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Anföl'ande, 

nppläst å krigsvetenskaps-akademiens höglidsdag den 'l t 
Nov. 1866 af föredraganden i sjökrigs-vetenskapen kommen

dörkaptenen m. m. Adlersparre. *) 

Under det .förflutna året har sjökrigs-materielens utveck
ling framgått i samma riktuing som under föregående år. 
Det hufvtidsakliga arbetet är fortfarande, å ena sidan alt 
medelst pansarels tjocklek och form öka fartygens motstånds
förmåga, a.ch å den andra att med ett gröfl·e o,ch kraftigare 
artilleri öfvervinna detta motstånd. Denna täflan, ehuru 
:flerårig, är ännu oafgjord. Så är äfven del'l inböreles ~ triden 
i u om artilleriet, om Yid sl{jUt'lling mot pansarplåt slätborrade 
lwnoner eller renlade böra ega företrädet. 1Jessa skiljakti
ga åsigler, hvilka livar för sig ega goda autoriteter, kom-· 
ma sannolikt iinnu lilnge att kämpa mot hrarandra, innan 
någon af dem allmänt el'kännes hafva segrat. Deremot 
synas andra frågor under årets lopp haJva b.Hfvit lUsta. Den 
väsendtligasle är den hittills fiig,a insedda sanningen, att se
dan pansaret för krigsfartygen blirvit en nödv.ändighet, är 
fregatt_:konslniktionen icke den lämpligaste. Artilleriets 
ökade kraft har bringat oss derhän, att den pansarklädsel 
- Yare sig på landbatteri eller å fartyg - som står uti 
ett lodrätt plan eller nära så, och ej är bågformig såsom å 
tornfartygen, måste, om den skall motstå nutidens projekti
ler, ega mer än 8 eller ·l o tums tjocklek ; men en sådan 
beklädnad - så framt hela fartygssidan skall skyddas -
är en all l för tung jernmassa för fregattens stora och fylliga 
rormer, höga och breda sida, samt oförenlig med deu bärig
het och jemnvigt fregatlen fordrar, för att berga sig nte på 



.,;0 .. 1. 't'är o<1 iir fi)rli:t!landc t, hvilkcl sv[tTiigc•n han föme-
L.-J J . 

'"· ~ a"1· j)<ltFar-frcga LLeu, som i afseende å styrka och fuii-
1\H ~ ~ ( -

iind.Hing sades vara krigsfarlygens ultima Thule, blolt en 

ö!\crgångsmatcrie!, ar arLiJ!eriet redan besegrad, eller en 

.tillfiillig vtig:, på hvilken sl\epps-konstruktören, för alt mot

stå nutidens projektiler, tog de första stegen från den nak·

:na antändbara tritsidan till det flytande jerntornet. Genom 

Je~na öf\crgäng, som erfordrat endast några få år, kunlla 

fartygen nu erhålla en pansarvägg af näslan obegränsad 

styrka, samt uti dc i midskeppslinien stående tornen bestye

·kHs med gröfrc kanoner än de tyngsta, som m:tilleri-.ingcni

örerue hitintills fönnått frambringa. 

Det är dock icke ensamt pansarets tyngd eller artille

:riets ökade kraft, ~om :föranledt dessa föri.indFingar, utan 

jcnnäl ~enare årens rön, att tor.nfartygs-systemen, äfven de 

mest utbi!d:1de, iciw blo tt ega den luaftigaste stridbarhet, 

utan derjemte tillförlitlig ~jöduglighet Sedan erfarenheten 

O'ifvit äfven detta vid handen, hafva tomfarlygens många 
"' motståndare blifviL afvtUJnad e och dessa fartyg tillerkända att 

ittminstone .för nänarande var.a de tidsenligaste. De upp

träda redan under flere ol.ika konstruktioner, sinsemellan 

ttiHande om företrädet. Så tillvida måste monitor.en egnas 

['riim~ta rummet, som han s J{,ga knappast synbara flotte med 

sill bevärade torn visar den minsta skottytan, kan bära den 

siarkasle pansarklädseln si:lml dcrjemte tillförsäkrar den 

silkraste ~kjulninge n, enär kanonerna här stå på den stadi

o-aste platJurmen. De anctra Lornsystemen, .ehvad företräden 
" de eljest rnå ega, fö ra tornet på ett -vanligt fartyg, som är 

högre och tyngre öfver va ttnet än monitoren, och derföre 

.framställer en större skoltafla, har en vidsträcktare och 

svagare pansarklädsel, arve tar hårdare i sjögång, rullar och 

fGrsYi\ rar egna kanorwrs bruk . 

. l\1 y eket annat har under detta år förtjenat att antecl\

nas, hvaribland bör nämnns de fortgående skJutförsöken i 

}~nglnncl, Frankrike och Amerika, flere nya tornfartygs- · 

'iwnslnlktioner, samt nliiYiga ohkar!atlc arhelen med under-· 

~r atlensminor och torp edo-håtar; men hviik et allt skulle for

.dra en redogörelse, som den korta lid en nu icke medgil'

ver. Ibland de märliliga händelserna är äfven det storarta

.de sjöslaget vid Lissa, hvilkct ånyo påminner om den ofta 

m issaktade sanningen, att ranygens öfrerlägsna an tal inga

lunda ~illförsäkrar segern, hvilken fastmer beror på deras 

utrustning samt på befiilhafl'arens sjöerfarenhet och h:t igs

vana. En annan tilldragelse af ~i n nu större vigt, åtmi nstone 

fö r oss svenska r, och som derföre å denna högtidsdag före

trädesvis bör omnämuas, är den kanoubi'tts-konstruklion Yår 

.frejdad e landsman John Erics~o n uppgjort uleslutailde för 

vårt fäderneslmH! och dess Iolwla förhållanden. 

För någon t id seLlan yttrade han uti ett bref: "U\ngt 

"före det amerikanska kriget hade jag den tanken, alt Sver

"ge !'ör kustförsvaret horde harva pansarkliidda kanonbåtar 

"af en storlek för GiHa kanal, och jag .är vLll .lJeka-ttt med 

"lokalen oc.h d.imensioncrna af den odödlige Platens stor

"verk. " Ko rt derpå skreJ han: "Som uuder mHt fyrtioåriga 

·"sträfvande svii righe!en alt slwlfa medel möU mig vid hvmjc 

"företag - flere hundrade till antalet - så bör jag kiinna, 

"måhända bättre än n~tgon annan, den oundvikliga nödYän

"digheten att aldrig lenma lwstnaden ur sigtc. Ko ns en att 

"afpassa storleken eller omfånget af ett arbete, så att det 

"harmonierar med andra uppgifter, anser j ng derföre af stor 

"v igt. Iakttagande detta, är jag nu i fullt arbete och har 

"säl lan egnat mig åt någonti ng med mer e11thusiasm, ty 

"dessa pansar-båtar lofva att blifva ar stor nytta vid fiider
nneslandets försvar. " 

.Måhända fordras det att vara John Ericsson för alt 

lösa en sådan uppgift. De t är ingen lätt sak att konstruera 

en kanonbåt med sa små dimensioner, att han kan genom

fara sJussame å våra kanaler, men det oaktadt bära ett 

ar tilleri nog kraftigt för strid mot nutidens krigsfartyg, och 

tillika st\ pan~arskyddad att man kan ' i'tga en dylik strid. 



no 

nerjemle är del af ej min,Jre vigt all han icke blir dyrare 
än att ett tillräckligt antal dylika båtar ar oss kunna åstad
kommas; ty till föga nytta vore den yppers~a modell, om 
Jwstnaden den medförde inskränkte oss till några få ny
by;rgHader under årtionden. Det synes dock som om John 
Er iessons pra ktiska snille nöjaktigt löst problemet. När 
den ne man förelägger sig en uppgift, rör sig hans tanke
gång icke med hästens jemna traf på förnt banade vägar, 
ulan, trotsande dagens meningar, följer han endast sin egen 
ingifvelse, orh kasLir sig djerrt, liksom lejonet, med ett 
-l'ill di gt spr~wg direkte på målet. Så skapade han sina mo
ni to rer. Yi minnas nog alla hum dessa, från århundradets 
begrepp så sk iljak tiga striusfartyg, meu ett högljudt autori
tetsrop genast förkastades. Både lärde och olärde föregåfvo 
o:ig kunna bevisa: att en monitor ej förmådde uppehålla sig 
i öppen sjö; att menniskor icke skulle kunna le f va under 
hans däck; att kanonbe!jeningen måste blifva döfvad, ej blott 
af !lendens kulor, som anslogo tornet, utan ock genom luft
trycket frän egna lwnoner ; att maskinerierna icke skulle 
lowna u\hi.i.rda stridens fordringar m. m. I få ord: man 
tog sig mångfaldiga anledningar att klandra och utdöma, 
od1 då f0rkas!elseclomen förniimligast utgick från ingeniörer 
och mililiircr, så antog den stora allmänheten anmärknin
garna s,\som utom all fråga ofelbara. Men yrkesmännen 
0ch Lrnditione!la dogmerna till trots, harva Ericssons flytan
de pansa r! orn segrande genomgått såväl oceanens vinter
stormar som stridens hå rdas te eldprof, och då de äfven i 
sanitärt hänseende visat sig fullkomligt till freusställande, äro 
de nu lika allmänt godk~inda som dc att börja med för
hastades 

l\1en ii.fven deu bästa af läxor kan glömmas. Kanske 
skall denna lilla båt, så väl afpassad för våra förhållanden, 
föranleda ett skådespel likartad t med det nyssnämnda ; ty 
f~il!an eller aldrig har nå?;ot gagneligt nytt undgått stormar 
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af ogillancl'eu, - iillllll mera om 1kt nya framlriidL uti en 
med ficncltliga elementer redan uppfylld atmosfer. 

Enligt hitsända ritningar och modeller, hviika likväl 
icke kunna anses fttllb utarhet.acle, är J oh n Ericssons pan
sarbåt byggd af jcrn och något mindre än våra [ll1gkanon
slupar, samt framdrifves med en frrbladig propeller I 
olikhet mot monitoreme har han ett o vall icke rörligt jern
torn, bestyclwdt med endast en llan on, men denne af ;;rör
sta kaliber. Dessutom ser man den skillnaden, att då mo
nitarens sluof höjer sig, ehuru blott några tum, öfvcr Yatt
net iir denna båt helt och hållet under vattnet ; men på , 
hans däck, som är af jern, Inilur en grof timmerflotte. 
hvilken till en del höjer sig ofvan vattenytan . Denna tim
merflotte, som framtill är pansarklädd, betäcker IJela däel;et, 
samt är så mycket längre och bredare iin sjeifva bålen, alL 
icke blott propeller, roder och förs täl~ ulan äf1en båtens 
sidor äro skyddade J i k som med ett ntståeude fr ihult. or
yanpå timmerflotten står det oYa!a jern!ornet, hvars hela 
sida är tvä tum tjock, men på en yta, större än halfcirkeln, 
är tornets fnimre del, som är eldfronten och enelast to!f f11 t 
i diameter, beklilcld med en fem tums jernpL'\.t, hYarigeno:u 
en skarpt runelad !>ju tums tj o(jk pansarY~igg: framställes 
mot !lenden . Enelast detta lilla torn samt öfre delen al iim
mcrflotten synas ot\an vattnet, men sjclfva båten, såsom 
förut tir nämndt, är helt och hållet under valtenytan och 
för fiend en osynlig. 

Knnonen är .\60-pd:g och Yiigcr H,OOO sl\i\lp. Lig
gande uti midslwppslinien, mod mynningen för- öfver, ~ido
riktas han genom sjelfva båtens rörelser, h vilket Yer};,st~Ulc:; 

medelst ett litet skofvelhjul, som siLter tvärskepps tält fram
om förs täfven och är skyddadt af elen pansarklädda fiotteu. 
Detta hjul luingYrides med en yef inuti båteu, Inarigenom 
förskeppet svänges och kanonen sidoriktas. 

Propeller u, hwrs axel löper på stålrullar, d r i f yes mc L! 
!la11 Jiuaft. Under diick och s~t lct.les ru lllwmligt skotlskyd-



dade, llnnas sitlplat:-:m· for 3J ma n., hvi!I\a medelst cct lika• 
WLLhandterligt som en.kclt mask i neri å propellern u t veckla 
30 eller 40 procent mer lunft, än livad dc skulle kunna 
fönn ft med roddkanon-slupens lunga och svårhandterJirra, ., 
bunl\åror. 

Detta är ~ korthet den lilla bi\lens hufvuddrag. Såsom 
nyss nämndes är han till sina särsl~ilda delar icke fullt ut~ 

arbetad. Sannolikt blir han i mon af arbetets fortgång, af 
sin millrike uppfinnare i flere hän seendcu fullkomnad; mcrt 
icke destomindre synes han. redan nu fulll n1xen de i den. 
sJutun skärgården förekommande strider. 

Det är likviii gifvet a! L en båt med små dimensioner 
icke kan föra det antal lwnoner ~ller sådant pansar som 
större krigsfartyg, likasom ä andra sidan det 1cke är möj
ligt att göm det stora fartyget sä gnmdgäende och lätlma
növrerligt, som en kanonbåt. Alla önskliga egenskaper kunna 
icke förenas, utan måste det ena så uppvägas med det an
dra, alt. fördelar och olägenheler af.pa ,sas eflcr det bruk 
hvartill fartyget är ämuadt. Det yor·e icke ni\g;o t hinder å 
j.f'rågaYarande båt att hela tornet pansarklädes i likhet med 
dess e!drronl, om samtidigt dermeJ bitens dimensioner öka
des; men. 11 en, llanonbåt, som strider med l'örs täfven vänd 
,:t Hcuden, blefve fördelen af ryggbepansringen icke så stor 
~um oliige nhete~l af ett större djupgående m. m. Åtminsto
!W erfordrar en sådan iindring ett noga öfvervägande innan' 
den YerksW!les . Inom de fl esta utrikes mariner byggas 
li anonbåtar, och å alla dessa eger kanon betjeningen icke 
något annat sl\ydd äa ett öppet bröstvärn tvärs framför , 
lwnonen, men iir för öi'rigt ohetilClit shtU på sidorna som 
hal<il'n'tn. Oclt fältarl iileristen , han står ju helt och hållet 
blottad utan det ringaste skydd, icke ens för muskötteri
elden. Det srnes då som ow flen fruktan vore obefogad, 
alt nl\gou med tvekan slu1lle g<t 01nbord ä John Eriessons 
palilsarhät dcrföre, att kan onbelj eningen, som dock ä1· inom 

t:U filiii sf11ll'l nf/crwtill {lic/if forn med .~jii/1111/S Jlf/IISar !!t e/r~- · 

fronten och {Ur ö/r i.IJl umyifijen af en lut luws (jvcli jern

t'ägg, icke under alla förhållanden egcr ett ogenomträngligt 
skydd. 

Man bör icl\e heller förbise , att elwrw deana båt icke· 
eger samma motständskraft som t. ex. moni!oren, har han 
flock ett tjockare och starkare pansar än dc flesta pansar-
fregatter, sa<111t ett bättre skydd än tumt alet å pansaret an
ger. Hans eldfront är nem!igen blott hälflen så stor som 
monitorens~ och endast en mycket !ilen bråkdel af pan~ar
fregattens, hvaraf följer, alt han jemf'örelsevis blir svår att 
träfla, samt om han träffas, att kulorna bättre aflcdas å 
I1ans skarpt rundade pansar, än ä, fregattens breda och plat
ta sida. 

Den mindre fart han kommer att göra, är en under
liigsenhet.; men farten blir tillfyllest för sjelf'va s:riden, hvil
l<et är hufvudsak, siirdaies för ett vapen som är elt positions
vapen. Längre marscher, hvilka antagligen endast undan
tagsvis förekomma, verkställas medeist bog ·er i ng, säsom all
tid varit brukligt med bevärade båtar. 

Men oaktadt denr!a båt, såväl i snabbgående som i lit
skilliga andra afseenden, blir de stora fa rtygen underläg~cn, 
erhäller han dock med hänsyn till sitt ändamål större orh 
öfvervägande företräden. Derigenom att han fra md ri l'Ye5 
med handkraft blir icke hans stridbarhet, såsom ångbåtens, 
beroende af stenkol och ständigt Yidmakthil.llna eldar; det 
enkla maskineriet kan af hvem som helst skötas; ingen ån
ga eller rök förråder honom för fi enden; och när helst upp
brott anbefalles, kan rnaskinen sättas i gång, manöYern. 
börja och kanonen sidoriktas. Dessa förJelar äro af vigt i 
den slutna skärgården, hvarest synvidden är stängd och, 
öfverrumplingar kunna föranleda str ider, som måste börja 
efter endast några få ögonblicks ''arning. 

I följd af sin lät thet att manövrera uell sitt grundg6 -
cndc, s:uut ~cnom duc!~sllollcn s i lilihcL med !rmdf')!1 6<\l' 

l 
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framskjutna ändar, är han i dc inre farYatlnen etl fördelak 
tigt truppforslingsmedeL 

Uti artilleristyrlw lemnar han föga mer att önska 
:Med sina !;60-pd:g massiva kulor kan han iniåla sig i strid 
mot det starkaste kri-gsskepp; och fientliga land trupper, af 
hvacl vapen dc vara må, som nedkomma till stranden der 
lian håller valit, bortsopas af hans sprängbomber och ka '
tesch-storrnar. 

När härtill kommer att en pansarbåt af denna konstruk
tion sannolil\t icke kostar mer än 80 eller 90,000 rdr, samt 
att nybyggnaden såväl som rörelsekraften äro oberoende af 
utiändska materialier, så bör det medgifvas att John Erics
son ånyo framlagt en lilul praktisk som genialisk tanke, 
hr lllwn ' 'äl medger förbiittringar i mindre delar, men icke 
n;:'\gon iindring i princip. 

Tio af dessa kanonbåtar kosta ej mycket mer än en 
monitor. Lemnar man åsido Knglands pansarfregatter, hvil
ka äro de d yraste man skulle Tmnna anföra, och jemförelsen 
ins1uäEkcs Lill de billigare i Frankrike, så får man lik\äl 
för kostnaden af en enda af dessa jernby~gda franska pan
:::ar-fregtltlcr, som icke har mer ii n '& ~ lums pansar, se.rtio 
af Ericssons kanonbåtar, hvilka hvar för sig iiro starkare 
l1epan sradc och gemensamt ega elt mänydubbelt kra{tiyam 

artilleri. Sknllc vi af ekonomiska skiil nödgas inskränka 
o's till endast hälften af detta antal, vore dock dessa :10 st. 
flytande 4GO-pd:ge kanoner ett aktningsbjudande värn, hvar-· 
med vi kunde betäcka mer än en vigtig punkt i vår sl<i.ir
g<hd och åtminstone der hindra Ilenden framtränga med nå
gon stor transporlflotta eller iandstigningsarme. I våra trån
ga fan alten, emotlagen af flytande bataljoner 4 60-pd:gc ka
Honer ·- pansarskyddade och lättmanövrerliga - blefrc 
den fiendtliga flottans hcviiradc rartyg så sysselsalla med 
eget försy;u, att dc samtidigt dermed icke kunde sl<ydda 
lransporlfartygen . Fienden~ för~l.a anfall måste derföre afse 
;1tt t'urslö ra Yiira pamarbJ. lar, lnilkct, om det än lyckade ~) 

. Ii il 

furtirade lid och gMve oss andrum att ordna det öfriga för
svaret. 

Äfvcn i flere andra hänseenden synas dessa små fly
tande jemtorn förr fäderneslandet blifva af väsendllig nytta, 
och detta icke blott mot annalkande flottor, utan äfven mot 
redan landstigen llende Det vapen de tillhöra, nemligen 
,·ärt skärg:flrds-arlillerr, skola de gifva en lyftning, lmuige-
110ll1 det bör blifva ett af de kraftigaste vapen vi ega. De 
många som härvid misströstat och med skoningslösa ord be
klagat sk.ärgårds-artil!eri.els öde att aldrig kunna erhålla 
någon duglig materiel, eller blifva fäderneslandet till gagn, 
mälte de nu - för dr-t a!Lmiinnas bästa - välvilligt der
med upph.öra och i glömskan nedmylla sina patriotiska be
kymmer. 

Hvad vi dock icke böra glömma, är vår tacksamhets
skuld till .John Ericsson. Denne snillrike och vidtfrejdade 
man, som tid och afstånd till trots aldrig upphört alt vara 
svensk och till Sverige sända sina bästa tankar, han har nu, 
måhända mer iin någonsin, gjort sig väl förtjent att med 
den varmaste erkänsla ihogkommas af konung och fäder
ne~land . 

---~·-
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Föt·edrag å K. Ö. S, böglidsdag 
d. 15 Nov. 1866. 

' 

Besök ombord på ett af engelska flottans skoolskepp för 
utbildande af slwppsgossar. "') 

Det Yar en tid då man i verlclens största flotta, den 

engelska, aldrig befarade brist på raskt och dugligt sjöfolk. 
Dett.a var under de stora sjökrigen mellan 1790, och 18·H> 

då England, tidtals, hat.le iinda till tnsen örlogsfartyg, och 
deribland hundra linieskepp, till sjöss, fullt bemannade. 

Dessa stora sjörustningar, tillfället att förtjena prispen
ningar och den lifvade sinnesspänning som forfarande un
derhölls genom de ärofulla sjöstriderna framlwllade under 
denna period så väl dugligheten hos de engelska örlogsmatro
sema, som deras tillräckliga antal. 

Emedlertid har, allterter inlriiclet af verldsfreden. 1815, 

en stor förändring så småningom fortgått, så att då England, 
vid Orientaliska krigets utbrott 1851, behöfde siinda stora 
flottor till Öster~jön, såYäl som Iii! Medelhafvet, måste de
ras bemanning i brist på sjöfolk, till stor del kompletteras 
med afskrapet af sjöstädernas lösa befolkning, hvarigenom 
besättningarne blefvo uppblandade med ett icke obetydligt 
antal frigifna ficktjurvar och andra fängelsestraffade vagabon
der af olika slag 

Detta oväntade förhållande kändes af hela nationen som 
en olycksbådande förödmjukelse och man frågade oroligt 
hvad som blifvit af Englands gamla hederliga matroser 

("honest old tars") famt huru deEs flottor för framtiden skulle 
kunna bemannas, icke med samhällets drägg och afskrap 
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nian med rättska.!fcns, fappra och di~cfplinerade matroser så 
som förr, under de gamla, goda tiderna, hade sked!. 

Bland alla de ålgä rder som i följd härar, tid eller an
nan blifvit vidtagna, tyckes ingen haft sådan f,ramgång som 
inrällandet af skol- eller instruktionsfartyg för utbildande 
af skeppsgossar, och då denna institution i viss mohn lik
nar vår egen skeppsgosse-inrättning och, i flera fall skulle 
!\Unna tjcna den till föredöme, så har jag trott det kunna 
vara af intresse W r K. Ö S. att jag redogör för l1Yad jag 
derom varit i tillfälle inhnnta. 

Den 23 sistlitlne Juli ankrade jag med Kadettkorvetten 
af Chapman på Plymontils redd. Vi kommo då från Azo
riska öarne der korvetten gjordt ett kort be~ö k, och vistan

lkt i Plymouth måste äfveu , i Wljd af långsamma seglingar 
hade bort och åter, blifva kort, blott ett par dagar, under 
hvilka vi dock kunde medhinna att hastigt bese del. stor
artade t'lablisse rnenl.et. 

Viduppvaktningen följande dag ~1os slation ~chefen, amiral 
sir Charles Freemantle, anhöll jag derföre alt lwrvettens 
officerare och kadetter skulle få bese varfvet m. m. men 
u:bad mig alt sjclf få besö ka skeppsgassames skolskepp, 
lnilka båda framställningar med ~tö rsta beredvillighet bi
föllos. 

Förmiddagen ilen 25 användes till des5a besök, hvilka 
dock måste sll1ta vid middagstiden emedan varfsarbetena då 

upphörde för dagen, i följd ar en större regatta som skulle 
ega rum på eftermiddagen och som flottans manskap tillätas 
all, så mangrant som möjligt, beskii.da. 

hl. 'l O f. m. lade jag till vid "training"-skeppet, tre
däckaren "Impregnable", hvilkt'n låg förtöjd i "the Hamoaze" 
(en bugt ar floden Tamar) tätt. invid det namnkunnigt vackra 
Mount Eclgecumbe och snedt emot det Kong!. varfvet. Den 
hade en lätt fregatts master och tackling och var utan ka
noner på de båda understa batterierna. Jlå öfra batteriet 
deremot hade den full heslyelwin~ ar 1:?-pd:ga kanoner. 

l 



Chefen, kaplen Tremlell, motlog mig my r.kct förbindlig[ 
och omtalade alt "amiralen" hade meddelat honom min an
komst, och beordrat honom alt gifva mig så fullständig reda 
som möjligt på allt hvad som rörde gossarnes uppfostran 
m. m. "Det skall blifva mig ett nöje alt visa Er det gamla 
"skeppet" sade han "med allt hvad deruti är. Kanhända skola 
"vi först besöka skolrummet !" 

Detta låg om jag minnes rätt., akterut på mellersta bat
teriet. Då vi inträdde voro omkring 100 pojkar på sina 
platser. Ett gladare och trefligare skolrum torde iclw flyta . 
Bord, bänkar, hyllor, däck m. m. voro alla rena som ny
fallen snö. Pojkarna med friska, frimodiga anleten, snyggt 
och sjömansenligt klädda, sutto på rymliga afstånd från hvar
andra. Här fanns ingen instängd, qvaf skolrumsluft utan 
allt var ljust, friskt och gladt. _ . 

Sedan pojlwrne helsal och satt sig och kapten Trernletl 
gjordt mig bekant med öfverslwlmästaren, fortsattes under
visningen. Ett par underlärare bilrädde dervid och antingen 
pojkarne läste, riiknade eller skrefvo så skedde det med en 
flit och ett allvar som tycktes bevisa att de voro ifriga att 
inhemta hvad de skulle lära 

En kort redogörelse om den theoretiska, eller egentliga 
skolundervisningen på trainingskeppen, torde här vara på 
sin plats. Jag har hemtal densamma, likt det öfriga i den
na berättelse, dels af kapten Tremletls uppgifter, dels af h vad 

l. arr sJ' e if under besöket ombord såg och erfor, och dels, samt 
' " ' 
hufvudsaldigast, ur det tryekta reglemente som Amiralitetet 
under benämning : "Regulations for establishing a uniform sy
"stem of training the boys of the Hoyal Navy", låtit ut.gifva 
och hvaraf J~:apten Tremlett gaf mig ett exemplar. 

Hela antalet pojkar på Impregnable är 600, h vara f 200, 
från den 1 April till halfva November, äro ombord å två 
exercisbriggar (training Brigs) som stå under skeppets order 
och som dagligen gå till segels och till ankars samt under 
sommarmånaderna tilliHas gö ra f2 it H dagars utflyter i 

Engels11a 1\a.na.lcn. Ilvarje pojke skall, unLier loppet af ett 
1u· hafva Yarit 2 månader ombord i någon af briggarne, 
hvarföre det under sommaren aldrig iir mer iin .\00 pojkar 
.ombord på Impregnable. ~' ) Alla 600 pojkarne äro emed
lertid, i och för skolundervisningen delade i Lvil.lrlosser, den 
ö f re: beslående ar de äldre, mera försigkomna pojkarne och 
{]en nedre, af alla de öfriga. Den tifi·e !.lassen iir vidare 
delad i ,]. ardelningar och den nedre i 2, så all alla pojkar
ne äro fördelade i 6 siirskiltla skolafdelningar, hvarje afdel
ninrr omfattande ett visst kunskapsmått hvars ernående med-

" för uppll_yltning till afdelningen näst öfver. 
}j'ör uppflyllning till den högre klassen erfordras: alt 

kunna skrifva några meningar efter diktamen utan alltför 
gro f va stalfel och med någorlunda läslig handstil; att kunna 
läsa innantill utan svårighet och alt kunna räkna addition 
och subtrah:tion. 

För alt taga utgångsexamen ur siwlan erfordras : att 
lwnna sammanskrifn1 ett vanligt bref på ett tydligt sätt och 
med redig och Wslig stil; att kunna läsa innantill i en Yan

lig engelsk bok, ledigt och nytande och att kunna de fyra 
rilknesätten i enkla tal och bråk samt regula di tri. Dess
utom erhålla pojkarne, så långt medhinne~, undrrvisning i 

*) Tl·nininp;-sl<rppeus antal tir, <• vidt jarr kunnat fil rerb der p3, för 

.niirvnrande 5. De aro förb3da pft följande ,;Uill('n' 

Portsmo utb , lredaekare en oOO pojkar. 

.Southamplon, t vfldiicbrc 

.l'lymouth, lrcdäckan' 

Faltuo ul h, t;ftdäckare , 

400 
600 

400 

JcrsL'I' (all dömma af namnet, ett min~rr fart yr,)_l_O_O --:-:--
. Summa 2,100 pojkar. 

" . dd (( J' k•t' II C SUV'i} SOm deras Jwfii} och Dessa farlyt{ äro sa mre a a po u '" · , 

.. b b ·d i dem hela året om. Del ii r afsedl all hela kursen lararc o om nt n ,.. • . • 

l Il . ~ på efl ~ll' llVarförc dessa slwpp ocha ad•rren an.~mna ltll 
S Hl flCllOnlffdS < ( ' • ..,.. , • 

· .. " [ , f·11·t;•rr 11mlc1•1·,,, 2 000 J>Ojkar. l• orulorn SjtMI a skoi-nottans '\)0\jUC llC C ' • u '' > 

·.. 1···. pnJ'kames se<Yii 1w fern cxr' reis- el l<'t' "lt·ainin!{"-hriml"a•· ~krppcn aro, Ot l o o' 

'""sta f1 1, 7 i1 R 111 fwadPI' om ~rc l. 
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historia och geografi, men i c~e ssa ämnen undergtt dc it:kc 
någon bcstiimmande examen. ·-

Detta iir sårledes hela den Lheorelisl{a kun skap som 

fordras af engelska flolians blifvande matroser och Uiarc 

underof'fierarc, ty sedan pojkarne v.äl lemnat skolan, hvilket 

sker då de iiro •16 a 17 år gamla, inlriida de i den aktiva 

tjensten ombord i notlans sjögäende fartyg der deras blif

vande yrke genast möler (em med alla sina praktiska for

dringar, hvilkas noggrunna uppfyllande, ulan allt vidare stu

derande, hest<:irnmer deras framlida fortgång i tjensten. 

Jag frågade kaplen Treml~lt om man icke nu, sedan 
flottan :;jelr börjat uppfosla sin blifvande bemanning, Mveu 

börjat tiinka på en mera utYidgad läsning för densamma. 
"Nej", svarade han, "sådu n! har ej varit i fråga. Vi afse 

"endast att erhålla raska, praktiska sjömiin, som iilska ljen

"sten och utan molvilja underkasla· sig dess disciplin. 1Jet 

"iir derfö re vana Yid ordnin!I, renlighet och lydnad som vi, 

"i fremsta rummet ~ölw bibringa pojk<nue under deras vi

"slelse u!llburd i "lraining"-skeppen, jernle så mycket prak

"Lisk kl!no'liap i deras yr l\ e som lir förenlig med deras ålder. 
"Hvad liimingen heträfl'ar så få de läsa aJlt hvad en matros 

"eller pel.ly-ofiicer i vår ljenst kan behöfva. Amira litetet 
"vill ej drilva lhsningen längre och har gifrit besUi.rnda fö
"reskrifter i den vii.gen. Här sl1ali ni få se hvud recrJemen-
"tet tierum innehåller." "' 

Kaplen Tremlett genomgick nu för mig helt hastigt, fö

reskrifterna angående pojkarnes undervisning. De innehftlla 
bland annat : 

Det skulle vara ett stort misstag att göra Jiistiderna 
långa, emedan pojkeune derigenom icke allenast skuJle trött

na vid undervisningen, ulan få en verklig afsmak för den

samma, ll\'ill\en sk ulle vara skadlig för deras utveckling. 
Lästiderna blifva derför: 

lfnde1' sommaren 

från !H 1Om till •l :t :30m f. m. Från H till 3t t, !i m e. m. 

.. 

Dnder rinler ll 

från § t 20111 "ti ll 111 30m f. m. }iriin 1t :t!U :Jt e. m. 

Under rår och luist 

•fl'lm 9t 20m till 111 :10 rn L m. F rån ·IL ti.U 3l :10m e. m. 

Och då det Jlå ett annat sliille i reglementet. beslämmes 
.att dessa histider skola sålunda Jördelas al.t hvardera af de 

båda lägsta afdelningarnc ska ll hafva 4 .. halfra !.lagars, och 
.hvardera af de ·1· högsta afdelningarne 2 halfva dagars skol
lindervisning i Yeeka n, så följ er deraf .att .de minst försig

ikomna pojkarne läsa ·l O limmar i veekilll, men de öfriga 

.blott 5. 
Sådana pojkar som äro lata .eller varit okynniga eller 

:slarfviga under skoltidenna, dömmas för längre eller kortare 

tid att bevista "aftonskolan n, hvilken skall ega rum ft. gånger 

.i veckan. 
Efter Guds!.jensteus slut, hvar)e Söndag, hålles två 

t immars J3ibel- och katekesförhör, med .eu Yiss del af poj

luune. 
Fartygets p rest har närmaste öh·erin::eendet iifYer s!w

!an dess skolmästare och underlärare, men är derjemte skyl

dig att redogöra inför chefen för sina åtgärder. 
Fyra gånger om ärel, nemlig.en i Mars, Juni , Septcm

her och December ii r allmän examen med pojkarne, äfven

som uppvisn ing i exereis och praktiska öfningar, hvarrid 

uppflyttning till högre aftlelning eller klass egcr rum, sä väl 

som utdelande <tf di sti.nktionstecken, eller s. k. "badges", till 
dem som genom flit, kunskaper, raskhet och godt uppföran

de, dera.f gjordt sig förtjenta. 
Från skolrummet följde lwpten Trcmlett mig omkring 

till öfriga delar af fartyget. En tredäckare, utan kanoner 
på undra ballerierne är en särdeles rymlig byggnad som, 

inredd på sjömansvis, har god plats för många olikartade 

anordningar, och sådana funnos llär också till stort antal. 

IJtan att tro mig kunna uppräkna dem alla, skall jag dock 

försöka au, ur minnet, redogöra för de flest a. 



' 

För-ut orn babord på undTa batteriet Y:n ett stort och 
rymligt badrum upptagande, om jag minnes rätt, förutom 
bogporlen, 3 portar af fartygets längd. Jag räknade ieke 
mindre än 1 O st. zinkklädda badkar, alla försedda med rör 
oeh kranar för insläppande af vanen. På hyllor lågo stora 
qvantiteter tvål och på badhandelnkar var ingen brist. En 
särskild badarmästare, eller som han på skeppsrullorna kal
las "shipsbarber" hade uppsigten här. Denna harberare iir, 
i första hand, ansvarig för pojkarnas kroppsliga renlighet 
och snygghet. Il varje nyantagen pojke skall, innan han får 
utsläppas bland de öfliga, af honom klippas, badas samt 
undersökas och rengöras i bufvudet, och detsamma skall 
före tagas med ll\arje pojke ,·id ålerkmnsten ombord från 
någon af de liingre permissionstider, som medgil\as fyra 
gånger om året. Dessutom skola alla pojkarna halva ett 
varmt rentvagningsbad minst en gång hvarje månad, och 
""itl divisionerna" skall harberaren och hans biträden, dag
ligen vara nä n aran de för att iospeklera alla misstänkta 
hul\uden. ") 

Skeppel Yar, för händelse af smittsamma sjukdomar, 
försedt med två särskilda sjukrum. Båda voro stora, glada, 
man sk ul l e n~istan lm n n a säga, salar, ytterst renligt hållna 
och rikligt förseelda med ~jukaltiralj. Om jug minnes rält, 
var del ena eller det dagliga sjukrum111et !Jelägel näst intill 
badrummet, och det andra förut på mellersta batteriet. För 
öfrigt voro tle båda understa !Jatterierna ordnade i flera 
olika afdeldningar, en del skiljda från hvarandra med lösa 
räcken, eller sträekta tåg. Hvarje sådan afdelning var a(
~edd för 11ågon viss undeniming, eller förrättning, som led
des af en eller flera personer, vanligen medelålders matro
ser, eller "pelly-officers". Alla pojkarne voro, i och för de 
praktiska öfningarne, indelade i ett stort antal klasser eller 

*) Sommari iden ha da pnjknrnc i sj i'> n, LY arv id dc naluriie-tvis läras 

a ll sirn111a. 

al'delningar, och den noggrannaste uppsigt hölls deröfver att 
hvarje pojke, i bestämd ordning, kom att genomgå hvarje 
föreskrifven öfning. 

Då vi lemnade sjukrummet på undra batteriet kommo 
vi forst till en afde!ning af 6 a 8 pojkar, som und~r tillsyn 
af en matros v oro sysselsatta med at t sjöreda och beslå ko
jer. "Detta är nyantagna pojkar", sade kapten Tremleit "och 
. ' mgen af dem får lem,na denna afdelning förr än han för-
värfvat full säkerhet och vana att handlera sin koj, och så 
obetydlig den saken än kan tyckas Yara, så skall dock ll\'ar
je pojke deruti godkännas antingen af mig, eller af försto 
löjtnanten." Han begärde nu att få se förteckniorren öfver 

. o 
pojkarne. Den hängde på en däcksbalk, Yar sluifven på 
ett fullkomligt rent papper, fastsatt på en liten trätafla, allt
samman snyggt och Yii.l vårdad t. Sådana förteckningar, alla 
lika ordentligt och 'ä l hållna, funnos för öfrigt vid h varje 
särskild afdelning. 

Näst intill kojbeslagarne var en afdeluing pojkar sys
selsatt med att knopa garn, lägga knyttels m. m tillhörande 
den första undervisningen i sjömaning. Akter om denna af
delning v oro ·l O a 12 pojkar uppställda på ett led. Då vi 
kommo fram till dem, visade det sig att de stodoutefter en 
tross tagen genom några [rån däcksbalkarne nedstående ögle
bultar och slylt sträckt långskeppsvägen på en höjd af 4 å 
5 fot öfver däcket. I denna tross voro, på c:a 3 fots af
stånd från hvaranda, insplelsade 7 a 8 fot långa stycken 
smäcker lina, hvilkas båda ändar till lika Iäno-der häno-d.<• . e o v 

ned mot däcket. Vid hvm"je af dessa linor stod en pojke, 
och på andra sidan om trossen stod instruktören. Det ' 'ar 
här wm pojkarne lärde sig att göra de första "knoparne'' 
och "steken." Instruktören höll en förteckning i handen på 
alla särskilda slags stek som tillhörde afdelningen "Råbands
knop" befallde han, och genast voro alla händer i rörelse. 
Så snart en ' p oj k e fått sin knop i ordning stod han stilla, 
och då alla '"Oro fiirdiga eftersåg instruktören huru hvar och 



en tullg:jordt sin sak. Så snart en sådan ilfning iir 8lutaJ. 
uppkransa pojkarna sina linor hvilka då hänga i ordning 
nt t bco·ao·nas nästa da!!, eller af annan afdelning. Scdan d ' . ~ o '-' 

l'i åsett denna unelenisning en stund, hvarunder stekena 
•rJ.Ol'llcs i uoo·oTann ordnincr efter fö rteckningen, fo rtsa tte >"i r . · ~ oo ö . 

, !t r ruud. Vi besökte derunder liera olika afdelningar för 
sjömaning, h varje afdelning med sin särskilda instruktör och 
förteckning. 

På ett ställe var en afdelning sysselsatt med segel
sömnall d. v s. med sliitsöm och fii llning. En annan af
delni ng hade ett gammalt märssegel att lika och sjöreda. 

Vid 2 st. skepptaklade modeller, med omkring 4 fot 
höga undermaster, vnro två särsk ilda afdelningar sysselsatta 
med att påtakla bogspröt, påliigga undergods, mii rsar 
o. S. Y. 

På ett stäl!(1 tnH.!erv isades 7 it 8 pojkar om handlodli·
nans up pstickning. Detta tillgick sålunda att linan, som 
löpte i ett litet hippblock under en diicksbalk, genomhalades 
af instruktören till dess något af märkena kom nära bloc
ket. Pojken sl-ulle då uppgifva Jamntalet. Härmed fort
sattes oupphörligt fram och Lillllaka, och säkert är att poj
karne yoro förvänande säkra på sin sak. Då en pojke är 
f,illt inöfvad uti konsten att, blott genom känseln, och utan 
;: tt se linan, uppgifva fam ntalet öfverllyttas han till en an
aan al'delning der han får börja praktisera sjelfva lodhyf
n i n gen. 

Underv isning om kompassen och rorets verkan medde
Jades till särskilda afdeln ingar på tre olika ställen, allt efter 
pojkarncs olika kunskapsmått. Dervid användes undervis
Jlinc-sma!eriel af n~ra siirski lda slag, hvaribland jag kommer 

" 
ihåg ett fartyg som, för all visa rorets verkan, kunde rö-
ra s kring pivot, hvanid knrsfö rändr.ingen också angafs. 

En afde!ning af de äldre pojkarne undervisades i sättet 
fö r undvikande af ombordläggning. Wirvid begagnades äf

Yen :"tsk~d ning smflteri c l, bcst;1cntle nJ små ldumpfartyg af 

' 
trä, med [unålad e röda och grliua boglauteruur. Dit des~a 
fartyg ställdes i olika riktningar mot hvarandra, skulle poj
ken ~edogöra för huru hvart och ett af dem borde ma
növrera. 

Undra batteriet var, akterut deladt i två stora rum. 
Det ena af dem var skeppets modellsal. Der fanns, bland 
annat, 8 a 1 O olika modeller på nödfallsarbeten såsom skå
lade master, rår m. m. samt ett stort antal itusågade spräng
projektiler, med deras "inredning" liggande tydlig i dagen. 
Några af rårna v oro ,, O a 12 fot långa och alla trämodel
leJ n a i öfrigt sammansatta af så stora och starka stycken, 
att de med lätthet kunde söndertagas och hopsättas, utnn 
fara att dernf taga skada. Här pt1gick för tillfället ingen 
undervisning men kapten Tremletl uppgaf att de äldre poj
karne öfvas med modellernas söndertagning och hopsättande, 
samt redogörande för "inredningen" af sprängprojekti
lerna. 

En punkt i reglementet lyder : "skeppsskräddarne skola 
"besörja lagningeu ar pojkarnos kläder, och ett lämpligt an
"lal pojkar skall, afde!as turvis hvarje vecka för att af dem 
"undervisas. Hvarje pojke skall lära att sy i knappar, laga 
"sömmar och påsä tta lappar.'' 

Rummet bred vid "modellsalen" var skäddareverkstad. 
Der satt, förutom de egentliga skräddarne, omkring ett dus
sin pojkar, alla sysselsatta med skrädderi. Allt var ordent
ligt och snyggt och jag har aldrig någonsin sett en trelli
gare skräddareverkstad. Flit rådde der också, åtminstone 
medan vi voro inne. Den engelska disciplinen som, då det 
gäller militärisk ordning och lydnad, visst icke är slapp, 
utmärker sig dock genom ett al!lid iakttaget bemödande att 
lämpa fordringarne efter förhållandena och att der sådant 
utan mehn kan ske, bereda enskild frihet och oberoende 
samt minska stelhet och tvång. Då. Yi inkommo i verkstaden 
stego pojkarne således icke upp för att hetsa, ty såsom 
sysselsatta med arbete voro de, för lillfäller .• befriade från 

l ,, 
.l 

, 



Llcnna honnörsgöring, oakladt lnilkct deras uppmärksam
h et och skick, dock tydligt gaf tillkänna inverkan ar deras 
chefs närvaro. "Vi iiro mycket noga med denna del afpoj
lwrnes undenisning" sade l\apl.en Tremlet!, "hvarföre de i 
allmänhet få lära mera af skräddarkonsten än reglementet 
bestämmer, och de flesta af dem kunna derför då de lem
na skeppet, sl\ära till både en skjorta och ett p<H 

·byxor." 
Vi bcgåfvo oss nu till öfversta bal.Lcriel der 4 å ti 

kanonbetjeningar hade exercis. Enligt engelska reglemen
tet ~r kanonexercisen delad i 4 särskilda afdelningar eller 
in~ truktioner. Det var La instruktionen, eller exercis med 
spakar och bemanningen ar olika sidors kanoner som nn 
öfvades och större säkerhet och hastighet i baxning och 
handlerandet af spakar och taljor m. m. torde icke i någon 
,exercisskola kunna uppvisas. Lystring och ögonblioklig .åt
lydnad kunna icke vara större än de voro här, och något 
spår ar skräddareverl\stadens lugna, borgerliga ver-ksamhet 
var icke att förmärka. 

Som "år rund tagit .riktningen uppåt befunna Yi oss 
snart på öfra däck 

På "torget" mellan fook- och stormasterne, låg der i 
je r n klykor 5 a 6 fot öfver däcket, en påtacklad märsrå med 
underslaget segel, eller en så kallad "Monkey topsail yard."' 
Heglementct som anbefaller användandet af en sådan ni , 
innehåller vidare derom: "De yngsta pojl1.arne skola lä-rar; 
"att ligga ut på denna rå ; att. ta in ref, lägga på stickbul
''tar etc. De skola undervisas om namnet på, och bruket af, 
"märsseglets tackling och olika -delar samt öfvas med alt 
''nr- och ibända skot, gigtftg, gårdingar m. m. Det skall 
"dervid visa sig at.t pojkarne på detta sätt ganska fort Yin
"na säkerhet och -sjellförtroende, så atl de snart bö1:ja äntra 
"till väders med de öfriga, men ingen pojke får statione-
ra.~ p{t rårna fiiJT iin han \ca rit 1 O vcdwr ombord i 

. , ~ krppel. ' 

' IS7 

Scdan Yi en stund åsett examina på ".Moukey" rån oeh 
besökt några mindre afdelningar som exercerade dels med 
huggara dels med gevär, gingo Yi upp på hyllan. Der var 
en "signalman" sysselsatt med att förhöra några pojkar om 
signalfiaggornas nummer och användande. Reglementet be
stämmer med afseende härpå, att ett visst antal pojkar sär
skilrit skola inläras de olika signaleringssätten, ooh att i 
deras afgångsbetyg skall antecknas att de iiro inöfvade till 
"Signalmen ''. 

Helt nära skeppet lågo· förtöjda två gamla fregattholkar, 
och på min fråga hvartill de användes svarade kapten Trem
lelt: ''Från den ena skjuta vi till måls med kanoner och 
''den andra användes som ett slags snickareverkstad, der 
"pojkarne få lära sig en del lätare timmermamarbeten, så
"som tilltäljande af knapar och dylikt, samt att någorlunda 
"handtera yxa, hyfvel, hammare, borr m. m. En sjöman bör 
"ej vara helt ooh hål!et okunnig i sådana saker och vi ha 
"Hera pojkar som äro ganska händiga för sina år ". 

Medan vi samtalade återkomma två båtar till skeppet, 
hvilka varit ute på roddöfningar, och tätt akter om skeppet 
såg jag en hel eskader af omkring 15 a 18 sådana båtar, 
förtöjda i en liten Yilc Dessa båtar tillhörde skeppet och 
voro afsedde för pojkarnes rodd ooh segelöfningar, med af
seende å h vilka reglementet innehåller : 

"TYå båtar skola dagligen användas till de yngre poj
"karnes öfning i rodd, ooh h'iarje Onsdags och Thorselags 
"förmiddag skall den Yakt som ej har skolgång, hafva båt
"exercis, harunder pojkarne öfvas att upp- och nedtaga 
"masterna ; att sätta och berga segel ; att vända genom och 
"undan vinrlen ; att styra efter kompass ; att passa på skot 
"och fall etc. samt alt hyfva lod." 

"Ni har nu fått en någorlunda föreställnin g om huru 
"pojkarne äro fördelade till de olika öfningarne och huru 
"undervisningen dervid hnfvudsakligen lillgår" sade kapten 
Tremlell "'nf")i )1 \ ad ni i dag scll, iir -- na1 11rl ig;l1 is mrd 



'' någon omvcxling - en bild ar hvarjc dags lif llärombord. 

"Vi ha fullt upp alt göra, pojkarne såväl som bel'ii let och 

;'lärarne, och tiden går derföre både fort och angenämt oeh, 

"som jag tror, icke minst så för pojkarnc sjelfva. 1\i skall 

"uu få se lite exercis med alle man, och om ni \'ill gå med 

'ned på öfra batteriet så skall jag låta slå till General

"quarters." 
Väl anlända på batleriet befallde kapten Tremlett "ställ

ning; till drabbning." Trumman ljöd oJh reda n vid första 

pinnslagct hördes ögonblickligt ett doft ljud från skeppels 

oli ka delar, och inom några sekunder kommo pojkarne ru 

sande ner genom alla luckor som förde till batteriet. Det 

var skolans pojkar, skräddareYerkstadens pojkar och poj

karne från sje!fva ".l\lonkey"-rå'n som nu, från olika håll, i 

Llen största fart strömmade till kanonerna. Jag glömde att 

se på klockan och vet således icke l1Yad tid som åtgick till 

l1atteriets lilm·göring, men aldrig förr har jag sett kanoner 

Eå hastigt komma loss. Jag märkte icl\e en enda pojke i 

hela denna stora samling, som för ett ögonblick var stilla, 

tvehågsen eller overksam. lVled högt uppkallade skjortärmar. 

eller ocksii i "bara flanellen", arbelade de alla ifrigt, fort 

uch tysl. Jag hörde ordern för eldgifningssätlet och straxt 

tlerefter smal! de t !örsta skottet och derpa följuc skott pä 
skott. Sedan elden efter en stund upphört företogas några 

andra cxe rcisr r såsom att förflytta alla kanonerna i batteriet 

en port fl.irl igare, beslycka bogporlarue m. HI. hvilket allt, 

efter mitt omdöme, utfördes med högs t ovan l i g säkerhet och 

hastigheL 
Efter några minuters hvila gafs signal till beväpnin2j 

med gevär, och straxt dereller stodo omkring 2ti0 pojkar 

under vapen på öfra. dä ck. Sedan de genom gått handgrep

pen, laddn ing och de olika eldgirningssätten kommendera

des: "i hande n gevär" llvarefter följde marsch kring däcket 

Eo m slutade med en språngmarsch, så liflig all topptimmer

na sv ig!arlc pft den gamla tredäellarcn . Den halt som följd e 

dervå Yar sil väl afiJassad och utWrd, alt iugen trängset eller 

skockning dervid egde rum, utan nr hela lirlien nästan 

ögonblickligt rätad oeh rotarne på jemna afstånd från hHr

andra Det hela \isade att pojka rne voro utmärl\l väl 
exercerade. 

Heg ieme ntet inneldller, med afseende p2t ge ,·ärsexerciscn, 

bland annat, följande: 
"H varje fredagsc ftermiddag, då sådant i( r utförbart, slwla 

"alla pojkar som ej' för tillfället harva skolgång, gå i land 

"under Yapen för att öfvas i gevärsexercis, marscher och 

"evolutioner. Om pojkarne fä lära att blåsa Höjt och ~l u 

"på trumma, så kau derigenom åstadkommas en lämplig 

"militärmusik, efter h vilken pojkarne !ältare kunna inlära en 

"god· marschtakt." 
Sedan gevären blirvit undanställda blåstes: "alle mau 

sätta segel", hvarvid pojkarne genast uppfl~iide sig delvis 

d. v. s. Stormärsgastarne vid sina vantstegar ; skan:gastar

ne akter om dem o. s. v. alla bordvarels på två led och 

med god rättning. På förste löjtnantens kommando bar det 

af till väders med en vighet och fart, som inga andra än 

apor skulle kunnat öfverträffa. J{ommandoorden följde nu 

tätt efter hvarandra och inom en kort stund Yoro märs-, 
hram- och öfverbra-m~eglen skotade och hissade. Under he

la detta arbete hördes ingen annan röst än förste löjtnan

tens, icke ens en hviskning hvarken på d~ick eller ti ll vä

ders. All varskoning m. m~ skedde genom tecken, ristning 

på ändar eller dylikt, och den största uppmärksamhet rådde 

öfver allt. Så snart någon af pojkarne i däck slutat ett 

arbete, eller en förrättning, såsom halande eller firande af 

en ända o. s. v., intog han· genast sin uppställningsplats, och 

då det he:a Yar slut, seglen salta och däcket uppklarad t, 

stodo alla pojkarne utan alt derom hafva erhttllit någon särskild 

order, eller tillsägelse, ånyo rättade bordvarels på två led, 

tysta och uppmärksamma. Vid seglens herg?.nde och 1Jc 

~lagning lillgil' k med samm a Oi'•\ll illg odt ty~!mul. 
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Med ar~eende på exerci~en till -väders, innehäller regle
mentet följande : 

"På det pojkarne må erhålla vana att arbeta tillsammans, 
"systematiskt och under tystnad, skola bram- och öfver 
"bramrårna upptagas och seglen Jossgörasj siittas och beq~;as , 

"hvarje dag kl. 8 f. m. då vädret sådant tiliål~r Dess
"utom skola pojkarne, en förmiddag i veckan, hafva all m an 
"exercis med att si.ilta, refva, beslå oeh skifta segPI, brassa 
"rårna såsom vid vändningar, fördelas till statianer, till än
"darnes halning m. m. 1\'linst 2 gånger i vecltan skola bram
" ~ tä ng:erna tagas upp och ned." 

'')' i hafva nu ingenting mer att visa", sade kapten 
Tremlett, "och om ni behagar stiga in i kajulan och dricka 
''ett glas vin, så skall jag lemna er ett exemplar af alla de 
"tryckta handlingar jag ~ell' eger, jemte de vidare upplys
"ningar hvarmed jag kan stä till t.jenst." 

IGockan ' 'ar nu "7 glas" och förmiddagen s öfningar 
Yoro slutade och med dem tysl.naden och den uppmärl\sam
ma håliningen. Spring i trappor, prat, sjunga ud e o c h stoj 
hördes fr ilu skeppets al!a delar och fin go obellindradt fortgå 
till dess skepparens pipor gåfvo midctagssigu aler att "låta 
1nalcn tysta munnen ." 

Efler ungefär en limmas uppehåll i lwjulan, lmuunder 
jag nek S{t många muudtliga upplysningar som jag 
hann begära och IUJpten Trernlett att meddela, jemte ell exem
plar ar regi cm en t et och öfriga tryekta handlingar, tog jag 
afs!wd oeh lemnade skeppet; s.irdeles belåten med mitt be
~ök och tacksam för den herechillighet oc.h artighet med 
h\i ikcn jag bli l'vit bemött 

D& pojkarne utskrifvas fråtJ ''!. rain ing"-skeppen äto dc, 
~~)som redan blifvit nämndt, i allmänhet H3 it 17 år gam
k Il•: lil icli•; <HJtn~a :> yngre iin 11. år och, uudcr int e!. 

Yilkor qvarstanua ombord i skeppet sedan Je fyllt 1 i år. 
Denna sednaste bestämmelse gr u n dar sig, enligt \w p ten 
Treroietts uppgift, derpå att den engelska pojken, vid denna 
alder, i allmänhet är så utbildad karl alt han svårligen 
längre underkastar sig behandlingen som pojke, och alt det 
visat sig att det icke hehöfls mer än uågra rå så gamla 
pojkar ombord i ett skolskepp för att i betydlig molm störa 
ordningen och sedligheten hos de öfriga. 

Vid antagandet erhåller lnarje pojke beldärlnad för elt 
belopp af omkring 70 rdr jemte omkring '16 rdr iuskrif
ningspenningar, samt derefter en daglig allöning uppgående 
för ih' lill omkring 58 rdr. Härar afgiir dock c:a 33 rdr 
till ersättning, för diverse ell'ekier så>om höeker. borstar, 
kammar, handdukar, sjömansknil' m. m som e fler behof ul
iemnas till poj\i.en, men det ärriga erktller han, dels som 
handpenningar a 20 öre i vecl1an och 4 nlr unde r hvarje 
af ferietiderua, samt dels då hau ut -:Ju·ifves från slwppel. 

skolskeppena inspekteras q. gånger 0111 årtt, eller vid 
jul, midfommar samt Yår och höst livarener pojkarne er
hålla några veckurs ferier hvarje gång, lör att vislas hos 
sina hiriildrar eller anhöriga då des:a derum begii ra. Un
der sommarferierne iordningställas och m~\ias ~ko l skeppena 

in- och utvändigt 
För pojkarnes nöjen och tidsl'ördril' ombord är hestämdt 

att mellersta batteriet} såväl som skolrummen hvarje altou 
skola hållas väl upplysta. Balleriet är afsedt för lekar och 
dans, för hviiket sednare nöje en fiol-spelare "bestås" till 
hvarje skepp. I skolrummen skola finnas schack och domino
:;pel, illuslrationer, lämpliga lättlästa böcker m. m. "Det 
skall visa sig" stftr det i reglementet, "att blott tillfälle der
till gifves skall ett stort antal pojkar med glädje omfatta 
tillfället att läsa, skrifva bre f, Fpcla schack o. s. v." oeh för 
egen del får jag tillägga att jag i Falmouth, dit korvetten 
under utseglingen inlöpte för att amälla undergodset

1 
en 

;dliJII vid el l knrl bc~ök ombord it det der förlau:da ''traillinn"-
-- . t:' 



~keppel Garrges, åsäg sä·väl dauscn å batfer iet som hurule~ 

des ett stort antal pojkar sysselsatte sig i skolrummet med 
all liisn , ~krifva, spela schack m. m. hvarvid allt bar en 
prägel af lrefnad och anständighet, h vartill den utmiirl; t 
goda upplysningen, så väl å batleriet som i slwlrummen i 
'iisendtlig mon bidrog. ' 

För pojkarnes lekar t land iiro de försedda med "crickct"
och 1\iiggelspel. 

Två eftermiddagar i veckan få pojkarne permission i 
lanu, men skola vara åter ombord kl.. ~ 8 e. m. Under 
vintermånaderna fa de pojkar ligga i land öfver Söndags-· 
nättema, som hafva föräldrar eller målsmän boende i när
heten. 

Utmärkelsetecken "badges", eller chevroner utdelas så~ 
fiom redan är nämndt vid de exarnina och uppvisningar soHl' 
cga rum hYarje qvartal. Tedmen ·bäras som vanligt, fästa
de vid iirmarne, och tilldelas för kunskaper och flit, såväl 
som för skicklighet i de praktiska öfn-ingarne, mw alldrig 
utan alt dessa meriter äro förenade med godt och pålitligt 
uppförande. Endast pojkar i den högsta klassen. kunn a 
.erhålla utmärkelsetecken och ingen pojke mer än två. 

Med utmärkelsetecknet följa vissa- fördelar såsom be
friel~e från iakllagande af en del föreskrifter och ordnings
regiOJ·, längre permissionstider o. s v. hvarJ·emte arra eller 

"' ' kroppsstralr ej kan ådömmas en pojke med utmärkelsetec-
ken för annan förbrytelse äu stöld, fön än han i behörio· 

" ordning, blifvit sill tecken fråndömd. 
Ordningen inom hYarje mess, eller bacldag, öfvervakas 

af två messföreståndare, hvilka utväljas bland de mest på-
litliga af de äldre pojkarne. De hafva såsom befälstecken 
ett broderadt ankare på venstra iirmen och skola åtlydas ar 
de öfriga pojkeune inom messen. Af dessa sednare uttages 
i tur ett lämpligt antal för att fram- och undansä!ta, diska 
och torka fat, tallrikar m. m. Då malen är bytt och allt 
ar fram salt till lltå!liclcrna inspekteras bordell af Cl! oflicer. 

Simlie han denid finna att ni"tgon f<ill mera beu i sin kött
portion, eller sämre mat än den af mes~ föresUindarne som 
haft lil!SyllCll Yic! bytningen. sa skall denna sednare lemna 
sin, och hålla till godo med den sämre portionen för egen 
räkning:. 

Skeppcnas renhållning besörjes ut eslutande af pojkarne, 
men till däckenas ~polning amändes, under cle kallare års
tiderna, alltid uppvärmdt vatten. JHan linner emedlertid af 
orvananrörda att pojkarne, fa s t~in de "gå i skola", dock få 
l:tföra ganska mycke t verkligt arbete, hvilket otvifvelaktigl 
iir både till deras eget och tj enstens stora nytta. 

.Med afseende på besWmmelserna om straff innehåller 
reglementet fö ljmule : 

"Erfa renheten har visat att der el! bra system bli t\ it 
"följdt och der pojkarne blifYit behandlade med ett aharligt 
"och verkligt intre~se för deras sanna bästa, der haha högst 
'' få strängare bes traffn ingar bcltöfls - ja\ till och med icke 
"a lls kommil i fråga." 

"En pojkes första förseelser Höra icke genas t ådraga 
''ho Bom ~ traff, så vida de icke äro förenade med ett trotsigt 
"l'örakt för ordlling och skick, utan bör en felande pojke, i 
"början, på ett lämpligt sätt varnas och förestidlas det oräl
"ta i hvad han gjort. I\lokt och lugnt behandlad erkänner 
"pojken då i de flesta fall sitt fel, ångrar det och försöker 
"alt bältra sig. Mycket omdöme erfordras vid behandlingeH 

. "af pojkarnc och det iir nödvändigt alt så långt möjligt sö
"ka Hll'orska deras inclividLlella karaktcr, livarförutan föga 
"eller intet. kan åstadkommas med afseende på deras mora
"liska uppfostran." 

"1\roppsstratr (the punishment of flogging) får icke 
"tilliimpas för anna t än stöld ; i hög grad omoraiiskt uppl'ö
"rancle och för rym ning i förening med rnyclwt försvårande 
,;omständigheter. Så ofta någon blifvit stralfad med "llog6" 
"skall det aljerad rapport. clerom afgifvas till högste befälhar
nraren ( l !Je romma llder in ch icll som <Inbcfallcr den felande::; 
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"utstrykning ur rullo!'na, så vida han eJ Jimrer iörmildra11de 
"omständigheter mra för handen, då han her11ställcr sa
"ken l i Il A miralitetcts afgörande." 

"Aga, eller bestraffning med rotting (can i ng)*) bö!f 
"sällan förekomma, men då den allvändes skall det ske i 
"alla pojkarnes närvaro. Ilen felande skall dervid stäilas 
"framför fronten och hans förbrytelse skalJ. tillkännagirvas 
"och föridaras för pojkarne. Denna offentlighet skall otvif
"velaktigt verka varnande på pojkarne och dessutom förta~ 

''ga sådana oriktiga föreställningar om sl<illena till hestratr
"ningen, hvi lka annars så ofta uppslå." 

"Aga med rotting får icke ske öfver Hata handen, utal~· 

"skall gifvas öfver sälel." 
"Arrest i hytt, på vatten och bröd, för en dag tir san

"nolikt det slrall' som bäst svarar mot de flesta förbrytelser 
"som konuna i fråga och bör derföre förcträdesYis användas, 
"äfYensom att låta den felande gå till kojs kL 6 e. m. å 
"afski ljdt ställe och under bevakning af post··' 

"Tröga och lata pojkar slralfas med fortsatt läsning uu~ 
"der fritiderna, äfvensom genom nelming ar permission." 

"Öfverblifvande af permission är att anse som elt sit· 
"stort fel att det icke får lemnas utan påföljd. Det bör straffas 
"med nekning af vidare permission och indragning af hand-· 
"penningar, livartill i svårare fall bör komma fråndömmande 
"af öfriga tillåtna friheter och förströelser, eller också ar
"rest i hytt vid vatten och bröd" 

"Följande straff äro tillåtna; användas de med rättvisa 
"och omdöme så skola de säkerligen visa sig vara tillfyllest
"görande för disciplinens och ordningens vidmakthållande 
"bland pojkarne." 

1:o. "Intagande ar målen vid de straffades bord på 
"mellandäck, och stående mellan kanonerna under fritiderna 
--- ----- ' 

*) Ett slags handplufa; Lrarmcd pojkar i Enr;land ofta bcstrallM. 
Det har lnogc varit användt för O ottans skeppsanssar och beslod for r 

,, r l, Ii ir 10 ;!ap; af "" rnindr r rntlinr,- iif'ver O;~l a hand~11 • 

"iifvensom gående till kojs å afskiljtlt sliille nndcr nppsigt 
"af post. Dessa straff f a i el\ e utsträckas öl\er '''l dagar 
"hvarje gång." 

2:o. "Bärande på axlar af säck, koj eller kltidesplagg. 
"Detta straff litlämpas å pojkar som vanYårda sina kläder 
"eller andra effekter, men får .ej riicl\a längre tid än en tim
"me hvarje dag och iclw mer .än tre dagar i rad. 

3:o. "Nekning af permission; icke öfverstigande en 
"månad hvarje gång, hvarvid iakttages att rl.å pojkarne en
"dast hafva permission två gånger i veckan så anses nek
".ning af permission dessa båda dagar, såsom nekning för 
"en hel vecka." 

4:o. nindragning af .ha.ndpenningar ; icke öfverstigande 
"en månads tid hvarje gång." 

1i:o. "Aga med rotting öfver sätet ; att användas spar
"samt och icke med mer än sex slag af rollingen .för hvar

''Je gång." 
u:o. "Arr.est i cell eller hytt; icke öfverstigande sju 

"dagar hvarje gång. I m)'cket försvårande fall kan arrest 
"vid vatten och bröd .ådömmas från .en till och med tre 

"dagar." 
7:o. "F logg; icke öfyersligande 24 slag och endast, att 

~ådömmas för stöld; i hög grad dåligt uppförande och för 
''rvmnin er i förenimr med m vek et försvårande omständighe.Ler." ., . ö ,_ ... 

-



1% 

Utlåtande röt'ande ifrågasalt anbringande af 
ledfyt'ar för farleden in till Cal'lskron a. *) 

Yid öfverWggning som undertecknade hållit med af-
seende på frågan om att anbringa ledfyrar för angörandel 
af farled en in till Carlskrona och rättelse för insegling till 
lämplig ankarsättning inom sjöfastningarne, och ' 'id hvil keu 
öfverlägguing varit närvarande såväl lots-distriktchefen som 
lotsåldermannen på Aspö, såsom egande om farledernas be
skaffenhet den fullständigaste kiinnedom, hafva följ anue för
slag !w m mil under öl\ervägande: 

1:o. Flytande fyr straxt öster om grundet Yttre Jers
kullen, så förtöjd, att den i ost och vest föga förändrar släl!e, 
samt fyr ä Lindholmen eller Söderst.j~rna. Med dessa fyrar 
ii!'verens kan fartyg ingå 1\ungsdjupet, fritt för Hjortgrund et 
och Dynan, och erter alt haha passerat fyrfartyget vid 
Jerskullen, genom böjning •.estvardt hän, söka god ankar
sättning innanför niirnnde grund; 

2:o. Tvenne fyrar, den ena anbringad a vestra hörnet 
af tornet på God natt, och den andra på östra ändan af Kungs

hall, bestämma en riktning som från sjön genom I\ungsdj u
}Jet leder fritt för alla grund till fiaeket mellan Jerskullarne 
och Linnelöfsgrundet. Hiktningsl inien passerar dock nära 
intill Hjorlgrundet, och kommer tornet å Godnatt att 
skymma den inre fyren så snart man kommer öster om 
riktningslinien ; 

*) Genom herr lotsdir·cklörens Lenäs·na välvilja har red. fält del af 

dessa handline-ar ane-åendc inr.ittandc af fvrar vid Carlskrona. 

3:o_. Fyrar .å dagmiirkcna fi.ir insegling gellom I\ungs

,tJjupet, nemligen å tornet på reparebanan och å varfsklock

slapeln. Riktnings!inien g<lr öfver Jerskullen och derför ej 
lämplig. 

4:o. För den händ else att :fast befiis lning skulle kom
ma alt anliiggas på endera af grunden Dynan eller inre 
Hjortgrundet, eller försä nkningsarm anbringas från Ku ngs
holmen eller Aspö, kunde sa nnolikt en lämplig rikning för 
insegling beslämmas genom anbringande dels af fyr på den 
första befästningen, eller på försänkn ingens ytterända, och 
dels fyr på någon af de utom varfvet befindlliga öar ; 

5:o. Hiktning som bestämmes af en fyr anbringad på 
nordYestr.a hörnet nf Kuugsholmsverken (hörnet af linierna 

N:ris IV och V) och en annan å l\aponicren, emellan derä 
varande travers och telegraf, leder Kungsdjupet in; men 
går ostvm·dt om inre Hjortgrundet., hvnr.för fartyg som ingå 
mellan grunden, med ledni ng ar de lYenne omförmiilde fy
rarne, måste omkring fem kabe llängder innan de ankomma 

W l inre Hjortgnmdct, böja af vestvardt hän 2 å ·'2 ~ streck 
tills nämnde grund passerats, då eller böjning osLvardt hän, 
en kurs h varmed yttre eller kflponierfyren hålles öppen, eller 
nårrot vestvardt om den inre fyren, leder friH alla grund o 

..t ill farlerlen in mellan Getskiir och ·-.Grytfoten. 

Innan en närmare granskning göres af dc olika sätten 
alt beslämrna en passande inseglings riktning, torde följande 
anmärkni ngar böra förutskickas : 

Fyr som å varfvet eller holmar deromkring anbringas 
måste för att synas 1 mil utom grunden ega en lysvidd 
som med säkerhet och under äfven något ogynnsamma för
hållanden, uppgår till 7 å 8 minuter, d. v. s. vara af den 

ljuss tyrka som Grimskärs och Ystads nya fyrar (iinsfyr 
apparat af ~ : de ordningen) . 



Derest fyrar, som skola tjcna till bcstiimrnande :1f en 
Yiss riktning icke ligga hvarandra så nära, att genom olikhet 
i höjd kan tillförlitligt angifvas l_lVilken som är den närma
ste fyren, måste säkrrhet i nämnde afseende beredas ankom

mande fartyg, genom olkhet i fyrames sken, frambringad 

genom olikilet i fiirg eller genom att göra den ena fyren 

med blänl< . Färgförändring medför alltid en betydiig ljus

förlust och bör derför undYikas, och för ~indamålet begagnad 

blänkfyr, bör visa blänkar med endast korta mörl<a mellan
tider. 

Skall särskiljandel ske genom olikhet i höjd bör, af lätt 

insedda skäl, den aflägsnaste fyren vara den högsta och höjd

skilnaden ieke yara för obetydlig i jemförelse till arståndet 

mellan fyrarne, och till arståndet hvarpå bör kunna urskiljas 
hvilkendera fyren är närmast. 

Någon granskning af de i punkten .} vidrörda förslagen 

lwn naturiigl v.is icke nu komma i fråga, och af de öfriga 

synes endast de i punkterna 1 och 5 upptagna förjena en 

n~irrnare sådan, då de i punl{!erna 2 och 3 anförda icke 
. äro så ändarnålsenliga att de motsvara i nytta den betydli
era kostnad utförandet skulle medföra. 
"' I i:a punkten upptagna förslaget är utan tvifvel det 

.hvilket fullständigast skulle molsvara ändamålet, som med 

ledfyrar afses, nemligen att från sjön leda fartyg in på sä

ker an karsätlning. 
Undanlagande att några byggnader ej vid sjöfästningar~ 

ne förekomma, som kunde göra utförbart något förslag som 

:i punkten 4 förekommer, synes annat skäl mot ~u ifråga
-varande ej förefinnas än kostnaden, som för ett mmdre far

tyg med fyrapparat att läggas vid Jerskullen ocl~ en lin;
fyr af 4:e ordningen på Lindholmen eller Söderstjerna, sa

vida ej till fyrfartyg s]<ulle kunna apteras .något mindre, 

!'lottan tillhörigt fartyg, ~ä kerligen uppgår ~nligt hvad un

derl eck naJe Lilliehöök och von Heidenstam upplyst, till om

kring i.>O,OOO rik~daier. Rörelsen med handelsfartyg på 
Carlskrona synes visserligen för närvarande ej gifva skälig 

anledning Ii Il nedläggandet af så stor kostnad för ledfyrar i 

dess inlopp, oeh hvad afseende vid en beräkning af deraf 

föranledd nytta, bör fäslas derpå, alt Carlskrona är sta
tion för IL tloltan, anse vi icke tillkomma oss alt be
dötnma. 

Hvad beträlfar förslaget i 5 punkten, hvars l1tförande 
skulle kosta en jemförelseYis ringa summa, och för hvars 

gransknin lS sä rsk ilda försö k med ångbåt blifvit gjorda, sårä! 

vid dager med signaler å dc punkter der fyrarne skulle an

bringas, som under skymning med der hissade lanternor, 

så Hlnebär de t visserligen fördelen af alt leda fart 'g in mel
lan grunden ulanför fäslningarne, och äfven iif Ieeuing in

nanför de sistnämnde; men förut~ä lt er, på sätt redan anfördt 
blifvif, den stora olägenheten af en böjning i kursen från 

direkti onslinien åt vesler för att gå fritt inre Hjorlgrundet. 

Stället der afböjningen bör ske och derefter rältad storlek 

på densamma, lian icke med' säkerhet bestlimmas uneler 
om,tiindigheter då fäslningarne ej äro tydligt urs!, iljbara . 

Göres afböjn ingen för tidigt eller i förhållande derliJ! för 

stor, kan olycka föran ledas genom grundstötning på Dynan, 

och vid motsatt förhållande är fara för att fartyget kan för
na på någondera af Hjo rtgru ndsklackarne. Alt genom 

yllerligare en signallanterna anbringad på Kungsholmens 

sodra ända, elle r genom å Hjortgrundet utlagd ll!ockboj, an

tyda när ai'Vikningen bör ske lord e Icke med erforderlig sä

kerhet svara mot ändamåle t, då af fartygsbcfälhafvare, som 

icke med fanalinet äro dessmera hem mastadda, icke kan 

påräknas elt så noggrant iakltagande af de till efterrä ttelse 

för sjöfarande k ungjorda fureskrifter rörande fyrarnes be

gagnande för leduing vid insegling, alt icke misslag eller 
missförstånd kan föranleda olycka. Hvad beträtfar seglan-
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uc fart yg !wn ock intriitl'a, all vinden medgil'ver sträck in 
mellan grunde n efter fyrarnes anvisning, men ick e tillåter 
den afböjning som för Hjortgrundet ovilkorligen må
ste ske. 

På skäl som i det föregående äro anförda, anse vi oss 
icke för närrarande 1mnna föreslå annat fullt ändamålsen
ligt sä tt för ledfyrars inriillande för anlöpande af Carlskro
na, än genom förläggande af ett mindre fyrfartyg vid J ers
kullen och en blänkfyr på Lindholmen eller Söderstjerna. 

Carlskrona den 2 Oktober 1867. 

C. n. LILLIEHÖÖK. CARL KLEMAN, 
l<ommcnd-l;aplen Yid K. flol!an. 

G. VON 1-IEIDENSTAM, 
Öfl'l•r- fyr i nffcniii r. 

I siirskild skrifvelsc till K. Förvallningen af Sjöärendena 
yttrar lots-direktören: 

I afseende på del tillstyrkande hvarlill 'i kommit, an
ser jag mig böra lerona den af fortilikations-befälh af,·aren 
i Carlskrona, efter granskning af de ritningar, wm äro upp
gjorda för en föresiagen utflyttning från Mpösidan, å !nars 
yttre ända, om utfylln ingen kormner all ske, en fyr mås te 
finnas, meddelade upplysning, alt hinder sannolikt ej möter 
för en sådan förändring i utfylining,armens längd att rikt
ningslinler fur imtgling kunna bestlimmas af denn a fyr och 
en fast fyr på Lindholmen eller Södentjerna, hvars läge tJif
vit bestämd t med afseende på en flytande fyr vid yttre Jers
kullen. 

Möjlighel att inom den närmaste framtiden kunna ut
föra det fö rslag, som i utlåtandet blifvit tillstyrkt, beror 
flock derpå att till den fl ytande fyren \\unde erhållas tt flp.:o 
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lämpligt mindre K t'l oltan tillhörigt far tyg, och huruvir!a 
icke af Stationen i Carlsinona skulle kunn a ombesörjas, d 
väl dess apterande som underhåll j t: mte ullägg ning och in
tagning, hvili\et allt synes mig kunna ske till en kostnarl för 
stationen, som möjligen kun motsnua den nytta den och 
dess fartyg af Iedfyrarne kunna hafva, då deremot, om 
genom lotsverlwt far tyg sku lle anskaffas och underhål las, 
de cleraf för detsamma föranledda kostnader, sannoliii t skulle 
försv[lra och försena förslage ts utförande. Tillg <'111g till en 
mindre fyrinrättning på Lindholmen, eller Söclersljerna, samt 
för sjelfva fyrappara ten för en flytande fyr, anser jag san
nolikt kunna beredas af lotsverket nästa år, och anhalter 
jag alt J måtten, med afseende på hiir ofvan ifrågasalt bi
träde från stationen, yttra Eder ås igl på det jag i sinom tid 
må kunna uppgöra förslagen, derefter lämpade. 

Stockholm den 16 Oktober 1867. 

C. B. LILLIEHÖÖK. 



Sammandt·ag af 1\ongl. Bref, Förordningnr
1 

Generalot·det· m. m., u l gångne fl'ån Sjö

försv arsdepartemen te t. 

(Kong!. Bre f ) 

A u g. H. Att propellern å den nya ångkorve:ten skall af

ses aLL kunna lyflas ur vattnet och lyflinriilinin

gen ungefär sådan som den å ängkorvetten Gefle 
anbragta. 

Sept. 10. Löjtnanten vid kong!. flottan J. A. Ekelöf tillde

las 2:a tu·ets stipendium för anslälining i kong!· 

Storbrillanisk örlogsljenst. 

, W. Löjtnanten vid kong!. flotian J. D. Barclay till

dclas 3:e årets stipendium för anställning i kong!. 
Storbritlani~k örlogstjenst. 

Oct. 15. F. d. kommendör-kaptenen å IL 1\Lts tioltas re

servstat P. A. Lundström tilldelas, utaf iiwalid

hu~medlen, en gratilikat.ion af 600 rdr rmt för 

ett år, riiknadt frt\11 innevarande månads början. 

" ,15. Underlöjtnanten vid marinregementet E. von Hei-

denstam liildelas för den l id han genomgått för

beredände kurs för inträde till krigshögslwlan å 

Marie!Jerg en gratifikation af ,150 rdr rmt att 

utbetalas från 3 le hufvndtitelns ans!(l~ till extra 
ut g i fler. 

( ()caeralorder.) 

Sepl. b. Kommendör-kaptenen och riddaren friherre C. 

<1. von Oll cr skall infinna sig i Stockholm innan 

" 

" 

" 

,, 

den 20 innenu·ande månad. 

\l. Monitorn "John Ericsson" ska ll efter nu slutad 

expedition afmönstras med bibehållande af maski

Ilist-uppbörden ombord samt upplägga å kong!. 
vartvet å Skeppsholmen. 

9. Löjtnanten vid flottan G. H. Sjöberg beviljas sex 

månaders tjenslledighet att vistas utrikes. 

11. Tillåtelse för ynglingen J. A. Zethelius att såsom 

extra kadett på egen kost åtfölja ängfregatten 

"Vanadis" på dess i höst förestående sjötåg. 

~13. Tillåtelse för ynglingen K. W. Durling att såsom 

extra kadett på egen kost åtfölja ängfregatten 

"Vanadis" på dess i höst förestäende sjötåg. 

i 9. Kommendör-kaptenen vid Kong!. J\1aj: ls fioltas 

nya reservstat och riddaren C. J. Hjerta beviljas 

en månads tjenstledighet att vistas in- och ut
rikes. 

, 20. Kommendör-kaptenen vid flottan friherre C. G 

Yon Otter beviljas tre Yeckors ljenslledighet att 
' 'is tas in- och utrikes 

, 23. Kanonångslupen "Aslög" får afrustas. 

, ~:3. Tillåtelse för kaptenen vid skärgårdsartilleriet J. 

F. Thorsell att emottaga och bära kong l. Neder
ländska Ek-luone-Ordens dekoration. 

, 24-. Befällwfvare å vid stationerna inmönstrade far-, 

' 

tyg, skola efter slutad expedition genom stations

befälhafvarne till chefen för sjöförsvars-departe

mentet insända rapport öfver de bestraffningar de 

under expeditionen ådömt; rapporlen upplagande 

såväl den straffades namn och titel som förbry

telsens beskaffenhet oeh det stratr som fiir dcn
sammn blifyi{ ;\dömrll. 



Sept. 2.1.. Tillåtelse för underlöjtnanten vid skärgärdsartille
riet G. H. von Celsing att under sin semester 
vistas utrikes. 

, 24- . Rifall till öfYersten och sekundchefen för kon
struktionskåren A. Ljungstedts underdåniga an
sökan alt bli!"va enlledigad från sin inneharvande 
befallning som chef för konstruktions-departemen
tet i Carlskrona, och skall ofvannämnde chefskap 
lills vidare bestridas af den vid Carlskrona 
station varande äldste officer af konstruktions
kåren. 

, 20. Ångkorvetten "Thor" skall skyndsamt rustas och 
med i magasinerna befinliiga umbärliga qvantiteter 
korn och råg, dock ej öfverstigande nio tusen 
(9,000) kubikfot, afgå till 1\alix hvarest mimnde 
spannmål kommer att mottagas af konungens be
fallningshafvande i länet. Bestyckningen uttages 
och besättningen minskas med lämpligt antal. 

, 27. Ängfregatten "Vanadis" och ängkorvetten "Gefle" 
skola inmönstras den ·12 nästkommande Ok
tober. 

, 28. Tillåtelse för kaptenen vid flottan G. N af Klercker 
att under sin semester vistas utrikes. 

" 

Okt. 

:10. Löjtnanten vid flottan J . D. Barclay beviljas så 
lång förlängning af sin tjenstledighet som erfor
dras, sedan han lenmat den engelska tjensten, för 
återresan till Sverige. 

l. Kanonångslupen "Alfhild" skall utrustas med 
fullt kol- och provia\llförråd samt bestycknin
gen lemnad i land och genast afgå till någon 
liimplig uthamn emellan Umeå och Piteå, för alt 
utgå och hjelpa 5eglande handelsfartyg destinera
de till svenslilt nordliga hamnar medelst bog-· 
~ er i ng. 

Okt. G. Kapteuen vid flottans mekaniska kår C. F. Theo-

" 

,., 

" 

" 

,, 

" 

rell beviljas två månaders tjenstledighet ntt Yislas 
utrikes. 

0 . Löjtnan ten vid ko ng!. fl ottan L 1\l Törngren be
viljas sjtl och en half månads tjenstledighel för 
att tjenstgöru såsom lärare i gymnastik och 
vapenföring vid kong!. sjökrigsskolan i Stock
holm. 

7. 

7. 

... ,, 

7. 

Tillåtelse för ynglingarne Henschen, Sundberg 
och Haasum alt såsom passagerare åtfölja iUJg
fregalten "Vanadis". 
Kommendörkapten C. G. von Otter skall infinna 
sig i Stockholm före den H> dennes och anmäla 
sig i sjöf.-dep:ts kommando-expedition. 
Tillåtelse för löjtnant von Goes att såsom pa!>
sagerare åtfölja ängkorvetten "Geflc" till Gi-
braltar. 
Tillii!else för Yenerns seglations-direl\lion att å 
sin ängLåt "Polstjernan" föra svensk · örlogsflagg 
försedd i mi(lten ar gula lwrset med en hvit 
qvadralformig ruta i hvilken äro anbringade bok
släfverna S. D. i svart. 

8. :Monitorerna skola afrustas. 
efter återlwmsten 
afmönstras. 

1 6.. Korvetten "Norrköpiug" skall 
till Carlskrona, uppläggas och 
Underlöjtnanten vid flottan " 22. G. J. Sjöberg 
beviljas 6 månaders tjenstledighet att vistas in
om och utom riket. 

, 28. Underlöjtnanten vid flottan H. R. Werner bevil
jas två års tjenstledighet för att såväl vid meka
nisk verskstad inom landet som ombord på ång
fartyg praktiskt inhemta kännedom om ångma
skiners tillverkning, underhåll och handterande 
med åtnjutande af de förmåner som stadgas i 
kong!. Jmfvet af den :H December 1865. 



Okt. 30. J\aptenlö,itnanlen vid K. 1\Us fioltas nya reserv
stat J. R Dahlström beviljas sex månaders ljcnst
ledirrhet alt vistas inom riket. 

l'\ o v. 

" 

" 

o 

s. Löjtnantens vid kong!. flottan Y. N. Chrislierson 
tjenstgöring såsom kompani-officer vid kong!. 
luigsskolan skall upphöra med den 3•1 Mars 
1868. 

14. Kanonångslupen "Gunhild" skall klargöras med 
fullt proviant- och kolförråd för alt den 3 näst
lwmmande December afgå till rikels wstkust. 
Besättningslistan upptager: 

Chef: J\aptenen grefve O. C. Cronstedt 
Kommenderad officer 
Styrman (med uppbörd) 
Konstapel (med uppbörd) . 
Skeppare (med egen och timmermans 

uppbörd) . . . . 
Maskinister (en med uppbörd) 
Öfrig besältning . . 

1. 
1. 
1. 
L 

1. 

2. 

27. 

Summa 34. 
14. Befälharvande Amiralen beordras att låta inne

var·ande höst vid Carlsluona verkställa för sök med 
i Amerika antagna nattsignaler efter Gastons sy
stem till utrönande af deras röreträden i jemförelse 
med det för fiollan hus oss gällande nallsignal
systemet, samt att så snart försöken skett inlwm
ma med utlåtande i ämnet. 

" 16. Kaptenen vid flottan och riddaren G af Troile 
skall från och med den 1 instundande Januari 
tills vidare tjenstgöra så~om lutd elt-oflirer vid kungl. 
sjökrigsskolan med åtnjutande af det derför på stat 
bestådda arfvode. 

" i 9. K. M:t faststäHer reglemente för kongl. skär
gårdsartilleriets skolor för underbefäl och man
skap. 

'T 
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Nov. 25!. l)å grund af .kong!. Förvaltningens af Sjöärender
na derom gjorda hemställan, har IL l\U tillåtit 
.att ånrrkorvetlen "Thor" må anv~indas till hem-o 

transporterande i nästinstnndande Maj månad al' 
. vid eartskrona station tjenstgörande ·l :o llo'hus 

samt Norra och Södra Hallands roteringskompa
nicr; samt att befälharvande amiralen må, ö1\er 
-de å eartskrona station befintlige kanonång~lu
,pars klargöring, afruslancle, in- och afmönstri ng 
samt användande i allmänhet, förfoga och be
stämma med samma rätt som öfver kanon-ång
slupen "Gunhild'' redan är honom merlgifven. 

, ~3. K. lli:t har befallt alt det vid Motala mekaniska 
verkstad under byggnad varande ~ll1gfartyg .för 
högste befälharvaren öfver rikets ll·rigsmakt ska J 
bära namnet "S!Löldmön"; att elen vid samma 
verkstad under byggnad varande bepansrade ka
nonbåten skall bära namnet "Garmer"; att det 
från kong!. postverket till sjöförsvaret öfverflytra
de ångfartyget "Drottning Lovisa'' hädanefter skall 
})ära namnet "Aktiv", samt att nämnde trenne 
fartyg skola tills vidare tillhöra kong!. skärgårds
artilleriets .station i Stockholm. 

, 26. töjtnanten vid flottan F. B. R. Nordström bevil
jas tjenstledighet till den 11 instundande Jannar 
att vistas inom och utom riket, samt tilli'ttes a t 
under sin den 1 instundande Januari infallande 
semester vistas utom riket. 

,, 26 . Kommendör-kaptenen vid flottan J U. G. Ameen 
tillåtes mottarra och bära det af H. M. kejsaren ·'O 

af .Österrike honom tilldelade riddaretecken af 
.österrikiska Jernkt:one-Ordens 3:dje klass. 

Öfverkonstapeln vid flottan P. O. G. Hoborg 
underkonstapeln vid flottan W. Schylander och 
Jungmannen af ':!:dra matros-lwmpanict N:o 7R 
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" 27. 

Carlsson tillätas att mottaga och bära dc dem af 
Jl M. kejsaren af Österrike tilldelade heders
tecken af Österrikiska Förtjenstkorset. 

Med anledning af utaf stadsfullmäktige i Carls
krona gjord underdånig framställning, skall en 
lwmmite bestående af: en kong!. flottans regements
officer sekundchefen för kong!. marin-regementet 

' samt fortifikations-befälhafvaren i Carlskrona, 
5ammanträda innevarande höst i Carlskrona, 
för att företaga en närmare undersökning om 
möjligheten och lämpligheten af ifrågasatt flytt
ning af kongl. flottans krutförråd derstädes. 

Majoren vid kong!. skärgårds-artilleriet och kom
mendören m. m. C. P. Virgin beordras att tills
vidare tjenstgöra såsom chef för kong!. skärgårds

artilleriets skolor för underbefäl och manskap. 

zoo 

Förändt·ingar inom SJöförsvarets kårer 
och stater. 

Utnämning: 

Den 2f Oktober. Till riddare af kongl.Nordstjerne-Orden : 

kaptenen vid flottan G. af Trolle. 

Afslced: 

Den 22 Oktober. Chefen för Gottlands lotsförde!ning, 
ridd. af kong!. Svärdsorden F. G. Durietz. 

Den 12 November. Chefen för Westerviks fördelning 
ar södra lotsdistriktet, ridd. at kong l. Svärdsorden I. L. Win

aahl~ 




