 tidvattu et spelar vid beseglandet
af ofvannämnde fan·atten; dl·ls oek, i vår sjölagstiftning,
t:om brstlimmcr, att sjiirättsmål skola undl'!'siikas och afdömma:> vid all m ii n domstol eller rlldstuf,·urätt *), såloc!Ps
af personer, som h~·,Hken äro eller kunna yara hemmastadda i sjöruansyrket, hvaraf ock blir en följd, att missbruk och försummcls,•r vid fartyg~> navigering m. m. aldrig l1lif\·a s:hom de borde hcifradP . Helt annorlunda
skulle slikerligen förh~llandL· t Llifm, om såsom i England det vore förP skrifvet, dels att Yid afbggandet af
sjiikaptens- och styrma ns ·exatilina erfordras kännedom
om sälk-t att korrigera loduingar fiir tidYattucts inflytande nch beshimnJalldet af rridal·strömmarnes H'rkan
på skoppets kurs i tlo farvatten , som omgifva Englands.
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kuster i dels ock, att vid afgörandet af sjörättsmål angående hafveri eller förlisningar af engelska fartyg beordras en sakkunnig person, vanligen en sjöofficer under
benämningen "N autical assessor'', att biträda vid undersökningar och afgörandet af dylika mål. En förändring
i ofvan bemälte afseenelen hos oss torde få anses vara
af behofvet högligen påkallad.

Om utbildningen at ~<jövapnets personal.
Af -hVi hafva alle erfarit den verkan en långvarig stiltje
utöfvar på sjömannens sinn e, vi hafva alle förnummit de
blandade känslor af trötthet, oro, hopp och längtan, för
hvilka han uneler denna tid är ett rof. Ögat spejar oHl.ligt efter den mörka strimman vid horizonten, efter den
'välkända krusningen på vattC'nytan. Lätta karringar från
olika håll kämpa om herraväldet och denna kamp är eu
bil<l af den som fortgår i sjömannens inre mellan tvifvcl
och hopp och förrådes af den motsträfvighet, hvarmed
han ställer seglen efter den svaga vinden. l\1en allteftersom brisen börjar stadga ~ig och sväller det ena
seglet efter det andra, vidgas bröstet af l if och förtröstan,
seglen trimmas och sättas med all den \'illighet och hurtighet, som ligger i sjömannens natur.
Den l ifvande fliickt, som biirjar susa kring sjövapuet
och ge sig tillktinna i tal och skrift, mfmne den är en
af dessa bortdöPnde karringar eller begynnelsen till en
frisk och yaraktig bris? I h vilketdera fallet är det dir
pligt att ställa seglen srt, att vi ej blifm tagna back. Om
vinden ej ännu är gud, så få vi oj knota, det flnnes ju
äfvcn ett sätt att med tillhjelp af motvind arbeta sig
fram till måh,t, ehuru detta sätt tagC'r sjömannens egenskaper mera i flnspråk i om vi genom s\"1\righeter och
faror lyckas föra sjövapnet till dess hestämmelse, så blir
äran så mycket större, vinsten deusamma. Det gifves
för närHtrande många frågor, h vars lösning tar±\·ar specialkunskaper och vetenskapliga insigtcr, det gif\·es andra,
ej mindre Yigtiga, till hvilkas belysande och utredning
hvarje fackmans erfarenhet kan i någon mån hidraga.
Bemanningsfril;ran hnr nyligen utgjort förerni\i för

en rik t1fhandling der ett ~jelfstiindigt omdöme fromstälts
uti dt frimodigt oth kraftigt >-prlik , som uiirjat ulifva en
siillsynthct för våra tider.
En annan i nära san1mouhang med denna stilende
fr:'igo, hn1rpå vi i denna uppsats iinska fästa nppmärksamheten, är den om grunuernn f<•r personalens, befulds
och manskapets, utbildning.
Då de tvänne olik1 vägar, på hvilka man sökt bilda
en duglig personal, motsvarande de anspråk en högre
sjökrigsvetensk ap på den ställer, stå i nära sam hand med
grunderna till l 866 iirs delning och till 1873 års sammanslagning, så torde en undersökning af dessa grunder
här nra p:"! sin plats.
Grunderna fiir delningen vnr arbr.tPts föreldning; man
ansåg sig böra sön<lerdela matnielen i tvänne kategorier,
~jögliende och icke ~jiigåPnde, och MHrlemna h\·arje del
till en siirskild ki\r, som man antog skulle uteslntnnde
egna sig ilt denna del och derigenom uppnå större skicklighet samt större erfnren het uti el ess skiitandP. Om man
efter 8 år fann sil{ föranlliten att Rterförcna de båda kårerna till en, sil l~g anledningen dertill k:mske ej sa
mycket deruti, att hvarje kilrs ensidiga yrkesskickligho t
ej iiknts till den grad man väntat sig, utan torde den
snarare fii sökas deruti, att man småningom kommit till
den öfvertygelsen, att sjökrig~materielrn iir till sin natur
sl\dan, att don ej lämphgen kan sönderstyckas i 2:ne helgjutna delar med fuilt begränsade verlmingsområd on, och
att örlogssiömanne ns egenskaper, om de skola fördelas
pi\ tnnne skiljda individer. aldrig kunna fullständigt
komplettera hYarandra , än mindre lwardera bilda ett helt
för sig.
Scrdolcs betecknande synes oss den Yarsamhet och
obeständhet, hvnrmed fartygsmaterid en \·idröres uti "gnmder fiir om bildning af Sveriges sjöförsYru". Derom heter
det: "Dc olika fartygsccrtC'J' och den särskilda beskaffc1i-
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hoten af desamma, hvilka böra nnsknffas fiir flottan och
skärgårdsartille rict, äfvensom antnlet af dessa fartyg
kunna ej med något sken af pi\litlighet bestämmns under nuvarande förhållanden. Dylika beräkningar hafva
alltid, åtminstone hos oss, fram bragt svikna förhnppni ngllr." Delningens upphnfsman har dock snnnolikt hyst
den förtröstan att framtiden skulle draga Pn bei>tämdare
gräns mellan sjögående fartyg och skärf!'årdsfartyg, ty det
är t?j germJ. Hinkbart att de tn•nne olika 8tridsomrÄdena
ensamt ~kulh~ hafva betingat personalens itudt>lning,
hvaraf fi>ljden skulle blifvit, att rle stridsfartyg, srtsom
monitorer, rammar, torpedofartyg och nyare certens kanonbåtar. hvilka äro afsl~dda såväl för öppna sjön, som
för skiirgården, nödgad Ps om byta besättningar lwarje gäng
de öfve.rginge från ett opemtionsomr~de till ett annat.
Om statsutskottets motiver för en pli yrkad sammanshgning inskränkte sig till föregifna inkonseqvenser och afvikelser från "Grunderna", eller om sammon8lagnin gen verkställdes derfi)re att delningen ej visat sig för sjövap11et
fruktbärande, sil. mRste dock en grund finnas, 1warpÄ sammanslagningen hvilar. Fastän vi ej sett denna grundprincip klart utvPcklad, så synes den rimligtvis vara den; dR
ingen bestämd gräns kan uppdragas mellan den krigsmateriel, som skall uppträda pli öppna sjön och den, som
bör användas i skärgården, 118. förefinnes ingen anledning
att hafva 2:ne skiljda kårer, hYars respektive Pgenskaper
under slidana förhållanden sYårligen kunna definiera~;
och biir derfiire personalen utgöra en kår, hvars utbild.
11ing bör afse att ?iira den skicklig att l'kiita }muje dPl
af sjökrigsmaterie len under alla o1nständighrter . Är
denna uppfattning af sammanslagnin gens grundprincip
riktig, så böra vi Yäl, s:hida Yi Pj vilja ilh·rkomma till
en ny delning, tnga dennn princip till rättesniire, så långt
sig göra later, vid bestämmandet af grunderna och sättd
för personalens utbildning till stöne yrkesskicklighe t.
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l<Jtt af motiverna för deluingcn var att åstadkomma
i
möjligaste måtto fullämlad spr.cialskicldighet; R an·
011
dra sidan är det af vigt att oj förbise att sarnmanslag-·
ningens försvarare lika mycket yrka på större yrkesskicklighet och betrakta utbildning af speciali~ter som
en nödvändighet för vapnet; skillnaden ligger deruti, att
man å ena sidan bygger på tvång under det man å andra sidan söker nå samma mål på frivillighetens väg.
Under den tid sjöförsvarets personal var delad i
tvenne kårer tvangs den unge officeren, eller rättare kadetten, att bestäm ma sig för e u viss yrkesgren och vid
denna måste han allt framgent förblifva- han måste blifva specialist ·-men specialskickligheten blir naturligtvis
alltid begränsad af individens anlag för just den del af
vapnet hvarpå han s1Uunda inkommit; skulle han derföre vid mognare ålder finna att dessa anlag låge åt den
andra delen, så måste vapnet i ~in helhet derigenom lida
en förlust.
Under nuvarande förhållanden synes oss meningen
hafva yarit den, att h varje officer under sin första tjenste·
tid beredes tillfälle till nöjaktig daning uti yrkets alla
delar, hvarjemte han under tiden f'ger fritt val, ifall han
har lust och förrnåga att i någon speci.el riktning utbilda sig. Specialkunskapen kommor då att byggas på
on grundval af allmän, mångsidig och omfattande iirlugssjömannabi!Jning.
Denna sednare princip borde det väl nu, sedan sammanslarrni.no-en blifvit ett faktum, nna af vigt att ej
frångå "' vid "'ordnandet af personalens daning, dess öfnin·
gar och tjenstgöring. Förlorar man grundprincipen ur
sigte så halkar man så lätt in på motsatta sidan och
bygger sitt system på oriktig grund.
En tendens härtill . har redan visat sig uti der: framkastade åsigten om behofvet af en serskild minkår, och

hvarföre icke äfven en artillerikår och en sjömanskår,
så hade man manskapets klassindelning konseq1·ont tilllämpad pil. officerskåren och vore med ens åter inne på
delningen?
Skälet till denna åsigt är ej svi\rt att spåra ; det
ligger enligt vår uppfattning uti ett förbiseende af det
behof, som sammanslagningsprincipens följdriktiga tilllämpning förutsätter, behof,·et af en sta b och i sammanhang dermed en högskola samt si:irskilda specialskolor. Det
är naturligt att hvarje officer ej kan vara fulländad artillerist, minör och på samma gång god sjöman, men
detta fordrar ej heller vapnet; det begär ldott af sjöofficeren praktisk skicklighet och så mycket theot·etiska
insigter, att han förstår på sitt våta elernent effektivt
hancitera såväl sitt fartyg, som kauon(·u och minan, ej
att han skall kunna konstruera dessa vapen eller skapa
systomer för materielen, ty allt detta tillhör staben, som
biir bildas ur officerskåren af dem, som äro i besittning
af erforderliga specialkunskaper.
Tvenne .frågor framställa sig här till besvarande : kan
on officer bibringas tillräcklig daning uti Yapnets alla
delar? och finnes det anledning förmoda att specialister
under sådana förhållanden skola erhållas? Vi tro oss
på båda. böra svara ja Om 8n stab finnes att leda och
utveckla hvarje gren af vapnet, och om hvarje officer
under sin subalterntid får tillfälle att tjenstgiira en viss
lämplig tid vid hvarje gren; om han befrias från hvad
som egcntlig·en ej hörer till sjö- och militärtjensten; om
tillfälle beredes honom att genomgå specialkurs efter eget
val, sli äro vi öfvertygade om att officerskåren ej skall
svika de förhoppningar man har rätt att på densamma
ställa, att materielen skall blifva effektivt skött, vare sig
det är fråga om kanonen, rammen eller torpodon eller
att med skicklighet och oförskräckthet lotsa svenska.
flaggan öfver oceanen till främmande länder. Öka gcma
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fordringarue på individen, eudast uerigenom kan andan
ltiijas inom kåren, officerrn skall då binna att han kan
och Yill offra sin tid och sina krafter åt det yapen han
svnrit trohet och l1an skall då först lära rätt illska och
ltiigakta detsamma, dock ur:.der förutsättning att hans
nrbete ledes till ett bcstämdt mål och att det vinner erkännande.
Det förefaller oss hdt r.atur1igt, att den officer, som
fått tillfälle inhemta kännedom om ntpnets alla delar,
bör sft mycket säkrare kunna. bedöm:na hvari\t hans anlag ligga, och att an1ag, der dc finnas och ej röna hinder,
utan uppmuntran, måste utn·cklas, har erfarenlu•tcn tillfullo ådaga.htgt. De kunna miijligen ej nå n!gon fulländning under subalternsåren utan först scdnarr, men det
synes ock Yara det naturligaste och normalaste, att den
utbildade specialkunskapen befinner sig inom regementsoffice rsgraderna, ty n tom det att officerare vid den åldern
mindre behöfva störas af hvarjchanda tjenstgöring hit
och dit, utan mera oafbrutet kmma arbeta i en viss riktning och giira sina speciella kunskaper fruktbärande, sil
tillhör det väl ocks/i dessa grader företrädesvis att ordna,
f<•rbättra och leda vapnets serskilda delar.
Strängt taget skulle den nu nnbefallda klassindelningen af manskapet innan karlen blifvit approberad till
fullgod örlogsmatros, stii i strid med ofvan berörda princip, men dervid m:'\ste man taga i betraktande, ntt denna tidiga klassindelning betingas af det material vi till
flottans bemanning hafva att tillgii, ty hYarken båtsmannen eller den värnepligtige, 80"m miijligl'n kommer att
,1flösa denne, äro eller kunna blifva si\ länge och ~>å intimt införlihade med sjövapnet, att han kan bildas till
en i alla afseenden duglig örlogsmatros. Hvad verkligt
gagn stammens, matrosldircns, klassindelning efter samma grunder kornmer att bereda flottan, rnli framtiden ut.-
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visa; sannolikt kommer dock dess tilliimpning att stöta på
ej obetydliga sd.righeter.
Hvilade viht bemanningssystem pil. de gru!lder, som
finnas utvecklade i Tidskrift i SjöYiisendet f(ir innvarande B.r, hfi.ftena l, 2, 3 och 4, dc•r fördelningen i yrkesklasser föreslås ega rum fön;t i 5:te rtlderskl;~ssen. s&
skulle yrkesskickligheten kunna grundas på en Sf>lidaro
Lasis af allmänna örlogsmannaegenska pPr och den sknlle
derigenom nå sin utveckling vid en tid, då den tages
mest i anspråk, nernligen hos underofficeren. Vi måste
anse underofficeren stä till mau,;kapet ungeflir i samma
förhållande som regementsofficeren till subalternen. Tag
som exempel minvapnet. Regementsofficeren har till sin
uppgift att organisera, leda och utveckla planer och bör
derföre ega såväl en klar uppfattning af vapnet i sin
helhet som grundliga kunskaper om h varje serskild detalj.
Subalternofficern är här en verkställande makt, hvar-~
före han måste hPsitta i främsta rummet allmän theoretisk och praktisk officersutbidning samt derjemte den
speciella detaljkännedom, som ban bör förvärfv~ under
en genomgången kurs i minors handterar.de, utläggning,
undersökning, antändning m. m. Underofficerens åligganden inskränka sig ej ulott och bart till att sållom förman leda manskapet vid det gröfre arbetet, ty af honom
fordras derjemte noggrann kännedom om mipors laddning
och tätning, sprängämnens handhafvande, ledningstrådars
hmnektering m. m. hvaruti allt han måste omsorgsfullt
undervisas, men bos manskapet är hufvudsakligast sjömansduglighet af nöden jemte en kort öfning uti att
tillämpa sjömansskap på rniuarbetet.
Det är ej att undra på att minvapnet, sit länge det
låg i sin linda, anförtroddes helt och hB.llet åt personer,
som dermed uteslut:'tnde sysselsatte sig, men det förtjenar omnämnas att man numera börjat i flere utländska.
mariner öfvcrlemua åt ·officerskåren att tuiTis egna sin

tid åt tnin studier, och anse det pil. samma sätt som t. ex.
artilleriet.
Om officeren sålunda kan lära att nöjaktigt sköta
minvapnet utan att derföre försumma de öfriga vapnen,
orn matrosrn kan lära sig minarbetet och på samma
gång nra sjöman, artillerist och infanterist, hvad blir då
vinsten af en enskild minkrir? Naturligtvis b'ir specialskickligheten i ailmännhet större, likväl på bekost·
nad af mångsi:lighetcn; ranngen underlöjtnant skulle
kanske uppnå samma skicklighet som hans högre förrn an,
och mången matros utan tvifvel iifverfiygla en och annan undrrofficer i erfawnhot och kännedom af minvapnet, men denna vinst vore försvinnande liten i jemförelse
med den fi;rlust, som kunde drabba sjöförsvaret i den
händelsen att de flesta striderna under ett inträffande
krig komme att ntkämpas hufvudsakligen med ramme4
och kanonen, vare sig till följd af dessa vapens möjligen
större utveckling och betydelse i en framtid, eller att
stridsplatsen ej erbjöde en för minvapnets uppträdande
tjenlig terräng.
Minkåren blefve då dömd att stadua i en ofrivillig
overksamhet ur stånd att fylla luckorna af förloradt befäl och manskap på kanonbåtar, rammar och monitorer.
Vi kunna ej med säkerhet förutse huru sjökrigsmaterie·
len inom ett par tiotal af år kan hafm gestaltat sig, men
vi måste vara beredde på allt, vi få ej bygga organisationen af flottans personal på ensidiga grunder; då den
ej kan antagas få stå orubbad under sekler, så måste
den ega tillräcklig elasticitet för att med lätthet kunna
böja sig efter tidens vexlande fordringar. Härtill känna
vi ingen bättre grundval än allmän, mångsidig, i theoretiskt och praktiskt afseende grundlig örlogssjömannabildning.
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1874.
Apr-il d. 13. Underlöjtnanten vid flottan O. Lindbom beviljas två mÄ n!lders inrikes tjenstledighet från l Juni .
Underlöjtnanten vid flo ttan A. L Christemon beYiljas
S d.
inrikes tjenstledighet 22 April-22 September detta år.
Löjtnanten vid flott an G. B,. Sjöberg beviljas ett års inS. d.
och utrikes tj enstledighet från den l Maj innevarande •'n·
d. 14. I och för skj utöfuingar med exercisskolans korpora-ls- oeh
»
rekrytafde\ ningar sko!a, und er bet>il af kaptenen vid flot tan m. m. grefve A. Cronl'jelm, eu kanoni\ngbåt , ett
chefstartyg såsom logem entsfRrtyg, en land stigningsimno n slup och en vRttensknta friin Stockbolms station i vår
utgit ptt högst 14 dagars expedition i Stockholms skUr gård.
Löj tnanten vid fiottan E. H v. Holten beviljas ett ih·g
S. d.
tjenstled ighet att såso m befiilhafvare å svenskt ångfartyg
idka in- och utrikes sjöfart .
d. 16. Kontera mimlen m. m. C. A. Sundin sk all, sedan den
sj öforsvarsko mi te, för h vilken ha n varit ordförande, denna dag afslutat si na förhandlingar, litertaga sitt inne hufvande stationsbefälhafvareembe te i I\adskrona.
tl. 17. Ynglingen C. R. Wall tillittes att såRom extra kadett
»
p>• egeD kost åtfölja kadettkorvetten «No rrköping•.
d. 18. Kommendliren !"1 K. llf:ts flottas nya reservstat m. m.
F. H. Didron och kommemlörlmptenen vid flottfllllll. rn.
frih. F. W . v. Otter skola tj enstgöra såsom milititr!Pdnmöter i förvaltningen af sjöiirend ena under de ordinarie
ledamöternas, kommendörkaptenerna Ameens och Ankarm·onas sjökommendering.
d . 24. Li;jtnnnten vid flottan m. m. G. P . v. Krusensti,•rna
beviljas tre månaders in- och utrikes tjeustledighet från
den l Maj.
d. <lO. Tjenstled ighet, in- oclt ntrikes, beviljas: 1\ommendören
vid flottan m . n1. A F. Pettersen l Jnni-31 Juli ; kornmendurkaptenen af l:a klassen vid floLto.u m. m. L .

'Pautzm'hit!lm 'fyra V0CkOI' lr>lll dPn l 5 Ma): li '•}lnanlr·••
vid flottan O Ljungqvist l Juni - öl Juli.

d.

~Iuj

2. Att embarkera å elen vid l:ltockholm~ ~tation utrustadL'
minafdelning skola från E ariskrona kommeneleras 1 kapten, 2 subal'cem.officerare oeh 8 man matroser och jnng-

S. d.

Korvetten « Norrkiiping« ~kall inmun stn•s elen lo och
korvetterna «nf Chapman " och « Lagerbjelke« den 28
Maj.
d. 18. Korvetten Ealder skall, ofLer sin i böJjan af Juni viinlade återkomst till Karlskronn, a frustas och afmiinst• as.
d. :L6. J\apt.enllöjtnnnten å K. M: t flottas nya reservstat G. Frick
beviljas tre m å nad ers in- oc·h utrikes tjenstledig;heL från
och m ed deu 4 Juni.
d. :l\l. Mod eller och prof till beldUdnad för tlottans mauRkap
nåcligst f>1st~ tillda .

Besiiltni11gslistan för d en till rustning anbefallda minaf.
delningen upptagt'r:
skonerten «Amfiou<:
afdelningscbef, kommeudurknptenen af l:a klassen m. m.
Ze!lJelins, adjutant l, farlygschef, kaptenen m . m :l1oland •> r, medkommend er ade officPrare 2, liiknre l. nndPr·
hefiil och öfrig IJPslittning ';r;: 'tnnmn .J:2;

r,

:1

r•n[l

kRHfJHb:~IE'll ·

chef_ kaplell Fa('],f... :

dertwr;n

ltl e dkoltl)ll \:'tHII'I'Hdl'

och td.rig bt~ :-~~ittrJin .r:- 3~; :-: um111a

nJ'fit'f'l';[!'t' .,

1111-

:)fj:

å >mdra kan onbåten:
ehef', kaptenen m. m . J. C. E. Clwisl.el·.,on, föe uf'J·igl lik;t
med Wregående, 35; snn1mn 3!3:
ilng,lupen «Thyra«:
befiilhafvare, unelerofficer; öfrig besHttning 3; :mm ma 4;
vattenskutan «Roxen «;
befiilhafvare, underofficer ; lifrig besiHtning 4: snmma i\ .
Summa summarnm 12:3 .

fi. d.
Maj

Min afdelningen skall inllli instras d en :28 ..\1aj.

« Lagerbjelke»<< och «af Chapmans « genom
gen•·ralorder rl en J 7 Mars, ökade hesiittningsl istor må.
om brist på office, are Y id stationerna dertill föranleda ,
min :; kas mecl en officPr hvardera.
Å ko1·vetten <dtf Chapmau« slmll fijr so mmarens ex pcf:>. d.
ditic.n 1Jlaceras en kulsp mla af svensk modell.
d . 7. KommPndörlmptenen vid flottan m. m. C. G. Lindmark
beviljas in- och ntrikes tjenstledighot 22 ~Iaj -31 Angust i i kaptene n å K. M:ts flottas nyn reservstnl grefv e
C. G von Rosen (yra månaders in · och ntrikPs tjensiledighet fr. o. m. l JnnL
d. 8. Ån.~fartyget d\.are« skall st.lillas till lotsstyrelsens förfo gande, fur alt från t:rrfart.yget. <Grundkallen • Hf11emta en
i smittkoppor insjnknacl man af f~· rbetjeningen.

d;

..f.. Kon·ette rna

Kaptenen vid flottan C. F. Ekerman n skall beordras fö resltt miud epm'l.emcntet Yid Stockholms station under
komm e ndurlmpt.or. cn af 1 :a klassen m m. Zcthelii sjukomm en dering .

S. d.

<lom om minviis~ndet.

d.

8. LiijtmHltell vid flottall uJ.. lll. A. A J... l'ahnder tilläte"
emottaga och biira itali nJJSka Kronord eu.

d. 12. Kaptenen vid flottan n• m. K Munck ~kall för instJtll ·
claude sommar vara ch ef å ungfa rtyget «Skölclmun «.

·miin. I\ommenclörkapten<:n af l:a kl m. m. KnAP. och
två underofficerare af sty•·mansstat en skoln. beorclnts in stiilla sig på Stockholms st:llion för att , dels vid stution0n ,
.rlels å den utevaTand0 ruinafc!elningPn, inlwn. tn kiinnc-

s.

u.

.Juni den 2. Direktören vid ma•·iuinge niörstateu nt. m. H. Forneli
beviljas två månaders in - och ntrikes tj e nslledighet från
och med deu 14 Juli.
den il. Kommeneluren vid flottan m. m. U. H . Kretiger oc!t
kaptenliijtnanten å K. M:ts flottas nya resE'rvstat H An nerst edt IJcviljas in- och utrik es tjenstledighet., elen fune
från och nwd den 5 Juli till orh med den 20 September, den senare tre månad er från och m ed elen 10 .Tuui.
" d<· n 6. Korvetten · Thor» Bkall fur e n tid af hiigst 30 dagar
st.illlas till inspektörens fcit; Hottans Ufningar furfogand11
!ör inspekti•m af utevarand e fnrtyg. För r! en tid in spck liirens b ctil:;tecken sftlnnda bUser ombord å «Thor» , iir
han alt ause si't so m Eskadereltef för e n större esk<tder,
med militlil-i:,;kt befUI öfver samtliga nndrr hans in s pektion lydande fartyg.
, den lU. Åt b efi.ilhafvaren för flo11an~ stat ion i .1\arlskrona har
blifvit Ufve rl emnadt att b ~stiimma om, fur en tid afhögsl
sex veckor, skeppsgossebriggarna skola 11tstr<icka sin sPg·
lin" utom Karlskrona onm?tJe.
s, el. Ka7Jtenliijln·wteu :1 K. l'll:ts Hottas n.va reservstat m. m.
H. Lilj e blad beviljas in- och nlrikes tjPnstlcdighct till
<

elen l Okt o ber.
• dBn 11. Löjt.nantoon vid !luttan U. Pettersen bcll·i ljas tjenstledig.
het från oeh med ch· n 17 .J u ni till den l !>I aj 187 5 , och
undf'rliijln ant~n :S . Y. FraJI('krn fr:!n o,.)! n11·rl dPn :l
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Juli till den l Maj 1875: båda för idkande af handelw~j öfart

Juni den 13. Kaptenen vid flottan m. m. C. C. Eng~tr1im, en underofficer och tre man skola b eordras att deltaga i armee ns före ståen de flilttjeusWfniugar .
• de n 15. Kaptenen vid flottan C. Ekermanu beviljas iu- och ut rikes tjenstledighet fråu och med el en 17 Juni ti ll mf•nacl ens shat.
Upphufvande såviil reglem entet f1ir K. M:ts flottas artilleribåts man skår af <kn 5 Oktober 1860, som ock reglement et för Kong!. Skiirgånlsa.rtilleri ets skolor af elen 19
November 1867, har K. M:t. i'nåder b8fa.llt alt flottan s
manskap , ~ilvHI af matrosk:lren so m af båt.smanshåll et,
skall , i afseende pil tjen stbarhet uti de yrkesgrenar, llVarurn hiir nedan f'örmlil es, in delas uti Tre klasser fö1·utom
rekrytldassen, nemligen: f..',],., ta , ..J,,Jra och 'F redje klas:;eus sjömHn. Första kl assen utgöres af und erofficers korporaler . Yrkesafcl elningarna liro: .Minör-, Artiii en-,
Matros-, Ekonomie- och E ldare-afdelningen.
NUrmare bestli mmelser s:lviil om fardriugarna so m siittet för 11ppflyttning till de ~iirskilda sjömansklasserna
mecldehts. uti Reglementet för K . fl ottans exersisskolot·
af denna dag.
• den lii . H.eglemente för Kong!. Flottans Exersisskolor faststlildt.
Reglemente för Kong! flott ans Und erbeHilsskolor faslstHldt.
S. d.
l sammanhang med flottans manskaps indelande uti sjö S. d.
m ansk lasser och yrkesafdeluingar iiro särskild a bestämmelser utfiircla de med afseende på bfttsmanshållet, dess
utbildand e till tj enstbarh et och anviindande vid vapnet.
• ae-u 19. Kaptenen vid flott a n m. m,. grefve A. T. Oronhjelm bevilja~ in- och utrikes tjenstledighet fi·ån och m ed den
22 Juni till l Augusti.
Kontreamiraleu m. m .. J. R. Lagercrantz ~kall den 2 Juli
S. d .
em ba rkera å korvetten «Norrköping» för att åtfölja
niimude fartyg till R eijkiavik å I sland , dit korv etten blifvit beordrad för att öf\ervara den tusen årsfest, som kommer att fi1·as derstädes. I sigte af Island eger konteramiral Lagercrantz att taga b efäl och att å korvetten
«Norrköping» his~a siLt b efälstecken, hvilk et kommer att
blåsa till dess lorve1ten efter högtidligheternas slu t
lem n at Reijki a vik
Korumendören vid K. M:ts flottas nya reservstat m. nL
S. d .
P. E. Ahlgren skall under t.iden för konteramiral Lager S. d.

crant;r, bortovaro fönalUt St.atio nsbeltilhafva.re-embetet
vid flott an i Stockholm .
" den 20 K anaubMen «Motala» ska ll efter dess återkom st till sta tion en afrnön strns med uppbörderna ombord.
" den 29. stabschefen hos inspektören för fl ottans öfningnr, kommendiirkaptenen m. m. K. Peyron skall, und Pr den tid
han , enli gt generalorder af elen 6 dPnnes lir inmönstrad
å korvetten «Thor », anses sftsom Flaggkapten, och i sådan egenskap ombord å eskadern s fartyg helsas m ed
samma honnör, som å d et ifrilgavarm1cle fartyget tillkommer dess ege n chef.
« Lien 30. Alla hi ttills gliilande distinktionstecken för gemenskapen
,·id kong!. flottan skola a lltiggas och följ and fl i stiillet
biiras: af p,]rsta klasse·n s sjiimrln : «et.t gult ankare,»
fa stsyclt :"t venstra öfverarmens fram- och ytt ersida pf•
stortröja, runcltrlija och blå ylleskjorta, och «ett blått
ankare», fastsyd t å ve nsira öfverarm ens fram- och yttersida på bH\kragad llirftskjorta och bussarong; samt at
tle l :sta klassens sj ömiin, som ä;·o undero.ff icer sk0'17Joraler: derj emte, sh·axt ofvanför ankaret «en kong]. krona,»
gul ell er blå allteftersom ankaret Hr gult l'll er blått ;
allt en ligt fasts tiillda mod eller .
Unclerofficerskorporal, som lir beordrad att fUrrätta
tlnderofficerstjenst, lir b eriittigacl nyttj a likadan hufvudbonad som f1ir 2:dra och 3:dje gradens unelerofficerare
vid flottan är faststäld.
Samtliga kompanikorporaler bära rundt om hvard era
armen vid pass 2,5 dec.-tum från nedra kanten ett smalt.
ljusblått reclgarnsband, enligt faststuldt prof; kompanikorp oral erna vid båtsmanshåll~t bära dessutom en 6-nddig silfverstjerna midt frampå mössan. Blltsmanshållets
vicekorporaler btira samma t ecken som korporalerna
med undantag af stjernan på mössan.
Sjukvårdare skall, utom det distinktionstecken han.
föl' öfrigt m å vara beriittigacl till, und er tjenstgöring vid
sjukvården biira d en till sjukvårdsbeteckning anbefalda
hvita armb:nclel m ed rödt kors.
De hittills brukliga distinktionstecknen afliiggas och
de nya anliiggas efter h and, men senast den l:e JanuS. d.

ari 1875.
I den mån, geuom a fgång och befordran, öfverflyttning
från en flottans station till annan kan nnclerliittas, och
alltefter som till limpandet af det under den 15 dennes
nådi gast faf'tstiild!\ reglemente· för flott.ans skolor hunnit

-l t ll
.Jtdi

feirbereda Jet denned at;;edua ;y;Lemerti geuom!'öraude,
skola flottans underofficerare fördelas på nedannämnda
fur tjenstg1iringen ombord afsedela stater, till följande
antal å hvardcra stationen:
St:holms station. K: krona station. S:a.
Stynnan:>staten
20
45
65.
Artilleristatell
25
65.
40
Skeppa rstat cn
30
JO
40.
5
Ekonmr.iestaten
15
20.
Summa 60
130
100.
,Juli d en l.
~

den ±.

s.

d.

Kaptenliijtnnnten u K. M:ts tlottas
Unger beviljns 3 månaders in- och
Kaptenliijtnnntcn å K. llf:ts flottas
K. Posse b eY iljas 3 m:lnacl ers indighe t•

nya rese rvstat A. J.
utrikes tjenstledighet.
nya reservstat g-refve
och utrikes tje-nstl e-

En rekognoscringsafdc luing under kommendörkapten en
m, m. Ph Virgins befäl skall, uneler en tidryr11d af 30
dagar, räknaclt fn1n och med elen l nii slkornmancle Augusti, afgå på . rekognosering af kuststriickau mellan Bråvikcu och OscarPhalllu. Tre officerare af lmpte ns eller
subaltemofficers grad kommenderas från h vardera af flottans station er att deltaga i bemiilcla expedition och dPssntom , från Karlskrona station, tio rnatroser och jung-miin. Afdelningens fnrtyg: skob utgöras af Stockholms
station tillhömnde: En kanonångbåt sa mt så många si ön-e
och sm;irre segelbåtar, som för iindam:"tlct mit vara J;impJign och behöfliga, hvilka fartyg skola klargilras och inmönstras den l nHstkommande Augusti.

tl. 9. En af Stockholms station tillhörande kanonångbåtar, hvilkeu stationsbefälhafvar e n eger att utse, skall rnstas
fcir att, qvarliggande vid stationen, vara färdig till anl'iinclande i hliuclelse af behof.
d. 11 Löjtnanten vid flottan grefve C. O. C rouhjelm beviljas
in- oc4 utrikes tjeustledighet till dep l niistk 0 mmancle
Oktober.
l
o
d. 1<1. A utevarande minafd elning komiiiPPd emde tmtl rrlöjt.nan ten M. F. YQn Krusepstj erna skall från densamni a afpollettllras sarqt beordras afresa tiil Karlskrona för ntt derstiides, såsom kommenderad officer embark era ft koryetten «Thor «'
d. Hi . Kommendörkapte nen vid kungl. flottan m. m. grefve C.
Croustedt tillåtes att emottaga och bUra Sto•·korse t. at
kong!.. dan ska Dann ebrogsord~n.

r!. 11. l';wsarlJ:It<·n <d3 ., rserkcc ,k: tll. f'i'ter Iuottngandet ft·ltn Yerk c'tnrl cn , fiirati till Stn .. kholru och tilb·icbre tillhiim de, ,;
stat.ion. Till chef :l pansarb:'ttcu «Berse rk « lir lmpl•' lleu
vid flot tan m. m. C. C. Engström utsecld.
d. :2-L Kapten en vid Hottan m. m. gref've A. 1'. P. Cronhjebr.
beviljas en månads förl;iuguiug å elen honom , nncl er dPn
29 sistlidue Jnni , beviljad e tjenstletlighei..
1\ommenclö reu vid flottarr m. m. F. Thomson hC\·ilja:> e n
K. d.
må.nad:-; in- och utrikes tjeustledighet, riiknarlt frtm neh
rned den 9 instrrncla n dc Augusti .
d. 30. Den genom kong! bre fvet af don ö Juni 187± till nybyggnad >• kt-onovarfvet i Karlskrona anbefallda korvett
.< kall b;im m>mnet «8a_qro>.

Cirkulär . och embetsskrif\·els er.

'

År 187J
April d. lil Kaptenerua vid Hotlan 111. m. A. T . P . Uronhjelm oeh
,J. C. E. Cln·isterRon samt l•ijtnanten vid flottan C. R
Smith hafn1 erhållit till:->talld att hiira ::itoek!tolm,; Rlacb
l•ra uclfiirHiihil!gHkonlnrs Jwliiningsrrwd::lj i gn lcl .
l ' nderlöjtnantern;t Yid flotian Il . l'- " 'ellnP rArÖIII otit
" d.
J•; A. ::-lmith hafva de11 l April, på l> egiiran. erh:'tll il af-

sked med tur och beforclriugsriitt.

J. lö. Statsrådet m. m. Weidenhielm har erhållit niidigt upp -

Maj

drag att förestå sjö försvarsdeparteme ntet uneler chefens
för niimnda d epartement frih. Leijonhuf,•uds den 17
dennes tilliiruade embetsresa.
d. 29. Statsråclet m. m. frih. Leijonhufvud har denna dag utertagit chefskapet för sjöförsvarsdeparte mentet.
d. 5. [ Rtiil!et för underlöjtuaul Schale må en annan officer
IJeonlras att deltaga i årets sjöm;itni ngar.
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Underdånigt hetitnlmnde angående ordnandet af ett
på. allmiin värnepligt gi'lla{ladt sjöförsvar, afgitvet
af dertill i nåder förordnade lwmiterafle.
(Forts. fr. 6:te häftet,)
Hvad öfningarna till sjös betrMfar, har Korniten
antagit
att, då Flottans befälstam skall fyllas af från sjökrigsskolan utexaminerade kadetter, och sjömanskåren
från hvilken und e roffic ersstammen utgår, till störredeled
.rekryteras från skcppsgossoldlron , likasom hittillsegt rum,
särskilta skolfartyg :'\r! igen skulle utrusbs fur :
sjökrigsskolans kadetter och elever,
skeppsgossekåren och
första ä rots värn e pl i gtige;
att, för utbildning af si;ammens duglighet, hvarje
sommar ett större antal fartyg, under ledning af en eskaderchef, skulle företaga krigsöfningar i våra homlandsfarvrttton; h varunder tlfvon öfningar med minor, såväl
offensiva som rlefcnsiva, borde anordnas;
samt att h varje höst ett antal fartyg, hvilkot Komiten
i kostnadsberäkningarna upptr1git till 3:ne (fwgfregatton
Vanaelis samt ångkorvettcma Baleler och Gofle) mrttte
utsllndas, för att, genom expeditioner till afhlgsnare farvatten , frir stammen vinna och underhålla det så n(\clvändiga sjiimanskapot, hvilket lindamål ej i lika stor grad
kan ernås demföruta n, enär, i anseende till vitra klimatiska förhållanclcn, en längre tid under vintermånaderna
overksamt går förlorad för öfningarna till sjös, derest
dessa inskränkas till hemlands-farvattnen. Komitcn har
ansett, att på de nyssnämnde Llngrc expeditionerna, endast stammon och eliterna skulle kommenderas, lwar-
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emot de viirnepligtige rekrytorne hufvudsakl igen borde
öfvas å skolfartygen och derjomte till en del kunna använda s till de mindre Yigtiga pustema på öfri go fartyg,
som under sommaren förehade krigslifningar.
För att umlt'r ftwlstid möjligglira iifning at ett större
antal af stammen, anser Korniten att, med hän sy n till
do föt' krigstid uppgjorda kaclrerr;a, en nilgot ilkad proportion af dennas olika grader nwd förde l må kunn a användas ombnrd, och skulle på så sätt, om den af Korniten
uppgjorda tab ellen n:o 2 fnljdos, medelsj ötjenstetiden, för
å r räknad , enligt ta b. n:o 3 kom ma att utgöra:
för l :a och 2:a klassens sjö män .. ... _ . lOJ dagar,
underofficerare .. . . . . . . . . .. . .. ... . 75
" kaptrmor och subalternofficerare . . . 90
"
" regementsofficerare_ . _.. _ ....
43

"

"

Komit6n har vid boräkninge~1 af do å rliga öfningama m :ist utgå fr fln dc sorters fartyg. äfvensom frå n
det antal sådana, Flottan nu eger, oc:C. dervidlag anv~lndt
tillgängliga uppgifter öfver kostnadt'rna för 187i3 ftrs ex peditioner.
D å don för sjö -öfningen sålunda l'rhållna medeltid
torde H anses vara don minsta, som erfordras för vidmakthi\llande af nöjaktig tjonstbarbct hos den föroslagna
och för do nya förhållandona alldeles oundgängli ga stammen, så läror doraf följa, Att de sj iiex ]J editioner som tab.
n:o 2 upp tager, årligen böra vara att pS.räkna fö r det vi o·b
tiga ändamålets vinnande; och ko mitorade, som ansett
sig icke kunna underlåta att tillstyrka en sådan utsträckning af öfningama, har fördenskull i kostnadsbcritkningarne uppfört anslaget för Flottans i'trli ga öfningar, sedan
portion skostnaden meJ. 200,000 kronor blifvit afdragen,
till ett belopp af 1,000,000 kronor, i hvilken summa dock
är inbegripet det nu från särski ld fond utgående anslaget
150,000 kronor.

l.

l

Sedan till Komit6n hlifvit und er hand öfverlomnad
en af örlogsmrmna-sällsknpot hll Eders Kong!. .l\Iaj:t ingifven und erdånig framställn ing om bohof1re t af e n h ögskola för sjöoffice rare, h ar ifriigavarande framställning
utgjort förem ål för Kornitens öfverlöggning.
Ehum Korniten väl in ser behöfl.igheten af en högskola, hvaros.t Flottans officerare kund e Leredas till fälle
att ytterligare utvidga fö rvärfvad e kunskaper för yrket,
har Komitcn dock ansett att, ut an att en sådan anstalt
inrhttas särskildt för sjöofficerare, det åsyftade ändamålet
skulle kunna vinnas, om undervisningen vid krigshögskokm ordnad es med större hänsyn till sj öofficerare s utbildning derstädes, än nu är fall et. En sådan fL)riindring
torde ej bohö fva medföra så sto ra kostnader som iirloO'sb ·
manna-sällskapets förslag betingar, och den samve rkan
emellan Härens och F lottans officerare', som derigenom
komme att underhuJlas och utvecklas, skulle i flera hänseenden vara önskvärd.
Flottans lcrigs-·reserv-bef'äl och . ~tnclerbef'äl. Då sannolikt, utiifver lwad Komit6n föreslagit i afseond e &
reserv-befäls- och reserv-underbefäls-behofvets fyllande i
krigs tid . äfveu andra utvägar måste härför tillgripa8, lärer
dessa komm::t att bestå, dels deruti att de dugligaste af
uncle rofficcrarno och stammens manskap konstituoms till
officerare och underofficerare, dels ock deruti, att af de
sjökaph'nor och styrmän, som full gjort värnopligten vid
Flottan, lämplige individer förhyras ti ll krigstjcnst vid
·
densamma.
Aflöning, beklädnad och ~mclerhäll. -Olikboten i afseende på tj ensteförltålla nd ona yid Flottan
mot vid Hären dcrutim1an att vid sjökommen dering ej
allenast den strängare tjenstgöringcn ombord än i land,
utan ock don dermed förknippade högre lefnadskostnaden, billigtvis berättigar till och äfvon efter nu gällande
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författnin gar medför en särskild afliinings tilliilming undPr
benämnin g sjöaflönin g., under don tid sjiikomm euderi ng t>n
varar. Denna afliinings tillökning , utgående i form af dagtraktame nte och varierand e till sitt belopp, dels för cheferna
Pftcr de olika certer fartyg, hvarå de föra befälet, dels
ock för alla ombord efter dc olika farvatten till hvilka
expeditio nrrna utsändas och under hvilka lefnadsko stnarlerna vexla efter do högst olika priser å lifsförnöd enhetcrna, som å d e skiljda orterna förefinna s; denna aflöningstilli ikning har nem ligan Komiten funnit vara både
billig och grundrik tig och derföre ansett den böra bibehållas.
Tjenstgii ringen å Fluttans fartyg och å dess olika
stationor i land för h vad såväl stam mr n som do varnepligtige angår, hufvor icke den permitter ing, som för
Härens stambefä l och underbef äl blifvit såsom oblio·ato"
Ett dylikt \lbligator iskt uteslutan d e från
risk förutsatt.
tjenstgiir ing och dermed förenad mistning af en Yäsentlig del af löneförm ånerna, anser Korniten olämplig t för
:B'Jottan, då derigenom det för tjensten skadliga och för
individcm obilliga och betungan de förhållan de skulle blifva en följd, att han, emot egen vilja att uteslutan de egna
sig nt tjensten, blefve för sin utkomst sku ll tvingad att
söka annan sy~selsättning, ofta milhända alldeles främmande för hans yrke.
På grund htiraf har Korniten ansc'tt .. att det för Flottans befäl och underbef äl nu gäl land e aflönings sätt, hvarigenom luneförm ånerna delas i lön och tjenstgör ingspcnningar, och hvilket aflönings sätt jermäl under en lång
följd af år blifvit pröfvaclt och befunnet särdeles lämpligt,
äfven för framti clt' n bör bibehålla s.
I afseende n do föreslagn a lönebelop pen för de olika
graderna har Korniten beräknat dem i närmaste likhet
med dem för Härens motsvara nde grader föreslagn a.
Enär, för åstadkom mande af behöflig omsättni ng in -

l

l

om officersk åren i och för densamm as vidmakth ällande i
fullt tjenstbar t skiek, ett obligator iskt afskedsta gande
blifvit ifrågasat t, men ett sådan t förutsätte r att staten
skulle anvisa de för pensione ring nödiga medel , och ordnandet af pensions -förhålla ndena är en fråga af den omfattande beskaffen het, att den icke kan eller bör utgöra
föremål för Komiten s behandli ng , så anser Komit6n sig
böra, med hänvisan de till och erkännan de af de skäl för
upprättan de af en permane nt r esorvstat vid Flottan, hvilka blifvit anförda, dels uti det år 1872 af dertill i nåder
utsedda komitera de afgifna underdån iga betänkan de angftende organisat ion af sjöförsva rets militärpe rsonal, dels
uti Eders Kong!. M:aj:ts nådiga propositi on till 1873 års
Riksdag, föreslå bibehålla nde af den permane nta reservstaten intill dess pensions beloppen och anslagc·a dertill
kunna blifva så tillräcklig a, att ett obligator iskt sfskedstagande kan göras till en praktisk sanning.
Med afseende på de, i jemförels e med de nuvarand e,
högre löner till militärpe rsonalen, hvilka af Korniten
föreslås, har i beräknin garne blifvit för reservs taten upptaget ett belopp af 144,000 kronor, hvilket med 30,000
kronor öfverstig cr den summa, som för närvaran de är beYiljad, att i miin af tillgång för ändamåle t användas .
I likhet med hvad för Hären egt rum har Ko rniten
antagit kostnade n för värneplig tigs beklädna d och sängservis, underhål l och aflöning till en krona per dag för
hvarje man. Likalede s har KomitE\n Leriiimat kostnade n
för underoffi cers-kåre ns beklädna d och sängservi s samt
natura-un derhåll till en luon:t pr dag för hvarje man,
men deremot sagde kostnad för sjömans- kilron och skeppsgassarue till 94 öre per dag för hvarj e man.
Något afdrag å u nderbålls kostnadc rna fiir sjökommendora dt manskap anser Komitcn oj Löra beräknas ,
utan är K om i ten af den åsigt, att poriiousk ostnudon föl
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sjökommend erade underofficer are och manskap bör utgå
af natura-under hålls-anslage t, hvadan ock i uppgiften på
årliga öfningskostn aden (tab. n:o 2) afdrag af denna
portionskost nad, beräknad till 200,000 kronor, blifvit
iakttagen.

Befordringsgrunder. Enär komiterade i §§ 49-52
föreslagit, att vid befordran böra tillämplls samma grunder, som nu gälla eller som af Eders Kong!. lVIaj:t må
varda bestämda, torde någon motivering af dessa paragrafer icke vara af nöden. Likväl torde det tillåtas att
af enahanda skäl, som återfinnas i det betänkande angående organisation en af Flottans militärper:;onal, hvilket
afläts af 1872 års komiterade , få i underdilnigh et uttala
den åsigt, att, ehuru Flottans underofficerare tillhöra
samma kår, och hafva tjenstgöring sskyldighet å hvilken
Flottans station som helst, hvardera stationens underofficersperso nal bör, oberoende af den andras, tillerkännas
egen tur och bofordringsr ätt, samt likasom tillförene utnämnas och befordras af sin stations-befä lhafvare.

I tabellen n:o 5 har Korniten uppfört till arvoden
åt militiirpersonaltm det belopp Eders Kong!. Maj:t i
nådiga propositione n om statsverket J 87 4 föreslagit, tillökadt med 2i'> % af enahanda skäl, som här ofvan för
civilpersona len blifvit anförda.
För Flottans ny byggnad och underhåll har dels på
grund af från varfschefern a infordrade upplysningar , rörande varfvens förmåga, att. på ett för Eders Kong!. Maj:t
och Kronan förmånligt sätt derstädes verkställa nybyggnadsarbeten , och dels i betraktande af behofvet af en
tillökning i underhållsan slaget för materielen, af Komiten ansetts behöflig en årlig sammanlagd summa af 2
millioner kronor.
Årliga inkasernerin gs- och inqvartering s-kostnaden
för under-office rare, sjömans- och skeppsgos~e-kärerna
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samt värnepligtig e har Korniten beräknat till 30 kronor
per man, med lednin g af uppgift ä den kasern-kostn ad
vid Stockholms station, som under nuvarande förhållanden drabbar staten.
Beträffande slutligen öfriga under 5:te hufnldtiteln
för Flottan uppförda anslag har Korniten ansett en förhöjning i vissa af dem jemväl behöflig; blifvande sålunda med de af Korniten beräknad e kostnader totalsumman af de för Flottan erforderliga årliga anslag på
sätt tab. n:o 5 utvisar 7,3GO,OOO kronor.
Komiterade framhärda med djupaste vördnad, trohet
och nit
Stormäkt igst o Allernåd igste Konung
Eders Kong!. lVIaj:ts

Underdånigste, tropligtigste
tjenare och unel ersåter

C. A. SUNDIN.
O. STACKEL BERG.
K. PEYRON.

C. G. LINDMAR K
F.

w.

VON

OTTER,

med reservation.

P. H. 1-Ieclenblad.
Stockbolm den 16 April 1874.
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Tab. n:o 2.
~h-liga öfuingar med flottans fartyg.

Kadcttkorvett, expedition 4 månader a 22,500 i månaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.
,
a 1,500
,
Fem skeppsgossefartyg, d:o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,000,
,
a 11 ,000
,
Tre skolfartyg, dito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,000.
,
a 12,000
,
2
Tre monitorer, dito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G ..OOO.
,
a 3,000
,
Sex pansarbåtar, d:o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-:1:0,000.
"
a 3,500
"
4
'l'io kanonbåtar, d:o
30,000.
. . . . . .
• . . . • . . . . . . .
ll
a '7 ,500
,
4
:iVIinöfningar. dito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,000.
,,
a 25,000
,,
9
Fregatten Vanadis, d:o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,000.
,
a 20.,000
,
Korvetten Balder, d:o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,000.
,
a 15,000
,
Gefle, d:o
d:o
För exercisskolan och målskjutningsöfningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000.
Till oförutsedda utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000.
Summa kronor 1,200,000.
Afgår portionskostnad för underofficerare och manskap att utgå från underhållsanslaget ............ . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000.
Återstår kronor l ,UOO,OOO.
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Tab. n:o 3.

Beriikning af ungefärliga öfningstiden, som i medeltal skttlle åstadkommas per år
för
de u föreslagna stam men till flottan med det föreslagna exercisanslaget, om autalet kaptener, sulbalternof'ficerare och underofficerare något ökas mot
hvad besättningsJistorua i tab. n:o l b upptaga.
Om besättningslistan upp- Produkt af dagar och antal enligt
tager ant:tl.

l

~--~-.-,-(Fl-~
-

Exped itione r och f a r t y g. g,/"
;::=naq

.

g.~
;.:J

ct-

g~ ~ ~~

~0 ~ ~~
:::: •

..., ::l
COo:-t-

ct>OI

•'JJ [ ~-"0
1
••

;::;'

Kadettko rv., expedition under 4 mån.
5 skeppsgossefartyg -d:o-- -d:o-3 rekrytsko lfartyg, -d:o- -d:o3 monitore r,
-d:o- 2 mån
G pansarbå tar,
-d:o- -d:o10 kanonbåt ar af olika storlekar under 4 mån.
B"'ör minöfningar, under 4 månader
Staben, under 2 månader . ...... ·1
Fregatten Vanadis 1 under 9 månader
Korvette n Baldor, under 9 mil.nader
Korvette n Gefie, under 9 månader
Summa

3
3

l
4
l
l
l

J

8
7
19
12
12

~ ;

g..
ro

~ o
•

-0-~--,--~-~
-'i---d--;-----~-;-._-

~.(\!)
"' 7<

o~:~
cp
p~

28
26
8 1 8
3
l
9
14
8
14
6
9

::l
00

l:l

~M'-

127
20
289
159
180

21

!':;

•Cf

(Fl

21
12

~~
~

~g
'"'co

?~g'~
~·

8
7

::t<crc;
P-""'"'

3130
92
141
115
96

CD

--:

~~

~

~~

~~

;.>

~.~

=:'~

0

@
o

::i ~;~
~•

G

'"10
•

~ :=-

::l

;::;'

•

(Fl

120
120
3GO
180

960
840
2,280
720
720 l

9Ci0
8-10
2,f)20
1,260
720

120
240
270
270
270

3,360
960
180 l
2,430 \
2,160
1,620

3,120
39,600
9GO
11,040
60
3,780
38,070
3.780 \ 31,050
2,430
25,920

15.2-!0
2,400
3-!.ti80
9j)40
10,800

l

---r--+-~~~~~~~~~~

16

Stammen skulle i de olika graderna
utgöras af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o?h _s~lunda. erhålla i. med.elt.al pm:
mdlVld fölJande århga SJötJenst 1
dagar ....... . ..... . ....... . .. . 1

l

l
l

...-:

d l
~""1

l'

förestående kolumn.

l 120 1 141 , 1,549

1,950 1 16,230

1

20,430 \ 218:340

1

l

45

180

43

90

270

2,100

75

104

l

-l

l

i
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Tab. n:o 4.

Pet·sonalens aflöning och underhåll.
Officerskå~·en.

3 Flaggmän . ... . .. . .... ... ............. . ...... a
10 Kommendörer ... ......... . ... ... . . .......... a
15 Kommendörkaptener af l:a klass ............... a
af 2:a klass .. . ......... . .. a
d: o
20
lon .............. .. ..... . a
högre
med
Kaptenor
36
, lägre , ........ ... .... . ...... a
d:o
40
35 Löjtnanter med h ögre lön .... . ......... . ...... a
lägre , ........ . ............ å
,
d:n
L10
30 Underlöjtnanter . . ... . . . . ... . . .. .............. iL

10,000 kronor
7,000
"
5,500
''
5,000
"
4,000
"
2,800
"
2,000
.,"
1,500
L200

"

228

30,00070}1(10 82,500 -100,000 140,000 112,000 70,000 60.000 -3()-000 --

700,800 --

Pe rmanenta resen--staten ...... . .. . . . .. . ...... ........ .. ........ . . .

Unclerofficerskåren.

Hl Flaggunderofficerare . ................. . .. . ..... i\ 1.500 kronor 28,500 85.200 "
........... . ... ... . . . . .. .. . a 1,200
d:o
71
42,000 ,
30 Underoffi cerare af 2:a graden . .................. a 1.1 oo
14-1 ,000 "
.. . .............. .. . a 1,000
d:o
l-il
i70 Underofficerere, beklädnad, sängservis och natura underhB.ll a l krona
98,660 om dagen per man
••

••

•

••••••••

•

••

o

•••

o

••••

•

•

•••••

o

••

o

•

•

•

•

3\:JG, 150 -

Sjömanslvären.
U nderoffice rskorporaler, dagafl.öning l krona 50 öre per man . . .
Korporalo r, dag-aflöning l krona pr man ....... · ..... ... . .....
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2:a klassens sj ömtin J:o 60 öre
11
.......... ..........
.
,
3:e kbssens sj ömiin d:o 26 öre
:f,Jt~l mali. bekbdn:ld, stingserv is och natura underl!B,ll it \)-! öre om
dagen per man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:)(jO
720
1,020
:300

i \J7 ,200
2()2.800
223.380
27,376

----

823.440 -

1,534, 1!);) --

Skeppsgossekå~· en.

2.438: 20
;;.;J man c1agafl.cin1ng ~t 2 öre pr man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:360: 40
.
.
,
.......................
.
..
.
,,
l G K orporalc:r d:o a 6 öre
:3ö0 man.. bokhldnad, sängservis och natura underhttll a 94 öre om da122,8n: 60.
q-c'n per man . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,01)6 Transport 2,897,718: GO.

Transp ort 2,897, 71 8: GO.

Värnp ligtige .
J ,500 man, aflöning, bekläd nad och sringscrvis, samt natura
underh åll
a 1 krona om dagen per m:lll
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

547,500 -

o

Arvod en .
.Till militär porson alen, det uti Kong! . Maj:ts nådiga
propos1t10n om
statsverke~ 1874 beräkn ade belopp ... . .
Tillko mmor 25 % förhöjning

25,67 5G,HR -

:.t2,093 ·-

Flotta ns spel.
2 Musik lärare, arvode a GOO kronor h\'arde ra ...... . ..
.... .. .. .... .
Till ans kafining och underhftll af instrum enter . . . . . . .
. . . .. . . . ... . .
, aflöniugstillägg åt spelet . . . . ..... . . .. .. . .... . . .
. .. . . .. ..... .

1,200 1,000 5,800 -

8,000 -

Skepps gosseskolan.
Aflöni.ng till rektor och lärare, nuvara nde anslag . .. . .
... .. .. .... .. .
Tillko mmer 75 OJo förhöjn ing .. . ... . . ...... . .. ......
.... . ... .... .

5,480 4,110 --

\J,5VO -

o

••

••

•

•

•

••••••

•••

••

•

••

JJ1a1'in -ingen iör-sta ten.
Aflöning, enligt Kongl . Maj:ts nådiga propos ition om statsve
rket 1tlH .

G:2,780 --

station ernas civil-state1'.
Aflöning enligt Kongl . Maj:ts nådiga proposition om statsve
rket 1874 . 123,000 -Tillko mmer 25 °/0 förhöjn ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 30)50 Eckles iastik- staten .
l Amira litetsp astor och l regem entspa stor a 2,000 kronor
h varder a .. .
3 Batalj onspre dikant er a 1,500 kronor hvarde ra .. ... ..
.. .... . ... . . .
Kyrko betjen ing ... . . .... . ... . ..... . . .. ...... ......
. . . .. . .... .. .
Liikat·e-staten.
l Öfverffiltläkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . ....... .. ..
l Fältläk are ....
2 Regem entsläk are a 5,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............
. 7 Första bataljo nsläka re a 2,800 kronor ... . . .... ......
. . . ~.. .. . ...
18 Andra bataljo nsläka re t• 1,500 kronor ... .. . . ... ..
...... . . .. ....
o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4,00 04,500 1,50 0-

7,000
5,500
l 0,000
19,COO
27.000

--

15a,75U --

10,000 -

()9,100 - ·

----==~==~~Ä~~
Summ a 3,790,531: GO.

Tab. n:o 5.

Flottans lwstnad årligen.

Kronor .

öre.

15,000
... . .. . . . .
Depart ements chefen . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... .. . .. . ... .. .....
om
tion
proposi
nildiga
Maj;ts
Kongl.
enligt
on,
Depart emente ts kanslie xpcditi
~0,750: l
statsve rket 1874 .... . ...... . ...... ...... . ...... . ...... ...
5,187: f)O
.
......
.
..
.
...
..
.
25,937
......
...
..
.
..
Tillkom mer 25 °f0 förhöjn ing..
4,250
. ...... ..... .
Depart emente ts komma!].doexpedition, enligt 1874 års stat ....
tion om
proposi
nådiga
ts
Maj
Kongl.
enligt
,
endena
Sjö-Ar
af
Förvalt ningen
4 1,640:
statsve rket 1874 ...... .... . . ...... .... .. . .. ...... ... . . ...
10,,110:
...
..
...
.
.
...
...
..
..
..
......
.....
ng
förhöju
°/
Tillkom mer 25 0
Sjökrig sskolan , enligt Kongl. Maj:ts nådiga Propos ition om stats- 24,720:
Yerket 1874 .... ...... ..... ....... ... ... ...... ... .. .. ....
. . . . 12,360:
37,080
Tillkom mer 60 °/ 0 förhöjn ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
3,790,fJ
.
.
..
.
......
..
..
.......
4
o
n:
ab.
T
enligt
åll
Person alens aflöning och underh
osseskeppsg
och
sKasern - och inqvarteringsutgifter för underofficers- sjöman
135,60fl
..... . .. .
kårerna samt värnpli gtige a 30 honor per man ...... . . ......
00
2,000,0
.
..
..
..
.
.....
.
.
Flottan s nybyggnad llCh underh åll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00
1,000,0
.
.
.
·
..
......
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Flottan s öfningar . . . . . . . . . . . . . . .
60,000
.
...
......
Sjömät ningar och sjökart ekontor ets verksam het .... ....... ......
k tjenst eller kommenStip en~ier fö_r sjöofficerare under anställn ing i utländs
25,000
...... ..... ....... .
......
...
....
...
..
...
.
......
......
aenng utnkes
25,000
.
.....
.
..
.
....
.
.....
..
.....
.
D urchm arschku stnader ..... . ....... ... ... ..
40,000
.
....
.
...
......
..
.
.
.
......
.
.
.......
.
.
...
..
..
.......
Sj nkvårcl . . ....... .
20,000
...... . .
Diverse behof ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... . ......
.
50,000
.....
......
.
..
.
...
......
....
......
......
Re se- och traktam entspen ningar
ntets expe·
Skrifm ateriali er och expenser, veq_ m. m. för Sjöförs varsdep arteme ... .. ... .
i'>O,OOO
er
station
lottans
F
samt
ndena
ditione r, Förvalt ningen af Sjö-Are
24.550
.
....
..
.
.
Extra utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summa

7,3GO,OOO

50
--

GO

·- 1
80

1-

-----------------------~------
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Reservation.
Ehuru i hufvadsak delande Komitcns uttalade mening med hänseende till den allmänna grundsats, som
bör vara bestämma nde vid en utskrif!ling af värnepligtigc
till Flottan, har jflg dock i fråga om den organi sation
m. nJ. af Flottan och hennes personal i öfrigt, som försvarets grundande på utsträckt all män värneJ_Jligt bör
medföra, icke kunnat i allo bit.räda de förslag, korniten
afgifvit, och får i fiiljd häraf anföra, dels de skäl, som
synas mig förestafva en annan mening, dels de vigtigasto
förändring arne, som torde böra blifva en följd, derest, vid
ärendets ytterligare pröfning, afseende skulle fästas vid
de skäl jag anfört.
1. Då man vill grunda sitt lands försvar pft utsträckt
allmän värnepligt , afser man väl dermed, ii ena sidan, att
åstadkomm a ett så hetryggand e försvar, som landets förhilllanden kunna anses medgifva, å den andra, att försvaret p& detta sätt ordnad t, skall , i för hillland c till den
styrka det erbjuder, vid jemförelse med ett försvar bygdt
på andra grunder, blifva så litet betungand e som möjligt.
En af detta systems grundprinc iper torde sålunda ock
vara att, under fredstid, endast den del af personalen , tillhörande de olika vapen, hvarutaf försvaret består, som
oundgängl igen behöfves för att upprätthål la hnrje vapens
krigsdugli ghet, hålles till tjenstgörin g, under det att don
öfriga delen af stammen lika. väl som af do värnepligt ige
lemnas åt de fredliga yrkena, för att, hvarje individ i
sin mån, bidraga till landets förkofran och utveckling .
Härigenom befrias staten från en betydlig utgift, då beklädnad, naturaund erhåll och en del aflöning under tiden
besparas, medan ökade arbetskraf ter komma landet till
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godo, utan att försvaret derpå förlorar, om allt är väl
bestäldt för öfrigt.
Flottans militärsblm är hufvudsaldigen afsedd till
bemanning af fartygsmatorielen, hvarutaf större delen, på
tiden emellan de årliga sommaröfningarno, i allmänhet
ligger upplagd. Vid exercisskolorna i land erfordras under krigstid minst lik a stor stampersonal, som för att
inöfva årskontingenten af de värnopligtige under fredstid.
Till andra arbeten än rena artilleri-, min-, tacklings· och
rustnings-arbeten bör väl icke on stamtrupp bestående af
underofficerskorporaler, korporaler och förhandsmän auvändas å flottans varf, och dylika arbeten taga on stampersonals insigter i anspråk lika väl under krigstid som
under fredstid. För andra ändamål har Flottan icke botydligare behof af en militärstam. Största delen af den
stam, som vid rustning skall bemanna den hemmavaraude delen af Flottan, bör således under fredstid permitteras och kostnaden för beklädnad, naturaportion och en
del af aflöningen till densamina icke tynga bland utgifterna för försvaret. En sådan grundsats finnes uttalad i
s&väl generalstabens "Förslag till grunder för Bärens
ordning", som i det af don till granskning af nyssnämnda förslag tillsatta komit6ns förslag; och då jag icke auser någon afvikelse i detta hänseende betingas af Flottan,
vid jomförelse med Hären, vid lådande egendomligheter,
så finner jag äfven uti den för korniten utfärdade instruktion stöd för det förslag jag vågar framställa, att näst
efter § 2 i komitens "Förslag till grunder för ordnande
af Flottans personal" en § bör inflyta, af fö lj ande innehåll:
Utom de officerare, som äro anställde vid sjöförsvars-departementet, Flottans ekonomiska öfvcrstyrelse och sjökarteverket, hålles ondast det antal af
öfrige officerare, .äfvensom af underofficerare samt
1:a, 2:a och 3:e klassens sjömän, i tjenstgöring, som
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för tjenstons behöriga upprätthtlllrtnde er~ordr~s.o Subalternofficerare och underofficerare, som ICke 1 saclan
cgrnskap tj<:nstgjort tv:! fn· vid oxersisskola och
ett år å flottans varf, äfvensom alla l:a, 2:a och 3:e
klassens sjömän, som sjelfva önska begagna undervisningsverk och öfningsanstalter till vinnande af
högre grad eller klass, inberäknas alltid i ofvannämnda antal.
Med inberäknande af "alla l:a, 2·:a och 3:e klassens
sjömän, som sjelfva önska begagna undervisningsverk och
öfningsanstalter" åsyftas att undanriiclja de hinder som
eljest skulle kunna läggas för deras framsteg, som kunna finna J et vara med sin fördel öfverensstämmande att
aflägga den examen, som enligt komit6ns förslag bör nndergås, till vinnande af anställning såsom reservbefäl
och underbefäl.
2. Komit6n föreslår uti § 3, att "för vidmakthållande af Flottans officerskår uti fullt tjenstbart skick
skall finnas en permanent reservstat dit officerare af kaptens eller högre grad, då sådant pröfvas för tjensten nyt·
tigt, kunna förflyttas, enli gt do grunder, som. af Kong!.
Maj.t bestämmas., och till det antal, som dertill anslagna
medel lomna tillgtlng".
Erklinnande nyttan af en permanent reservstat om
obligatoriskt afskedstagande vid uppnåeld full pensionsRider icke funnes, eller, om i sammanhang med detta,
de pensioner, som vid afskedstagande erhölles, fortfarande
skulle vara så knappa, att det obligatoriska afskedstaaandr t icke kund e tillämpas, utan att den, som vid upp~ådd pensionsfilder saknade enskild förmögenhet, försättes uti ekonomiskt betryck, anser jag, att elen summa,
som kan ifrågasättas att föreslås till upprätthållande af
on permanent reservstat, skulle bättre användas, om elen
anvisades till pensionsväsendets upphjelpande.
Om Flottans officerskår skulle ökas till 228 office-
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rare, eller det antal, som ansetts erforderligt, för att furse
icke allenrtst nu befintliga fartyg:Smatcriel med befäl, utan
ock för att fylla öfverstyrelsens och stationernas behof
deraf, toruo detta autal under fruJ~tid fullt motsva;·a alla
bel:of, äfven unJor aeu tid do ärllga iifningsoxpoditionerna binda ett större antal officerare vid sjötjonstgöringen. En pennanont reservstats officerare skulle sälunda
under frodsticl icke kunna användas i tjcnstgöring, utan
att derifrån uteslötes sådana, som tillhörde don aktiva
kåren. Då dcrjemte militärt,ienstcn vid Flottan torde
kunna anses fonh·a officerare., ~om !tafva ett fullt och
oJeladt intresse för utveckligon af det vapen dc tillhöra,
men detta åter näppeligen kan förväntas hos den, som,
emedan "sådant pröfvats för tjenston nyttigt" blifvit för·
flyttad från don aktiva staten, så kan enligt mitt fön~e
nande en permanent reservstat icke blifva annat än en
pensionsstat under annan benämning, hvarifrån ingen
öfvcrginge till den verkliga pensionsstaten . Vore dertill
denna reservstat, pä sätt komiten föreslår , en begränsad
reservstat, så skulle med detsamma denna stat blefve
fylld ytterligare anslag erfordras till dess utvidgande, sil
framt man fortfarande ville hålia den aktiva kåren fullt
tjcnstbar.
Officerare, som nu erhålla afsked med pension och
fyllnadspcnsion , äro vid krigstillfällen tjens tskyldigl• intill
den lcfnadsålder, som i allmänhet icke längre medgifvcr
Jen kraft och energi, som militärtjensten fordrar. Af
en permanent reservsta.t gör sig staten, l"nligt h vad ofvau
visats, icke behof under fredstid, och den nytta, som af
dess officerare kunde erhållas vid krigstillfälie, kan likaväl erhftllas af en pensionsstats Tillökning i peusionerna, så att den, som, på gmnd af ett obligatoriskt af.
skedstagande, erhåller afskeJ med pension, med dess
tillhjelp, kan Lereda sin fortfarande bcrgning, är silledes
enligt min åsigt, för sl"t väl staten i sin helhet, som för
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tjensten, fördelaktigare, än att, efter en så betydlig tillökning i officcrsantalet, 11om den föreslagna, bibehålla en
permanent reservstat, för hvilken man i fredstid saknar
användning.
3. Flottan§ ändamål är att, när landets försvar det
kräfver, värna våra kuster. stationerna., silsom nödvändiga
anstalter för denna Flottas tjcnstbarhet, hafva till tindamål, ?t ena sidan personalens utbildning i de delar detta
kan lämpligen låta sig göra å land, samt personalens
klädande och födande m. m., å den andra att vidmaktMlla materielen i ett krigsdugligt skick; - om deras
vigt i strategiskt hänseende slisom replipunkter för on
utevarande Flotta är här icke fråga. J u mindre talrik
den F lottans personal är, som, till ofvannämnde ändamlils
uppfyllande, finnes vara behöflig vid stationerna, ju större
blir det antal, som vid krigstillfälle kan användas till
fartygsmaterielens bemannande samt den egentliga sjö··
krigstj ensten i öfrigt.
Så som stationerna böra vara ordnade vid ett krig,
så böra de vara ordnade under freden ooh särdeles vigt
ligger det enligt mitt förmenande derpå, att icke statio·
norna så ordnas, att de, för en regelbt;m den tjenstgörings
upprätthållande, taga större krafter i anspråk i fredstid,
än som under kriget nödvändigtvis behöfvas. Om en
krigsduglig flotta, bemannad med en tjonstduglig personal skall betraktas såsom ändamål och stationerna såsom
medel och icke tvärtom, böra derföre stationerna ordnas
mera såsom depoter för en utevarande Flotta än som
nu är fallet, och tjenstgöringen derstädes göras enklare
än hvad komitcn uti sitt förslag till "1VIilitärstaminens
fördelning" åsyftar.
Så länge Flottan, stl att stiga, bestod af två olika
vapen, det ena för strid på öppna sjön, det andra för
strid i våra skärgårdar, förlagda hufvudsakligen å hvar
· sin station, med hvardera till större delen egen personal

470
och egen öfning, var dei en naturlig följd, att ledningen
af hvardera vapnets utveckling skulle anförtros åt den
person, som ntöfvado högsta myndigheten vid stationen,
och hvilken således var att betrakta såsom der förlagda
vapens chef. Men ehuru det tillhörde dessa chefers omtanke, att hålla den stationen tillhörande personal i öfning och hi\g för tjensten, fingo de nästan aldrig leda
vapnets öfningar till sjös, hvaraf följden äfven blef don,
att den egentliga sjökrigstjensten inom samma vapen,
under olika chefGr för öfningarne, utvecklade sig utan
någon egentlig sammanhållnin g. stationschefern a voro
icke att förlikna, hvarkeu vid en regementschef, som
ledde sitt regementes öfningar eller vid en fördelningsgeneral, som öfvervakade militärtjonstens och öfningarnas
likformiga bedrifvande vid honom underlydande trupper,
ty deras egentliga tjenst var chefskapet vid stationen och
icke öfver den derstädes förlagda krigsstyrka, öfver hvilken de, så fort större eller mindre del blifv;it utrustad
till tjenst och skiljd från stationen, hade ingenting att
befalla. Hade det vid stationen förlagda vapens utveckling kunnat betraktas såsom hufvudsak och sjelfva stationen betraktas såsom en vapnets depot, med en efter
denna dess natur afvägd mindre vidlyftig organisation,
och chefen varit mera i tillfälle att leda sjelfva vapnet,
skulle säkerligen resultatet varit annorlunda. Men härför lade på den tiden öfningsanslagets knapphet hinder
i vägen, ty endast sällan kunde en så stor del af vapnet
utrustas till öfning, att befälet öfver densamma kunde
lemnas åt en officer af den tjenstegrad som stationschefen.
Men förhållandena ha förändrats; de två vapnen
ha genom ångans förmedlande inverkan förenats till ett;
stationernas officerspersonaler, som på skiljda tider varit
organiserade på olika kårer, ha sammanslagits till en;
underofficerspersonalerna, som sedan längre tider tillbaka
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utgjort sj cifständiga kårer, skola nu bilda en; kanonierkåren, uppsatt till danande af dugliga underofficerare och
förhandsmän vid det ena vapnet, har ombildats till likhet med motsvarande kår, matroskåren, vid den andra,
och denna nya matrosidir är afsedd att rekryteras hufvndsakligen fr!l.n samma källa, som den gamla, skeppsgossekåren; öfningarne till sjös, mera omfattande, tack
vare ett ökadt exercisanslag, äro gemensamma för flottans
hela personal; de fartyg som utrustas för expedition till
aflägsnare farvatten, och hvilka äro att anse såsom den
egentliga skolan för bibringandet af den nödvändiga sjömannabildninge n, måste i detta hflnseende uppfylla behofvet inom hela Flottans personal, enär ombord å dessa
befäl och manskap från båda stationerna öfvas inom
samma relingar; undervisningsa nstalterna vid stationerna,
de praktiska såväl som de teoretiska, mll.ste vara lika;
- med ett ord, föreningen af de förutvarande två vapnen
till ett, bör medföra on innerlig förening mellan persoualens olika delar, som allt mera och mera bör befästas,
icke hämmas.
Under s&lunda förändrade förMUlanden kan icke, enligt mitt förmenande, personalen vara delad mellan två
chefer. Om icke tjensten skall utveckla sig efter skiljda
metoder å fartygena, allt efter som de tillhöra den ena.
eller andra stationen; om icke det split, som i förra tider
egcle rum emellan stationernas befälpersonal, skall &nyo
väckas till lif hvarje gång en officer eller en underofficer
från den ena stationen kommenderas på ett fartyg, som
utrustas vid den andra; ja, om icke den dag ånyo skall
randas, då röster skola höja sig för en ny tudelning af
pE'rsonalen, och Flottan derigenom sitsom ett vapen försvagas, anser jag det vara ett oeftergifligt vilkor, att
Flottans hela personal blifver lydande under en chef,
som för denna personals utbildning och disciplin blir ansvarig, och att de, som vid stationerna komma att utöfva
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den Mgsta militära mynuighoton, hlifva chefer ondast
för den Flottans pcrsonrtl, som dcrshldt'S lir kommendcmd
för den rent militära tjensten.
Att den chef, som sålunda skulle öfvorvaka att dis·
ciplin, ordning, undorvisning och öf;Jing likformigt upprätthltllos inom porsonall'n., den högre som den lägre;
som skulle när som helst, utan hinder af annan ombotsutöfning kunna föra boLilet under Flottans öfning:ar till
sj•:is; som skulle verkställa hofordringarne inom don å
bäda stationorna fönlclado underofficerspersonalon ; som
skulle tillse att det befäl och underbefäl, som tillhöra
kadrerna till dc olika fartygena, nllr tjoosten fordrar fartygens försättande i tjPnstftmligt skick, icke äro upptagna
af andra ftllgganden, hvarifrån de icke, utan att verka
rubbning i tjoostens oafbrutna gång, kunna skiljas; som
skulle fördela det värnpligtiga manskapet, h vilket vid
krig·stillfällc eller annars inkallades, emellan stationerna,
allt efter som matm·iolens mängd å den ena eller andra
stationen fordrade; att Jcnno chef icke kan vara
chdcn för ~jöförsvarsdcpartcmentet i egen person, finner
jag lika naturligt, som att chefens för sjöförsvarsdepartementet ställning, sB.som chef för Flottan, icke bohöfver
förändras dm·igenom, att han, i stället för två chefer ,
som hvardera är chef för sin del af personalen, frtr endast en chef, som för hela personalens tjenstbarhet är
h0nom ansvarig.
Af dessa skäl tir jag af den åsigt, att Flottans hela
personal bör lyda under en inför chefen för sjöförsvarsdepartementet, såsom chef för Flottan, ansvarig chef, samt
att i sammanhang dermed stationstjenstgöringcn bör förenklas till hvad den \'iu krigstillfl\lle kornmor att vara,
och kan således icke bitr~tda kornitens beslut, att i sina
beräkningar icke upptaga en särskild ohcf för.personale n,
men deremot två stationsbefälhafvare af Raggmans grad,
förutom en kommendant å hvardcra stationen m. m. ,

men or1<linnur drremot, att öfverkommonda utsskapct
Uarlskrona bör vara anförtrodt åt on flnggm:m, rare sig
ntt elenned förenas anuan bclattning vid stationen
ollor icke.
Icke holler kun jflg biträdrt komituns förslag, n.tt
uppföra en särskild chef för Kongl. Fönaltningcu af
Sjöärcndcnn. Om lwmiteus förslag, ntt Flottans lifverstyrelse skall organiseras på byriior och att cheferna för
dcssrt byråer skola \·ara ledamöter i förvaltningen af sjöilreudena, vinner af~ecndc, anser jag, att do mål, >:>om
kunna blifva förcmttl för behandling af förvaltningeu in
pleno, icke kunna blifra flera eller vigtigare, än att deu
iildste Llanu lodamöterna dervid kan leda förhandlingarna.
4. Uti § 4 har komiten föreslagit U]Jpsättandet af
on stam vid varfskåren, som enligt motivorna bör vara
''fast afl.önad'~ och antagen medelst ~'kontrakt ptt längre
tid", till ett antal af 52{). fördelad i grader efter ungoftirligen sammrt förhållande n, som m11itärstammens unJerofficerarc samt 1:a och 2:a klassens sjömän . För så
vida detta antal åsyftar en beräkning af det antal verkmä::;t:ue, förmän och handtverkare, som under ln·arje
förMilande torde b1ifva behöB.igt, derest sjiikrigsmatcrielo n ökas till hva<l ett någorlunda betryggaude försrar af
våra kuster kräfvcr, har jag icke nilgot att emot detta
antal im·ända, om jag ilfvon anser dess upptagande ,·ara
c.bchöfligt, dCt, enligt h·ad kornitens Le!link:mde lomnar
vill handc·n, arbetslönerna för alla arLaton å varfvcna,
fortfarande cd'tsom nu, anses böra utgå af de till arbetena
anslagna meclol. Deremot kan jag icke inse nyttan eller
l1chofvet af att 1tnställa en sådan pcrso11al s3som "fast
aftönad" medan det pil samma gling ansetts lämpligt, att
ha <lon ans lillcl medd.~t "kontrakt pä hlngre tid". Aflölllll!{t'll till en arbetsperöo!lal mihto, enligt mitt förrnearl!cto skall :1stadkommll" och Hit
nanLl e, 0111 "tt
...
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och omtanke vid dess utförande användas, vara beroende
på tillgling och efterfrligan af arbetskraft. Menar man
med "kontrakt på längre tid" ett kontrakt som tilländaläpar innan innehufvaren uppnlitt full pensionslilder, sa
torde denna "fasta aflöning" svårligen komma att betingas längre än om kontraktet uppgjordes för t. ex. 5 lir
i sender, men skulle återigen kontraktstiden ändas först
rned fylld pensionsålder, i hvilket fall benämningen '·fast
afl.önad" blefv~ fullt egentlig, så skulle utan tvifvel det
arbete, som blefve produkten af denna stams arbete,
blifva betydligt dyrare än produkten af det arbete, som
utfördes med arbetare antagna på kortare tid, eller på
uppsägning, oaktadt möjligen den s. k. fasta personalens
aftöning vore lägre än den andras. Enligt mitt förrnenande bör arbete å kronans varf, liksom vid de enskildas, utföras med fria arbetare, hvilkas aflöning är beroende af värdet af det utförda arbetet, vid jemförelse med
priset å samma arbete utfördt vid de enskilda verkstäderna i. landet, och att kunna åstadkomma en god och
billig arbetsprodukt, om arbetet annorlunda betalas, är
enligt min åsigt icke görligt. Det arbete, som utföres
rned arbetare, hvilka medelst kontrakt äro försäkrade om
sin bergning för all framtid, eller som erhålla sin daglön
antingen flit användes vid arbetet eller icke, måste alltid
bli dyrare än det arbete, som utföres med arbetare, hvillm, om icke det verkställda arbetet är i förhållande till
det derför betalda pris, efter viss tid afskedas.
.Jag anser derföre att verkmästare, förmän och hand t_
verkare, fortfarande slisom nu, böra antagas medelst kontrakt på kortare tid, eller pli viss uppsägningstid, hvarutaf ingalunda följer, att icke don duglige och pålitlige
arbetaren silväl som förmannen, må, då han i statens
tjenst uppoffrat sin bästa tid och sina bästa krafter, erhålla on mot hans ställning och tjenstetid svarande pension, tvertom, lärer det ligga i statens som i bvarje
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annan ar1etsgifvares välförstiidda intresse, att i detta
hänseende så ordna, att en duglig och trogen arbetare
må finna det med sin fördel förenligt, att i statens tjenst
förblifva, så länge förrnliga och krafter honom medgifva.
5. Uti l:a punkten härofvan har jag redan anfört
de grundsatser, som, med införande af ett försvar grundadt på ut&träckt allmän värnpligt, jag anser böra vara
bestämmande med hänseende till personalens bibehlillande i tjenstgöring å de tider då icke hela densamma
erfordras till tjenstens behöriga upprätthållande , samt att
icke alla tillbörande militärstammen böra vara i ständigt
åtnjutande af samma förmånf<r, antingen de äro i verklig
tjensteutöfning eller icke. Vid tillämpningen af den sålunda uttalade grundsatsen å aftöningens m. m. bestämmande, anser jag att intet enklare, lättare och redigare
sätt kan användas, än att lwar och en erhåller en fast
lön, beroende af bans tjenstegrad, som litnjutes under
tjenstgöring såväl som annars, samt att hvar och en som
gör verklig tjenst, derutöfver erhåller ett dagligt tillägg,
äfvenledes beroende af grad, som vid kommendering till
sjös förhöjes med omkring femtio procent, såsom en ersättning för den strängare tjenstgöringen m. m.
Korniten har varit af olika åsigt och ansett aftöningon böra utgå i fast lön, hvarutaf en fjerdedel skulle
afdragas under vissa uppgifna förhållanden. Såsom skäl
för denna sin åsigt har komiten hufvudsakligen ardört,
att om det för Hären föreslagna aflöningssätt tillämpades
vid Flottan, skulle den oegentligheten uppstå, att Flottans befäl och underbefäl, under sjökommendering, om
särskild sjöaftöning bibehölles, jemte den egentliga fasta
lönen, skulle komma att uppbära två olika slags dagtraktamenten, nemligen det dagtraktamente , som ingå·
ende i aftöningen skulle åtnjutes under all slags tjenstgöring, samt sjöafl.öniugs-dagtraktamentct, som skulle få
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uppbäras olika efter de olika farvatten, hvartill expoditio norna vore afsända. J ag kan i cko finna det vara
oegentligare, att ett lanJ -dagtrak tam ente vid tjenstgöring
till sjös förhöjes med 50 °/ 0 än att ett sjöaft önings-chgtrak tam ente på vissa farvatten förhöjes med vissa procent.
Med lodning af denna uppfattning och i hutvudsaklig öfverensstämmelse med den till gra nskning af generalstabons "Förslag till grunder för Härens ordning" tillsatta komit6s "Förslag till grunder för Härens aflöning,
beklädnad och underhåll" har jag s1\lunda uppgjort ne·
danståondo "Förslag till grunder för afiöuing, beklädnad
och underh åll af Flottans personal", hvaruti do fasta
lönerna likväl äro föroslagna något bugTo fö r vissa grader än för motsvarande grader vid Hären, af det skäl,
att dels ett större antal af militärstam men bör kunna
vara m tjonstgöring vid Flottan än vid Hären, i förhållande till hela militärstammens antal, del s emedan den
större ovisshot om tiden för inkalland e till tjonstgöring,
lwari den Flottan tillhörige, ur tjenstgöring försatte, be funne sig, skulle förhin dra honom att skaffa sig on lika
stadigvarande sysselsättning, som don Hären tillhörige.

F örslag
till grunder för afl.öning, heJl.liidnad och uuderhåli
af lllotta:ul'.. personal.
1. Skl'ppsgossar erhålla,
Skcppsgossekären. § l.
utom qvarter enligt derom af Kongl. Maj:t gifna bestämmelser, underhåll och beklädnad samt on kontant afl.öning af 2 öre om dagen.
2. Skoppsgossokorporalcr erhålla samrna fönn~ucT
som öfrige skeppsgossar, mon aflöningon förhöjes med ;J
ör e om dagen.

3. Sjuk skeppsgosse orMHer fri läkarovi'trd, medicin
och förplägning, men, om han är inta~rcn å S].ukhns eller
.
"'
sj nkfartyg, in g~ n aflöning.
Vc"irnepligtigt manskap. \:? 2. l. Värnopligtigo, inkallade till tjenstgiiring, erhåll a qvartor in natura, underhrtll, beklädnad och fri sjukvård samt en kontant dagaflöning af 6 öre under tjcnstgöring i land och 10 öre
under kommendering till "jös.
2. När värnepligtig intages å militärsjukhus ollor sjuk
fa rtyg, förlorar h<.1n dagafiöningen, mon erhåller, förutom
fri läkarovi'trcl och medicin samt förplägning, 6 öre om
dagen till små förnödenheter, fr1\n och mod don da""t':> hans
aflönin g upphörde å det fartyg eller vid det kompani
han tillhör.
l:a, 2:a och S:c klassens sjömän samt clitM·. § 3.
l. 3:o klassons sjömän af militärstammen och eliter erhålla en månadslön af 5 kronor, samt dessutom, under
all tjonstgöring, samma förmåner, som i nästföregåonde
§ äro värnepligtige tillförsäkrade, med don skilnad att
dagaflöningon bestämmes i land till 10 öre och till sjös
till 15 öre.
Under kommendering till sjös åtnjuter derjemte 3:o
klassons sj öm ii n och eliter den tillökning i afl.öningen
för särskilda befattningar och de uppmuntringspcnningar.
som enligt gällande bestämmelser kunna vara den tillerkända.
2. Öfrige 3:e klassons sjömän, inkallade tlll tjenst·
göring, erhålla de i föregåonde moment omnämnda förmåner med undant.ag af månadslönen.
§ 4. l. 2:a klassens sjömän af m iii tärstammen erhålla samma förmåner som 3:o klassons sjömän med don
skilnad att månadslönen bestämmes till 10 kronor och
dagafl.öningon till 25 öre under tjenstgöring i land och
40 öre under tjenstgöring t ill sjös.
2. Öfrige 2:a klassons sjömän, inkallade till tjenst-
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gonng, erhålla de i föregliende moment omnämnd a förmåner med undantag af månadslö nen.
§ 5. l. l:a klassens sjömän af militärsta mmen er·
hålla samma förmåner som 3:e klassens sjömän med dP.n
skilnad att månadslö nen bestämm es för korporale r till
20 kronor, för underoffi cerskorpo raler till 30 kronor.
Och dagafiöni ngcn
för korporal till 40 öre i land och 60 öre till sjös,
,
75
,
för underoffi cerskorpo ral till 50 ,
tjensttill
inkallade
sjömän,
klassens
l:a
Öfrige
2.
för·
da
omnämn
moment
e
göring. erhålla dc i föregåend
måner med undantag af månadslö nen.
§ 6. Hornblås are och trumslag are erhålla såsom
uppmunt ran ett kontant tillägg till sin dagafiöning, lämrad efter deras skickligh et.
§ 7. Dykare åtnjuta den tillöknin g i egande förmåner, som af Kongl. Maj:t i särskild författnin g bestämmes.
§ 8, 1. l:a, 2:a och 3:e klassens sjömän samt eliter,
som intagas å militärsju khus eller sjukfarty g, förlora sin
dagafiöning, men erhålla, förutom fri läkarevår d, medicin
och förplägni ng, till småförnö denheter :
3:e klassens sjömän och eliter. . . 10 öre om dagen.
2:a klassens sjömän. . . . . . . . . . . . 15

"

l:a klassens sjömän:
,
korporale r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
,
25
.
.
.
.
.
.
underoffi cerskorpo raler. . . .
från och med den dag deras afiöning upphörde å det fartyg eller vid det kompani de tillhöra.
2. l:a, 2:a och 3:e klassens sjömän af militärsta mmen äro berättiga de till fri läkarevå rd och medicin för
sina hustrur och barn, om de vistas å den station, till
hvilken mannen eller fadren hörer.
Unclerof(icerare. § 9. l. Flaggund erofficera re och
2:a gradens underoffi cerare af militärsta mmen erhålla be-

klädnad, fri sjukvård, qvarte1' ocl1 portion in natura eller
i kontant, samt cu månadslö n, flaggunderofficerare af 80
kronor, 2:a gradens unelerofficerare af GO kronor, samt i
dagatlöni ng:
underoffi erare af maskini s t~taten ! kr. i)() öre i land 2
'
kr. till sjös,
iifrign underoffi cerare l kr. i land , l kr. i)(J öre till siös.
U nder korn mcnderin g till sjös åtnjuta uuderoffi ce;are
derjemte den tilliikuin g för särskilda bc·fattnin gar, som
enl1gt gällande bestämm elser kunna vara dem tiller·
kända.
Underofficer, som kommend eras silsom uppbördsman 1 kasern eller exercissk ola, eller såsom expeditio ns ·
förare vid kompani , bestås dessutom ett arvode af 10
kronor i månaden .
3. Öfrige underoffi cerare, inkallade till tjcnstgör ing.
erhålla de i mom . l af denna ~omnämnda förmåner med
undantag af månadslö nen.
§ 10. Underoff icerare, ROm intagas & militära sjukhus eller sjukfarty g, förlora sin dagafiiining, om de s&clan
uppbära, men erhålla, förutom fri läkarevå rd och medicin
samt förplägni ng. 30 öre om dagen till små förnöden heter från och med den dag deras aflöning upphtirde å det
fartyg eller vid den trupp do äro tj enstgörande, men om
de icke äro tjenstgör ande, från ocb med den dag de å
sjuk bus intagits.
Officerare. § l i. Officerare af militärsta mmen aflij .
~·

n as med en 1\rlig iön :
Underlöj tnanter.
Löjtnant er af 2:a kl. ..
d:o
l:a kl. .. .. . .. . ..
Kaptene r af ~:a kl. .. ...
l:a kl. . . ...... . .. .
d:o
Kom mendörk apten af 2:a kl. .. ..
l :a kl . . . .
di o
•

o

•

•

•

•

•

•••

•

••

o

••

•••••

o.

500 !nonor.
1,000
1,000
2,000

n,ooo
L},O()()

5,000

"

"
"
",
"
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Kommendörer. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 kronor.
,
Amiraler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000
samt dessutom under tjenstgöring
Underlöjtnante r l\ 1. l an d 2 lu. till sjös 3 kr.
och Löjtnanter (
4 kr. 50 öre,
:' 3 kr.
Kaptener. . . . . . . .
"
6 kr.
kr.
4
,
.
.
tener
Kommendörkap
7 kr. 50 öre.
5 kr.
,
Kommendörer .... ... .
0 kr.
.,,
6 kr.
,
Amiraler. . . . . . . .
U n der kommendering till sjös åtnjuta officerare derj om te do dietpenningar, som enligt gällande bestämmelser kunna vara dem tillerkända.
2. Officer, som förordnas att vara öfverkommenda nt
i Carlskrona, åtnjuter förutom ofvan stadgade förmåner
ett årligt befälstillägg af 2.000 kronor.
3. Reservofficer, inkallade till tjenstgöring, erhålla
lika förmåner med officerare tillhörande militärstammen ,
med undantag af årslönen, h varemot do erhålla ett arvode
af 300 kronor för hvarje kalenderiir de äro i tjenstgöring, mot skyldighot att sjelfva bekosta resor, beklädnad
och öfrige utgifter, som äro en följd af den militära tjenst-

"

"

göringen.
4. Officerare erhålla för sina personer fri läkarevlird,
d§, de äro i tjenstgöring.
Flottans läkarekår. § 12. Öf\·erfältläkare aflönas
lika med kommendör.
Fältläkare lika med kommendörkap ten af l :a klassen.
Regementsläka re lika med kommendörkap ten af 2:a
klassen .
l :e Bataljonsläkare lika med kapten af 2:a klassen.
2:a Bataljonsläkare lika med löjtnant af 2:a klassen.
Allmänna bestiirmnelse1·. § 13. l. Officerare och
underofficerare samt deras vederlikar, som beordra8 till
tjenstgöring i högre grad än de innehafva, erhålla derföre dagaflöning efter den högre tj enstegraden.

2. Lön och an·ode utbetalas i förskott den första
och dagafl.öningen den sista i hvarje månad.
3. Vid förflyttning från en flottans station till en
annan utgår :flyttningshjelp enligt särskilda bestämmelser.
4. Vid såväl tjensteresor som särskilda befattningar och tjensteuppdrag i land utgår ersättning, enligt de
bestämmelser, som derföre komma att utfärdas.
Stockholm den 16 April 1874.

E'. W . von Otter.

