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HuGGVÄRJA FÖR SJÖ-OFFICERARE. 

(Med ritning.) 

Det är i sanning ett npsylwlogiskt problem11 
"') att under 

dessa framåtsilridande tider, och då skjutvapnens fullkomning 

omfallas med aldrig noe stegrad! inlressP, så liro såväl flot

tans som armt'ens offleerare beväpnade med \'iirjor, ln•ilka, 

lånet Hr5n alt bära pragf'ln af nutidens förbättringar, äro en 

afart, en fullkomlig parodi, på de fäktYapPn som fordom be

gagnades. Och under det man sålunda likasom har förne

kat all vigt och värde åt värjan, så har man icke destomin

dre antagit att den måste bäras - och dertill reglemente

rat en modell, som, för att komma sanningen närmast, är 

oduqlig. Det lilla ihopträngda fästet, utan något skydd åt 

handen, den smala ·och nlia klingan, rikligr:>n prydd med 

emaljering och förg~lda namnchiffer, åro omisskänneliga prof 

på en hattstofferares dliliga smak, men ut visa intet af kriga

rens sald1ännedom och omdöme. Siwlie man met.l dessa slags 

värjor kunna gifva t.! ödsslöten åt en liten gris, så är det dock 

en f)'sisk omöjlighet att denned siwtia en beväpnad man -

så vida man ej lår stidw honom i ögonen. Ja, icl1e nog 

bjärta färgor kunna tillhl ·liHias, för att afmåla den löjliga van

makt som ligger uti I'O u)lili beväpning. 

Denna ofulllwmhgll!'l iii' ytterligare rörvårrad derigenom, 

att officern ej kan tridilla sitt reglementerade sidovapen af 

fullgod beskaffenhet h vad arbetet vidlwmm.er. Såsom det nu 

är, så ombesörjes officerns beväpning af hattstofferareo, och 

då l1an m1ln vela med hvilken sakkänuedom det sker. Hos 

denne l1öptmn köpes värjan, och alltid fullt monterad, så att 

tångens styrka icke kan undersökas, och hvad klingans håll-

•) General Cardell. 
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barhet .betrillfar, sa {ir ähen der~ en g5to, cm~dan töpman
nen, som sjelf på eo<l tro cmottaeit varan af smeden eller 
sviirdsfäj~rn, icke underkastar sig risken af nfip.ra prof. Följ

den hiiraf är, att köpet måste ske nära nog obesedt, och of

ficern känner icke sitt vapen, vrt icke om det är af stål eller 

jern, om det lir skört som glas d!er löst som bly. Detta 

missföriJållaode, som ä1· i hiip, grad omilitärislit och l,ao med

föra billra olyckor, vore lätt afhjelpt om klinBorna upphond
lades på statens bekostnad, samt af komm~ndcrad ofllcer Ile
sigligades och pröfvades innan de godl.ändes, och drre!ter, 
bvad llottan angår, inlemnades Ii ') tygmastaren vid hvarje 

station, hvarifrån de, för det pris de kostat staten, kunde få 

köpas för att sedermera monteras. Sålun{la har man tillhan
dahållet Officerarne reglementen o~;h låroböcl;er, hvarföre det 

tyckes som inga hinder vore för att likaledes girva dem lill

eäng till dU{!Ii[!a V3pen. 

Den reglementerade vårjans väsendlliiaite odugligh<>t lig
ger dock uti dess felaktiga konstruktion. D<>t år derföre af 
behofvet påkallad t alt arbeta för n3goutinp, båltre; ty så län
ge som värjan icke kall utdömas, och IU3ll af denna orsak 

måste bara den vid sidan, så är det ldokhPtens oafvisliga for

dran, att försöka erhålla detta \'a11en så fullkraftigt som möjliGt. 

Vid bestämmandet af ett sidovapens konstruktion, synes 

den naturligaste och säkrast'! vdt:Pil vara, att se tillbaka till 
forntiden, och drrifråu tag~ till modell något af de vapen, 
som begagnades då striderna utfördes ensamt med blanka 

vapen, och följaktligen meuskliga skarpsinnigheten måste Ilaf
va varit riktad åt dylika vapens fullkomning - samt deref

ter tillämpa de förändringar som anses vara nödvändiga Höljd 

af nutidens emot förr olika förhållanden. Härigenom är man 

sålier på, att åtminstone utgå ifrån en praktisk grund, bar 

halfva arbetet undangjort, och bör, enligt all sannolikhet, er

bål la ett vapen sem ej sviker då fäktningen bliiver på all• 

var. Försmär man deremot frukterna -af fordna liders krigs-

rrfarenbet, och by-gger npnets kons1ruktion ensam( p5 tgna 
individuella åsigter, så löp(• f man fara att fall" i någon ar de 
många förvillelser som ligga inom spekulationens område, och 

- tio mot ett! - resullalet hlifver nil{lot aunat än krigs• 
duglighet. Annorlunda kan det ej förlilaras huru man ·vid 
konstruktion af ett sidovapen kunnat förbise stridens fordrin
gar, och gjort till lmfvudsak, att få ett vapPn som är lätt och 
belJvärnt att bara vid sidan, och som iföljd dPraf ej duger 

till annal äu vi,it-värja. Liknså måste det halva lill{lått, når 

man uttslutande IOslat sig vid de mänga små konsträrdighe

ter, 50m utgöra mästarprofvet inom fälilskolan, och, i enlig
bet dermt>d, framkallat ett vapen, hTilket helt visst ar för· 
tl'ätrligt beräknad! för fllklsalen~ fyndigheter, men ulan den 
kraft som gifver Ofverlågsenhet i blandad strid, och utan den 
hållbarlift som ar nOdvändig för att uppbfira de tunga hugg 

SOiil ar olika •apetl tJidelas vid hanclgem:ing. Ett likartad& 
missförhållande uppslår i\fven, om man förbisl't olillhden af 
lokala förh5lloJDden, eller fört'skrifn'r S<llnm:t. ft!.hapen rör 

olika Tapen3rter. Sa år l. ex. den 6-qTartPr! långa sabeln 
OOf'kligen ett för!rtilfligt Vapl'n för tyltltl'f' 1 hvilka, g~11010 det 
rum som hästarna uppta.ga, hafva fritt utrymme all manövre
ra dt·nsamma; men icke vore det Yalbetiinkt, att med sam

ma vapen beväpna rotrolk, iinnu mindre sjömän, som måste 
kunna strida sida vid sida i ihoptränp,da massor, dt>r värjan, 

såsom stötvapen, m5s!e vara det rfllta Yapnel. 's tötvapnets 
många företräd~n å ro: att slöten fir Hårare nit parera äo 

hugeet, att den åstadkommer en liraftigar~ Yerkan, att man 

för att eirva en stöt ej blottar sig såsom •id uppvinklingen 
tiil ett hup,g, samt slutlicen, hvad som för sjii-of[]cem lian
ske ar viglit~ast, alt stöh·n upptacrr mindre- tid och mindre 
utrymme iill hugget. Sabelns svängningar deremot äro i 

lrängsf'l och ombord i fartyg ofta omöjlit;a och lika farliga 

för vänner som fit·nder. 
Vädjar man nu till lirigshistorien, så finner man, att ibland 

alla de fäktvapen, som •unnll historisk ryktbarhet, tcli ir det 
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icke något som synes vara bätlre konstruerad!, och mer öf

verensstämmande med stridens fordringar, än det romerska 

fotfolkets svärd. Endast 20 tum långt, fästet inberäknadt, 

rakt, oböjliet, bredt, med egg på båda sidor, och trubbig 

men skarp udd, förenade det styrka med lältrörlip,het, och 

innebar, i förening med Romrarnes öfriga beväpning, en obe

stridlig öfverliigsenhrt öfvrr alla andra falilvapen. Ehuru 

lånet nog att eeuomhorra fienden, så var dd dorli, p,Pnom 

sin jemförelsevis rinp,a länp,d, så kort, att det ofelbart skulle 

cöra deu stridbare i·ornan·n flubbelt fariig för sina firnder· 
. ' 

ty utom det lwrta vapnets alllid öfverläp,sna kraft och s<iker-

het, så medgaf det honom fördelen alt kunna rycka sin fien

de tålt inpå lifvet, hvarigenoin han äfveu tillegnade sir, det 

djerfva anfallets moraliska Öfl'l'rJäp,sPnhef. 

Drssa månt:a goda t·genslwper hos dd romersila svär

det, bt>råtligar· att se opp till detsamrna såsom den rätta ty

pen för sjö-officf'rus värja - och på erund af denna ftr.ip,t 

har det vapen framliommil, sorii finnes aftecknat på nH'd

följande riluine. [(onstruhtion en af ddsarnu:a är utgiinp,en 

ifrån det rornerska svärdei, mf•JJ hvarvid iillkoinmit de för

ändringar, som genom olil,heten einelian fordoa och närva

rande förhållanden ansetts vara nödvandiga ; De hufvudsali

lip,aste ar dl.'ssa förändringar äro, att klingans pgg ilar en an

norlunda form, för att hiifva mer J,rossaode och bättre istånd 

att uppbära fiendens hngg - samt att sjetrva: filii1gan l1ar 

hlifvit cil'lia SPX tum liingre. Denna tiilölihiilg i Hiugd en ar 

af den orsak, att rornerska svärdet, ehurii födi' iilfligt anfalls

vapPn, icke är lånet nog såsom skyddsvapeil'; JJvartill värjan 

numera måste användas, emedan icke vi såsom Romrarne 
l ' 

nyttja sliöld, harnesk, bensiwnor eller någon annan likarlad 

v~penld,idsel. v'arjans längd måste derföre ökas så mycket 

som för parering är nödvändig, t. ex. att den \'id en bög

ters betär,ker liufvud, slil!ldror och armar. Vidare måste \'åra 

varjor, i olilihet med det romerska svärdet, förses med pa

rerplåt, för att ersätta Romrarnes fjällbetäckta stridshandske, 

'' 
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och iföljd af denna parerplåt med sin höge l, så bor trailer alla 

skäl för alt bibehålla den romersfia klingans tvåeggade form . 

Filr öfrir.t år det romerska svärdets breda, solidd och rätli

niga ~onslruktion så mycliet som möjliet bibehållen, för alt 

äfven,, OJl1 möjligt, erhälla dess styrka och lättrörlighet. 

Jemröfd med nu bruk !i:;a sidovapen, eger denna hugg

värja~) åtskilliga sl!iljaklig!Jeter, af hvilka följande äro de vä-

sendtligaste: 

J) Att den 

är kortare. 
Till stöd härför åberopas Romrarors stornr·tade 

krigserfarenhet, hvillien hör vara tillfj'l! esl bevi

sande för det korta svärdets pratiiiska l'årde, om 

än våra fäktmästare 81wlle påstå att dt•n långa 

och vekare ldingan gifl'er Lattre "l,änsla i ar

men" för snerthuge, hrisad,.r, dubbleringar m. 

O. konströrelser lillhörantle fäl1tskolan. Vidare 

anföres såsom t'lt afljjordt föruuftslut, hvilket 

är lätt för h var och en att pralitisht pröfva, att 

ju kortare en värja är, desto sällrare att juste

ra stöten, desto lättrörligare alt sliöta, och de

sto starkare och ldlllbarare år den. Och då så

som nu, fräean är om en sjö-officers-värja, 

b vilken hufv.udsabligast bör pårälwas för un irin

gar och strid ombord på fartrc, hl'arPst folk

trängsel och lolialförhållandl'O br·gränsa utrym

met, sil synes det ännu mer ohestridligt, att den 

korta värjan är fördelaktigare än en tänr,. Den

na huggvärja :ir dock, såsom förut är nämnd! 
l 

sex tum längre än det i så många strider välbe-

pröfvade romerska svärdet. 

2) Är klingans Derieenom att godset sålunda koncentreras 

största tjocklek intill egeen, så blifver denna mer stark att 

närmast eggen. vid parering kunna uppbära och motstå 

•) När genom klingans solidilet tyngdpunkten måste komma utanför 

fästet, hvilk«;lt är viikoret för huggning, så synes värjans rätta be

nämning vara h11ggvärja. 



no 
.fienden' hngg, eaml mer lirossande och sOn,.. 

.derhrytande på menniskokroppen, särdeles 

för dess hårda och benartade delar, såsom 

hufvud, slillldror, armar och ben, h1•illia 

odså åro de mest huggålliOmliga delarne. 

Derjemte erhåller klingan genom denna fl·l

liga och rundade form, en mer än vanlig 

styrlia och styfhet, äfvensom sjelfv.t hnet:et 

måste 1•inna ökad stadga och rart i· deA 

mohn som tyngdpunklen lieger närmare eg

gen än qggen, Hvad ryggen5 - dimPusioo 

beträffar, så är dervid ioeen far<l, enär vid 

huggoing det endast ar den del ar qgp,en, 

lnilken litmer innanför centrum percuslio
nis, som vidkäoo(;'s någon rreatuing, ocl~ 

den dc·len år svår nog. (Se ritningen.) 

3) Ar udden Udden hör vara så bred, all den kan skarp

trubbigare. slipas nian nit derigenom blifva svag. Dt·n 

smala sp10>lsiga nddrn är a!ltriir bräcldig, och 

kan under striden lätt blifva afbrnten eller 

böjd, hvariernom värjan, såsom stötvapen, 

blifVE'r ht:>lt och hållet l'anmäktie. Det romer

ska svärd d var ännu mer trubbigt, hvilliet är

xen var nödvandiet emot pantsarklädda fi

ender. 

,J) Är klingan Denn a enlda sammansättning år starkare och 

fästad medelst säbrare ån att nita tåneen, Dessutom vin

en lkrufmutter. nes andra fördelar, neml. att vid tillfällig 

skada på når,on del af fästet, I'Jier 1•id ren

görina, äfvensom när man vill göra sig för

vissad om tfmgens st yrka, så lian man utan 

att åstadkomma besvär eller sl.ada, sönder

taga fästet, samt åter lika lätt sammanskrur

va det. 
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5) [(an (dstet Denna bajont-Il tlr t-Il krafli~l vapen bade 

beväpnas med 
en bajonett. 

vid enskild och allmf10 strid, särdeles vid 

tränesPI, och om fi end en slitdie springa en 

inpå lifvet, då hv ar lit'll värj>pels eller hn~rg 

kunna anvfn11las. Lil•al('ldrs hör den vara af 

stor Dilla Vid äntrin g af skeppssida och fäJt

verli1 flå man med d<"n, h~ttre än med bll1lta 

handen, kan hnr,ea sie fa81 för att äntra upp, 

hvarjPmle det icl,e flr en rinea förmån att 

kunna bibehålla värjan i handen till försvar, 

samt alt ar par1•rplålen vara skyddad för slag 

på finurarne. För öfrigt står det ju l11•ar och 

en fritt att hegaena d Pn eJI Pr att låta den 

sitta orörd i sin h yl~ii_; ty värjans använd

bar fl et är (rJllkomligt oberoende af bajonet

ten"'). 

•) Allting ny H miiter hundr3de invändningar; och detta med rätta . 
Emot denno bajonett anmä,kes, "at.t man under fäktning kan skada 
sig sjelf m~d den." Delta kan dock icke ske utan att man med !lit 
ilbäkar armen för alt nä eget bröst., och äfvcn då blir rörelsen så 
tvungen, att. ingen skada förorsalws. "'Men då man bar kappa pil 
sig, så fastn or bajonetten i uppslagen pa den vida ärmen." Möf
ligt l - men ba.fo net.ten lfr icke stort mer lin en lum lång, och har · 
fika med tång m .i " lutning i fr dn armen, - '!ida re lär det väl höra. 
till undarJtagen, ntt en sjö-officer J(astar sig r bandgemäng utan aft 
f.örst aflag1 uf\·crplaggen -- och slutligen llt hela oltig_Pnheten !lUt 

aJhjelpt med att icke pl'iskrufva bajonetten, om man sil lundabekladd . 

maste fäkta. '11\ä ,· man bär vtl.rjau vid sidan, s§. siGJll man O\·ilkor
ligen skada sig emot bajonetten." Detta måsta m~dgif~:as med elt 
trefal.:i igt ja! - n. b. om man sälter värjan i skidan utan aU. af-· 
skrufva b~jone ttrn; men då är det· icke vapnets (el, ulan ens.amt
den opraktisk" m~n ncns. "Men det kan dock bända, att man blif
ver t\'ungen att sf: l:;;.<tigt sätta värjnu vid sidan, alt man icke hin· 
ner afskrufv;J bajonet ten." S:i kao det äfven intralfa mt•d den hel
spända pistolen, dd händer Mven att k:lnon ~n, att bomben sprin
ger ombord i cg>·t. fartyg, och att hvarje annat va!Jen genom till-
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6 J .Äro sTfid

beslagen släta. 
Fördelarne härar äro, alt om man !örlor·ar· 

eller skadar dobbsko-heslaget, så kan den 

simplaste messines-arbetare göra ett nytt -

alt beslagen blifva mindre henilp,na att samla 

smuts ocl.r ära - samt att lwstnaden blifver 

billigare, Ciselerade heslag ep,a visserli~en 

den fördelen, att hucldor ej blifva på dPm sil 

synbara som på släta beslaa, men denna för

del är underlägsen olägenheterna, och egent

ligen af värde för ryttare, hvill<as sidovapen 

äro utsatta för klämning. För öfriet synes 

det vara mer öfveren<stämmande med en sann 

smal<, att en så underordnau del som slddan, 

göres så enkel som möjligt, och ide öfver

höljes med zirater, som ensamt böra tillkom

ma fästet. 

Klingorna till de vapen, som hlif1•it förfärdigade i enlighet 

med denna konslrul<tion, äro tillverl<ade i Esldlstnna, och 

hafva, innan de blefvo antagna, undergått följande prof: 

l:o blifvit bockade så att längden förkortats 1 ~ tum; 

bvilket är ett hårdt prof för så tjockt gods. 

2:o blifvit med full kraft siaena med llatan emot en 
ck-kubb. 

3:o blifvit hug3ne med s?1väl "Sr:en som rygeen emot 

samma ek-kuhh tvärs öfl'er fibrernE', hvilkt'l prof borde ktrn

na förråda den aldra minsta hårdbräcka. 

4:o blifvit huggne ifrån spetsen upp till tången på hvarje 

punkt ar hela deras länBd emot ett i skrnfstäd fastspändt 

fällighet blifver skadligt för den som för det. Ja, ännu mer, det är 
äfven en oeftergiflig s3nning, att ju kraftigare och mer mördande 
ett vapen är, desto mer vådligt är det aLt sköta,, men när dess 
förstörelse-förmåga emot fienden vida bfverväger den tillfälliga skada 
som dess vårdslösa handterande någon gång skulle kunna medföra, 
sä är vapnet ett pralcliskt användbart och fördelaktigt vapen. 
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jernstyckP, !Jvilket prof, uå det skedde med full Jirnft, 0\'iJ

korligPn simlie gHva tillkänna om ryggen egde tillräcklig 

styrka. 

Vapnets särskildta dimensioner synas af ritnineen och en 

dertill hörande tabell; äfvensom medföljer en tabell utvisan

de tyngden ar dess olika dela r. 

R. o. Ä. 

UTDRAG AF :FöREDRAGANDENs FÖR 4:e VETENsKAPs-

KLAsSEN ANFÖRANDE 1 K. ÖRLOGsMANNA-SÄLLsKAPET 

PÅ HÖGTIDSDAGEN DEN 15:de Nov. 1854. 

Redan för längre tid sedan, hade jag äran fästa K. ö. 
S:s uppmärksamhel på de, af Herr Löjtnant l\'laury utgi!ne 

1·ind- och ströml;artor, hvill<a hafva till ändamål att anvisa 

navigatören den väg öfver Oceanerna, som snabbast kan föra 

honom till sin resas mål. Det af Maury företagna storarta

de arbetet var då nyss påbegynt, mPn har sedan med ovan

lig sliyndsamhet fortgått efter den utstakade planen, så att 

redan öfver 50 kartor utaf åtskilliga slag blifvit ut::;ifna. 

De särskildta slasen f11·o : Lotsliartor (Pilot ch arts), 

vind- och strömkartor (Wind and Current charts), storm- och 

regnkartor (storm and Rain charts), Pasad-vind-kartor 

(Trade wind charts), hval-kartor (W hale charts) samt tempe

ratur-kartor (Thermal charls). 

Andamålet med de så fiallade Lots-karlorne är, att vi

sa det relativa antal gångPr (8 timmar hvarder:~) i hvarje 

50 quadrat af oceanen, som finden blåser från de åtskilliga 

kompass-strecl<en, för hvarje månad. Vid dessa kartors con

struction, har man ansett alla vindar emt>llan N. t. V. ocb 

N. t. o. såsom Nordvindar, ifrån N. t. O. till N. O. t. N. 
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såsom N.N.O.-vindar o. s. '· smet p~ hvilliel ~ rodarues an
tal och dirl:'ction blifvit beslåmdt, år fi\ljnndc: 

så många lop,ghöclier som kunnat f'f'hållas, hafva blirvit 
undersöhta; dmnets 24 timmar halva ulitvit delade uti 3 de
lar, af 8 timmar hvardera, och allt eftPr den qua,!rat, hvari 

slit'ppet uelann sig, har dPn rddande rigtningen af vinden, 
för hvarje S timmar, blilvit införd s5som Pil l'ind. Dd bör 
anmarhas1 alt de anförde vinclarne f•j nro rf1knade pffer liOIIl
passPn, utan visa sanna dir~ctionerne. ~led d)'lil,a linriors 
tillhjelp blir del möjligt alt på förhand med stor sannolil;het 
bt~räkna sannolildJeltrna för go u- eller mol vind, under den 
resa man timnar företaga, eller med andra ord: alt pli för
hand ulmärl;a den väg man bör laga, för alt så mycliel som 
möjligt gynnas ar god vind. 

Bvalkarlorne hafva till ändamål, alt för hva!fislifångaren 
utmärlw de stallen utaf Oceanen, der såvf1l sperm- och rätta 
hvalen gemensamt, som ock endera sannolikast trMfas. 

Kartorne äro så kon slnJPraue, alt man inom hvarje 5° 
quadrat af Oceanen han finna, huru många gännpr· under 
hvarje milnad af året, som hvardt·ra slat;els livalar hlifvil ob
serverade pil ,Jpt sl•11l e l. En uti dPssa !;arior införd ullyd
ninr,, visar huru de sliola bPga~nas för all uppuå dd ås)·f
tade ändamålet. ({art orne äro 4 till antnlr·t, och upptap,a alla 
dc delar af hafvt·n, hvar Ps t d)lil;a iaktlan,·lsPr hlilvit 1:jorda. 
Erter dessa speciallwrl af ~laur·y, har l.iijtnant W)·man i Filr
eula staternas marin, UPPtdort f'n flPIH·ra!karta öiVI'f livalar
Des fOrniirnsta upp~h511s -stal1Pn, uli hl'ilken spermhvalens 
uppl'halls-slällen a ro betecknade med röd!; den vanlir:a h va
lens mPd hlålt, och de slilllen, der häda antr<itfas, mt> d pur
pur. Vid b•·sld\dande af d•·nna karta, finrH'I' man, all sprrm
hvalen hul\"udsaldit;l:'!l anträffas t~ m"llan Vt>s!ra Arn .. riJ,as och 
Asiens kontin~>ntrr, ifrån 35° nordlitl Iii! 30° $l'<llip, I:Jiilurl, 
hvaremot rälla hval en hufvudsal,ligen håller si1: norr ocf.l sö
der om dessa grånsor. Båda slagen hvalar trålfas endJsl un-
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dantagsvl9 li!lhop3 p5 andra si~IIPO an p~ r,r•'nserna Pmellan 
dtrns rl'spe~liv e områden. Dr'ssa karl or böra vara af särde
lts nytta för dem 5om gå ut på livalfislifånr,st. 

Storm- och rrr,nl•artans äntlam51, är alt visa undanlagen 
till d~t, som i allmänhet l;an anses sflso m rftdande tillstånd 
hos väderldirn till sjös; och, all bt>stämma lrån hvad l'å
derstreck stonnar sannoliliast inträffa för hvarje månad i 
)tvarj e distril;t. D<'ssa, lillasom de förutnämnda karlorne äro 

delath uti)i 11 qttadral~r och utvisa huru månp,a stormar från 
hvarje l' <itl~>rslrPcl., sti :tir, rt·en, åsl;a och 1limmor som san
nolif,! inlriiffa urHI < r loppPI :~r Pit visst n n tal dagar, Pli Pr san
nolil.hrlerna för dl'l ena {')ler andra slagPt vatlr>riPii, under 
oå(lOfl vi<;s månad. Dessa ~arior, ulorn dPl nit de 1111nna 
vara 1len sjöfarande till mycken nylla , derig Pnom alt han på 
förhand erhiiller varning om viidc>rlel;ens sannolika tillstånd, 
på de traJder han tånlier grnomsegla, äro de ärvrn af stort 
värde i tllrtr•orolo~::isill hiinse l:' rHie, såsom m:it:lit:l bidragande 
till liännedom om vädPrlel;s-förhftllandena på vår jord. 

Srrierna D. och E. innehålla l;arlor, utvisande hafsvatt
nets temperalur vid j lan samt Jsoth ermf'fnt's (rl. v. s. linier
na för lil;a tempPralur) t:finp,, under hvurj f! månad ~r året. 
Mede lst dPssa liador, ulir det möjligt för naviGatörl'n, att 
med l emlie sälierhd hedömma stromm<:>ns säliMing, i de 
tralil er han ~:enomS"t!lar, hvarj Pml e de äro af stor vigt för 
utredande af de oliha förhilllanderne med de stora hafs

sirömmarne. Slutlit:rn har Löjtnant Maury iifven utnif~it en 
karta öfver passnrl-vindarrtt', som l'isnr dessas gränsar, under 
h varje månad n f år PI, fliVPnsom ul slriicl.ninu af sl illiP-rr~io
nern<', urHkr olil;a årstider, sftvä l norr och siit!Pr om passa
dernP, som enH'II"n dt>m. Vid hvard\'ra slacd af l<arlor, är 
alltid följ ;dili g en liOrl fiirldarinp, iHver t!Pras lwnstrulilion, 
samt s:ittet att brp, agna d\' m. Fnllstandi !: are nnrkrraltr!ser 
de rom, finnes uti ~laury ' s "Sai linp, Diredions", livarar 6:te 
upplagan utkommil i iir, uti l'hilauelp!Jia . Uti dessa "Direo-
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tioos" afhandlar Maury först ett allmänt system f(lr så vål 

meteorologiska som andra observationer, hvill1a på el! eller 

annat säll kunna leda till en fullständigare kännedom om la

garoe för Oceaneos strömmar och vindar, hvareftH han öl

vergår till åtskilliga högst intressanta afhandlingar ~fver de 

atmospheriska förhållanderne på jorden, halvens physiska geo

grafi, om hafsvattnets sälta, m. m. Derefter kollimer heskrif

ningen öfver de särsl•ildta, ofvan omnämda slagen kartor, för 

hvilkas lwnstruklion och ut.gifning äran allena tilll;ommH 

Löjtnant Maury, äfven om han ej kan anses såsom uppfinnare 

af ideen för desamma, och slutligen följer anvisningar till de 

förnämsta handelsvägarue öfver OcPanerne, grundade på de 

resultater, som elt noggrann t studium af vind, väderleks- och 

strömförhållanden lemnat. De månna utomordentligt snabba 

resor, hvillia blifvit gjorda af dem, som navigerat ert~r· des

sa anvisninga1·, utvisa tillräckligt tillförlitligheten af de resul

later h vartill Maury lwmmit på rr:>nt vetensl1aplig väg. Dessa, 
' för sjöfarten vaciHa resultaler, lära oss å[ven bättre inse den 

öfverlägsenhet, som den vetensl1apligt bildade navigatören, 

ovilkorligt måste bafva framför den, som anser att hela na

vigations-konsten endast består uti, all kunna bestämma sitt 

ställe, samt hvilkrn !mrs som leder irrån det ena stället till 

det andra. På Oceanen besannas mera än annorstädes det 

gamla ordspråket: 11 geuväp,ar äro ofla senvägar", och derföre 

blir det äfven nödvändigt för hvar och en navigatör alt söka, 

- ic.ke den kortaste viigen till det ställe, hvartill han vill 

komma, utan den väg som hastigast förer honom till detta 

ställe, och enda sållet att finna den, är genom studium 

och kännedom af de omständigheter som inverl1a på sentin

gens fortgång, nemligen rådande strömmar, vindar, väder

lek, m. m. 

Under loppet af delta år har en ny albaodling uti ua

vigations-vetenskapeu utaf K. ö. S:s ledamot, herr Premier-
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Löjtnant C. A. Pellersson, IE>mnat pressen. Nämnde arbete 

har till titel "Praktisk afhandlinp, i Slyrmansl;onsten'', och har 

blifvit. tillPcnadt Svedges sjöfartsidilande allmoge. Denna till

egnan tycl;es vit! första påse"ndet något besynnerlig, då un

der henämuinp,en "sjöfarts-idkande allmoee" Pp,rnlligen endast 

kan förstås drm, som med mindre lartyp,, idl;a sjöfart på 

våra Pf!Oa kuster, och hvill;a sannolitil föga lrål)a erter, både 

theordisk och pralilisli hunskap i slj'l'llHllls-lwnsten, mera än 

hvad som ri\rer litisi-kiinnedom, mt>n förfaltarPil har såker

ligPil dedmd rndast velat ultqcl;a, alt hans afhandling en

dast inl1ehål1Pr dd inest oumbarlip,a af navigations-vetenska

pen, och detta framstäldt på ett s~ populärt sätt, att äfven 

den, som är i safiilad af de för andra arbetens studerande, 

nödiga lör-I,unsl,aprr, sl;alf f,unna på egen hand studera den

na alhandlin~ och ändå fara allt som behöfves för nödtorf

tig navigeriup, af el l fart n:; och, uudrr denna förutsättning, 

måste man erl1änna alt titeln är bra anspråkslös. I sjt>lfva 

verl;et innehåller denna lilla afhandling navip,ations-vetenska

pens cl!'nlentH, _på ett ovanlit:l !dart och retliet, och fulllwm

tiet praldislit säll framställda, och detta till dd omfång, att 

ja[~, ehuru ogerna, måste tillstå, all t. o. m. på vl\ra lirlogs

fartyg, gan~;f;a sällan mera af velensl;alwn lwmmer i fråga, 

än hvad som här är· afhandladt. Förfallaren har i denna lilla 

skrift IPmnal ett ytterlieare prof på sin ovanli{la förmåea att 

förena l;orthd m"d Idarhet i frarnsliillnings-såltet, och anser 

jag denna afhandling såsom särdeles lämplig och fullttillräck

li!J att bPca 1;nas 1id undl'l'visningen till en läere navieations

ex:Jmen, såsom den för nolfans Undersl)'l'män och Kofferdi

Styrmän. Afhandlingen åtföljes utaf tabeller öfver solens de

klination och titls-equationen r. o. m. år 1854 t. o. m. år 

1871. Dessa tabl•IIPr äro lwnstruerade på ett helt egendom

ligt sätt, till följe h vara f de ej upplaga fjerdedelen af det ut

rymme som dylilu1 tabeller vauligrn upptaga uti uavigations

böckPrna, -livarjrmte man ej behöfver iakttaga den annars 

vanliga 4-årsändringPn , hvarigenom deras begagnande blir 



betvdligt förenklad!. S§som författaren ~>jetr yttrar l företalet 
. ' 

ar dPnna lill:t afliandling äfven all anse säsom tn förbere-

dande kurs till lians större afliandling i samma ämne, och 

kan sålunda anses såsom ett komplement till denna. 

Ett annat, för navigatören canska vir;tict arbete, har ar
ven mPd delta år börjat sin tillvaro. Prf'ussislia och Öster• 
riliiska reeeringarne hafva nemlip,eo öfverenskommit att för 

gemensam räliOine, bt•sörja ut~ilnine af naulislil astronomiska 
ephemelider, och arbetets utförande, liar blifrit ~tiihlt under 

ledning af llerr Doktor C. l.lrrmilier i ll t· rlin, red•n höest fö:

delaldigt l1änd såsom skicbli3 astronom och math!:'tncdil.us. 

Dessa ephrmr.rider utuifvas på Tyska, Fransyska och Ita

lienska sprilliPO, och äro rt'dan tillf:än[lliee för åren 185-i, 

1855 och 1856. De äro b"räknode för medeltidt•fl under 
Grt>uwich's meridian, och såväl uppställning som bt>gagnancle 
år fulllwmlil!t idenlislit med nThe N<tulical Almanacn. D!:'lta 

fi>reta g tycl1es fiirljent af den största fram~ång, och hör vara 
canska VflltiOJnrnet fiir oss, isynnerJH•t SOIU priset för elt 

exemplar ej upp~::år till JUl·r än Ull{!l'fftr ~ _af hvad nThe Nau
tical Almanacn vanli~::en måste h•· tal<ts mrd. Tryckd är väl 

värdadt, o: h det hela torde vara lil1a felfritt, som andra ar

beten i samma genre. 

Så onmbftrlig sl'xtantl'n, och öfver hufvud taget, alla 

spegl'l-instrunH' Uter äro för sjömannen, lilia så önsLiig och 

n)'llir, måste hvarje förh;illring af dessa instrurmnl vara, 

isynnerhet dä dPnsamma är af det sbg, alt hvarhn instru
mentets handtl'rande afvilH' r från dP. hittills hruklit:e instru

menternus, ej heller priset blir derisenoro förhö jd!. Det ar 
derföre jag nu med verkligt nöje får anmäla för K. Ö. s., 

;.Il etl instrument, teande ofvannåmnde egenskaper, blifvit 
uppfunnet af ll•·rrar Pistor & Martins i l.l t· rtin, och tillvPrkas 
på deras berömda fahrik :1f malhcmatiska och physiska in
strument er. Hedan för 2:ne år sedan hade jap, Iiiiiaiie alt 
se och handlera ett dylilil, på 1\ont:l. ohsl'naloriurn i Berlin 
bcfintliet instruml'nt, men som jag ända hittills varit i sak-

/ nad af fullsländig beslirilning d!.>rpå, har jag ej kunnat förr 
än nu ~ttra rnie vidare derom. Fördelarne af detta nya in

strumrnt, som af uppfinnarn!! kallas Prisma-cirl~td ellt>r Pris

ma-cirkd-st>gment, hPstå fiirnfunlieast deruti, att alla vinklar 

ända till 1 S0° äro miilbara deruJPd i att de c i fl' a ljusstarka, 

skarpt bP[;r:insude bilder, och slutlit:en deruti, alt de af alla 
de instrumPnler, som helt och hållet eller till en del ega 
dessa fönlelar, hafva det förelrädP, att d"ras handtl'ring är 
identisk lllf'd s~xtanternrt och sålunda bPkant för hvarje na

vigatör, undl'r dtl att genom t•cerulornlicheten i deras lion

struktion, ingf'll olägenhet i nåsot afseende uppstår, såsom 
fallet är lll f'd andra instrumentf'r, som göra anspråti på lika 
fördelar. Så tillåter t. ex. Professor Steinheil's prismacirl,el, 
med två öfver livarandra lieganlie rörliea prismer, vint.dmät

ning ända till H<0°, lllf'll det nr dervid likvill nödvåndit:t,att 
man rit:ta1· tubPn emellan häda objel,ten, hvill;as bilder från 
båda sidor rcfl t·kteras :;~>nom prismerna in uti loben, h1·ilket 
utan användande af statif knappt är utförbart. En annan 

Steinheilsk prisma-cirkel m~d 3 prismer, af hvilka den stör
sta är Ahlidatl-prisman, har \'iss .. rligen dPn fördelrn, alt alla 

vinklar ånda till 180° blifva m:ilta ifrån tullens sip,tlinia, (elll'r 

åtminstone ifrån en derm!:'d paralid linia), men är likväl ä 
andra sidan bellältad nwd dl'n oliit:enhd, att de &"nom Ah
lidad-prismans irreguli!:'ra form uppstående fel, icke blifva 
eliminerade vid observationen. 

lleeee instrumenten hafva fördf'len af de genom pris
merna förstoradP 1 sl;arpa och ljus-starlia hild ~ rna. De för

tjeoa derföre företrädet för ett tredje instrument af August 
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Oertling. Detsamma sldljer sig Hrån de vanliga · sPxlanterna 

derigenom, all i stället för Ahlidad-spegeln, äro tvi\ öfver· 

livarandra liggande sprglar anbragta, uch att den lilla spegeln 

är folierad ända upp, så att man, i stället för en reflekterad 

och en direkt bild, erhåller hå reflekterade bilder. Instru

mentet begagnas såsom den vanlip,a sexianten, men har Iiii

väl mindre ljus-starlia bilder, i det att båda bilderna iiro 

dubbelt reflf'kterade p,enum spe!ilarne. fJärvid blir ölre All

lidad-spegeln ställd p:11·alld med den inio(lr'e spep,eln, och 

blir stårode i denna sl!JIIoine, under det_ att undre spq:eln 

röres. Vill man måla vinidar öfver 120°, så måste drn öfre 

Ahlidad-spegeln vridas åt molsalt led mot den andra. Det 

inträder således samma olägenhet, som vid den först anför

da Steinheilska prisma-cirkeln: alt man måste rigla tuben 

emellan båda objel1ten~ 

Från alla dessa olä~::enheter äro de ifrägavarande instru

menten fria. De gilva l j us-starlwre bilder än de vaoli~a sex

tanlerne, i det att man i stället för ena spPgeln har valt en 

prisma. De tillåta vinkrimätning ända till 180°, och hafva 

den förddeo, att alla violdar blifva m;Hie irrån tubens sigt

linia. De blifva [l[veo handhafda såsom dPn vanliga Hxlan

ten, och hafva ändå dd för~lrädd framför dt·nnP, all spe

geln vid alla tillfallen är i ett mindre o1nnnaode läge. 

Instrumentet ftr här aotydt såsom hel cirkel, och blir 

hufvudsai.Iieen ulfördt i denna form, da förd elarne af två, 

emot hvaranc!ra stftende, excentricitetPil lwrrigeraode nonier, 

instrumentets regnliera form, som har sin tyngdpulllit nära 

medelpunlden, och det ifrån centrum utgående handtaeet, 

äro så öfvervägandr. Endast för älskare af sextanten, hvillw 

icke vilja skilja sig irrån den af ålder heleade formt>n, blif

va dessa inslrumeoter äfvt>o förfärdigade såsom segmenter af 

cirklar. Vid dPnna form kan man visserlisen nyttja större 

radie, liliväl erhållt>r man genom den finare aOäsnineen, blott 

en inbillad fördel, under det all excentricitetsfelen åstadliOm-
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m3 öfveniit;ande oh1genhd, Sextunlernas oregelbundna form, 

del. tyngdpunlilen understödjande, således ii.fvPn excentrislit 

nnhragta handta~::et, gör en större fasthet, och sålunda äfven 

en större tyngd af instrumentet hehiiflie, sa att t. ex. en 

cirkel af 5 tums radie är mindre tung och angenämare att 

haodlera, ån ett Cirliel-sep,mPOt af 6 a 7 tum. Jerunför man 

en 7 tums srxlant med en 5 tums cirkel, så flnner man, att 

en vinkel af 1011 latt>r sig nå~::ot tydligE>n heslårnma vid den 

förr r>, i anseende till den större radien, än vid den sednare, 

men att exceotrici t eten lätt öfVPrstip,er l 0 11, och alt således 

förd elen af den fin are nfläsninr,en .blott är inbillad. Låter 

man . vid 5-lums-cirlirln, r,enom noni er na blott angifva.s 20", 

så erhåller man en ganslia tydlig afläsning, vid bvilkeo IO" 

~nnu med temlig säkerhet .låter uppsl<alla sie, och då r,eoom 

de -'- excentriciteten ko~rigerande - emot hvara~lra stå·.:. 

ende nonierna, det allåsla resultatet blir ett till(örlitligt, så 

kan d<'n finare, men ändå. otillförlitliea anäsningl!o vid sex

tanten, naturligtvis iclie hålla jemviet häremot. 

. ll.vad prisman l'id de nyare instrumenten betrå1l'ar, så 

beror del blott på, alt dess sidor icke hilda nfip,r3, genom 

·vanliga hjelpmedel, l. ex. t· ll vinkelmått, märbhara pyramider, 

och alt dessa sidor äro 1iiana. Det beror icke pil Villlielos 

nop,p,rannhet, i det alt prisman icke tjeoar till vinkelmfttoiog, 

utan blott alt refleklr>ra ljusstr51aroe, och af detta skäl stän

digt behåller sill läge oförändrad!. 

Ända till violdar ar 130° år det nya instrumentet att 

bruka, fulllwmligt såsom sextanten. Vill man utföra \'inkel-. 

mätnineen ända till 180° pfr samma siltt som ifrån O tilL 

130°, så behöfver man blott hålla instrumentet i omväodt' 

läge med vensira hanfleo, hvilk et Arv en med vanliga i.e:dan

ter ,;id rnånea ti llfå ll en blir nödvändigt. Pl'ismasegmenterna. 

göras vanlit:Po af samma storlek ·som sextaoterne, och alll\s

ninp,eo lian då ske .till samma finhet, men exccntl'icitolsfelen 
- ,.. . _: ' • l • . ; . • • • • .. • • • • • 

&ro ej up.pliäfua, ·.såsom vid cirldame, ·och .deras egenlliga 

11 
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-Mrdelar best5 d~ bfgtl ntl III de eifva ljus-starkare bilder 

ån st>xlant(·rne, !53mt att större vinklar kunna mätas med 

dem. Skillnaden i priset emellan en hel cirkel och ett seg

ment är ar vro al!tfilr obetydlig aH lag u i b~t•·aktaude d ä 
det galler att få ett i al!d afseendt-n förträffligt instrument 

elit-r ett som iir brhåftadt med större eller mindre olägen

heter. 

Priserna för dessa instrnmPnt skilja sig högst obetidligt 

d väl ifrån !Jvarandra som ifrån se1tauterna, i dd alt då en 

eirkPI kostar cirka 260 Rdr Hgi1 kostar ett prisma-segment 

215 a 2.40 Rtlr Bgs1 eller ungefAr så mycket som en sex .. 

tant ar medelsorlen. C. K. 

Anm. Uppgiften, att de i Berlin utgifm Na~tiska Ep~r~merider bö~~ 
jat sin tillvaro med detta Ar, llr orikttg, ty börJan skedde ar 
18ö2, hvilket härmed r11tlas. 

BESTiMMELSER FÖR HITRiDE OCH ANTAG~ING 'fJLL KA .. 
DlilTT 1 1\oNGL. DANSIU SJö-ILmETT-1\0RPSEN SAMT OM 

SJö-I{ADETT-AKADE!IUENS ORDNING*). 

A. Bestämmeb.e!• Hir antagning till 8jö
n.adett. 

S 1. De som utan {öregdnqen sjöfart söka tilltrade till 

Sjö-Kadett-AI.adPmien, sl.ola framställa sig till den allmänna 
inträd(Js-examen vid de n ålder, då de fylla 13, 14 eller 1l'S är. 

jO) U:de årgången af denqa Tidskrift innehåller ett Försh1g till n Be
stam me/ser etc ," utarbetadt af den i Danm(lrk för detta ändamål 
bildade kommission, hvilkeL visserligt•n till åtskilliga delar öf
verensstärnmer med det .nu meddl'lade, som vunnit 1\onungens stad
fästelse, men då Oerfalldiga förändrin."ar af ocl.1 tillägg vid_försla
get egt rum, har Red., i stället att hlott angifva förändr'1ngarne 
och tiWiggen, ansett sig, till vinnande af mera 1 eda och tydl_1ghet, 
höra meddela "B, stämmelserna" i der~s helhet, sådana de bhfnL 8!1-
l;iefalld!! till efterlefnad. 
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-Anmdlan, hesigtning och inskri(ni11g. 

§ 2. Den som ämnar att uudrrkasla sig den allmåoua 
inträdes-examen, ep,Pr att, setlnast en månad före examen, 

in~ända skriftlig anmälan till Kadett-Chefen, med bifogade 
åldt•rs- och \'accinalions-belyg, betyg all han till sista tiden 
njutit undervisning i religion, samt bevis att hilfva erhållit 
undervisning i g)rnnastik och alt kunna simma 200 alnar. 

skulle huu hafm ddlagit i nåeon sjöresa, bör han åf

Hn mPddela nppl)sning om denna sjöresas beskaffenhet ocb 
Jane varig het. 

Slutligen insändt's, samtidigt med anmälan, en uHörlig 

uppgift på, till hvad omfång och efter hvilka lärokurser han 

blifvit underfisall i de ämnen som Llifva föremål för examen. 

§ 3. Omkring 111 dagar före inträdes-examen, later 
K:rdelt-Chefen de anmälde framslåila sig för en kommis

~ion, beslående af hå Sjö-Officerare och en Läkare.- Den

na kommission besiGtigar dem, för att afgifva intyg om de 

lida ar svag hörsel, närsynthet t'ller andra l!roppsl)'lton, 

§ .t. Kommissionens bPrålltlse, åtföljd ar Kadett-Che
fens betånkandP, iosändes till Minuteriet, som derefter be

iilämmP r1 om nägon ar de anmälde icke kunna tillåtas att 
laga .inträdes-examen. 

Allmanna lt~tnZdes-examen. 

f -5. Allmilnoa infratl<•s-examen beslår af en enmeA .,; 
land o·cb en Trofreu ·n,l'd {{atleH-fartrget. 

l. Inträdes-examen ; land. 

§_ 6. Inträdes-examen i land bålle.1 lldigen, 'liort ClJrrtil 
Kadett-fartyect skall afgå. 

§ 7. Examen är olft>ntlig, b varvid iakttages, att ick(; 
tillträde dt>rlil! mPdt:ifves nå~t'n, ar hvnrs undervisning den 

e xaml ostagande begagnat sig under loppet af sista året. 
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§ s. Fordriugtlrne i·ltl lnirades-exam·ao a·r·o: 

·Danska, muntligt: · uppläsnin~ och en lätt analys af det 

upplästa; slfri{tligt: åteq;ifning af en fört•låst berättolsl'. Vid 

bedömmandet fäsl('S afseende på framsrallning, språkrip,tip,t ut

tryck och rtittslirifoine, samt någol'lnnda l1ånncdom om skilje

teekoens begasnande. 

Fi·anska, Engelska och Tyska, muntligt: uppläs-

ning och ·öfversättnirie · af ett lått stycke ur en förelagd 

lasebok. J sammanhang härmed pröfvas, huruvida· det 

vigtigasie ar formläran, nemligen declination och con

jugation, åt' inöfvadt.; skriftligt: ätergifnine af lwrta satser. 

Vid bedömmandet göres isynuerhet afseende på ortbograll 

och ordböjning. Lexikon får begagnas. 

Historia, muntlig: g,uula-. och m~tlellidens historia in

~_ill 5r Il 00, eft(·r en lillrs . motsvarande Bohrs läroböcker. 

fJeogra/1, muntlig: eft er en samma ndragen lärobok, så

&6-m' ' lngerslev's ·rilindi'-<~, Tltrit;e's o; dyl. Särdeles afsee.nde 

fastes ·pa uti aspiran.ti!I'Oe · ifro fii( hemmas!a(Jda · på kartan, . 

Rälming, slrri(tlig (geni~nsamma problemer): quafuor spe

Cies i h da och b ni! o a, benåinnda och obeo'ämnda tal; R<·
iu·ia'··de tri i · l;ela tal och bråk; räkning med dedmaler; 

muntlig: samma slaes rälwing i hnfvud och p~ IaO,; . 

Bfathematik, ·in.u1ztzig och 'skriftlig iwo{ti'ing: af Plan-geo-

.· JIHilri~n-s g-eometrislm 'f:l'Undbegreppen, • räta ·tiliill.rs .släl:lnint-: 

mot hvarandra, triallgl~rs conc·ruens, räta .li~li:e:n:s :.proportion, 

liliformiua trianglar, cirkeln med de•·till hörande räta linier 

och vinklar, cirt:ln•·~ . .:,Stä.llninlt' nrot' tni ~ranilra; i Arithmetik, 

q1ia Iii or! ;spb«tes~. : ·htiåJ~, . prbp'o'rl lons-läran'; d ecimalbtå k; ~ljri.Hlra t 

och quadratrot, efter en kurs, såsom t:· ex • . Steens "Elemen~·: 

ta,ir; ~ri:lh,!p e.tili:.n ; · · 

1 ' Teckning: Lättare geometrisk tecknin& oc:h handled-

uioif 11fler fristh•nde fö remål af et•kel form. 
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Skrrfning: Dansk och Latinsk sk!' il t ; de skriftliga pror..:

ve n inom de öfriga ämnena tagas i betraktande ''id bedöm·.;; 

ma ndel. 

§ 9. Det höesta vitsord som kan uppnå,; i de särskilda 

äm nena, .bestämJDes i Danska till 5, i mathnn.Jtik, geografi; 

rälwinu och skrifuing till 4, i hvarje af de öfrit!a ämnena 

t ill 3. Den största Slimma, spm kau erhållas vid inträdes

examen i laod, blir således 36. 

För att kunna antagas till 11rorresao, mtlste aspiranten_ 

mins t hafva uppnålt hälften af den största summan och vi- · 
' 

da re f af högsta silfra n i fölfan de f1mrwn, nrmli[!eU: Oauska,_ 

Ma lhematik, B.ikning, Skrifoint;, två ar de främmande språke;J, 

Ui storia .och Geografi. 

2. Prof-resa. 

S 10. De, som till följe af den uppni\.lda summan l•äst' 

harva undergått inträd~s-examen i land, och !;unna antagas· 

till prof-resan, · blifva, . efter l(adl'lt-Ch efens an måla n, n; edtag

oc på l{adell-fartygets resa, till ett antal af dubbelt så mån

ga som ant3gas behöilige för att göra f(adelt-liOrpsen fullta- : 

lig. Af dem som erhållit hufvudsumman 27 eller derutör

ver, medtagas vidarl', eflrr hufvudsumman som rättesnöre, ' 

så månua som utqmmet omhord lillåler. 

§ 11. Ombord äro de underliaslade samma disciplin 

sqm Kadetterne, föNh•las pfi qvarter med dPssa och göra vakt : 

med dem.. Med [(adolterne deltaga dt• i öfninenr och un

dervisnine, älvensom i att lwmmendera uotltvaders-manö~rer 

när de lmu_na redot-:öra för manövrernas gåne i allmäuhet. 

§ 12. Den kommission ombord, som har uppdraget att 

hPdömma Kadetterna, slwll äfven bedömma de till pröfnine . 

medtagnes anlag. 

Do1nrarue böt·a söka förvissa sig om, alt de, ln·ilka efter 

öfverstånden . inträdvs-exam·e n· lwmma alt upptagas i korp- ·· 

sen, harva goJ moralisk liarakter och äro i besittnine af de ,. 
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&jåls- och liropps-förmöBenht'ler, aom fllretråc.lesvis åro ~r 

''iet för Sjö-officern. 

De böra således hafva sin uppmärksamhet riglad på, huru
vid'l de som deltaea i prof-resan, ådaealägga godt uppföran
de, äro sannfärdiea och uppriktiga, ordentliga och uppmärk
samma, samt om de bemö\la sig att med flil och eftertanka 
utföra hvad som ålägges d<'m. 

Genom anställda prof bör undersökas, om de ega god 
synförmåea, så att d~ om dagen tydlit:t kunna uppfatta ar
lägsna föremål, lilialedes om d• kuuna sl;öuja i mörker, om 
de hafva god hörsel, och tydlig röst. 

Iakttagas hör, om de äro oförskråclila, raska och liniga, 
om de med lätthet vi111ja sig vid sjölirvet och snart liänna 
sig hemmastadda i fartyget, huruvida de äro så fallna för 
sjösjuka, alt de ar den öfvrrväldip.a~, om de äro raska att gå 
till väders och ej lida af svinJ.el. 

l allmänhet böra domrarne fä~la uppmärksamhet pa, om 
de som göra prof-resan, 'isa naturliga anlag och lust för 
sjön, så att de med låtthet tillegna sig de fårdip,heler och 
kunskaper, som passa för deras år och lirafl~;r; om tie visa 
tecken till mod och sjalsnärvaro, samt om de liafva anlag att 
föra befäl, så viJt som lillfalle gifves att pröfl·a detta. 

Om någon af dem tillförne varit till sjöss, bör dt>n der
vid förvärfvade öfninc urskiljas från verkliga anlag för yrket. 

S 13. Skepps-officerarne ingifl'a hvarje vecka till Che
fen vitsord öfver dem, som de under lörflulna veckan haft 
på sina qvarter. Efter försia månadens slut, och sedermera 
hvarje vecka, sarurnanträda domraroe, för alt meddela hvar
andra sina omdömen om alla som äro antagna till pröfning. 
Men då afsigten med pröfoingen endast är att bedömma de
ras anlag, hvilka kunna visa sig efter kortare eller länere tid, 
räknas nämnde omdömen eller vitsord icke med till slutliga 
vit~ordd. 

Mot slutet ar reuu, iuuan kajul-prorningro mi'J Kadet
terne anställes, afgifver hvar och en af domrarne sina viis
ord öfver dem som deltagit i profrf>san; de bära f erhållna 
medelvitsord för bvar och en särskildt uttrycl;a kommissio• 
nens dom om deras dut:lighd och anlag. 

S 14. Det högsta \'ilsord, som kan uppnås \'id prör
ningen ombord, skall ura 12, utgörande tredjedelen ar den 
olörsta summa som kan uppnås \'iii inirädPs-examen i tand. 
För att efter profr~an kunna komma i fråga &tt antaeas, 
erfordras åtminstone 6, såsom hålflen ar högsta 'ilsordet. 

S 15. För dem, som antagas till pröfning ombord, be
talas till Messen lika l.ostiH'ngar som för l{aclettl, rlle. Härar 
erlägger staten hälften, den andra hälften inbetalas ar deras 
föräldrar eller målsmån till Atiademien, innan Kad\'11-fartyget 

afseglar. 

Ordning vid antagningen. 
S 16. Efter den hufvudsumma, som upvtiOinllll'r Yid 

sammanläggning af 'itsorden vid inlrådt>s-examPn i land och 
vid pröfniugen ombord, bestämmes inbördes ordningen för 
a0tagning till Sjö-l{adett; likväl kunna endast sådana antaeas, 
tom minst haru uppnått en hufvudsumma af 30. 

Omp1·ö[ning. 
S 17. De, som efter inträtlrs-examen i land ej tillåtils 

deltag:. i prof-resa, eller som ('j hah·a uppnätt antagning till 
Sjö-Kadell, ~unna åtl>r framställa sig till ompröfning, så,·ida 
de äro inom den br.sl<imda hiiesta ålders-p,ränsrn, och hvad 
de sednare beträffar, så \'ida de erhällit vitsordet (i \'id pröf
ningeo ombord. De komma då alt i alla afst•enden behand
las i likhet med dem, som ej förut harva inslålit sig, endast 
att de, som andra cänceu deltaga i prof-resan, bl'lula fulla 
kostpenningar. 

11. Antagning till Sjö-Kadetl. 
S 18. Da Kadett-fartygels resa är slutad, och kajut

prllfningeo verkslålhl, brslåmmes hurn stor tillökning korpsen 
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trehöfver. M dem, hvilka r,enomp,ått den allmanna intr:hlcs
e·xamen (§§ 5--15) inställ er 1\adett-Chefen till antagning, er:
ter den i § 16 ant::ifua ordning, så manea som erfordras för· 
att Sjö-Kådelt-korpsen må blifva fulltalig. 

§ 19. Hvar och en, som antages till Sjö-l{adell, erläg

ger 100 1\dr såsom dl'posilum, hvilliel på vissa vitkor åt er
betalas honom, dä han blir Löjlrwnt, och utan villwr, ori1 han 
före denna tid lemnar AkadPrnien. Detta belopp inbetalas 
till Marin-ministeriets kassa, och qvillot å inbetaluinuen, h vil
ket . är ett nödvändigt villwr för aspirantens 'mottagning vid · 
Akademien, förevisas Kadett-Chefen. 

lll. Inträde (ör Sjöfarande. 

§ 20 . Unga sjöfarande, hvilka efter fyllda H år harva 
farit minst J år i Danskt råseeels-handelsfarlyg, under hvil
ken tid de böra harva passerat norra våndkrelsen, ·kunna 
vinna inträde som Sjö-Kadt>lter sednast vi(l d(•n ålder . då de 
fylla sitt l S:de år, på de i §§ 21-27 bestämda vilkör. 

Anmärkning, besigtning och inskrifning. 

§ 21. De, som ämna underl;asta sig inträdes-etamen 
för sjöfarande, ena att, sednast oo månad förrän exarneo 
skall hålla s, insända skriftli[! anmälan till Kadett-Chefen, med 
bifogade åiJ t,rs- och vaccinations-attester, bHis att de iiro 
konfirmerad e Pllt·r p:\ molsvaran dt? sii!t ntlap,t prof på ~un

skap i relit:ion, äfveosom altest alt kuun<~ simrna 200 alnar. 

Lil<al edes atlemnas attester från de sl;eppsför·arl·, med 
hvillia de harva farit, elle1· sådana betm, hvardter l<au Ile
dömmas utsträclmingen och besliaffenheten af de·n fart, hvari 
de deltagit, samt öfver deras förhållande ombord. 

Oml;ring U dagar före inträdes-examen, låie1· 
!{adett-Chefen de anmä lcre framstalla sie för en Kommission, 
bestående af två Sjö-Officerare och en Läkarl'. Denna Kom

mission besigtigar dem, för alt afgifva intyg, om de lida af 
svag hörse11 oårsynthet eller andra kroppsl~ten. 

§ 23. Kornmissionens ·heriitte'lse, filföljd af [(adett-Che..:.' 
rens betänliande, insändes till Ministeriet, som derefter be-' 
stämmPr, om ni\gon af de anmälde icke få tillstånd att laga 
inträdes-exa men. 

Inträ4es-examen för Sjöfarande. 

§ 2-i. Inträdes-examen för sjöfarande bestf11· ar en exa
men i land, och en pror·-resa mE:d Kadett-fartyget. 

1. Inträdes-e.xamen i land. 

S 25. Inträdes-examen i land hålles årligen, kort före · 
1\adett-rartygels afg5ng, och IH•slår deri, alt aspiranterne un
derkasta sig Al;aderuil'ns öfHrp,5ngs-exarnen, och undrrt::å den 

öfverensstämrnelse med derför ~jällande rq_:lo•·. 

§ 26. Examen år o(fentlit::, hvHvid ialdlagPs, att icl!e 
tillträde d1•rtill meclgifves någon, af livars unilenisning den 
exdmerlslagande bet;agnat sig under loppet ar si~la året. 

2. PrQ(-resa. 

§ 27. De som harva genomnått inträdes-examen i land, 
tillålas dellaga i prof-resan. Under tlenua iald lag•~s, huru
viila de äro ulbild<ide och sjövan.de i förhållande till ·deras 

tidif:are resor; i öfriet t:åller tör dern de i §§ 11, 12,13 och IS 
innefallade hPst:immelser. Den hedö mmande ({ornmissionen 
bör med uppmärli sa mhrt ialdlaga, om aspirantens praklislia 
utbildning lian antagas uppvat:a den miiJiinen bristande mili
tar~ hållning och disciplin, samt huruvida lwn antagas; alt 
dessa kunna förvärfvas under ett sednare stadium. 

Ordning vid antagningen, Hajut-pröfning. 

§ 28. Efter slutad prof-resa framstflila si~ aspiranterne 
\iii kajut-pröfnirq~, och de som geuomcå denna så att de , 
kom:na i l:a godt-väders-.klassen, anmälas af Kadett-Chefen 
till • antagning som extra-Radetter med det nummer inom sig 
och i korpsen, hvartill de äro berättigade enligt sin inträ

des--examen och sjöklass . . J händelse en aspirauls-förlt~Ha-o- . 
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de ombord varit s~ beskatradt, ntt l.:1n anses oskiclilig alt in
tagas i korpsen, inberätt~s sädant till ministeriet. 

Omprö{ning. 

§ 29. De, h vilka efter inträdes-examen i land, icke til

låtils deltaga i prof-resa, eller efter denna, endast hafva ge
nomgått hvad som antages nödvändi~t för att komma i 2:a 

eller 3:e _godt~äders-klassf>O, kunn• framställa sig en gäng till 
ompriifuint:, så \'ida de äro inom den ht>~lärnda hög~ta ål
dPrscransen. De komma då all i alla afseenden behandlas i 
likhel metl dem, som ej förut 

de, -som andra cängen dellaga l 

penningar. 

hafu inslålit sig, endast att 

prof- resan, betala fulla kost

( slutet följer.) 

SKRUF-LINIESKEPPET CARL XIV JOHANS KRYSS I 

ÖSTERSIÖN OCU 1\ATTEGATT ÅR 1854. 

Dä det numera syne~ vara argjordt, all ett krigsskepp 

utan ångkraft ganska snart kommer alt uteslutas ifrån den 

fullt stridbara materielen, och i följe deraf lfriv,sskeppens full
komnande med ängmaeflinen redan in~ålt ibland de oe{ter
gifliga pliett·nia, så ar hvnrje rön, som kan lernoa ledning 
och upplysningar på denna nra väg, ar alltför mycken vigt 
för 111t i. ke upptecknas och gömmas. Della iakllagande är 

ännu mer nödvåntlit:t i allt hvad som omfattar dylika [öre-
13& inom vår l'cen marin, och h\'ilka saledes omed,.Jbart in

ca uti v~ra egna förhållanden. Det måste följaktlieen vara 
ar intresse, att erfara resullaterna af skruf-liniesliPppet Carl 

XIV Johans profseglingsresa, hvilken, ehuru kort och af mel

lankommande hinder ofullständig, ej kan und~å att väcka en 
tiDigare uppmärksamhet ~t den förändrade gestalt hvaruti 

lioieskepps-m;~terielen numera bar uppträd!. För dem ar lid-

sl.rirt•'ll~ lr.~"r", som icke har,·a till~~ng till de ·fullståndir,are 
och naturlit:lvis mer sakrika rapport•.• r som officit·ll blifvit in
Jemnad e, torde det derföre vara välkommet att här ra del 

l 

af åtskillit:a ial.tta~:elsPr som unrler loppt>t af res.1n på en 
mPr und~ror.Jnad väg bliflit antecknad~'. D~>nna berättelse 
måste dock uppfallas just sådan som dt>n är, nem l. utgången 
ifrån vanligt praktiskt omdöme, och helt och hålfel fri ifrån 

alla slags anspl'iil! på vetenskapligt vårde; ty eljest år det sä

kert, att den vettgirit:e läsaren får sluta med mycket svikna 
fOrhoppningar. 

Skruf-linieskeppet Carl XIV Johan tillhör 1 :a klassens 

skepp inom svenska tlottan. År 1824 salles det för~! a gån
gen i !ljön. Dess huf1·ud-dimensionrr :iro följande: längd 
ifrån hackbrädd till och mod oallion 216 fot· 1;\nnd i val-

u ' u 

tenlinien ISI fot. 9 tum; slörsta bredd 49 fot 6 tum; djup-
cåend~ akter 22 fot 9 tum, och för 21 fot l tum if.); un
dra balt~>rids midskPppsport öfver vallnd 6 fot 5 tum; de

placPmPnlel 99,650 kubikfot; nollkryss-spant~>ts area 771, i9 

qvadratfot; segelueau 27,417 q'adratlot; se~:elmomt-nlet 

2,3IO,SO.t; !l)fhetsmomentPI 434,535. SkeppPI! bestyckning 
skull"' enligt första fiirslat:el, bestå utaf: undra batteriet 28 
st. 36-pund. kanoner af 179 lwlors figt; öfra halteriPt 30 

st. 24-pnnd. lianoner af 175 kulors viet; pä \Hra däck 14 st. 
12-pundi~a lwnoner af JSS kulors vit;t, samt 2 si. 18-pund. 
kanon"r af 200 littiors vigt. för hvarje kanon Tar utrymme 

till 75 si. lmlor, 5 st. slånglod, S sJ. skrån, samt inalles 535 

centner krut. Gemanningen bE>rfiknades till 658 man. för 
denna per~onal intoe sliPppet 6 månaders pro,ianl, samt 3 

månadNs vatten, beräknadt efter l ~- kanna daglit:!!n för 
hvarje man. Af den öfriga ulrPduiugen må här Pndast näm
nas 214 tunnor stenkol och lO ramnar ved, Gallasten var 

1516 sli~'PlHIIld , 

•) Detta var · enligt första planen, innan det beräknades för 5ngm3 • 

Chi n. 



År 1832 intogs skeppet uti reparationsdockan för att 

förses på eo del ar lwpparfiirhydningen och nåtenas omdrif

vande vid vaUenlinien. År 1836 upptacklades slieppet och 

uthalade på Carlsluona redd såsom kasern- oeh exercis-skepp. 

År IS4S intogs ske·ppet ånyo i docka, då en del af bord

låggnin~::en och garneringen reparerades, samt ny kopparför

hydning pälades. Samma är upptaeldades och IIIruslades 

skeppet i anledning ar det Oansi;-Tysha lui~::et. Till slirppets 

historia hörer äfven-, alt det var ibland _de skepp som år 1851 

af dåvarande Chefen för Sjö-försvars-departementet, Herr 

Stats-t~l\d e t Grefve Il . v. Plalt>n, npplogos såsom icke vidare 

förtjente ar något und••rl:äll, n ta n utdömdes, att radit;alt "ut

rangeras'\ Om hösten år 1852 intogs slieppet i Nj·a Doclian 

för alt underp,å sin första egentliga reparation. En stor del 

ar förtimrirq~en och earneringrn under vattenlinieo ersattes 

nied ny: hela iifvervaltens-liroppen var dock fullgod. Denna 

reparation tiOslade cirka 76,000 Rdr bko, ell~r ! af nybygg

nadskostnaden. !Jnder loppet af denna reparation, neml. den 

19:de Maj 1853, uteick ett Kon~!. bref, att slieppets aliter 
5lilllle så fiirändras, att det framdPies kunde förses med skruf· 

' 
dock utan brunn för densammas upptaeande. Den 17 pa-

följande November blef det befallt, att sl;eppet skulle eenast 

inredas att liUnna inta1:a en 300 hästars ångmachin, -- och 

samtidigt dermed, afslöls lwntrakt med bolaget för Molala 

verkstad om förfärdieandet af samma machin. Enlip,t detta 

kontrakt förbandt sie bolaget, att till linieskeppet C•lrl XIV 

Johan förfflrdit:a ett dubbelt direlit verkaode maeiiineri med 

slnuf af 300 nominella och minst 600 indil;erade 'hästlirarter. 

Detta machineri slilllle på bolagets belwstnad afsiindas till 

Carlskrona och i sl1eppet insättas, samt vara färdigt att prör

Tas S ~ månad efter liOntral;tets datum. Jhland bestämmel

seroa för machineu voro, att cylindrarne skulle vara af minst 

52 tums diameter, samt med 27 tums slag; att arbeta med 

12 eller 18 sl1ålp. ångtryck, och med expansion ifrån l till 

i ar slagets längd) samt 12 _eller H skålp. vacuurn för .. liO 
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sta-g 'i minuten. Ski-nfvens af- och på-koppling skull! inrät

tas så alt · den med lätthet och säl;erhet lm n de verkställas~ 

Pannorna, -2 till antalet, sliniiP under ett dyp,ns fortsatt gång 

hålla ånga af 12 st;ålp. tryck med f expansion till 50 rna

chinslag i minuten, samt dessutom lwnna motstå ett åogtryclt 

ar 20 skål p. Skrufven sliulle l' ara 3-bladir, af 16 i fuls dia

meter, 15 fots stir:ning, och med en projections-area af 

105,47 qvadratrot. skorstenen sliulle lmnna refvas. f{ollårar 

11f jernplåt siwlie af bolaget äfven uppsätta~, och så rymliga, 

1
att de kunde hålla 100 timmars lwl, berälwadt efter S tun

nor i limmen. För detta arbete simlie bolaget ersållas med 
18S,710 Hdr nlw. . 

l följd af de förånrlrincar som måste göras uti skeppets 

inredning, rör att lemna utrymme åt ångmachinen, pannorna 

och kållärarne, så måste proviant- och valiPnrummen förmin

slias, äfvensom till en del de öfriee nppbördsmmmen. Sl<ep

pets besätlningsstplia hade äh•en blifvit fasstålid till ett större 

antal än vid första berälinin:::en, neml. till 735 man. Della 

i_ föreNing med det minsliade utrymmet medgaf nu endast 

3:.ne månaders proviant samt 144 dyp,ns vatten. llestyctwin-, 

gen är hufvudsal,lieast densamma. Oe enda förändringarne_ 

åro 4 st. 7-tums bomhlianooer pil undl'a batteriet i ställd. 

för ett motsvarande antal ;Hi-pund., samt på öfra d:ick 10. 

s~~ 24-pund. lwronadPI' i utbyte emot de både IS-pund. l;a

n,onernr: !JGI,l ,S si. 12-pnnd._ kanoner. För h varje bombka-. 

(\On, r:Y:m??es nu 47 si. bombt>r, 2,2 st. ihåliga l\lllor, samt 20 

st. ~kråu: fö, hvar och .en af den iifriga bestydningen med

togs 67 st. kulor och 16 st. slu·ån. Dessa projektiler måste 

d_ocli till st.Orre anlal :in vauli3t placeras öfver trosstläcliet. 

Krutqvantileten v;n· lörminsl;ad till 46S centner·. 

Redan i början af Maj månad var större delen af rna

chineo och sl.rufven tagne ombord och på behö rige ställen 

insatte, och i medio af Juni, ell er 7 månade: efter kontrak

tels afslutaude var hela rnachineo intagen och uppsatt; Den 
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G:le Juli uttoes S~f'ppel futlt fardlgl ur dochn, rnasieron in

sattes, och skeppets npplacklinr, påbörjarles genast. Vid frå

gan om tacklingen hör nämna~, all seelen ~oro af en äldre 

sorl seg~ldnk, ln'ilken, ehuru mindre tät och i öfrip,l ar en 

underordnad bPskalfeohel emot den nyare seg,lduk hvarnlPd 

tåra öfriga fartyg äro försedde, doc!; var obreagnad, h tarföre 

den icke med god ek!lnomi kunde kasseras. Denna sämre 

beskalfenhel af seelen bör icke förhisPS tid bedömalltJet ar 

&krppets ~eglings-t·censkaprr. för öfrigl utrustades skeppl't 

med alla de nutidens förhållringar som li!Jnde åslacllwmmas. 

Så erhöll skeppet åskled:m~; spPI direlit verkaude på keltin

gen, samt dt>rtill hörande lilys-stoppart>; rnachinpump; vatten

täta krutdurl>ar; samt allt nylt hvad tacl\lingen tillhörer .. ~r

ten bör nämnas, att Carl XIV Johan var del första linieskepp 

som erhållit ankarkåltinp,ar ar svl'nsk tillverkning, hvilket ick" 

är ell litet steg på oberoendets bana. Vip,lip,asl ibland de 

lidsenliga fiirhättringame ombord på Carl XIV Johan var dock, 

med undantap, af sjell'va åncmachint•n, dess kok- och \'allen• 

distillering~apparat. Mt•delst denna inrättning kunde hafsvatt

net så n·na>, att det p,Pnasl l'ar användbart till ma!Lq:niog, 

och efter några dagars lip,gandP pa eisll"rner <ifVPn ett hälso• 

samt drieksvatten. Samma eld som liOiiade mah•n gaf till

råe lig varme för dislillerings-apparatens behof, men dt.>l oak

tadt kunde så•äl matkokninr,en som valleudistilleringen ske 

ClbPrOP!ltJe af hvarandra, 01'0113 sinnrika inrätlnines enUil 

t.onstrul.tion J,.1n h•·dömas deraf, all den icke upptog m<·r ån 

!l tums större utrymme, och delta långsk"PPSI'åt:en, an d~n 

vanlip,a kabyssen, samt l; ostade ~>ntlast 2592 rdr hko dlrr cir

l.a ~ af kostnaden för de komplihrHde och mPra ömtälioa 
u 

Engl'lska kok- och dislillerings-apparaterna. Af ballast hade 

skeppet nu 1100 skeppund. 

Den 11 :te Augusti utkom befallning, alt sl;rppet s!,ulle 

proviantera föl' :2:ne månader, och t'lllOIIaga sin besfiltning så 

r.uart del hunnit blifu J.tarejordt . Dt>D 21 umma månad 
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embarker11de bet~ätlnioePn, och Cheren, HPrr Kommendor
Kaplt•o Palantler, hissade sitt befälstrcken. Ångmachinen upp

eldades gPnast, och skPppet, som under klartlörinr,Pn legal i 
ytlr.- Sl'ajningsrurnmet vid Nya Dockan, utgick irrän varfvet 

med Ml.ta machin. Utkommet på redden fört>loes nu den 

filtsia ltesiglningHPsan. Slörsta rarten som harvid f>rhiills, 

var i;li mil•) i timmen, emot laber bramsegds-kultje, och 

smullt Ya !ten. l\lacllinrn gjorde :SO slag i minutrn, gick jPmnt 

och väl, och åst<Hlkom en obetydlig ris l ni ng. Skrppl't styrde 

och lytide rodret lilia väl som den minsta segf'lbät, Denna 

rorsta profresa var silledes örver all förv:inlao nrnoande, enår 

det aldrig var förutsatt att st.eppet skulle komma att göra 

mer ån 6 mils rart, och detta i stiltje och efkr att machi

neo eftt'r mera brulilling blifvit tillnölt. Den 26 uppddades 

machiuen ånyo, anl,aret lättatlt's, och dl'n andra hesigtnings

resao förPlogs -·- och med lika e1nnande resultater, Untler 

denull gång ullot:s äfven kompassens deviation, hvarvid för· 

ljPnar alt nämnas : alt då stUrsta dl•viation af kompassrn på 

hyllen var 3 ° ilrån normalli0rnpasst'll 1 så devierade styrkom

passerna, hvilka stodo nära skorstt'oen, 20° a 21°. 1)~111 

var med skorstenen uppP, llll'll hurul'itla df·viation var ena
handa då skorstenen var ndvntl, elle1· då det itke \·ar uppel

dad! i machinen, blef icl>e utrönt. följande dagen lättades 

ankaret för att göra slut-pröfningen. SkPppel gick nu till 

sjö~s, ned emot Bornholm, och rnachineo llck arlwta oafhru

tet under t•äone dygn . Efter denna sista resa gotikflndes 

machineriet, och bolaget för Motala Hrf,statl förklarades har

va tillfullo uppf~llt kontralitds fordringar, Under dessa be

siutningsresor, då UlilChiOPO p••r IDPdium ejorde 50 SJag j 

minuten, var kolåtgåogen per medium S ·~ tunnor i timmen. 

Under liden hade skPppet fulländat sin proviantering, och in

taget krutet jf.'mte öfriga utredningar, samt ar Bt·f<ilhafvande 

Herr Amiralen blil'vit inmöostradt. Den 29:de Auensti \·ar 



sålunda skejlpet segell.tart. med alla förr~der ombord, h vari
bland 2:ne månaders proviant, 43,000 kannor vattPn samt 
1,100 tunno•· stenl;ol, hvill; et sednare utvisar att kf1llårame 
rymde en större qvantitet än hvad som i liDntraldet va•· före

skrifvet. SkPppets Iage var med alla förråder inne, samt vat

ten i pannorn,l och båtarne hissadt>, 23 fot och l tum al;ter, 

~ch 21 fot 5 tum för. Sl;eppd hade nu 5 tums katt-rygg, 

Jl\·illien unrler loppet af expeditionen öl;ndes till 8 tum, eller 
lilw med den hattrygg det hade före dess intagning i dockan 
1852. Undra batteriets midsl;eppsport låp, nu 6 fot 2 tum 

öfvcr vattnet. 

Under det skeppet låg sålunda fullt utrustadt och ~rp,E'I
.k.larl, förelogs kräneningsförsöli, livarvid utröntes, att skep

'pf.'ts stylhl'tsmomenl var 483,176, och således större än df1 
slleppet 'ar ensamt segelskPpp - hvilket Ocliså iclie annor,;. 

ltwdn lwnde vara då sl;eppets nuvarande större djupgående 
härrörde af tyngd"r som 15go nederst i skeppet. 

Samma dag som skeppet inmönstrades, så f'mharkerade 
~JI.I-1\aJetiPrJla meJ brfiil, fiir ntt efter slutad öFninesexpedi
tion åte;·r,å med skeppet till Stocllltolm, samt med tletsamina 
rå tillfillie att se något af tjenst~Minp,en ombord i linieskt•pp. 

Följande morr,on, den . 30:de Aur,nsti, J<illades anl;aret, och, 
för full maehin och slaBs.-p,len st:Hvade skeppet förhi fiist
njngarnc och gick ut till ~jiiss. Så snart skrppet kommit 
ulanför grunden, afliOpplades ~lil'llfven, och alla sreel tillsat-_ 
t.es. Vinden var VPst a v. N. v. frisk märssPgelsliUilje, och. 
kursen var Ost till dess Ölands södra udde rundades, då lillr_
s.en blef mera nordliB för Landsorl. Hela dagen och påföl
jande natten fortfor vinden att vara gynnande, och sjön smull. 

Sl;f.•pp ~ t s•' ulade oafbrulet, med afl.opplad slirur, för miits
bram-öfver- bram-seeel samt focl<en, kl)·fvarn och jagarn •. 
llöp,sta farten under denna sep,ling, som naluiiip,lvis var den 

ml'~t fördelaldica för en råsPglare, var endast 9 mil i tim

men. Segl.ens mindre .go.d11 .beskaffenhet bidroeo väl n·ä3ot 
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härtill, mrn den släpande silrufven var siil;erligen förnamli
gasie orsaken. MrJ denna fart, ~ mil i timmen, gjorde den 
arkopplade slirurven ide mer iin 50 slag i minuten, men 
borde ha[VJ ejort 62 slag för att öfverensslåmma med far
tygets framfart. Den släpatie således i vnttnd, och gjorde 
ett motstånd sam motsvarade den verl;ao som de bristande 
12 slagen lwnde åstadliOmma. Ilnru stort uu detta motstånd 
yar, är svårt att bestämma, då inp,en brunn fanns, hvaruti 
skrufven l;unde upplyftas, och man sålunda hade lwnnat prak

tisllt utröna rartens skiljaktighet under de olil;a omständighe

terna. 
Vid dagningen dr n 31 :sta, drog vinden sig nordligt, äf

vensom kursen bier N. t. 0., hvarföre det uppeldades i ma
chinen, skrufven påkopplades, och skeppet kryssade för ånga 
och segel gemensamt. Vinden tilltog, så a,tt sl1eppet slutli
gen låg för 3~refvade märs-segel1 enlielrefvade undersegel, 
förstångstagsq:el och mellanmrzan. Någon betyJiig sjöbäf
ning reste sig docl1 ickr. Under dessa omständigheter, då 
machinen gick med half expansion, gjorde skeppet i medel
tal 6,s mils fart, och macbinen gjorde 49 slag i minuten. 
Vid vändningarne s!;öt skeppet förtriiffliet epp i vinden, ocb 
hade, under bidevinds-srelingen 8° afdl'ift. Dess lirångning 
var se a 9°' och långslieppsrörelsen 4° dufning och 3° sätt
ning. 1\1. 9 förmid.lagen syntes Landsort. Vid middagstiden 
kom lots ombord, och några timmar efteråt anl;rade skeppet 
vid Elgsuubben. Trlegraf-rapport arsändes genast till fl. M. 
Konun gen, anmälande sl•eppds anlwmst, IJvarpå befallning er

hölls, att sl<eppet siwlie gå till notholmens ankarplats, för att 
der erhålla vidare ordres. ·vid antiOmsten dit, debarl;erade 

sjö-kadetterna och gingo till Stocldwlm på ett ifrån Kongl . 
skeppshoimen afsåndt ångfartyg. Vislandet vid notholmeu 
var trenne dagar, und er hvill• en lid besällningt'n dels exer
cerade med kanon er, och dels förrättati e nödiga skeppsarbe

ten. Orders erhöllos h~r, att uppgå till Stocldwlm, livarige

nom prorseglinr,.en fi ck stå till s5 l:i ngr. 
15 
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Titligt den ~:de December lötlades anl1aret, och ensamt 

för macbinen ilade delta 74-llanons-linieskepp igenom d<'n 

långa skärgårdens trånga passager, lika lediet som den min

sta lwnonbåt, men vida snabbare, - och samnra dag på ef

termiddagen anl;rade sl1eppet på Stocllholms ström. Under· 

de åtta dagar, som skPppet låg här, var, ~om man säger, 

"gärdet uppgifvet.n Ifrån morgon till qväll upptogs tiden 

med att emottaga och l;ringfiira besö~ande som kommo om

bord för att besl!åda Sveriges första skrnflinieslirpp. Damrr 

och herrar, ril1sdugsman och embetsmiin, militärer och civile, 

andliga och lekmän uppfyllde de rymliga däclien, och alla 

syntes - de nesta troligen för första p,ången ! - känna en 

flägt af den blossande fosterlands-känsla, som vid åsynen af 

ett eget, fullkraftigt och tidsenligt örlogsslit'PP alltid måste 

upptandas inom hvarje Svenslit bröst. Denna national-inspeli

tion blef af ännu mer betydenhet, då slutligen ftfven Deras 

Maj:ter Konungen och Drottningen, ärvensom den öfrip,a Rong

liga familjen, hedrade skeppet med besök. H. M. Konungen 

tog i noggrann åskådning siH•pp~ts alla delar, och uttqclite 

sin belåtenhet öfver såväl besältningens som sl1eppet~ hela 

hållning och utrustning. 

I Stockholm erhöllos orders , att skeppet simlie gå di

rekte till Köpenhamn, och derifrån till \\hlmö, samt vidare 

till Götbeborg. Efter att ifrån Kongl. SliPp-psholmens förrå

der kompleltt'rat lwlförrådt:t med 300 tunnor, hvill;et var 

den qvantitet som på resan ifrån Carlskrona till Stocldrolm 

blifvit uppbrånd, lemnade skeppet Stockholms ström den 13:e 

November. I skärgårdt>n, då slieppet gick ensamt för ma

chineo, tilldrog sig en händelse som förtjenar mycken upp

märl•samhet. Vid Dalarön skulle lots emottagas, lrvarföre far

ten måste saktas, och just som machinen stannades, tog skep

pet en tvär oförmodad gir åt styrbord - hvilket uti en 

trång farled, eller äfveo i öppna sjön i närheten af annat 

fai'ty.g, t. e.x. då bogsertåg sliall tagas, kunde bafva åstadliDm

mit stor olycka. Orsaken till denna falska manöver var, att 
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tvänne af slirufvens blad stannade på styrbordssidan, och 

!J vilka, genom slieppets fart, hade nära dubbelt så stor inverkan 

på sl;eppets stjrning, som det tredje bladet, hvill;et ilod ensamt 

om babord. N5eot dylilit kan naturli[;tvis aldrig ega rum an

nat än med den 3-bladiga sllrufven. Innan mörlier var skep

pet u,te i öppna sjön, och Landsort långt alderut. Under ioslun

dande natten, och hela det följande dygnet, var vinden rätt 

emot, och inga segel tillsatta, utan p,icli skeppet ensamt föt• 

machinen. l(ullj~n vnr frisl1 bramsegels-kultje, sjön smull, 

och farten aldrig mindre, men stundom mer, än 5 mil i tim

men. Den J 5:de tilltog docl1 kultjen, och sjön reste sig, så 

att rnachineo med t expansion och 44 slag i minuten, ej 

förmådde framdrifva skeppet till mer än 2 ~ mils fart. Den

Bil fart motsvarade icke åtgången af br~nslr>1 hvar·före segel 

sattes, skrufven afkopplades, och elden under pannorna släck

les. Sl1eppet lades nu bide1·iotl för styrbords halsar under 

3-refvade märs-segel, enl•elrefvade undersegel, förstäng och 

mellaomezan. Under dessa förhållanden gjorde skeppet om

kring 3 mils fart med 30° afdrift. Krängningen var go och 

öfverhaloingarne cirlia 7°, Dufoing och sättning 4o och ao. 

Vid middagstiden saktade sig kultjen, och sjön lade sig, h var

före segel ökades. Kl. J uppläcktes eu större seglare förut, 

liggande bidevind för motsatta halsar emot skeppet, och sam

tidigt dermed uppfldadl's i machiucn under 2:ne pannor. 

Den upptäckte seglaren igen!.ilndes snart vara freeatten En

geni. Oå fregatlen kom tvärs för skeppet, vände den och 

lade bidevind för samma halsar. En profsegling erbjöd sig 

nu, ehuru kort, ty fregatten hölJt snart af, och löpte in till 

Carlskrona. Det visade sig docl;, att under det de båda far

ty.gen stäfvade .i paraleila kurser med h varandra, så sackade 

skeppet. Då skeppet loggades till 8 mils fart, så tycl;tes fre

gatten göra minst 9 mil. De båda fartygen förd e doch lika 

segel, och skeppet hade dessutom uppeldat i ma chin en, som 

gick med ~ expansion och 1 O skål p. ångtrycl;, samt gjord e 

riO slag i minuten. Orsaken till denna märldiga underläg-
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senhet hos skeppet, eynes docil förklar lig. Skrufven gjorde 
som sagdt är, endast 50 slag, men borde, då skeppet gjorde 
S mils fart, hafva gjort minst 55 slag, för att, om den ro
terade i en solid massa, komma framåt med samma hastig
het som skeppet. Men såsom det nu varr så had·e den en 

''negatif slip'\ och sannolil1t icl1e bidrog till framfarten, u!au 
lianslie gjorde motstånd. Då icl1e någon dynamometer fanns 
ombord, så kunde man icke vid detta och andra lilwrtade 
tillfällen utröna, huru vida slirufveus främsta- eller ak t'ra, ytor 
tryckte emot vattenmassan. - Sedermera- uppei{Jad'es' und'er 
3:dje pannan, då expansion minskad es till i , liVarigenom fauty
gels fart äfven ökades, men då var profseglingen redan slut •. 

Kl. 10 på afton, då utlilippans fyr pejlades i V. s. V., vände 
s!teppet genom vinden, hvarefter skrufven afkopplades, ocb 
elden under pannorna nfsläcl!tcs. Den I6:de seglade slleppet 
ht>la dygnet med arkopplad sl;rur. Under denna segling, 
var största fart en 6,5 mil, då skeppet låg 6 streck nära vin~ 
den och under orefvade märs-segel, undersegle-n,. klyfva re 
och mezan, kultjen frisil refvad ruiirs-segels-lmltje. Den ar
kopplade sl•rufven gjorde al!tj em t JO a Il slug mindre än 
hvad den borde hafva gjort för att icl1e harva åstadlwmmit 
något motstånd i vattnet. Dessutom Tisade det sig, att vid 
hvarje vändnine, då skeppet genom anlo.fn·ingen minskade far
ten till 2 mil och derunder, så stannade slmJfven, och slä
palle orörlig genom vattnet . Detta bidrag icl;e allenast att 
hindra skeppets framfart öfver ståf, utao blef stundom på 
det högsta meolizt för anlofningen; ty om 2:ne blad rå kade 
att staona på lä-sidan, så motvägde de rodrets Tedan att 
bringa skPppet opp igenom vinden, och sålunda förorsaka de 
att skeppet vägrade i vändningen. Detta är dock blott en 
af ue många olägenheterna af att iclle hnfva en brunn hvar-

' uti slirufven kunde upplyrtas, då man endast begagnar segel-
kraften. Det är ett vanmäl1tigt argument att invanda, att i 
öppen sjö medför det ingen fara om sl1eppet skulle vägra i 

en vändnine, samt alt man i trånga farvatten alltid har dt•n 
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'utvägen att uppelda i machinen, och medelst densamma hålla 
skrufven i rörelse. i'Ö!' det första, sa sh tllle deita i tidernas 
ilängd åstadkomma en oerh.örd kol-konsumtion, som !mode 
hafva varit besparad om brunn funnits; för det andra, så 
:11a0 det ofta inlrätfa, serdeles i krigstid, att kolförrådet är 
slut, eller att mac-hinen är shadad och följalitligen iclre Tran 
använda_s., då sålunda ett sl1ruf-linieske,pp, utan brunn, vore 

.andra se.gelskepp Utlderlägset. 

Den l7:de på ert. m. var vinden ännu motig, och allt

jemt frisk märssegelskultje. Macbinen uppeldades ånyo, hvar• 

efter skeppet fortfor att kryssa för ånga och segel. 

Vid nattens instunuande arsläcktes elden i machioen, ocb 
kryssn ingen fortfor hela natten ensamt för segel. skeppet 
Jilg då emellan Ysta d och Tysfia vallen. Vit! dagningen föl· 
jaode morgon upp('ldades åter. Kl. 9 på morgonen ank rade 
sl<eppet under Dragö. Dansk lots kom ombord, livarefter 
s!1eppet, enligt hans anordnande, och medelst l1anoners för
flyttande i från akter till för, lades på rät köl. Sålunda låg 
det 21 fot och 7 tum. Genast uerpå lattades anlwret, och 
för full mac!Jin, sam' stundom stagseglen, gick skeppet nu 
genom Drogd en, och ankrade kl. ~ 2 på [{öpenhamns redd. 
Under resan ifrån Stoc.kholm till l{öpenhamn var kolåtgången 
Hl72 tunnor.. Medelst denna liOiqvantitet uppeld ades 5 gån
ger, hvilka tillsarnrnanslagdt utgjorde 115 timmar. Af dessa 
115 timmar var maehinen i gång 90 timmar. Om det ou 
afdrages 10 tunnor för hvarje uppeldning samt 3 tu nnor för 
hvar och en af de 25 timmar som det var uppeldad! utan 

att macbinen varit i gång, och resten divideras med 90, eller 
det antal timmar som machinen varit i gång, så utvisar qvo
ten, alt 10,6 tonnor stenliOI har i medeltal varit kolåtgången 
för hvarje timme som rnachineo varit i gång. Denna större 
kolåtgång per timma än hvad resultateroa gåfvo uouer be
sigtnings-resan i Carlsllrona, härrörde troligen af samfällda 
orsaker. Dels. !Jade maehinens slag-antal varit nu, åtminsto-
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ne tidtals, större ån under profrrsan, dels rar mahänrla ~o

len af t>n sämre besliatfenhet än unde1· profres~n, och dels 

är det iclw otroligt, all man undrr samma profres~ .. , som 
jemförelsevis var ganska liOrl, varit mera noggrann \·id eld-

uingen. Emellertid år det säl1ert, och bör af hvar och en 

varmt behjertas, alt det fordras en sliärpt och odlad omtänli 

samhet för att på bästa sätt hushålla IUf'd dd dyrbara kol 

förrådet. Det bör, i allmänhet taladt, alltid vara högst gil

tiga orsaker nar maehillPil beeagnas, och framför allt, n;11• 

man forc;erar med densamma, ty för exemplets s11ull: ånv

rartyget Gelle med l expansion konsumera!' cirka 9 tunnor i 

timmen, och gör då i stillie en fart ar J O mil för 37 å 38 

machinslag, men med l expansion åtgår icke mer än 4 tuu

nor i timmen, och r~rten var icke destomindre 7,3 mil. Det 

visar sig hål'af, att man för att uppnå de sista milen af den 

högsta möjlip,a farten, måste konsumera en kol-qvantitet, som 

proportionsvis är vida större än den öl;ade hastighet som 

vinnes, - hvarföre det uatorlietvis hör vara högst trinp, an

de omständigheter fö1· att rättfärdiga foro Pring. Vi Svr-nskar 

måste alltid ihå glwmma, att stenlwl är en utl<indst1 vara som 
n l 

maste dryet betalas, - och i ett fattigt land är hushållnin g 

med statens medel en af tjt·n stemannens ädlaste förtj enst er. 

Dock - för att ej missförslås - under 'Sådana förh ållanden 
' 

som t. ex. ombord på dP!ta sk"PP, då machin en är splittf' r 

ny, så är det nödvändiet, all deu und er första resau, sä 

mycket som möjligt anv;indes, för att blifva vcderbörli[!en 

tillnött och pröfvad. 

l Köpenhamn vexlades de vanliga höOighets-hdygelserna 

med ståilets autorileter, och på redden li figa nde Örlogsmän . 

Det Kungliga Örlogsvarfvet uppläts för s11eppets officerare. 

Der stod på stapeln und er nybn;enad tv en ne utmärU vacllra 

sluuf-fregatler, hvill;a i)'nbarlicen vore berälmade för stor 

hastigh et. De hade brunn för shufvens upplyftande, vore 

212 rot långa, 44 fot breda, och deras gallioflt'l' utgjord es 

af fasta förtimringen i fortsållning af förskeppets lioier. De 
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voro do ·k icke lätförtimrad e, men Wrbundne medelst dubbel 

diagonal-förbindning. Serdeles i ögonen fallande, var akter

ståfvens ut märlila soliditet, som var icke mindre än 30 dan

sila tum tvärsl1e pps. 

I Köpenhamn upphandlades, af svcoslwrnes dervarande 

gamla kommissionär, l-lerr D. F'rölich, åtsllilliga slleppsförnö

denheter, h varibland 500 tunnor stenlwl. De11 2 I September 

ankom ombord Dansiw sjö-ministern, Amiral 13ille, jemte an

dra sjö-offlcerare, för att medfölja sl1eppet till Malmö. 10. 

Il samma r. m. lätlades anl1aret, och för rnachineo ensamt 

ståfvade sl1eppet åt Malmö. Brisen \'31' lätt bramsegels-kul

tje N. t. V. Under den na fånl gick maeiiineo mNI f expan

sion, och p,jorde 54 slae i minuten, och fartygets högsta fart 

var 7,5 mil i timmen. 1{1. l ert. m. anlt~·ade sliPppet på 

~lalmö redd. Oausl1a Sjö-ministcrn med sill sällsl;ap gicl1 

genast i land. Likasom i Stocliholm, hlef slwppl'l nu besökt 

af Pil Jnj'clu'nhet af stad (' ns innevånare, hvillw med elst skep

pets båtar fraktades ifrån och till land. 

Den 24 SeptPmlH·r på moreonen, uppeldades machinen, 

och sl1eppet l<· mnade Malmö för ånea och sPgel. Vind<'n var 

S. V. blåsande en 3-refvad märs-segels-t,ultje med tjock luft. 

Slleppet gjorde nu 9,s mils fart, men machinen gjorde iclie 

mer än 62 slag i mittuten; borde dock hafva ejort, för alt öf

verensstämma mPd fart en, 68 slag i minuten. Dt'n hHde så

letles 11 negatif slip'' och följaktli !jf'll bidror, ganslw rioea -

om något alls'? - till framfart en. Den sålunda föp,a frukl

girvande l;ollwnsumtionE.'n är und er lil1a rtade förhållanden 

dock nödvändig, Pmedan afl;opplade slirufven med visshet 

gjort motstånd. Detta år ytterligare et t af de många oafvis

liga bPvisen för n)'ttan af en brunn, !JVaruti skru fv eu kan 

upplj'ftas . Vädret ldarnade snurt, och slm1fven af110pplades, 

och då inträffade en lil1artad hiindelse mPd hvad som slied

de i Stocldwlms sliärgård. Skeppet löpte mrd 9,s mils fart, 

och då un m·achioen stoppades, för ett skr ufvcn sliulle kun-
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na afl;opplas, lO~! sliPppet en tvär och snabb gir fit babord 
- och detta iföljd af samma orsal,, neml. att di• slirufven 
stannade, tvenne blad råkade all blifva på babords-sidan. 
Det är omöjligt, dil fartyget hH stark fart, alt så beslänHit 
};unna manövrera machiurn, all sl,rufven stan:Jar prPcisl så
som man vill. Det är der·före nödviindiet, att man är för
beredd pä en dylil; eir, när machinen under stark fart må
ste stannas, n. b. då slirufyeo at· tre-bladig. Eflt·r afl•opp
lineen blef furten 8,:; mil, och stiruf1·en ejorde endast 48 
slae, d. v. s. Il slatJ för litet för att öfverensslämma m~J 

farten. R l. l O samma f. m. an luade skrppet på Helsingörs 
redd, för alt erhålla lots, som vid åttl'fresan fran Götheborg 
kunde föra sl;eppet eenom stora Bell. 1{1. 12 lätlades åter 
ankaret, och Pilsamt för machinen styrtles l;urs opp åt Katte
r,ä Men innan slieppct bannt tviirs för [(ullen, möttes Jet 
ar en hård N. V., som snart vexte till half storm. Det var 
icl;e annat att !]Öra, iin att l~gga upp rodret 0ch lilnsa till
baka till ar;tiarsättninr,en på UL"Isingörs redd. Den 25:te var 
det full nordvcstlig storm, för hvillien skeppet red opp med 
tvenne anl<<~r<>. Den :2G:te hade vinden bedarrat, hvarförl:! 
st;eppet kl. J O lättade och åter stäfvade ut åt [(allegat. 
Slieppet eid för macliinPn, och tidtals med tillhjrlp ar slag
seglen, auda tills det nnluade på Hivefjord .den 27 på mor
gonen. lclie något mflrkligt tilldroe sig under vägen. 

Nu borde nileot nämnas om hvad som iakttaeits i afse
ende på sl1eppt'ls materiel. för det första, så var nu koli
och vattendistillerings-apparaten tillräckilEt pröfvad för att 
med säkerhet kunna vitsordas. Den hade hvarje dag varit 
oafbrutit i eåoe. Utan tillölioine af mer bränsle än som for
drades för den vanliea malkolillingen, ear den 70 kanuor rent 
dislillerad t vatten i timman, men med en Iiiiöknine al~ tunna 
stenkol i timmen, gaf den nära nog 90 kannor. Under hela 
resan användes icke något annat vatten för m~tlaeningen, 

livartill det åfven var bättre än vanligt käll- eller å-vatten. 
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som dricksvallen var det äfven förträffligt efter att hafva 
stått några daear på cistern. 

En af de oli.i[!Pohr.ter, som änemacuinen förde med sig 
var, att sl,ontf'neo, som upp ~; ick at.tn om stormasten, upp
tog ett bdjdlip,t rum på halfd:iclirt, till mehn för· se[!lens 
manövrt>ratHIP. Det trånga utrymmet ök >l des också ar hyt
tt·n, som ocliså medför samma oläeenhd. Kunde pannorna 

\ 
så placeras i stiCjl(H'I 1 att s!,orstencn uppstee för om stor-
masten, så vore det för manövPrll onekligen bäst; men detta för
Ljud • r sig sj el f på ett så kort skepp som Carl XIV Johan. Det är 
dock att hoppas, att delta sl•epp, hvilt;et är det första linieskepp 
inom svenstia !lottan, som erhållit ånr,machin, ocliså blifver 
det enda, som sålunda fullkomnas utan att åfven blifva för
liingdt. Nödvändigheten af skrurtinieskPppens större dimen
sinoner på läneden är så naturlie och så ovrdersäelig, alt 
icke någon som ''iii vapuets väl kan framl;asta nåera skäl 
deremot!- HvaJ lqtten angår, så bör man nolla bctanlia sie, 
innan man utdömmer densamma. Jemför man dess olägen
heter med dess fördelar, sf1 finner man, alt olägenheterna 
iiro: att den är en ökad tyned på al\terskeppd; att den ta
eer ett mrnligl vindfång vid bideviods-s<·elinr,; all den, som 
rJyss nämndes, är hioderlig för manövern på half-diick; samt 
slutligPn, h vad som är ett l;aruinalsl;äl i mångens ögon, all den 
misspryder skeppets utseende. firad först tyngden aoeår, så är 
dt'l skalet af föga eller ioeenl:Jetydenh~l, l) fanns ej hjtt<·n på ö fra 
däck, så måste det befäl, som är beräl;nadt att bo i hytten, 
nedilyttas på öfra batteriet, och följ~lilligen nedflyttades åf
ven tyneden ar inrednineen, hvilket salunda blef liha med 
förut; och hvad hyttens däck samt relingartles öl;ade höjd 
vidkomma, så utgöra deras sammanlageda tyngd högst 70 
Sl,epp., h l'ilken tyngd, fördelad på 48 a 50 fot af skeppets 
läned, iir· en obetydli[!hd som ict;e kan åstadkomma en större 
nedtryctwine af skt'ppet än högst i tum. Hyttens menliga 
inflytaode vid seelinr,cn, oheralwadt tyngdt>n, är IHt att beräkna. 
Den ökade höjden är a fot, som, multiplicerad med hl'tLens längd, 
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:118 rot, eifver ltH qv.-fol, hvilliet är en relativ obetydliehet, jem
förd med arean af slieppels hela sida, särdeles som en del af 

dess verkan bidrager till skeppets lofgirighet. n vad åt Pr 

binderligheten för manövern beträffar, så är _?ermed både si 

och så, ty under affär, så är det en stor förrnån att på hyt

ten lwn n a sliöla storens brassar n ta n att belamra några ka

non-serviser. Det ofördr1al!liga utseende, som hytten åstad

kommer, lwnde vara ett sl1äl, om hytten ej för öfrigt med

förde nytta; men såsom det nu verldigen är, så måste tycl1e 
oceh smak stä tillbaka fö•· det nndarnålsenliga. Och hyttens 

nytta är mångfaldig. Under affär äro hyttens liauoner på 

täckt baltt>ri och sålunda fredade för manövern och ned-
' siljuten tackling. Bakom baslineeringen på hyttdäcliel är ock-

så en förträfflig dominPrande plats för sliarpskyttarne att lie

ga, och lil1aså har Chefen en bällre och friare öfversie·t öfver det 

hela ifrån hytten än hvad som tillbjuder si8 nere på däcket, 

bvarest han ii r störd af hanonernas sl1ötande ehvart han stäl

ler sig. Under slieppets DaViBering ar det dessutom en stor 
lättnad för Chefen, som åtminstone på våra linieskepp vanli

gen är en äldre man, att sJundlieen lmnna eä direkte ifrån 

dåck od1 in i sin liajut, för att hasta ögonen på lwrtet, af

sätta pejlingar m. m., utan att behöfva springa uppför eller 

nerför nå~;ra trappor. Icke någon som . har navigerat i 

trånga farvatten' l! an missförstå vigt <' n ar detta sliiil. 

J rent miliUiri~kt hånseende åter, vore det en stor !ör
lust om Chefens m. fl. bostad slilllle nednyttas på öl'ra bat

teriet. För det första, blef derifleuom 6 kanoner på öfra 

däck obetäcl1ta *"), samt vidare skulle minst 6 kanoner af r! et 

äNnu viglieare öfra batteriet derieenom blifva inbyegde. Det 

lian tacas för afp,jordt, att följden härar blef, det dessa 6 

kanoner såväl vid klart sl;epp för exercis, äfvensom vid van

lig (1anon-exercis aldrig blefvo bemannade eller klaqdorde; 

*) Vid Engelska flottans" bombardement af Sebastopol, så, va~· Bf öfr~ 
d ~icks-hestyckningen pa skruf-hn1eskeppet Agarnemnon endast hyl 
tens kilnoner bemannade, och J:livot kanonen. 
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- ty s5 mycl!et mennislwl1ännedom är ej värdt att förneka. 

Och följden hflraf blef, all då verklig strid intrilffade, så voro 

hanon-serviserna vid dessa 6 kanoner ovana vid sina pjeser. 

flvarje l1anon har olilia rörlighet och olilia beniir;enhet för 
rekjl, för baxning m. fl. rörelser, hvi\J,a ~-"r,enheler sålunda 
slilllle hlifva främmancle för deras sPrviser. Det vill säga 

med anclra ord, att en 5:te-del af öfra batteriets l1anoner 
simile vid Ileodens annalilande icke vara s5 strioiHII', som den 

sliUlle liunna hafva varit. 

Artilleri-materielen bier under denna korta expedition 

icke pröfvad medelst sl;örp-slijutninrr. Lavettaeet på öfra och 
undra batterierna ar ännu fyrarulla-låtlor, och således icl1e 

föriindradt i enlighet med 1849 års "Artilleri-lnventarie- och 

Utre1lnings-Reglemente" - h viitiOl icl1e hell· ·r är att beldaea! 

Ty den år 1849 fastställda förändringen, att den väl-bepröf
vade fyrarulla-lådan silall uthj'tas emot den mer lwmpliliera

de och i strid aldrig försölila marsh:dls-lavetten, lian, all

varli{lt bedömd, ej ansPs annorlunda iio ett i stor sk:Jia fö

ref;Jeet experiment, och alldeles icl!e någon sälter förbättring. 
Ännu har icke något farlyp,, armeradt mPd l1anoner i mar
shallsl!a-lavetter varit i drabbning, och ingc•n annan marin 

har förtroende till detta nya lavellap,P. Det (ir derlöre, minst 

sagdt, djerft, alt svE>nslia marinen slwll, i trots af alla andra 

mera erfarne marinns omdönH', hygga sin välfärd på en ma

teriel söm ännu uldri8 \'aril pröfvad i allvarlig frjd. De fö

regifne fördelame äro för öfrir,t på iniPl 1is öfverv:ip,ande de 

bestämdt hända olåp,enht>lerna. Den lattan' sidorililninp,en vore 

eu stor fördel på eu skjutbana, och l!anslie äfven vid de för

sta enlda siwilen i början af en strid, men äro af intet vär
de srdan elden blifvit allmän, och man lwmmil fienden när

mare. Den större sidorililninr,, som genom IUllrshallslavetten 
vinnes, är egentlieen ar värde pr1 större distans er, och kan 

lätt ersiiilas mr delst rodrets lär,Rande 2 a 3 spakar ena eller 

andra vå{lf'l). Dess enda verldiga fördel är, att man vid till

bordsåltnin6 alltid lwn med lätthet få banonen midt i purteu. 
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Deremot är marshalls-lavetten icke någon sjelfstän dig pjes 
för sig sjelf, såsom fyrarulla-lfldan, utan beror af, ja är en 
del af, skeppssidan; ty blifver bröst-lavetten genom en fiendt
lig Imla lossryc!.t ifrån skeppssidan, så ramlar kanonen med 

sin svans-Iavett ohjelpligt i däcli. Af samma skäl är det ett 
mångdubbelt arbete, att med marshalls-Iavettet· förflytta lla

nonerna. Huru ofta kan det ej förekomma, till och med un
der fiendens eld, att ett sl1epp kommer på grund och måste 
lämpa kanonerna ifrån -den ena ändan af sl1eppet till den an
dra.. Hvilket arbete med marshalls-lavettert I stället för att 
med fyrarulfa-lådor hvarje service med ens framkör sin ka• 
non nästan samtidigt, så äro l;anoner i marshallslavetter beroen

de af transporHavetter, och ,Jwnna endast en ocl1 en i sender 
framtransporteraa, samt måste sedan vrä!ian i Jäck likasom sand
säcl1ar, hvarefter ett sjndubbelt arbete ~terslår att sedan 
upl,fyfta dem. Att såsom de nu stridande flo!torna beväpna 
fältverk eller strandhallerier, .är icke t~nhbart med marshalls
lavetter. Vidare .är ,den mer !:ompliliera<le och mer af jern 
sam_mansalta marshalls-lavetten oc!iså lättare de monterad än 
fyrarulla-lådan, är tyngre, och l1ostar minst 50 procent mer. 
Marshalls-lavetten rekylerar hårdare än fyrarulla-lädan, åtmin
stone om denna sednare apteras med släpklossar och lyft
armar såsom den förre, och icke heller förer den Ilanonens 
mynning så långt utanför skeppssidan såsom fyrarulla-lådan, 
samt upptager mera utqmrne inne på batteriet. Springer 

,en brot1 vid reliylen, så ramlar !oanonen i en marshalls-lavett 
i däcl1; vid laddning äro laddrarne belamrade af br·öst-lavet
ten med dess taljor; och !.a nonmynningen är icke heller nog 
långt inne för beqväm laddning. Dessutom ii r det -en stor 
olägenhd med marshalls-lavetter, att de erfordra en olika 
exercise emot öfra-däcks-bestyckningen., som består af fyra
rulla-lådor och l!aronad-lavetter, samt en olil;a med bomb
kanonerna. Vår artilleri-exercise är nog konstig och virllyf

tig marshalls-lavetterna förutan. Ar dessa, med flere andra 

'käl, måste man Glädja sig öfver, att lavettaget på såväl Cal'l 
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xrv Johan, äfvensom på andra af våra sllepp, ånnn icke hun
nit blifva omstöpt, elle1· rättare utbytt, emot de mycl1et dy
rare, mera lwmplikerade, och i strid ännu aldrig försölila 
mars ha lis-la vette roa! 

På Rivö-fjord blef sl1eppet liegande lyra dygn. Under 
resan ifrån !Wp·er.hamn till Gölhebore, hade machinen fyra 
gånger blifvit nppeldad, tillsammanslagdt 40 limmar, hvaraf 
rnachineo varit igi\cg 27 timmar och koliiigången 290 tunnor. 
Efter samma beriilwing som gjordes med kalåtsången ifrån 

StocldlOim till Köpenhamn, så hade l;olåtgånr:en nu varit en
dast 8 tunnor i tinHnrn. Denna mindre qvantitet härrörde 
sig deraf, att f af tiden begasnodes blott hal f expansion, och 
under J af tiden endast tvåtredjedels expansion. Ifrån Gö
theborg förstäriltes kolförrådet medelst 750 tunnor, hvilka 
jemte andra s!1eppsförnödenheter upphandlades hos Herrar 
Lundberg &. Becli. Ifrån Götheborg lwmmo och gingo ång
båtar med besöliande, och s!;eppets Chef och Offleerare voro 
gästfritt emottagna i staden. Den l:a Oldober på morgonen 
!ärtades anka ret, or-h sl•eppet gicl1 medelst ånga och segel 
ifrån Rivö-fjord. Kursen b!ef nu för stora Bålt. Vinden var 
icl1e gynnande, men docli så rum, att skeppet linode ligga 
kurs med stagsegle n saltP. l\ultjen var refvad marssegels
kultje, och sjön smul!. Maeiiineo gick med half expansion 
och gjorde i medeltal 55 slag i minuten. Under dessa för

hållanden låg skPppet 3 ~ a 4 strecli nära linden och Idor
de nästan oalbrutet 7 a 8 mils rart. På eftermiddagen än
drades lmrsen, så att den blef ett streck nä1·a vindsöga t, och 
följaktligen alla segel måste bergas. Slieppet gjorde nu blott 
4 mils fart, men machinen gjorde icl•e destomindre 4S slag. 
Af dessa resullater visar det sig, att stagsegel blifva på skruf
skepp af stor betydenhet, ty när vinden är t. ex. rätt. i lwn
trastrecket af den kurs man måste styra, samt så frisli, att 
märssegel måste refvas, och då tillilw, i motsatsen till IJVad 
här var förhållandet, .utrymmet är tillräckligt, så ar det iclie 

fördelaklieast att sätta kurs rätt emot vinden, ej heller att 
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tillsätta alla segel, och med tillhjelp ar rnachineo kryssa som , 
va11 iigt 6 streck nära vinden, utan måste största vinsten vara, 
att endast med stagseglen och machioen ligga 3 a 4 streck 
nära vindrn. Under loppet af natten passerades Anhalt, och 
kl. i 3 på morgonen, den 2 Oktober, anl;raue slieppet under 
Fårnäs för att invåota dager. Några timmer efteråt liittades 
ankaret, och för machinen och stagsPglen fortsaltPs hursen till 
Id. ~ 4 eft. m., då slieppet anl;rade på Nyb,lrgs redd, för att 
ombyta lots. Följande dagen var det rneninaen att. afg5 ifrån 
Nyborg, mPn i följd af lj oc l<a och vestlig storm måste skep
pet blifva qvarliggaode. Samma hinder fortfora den 4:de och 
5:te tills den 6:te på morgonen, då machinen uppeldades, 
ankaret lallades, och sl<eppet gicl< under väg. Kultjen var 
miirsst>gels-lmltje, och l'inden så motig, att inga segel lwnde 
sättas. Full maebio användes, hvarvid skeppet ejorue 4 mils 
fart för 50 slag i minuten. Sjön var också något krahb, 
men iclie sfi betydlig, att sllf•ppet hade nneoll märl;bar rörel
se. Vid !ljortholm på Langeland aflemnades lotsen, hvaref
ter kursen sattes emellan Femern och Laaland. Vinden var 
nu så gynnande, att märs-, bram- och undersegel lillnde sät
tas. Elden afsliicl<les i machinen, och skrnfven aflwpplades. 
Sl<eppet ilade nu för hall' vind med S a 9 mils fart. Längre 
fram på eftermiddagen mojnade det, då machiOt>O åter upp
eldades, och skrufveu pålwpplades. 1(1. 7 på aftonen siwlie 
en anidf'n billsman jordflislas. f<'ör alt den h;'idangånr:nes 
lel;amen Pj siwlie söndPrbråkas vid dess nedsänkande i haf
vet, sl,nnndes macl1inen, hvarvid samma håndrlse återir,eo 
iniridfade som tviinne eilnger förut är nämndt, nem!. att 
slieppet tog en tvär gir iföljd af skrufvens ställning. Sedan 
machinen åter sattes igång, gjorde skeppet för märs-, bram
och under-segel, och vinden på lårioeen, 10 mils fart. Ma
chinen gjorde li2 siae i minuten. Sl<eppet vidkändes alltid 
vid detta höga slagantal en betydlie ristning, docil icl;e så 
alt någon ol;igenhet deraf kunde förmårkas. Alltsedan af
seglingen ifrån Ca risk rona, och allt framgent, har skeppet va-
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rit ulmärl;t t;it. Natten emellan den G:te och 7:df' Oldoberr 
blef vinden motig, clå äfven seelen beslogos. Vid tlngningef1o 
var det fulllwmliet stillt. Machinen utvecldade nu den stör
sta !<raft som deu u n dl' r resan uppnått. OPN p,jorde fi2 slag i 
mit:uten, och framdref skeppet med fullt S mil;; fart. Alt 
hafva eo större fordran på en auxilier-machin, synPs hafva 
månea skäl [ör sir. att vara öfvPrdrift. Ty för att erua l a 

2 mils större hastighet än den nu omnämnde farten, erfor
dras en så bt>tydliet större machinl•raft och större lwlåtgång 
m. m., att den ökade hastichetens praktislia nytta sYårligen 
kan motväea den betydligt ökade kostnaden. Det flr mycket 
villwrlip,t när de större slap,fartygen flro i behof af en större 
machinliraft än IJVad sliruflinieslleppet Carl XIV Johan eger. 
Man måste iclie förblanda machinkraften med skeppris effek
tiva ~.tridbarhd, eller bedöma sl; eppets styrl<a efter machi
nens hästantal, ty hädanefter såsom tillförne hlifver drt en
samt l;anonerna som uteöra skeppels mililara kraft. Ångma
chiueo är härvidlag endast medel .. icke h~tfvudsal;, - och 
under sjel{va striden sl<all den höga farten sannolilit aldrig 
tillilas, utan just nätt och jemnt så mycket som fordras för 
att lwnna styra slieppet. Under drabbning måste det vara 
ett oeftergiOigt villwr för goda resultater·, att vara fullkom
ligt herre öfver sitt sl; epp, och att i trängsel );unna undvil<a o
frivillig ombonllägp,ning, samt kunna läega sl;eppet ackurat 
pf1 riilta stallrt; och tlertill fordras sakta lart. Vid jagt blif
ver naturligtvis den största möjliga machinkraften <:n fördrl, 
men ar dock iclie tillfyllest öfvervägande den ytterligt stora 
machinkraftens större kostnad, större utrymme, och framför
allt större kol-lwnsnmtion. Vid trupp-transporters, äfveosom 
vid seelin g i allmänhet, är vissedigen likaså en fördel att gö
ra största möjliga !Jastinhet, men för oss Svenskar, som icke 
hafva n5gr·a särd eles långa distancer att påräkna, är den 
höet uppdrifna farten mindre nödvändig. Bvad som dock 
kan med skäl. anmärlias ar, att 110 tim~nars kol är alltföl' 
ringa. Enligt det föregående syntes huru hela kolförrådet, 
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på circa 30 tunnor när, åtgick på resan ifrån S!ockholm till 
Köpenhamn. Nog borde våra sl;runiniesliepp inrymma så myc
ket kol, att de i stilltje och labra vindar l;uude med full 
maehin gå mfd trupp r r ifrån Carlsilrona och t. ex. till Hel
sinefors eller Åho, samt återvända tillbal1a. Sednaste vår vi
sade, att det afven i Östersjön under vedor kan vara ilästan 
oafbruten stilltje, - och dets amma intriilfar nästan hvarje 
år. [{olutqmm et borde dr•rföre göras betydligt större ån 
hvad det är ombord pä Carl XIV Johan, och ifilljd derar, 
jemte mdnga and1'a orsalaw, linieskeppen äfven göras betyd
ligt längre. 

Den 7:de Oktober på ertermiddagen anlirade sl1r.ppet på 
Carlslirona redd efter 39 dagars frfwvaro. Dr.n 14:de i sam
ma månad afpolletterades halfva besättningen. Måndagen den 
30:de Oldobe1· inlade sheppet på Kong!. Skepps-Varfvet,· och 
följande Thorsdag blef den återstående delen af besättningen 
afmönstrad. 

Under resan ifrån Götheborg till Carlskrona, hade rna
chineo varit uppeldad 6 gånger, sammanlagdt 67 timmar, 
igång. Kolåtgången var 650 tunnor. Efter samma berälwinf! 
som förut är nämnd, hade kolåtgången under den tid ma
chincn gick, i medeltal varit 9,~ tunnor i timmen. Hela kol
åtgången ifrån första afseelinp,srlagen den 30:de Aup,usli till 
äterkomsten den 7:de Oldober var 2330 tunnor. Maeflinen 
hade inalles varit igång 21 ~ timmar, eller nära nio dygn, 
och clå under denna tid det i medeltal åtgått i timmen ! 
kanna bomolja, samt 5 skälp. tala, så blifver hela å!{langen 
af dessa sednare artiiilur l 07 kannor bomolja och l 070 sl1ålp. 
talg. Till denna sliruflinieskeppets ölwde expeditionskostnad, 
kommer äfven atJöning och und erhåll för en machinist-offi
cer, fyra machinister, fyra under-machinister, och sexton el
dare. Det är s51uuda f5fänp,t att vilja förn el;a bel ydligheten 
af liniesli eppsmaterielens ökade liostnad eenom åneliraftens 
tillämpnioe. Denna ökade kostn ad är dock oundvildig, ocb 
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nthle h:ir!l~, ty sannolikt s!; all Ptt gamln so1 t ~> us linieskl'pp 
hädanerter ieke lwnna uppträda i sjötåg, utan att hdfva med 
sig ett ångfartyg såsom en slags vapendragare, - och hlif
vPr 1lt>rigenom1 mililiirislit bt-döm•i, Pil ännu dyrare matrriel 
an s~rulliniesliPppet. Icke destomindre ar ånp,rnacilinen med 
tillhörande ~olrörråd m. m., en högst hetydlig tillöl,ning uti 
marin•·ns utcifter, och mästr, uli ett falliet land som Sve
riflP1 ovilkorligen framkalla rn reduktion uti matfriPiens an
tal. Detta långt ifrån att vara att belilaga, är tvärtom just 
det efterlängtade botemetlel, hvnrefler marin•!n i hundrade 
är har suckat, men aldrig erhållit. Tidens allsmäktiea 
tand har visserligrn år eftt-r år gnagit undnn dt'l ena sl>ep
P"t efter dt·t andra, hvilket, i förenine med njucga nybye::
nads-anslag, så småningom har reducerat numerf1ren; m P n 
denna redulilion, som varit o(t'ivilliq och icke ult:ången ifrån 
ett sjelfstiin•liet system, h\·ilket medelst uppoffring af det 
större antalt'l sökt erhålla ökad f..raft genom en tidsenligare 
fullkomning och bättre bemanning, bar icke haft annan följd, 
än ett ensidigt kämpande emot förruttnelsPn, undPr en fort
salt sträfvan att uppehlllla materielens största möjliga antal. 
Marinens ädlare utveckling har sålunda blirvit försummad, 
IHarföre också eflerkommand~ länge skola svid~ för dessa 
fådfl'lls misseerninear, - och ännu hafva vi, enliet mångens 
oförp,riplit:a förmPnanciP, r·n ~törre mal••riPI äu 1·i J,unna tids
enlit:t unelerhålla (ICh behörigPil bemanna. Det Llifver med 
\'isshd ett ~tgrt bryderi, att till vår nuvfll'ande materiel an
skaffa öfvat bdäl; men att t>r!Jålla tillrådlit:l underbefäl, grän
sar till det omöjlir:a - och dunas t gt>meoskapen. Våra ta.
'bellarist,t ll(ljJ!jiflla haJJI!t•Jsmalroser llf'0 1 masom fåglarna i 
skogen, svära all få fatt. på. !\lan söker väl lisa de tien
trogne mPd att anföra 1789 och -90 årens lil'it:, då Sveri
ge \'isade sit: kunna bPmauna 22 liuit·sliPpp nHd tillhörande 
fregatt Pr oeh miudre fart ~B; ;nr n huru vor o de bemannade~ 
Bästa svaret är .att hän\i'a till deras hedriftt>r! Ensl,ild tap
per-het och högsinnad fostnlandsliårkl< felades nldrig, mPn 

16 
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f!Fuom '"';; :iltning<Hu ~' s dåliea hålloinc och ringa sjövana, för.,. 

mådt!e 111>111 aldri~ f;·aml<alla nilera eynnande resultater . 

Ujl'lp!,frllorua aro icke ymnigare nu - i många afseenden 

tv:irtom - men fordrinearne vida större. Vill man i l'åra 

tl<tgar bt>mönoa örlogsflnlian med soldater och beväringsyng

lingar, si\ Onnes det noe folli till bemanningen; men en 

marin ntan sjömansliap och utan sjövana, blifver, om an al-

dri[! så väl inöfvad vapenöfning, hvarken till heder 

eller njtla !'ör landet. Koncentrerad"s der'emot den få-

taligare dn:::!ieheten på ett färre antal skepp, så skulle 

dessa sl;<epp med sfrlierhet uppfylla sin sköna bestäm

melse, och blifva lantlet.s hiirlieaste represeotanter under 

freden, ot:h llraltir,aste l;:impat• i striden. Det bör der

töre glädja hvar· och en som ömmar för nationalliänslans 

lyfti1ing ocb marinens <Inseende, att lineliraften iclie a'IIenast 

rulllwmnar hvarje särsldldt skepp, utan äfven, eenom sin be

tytlliea l;ostn~d, sannolilit slwll framtvinea sådana åtgärder, 

som hereda möjli~::hPlen för en duglig och stridbar beman

ning, tilliii !l med materielens tidsenliga hållnin~! 

Il v a 1·j e lt a n d a. 

Utdrag ur ett bre{ (rån Engelska Linieskeppet Agamemnon 
utanför Sebastopol. 

"V5'rt skepp har· sl;otthål ar alla möjliga former och stor

le.l;ar, efter de kulo•· och bomber hvarmed Ryssarne hedrat 

oss. J>å l.lrra ställen äro däcl;en myc!H•t skadade genom 

Jåueskepps-slwtt. På undra batteriet är ett litet nätt luft

hål, som visar IJVad eu kreverande bomb kan åstadkomma 

uti en skepps-sida. Två i närheten varande jernkoän, åfven

som ett diagonal-jeroband drogo bultarue och tvingades ur 

sina st~ll11in~ar. 
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N~r Agarnemnon den 17:de sistlidne Oldober attaquera

de Fort Constantin, !;ändes Lydliet att >krppet emottoe ett 

häftigt slag under vattnet för-ut. Konstapelns uppbördsrum, 

beläget i denna del af skeppet, var, såsom det s:ikr'ast~ stäl
let, för tillfället upplätet till tie sårades vård. Läkaren var 

just sysselsatt att amputera högra armen på Amiralens kam

marljenare, som trälfats af ett slwtt under hytten, då den 

nämnda stöten gjorde afbrott i operationen. Shppspresten, 

som tjenade Läkaren som handtlanga1·e, bl e f l1astad af stolen, 

oclJ förr5dspersedlarne, som voro upphan_eda i rummet, blef

vo slungade lirine rummet frän sina platser. Man trodde 

först, att en bomb kreverat i sitlan under vattnet, men da

gen efter, då sliPppet krängdes för att täppa skotthål i och 

under vattenlinien, kunde man ej märka minsta skada på den

na del af slieppet. Först fem dagar efteråt, då dykaren ned

skickades för att med siebes apparat undersöl1a botten dju

pare under vattenytan, fann han till sin stora förundran i 
bogen em babord, oml1ring 12 fot under vattenytan, en stor 

raket fastsittande. Den hade vid sin explosion gjort 

mycken skada, och hade utan t virvel förorsakat den stöt, som 

så tydligen gjort sig l;ännbar ombord. Raketen satt så hårdt 

fast, att dyliaren ej kunde utdraga den, utan var tvungen att 

bryta af den och låta stumpen sitta qvar. En dylik raket 

exploderade äfven på Aeamrrnnons halfdå<'k.11 

En tapper J(adett. En af de eneetska Kaptenerna, som 

landsatt en del af sill besåtining på Krim, har till esliader

_cbl'fen inrapporterat ett sertieles berömvärdi förhållande, som 

en une M:r linvett, tillförordnad "mate" på Korvetten 13eagle, 

visat vid biJ!aljen den 28:tle Novea1ber, då 8000 ryssar gjor

de ett djedt utföll från Sebastopol mot de engelska batteri

-erna. En del af dem nalliadl'~ ett baltl:'ri med en Laknster;. 
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kanon, kommeod~•·ndt uf ~l:r Hewefl med nlg•·a Ii sjöman, 

ocb b~sköt dt>m m«>d mioie-gt>vår. Pikt>l-olficrrn skyndade 

då dit och bdallde kanonens förnagling samt manskapets ar

tåg innan dl't blef lagd ar fiendf'n, Mt>n den kloke och 

tappre ~ ngliner-n, i stiilll't aU öfvergifva sin post, svarade att 

"sådana ordrrs ''oro ide från hans ChPf, och således Noa

de han icl,c 'il,a förr än denne gal befallning dertill." !lan 

urdrd i st:illtl en eld af hJösl\ärnet, ,·änrle sin kanon mot 

dt>n sida, rlil qssarne nu hamträn[:l och öflerföll demmed 

en sådan biiftig kartPsch-t·lcl, och allt som de drogo sig till

baka, mPd massiva 68-pundiga kulor, alt dl• ledo tU canska 

når förlust, och dt>ras döda och sårade betäckte hela hac

ken. Bland sjölolkd blef ineen dödskjuten 'id tillfallet. Som 

ett bevis på sitt birall öfver M:r Ilewells tappra handling, har 

l'Ugt>lska Amirolit• Id befordrat honom till Löjtnant fid Flot

tan, med fullmahts~atum frän drn dac, da han lisade 'iua 

kamrater ett så vackert erterdöme. 

Vapen för Bdtbe1dttningar. Ett amt>rikanskt fartyg "Vin

•ellnes", som 1853 utrustades till uppläcLtsresa, hade llt>ra 

såknllade hvalbåtar för 6 aror, h\ilka älven ar en man kun

de lramdrifvas skäligen fort medelst en lrå-pi'Opetler, som gick 

an att taga i sl)'Cken. Genom en enkel inrf11tning lian en 

sådan bät lätt göras till släde, eller att bäras öfver bergs

trakter. notidarue iiro hvar och en be,·apnade med 2 re

valverande pistoler med 7 pipor samt en retfelbössa al så

dan invention, alt l.arlen dermrd l;an sl.jula Oere sliotl utan 

att taca ögat från lwrnel. Derjcmle har h varje man f•n knH 

om en alns längd, buren i en slida utml'd bilgra låret, som 

anses ar stor Dj'tta \id äntring och handgemnne i trängsel, 

bvarest sällan är rum att fälita med huegarl' . Dnjrmte cif

n kammalladt:loioespisloler eo så oerb@rd fördt>l \'id Diira 
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fAklniag, alt bvarje marin t1·oligen till slut ~kall finna 11ig 

tvungen att antaga dem, om de an på allehanda säll söka 

uodandnea sig det för närvarande. 

Ry1ka Czaren. Kejsar Nikolaus vidhåller sina fanor att, 

oaktadt sysselsätlninearna för krigels skull, företaga prome

nader hell allena på Petersbures gator, der ha o ofta trätfas 

gäeode, skyddad genom polisordningar från nytlliOa mötande, 

1Jvi111a icke tillåtas tilltala honom. Faslän hans anletsdraR 

låogest>dao erhållit ett drag ar oföränderlighet, synt>s dt>t tyd

ligt, ;att f.örfarliga stormar annl'ipit hans själ och inverkat pli 

hans kropps styrka. Han har blifvil mycket magrare och har 

rätt nästan "'itt hår. 

Krigvis följder kännas bårdt i hurvudstaden. Med un

dantag af brild, som i följd ar en l' m nig skör·d är billigt, 

har allt sli~it till öfnrdrifvet höga priser. En butelj cham

pagne kostar från 20 till 25 francs (l O R dr Be o), sockt>r l 

Riksdaler riksgäld pr skålp., matolja 3 ~ Rdr, ett p,las cognac 

J s skilling, och andra matvaror i förhållaode dereftl:'r. sten

kols-lörråden äro alldeles slut, så att gasverk<:>n måst upp

höra, och hurvudstaden får lysas med olja, som ar både d·yrt 

och otillräckligt. Den ångbåt, som går till C1·onstadt liksom 

lokorooliverna på jernvägarne måste eldas med Vt>d. Adeln 

år mycket skuldsatt och kan iclie mera få lo·edit; handeln 

står stilla och allmånheten lider derpiL En del af de större 

salubodarue äro igenslJgna, och de fabriker, som ännu häl

las i gång, harva afsliedat hälften eller två tredjedelar ar ar

betspcrsooalen. De förnämsta hotell e rna gå under; räntan 

på pengar har stigit betydligt. Folket får sf1llan vela något 

om liVad som verkligen tilldrager sig vid lirigsthealern och 

utländska tidningar ankomma helt söndriga, sedan polisen 

utklippt allt som missbagar den. Så lwm uoderråtlt>lsen om 
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slaget vid Alma först till alln1ånheten fyra dagar efter· dt>t 

styrelsen derom fått rapport. De Enda trupper, som nu fin

nas i Petersburg, äro 45,000 man garder. förra månadt>n 

höllos d"r flera revyt>r, vid en af hvillw öfvrrlemnades till 

Czaren 36 fanor tar,na från Cirkassierna. Af drssa var Jock 

blott en enda älda, ulan de öfriga tillverkade för tillfäll et. 

Denna uppl'isniug gjorde ocliså ett högst. ofördelalitiet intry ck 

på den upplysta del t' n af allmänh eten. 

SAM~IANDBAG AF ÅTSKTLLIGA ({ONGL. BREF, FöROHDMN

GAR, GENERAL-ORDER 1\'1. 1\f., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖH

SVAHS-DEPARTEMENTET. 

(Kongl. Bref.) 

St'pt. den 5. Kong!. Maj:t har i N5der tillåtit, att en af för

vallningens af sjö-Ärendena tjensfernäo må arsandas till 

flottans stationer i och för brredande af lil;stämmig het i 

arbetssättet, och synnerligast i Kontrollföringen vid Dess 

Flolias sersld ldta redogörelse\·erk. 

S. d. Kour,l. Maj:t har i Nåder befallt, att kostnaden för rle 

Biltsmansbeliliidnad~r efter ll)'a modellen, hvill;a innevaran

de år blifvit u!öfver behofvet under vanliga förhållandPil 

i och för anbefallde rustningar vid Carlskrona och Sloeli

holms Stat!uner af Dess Flotta anslialfade och ullemnadt>, 

skall anvisas nlt utgå af de till upprätihållande af Bikets 

neutralitet beviljade serslii!dta kreditivmed el. 

Den 19. Kon1~l. Maj:t har i anlednint: af Vice Amiralen m. 

m. Friherre Gyllengr·anats und <' rd. b~ratt r lse om dPrr af 

l10oom innPvarande år förriiilade Gene ralrnön slrine mPd 

Dess Flottas Marin-Regemente, i Nå der be,iljat 1\ompani

Chd;· rne eu ersaltniog af F'erulusl'n Rrlr Bko, all utgå nr 
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de under General-Kri~s-!{ommi ss arialels förvaltning ~lål.lde 
· 1 1evarande ar tn-

rnedel för dem åhragte förlust genom Il l ' 

' J • as- och såncr-
trfllfad öliad slitning af lll 'ln sl;ap r ts mun( en n., " 

[,lä d esrw rse d tar. 

Den '2.9. Kon zl. Maj:t har i Ni\ der anbefallt, att För va ltn~n

gen af Sjö-Arend ena ofördröjligen sl;all gå i fiirfattnlll!~ 

l. rr d . f "4 st 72-[)llndioa bombt.anon er, och 
om ans 1il an e ,1 • • " 

.1. 1 n islioninoslwnon er med lillhör antl e la-
12 st. 12-pun< ll)a a L " " 

vdter och l•anonalliralj, äfvensom af bristande lavettage 

l . r· r·· JS st redan beOntlioe 24-plliHli (p liano-
och a Irra J or • · · " . 

ne-r , jPmte till samtliea dessa pjeser nödiga såV [l l mas.sJva 

som ihåliga proj ektil er och s. k. sluft, de tv enn e srstn. 

sla g• .. n lwhörigen apterade, sa mt dess utom af 5000 si. 30-

pnndiga massiva kulor·. 

l l O l( \\1·t hal· i N<\ der h e fall!, all 1\ont:l. Fii rval t-
Oid.<en • · · · , . ... 

. Il< 'If Sj' ö-Arendena sliall utan lidsultlniu t :; a l forfall-
lllllge 

1 
... 

. k· ff ·no af hvad som yttertioare e rfor ti ras or 
u1nr, om ans a OJ " " . . 

t . af· ~ lh talj·on el· 1\anu nslupar, 6 13atalj011H !Cl-
utrns n1ng u • · 

. tf . Il Ch efs hrl"" Il Mö rsa refart yr, sam t Slocl,holms 
nonjo a1, ' '"' · · " 
stations Ångfarl)'t!, hvarf<)r fw s(n adPrlle böra lllt:a i<f de un-

der General-1\rius-Konl\nissariatPl st:i lld e medt·l. 

• l lt Göt1JPboros Slalion 
S. d. K. ~J:t har i N~ d e r fiiror<dla . a ' ' · " 

l o;-5 ui"Or ·1 C'l Ull dl•r Flot-s l,all fr ån och mPtl den 1 . an. ';}, ,, . .. 

tall<; station i Slocliholm höran de lh•pot, lllltl r· r b t> f:'ll af P il 

t O!Ocer vid Flo ttan. ölriga hefiild IIIG !i r t·s af 
liPge men s- , · .. . , _ Pn·rni er-
3:ne O Ilieera re ul a f [(u pt•·ns - , J\ ap l ~ n-Lojlll<~llls .' ' •· 

Löjtna nts- ell er SPI, und- Liijtnanls-grailerne Vid I·lol •. l.~t, 

t 1 omcer af Konslruldions- f{orpsen, som lilll!.a '1r 
snm . . . .. ,, 

1
_ 

Kontroii-Ortic er vid Sl.eppsmillnJngarne l Golh~hor,, bi. 

rantle hvar och en af dem som tillh öra Fiollan ulan lon 

~ stat erhålla arfvotle enl. Slat. Und nhdlild skall ut-
p.l , ' , l . l ar r 

f 4 Fiollans Un t! Pr-Offirerarc>, ll vi ll.a n llJII " ' ,-
zöras a . . .. . . . . ' l . , _ 

d l St ai l ·a Bohus B3lsmans- l\O mp. sl .. \ll hcu .. nH.' 
VO e en • l • ,, 

. . , . 

l.l llhiir'a Ca rl s!. rona Slali on, 0r h 2:~ Bohu s ~am i \~ ,,_ 
t er 
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stergötldaods, Stockholms Station. Cil ilpPrsonalt•n vid De

polen skall utgöras af l FörvallarP1 l Ordinarie Canslist 
och !{ammarsl;rifvare, l B;~taljons-Pn•dil,ant, l Bataljons

Lål;are samt l Valilmästart>. Alla nuvarande Ordinarie Ci

vile Tjensteman vid Götheborgs Station må å Indragnings

stat bibebålla lönerna för de tjrnster lll'arä dPras fullmak

ter lyda emot fortrarande ljenstuörinesskyldighet, och llll'd 

vmor, att derest UPSSe ljensiPJU<in erhålla annan ljPUsl , 

med åtföljande lön på Slaf, ett motsvarande bt>lopp bf•

sparas a( deras atlöning å lnclr-agnings-Statt•n m. m. 

Den 23. Jemte rt•glering af Flottans l\lachinisi-Stat, har f{ 

M:t i Nåder förordn~t, alt personalrn å denna Slaf skali 

så fördelas, att Carlsl1rona Slafian tillsläs 1 OlficPr med 

högre och l d:o rmd ligre lön, 2 ÖIVt·r-Maehinister af l:a 

klassen, 2 d:o ar 2:a !dassen, 5 ~Jacldnisler af l :a och 5 

d:o af 2:a !dassen, samt 5 Machinist-Lärlingar 3f J :a och 

4 af 2:a klassen; att Slocldiolms Slation tillde las 1 Officer 

med höere lön, l Ö[HT-Maehinisl a[ l :a och J 3[ 2:dra 

klassen, 3 Machinist<"r af l ;a och 2 af 2:a klass t~ n, samt 3 

Machinist-Lärlingar af l : il, och 2 af 2:a Ii lassen, 

(General-Order). 

Okt. den 2. K. M:l har i Nåder befallt, att Ångfartyget 

Sydow skall ;1fgn till Kapprishamn och d~r ställa sig 
der Militär-Bdall aiiJJeus p;\ Golllaud befal. 

von 

u n-

Den 3. l( M:t har i Nåder befallt, alt 1\apteneo s. L. Has

selberg skall efter atlidne liommendör-l{apteuen c. F. Co)et 

tills vidare vara Ledarnot i Kong!. Krizs-liof-Rättro. 

Den 10. IL M: t har i Nåder befallt, alt Äng-Korvetten Thor 

skall användas att från Carlshamn och Westervik till Slock

holm föra de hillwrnmenderade J{onlingentP!'na af de Skån

sl;a och Småländska regementerne, samt desamme äter 
till hemorten återföra . 

S. d. [{. ~l:t har i Nåder befallt, att en liapl('n , tvä Under-

Ortleerare och J 2 man gemenskap af Kong l. Mariu-RPge-
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mentet skola inställa sig i Hufvudstaden senast den l No

vember för 3lt öfvervara den höglidliga aftäckningen af 
Högstsalig Konung Carl XIV Johans Staty: äfvensom att 

RegementPis fanor skola medsändas. Denna Kontingent 
skall afeå på Ång-l{orvetlen Thor. 

Den 10. K. M:t har i Nåder hd.t!lt, att 1\onter-Amiraleu 

v. KrusensiJerna skall under Bef;ilhafvaude Aruiralens i CHis

krona frånvaro, dennes Ernbde förl'alta. 

Den Il. l\. M:t har i Nåder befallt, att sekund-Löjtnan

ten Grefve A. T. P. Cronhjelm får på Pgen Ilekosluad ge

nomgå innevarande års Larolwrs vid Gymnastiska Central

Institutet. 

Den 17. K. M:t hat· i Nåder beviljat tjenstledighet åt se

kund-Löjtnant C. F. Tenger 6 månadrr, Selwnd-Löjtnant 

A. Lagerheim I månads förlängning, Löjtnanten ' 'id Marin

Hegementet A. von Boreli 5 månader. 

()en IS. ({. M. har i NådPr befallt, all vid den höglidliga 

afl.äckningen 3f Birger Jarls Staty, skall salut gifvas från 

Skeppsholms-balteriet af 56 slwtt. 

Den 24. K. M:t har i Nåder befallt, att LinieskPpprt Carl 

XIV Johan skall inlägga på Varfvet i Carlskrona och nr
mönstras. 

s. d. ({. M:t har i Nåder befallt, att de för Kongl. Flottans 

behof förhyrda sjömännen af handPistlottan skola orördröj

Iigen afskedas. 

s. d. K. M. har i Nåder be\'iljat tjenslledighPl åt Selmnd

Löjtnanterne W. F. Ankarcr·ona 5 månader, C. H. Fröh\o 

och B. Koskull h vardera 4 månader. 

Den 28. 1{. M:t har i Nåder befallt, ut t Ång-Konf'!ten Orädd 

skall begagnas att från hufvudsladen till Gottland t\fverföra 

en afdelning ur Kong!. Westmanlands Regemente, samt att 

namnde ra~·tyg jt•mte ångfartyget "on Sydow skola från 
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Gottland till stegeborg öfverföra den å Gottland förlagde 

kommendering af Kongl. Andra Lif-Grenadier-Regemen tet. 

Den 31. IL M:t har i Nåder befallt, att den i Salut-Reele

meotet anbefallda Salut å Sveriges och Narriges förenings

dag skall nästinstundaode 4 November från Skeppsholms• 

Batteriet gifvas Id. l O f. m. i stället för Id. 12 middagen, 

S. d. l{. M. har i Nåder befallt, alt Äng-Korvetten Orädd, 

en Bataljon Kanonslupar och en Bataljon Kanonjollar skola 

utläggas på strömmen och salutera uen 4 inst, November, 

då Högstsalig H. M:t Konung Carl XIV Johans Staty af

täckes. 

November den 3. På Post-Jaklen Postiljon lwmmenderas ne

dannämnde befäl och manslwp af 1{. M:ls Flotta, nem!.: 

Chef 1 (Of.licer), Styrman l, Slu'ppare I, Matroser och 

Juo~män 4, Båtsmån 4, Sl;eppsgosse 1. 

s. d. K. M:t har i Nåder befallt, att Äng-Korvetten Thor 

skall efter återlwmsten till Carlskrona afmönstras och in

läggu på Varfvet, med bibehållande af lnventarieroe- om

bord. 

S. d. IL M:t har i Nåder befall!, all Ånefartyget von Sydow 

sl1all öfvervintra i Wisby eller annan hamn på Gottland, 

som är tjenlieast för fartygets s:\kerhel. 

Den 7. [{, M:t har befallt, att alla vid Carlskl'ona station 

befintlige Skepp och Fartm, såväl seelande som Ånefartn:, 

hvill;a varit till Exp<'dition utrustade, s!wla afrusta och 

uppläggn. 

s. d. [{. ~l:t har i Nåder befallt, alt Briggen Nordenslijöld 

sl;all ofördröjligen afp.å från Gottland till Carlsl;rona. 

S. d. K. ~l:t har i Nåd<'r h~fallt, att alla vid Stockholms 

station IH·fintliee Sldire5rdsfartyg, lll'ilka varit till expedi-

1 i on u t rustade, skola, äfvrnsom Ån{lfart l· e et Val h! rian, af

Jll~ta s och uppläggas. 
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Den 9. K. M:t har i Nåder befallt, att Siwnerten Activ skall 

afgå från Waxholm till Stockholm, der den skall afrustas 

och uppliiegas. 

s. d. IL M:t har i Nåder heviljat Selmnd-Löjtnanten E. Arr

henius ljenstledip,het till den l näsl11. April för att vistas 

utrikes. 

Ocn 15. ({. M:t har i Nåder tillåtit, att 2:ne Under-Office

rare ar Norrska Sjömililar-korpsen mft under vintern del

taga i Artilleri-exer, is-slwlans öfoingar. 

Den 21. J{. M:t har i Nåder beviljat Löjtnanten vid Marin

Regementet E. Fornell, 5 månaders tjeostledighet att vi

stas inom Riket. 

s. d. [{. M:t har i Nåder beviljat sekund-Löjtnanten R. Nor

den, 3 månaders tjenstledip,het att sköta sin helsa. 

Den 22. Sel!.-Löjtnanten, Friherre G. d'Aibedyhll är tills vi

dare placerad på Stockholms Station af 1{. M:ts Flotta. 

Den 27. [{, l\'l:t har i Nåder befallt, att l(ommendiir- l{apten 

A. Råfelt skall från nästa års början och tills vidare vara 

Chef för Götheborgs Depot. 

S. d. På Götheborgs Depot placeras från och med nästa 

års början Kommendör-Kapten C. Malmborg, J(ommendör

[(apteu A. Råfelt, K~pten-Löjtnant G. E. AppelberB, Pre

mier-Löjtnant A. W. J. Carpela11, Selwnd-Löjtnanlerne [{. 

O. N. Rahm och F. A. Fachs1 samt Premier-Löjtnanten vid 

Flottans Konstruktions-korps C. N. C. af Borneman; h var

emot öfverOyttas till enriskrona station: l\aptenen s. A. 

Bratt, l(apten-Löjtnanterne V. Ameen och J. L. Windahl, 

samt Selwnd-Löjtnantern~> C. J. Lilljehööl!, W. Enequist 

och G. B. H<> lleday, samt till Stockholms station: [{apten

Löjtnanterne [{. R. T. Fotlin och A. J. Un13er; och har 

K. M:t dessutom i Nåder befdllt, att i Stoctd10lm nu be

finteliee lråo Gölh t borg i år hitförde Kanonsllonertarne 

Hector, NPptunus, Achilles oeh Eoln s skola med tillhörau-



de jnventariPr öfverflyttas pA Stockholms Station; och utt 

de under loppet af sistlidne September från Götheborg 
bittra os porterad e 12 st. Bomblwnonslupar med dertill hö
rande Chefsfartyget Frigga skola, ehuru vid stockholros 
station f. o. förlagtle, tillhöra Götheborgs Depöt; skolande 
:~Ila vitl Götheborgs station DU befintligt fartyg Tid Depö

ten rörblifYa. 

Den 29. K. M:t har i Nåd u tillåtit Premier-Löjtnanten J. E. 
Gatlelius att under dess innehafYande permissionstid vistas 
utrikes till den l !l·laj nästa år, ~amt beviljat Kaptenen och 
Riddaren F. A. Tersmeden tjenstletlighet från den 1 De
cember till den l nästk. April. 

Förändringa.· iuom Irongl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar : 

Den 23 Ol;tober. 1'ill Kapten-Löjtnant : Premier-Löjt
nanten W. ll.- Sl' lvandPr;- till Premier-Löjtnant: Sekund-Löjt• 
uanteo C. W. N. A. Bjelmsljerna; till Under-Löjtnant i Flot
tans Mekaniska ~orps: lngeniör-Eleven P. J. A. Berg. 

Den 14 November. Till Kommendör-l{aptenel': Kapte
·Derne s. L. Hasselberg och C. O. F. Amt>en; till Kaptener: 
Kavten-Löjtnanterne F. A. L. von Horn och G. A. lndehetou; 
till Kaplen-Löjtnant: Premier-Löjtnanten Frih. Th. A. Laeer
heim; till Premier-Löjtnant : Sekund-Löjlnanten C. W. B. l. 
Forsell; till Sekund- Löjtnant: utexami1H'rade l{adetl-l{orpora

len Frih. G. ()'Aibed yll l. 

Den 7 Dec. Till Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnanten 

·u. M. Servais. 

Utnämningar : 

Den 4 Nov. Adeligt stånd och värdighet förlänad åt ör
versten vid Flottans Mekaniska korps m. m. N. Ericsson. 

[)en 1 s December: Till l(ommendör med Stora Korset 
af J(ongl. Svärds-Orden : Slats-Rådet, Chefton lär K. Sjöför
svars-0Ppartementt:l1 Konter-Amiralen m. m. C. H. Ulner. 

Tifl/(ommendörer af Hgl. Svärds-Orden: Konter-Amirdlen, 
Chefen for K. Förvaltningen af Sj<i· Ärendena, m. m. Grefve 

' F. l\1. Puke, och Konter-Amiralen m. m. Ch. A. Virgin. 

Till Riddare af l(ongl. Svärds-Orden: 1\apiteoerne C. 
B. Lilliehöok, J. E. Warberg, C. A. Breckström, S. A. Bratt 
och Frih. F. Th. Cederstriim; Kapiten-Löjtnanlerue G. F. llahn, 
s. E. 13. O. Billberg, P. Hobach, F. L. l'etterscn, M. R. Th. 
Folliu, c. G. Nyström och Majoren vid [{. Marin-Regementet 

C. Ch. Kreuger. 

Till Svärdsmän : Öfverstyrmannen G. Råberg, Flagg
konstaveln C. J. Hansson, Flaggskepparen J. Svnnberg, Flagg-
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konstap r ln J. F. Heyde och Fanjunkaren ~id K. Mario-Rege 
mentet J. G. Febr. 

Till Riddare af Kongl. Wasa-Orden : Kapten-Löjtnao
terne vid [{. Flottans Konstruktions-korps, M. A. Gynther och 
J. F. Rincheim; Majoren vid K. Floltans Mel;aniska lwrps J. 

Th. Byström; Kamreraren vid l(ammar-l(ontoret i Carlskrona 
J. J. Rundborg; Varfs-Kommissarien vid Varfs-Kontoret i 
Carlskron a D. IL Bagge; sekreteraren vid Varfs•Chefs-expe• 
diliooPn i Carlskrona, Protokolls-sekret eraren E. Jacobsson ; 
Material-Förvaltaren vid Carlskrona Station, Krigs-Kommissa• 
rien J. F. Thorssell; ·Material-Förvaltaren vid Slockholms sta
tion H. J. TammPiin . 

Förordnanden : 

Dt·n 20 December. Till Lots-Direldör: r. d. Kommen
dören m. m. A. Almlöf; till Chef för Sjöchartre-Rontoret : 
Kaptenen vid Flottan J. E. Warberg. 

Entledigande : 

Den 8 SeptembH. Konter-Amiralen C. A. Virgin från 
förordnandet att vara En\'oye extraord. och Minis!. l'lenip. 
vid IL Storbrittannisl1a Hofvet. 

Afsked : 

Den 23 Oktober. Ur krigstjensten : Premier-Löjtnan

ten H. L. Sundevall. 

Den 20 December. Med pension : 1\ommendören m. 
m. A. Almlöf. 

Dödsfall: 

Lots-!Jirektilren, Kommend. af K. Wasa-Orden, Ridd. ar 
j(. Svärds-Orden m. m. G. E. Lundsledt, den 18 Nov ember. 



llpplysningm· tillhörande •·ilningen. 

f). Dimensions-tabell. 2). Vigt-tabell. 
~=========-=-=-~-=-~~- 7---=--=~-=- ========~~=-

Dec. m. _tu_m _n\~_-r v. v. - ~l ;~d 
ab 21 l{lin!)an 16 i be !) 2 Parerplåten 17 
a o 1 Nackbeslaeet med muttern 12 
kl 1 !{allen med ringen 4 
ii 8 siddan med beslagrn 23 
m n (ritningPn felaktig) 2,6 Bajonetten 1 
q g 2,6 

vigt l 31 lp 1 Hela l'årjans 9 
r x 1 .3 

3). Linien de utvisar klingans största tjocklek vid hvarje ge-

nomskärning. 
4). Tången har 4" lutnin& emot l; lingans medeiiinie, för att 

kaflen med sitt beslag skall kunna fortgå i en t·ak obruten förläng· 
ninq med klingan. 

Siniiigen må följande anförande lillätas: alt om huggvärjor fram

deles komma alt fiirff11di[;as och uppvisas, under namn af den nu här 
uppgifna modell!~n, men lil.vftl mer eller minclt·o afvilut derifrän, t. ex. 
genom godsels förminskning eller Jilingans förlängning, f<istels hiijninff 
m. m., sa får l'örfaltaren hiir;~f på förhand förklara, att lian icke vid
kännes det vapen, som ej till alla delar fullt ö{t•erens
s t ä m m e r med de här pd tabellerna och ritningen uppgifna före
skrifter,- utan må dd den eller de som göra {örändringarne, ä{i,en 
uppbära benämninJen af det sdlunda tillkomna vapnet. 
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