
Häfte N:r 2, 1852

15:de Årgången

Carlskrona



(lnsiindt.) 

YTTERLIGARE NÅGOT 0~1 ''SKÄRGÅRDS-FLOTTANS DEBAR-

KERINGS-TRUPPER11. 

Sist utgifna September-häfte af "Tidskrift i Sjöväsendel'1 

innehåller bland annat en artikel, framstallande, såsom ru

bril;en antyder: "Tankar om grunderna för organisationPil 

af Sl1ärgårds-Fiollans Debarlwrings- trupper". 

Vid genomgåendet af bemiilte artiliel, hafva för mig 

framslått åtsliilliga anrnärl;niogar, hvill;a jag härmedelst - af 

litlir;t intresse för det vigtiga [imn et i fråga - vågar med

de la jemte önskan, att de, såvida de deraf bellnoas förljente 

och utrymmet sådant tillstädjer, måtte blifva i samma Tid 

skrift intagne. 

Artikel-författaren "') fördelar Sl;iirgårds-Fiottans strids

Iiraft i 2:ne hufvud-momenter, nemligeo : "Artilleri-styr/ra 

och Trupp-styr/ra" . Till artilleri-styrlwn rälmar förfaltaren 

all artilleri-materiel jemte manskap, erforderligt och afsedt 

att "möjliggöra dess effekt''; samt till trupp-styrlian "hela 

det öfriga mansiwpet, hvilliel utgör ett långt större tlcrlaln. 

Som ntcångs-punlit för sitt organ isations-förslag antager 
författaren "[(anons/ups-bataljonens N. N. Förslags-styrfra, 

medföljande C!Jefs-, ÅnB- och Tross-fartyg m. m. oberäk
nade", sålunda : 

l Bataljons-, 3 Divisions-, 3 Plutons- och 6 Kanonslups

Chefer samt l Adjutant, d. v. s. 14 Officerare; 13 Und er

Officerare (af hvillia en "Reserv-Under-Ofllcer"); 24 Korpo-

*) Jag antager nem1igen, att författaren är blott eu, ehmu han sjelf 
i artikeln talJr ~n i si ngularis och li n i plurulis. 
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raler samt 672 man Gemenskap; således tillsammans 723 

man af alla grader. Härtill komma Hornblåsare, hvill;as n n

tal - reglementsenligt - borde vara <i. Af gemensl<apen 

slwll l man per Kanonslup vara sl1arpsl<ytt. 

Härvid ville jag anmärl1a, att den s. k. Reserv-Under

Officern, enligt min åsigt, ic!w iir - allraminst till det af 

förfaltaren afseelda ändamål -· oundgängligen nödvändig; 

hvarföre, då det icke all enast icke är någon l'uppsjö" på 

Und er-Of!lcerare, tvertom stot' brist på sådane skall uppstå 

vid infallande liri g, denne iifven böt' fl'!\n förslaget - alföras . 

Deremot böra 2 man pft hvardera Kanonslup lwnstitueras 

till Vice-l[orporal!!t', enär Underbefälet är för fåtaligt, isyn

nerhet vid landstip,ningar, då (i spridd ordning) behöfvas 

" ledare'' och (i sluten ordning) " rilit-pluton", samt dess

utom ordonnanser, rnpport-karlar m. m. En Slwrpslq;tt för 

hvarje Kanonslup kan jaf: icke annat än förklara alldeles 

otillräcklig, då min st 4 Sliarpslqttar böra finnas på h varje 

Kanonslup, d. v. s. 4S på !(anouslups-bataljonen. 

Ofvan teclmade personal ville jag således hafva förän

drad till: 

H Officerare, 12 Under-Officerare, 24 Korporaler, 2-i Vice

({orporaler, 48 Skarpsk rttar, 4 Hornblåsare ocll 600 Båtsmän, 

eller tillsammans 726 man af alla grader. 

Dereller brsvnt·nr författaren sin första fråga ("Huru 

sirall Landstignings-truppen lämpligen !runna organiseras 

utaf en Hanonslups-besällning ?") så : 

"Iianonslupens Besällning (prima plan 60 man) indelas 

i afseende pd landstigning, uti 2.ne delar, sålunda: 

i:a delen: Debarlrerin,r;s-trupp: 

1 Ofllcer, l Under-Officer, l Iiorporal, l Sliarpskytte-nummer 

40 man Gemenskap. Summa U man. = H. 

2:a delen : Relings- försvar : 

l Korporal, 15 man Gemenskap. summa . . 16 man. 

Total-Summa 60 man.n 
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Denna "Debarkerings-truppn benämner författaren "Plu

ton" och ind elar den "uti 2:ne trupper" (rättare troppar). 

Som man på ett an nat stä lle af ar tilwln finner, vill för

fattaren bafva Slups-plutonen (d ebarkerad) kallad kompani, 

och hät· Slups-besdllningen (de barli erad) l;a llad pluton, då 

den ombord likväl en das t åt' en hal( pluton. Hemställes nu, 

huruvida denna namn- förbis tri ng står väl tillsammans med 

författarens yttrande: "Landstignings-bataljonens organisa

tion bör vara så beshaffad , att den inpassar med Fartygs

bataljonens". Detta åtr rgifna yttrande anser jag emrllertid 

innefatta just sj elfva "basis'' för debarkerings-truppens orga

nisation, ifrån hv ilke n jag ocl1 derföre iclie vill medgifva nå

gon den ringaste afvike lse. 

Författaren sj elf säger vidare, att "Slups-plutonens båda 

fartyg os!ri/jalitligen höra tillsammans", och anser derföre 

lämpligt, "att Landstignings-tru ppen från denna Slups-pluton 

blir enh eten, och löper den då åtminstone ej fara att blifva 

bruten på befa. llning - af vänner." 

. Hanonslups- bataljonens taktiska under-afdelningar p d 

SJön äro: divisionen och plutonen ; h varföre de ock så böra 

(örblifva på land. Något rimligt sl>äl att ändra detta _ 

förefinnP.s alldeles iclie. Författaren återlwmmer äfven i 

slutet af sin artikel, till detta - det. rätta, då han nemli~en 
bestämmer: huru förhållas skall, när "ifrån en bataljon Ka

nonslupar lnndstiguings-manskap för en längre tid sl>all side

kas"; ty då, menar författaren, sl1all "från hvarje Slup sän

das ,blott Landstigninr:s-plutonens ena trupp" (tropp), åtföljd 

af endast hulfva antalet af Befäl" . samt lilla- . "l( 
. " ' gger. om-

pap,lllet (som pa förut föreslagne sätt bestod endast af en 

Slups-pluton)' bildas alltså (i anal o~ i med f{anonjollurne) ar 

manskapet fra n i:a Divisionen' och deras antal 
i land, blir blott 3:ne" ' som agera 

Således äro b3de R<monj ollars och [{anonslupar·s debar

kerines-trupper' dd strid dr i fråga, form erad e i plutoner, 
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som bestå just jemnt af mansiwpet från plutonen - ombord. 

Lanustiguing - i och för strid - lian väl iclie, åtminstone 

endast högst sällan, ifeåealwmma vid andra tillfällen, <in då 

de lemnade faetygeo på samma gång äeo hvarje stund 

osälire för fiendlliza anfall ; och då vill författarens föeslag 

till landstiening fördalla såsom der varande alld<>les - orim

ligt. Författaren vill nemlie-en lemna Kanooslups-balaljonen, 

mer! endast l Korporal och 15 man på hvaeje Slup, under 

öfverbefäl af den tillslwpade ''Heserv-Under-Officern". Under 

särdeles ldnliiga utsigter, anser docli författaren en Officer 

böra lwmmendera Slups-bataljonen, och då nataljons-Chefens 

Adjutant i detta ändamål höra byta tjenst med nämnde He

serv-Under-Officer. Så lillude möjliGen få tillgå under (reds

ö(ningar, ehuru det i sanuine äfven då vore ett ol'imligt 

Under-Offieees-kommando; men att, under brinnande lirig, 

gå så till väga, vor-e viii rent utaf - oförsvarligt. • 

På grund af h vad jag nu anfört, ville jag deremot på 

följande sätt ordna en Hanonslups-plutons besattnint:, i och 

för behöOiga landsligninear: 

Hanonslups-plutonen (prima ]Jlan 120 man) indelas uti 

2:ne delar: 

1 :a delen : Debarlrerings-trupp: 

l O[O cer, 1 Und er-Of!i ecr, 3 Korporaler, 3 Vice-l<orporalcr, 

8 Slwrpsl<yllar och :iO B5tsmi\n. Summa . • (J(j man. 

2 .a delen: Iletings-försvar: 

På ena Slupen: l 0/ficer, l [(orporal l 
och 25 Båtsm än ......... , .. 

Summa 
På andra Slupen: l Under-Officer, l Vice-

Korporal och 25 nåtsmän ••.••.. 

::Hi ma n. 

------·-------------
Total-Summa 120 man. 

Denna "d eiJ arke rings-trupp" utgör då en landstignings

pluton , in de lad i 2:ue troppar (en tropp ifrån hvardera Ka

nonslu p) och för sedel med fulltali t.: t beffd; således flirdig, 
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antint;en att ingå i division och bataljon, eller - såsom 

ensam, detacherad - utföra något viirf på egen haud. 

"Huru slrola Landstignings-trupperne från de särslrildta 

J(ananslupame samverlw pa land, och huru slrola de der

före organiseras? blir den andra och vigtigasie frågan" -

yttrar författaren. 

Vid försöl;et att besvara denna fråga, beOnues författa

ren slutligen stadna vid: att, med {ör!;astande a( den vid 

Infanteriet brulfliga bataljons-indelningen, "den tali'tislra en

heten i land blir J(ompagniel, och utgöres af besättningen 

ifrån den taAiislw enheten ombord å Slups-bataljonen , neml. 

Slups~plutonen" "'). 

Detta oalitaclt silcer författaren, oförldarlict nog: "Land

s tignings-bataljonen (detta namn bör bibehållas, em edan det 

betcclnl;ll· mansl1apet från en bataljon ombord) indelas uti 

6 H.ompagnier." 

Vidare s[iger samme författar·e: "Samtlige 6 Kompag

nierne lwmma att, i taliii slit afseE'nd e, förhålla sig till Data!

. jon , som lnfanteri-hataljonerne till rn nrigad, ellet' f\aralleri

esrJVadronern<' till Kavalleri-batalj onen, d. ii. utgöra sje!(stän

diga delar, s~rnverliande till ett gem ensamt ändamål och , 
uoder gemensamt öfverbefiil. På basis af /(ornpagnierne 

!rumma alla talais/ra l'örelser inom Bataljonen att u/foras." 

Bataljonen ~i r, i <~Ila civilis erade länders armeer, anta

gen som lnrantc·ricts "talrt!slra enhet", och det p~ fullt gillirra 

gr uodcr. l striden iir det styrlian , som segrar och afgö;; 

*) ~om o! van . niimndt är, frångår författaren denna princip, då det 

gallct· hanonJollar och äfvcn Kanonslurnr 11 ·a· 1· d d 
. . ' , r nem tgcn esse se -

nares landstJgnmgs-manskap {ör en längre tid skall debarkera, ty 

då utgores d en antagna taktiska enh eten i land (Kompaniet) icke 

a; den taktiska enh eten omborrl (Siups-p ltttorE•n), ulan af 2:ne 

sauanc enheter -- omhonl. 
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och styrl;a vinll•!s eudast genom att hålla !;rafterna viii sam
lade. Bataljonen upptager derföre i sig så många mindre 
trupp-afdelningar, som möjligen, förenade under en Llefäl
hafvare, af denne kunna till fullo öfverses och med rösten 
kommenderas. Att bataljooernes styrka , till följe af före
kommaode b e t~· dligt skiljaktiga förhållanden ocb omständie
heter, l!an och måste blifva nfigot olika, säger sig sjelf; men 
denna olil1het borde docil aldriH' vara sä stor, som den in 
praxi nu är, då bataljons-styrl;au vexlar emellan 200 och 
1000 mans numerär. Så hafva vi t. ex. inom Svensl!a ar
meen stambataljoner af ifrfm 300 till 600 mans styrlw' och 
våra, med beväring för stärida, fältbataljoner äro beräknade 
alt blifva dels 640, dels 840 man starlia. Likasom bataljo
nernes styrha ~r olika, är i\fven antalet af balaljonernes un
der-o(delningar det. Vårt Infanteri-regl emente bestämmer 
väl, att bataljonen vanligen sl;all beslå af S Ii nie- och 4 ti
raljör-plutonrr; men det anför äfven en annan indelning, 
nemliz!:'n: i 4 linie- och 2 tiraljör-plutoner, således i 6 
plutont>r d. ä. i alldeles sarruna antal plutoner, som [(a1lon

slups-bataljonen ombord är indelad. Äfven säger Reglemen
tet: "När i fält bataljonen lwmmit ur strid och gjort större 
förlnst af befäl och manskap, sl;all den, så snart tillfälle 
dertill yppar sig, genast ånyo indelas.fl 

lJ[traf finn es , alt bataljenens "indelning'1 icke allenast 
kan, utan afven bör lämpas efter för handen varande om
standiuheter. 

Men Bataljonen bör icke endast vara manstar/i; den 
rn5ste äfven vara rörlig och böjlig. Lilwsom hvarje ensldld 
Sol1lat bör vara stark och vig, utan att derföre just behöfva 
vara någon "allrobat" ; likaså bör [la taljonen, genom eolda 
men fullt änrlamålsenliga och tillriickliut snabba rörelser, 
kunna föriin1lra ställning och form, utan att derföre - så
som förr skedde - krångla med legio löjliga och i strid 
alldeles oan vändbara manövrer . Så lunda är onekligt, all 
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numera !Jos Infanteri-bataljonen i allmftnhet , fot·drade 
den , " .. 1 · 1 t 
förmåga att lillnna utröra striden sa va 1 s u .en som 

·d ·l och blandad ordning, icl•e allenast åt' nyltlg, utan 
spn ' 'd 

d l 
.. vn på i våra dap,ar brukliga stridssatt och stn s-me tans, • 

fult rent utaf certerginigen nödvändig. Tiraljering, spar-
't 1 med ursliiljoing på rätt ställe använd, är utan sam oc 1 

·r 
1 

l't nvttia · men att - som sednaste llrigs-händel-
tvi ve o a • "' 

"daaai.-1arra - lilit och olilit upplösa balaljonernc i ändser a u c v u 
lösa tiraljör-l;edjor, och i dem stjäla lifvet af IJVarandra -
är afvita och i högsta ru5tto förhatligt; ty det är och för
blir blott och bart en gqm och omensldig lek, med hvilken 
slätt intet afp,öres i hufvudsali, enär - det l;an ej nog ofta 
upprepas nf1got verldigt afgörande icl;e lwn åstadlwmmas 
pä annat siitt än: att lirarterna samlas i massor. 

Glane! de många andra yppcrlica egensl;nper, som man 
oftast hör tilliiegas den "moderna" tiraljör-striden, skall äf
ven den vara: att liimpligast vänja ol;rigsvanda trupper vid 
striuens fasor. Jag delat' iclw den na åsigt. Att gifva den 
unp,e krigar en blod-dopet så der i dugg-form, anser jag 
orätt. N<d! sätt honom genast in i storm-trotonnen och gif 
honom blod-dopet i full dusch-form. Då är den salien på 
en gång, grundligt och på fullt allvar, undangjord; sedan 
vet den unge lirigaren, huru död en sl'l' ut "in Lcbensgrösse'\ 
och blelinar ej mera för honom. Så gjorde "111åns Luri
fax"*) med sina unee reliryter vid Helsineborg - och nog 
gicli det bra! Vill man zlödga en liauonliula, så håller man 
icl;e en brinnande svafvelsticl1a då och då intill den, ulan 
man omger den med gnistrande eld - rundtomliriog. 

Härar finnes, alt bataljonen bör hnfvudsaldigeu efter
sträfva att få utföra str-illen - samlad d. ä. i sluten ord-

•) Carl XII ben~imnde ofta sin ädle, tappre och vi,d brydsamma till
fällen fyndige, och derföre så högt värderade, Magnus Stenbocl; sd 
i förtroligare ;omtal och handhref. 
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uing ; men den m;iste afvcn , der luliala fiirhi111a nd en och 
flendens uppstiillning det ovillwrlinen pålwlla, kunna strida i 

spridd och blandad ordning. 

Alt hiir incå i någon detaljerad öfverblicl< af alla de 

olil;a formcrings-sf1tt, som vårt Infanteri-reglemente bestäm

mer för bataljonen, kan icl;e ifråealwmma ; men, i anledning 

af artiliel-författarens )'tirade förl1ärlell för s. k. [(ompani

lwlonner, torde om dessa nå::;ra ord ändå vara på sin 
plats. 

Det nya formerings-sätt för bataljonen, som, efter 
Preussiskt mönster, i vårt nu gfillande Infanteri-reglemente 
finnes föresl<rifvet, under benämnin[! - [(ompani-lwlonner, 

är en medel-formation mE'IIan linie och dubbel-kolonn . Denna 
formation anses erbjuda en fastare strids-stäl lning än linie, 
äga större y,crilsamhet vid eld och bajonett-anfall än dub
bel-kolonn , samt lida mindre af tlendtliua artilleri-elden än 
den djupare dubbel-lwlonnen; uvarförutom dessa kompani
kolonner -- som Reelementet säg er - slwla vara "isynner
het tjenliga i bruten mark, der de liitt kunna lämpa sin 
uppst:\llning efter marliens beslwffcnhet, samt i förening med 

sina tiraljörm· liUillla utföra en i sådan mark fördelalilig 
strid .11 Att detta allt har åtsl!illigt för sig - i theoretisl<t 
hC1nsc ende - t<an icl!e nelias; men hunJVida pral•til•en kom
mer alt i allo gi lla påfund et, blir h vad framtiden kommer 
alt visa, då hittills i detta fall vunnen ('rfarenhe t n:1ppeligen 

kan anses till[örlilliet afgöra frå!pll. Ett sto rt lyte, och som 
svårligt•n kan uppvägas af dess möjliga fördelar i ett eller 
annat afseende, hor i alla fall d t> nna formation , nemligen : 
att vid den Ifompani-Cizeferne fr estas, ja - snart sagd t -
uppmanas att föl' mycll~t handla på eeen hand' livarigenom 
just 11 enheten 11 hos den talflisfw enheten försviooer och dess 
egentliga styrtia på samma gång upphör, en nr den äger 
denna sin stora styrlia ensamt pf1 grund af -- alla delars 

innerliga ö{verensstämme/se till det hela . 
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~len, om fln ifrii[!avara nd e formeri ng (i lwmpuni-lwlonner) 

för bataljonen icke år så utomordentligt god, SO!ll mangt·n 
vill hafva den ansedd för alt vara , så iir den deremot, 

tiilärnpad på ett ensamt manövrerande lrompani (bestående 
af trenne plutoner nemligen), ovcder·sät;li[!en den bästa så
som grund-uppställning, alldenstund man ifrån denna stäli
ninB lättast och vi[!ast utgår till de olil1a formeringar, som 
i strid Jwnna och böra användas. Sålunda form Pras ifrån 
den hastiet linie och fyrkant; äfvensom den redigast lånar 
sig till strid i "blandad ordning", då tiraljör-plutonen for
merar "lwdja", den ene 3f liuie-plutonerne delas i 2:ne "un

derstöd" samt den äterstående lioie-plutonen förblifver en 

samlad - "reserv". 

Nu vill författaren icke veta utaf nf1eon bataljons-exer
cis, således iclie heller hafva bataljonen formE>rad i liompani
kolonner; Inaremot han vill sä mycket oftare hafva sina 
"sjelfständiga" lwmpanier formerade i "lwmpani-liOionner". 
Men dervid möter den icl<e oväsendtliea omständigheten, att 
författar ens liompani er bestå endast af tve11ne plutoner och 
att begge dessa plutoner dertillmed äro - ingenting mer 
eller mindre än -- tira!jör-plutoner, hvill1 et nogsamt finnes 
af dessa förfall arens oförtydbara ord : "i'lflp,ra S<irsldldta ti
raljör-pluton c> r linnus iclle. Kompa[!niet sJ,ull e, sfisom man 
sett, endast hafva 2:ne plutonE'r. Detta :ir ocl< alld(•les sy
stematisllt, ty "alle man" böra här vara Jägare och det hu{
vudsalfligen." 

Som Infanteri-reglementet benämner 2:ne sådane (under 
en Befälhafvare förenade) tir aljör-plulon t> r för "tiraljär-divi

sion", och deremot i och för forrnerinr,en i s. le lwmpani

kolonner tydligen förutsätt er, att f!·ornpaniet (åtminstone 
hvarje !lygel-lwmp nn i) skall besti\ af 2:ne linie- och 1 tiral

jör-pluton, sä lian författarens ordande om lwmpani-lrolonner 
ide heller aunat än förefalla - haltande. 

Författaren anser som 11 en betj'dlit; ltittnad 11 för Sl<är

g5rds-Fio tt aus Jebarkerings-truppt'r, att, en li et !J<IllS förslac, 
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slippa ifrån bataljons-exercisen, och anför delta äfvrn ibland 

kardinal-sliälen för sin förkastelse-dom öfver bataljons-indel

ningen ; hvaremot han anser "rörelserna inom lrompag

niet - - ganska enkla", såsom der bestående endast "i 

marscher och vändninga1·: höger eller veoster om , framåt 

eller baliåt, till höger elle1· till venster, ~ höger eller ~ veD

ster (dragninp,), uppslutningar och alfailningar af rotar i 

tlanl<-marscber, och de vanliga uppslutnings- marscherna." 

!\•len rörelseroa i bataljonen bestå ju äfven endast i marscher 

och vändnzngar, ingenting mer och ioeenti~g mindre; så

ledes böra väl äfven de vara "ganslia enkla", och det är ock 

just jemnt hvad de äro. Ilänner befäl och trupp till fullo 

sina åligganden i lwmpaniet och den s. k. lwmpaui-lwlonnen, 

så kan truppen ock neoast insättas i bataljonen och befä

let - på mycllt•t kort tid - inhemla det lillil, som då 

brister i dess manöver-liunskap. 

Förfallarens åsit:l, "att infanteri-tjensten å Slifirgårds

Fiottan bör förenlilas, så vid t möjligt", biträder jag i allo, 

och vill till och med utsträcka påståendet derhan , alt för

enliling ar nära nog lil,a nödvändig och nyttig fö1· sjelfva 

Infanteriet. Vårt nu gällande reglemente ar visserligen gan

ska enlielt; mrn det bindrar alldeles iclie, att det kunde 

vara ännu enlilare. Att a[hanula , huru denna förenkliop, 

borde och lillnde slie, medgifver lil; vfll, för denna g&ng åt

minstone, hvarl,en tid eller utrymme. Att af ett dugligt 

sliårgårds-befäl fordras bra myckrt, må ej nelws; men då 

duelighet ej 1\nn vinnas i !hy fall, utan att detta "mycket" 

inhemtas, så mliste det ske; och i !JVad detta beträlfar in

fanteri-tjensten, så tilltror jag mig kunna försäkra författa

ren, alt, om befäl och trupp iiro fullt hemmastadde i allt 

som liall och uör öfvas inom kompaniet' bataljons-exercisen 

sedan är ytler>t lätt och vediiigen - 11 {pnslia enliel". 

För all komma till nåeot slut i förevarande ämne, torde 

tillålas mig nu framst~lla denna frå!la: Kan det hända, att 

Sliilrp,årds-f'lottans dei.Jarlierings-lrupper få ntt strida emot 

en fi endtlig styrka , bestående af en eller Oere bataljoner'? 

Besvaras denna frile-a med "ja", som den väl måste, så 

följer deraf ocl1 ovilkorligen, att dessa ''debarkerincs-trup

per" måste vara formerade i botafjun, föt· att, med något 

hopp om framgftng , kunna -inlåta sig i strid med en så be

skalfad fiendllig styrka. 

Innan jag vidare och slutligrn uppge1·, huru jag anser 

en sådan laodstigninr:s-bataljon böra vara sammansatt, vill 

jag blott med några ord dessförinnan vidröra af förfallaren 

omnämnde "Landstignings- sluparne", "Tiraljör-exercisen" 

och "Skarpslrytte-afdelningen". 

"Landstignings-slupnrne". Likasom ifrån fäll-artilleriet 

afdelningar detacheras till en brigau eller bataljon, på samma 

sätt må dessa "Landstignings-slupars'' besättningar med sina 

kanoner anses detacherade till den deharlicrade [(anonslups

bataljonens förfogande; och hafva de att hufvudsnfiligen 

verka med sina medförande lranoner. så ledes måste de un

der marsch vara: anspann, ponlonierer och betäcfming; och 

i position: pioniere,., servis och betäcl;ning; h vadöre de, 

förutom nödige handvapen, arv en höra medföra passande 

verktyp, i och för ifrågaliOmmaode vägrödjning, broslagnint: 

och skans-arbete. 

Att ifrån dessa bes<illningar (såsom författaren föreslår) 

draga, möjlip,en ibland dem befintlige S!rarpsfryttar, nns~r 

jag vara fullkomligt orätt, enär de ganstia väl bcllöfvns inom 

egen "kanon-betäcknings-trupp". 

"Tiraljör- exercisen". Sk<irgurds-Fiottaos debarkerings

trupper äro egentligast afseddP, dels alt utgöra Oanli-betäcl<

ning för egen stridande eskader, dels att angripa fiendens 

flanker. således ifr5gali0mmer oftast, att - i förra fallet -

fö1·drifva en redan landstigen lien de, d. v. s. upprulla den

nes tiraljör-kedjor, tysta dess strand-haltPrier n en om att 

nedsl;juta senis och betäckning, eller med storm intaea 
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dem , och så lunda trygga den st ridand e eskadern för alla 

vidare anfJil i dess Oanlie1·. I sednare fallet åter kommer 

i fråga, att emot fiendens Oanl;er verl1n med kanoner, skyd

flade af p,oda bröstvärn , och med nilt:orlunda täta , med 

sliarpsl<yttar spackade och möjlieast vä l dolda tiraljör-liedjor, 

samt att med slutna trupper afslå fien<lens landstigniogs

försöl<. I det ena så v;il som andra fallet måste sil ledes 

tiraljering ofta anvf1ntlas, h varföre ocl1 nödigt är, att de

barl;erings-trupperne i della stridssätt är o väl öfvacle. Då 

nu gem ., uslwpen ibland dessa deharkerings-trupper lwmmer 

att till största delen utgöras af sjöbeväringen' h vilkens öf

ningstid iir s5 alld(•les orimligt kort tilltagen, är det så myc

ket angelflflll are att ulla möjlica förenidingar tillämpas; och 

att, utan n5gon oliigenht't, en hel hop af för eskri fterne för 

spridda strids-ordningeti Iran förenlilas , det är min fasta 

öfvertn;clse. Som förut niimntlt är, måste till läglir,are till

f~ille hespa1·as ett mera detaljerarit afhandlnnde af desså 

ifrågasatt u fö re nidingar; men de må docli här till någon del, 

om än helt lösliut, alllj'das. D(! äro t. ex.: 

Att utryclrning till l;eclja sl;er endast ifrån frontställ

ning; att det s. l1. roteförhållandet inom liedjan upphör; 

att n ledaren" (rättelse-punlrten) alltid ar i midteln af kedjan; 

alt n(ståndet mellan alla li artar i liedjan är li!ra - nem ligen 

6 alnar; att liedjan blir två-ledig ell er dubbel, d . v. s. 1 :a 

ledets i1arlar bilda rn liedja !'ör sig och 2:a ledets karlar en 

annan kedja, på lämpligt arständ bakom den förra, då vid 

marsch (m Pd eller ut an eldg il'ning) framåt eller bak5t dessa 

kedjor vex r lvi s genombryta li varandra, ocb i position det 

balwmvara11d e kedje-lrdrt upprycker i framförvarandes luc

kor, då deri:Jellom en förstär1il kedja bildas, med 3 alnars 

lnclior ; all reserven bdlnn er sig midl balrom kedjan, men 

ut~derstöds-tntpperne på hvar sin flygel af l;edjan, der de 

då sliydda de svaga flyglarne samt bibehålla hedjan vid be

hölliG läned , ccnom alt lilisom spinna vid den, hva.U som 
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t ;rrån elen, hvacl som möjlicen för tillfattas, eller uppnys a ,,, 

fället icl;e behöfves. 

"Sifal'psl;ylte-o(delningen". fö dattaren har, som ofvan 

visad t är, föreslagit endast " l sliarpsliytle-nummer per 13omb-

l , s11edes 12 på hela bataljonen; men gansl;a 
l!anon-s up -- ' 
rilitiot anseende detta antal oti ll riicldigt, har ban vidare före-

slagi~ att fö rdubbla antulrt derig eno m, att " Landstignings

sluparne slitllle lemna 2 ocli Chefs- och Anefartygen 10 

Slwrpsliyttar. Det orölla uti, att beröfva Landslignings-slu

parne sina slwrpsliyltal', är redan antyd t. Föl'futtare n säger 

om Slwrpslqttur, att de åro "sä llsj' llla 11 
; men ändå tager 

ban för p,i fv et, att ensamt Chefs- och Ångfartygen vid hvarje 

bataljon lwnna aOäta ich e mindre än l O Sl;arpsliyttar, hvilliet 

åter tyckPs utvi sa ineenting mindre än sällsynthet. För min 

del tror ja g, att godu sl•yttar iclie äro så sällsynta inom Jet 

mansl;ap, som twmm er att utgöra Sliiirgårds-Fi ott ans bema n

ning, enär, om ej ju st nertal et, docli en gans[,a stor del 

I;omm Pr att bestå af sje lfva sliärgårdarnes innevånare, ibland 

hvillia åter gans lin många, genom det in drågtiga och derföre 

Oitigt öfvade sliäl-slq·ttet, äro utbildade till siird elr s goda 

sl1yttar; hvadan ocl< mitt försla g, att ibland h varje [{nnon

slnps-besättning erhålla 4 Slwrpsl<yttar, icli e tord e möta nå

gon synuerlie svårighet vid utförandet. Att form era en sär

skild afdelning af bataljonens samtli~;e Skarpsl<ytlar, anser ja~; 

vara alldeles orätt, filminstolle bör sådant sl;e endast som 

~tterst sällan för elwmmande undantag; ty om denna lilla 

elit-trupp blefve nedp,jord ell er fåneen, hvilli et naturligtvis 

lätteligen l;an hända, så vore förlusten a llt för stor; h var

förutom hvarje bataljonens under-afd elning (ör sig alllid bör 

vara sammansatt lilrformi,r;t med bataljonen i sin helhet. Om 

t. ex. en division hastip,t slnllle land sä ttas, för att på Pl1 

viss pnnl;t utföra strid, så skulle den (efter författarens fM

slag) antiogen salilla behöflig t antal Sl<arpskyttar ell er först 

desamma inl' ii nta ifrflll Chefs- och Ångfartygen, ~a mt , dtcr 
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slutad expedition, f1ter sl;atfa dem till de ssa sina fartyg 
l 

hvillil't vore ett erimligt lirångel, Sliarpslq•ttJ roe böra, när 
plutonen är formerad i sluten ordnine, åtfölja den i befal
rese rv-l r· det, för att alltid vara till gä ng lie e vid påkommande 

behof, och, då plutonen ~1r i l1euja formerad, åtfölja denna, 

för att med sina säluare sliOII, hufvudsaliligeo riktade emot 

fiend ens befiil och kanon- ser vis, på ett högst verlisamt sätt 

bidraga till l1 edjans framgångar . livad angår att Sliarpskyt
tarn e ej alla höra vara ombord på f{a nonsluparoe, emedan 
(som författar en säger) "Siuparne, ofta i !:'iden och utan 
ringaste relin gs-skydd, få ofta manskap slijutue eller sårade 

älven af små gevä l's-kulor'', så kan den lära o ej annat än 
förefall a hög st besynnerlig ; ty kunna skarpskyttarue der 
s/;juta.~ med små gevä rs-kul or, så lwnna de ju äfven sjelfve 
sirjula, och då blifva jn st de - såvida de sl1juta rätt -

urven ett god t "rclinl:s-sl\ydd"; således böra de visserligen 
vara der, om ocl;så en och annan af dem dervid skulle 
stryl1ö med, l11 iliiet icl1e lf1rer kunna hjelpas, alldenstund 
"Jet så gi\r till i hig" ! 

l sam manh ang med ofvan framställda afslyrl\ande (alt 
ifrån Chefs- och Ångfa rt ygen ta ga skarpskyttar till bataljo
nPn) , får jag nämna min ås igt vara, att de ifrån nämnde 
farty g möjli[!PO disponibla trupper i allmånhet all deles icke 
böra inblandas med sjelfva landstignings-bataljonen, utan 
särskild! för sig användas till hva rj ehanda ifrågakommande 
fönättnin gar, sf1som: att ombesörja signalering, relwgnosce
rin ga r, order- och rappart-föring mr lian eslwdern och de
barkel'ings-trupprrne, sårades transporterande m. m. 

På grund af lJVad jag här till åtit mig anmC!rka och an
föra, får jag nu slutligen uppgifva , !Jurn jag ville på land 
organisera debarkerings-trupperne fr åu en Kanonslups-bataljon. 

Lil.asom Kanonslups-bataljonert ombord är ind elad i 
3:ne divisioner, och hvarje division i 2:ne plutoner (plulo-
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neo bestående af 2:ne Slupar), så formeras af samma Ka
nonslups-bataljons debarkerings-trupper en bataljon , hestå
ende af 3 divisioner, hvarje divi sion sammansatt af 2 plu

toner och hvarje pluto n delad i 2 troppar (troppen ut ~ iires 

jemnt af en Kanonslups landstignings-manskap). 

Enligt för q;åe nde, består af mie föresiaene nlnndstig

nings- plutonn af: l Officer, l Under-OIOcer, 3 [(orporaler, 
3 Viee-Kor pora ler , 8 Skarpsl1yt.tar och 50 13åtsmilll. Den af 
6 sådane pluton er sammansatte bataljonen nppla t:c r då i sig , 
med tillägg af l3ataljons-Chefen och dess Adjutant samt 4 

Hornblåsare: 8 Officerare, 6 Under- Officerare, l S [(orpora

ler, 18 Vice-f(orporaler, 48 Sllarpsl;yttar, 4 Uoroblåsare och 
300 (150 rot ar) nåtsmän, eller tillsammans - 402 man af 

alla grader. 

Den i 2 troppar delade plutonens stånd-ordninr, blifver: 
Mansfrapet på 2 led ; Under-Officern och den bäsle Korpo 
ralen midt balwm Inar si n tropp, eeen tli gen afsedde att 
blifva "ledare" i kedje-rörelser ; de 2 ö{riqe Korporalerne 
som riktbefäl på 11Var sin flygel af plutonen; 1 Vice-[{orpo

ral i befäl-reserven bakom hvardera tropps inre fl yge l-rote ; 
samt den 3:e Vice-Horporalen i befal-reserven, disponibel 
till hvarjehanda behof, t. ex. ordonnaus, rapport-förare, att 
undanskaffa sårade m. m. Skarps lryttarne, 4 bakom hvarje 
tropp i befål-reserv-ledet. 

Med afseende på att dessa debarkerings-trupprr komma 
till det mesta alt bestå ar maosliap med ringa öfniug, är 
detta större antal und erbefäl nödigt, hvartill de bäste af 
Stam-13åtsmfinnen lillnna liOnstitueras. 

Bataljonen uppstä lles med 2:ne division er i linie och 
den 3: e divi sion en bafwm, och denne antingen som t·eserv _ 

tillsammans - midt bakom linie-division ern e, eller _ de

lad - i plutoner, af hvilka då en bakom hvarj e flygel-plu
ton - som timljör-pluton. 



48 

l bataljonens centrum, emellan bege e linic-divisionenw, 

bildas en "1·ilrt-pluton'', bestående af 2 Under-Officerare, 2 

Korporalt>r och 2 Vice-Korporaler. Hiirtill nödige Under

Officerare och Korporaler tagas ifrån begge midtel-plutoner

nes 4 "ledare" och de 2 innersta troppernes Vice-Korporaler. 

Som allmän regel gäller: att hvarje frånvarande Befäl

hafvare alltid ersfiltes af sin närmaste man i befälet, det 

vare sig inom bataljonen , divisionen , plutonen eller slupen 

(troppen). Så t. ex. tager äldste Divisions-Chefen befälet 

ombord , när Batoljons-Ciwfen sjelf kommenderar landstig

nings-bataljonen ; o. s. v. 

Bataljons-indelningen blir alldeles densamma för Kanon

jollars debnrlwrings-truppc·r, så att sldlnaden endast består 

uti rotarnes färre antal inom plutoneme. Sknlle åter de

barkerings-trupperne bestå al' manskap både ifrån Slupar 

och Jollar, så kunna ju Slups-besättningarne bilda linien och 

Jollarnes br> sättningar utgöra reserv eller liraljörer. 

Divisionerne inom bataljonen böra naturligtvis vexla 

om, så att icl1e alltid en och samma utgör reserv. 

Der bataljonen i sin helhet icke behöfves, användes den 

jclw heller så, utan detachPras ifrån den, be hofvet motsva

rande, under-afdelningai'; men som fråga ganska ofta lian 

uppstå, att b<Jtaljonen måste uppträda med samlad lrraft, 

måste den ocl; så vara organiserad och inöfvad, enär - j 

farans ocll behofvets stund - såd<Jnt eljest siwlie utan tvif

vel befinnas vara - för st>nt! 

-- j November 185 J. 
V-r. 

EXPEDITIONER MED 1\QNGL. FLOT1' AN S BEVÄRADE 0 0 11 

LAsTFARTYG 1851. 

(Carlsfrrona Station.) 

Bevärade Farty,q : 

Fregatten Eugenie. Chef : Komm t> IHlör-Kaptenrn, Kum

marh. och Ridd. C. A. Virgin. Inmönstrad den 30 September 

för expedition åt Brasilien, Californien, Australien och China. 

Fregatten Josephine*). Chef: Kommendör-:Kaptenen och 

Ridd. C. A. Meister. Inmönstrad den 31 Maj ; varit till an

Ilars vid Slitö , Landskrona, Helsingborg, Marstrand, Stavanger·, 

Dusevik, vid stavanger-noden, Arendal och Belsingör; anlwm 

till Carlsl;rona elen 18 Augusti, och afmöostrade den 30 

samma månad efter inspelition af Befälharvande Amiralen. 

l(orvellen Lager·bjellre "'). Chef: Kaptenen, H. K. H. 

Hertigen af Östergöthland. Varit till ankars vid Slitö, Walde

marsvik, Elgsnabben, Helsingör, Helsingborg, "Vinga-Sand, 

Stavanger, Arendal och 1-Jelsiogör; anlwm till Carlsllrooa den 

18 Aucusti; undergicl1 inspektion och armönstrade den 27. 

Horvetten .Jarramas *). Chef: l(aptenen och Ridd. A. 

PriotzPnsköld. lomönstrade den 31 Maj, till expedition med 

Radetter från Krigs-Aiiademien ; har bl'sölit följande I~<Jn10lll' 

och rPddar, n em l ~gen : Arholma, Södra Qvarl1eo , llussarö, 

Forusund, Svartvills Varf, Ulfö hamn, Bredslliir vid Umeå in

lopp, Bernösand, Sundsvall, Öregrund och Slitö; anlwm till 

*) Utrustad för exercis , med instruktion att söka taga kännedom om 

Sv.cnska och Norska kuster och hamnar, fyrar, sjö- och inseglings
miirken m. m. 
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Carlskrona den 13 Augusti, och armönstrade den 22 efter 

uudeq~ångrn inspelilion. 

Horvetten Lagerbjellie. Chef: Kaptenen och Ridd. C. E. 

Engelhart. Inmönstrade den 30 September för expedition 

ät Brasilien och Weslindisl;a öarne. 

Fregatten af Chapman. Chef: Kaptenen och Hidd. A. 

Palander. Inmönstrade den 31 Maj , till inkasernering och 

exercis med en del af hurvarande Kronans manslwp; armön

strade den 30 September. 

Briggen Snappopp. Chef : Kaptenen och Riddaren O. 

Ameen. Inmönstrade den 31 ~1aj, afmönstrade den 22 

Augusti; varit använd till exercis för Sl;eppseossar i Carls

krona farvatten. 

Återlwmne från förra årets l<arantäns-bevakning: 

[(an on- Siwnerlen von Essen. Chef: Kapten- Löjtnant 

Ehrenpoohl, från Arpösund; afmönstrade den 26 April. 

[{anon-S!wnerten von Stedinglr. Chef: Kapten-Löjtnant 

Tilosius, från Ystad; afmönstrade den 30 April. 

/(an on- Siwnerten llölrenflykt. Chef: Premier- Löjtnant 

Wiodahl, från Helsingborc; afmönstrade den 2 M~j. 

Siwnerten Activ. Chef: Premirr-Löjtnant A. v. Heiden

stam, från Slitö; afmönstrade den 30 April. 

Äng-Hor~elfen Tfw1·. Enlict nådiea order hållils färdig 

till sjö-expedition, men endast bezagnad att under Kapten

Löjtnant Åmansons befäl utbogs~ra Frecatten Euzenie den 2 

OUober. 

Ängfartyget Balder. Beeagnadt till transporte1· af Eåts

män ifrån och till stationen, och åtsliilliga extra turer, under 

befäl , vexelvis efter afmönstringar, ar Premier-Löjloanterne 

Grefve Cronstedt, sylvander och Melantler. 
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Post-Ängfartyget SvensTill Lejonet. Che{ : f(apten-Löjtn. 

och Rid d. G. ludebetou. Inmönstrade den l !J April, armön

strade den 15 November; underhållit post-kommunilwtioncn 

emellan Ystad och Stralsund. 

Post-Jafilen Postiljonen. Clief: Selmnd-Löjtnant Ulner. 

Efter postföring mellan Ystad och Siralsund , under vint(;'rn 

1850-1851, afmönstrad härstades den 24 April. Till ena

handa ändamål inmönstrad den 24 November under samme 

Chef. 
Lastfartyg : 

Briggen Harmonien. Chef: f(aplcn-Löjtnnnt.Pn och Hidtl. 

J. llosenercn. Inmönstrade den 25 Juni, almönstrade den 

27 September; hemlat el;evirke från Got !land. 

Galeasen Pojlwn. Chef: Premier-Löjtnant E. W. Thor

nander. Inmönstrade den 9 Maj, afmönstrade den 25 Nov. 

Transporterat cl•evirke och tåevirl•e till Stocldtolms Slation, 

samt deri från hitfört ftlsliilliza malerialier; je1nvill hemtut 

ekevirke från Gottland och Döderhultsvil<. 

Galeasen Fliclran. Chef: Premier-Löjtnant J. L. Win

dahl. Inmönstrade den 27 Maj, armönstrade den 5 Ol,tohrr· ; 

hemlat ekevirke från Gottland och Döderhultsvil1; transpor

terat ekevirke härifrån till StoclilJOims station, med retur

last af åtsliilliea effekter. 

(Stockholms Stalion.) 

En bataljon /(anonslupar. Chef: [{ommcudör-J<aplPncn 

och Hidd. C. F. Coyet. Inmönstrade de u 16 Juni och af

mönstrade den 15 Juli. 

Ängfartyget von Sydow. Chef: Premier-Löjtnant Sun

din. Inmönstrad den 3 Juni, afmönstrad del) lO Juni; 5tcr 

inmönstrad den 16 Juni samt afrnönstrad den lG Juli. 

Chefsfartyget Ma!~rillen. Chef: [(apten-Löjtnant E. War

bc:rg. Vid sjörnfltniog i Wenern. Jnm(in slrade den J 8 Maj 

och armönstrade den Il 01\tobcr. 



52 

Siwnerten Hilda. Chef: Premier-Löjtnant l{lingsporr. Vid 

sjömätning i llohusliinska skärgården. lnmönsta·ale den :s 
Maj och armönstrade den 20 September. 

Briggen af Wirsen. Chef: Premier-Löjtnant Haverman. 

Använd till exercis för skeppsgossar. Inmönstrade den 3 

Juni och afmönstrade den 30 Augusti. 

Ångfartyget Gylfe. Chef: l{apten- Löjtnant von Horn. 

Användt till transport af Båtsmän. Inmönstrade den 15 Juli 

och 30 September, afmönstrade den 23 Juli och 2 Olitober. 

Mörsare-fartyget Slungaren. Chef: Sekund- Löjtnant 

Hudbcck. Inmönstrade den 21 Juli och afmönstrade den 9 

Augusti. 

2:ne Segelhdtar. Chef: Premier-Löjtnant Ulrich. Lots

öfnings-expedition. Inmönstrade den 25 Juli, afmönstrade 

den 13 Augusti. 

Chefsfartyget Brynolf. Chef: sekund-Löjtnant A fzelius. 

Inmönstrade den 6 September, afmönstrade den S Olltober. 

(Götheborgs Stalion.) 

Briggen Glammen } använde till hamn-exercis för den 

En Bombkanon-Slup å stationen varande styrkan. 

Post-Ångfartyget Nordstjernan. Chef: [(apteo-Löjtnant 

Törnsten. Anväudt att föra industri-idkare och industri

alster till London från Götheborg; jemväl till London, från 

Stocldaolm. Inmönstrade d. 13 Juli, armönstrade d. 9 Ol<t. 

Under år 1851 hafva från Flottans 3 stationer varit sjö

kommenderade : 

3 Kommendöl'-1\aptener, 5 Kaptener, 15 Kapten-Löjtnan

ter, 20 Premier-Löjtnanter, ~7 Selmnd-Löjtnanter, l Marin

Officer, l Machinist-Oflicer. 

FHANSKA KORVETTEN ALCMENES SKEPPSBROTT. 

sekund-Löjtnanten vid Kongl. Svensila Flottan Grefve A. 

Ehrensvärd , r. n. i Fransl! tjenst och anställd som OfOc~r 

på Rorvetten Alemene, har i rapport till Befälhafvande Amt

ralen i Carlsilrona meddelat närmare detaljer så väl rörande 

Alcmenes föruteliende expeditioner som dess slutlir:a skepps

brott 5 Nya Zeelands kust , hvarefter nedanstående under

rättelser blifvit sammandraene : 

Den 12 September 1850 lemnade Korvetten Sydney, 

med destination till Nya Caledonien, angjorde l'lle des Pins 

omlirinr: den 25 September"') och qvarll\g der till den l Nov., 

då seglingen fortsattes till Nya Calrdonien , hvarest sjömät

ningar anställdes i alla de hamnar, der Korvetten anl1rade. 

Sep,lingen beskrifves såsom ganska farlig, alldenstund den 

fortgick längs kusten mellan liOrall-refven och land. De fyra 

besökta hamnarne : !(anala, f{ouaoua, Jenghen och Bollade, 

angifvas som goda, sedan man väl lycl!als inkomma genom 

de farlip,a inloppen. [{ouaoua anses lik väl vara den bästa 

och Ballade den sämsta. - Från sistnämnde hamn afsändes 

den 30 November en håt, under befäl af en af Of!lcerarne, 

M:r Devarennes, med l "Elev e de 2:e Cia ss e", l Under

Officer och 12 man, för att undersöka farvattnet oml1ring 

norra udden af Nya Caledonien. Först den 12 December 

erhöll man ombord å 1\orvetten kännedom om rö1·enämnde 

Officers och båtbesättnings · fasansfulla öde. M:r Devarennes 

*) Grefve Ehrensvärd anmärker, att han ej är i stånd att med nog

grannhet uppgifva bestämda dagar, emedan hans annotations-böcker 

och jurnalcr gått förlorade vid skeppsbrotteL. 
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landade den l Decemher viJ JenguefJon, en af de sma oar, 

som äro ueliiena vid Nya Caledoniens norra udde, liliViil iakt

tar,ande den försictieheten alt ankra på nåeot arständ från 

ön under fl<'ltten, ehuru de vilda infödingarne, vid uesöliel i 

land, visat eanslia vanlig sinnesstämning. Då landstignineen 

förnyades följande dae, iulittoeo infödingarne till en början 

samma v<inliga uppförande; men i det ögooblieli, båtbesått

ningeu åter iimnade embarliera, öfverfölls den med slag och 

styn1~, af ldubbor, stenar och lansur, s5 att inom ett öeon

blicli Officern och Il man låeo döde på platsen. 3 man 

lydades att liomma på Oyliten och försölile rfldtla sig r,enom 

simnine, men upphunnas dock snart af infödingarne, h vilka 

liliväl skonade deras !if. Sedun de qvarlefvande, efter åter

kom sten i land, varit vittne till huru deras dödade liaJIH'ater 

stel• tes och uppiltos, samt vistat.s bland infödincarne till den 

l O December, bl efvo de rf1dd;1de af besflttning,..o, tillhöraode 

en annan b5t, frän J(orvctt eo utsänd till uppsökande af den 

förra. Ontler Je dagar, som de tre sålunda voro i iofödin

dinearnes vf1ld, blefvo de väl behandlade, hvartill de likviii 

slutligen funno orsalieo vara, att de p~rälillades såsom offer 

vid en förestående fest-måltid. 

I anl edning af detta infödincarnes barbaristia handlines

s:Ht, företogas från f{orvetten landsligninear på åtskilliga af 

öarne, och Or:re af infödincarne nedgjordes. Den 24 Dec. 

öfveq;ftfvos dessa farvatten , och Kapten d'l-larcourt alllirade 

med l{orvetteo vid l'lle des Pins, som lemnades den 3 

Januari IS51, hvarefter seglioe en fortr,icli till llobart-Town 

(Van Diemensland), der f{orvetteo qvarstannade fr5n den 

24 Januari till den 22 Maj. llohart-Town ancifves som en 

utomordentligt god IJamn , lantid vackrare oc!: mera frul;t

biirande än Sydn ey, så att Van DirHnensland, ehuru mycket 

mindre, torde böra au ses såsom mera lofvande och angenä

mare lwloni än New Soutl! Wales. 

Hä rifrån slit ill e i(o rvctt cn afgf1 till JVangaroa p5 nord

östra l;us t~ ll af Nya Zee la ll d 35° 21 S. ot:h 173° 44' o. fr. 
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De första dagarue under seglingen var vinden god o~h 
~f~~ret vacl;ert, men den 31 ~Jaj och l Juni inträffade svar 

. d 11 0 N o och N. [(or-
storm med regnbyar, vaneran e me a · · 

vetten låg för styrbords halsar' fustän norra udden af Nya 

Zeeland ännu ej blifvit dublerad. Den 2 l\laj lugnade det 

fullkomliot, så att vid middaestideo voro alla seeel till. Ob

servation.,er hade ej kunnat cöras, setlan den 30, förr än nu, 

då Jet befanns, att fartyget endast var ungefärlicen 30 mil 

(Ene.) från lund. Till följe båraf styrdes genast vestvarJ~, 

men stiltje och reenhyar fortfora; barometern hade fallit 

till o,H. Omlirioe Id. 3 e. m. intoes ett ref i märsseglen 

och !Joweobramseglen beslogos, emedan horisonten hotade 

med hårdt våder från V. eller S.V., emellertid inföllo en

dast åtsliilliga små reanbyar från v.s.v.; då vädret lik,•äl 

alltmera tilltoe, iutogs ännu ett ref i mflrssecleo, och mot 

Id. G be reades hramsep,len för en mera hotaode by, h viilien 

ock i öeonblicket föll ombord, medförande icl1e blott regn, 

men äfven en förf:il'lip, storm, så att man cenast måste låta 

löpa, och p,iea öfverfallet. 1{1. 7 låp, Korvetten under storm

seeel och stormärsseglet bottenrefvadt, för babords halsar, 

med vinden varierande mellan V. och S. V. On der natten 

försökte man emellanftt att sätta till mera segel, men måste 

nästan i samma ögonblick berga dem. Då det omkring kl. G 

på moq;onen dacades, såg man efter förmodan landet alltför 

väl ; stormen och sjön voro förfärliea. Chefen öfvertoc nu 

befälet. Enda återståen\le medl et var att pressa sesel ; det 

ena seelet efter det andra tillsattes, det ena refvet efter det 

andra utstacl<s, så att Korvetten nu låg under dubbelrefvadt 

märssegel, focken, refvadt storsegel, klyfvare och mesan. 

Under denna betydliga segel-area böjde sifj masterna, och 

sjön stod nftstan hvarje öeonblicl< öf"ver Iii reling; styrbords 

lårincs-båtar bortsloeos, med möda kunde man hålla sig 

uppe på däck, men ingen enda fliHla, ej ett secel, mast el

ler rå bräclilcs. Afdriftcu fortfor iclie dess mindre att vara 

större än framfarten, och man nalkades alltmera lwstcu . 
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slutligen ins5cs omöjligliden att hindra [(orvetten från att 

heröra bränningarue, äfven med tillhjelp af den vindförän
dring, hvarpf1 man hela tiden hoppats, och Id. 10 f. m. be
slöt Chefen således att styra ral;t på land. Näs tan i sarurna 
ögonblicl;, detta verkställdes, kändes första stöten; men med 

tillhjelp af den betydliga segel-arean och höga sjön stannade 

Korvettrn uneefär l ~ a 2 l;abcl-längder från land. 

Dåtarne bortfördes och sönderslor:os, då man försöllte 
att siitta dem i sjön; några af besättninaen lycl;ades att ge
nom simning uppnå stranden , men andra försvuuno för all

tid i v5eorna. De ombord å Korvetten qvarblifvande, hvilka 
hyste ringa förhoppninr: alt undgå en nära förestående död, 

erhöllo åter något hopp, då man observerade att fartyget 
löpt på land med högt vallen, hvarföre man förmodade sig 
kunna med större lätthet uppnå stranden, sedan vattnet fal
lit. Efter G timmars vistande på vraket, lycl;ades de åter
stående att lwmma i land, med undantag af 12 man, som 
drunlmat. Stranden, bestående af sand, var alldeles kal, ej 
egande en bu slie, träd eller lillll e , som kunnat tjenu som 
skydd mot dPn fortfarande stormen och regnet. Eld för att 
torka och uppv:i rma sia, äfvensom födo-ämnen, saknade de 
sl; eppsb rutne. Denna förfiirliga dag följdes af en lil;a för

fClr li r; natt. Åtta dagar tillhrin ea des sålunda på stranden, 
und er G dagars ihiillande regn och storm. De första två 
dygnen fann s föga proviant att tillgå; sedermera öl1ades för
rådet, genom lifsmPdt'l, som af sjön fördes i land från vra
l;et. Genast för sta aftonen afsiindes folk i åtsliilliga rip,tnin

gar, men niislan alla återlwrnmo utan att hafva funnit spår 
af lefvande varelser; slutligen den lO Juni anlände en af 
besiillninp,en, 5tfö ljd af en inföding såsom väevisare. Visshet 
erhölls nu, att. rlel narmast bebodda stället var 0/wro, unge
fär 7 Svens ila mil a05esrt, och att man derifrån hade att 
tillr ygea lägga omliring Il Sv. mil för att uppnå Aucldand. 
Följande dag an t räddes marsc:hen; men som 12 sju Ii a måste 

ruediöras, bnroa i hiinGbår:.Jr, framl,om man !örs! till Ol;aro 
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den IS Juni. Emellertid hade en af Officerarne förväg <~f
gått till Auckland, och återl;om nu, medförande li.fsmedel 

samt Jd ii der dem Guvernören f1 sistnämnda stf'llle, Ofverste 

Wynyard, ~fsändt. l\Ied bitrade af ett betydliBt antal iufö
dinBar för transporterande af de sjuke, fortsattes den be
svärliga och obanade vägen, och den 23 Juni, 3 vecl\01' ef
t"'r skeppsbrottet, .voro de qvarlefvande af Alemr-mes besätt
ning i Aucldand, der man visade dem all möjlig vansliap och 
hjelpsamhct. Under 7 månader hade 29 man af besättnin
gen gått förlorade. - Grefve Ehrensvärds rapport är date

rad Auckland den 20 Juli 1851. 

Förhandlingar inom ]{ongl. Örlogsmanna
Siillslwpet. 

1852. 

Scdan Sällskapets uppmärksamhet blifvit fästad på Öfver

Styrmannen, Svärdsmannen W. E. Wireens vitsordade, be
rörnvärda verksamhet såsom Navigations-Lärare, och då Sali
skapet med nöje vill omfatta hvarje tillfälle att inom Kong!. 
Flottans Under-OfGcers-korpser uppmuntra de förtjenstfulla 
bemödanden att i vidsträcktare män gaena, som liunna 
komma till Sällskapets kännedom, beslöts att till Öfver-Styr
man Wireen simile öfverlemnas Sällsilapets jetton i silfver, 
jemte nedanslående skrifvelse : 

''Kong!. Örlor,smanna-Siillshapet, som med särdeles till
fredsställelse inh emtat liännedom om llerr Öfver-Slyrmannens 

nit och berömliga verlisamhet sf1som Navigations-Lärare, ocb 
som, r,enom den Lärobok, l1allad: "Praktisl1 vägledning i 
Navigations-veten sl;ap en", In iii; en Ilerr Öl'ver-Slyrmannen till 
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trycket befordrat, ytterlieare haft anlednine inse Herr Öfver

Styrmannens bemödande att afven på detta sått eaena och 

underlätta Navigations-vetenskapens iuhemtande, har hårme

delst velat öfverlemna Kong l. 8ftliskapets jetton i silfver, så

som ett uttryck af l{ongl. Sållskapets aktning. 11 

Ar Ledamoten Löjtnant v. Heidenstam inlemnades för

slae till ett naltsignalerines-system, som han förmodade hafva 

ålsliilliga fördelar framrör det af honom sistlidne år inlem

nade. Jemfördt med så vål detta som med öfriga af upp

finnaren (;ända systemer, ansåg han dess örverlägsenhet be

stå i följande : 

l :o För signaleringen erfordras högst 3:ne lanternor, 

visande vertikalt under hvarandra, samt å storloppen en sår

skild lanterna såsom talteclien. 

2:o Arståndet emellan 2:ne lanternor blir så betydligt, 

att signalen kan på eanslm stor distans urskiljas af åfven 

obeväpnadt öga. 

3:0 signalen har lika utseende från hvad sida den ån 

må betraldas. 
4:o Siunal-ljusen må hafva olilw stark lysnings-förmåga, 

olika färg, o l il; a arständ sinsemellan, utan att sådant verkar 

förvillande i afseende på den gifna sienalens nummer-värde, 

hvil11et endast heslämmes derigenom, aU l , 2 eller 3 ly

sande punkter visas. Il.aketter, bliinkf)'l"ar, slwtt, eller andra 

nattetid brukliga tecken, lwnna derföre ej heller åstadkomrna 

något misstag. 
5:o Signal-nummernes antal är ohegrånsadt. 

Wirvid är dock att märka, att signaleringens hastiehet, 

som föl' låGa nummer-värden icke är obetydlig, minskas i 

samma mån dessa tillvexa i storlel;. Olägenheten häraf torde 

lillväl ej vara så betydlirJ, en[tr nattsir,nal-tabellerne vanligen 

anses tillrftcldir:t fullständiga med tifven elt ringa anlal sig

na 1-o urnml'r. 

Il v a r j c !t a n d a. 

Perlrussions-Biänk(yr. En Officer i Nederländsk tjenst, 

n. Ja rors, har meddelat Dansl;a l\'linisteriet en af honörn 

uppfunnen så kallad Perlwssions-Illäukfyr (fan11l a percus

sion), som han erbjudit Marinen. Ministeriet har låtit an

sUdla försök med dcnoa Glänlifyr, hvill;en befunnits ända

mftlscnli{~, i anseende till dess starila lysnines-förmåga och 

beqväma antändnines-sätt, hvarröre den blifvit reglementerad 

för utgående fartye. 

Fartygs-ventilator. Emerson i Boston har vid exposi

tionen i glas-palatset i London förevisat en förlråfnig ven

tilations-inrättning för fartygs undra däck. Ett zinl;-rör, 

hvill•rt höjer sig öfver d;icket, har flere koniska öppninear i 

toppen) cenom hvillia luftdrag uppåt långs !'Öret åstadkom

mes. rör att lemna ersältning ar frisk luft, är ett annat 

nedåtcående rör anhrazdt, med en enda lwnisk öppning i 

toppen, och denna l;ons ställnina är omvänd, så alt viuden, 

som blåser deremot, kan ledas nedåt. Dessa beege slaes 

rör anhrincas så långt som möjliL:t från hvarandra. 

l Nantes hamn ligcPr för närvarande en liten nält Slup, 

kallad le Railleur, som ådragit sig Sliepps-Ilyggmåstares upp

märksamhet genom dess ovnnliea sammansättning. På far

tyr:ets sidor synes nemligen ineen enda lrftungel eller hufvud 

af någon bult eller någon lilinlining. Ilordläeenincen är för

bunden med limren genom ett slags förbultning eller spik

nine, som ieke går till ytan af dPn förstnämnde. Fartyeets 

fasthet är priifvad genom tlr.ra resor. -- Förm5nen af upp

tinninr,en, ifall den befinnes användbar, iir alt medcifva an

vändandet af jern- i st;illet för 1\oppar-förhultning. - Upp

finilaren, Sjö-Kaptr.n Catherinrau i Bordeaux, hör dcrå ut

taGit p<~lent . 
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Nytt slags Roder. Ett nybygJt Ameril;anskt Propeller

skepp, lwlladt "south Carolina", har fått ett ovanligt slags 

roder, som icke kan skadas vid baclwine-. Hor-hjerlstocken 

uteör på samma gång al;terstaf, h vilar på ett jernknä, som 

sträcker sig under propellern , och hålles af en jernarm tätt 

öfver densamma. Rodrets form lil1nar åran till en Indiansk 

canot, och kan vridas rundtoml1rine, då dess utböjning på 

midten inpassar i propellerns inböjnine midtför axeln ; dock 

så, att den aktre delt>n af rodret är något större än den 

främre, h varigenom det alltid rättar sig efter· fartygets rö

relse, och under backning vänder sig motsatt, mot då skep

prt gör fart för-öfver . Detta roder· har på öfra undan ett 

kugghjul, h varpå en trilla å drillens axel verkar . Det hela 

är gansl1a enkelt. Rodret är la fot högt och har en medel

bredd af 2 fot a tum, neml. l fot mot ändarn.e och 3 fot 

midtför propeller-axeln. skeppet mäter 1300 tons och har 

600 hästar·s ångkraft, samt är bygd! att gå mellan Charles

town och Liverpool. 

Färsigtighets-mått mol eldsviida. Engelska Amiralitetet har 

förordnat, att den filt- och trä-beklädnad, som hegaenas på 

ångpannor uti fartyg, skall blifva "burnettiserad11 (eller pre

parerad mot antändbarhet) . 

Betäckning å jernfartyg. En M:r· Clarkson har i Lon

don förevisat sitt förslag att beldäda jerufartyg med liOrk och 

segelduk, förenade medelst marin-lim. Han tillagade 2:ne 

jernplåtar af 9 tum i fyrkant, IJVardera i tum tjock, betäckt 

med ! tum tjocl1 sammansiiltning af kor!! och smerting, och 

bakom den ena blef en annan jernplåt fiistad. Man sköt på 

dPn med koniska kulor från studsare på l !10 fots afstånd. 

Frm sådana lwlor intränede i den plåt, som var enkel, och 

tre gingo drrip, enom, utan alt göra minsta splint. Sju koni

ska projel1tiler inträngde i den med jern på båda sidor au

I.Jragla blandnincen, llll'll ingen gick cenom den. 
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Snabba resor. Clipper-skeppet 11 Racer" ankom den 27 

Januari d. å. till Liverpool erter en 14 dagars resa från 

New- Yol'lc Samma dag di!lwm ett annat sådant Sl;epp, 

"Linda'\ som seglat från Pernambuco den 2 Januari och 

gjort öfverfal'ten till England på 24 dagar. En annan snäll

seglare, vid namn "nefuee", afeicll från New-Orleans den 2 

oci.J passerade baren den 4 sist!. Januari, samt ankrade utan

för Liverpool efter en seglina af 22 daear och 6 timmar, 

hvilket är den kortaste resa man hört omtalas mellan dessa 

hamnar. Ett från Shangha! i China befral1t.adt fart.ye, kalladt 

"Crisis", som afeått derifrån den 9 Olitoher, anliOm till Eng

land den 28 Januari efter 109 dagars passage (da afgångs

och ankomst-dagarue i el! e rälmas ). 

Bre{ till Antipoderna. Det är beslutad! alt utsträcl1a 

den palletfart, som nu med ånp,fartyg går från Europa till 

Panama-näset, vidare till Sidney. 13ref och passagt:rare från 

England fortskalfas till Chagres på 18 a 19 dagar, och så 

snart jernvaeen öfver näset blifvit fullt färdig, kommer far

ten från haf till haf blott att upptaga några timmar. De 

jern-propeiiPr-fartyg, som derefter slwla begagnas , af 200 

hkr och l 000 tons , berälmas till en medelfar·t af 8' i tim

man, så att hela resan till Nya Holland lmnde ske på min

dre än ~O dagar, med anlöpande af Vänskaps-öarne och Nya 

Zeeland. 

liapten Eriksons Alarm-barometer. Å Verlds-expositio

nen i London har Kapten Erikson, ibland andra uppfinningar, 

äfven framstalit ifrågavarande Barometer. Den afser säker

het för sjömannen. Att försäkra denne om ett fullständigt 

gagn af sjöbarometern, och sätta honom i stånd att nattetid 

Ieruna försigtighets-mått å sido, hvilka alltid måste hindra 

snabbare framfart, att gifva trygghet på alla tider, är ända

målet med detta iostnrrnent. Det egen tlip,en ulmftrkande 
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och förn5msta i denna uppfinning består dcrnti, alt sft snart 

qvidsilfret sjunlwr under en viss höjd , pelarens fall fiiror

sal\al' anslåendet af en ldocl1a. När instrumentet placeras i 

alitersl•eppet, så att det kan höras af Rormannen, så hlifver 

alarm-sienalen honom el'nast tilll;ännagifven , och farorna af 

den i antåg varande stormen lwnna förebyggas genom Je 

vanliga försiglighets-måtten att berga segel &c. Till Alarm

ban~metero begagnas ett vanligt barometer-rör, men betyd

Iigen utvidgad! i öfra ändJn, och med den nedra slutande 

uti en halfsferisk kopp, som innehåller qvicl•silfvel·. Ända

målet med utvidgningen är, alt ett helt obetydligt fallande 

af barometer- pelaren må afbörda en ansenlig mycllenhet 

ql'icl;silfver uti lwppen, hvillien är ffistad vid ena ändan af 

en häfstång, medan en motvigt är anbragd å den andra. Då 

qviclisilfret sjunker och dervid nyter in i lwppen, ruhbas 

häfstångens jernvigt, en hake, som fasthäller en hammare, 

lösgöres dervid , och hammaren, hvillien erhåller fart af en 

fjeder, slår med erforderlig styrka an en klocka. Den tyngd, 

som uppväger koppen, är gjord ställbar på häfstången, och 

kan ställas så, att hammaren anslår, så snart qvicksilfret sjun

ker till någon viss pnnlit på den förut bestämda skalan. I 

Tidskrift för flygenads-konst och Mekanik (hvarur denna 

notis är hemtad) finnes en teckning af Alarm-barometern. 

Rengöring vintertiden. På Eogelslw eskadern vid Lisa

bon har man måst insl•ränl1a sie att rengöra fartygens tutdra 

batterier med vatten blott en gång i veckan och hålla lo

varts portat' slutna, för att skydda besättningens helsa. 

SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. M.' UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

(General-Order.) 

1852 Jan. d. 3. re M. har befallt, att de vid stoditolms 

station under byggnad varande 4 llombl;anon-Siupar skola 

benämnas Thor, Jornnd, Edmund och Asleich. 

Den 6. Efter meddeldt Nådigt afsl1ed för Kommendören vid 

Flottan Grefve B. von Platen från dess innehafda embete 

såsom Chef och Föredragande Stats-Råd för Sjöförsvars

Departementet, har K. M. behaeat föriiiara Dess nådiga 

välbehag öfver den skickli:_:het och det utmärl1ta nit, som 

Grefven vid utöfningeu af detta embetes malilpåliagande 

och ansvar-sfulla åliggande städse ådagalagt. 

Den 1 O. re M. har tillåtit, att ytterligare 20, högst 30 

Kofferdi-Matroser må under 14 dagars tid användas vid 

förefallande arbeten å Flottans station i Stockholm. 

S. d. En Officer, tillhöraode Stoclif10lms station, lwmpetent 

att bestrida Instruktions-Officers-befattningen vid Artilleri

Exercis-Siwlan å Göthebores station 1 skall beordras att 

afresa till Nya Varfvet. 

Den J 3. K. M. har beviljat Premirr-Löjtnanten vid Flottan 

J. L. Windahl l års tjenstledighet från den 8 nastk. Mars, 

att föra Ångfartyg. 

Den 15. Kommendör-Kaptenen m. m. Röö och [\apten

Löjtnaoteo m. m. Carsberg slwla innevarande år besit;tiga 

de persedlar och effekter, hviiJia levereras i Stocliholm för 

så väl Kongl. Flottans stationers i Car-Jskrona och Göthe

bare som Lots- och Fyriues-verkets behof. 
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I>en IG. re M. har beviljat l(aplcn-Liijtnanten vid Fiollan 

Sinart 8 månaders tjenstledip,het, alt föra Ångfarlye ; 

Premier-Löjtnant Pettersen 9 månaders tjenstledighet fö•· 

samma ändamål, samt Sel;und-Löjtoanten Fl'ih. G. stac

kelberg 3 månaders tjenstledip,het, att idka studier. 

Den 27. l(. M. har till~lit, att de från Flottans Mekanislia 

Korps på Viig- or.h Vattenbyggnads-lwrpseu transporterade 

Officerare få nyttja förstnånJnde korps' uniform, tilldess 

en sådan för den sistnf1mnde l;orpsen blifver fastståld och 

kan hinna anl:iegas. 

Oen 27. IL M. har beviljat Premier-Löjtnanten vid Flottan 

Rosengren 9 månaders tjenstledighet, att föra Ångfartyg. 

Den 30. K. M. har befallt, alt t. f. SeliLII)d-Chefen för Flot

tans Konstruktions-korps sliall afresa till eartskrona , för 

att med Befälhufvande Amiralen och Varfs-Chefen ingå i 

öfverläp,gning om förslag till den arbetsplan, som ej min

dre för innevarande år än åren 1853 och 1854 skall upp

göras för de fartygs-byggnads- och reparations-arbeten, 

h,•illw vid Carlslirona station blifvit anbefallda. 

Föriind1·ing inom Ifongl. MaJ:ts Flotta. 

Befordrad: 

Till Kontre-Amiral : Stats-Rådet och Chefen för Sjöför

svars-Departementet, Kommendör-Kaptenen, Kommendören 

af Kong!. Nordstjerne- samt Kong!. Dansiw Dannebrop,s-Orden, 

Riddaren af Kong!. Svärds-Orden Ca !'l Hans Ulner, den 14 

Februari. 




