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(Insändt.) 

Om förändringar bos jernfartygs magnetism till föl· 
je af skakningar och andra orsaker. 

Löjtnanten i engelska marinen Chapple har nyligen 
afslutat särdeles intressanta och noggranna försök, afse
ende att konstatera och undersöka den förändring jern
fartygs magnetism och, tillfölje deraf, deviationen, som dess 
kompasser undergår, förnämligast genom skjutning med 
svåra kanoner från desamma. 

Öfver dessa försök har han redogjort i en liten bro
chyr, som kommit insändaren tillhanda och då ämnet 
synes mig vara af stor vigt och intresse för vårt sjöva
pen, har jag gjort ett utdrag i svensk öfversättning af 
nämnde brochyr, hvilket jag får äran öfverlemna. 

Löjtnant Chapple's försök hafva utförts på B. M. S. 
"Prince Albert", ett pansarfartyg med 2 torn, och han 
beskrifver sjelf försöken sålunda: 

"Den 25 Mars intogs H. M. S. "Prince Albert" i 
Keyham's docka för att förses med en brygga eller "Hurri
cane-däck" öfver det förligaste tornet. Detta arbete 
var fulländadt den l ·Juli och den 6 i samma månad 
gick fartyget ur hamnen och klargjordes för att gå till 
Portsmouth; fartyget svängdes då rund af Staff-captain 
J . R. A ylen, Queens Harbourmaster, för undersökning af 
deviationen och dii denna undersökning visade en högst 
betydlig förändring sedan en föregliende undersökning, så 
kände jag mig ej tillfreds med densamma; - Ca pta in 
Aylen öfverlemnade då undersökningen åt mig och jag 
svängde sjelf rund fartyget med samma resultater, som 
de han erhållit. Derpå utgingo vi den 8 .Juli till Spit
head i sällskap med H. M. S. "Liffey". Under denna 
passage och under hela tiden som vi voro i Portsmouth, 
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hvanmdor vi gingo 2 gånger ut mod C'skadcrn och ank

rade efter prjlingar, iakttog jag ingenting felaktigt hos 

kompassen. Innan vi lenmade Spithead för Plymouth 

skjöts med de 2 främsta tornkanonern~ nndor .bryggm~~ 
på h vilken styrkompassen stod, med stndsladdnmgar ( 4.:J 

lbs krut) och då vi lättade ankare och styrde för "the 

Solent" fann jag kompassen vara utan deviation på 

NV. t. V. kurs, oaktadt deviationstabellen visade 15° 

ostlig deviation. Under v&r passage genom "the N oedles" 

och nedåt kanalen fann jag kompassen mycket förändrad, 

och vid vilr ankomst till Plymouth svängde jag åter rund 

fartyget med det resultat, som synes i Tab. I, 5 kol. 

"För att pröfva om skjutningen med do svara kano

nerna förorsakade förändringen af deviationen, svängde 

jag fartyget l a 2 dagar förrän vi gingo ut för skjutöf

ningar och dagen efter skjutningen; jag gjorde detta fyra 

ganger efter hvarandra och fann deviationen förändrad 

efter hvarje skjutning, s?tsom visas i Tab. II, l:a ser. 

Jag iakttog äfven att, da vi skjöto ett litet antal af skot

ten i en motsatt riktning, deviationen icke ändrades sit 

mycket, som d:\i alla skotten skjötos under det fartyget 

stäfvalle i samma riktning. :b'm·tyget togs ilter in i 

Keyham's docka, för att reparera skador, som det lidit 

genom skjutningen, och för att lyfta bryggan en fot högre, 

och on annan styrkompass ställdes akterut, 13 fot G tum 

från hackbrädet, 18 fot akter om aktersta tornet och G 

fot öfver jerndäcket samt så långt från bryggan som möj

ligt; emedan man antagit att förändringen i deviatio

nen ho:;; den främsta kompassen härledde sig från don 

speciella konstruktionen af bryggan, på hvilken den var 

stLilld. DB, vi kommit ut ur dockan, svängde jag farty

get för båda kompasserna och derpå gingo vi ut och 

skjöto. Vicl vår återkomst befunnas båda kompasserna 

förändrade, den aktra oj fullt så mycket som elen framre, 

men otvetydigt på samma sätt och af samma orsaker. 

G7 

Detta uppropades tro ganger och hvarjo gång förändra

des båda kompasserne, naturligtvis i förhållande till det 

antal skott som blifvit lossade och fartygets direktion vid 

skottlossningen. J ag erfor {ör det fOrsta att skjutning för- eller 

akteröfver hade mycket större verkan än skjutning tvärs

ut, h vilket lätt kan förklaras; i förra fallet verkar nem

Iigen tryckningen eller stöten på en mycket större del 

af jorndäcket än i det seclnare. För det andra observerade 

jag att, efter ett förlopp af 5 till 8 veckor utan att det 

skjöts med kanonerna och då fartyget uneler denna tid 

svajade vicl sina moringar i tidvattnet, den förändring, 

som föranledts af skjutningen, försvann, eller att devia

tionen hade återgått till sitt ursprun~liga tillstånd; {ör 

det tredje iakttog jag att deviationen aftog betydligt vid 

ett tillfälle då fartygets stäf ändradt riktning under skjut

ningen (detta var 2:a glingen jag gjort samma iakttagel

se); {ör det {j er de att deviationen hade förändrats unge

fär ' lika mycket hvarje gång fartyget varit ute, sasom 

det synes af Tab. II, 2:a kol. af l:a serien och 4:e kol. 

af 2:a serien. 
"Genom resultaterna af de sista skjutningarna kom 

jag till elen slutsats, att alla tornfartyg, särskildt dem 

med jerndäck, och fartyg med embrassurer på sidorna, 

skulle röna samma inflytande genom skjutning för- eller 

akteröfver, äfvensom att intet tvifvel fanns~ att icke hela 

fartygets magnetism undergick förändring, likasom bryg

gan, och att bryggans magnetism blef i sjelfva verket 
bringad i likhet med fartygets. 

"Den 18 November 18G8 togs fartyget ater in i 
Keyham's docka, för att få fänghalen på kanonerna tär

nade m. m. , och q varblef der till den l Juni 1869. Un

der denna tid genomgick jag alla tabellerna och tog ut 

de särskilda koefficienterna, samt kom härigenom, tillsam

mans med de observationer jag förut gjort i afsem1de på 

skjutningens verkan pa kompassen, till den öfvertygelse, 
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att man, genom att ändra fartygets riktning under skjut
ningen, kan motverka dennas verka~ på ko~p.assen eller 
reducera denna verkan till den mmsta möJhga - och 
det är mig ett nöje att säga det jag, genom Oaptain the 
Hon. F. A. C. Foley's på H. M. S. "Cambridge" hjelp? 
blef satt i tillfälle att utföra följande försök, hvars re
sultater fullkomligt öfverensstämde med mina anta-

ganden: 
l:o. Genom att svänga fartyget, genast efter det 

kommit ut ur dockan den 4 J u ni, derpå den 7 gå ut 
och skjuta med fartygets stäfvande S.O. till O.S.O., och 
annoterande förändringarna i diviationen (se Tab. IV 

och V). 
2:o. Genom att skjuta med fartygets stäfvande fril.n 

S.V. t. V. till V.N.V., således i nästan alldeles motsatt 
riktning, efter hvilken skjutning deviationen återgått nära 
till den ursprungliga. 

3:o. Genom att skjuta med fartyget stäfvande från 
N. t. O. till N.N.O. och annoterande förändringarna. 

4 o. Genom att skjuta med fartyget stäfvande från 
S. t. V. till S.S.V., hvilket bringade deviationen tillbaka 
till den ursprungliga. 

5:o. Genom att skjuta under alla kurser, under det 
fartyget gick rund målet; hvilket alls icke förändrade 
deviationen. 

"Slutligen genom att skjuta halfva antalet skott med 
fartygets stäf från S.V. t. S. till S.V. och andra halfva 
antalet med fartyget stäfvande friin N.O. till O. N. O.; 
dll. deviationen förändrades 3°1 tillfölje dm·af att farty
gets riktningar icke varit alldeles motsatta hvarandra . . . 
Till alla skotten brukades stridsladdningar, hvilka skolat, 
om de afl.ossats under det fartyget bibehöll samma 
direktion, på somliga kurser förändradt deviationen 
minst 12°." 

6\J 

Genom dessa försök visar det sig att vi kunna, ge
nom att helt enkelt följa endera af de 2 sista methoder
na, omintetgöra inflytelsen på kompasserna , hvilket vig
tiga faktum icke kan nog allmännt blifva kändt, då man 
tager i betraktande antalet tornfartyg och fartyg med 
sidoembrasurer, som föra svårare kanoner än "Prince 
Albert". 

Löjtnant Chapple gör vidare följande jemförelse 
emellan vidfogade särskilda tabeller od1 kolumner. 

"l:a kol. upptager deviationen innan bryggan var bygd. Tab. I. 
2:a kol. sådan den var sedan bryggan blifvit anbringad. 
3:c kol. deviationen sedan skott lossats under bryggan. 
Det visar sig att det förefunnits ända tilll9° skillnad i devia-
tion p8, N.V. kurs emellan l:a och 2:a, och 14 1 /~ 0 emellan 
2:a och 3:e kol. Orsaken härtill ligger deruti att bryg-
gan nyss blifvit bygd och var mättad med magnetism, 
hvilken sedermera liter minskades genom skjutningen. 
3:e kol. upptager ungefär lika värden som l:a (innan 
bryggan var bygd) och visar huru mycket skjutningen ha-
de förändrat de magnetiska förhållandena, då den verk-
liga deviationen hos denna kompass var den som synes 
i Tab. II, 1: kol. af båda serierna. 

"l :a serien visar resultaterna af do försök, som gjor- T ab, II. 

des för att se om denna förändring hos kompassen föror
sakades af skjutningen. Jag brukade den färsigtigbeten 
att svänga rund fartyget genast som det kom ur dockan 
och befanns då deviationen enl. l:a kol. Fartyget var 
ute och skjöt 2 giinger och under tiden var jag ej i till -
fälle att göra några tabeller färdiga, men då det åter-
kom från skjutning den 28 Februari 1868, svängde jag 
det rund och erhöll de resultater som synas i 2:a kol. 
Om man genomgår denna kol. så skall man finna den 
betydliga skillnaden af 15° eller nära l 112 streck emel-
lan l:a och 2:a kol., visande huru farligt det skulle haf-
va varit, om fartyget hastigt blifvit utskickadt utan att 
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dess kompasser blif'vit rmyo undersökta och ingen varit 
bekant med förändringen i deviationen sodan det sist 
svängdes rund. D en l Januari 1868, endast 2 månader 
förut hade fart" o-et varit ute och skJ. uti t och vid min 

' J" 
literkorost svängde jag rund det med resultat af' 7° skill-
nad emellan 2:a och 3:e kol. och på åtskilliga kurser 

var deviationen återbringad till don ursprungliga. D er
på svängde jag rund fartyget sedan det hade legat för 
moring i fern veckor och deviationen hade icke förändrats, 
såsom det synes i 3: e och 4:e kol. Efter att åter hafva 

skjutit den 13 Maj, upprtittado jag den 14, 5:e kol. , då 

deviationen åter förändrats 5°. Vid genomgående af 
denna sista Tab. blof min uppmärksm:nhet fästad på det 
förhållande att skjutning i en motsatt riktning (kol. 3) 

hade bringat deviationen tillbaka till den ursprungliga 
(kol. l ); fartygets förstäf hade nem l. varit i motsatt rikt
ning emot vid de förra skjutningarne, och äfven derpå, 
att, så länge som fartyget svajade vid moring (5 veckor), 
deviationen icke ändrades, men ögonblicket efter det vi 
hade skjutit var deviationen ·ändrad, hvilket förhållande 
undanrödjer allt tvifvel on1 att skjutningen var orsaken 

till förändringen. 
Ta t.. II. "2:a ser. och T ab. III. äro resultaterna af försök, som 

afgjordes för att bedöma om hela fartyget rönte inflytan
de af skjutningen eller endast bryggan, och hade vid des
sa försök en annan kompass blifvit uppsatt akterut, så 

såsom förut blifvit nämndt. Innan jag vidare talar om 
dessa tabeller, vill jag nämna att fartyget hade legat för 
moringar i tidvattnet under 2 månader, och 2 månader i 
K ey ha m 's docka, sedan sista skjutningen, och att den de
viation, som var orsakad genom föregående skjutningar, 
var nästan försvunnen. Den lilla skillnaden, som ännu 
qvarstod, härrörde säkert derifrån att fartyget legat fast 

i en och samma riktning i dockan (se kol. l af båda 

serierna •rab. II). 
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"2:a serien tillhör den främsta kompasson; l:a kol. Tah. Il. 

är deviationen genast efter utgången från dockan; 2:tt 

kol. visar resultaten af en skjutning, som förorsakat on 

förändring, uppgliende till 6°; 3:e kol. resultaten efter 

andra skjutningen visar en skillnad af G0 emellan 2:a 
och 3:e kol. och 10° emellan l:a och 3:e kol. ; 4:o kol. , 
upprättad efter 3:e skjutningen , visn,r en skillnn,d af 5° 
emellan 3:o och 4:e kol. och 121

/ 2° emellan l:a och 4:e 
kol., donna kolumn är nästa n lika med 2:a af l :a serien, 
tillfölje deraf att det skjutits samma antal gånger, ehuru 

något olika antal skott och med fartyget stäfvancle i sanl-
ma riktning. Deviationen hade förändrats öfver l streck 

från den ursprungliga, hvilket visar huru vigtigt det är 

att undvika denna fara, genom att skjuta i hvarandra 
motsatta riktningar, ty ingen kan navigera ett fartyg med 
säkerhet med en kompass, som har ett okänclt fel af 
mera än ett streck. 

•'Denna tabell visar skillnaden hos den aktra kom- Tah. llJ . 

passen; l:a kol. innehåller dennas ursprungliga deviation. 
2:a kol. deviationen efter skjutningen, visar en skillnad 

af 6° grader emellan l:a och 2:a kol. 3:e kol. , uppgjord 
efter andra skjutningen visar en skillnad af 5° emellan 

2:a och 3:o kol. 4:e kol. , uppgjord efter tredje skj utnin-
gen, visar en skillnad af 5° emellan 3:e och 4:e och af 

6° emellan sista skjutningen och den ursprungliga i l :a 
kol. upptagna deviationen; h vilka tabeller således kon-
statera att hela fartyget rönt inflytande. 

"Dessa tabeller visa resultatet af de experimenter, Tal>. IV o. v. 
jag gjorde för att stärka den öfvertygelse, jag kommit 

till: att förändrande af fartygets riktning till en motsatt 
skulle motverka effekten på kompassen ; jag skall genom-

gå dessa M.da tabeller tillsammans, emedan de båda vi-
sa ändringar lit samma håll, ehuru ej lika stora. Tab. 

IV afser den främsta och Tab. V den aktra kompassen. 
l:a kol. visar förhållandet straxt efter det fartyget kom-
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mit ur dockan. Härvid Ler jag få fästa uppmärksambe

ten på det egendomliga faktum att, då på svaj för våra 

moringar i 2 månader och 2 månader i dockan, kom

passen hade återvändt till sin ursprungliga deviation 

(se sid. 70). Jag väntade följaktligen nu, att, då vi ef

ter 6 månader åter lades på svaj, jag skulle finna sam

ma förhållande; men i stället befanns att kompasserna 

denna gång endast obetydligt ändrats, som det synes i 

5:te kol. af tab. II 2:a ser. och l:a kol. af tab. IV för 

den främsta, och 4:e kol. af tab. III och l:a kol. af tab. 

V för aktra kompassen. Detta visar en annan fara och 

att vi endast kunna räkna pli att kompassen återvänder till 

sitt ursprungliga tillstlind, dii fartyget varit en viss tid 

på svaj i tidvattnet, eller styrande hvarandra motsatta 

kurser. 2:a kol. visar deviationen efter skjutning, stäf

vande S.O. t. O. a Ost, bvarunder deviationen ändrats 

7 1
/ 2 ° hos den främre och 6 1

/ 2 ° hos den aktra kompassen; 

3:e kol. upptager deviationen efter skjutning under kurs 

från V.S.V. till V.N.V., nära kontrakurs till den vid 

förra skjutningen, hvarunder deviationen återgick till 

nära hvad den var i l:a kol. 4:e kol. är efter skjut

ning med kurs från N. 1
; 2 O. till N.N.O., skillnaden 

emellan 3:e och 4:e kol. är 6 1
/ 2 ° för den främsta och 

4 1
/ 2 D för den aktra kompassen: denna gång skjöts ett 

mindre antal skott än vid det förra tillfället. 5:e kol. 

är efter skjutning med kurs från S. 1
/ 2 V. till S.S.V., 

således kontrakurs till den förra och deviationen åter

gick. 6:e kol. är deviationen efter skjutning under gång 

rund taflan och visar liten eller ingen skillnad emellan 

5:e och 6:e kol. 7:e kol. är deviationen efter skjutning 

halfva antalet skott med kurs från S.V. till S.V. t. V. 

och för andra halfva antalet, friin N.O. till O.N.O.; Denna 

gång begagnade vi till alla skotten stridsladdningar och 

största skillnaden emellan 6:e och 7:e kol. är 2 1/
2
° för 

den främsta och 2 3
/ ,

0 för den aktra kompassen. Äfven 

s 

denna obetydliga förändring finner sin grund derifrån att 

· fartygets förstäf icke kunde hållas i en noggrannt mot

satt riktning och utan undantag voro alla variationerna 

S.t samma håll. Dessa försök lemna intet tvifvel att vi 

genom skjutning i motsatta riktningar kunna fullkom

ligt undvika faran att få våra kompasser ändrade". 

Löjtnant Obapple omtalar sedermera huru samma 

förändringar hos kompassen visat sig på två andra En

gelska pansarfartyg, der iakttagelser i denna riktning 

blifvit gjorda, neml. på "Royal Sovereign" och på "Scor

pion" och på det sistnämnda i en mycket högre 'gradfän 

på "Prince Albert", och då "Scorpion" är ett"mycl~et 

mindre fartyg än ':Prince Albert", men förer; lika stora 

kanoner, så drager han deraf den slutsatse~ · att andra 

jernfartyg röna samma inflytande af skjutning samt att 

s~orleken af förändringarne i deviationen beror på qvan

titeten krut som användas i skotten i förhallande till 

fartygets storlek. 

Härefter beskrifver löjtnant Ohapple ett fall af för

ä_ndring i deviationen, som åstadkommits genom repara

twner efter sammanstötning emellan "W arrior': och "Royal 

Oak"; Båda fartygen togas efter sammanstötningen i 

docka för att repareras, och b:'ida lades med förstäfvarne 

ostvart, qvarliggande i dockan lika lång tid. Den skada, 

som "Royal Oak" lidit, fordrade obetvdli()' hamrin()' pao 
- o o 

fartyget och fartyget svängdes rund sedan det kommit 

ur docka, utan att deviationen befanns förändrad. Med 

"W arrior" var förhållandet annorlunda. Det hade fått 

b:tydliga skador i stäfven, hvilka måste genom upphett

nmg och medelst svära släggor slås ut och rätas under flera 

dagars arbete. Hon kom ur docka och deviationen be

fanns ändrad nära ett halft streck. 

. Vidare. fäst~r !öjtnant Ohapple uppmärksamhoten pli 

sinlinaden 1 deVIatwn på tornfartyg om jernluckor, som 

finnas öfver tornen, äro öppna eller om de äro slutna, och 



på j ernfartyg i allmänhet, om 1 uckorna äro öppna eller 

slutnn.. 
Slutligcn sammanfattar han de slutsatsm·, hvartill 

han gcn0m sina försök kommit, i dessa fyra: 
att kom passens deviation i tornfartyg röner inver

kan af skjutning mod svåra kanoner och att äfven 

fartyg mod embrasurer på sidorna röna sannna inflytande 

vid skjutning för- eller akteröfver ; 
att alla j ernfartyg äro underkastade förändringar i 

deviationen hos sma kompasser, då de unllergil. vissa 

reparationer (detta har redan länge varit känllt) och att 

då skakning, på sådant sätt il.stadkommen, förändrar de

viationen, det ej med skäl kan betviftas att den skakning, 

som våldsam sjö förorsakar fartyget, äfven har samma 

p?tföljd. 
att jornluckor i grannskapet af kompasson föror-

saka olika deviation, om de äro öppna emot då de äro 

slutna. 
att alla jornfartyg erhålla en viss magnetism i sig, 

då de byggas, hvilken de icke förlora, men som är un

derkastad förändring genom skakning förorsakad af häf

tig stöt, och att, om denna förändring uppkommit genom 

skjutning med svårt artilleri, den efter ett visst tidsför

lopp på en gång plötsligt försvinner, då doremot1 om den 

uppkornmit genom reparationer, den gradvis återgår, bör

jande genast från det fartyget satts i sjön och börjat svaja 

för sitt ankare. 
J. o. 

Tabell l. 

Frärnsta styrkontpassens deviation på H. M. S. 

, "Prince Albert",pansarklädt To1'nfarty,l}; 4 kanoner. 

Stäfvad kurs 
på styrkom

passen. 

N. l 
N.t.O. j 
N.N.O. 
N.O.t.N. 
N.O. 
N.O.t. O. 
O.N.O. 
O. t. N. 
o. 
O. t. S. 
o.s.o. 
S.O. t. O. 
s.o. 
S.O.t. S. 
s.s.o. 
s. t. o. 
s. 
s. t. v. 
s. s. v. 
S.V.t. S. 
s.v. 
S.V.t. V. 
v.s.v. 
V. t. S. 
v. 
V. t. N. 
V.N.V. 
N.V.t.V. 
N.V. 
N.V.t.N. 
N.N.V. 

i N.t.V. 

l :a kol. 2:a kol. 3:e kol. 

Decembet· 27. 
1866. 

Juli 6 
1R67. 

0° 20' 
3 o 
7 40 
7 30 
5 50 
3 20 
o 30 
2 30 
5 40 
9 10 

12 10 
14 JO 
J4 50 
13 40 
11 10 
6 20 
o 10 
G 20 

12 o 
14 50 
]5 50 
13 50 
11 40 
9 o 
5 40 
2 50 
o 20 
3 o 
6 10 
6 o 
3 40 
o 30 

o. 3° 30' 
o. 2 30 
o. - -
o. o 30 
o. 4 o 
o. 8 o 
o. Il o 
V. lG O 
v. 18 o 
v. 21 o 
v. 22 o 
v. [ 2c o v. 24 40 
v. 21 10 
v. ]7 30 
v. 8 30 
v. l 10 
o. 8 20 
O. 15 30 
O. 20 20 
o. 26 30 
O. 28 o 
O. 26 40 
o. 25 10 
o. 24 o 
o. 19 o 
o. 16 50 
v. 15 o 
v. 13 o 
v. 11 30 
v. 11 o 
v. 9 o 

Juli 31 
1867. 

o.l 1 o 40' o. : 
O. 3 O O. 
-- l "1 10 o. 
V. 5 O O. 
v. 3 50 o. 
V. 2 30 O. 
v. o 30 v. 
v. 4 o v. 
v. 8 o v. 
v. 11 o v. 
v. 14 30 v. 
v. 15 50 v. 
v. 17 o v. 
v. 16 10 v. 
v. 12 30 v. 
v. 8 30 v. 
v. l 10 v. 
O. 4 o O. 
O. 9 o O. 
O. 14 o O. 
O. 15 20 O. 
o. 15 o o. 
o. 13 30 o. 
o. 11 10 o. 
o. 8 30 o. 
O. 5 30 O. 
o. 2 30 o. 
o. - - -
o. l 30 v. 
o. 2 10 v. 
o. l 30 v. 
O. -- --



Tabell II. l:a Serien. 

Främsta styrkornpassens deviation på H. M. S. 

"Prince Albert", pansctrkläclt Tornfarty,q; 4 kanoner. 

Stäfvad l:a kol. 2:a kol. 3:e kol. 4:e kol. 5:e kol. 

kurs på Janua•·i Mar> April 1\laj Maj 
styrkom- 1 25 1 12 14 

passen. 1868. 1868. 1868. 1868. 186R. 

N. 8° 0'0. 6° C'V. 2° 010. 2°40'0. 2° lO'V. 

l N.t.O. 16 00. --- 7 10 o. G 10 O. 2 200. 

N.N.O. 16 40 O. 3 500. 8 400. 9 20 o. 6 10 o. 
N.O.t.N. 14 O O. 6 00. 11 30 o. 12 20 o. 9 400. 

N.O. Il 400. 7 00. l l 50 o. 12 00. lO 20 0. 

N.O.t.O. 9 20 O. 7 00. lO 10 O. 9 00. 10 20 o. 
O.N.O 5 00. 5 00. 7 50 o. 6 400. 8 200. 

O. t. N. --- 2 50 O. 4 300. 3 00. 6 200. 

o. f) o v. o 20 o., l lO o. --- 3 200. 

O.t.S. 7 40V. 2 10 v. 2 30V. 3 lOV.!---
o. s. o. l1 o v. 4 20 V. G lOV. 6 40V. 2 20V. 

S.O.t.O. 14 o v. 5 40V. 8 lOV. 8 40V.\ 5 lOV. 
s.o. 16 40 v. 5 lOV. 9 lOV. lO O V. 6 20V. 

S.O.t.S. 14 40 v. 5 lOV. lO o v. lO 20V. 6 40V. 

s.s.o. 13 40V. 2 40V. 9 o v. 8 40 v. 5 20V. 

S.t.O. 14 40V l 20 o. 5 50V. 5 40V. l 40V. 

s. 7 40V. 6 200. l 20V. l 40V. 2 200. 

S.t.V. o 40V. 9 200. 2 500. 2 400. 5 200. 

s. s. v. 3 200. Il 20 o. 6 00. 7 10 O. 7 200. 

S.V.t. S. 5 200. 13 20 o. 8 00. 8 200. 8 200. 

s.v. 6 00. 11 50 o. 7 400. 8 00. 7 40 O. 

S.V.t. V. 7 200. 10 20 o. G 200. 7 00. G 400. 

v. s. v. 6 200. 7 400. 4 400. 4 500. 3 400. 

V.t.S. 4 200. 4 00. l 40 o. 2 00. ---
v. 2 200. o 500. l 40V. o 40V. 3 40V. 

V. t. N. o 20 o. 5 20V. 5 o v. 3 40V. 7 o v. 
V.N.V. l 40V. 9 40V. 6 50V. 6 20V. 10 lOV. 

N.V. t.V. 3 40V. 11 40V. 8 50V. 8 40V. 12 40V. 

N.V. 4 o v. 13 20 v. 9 40V. 9 40V. 13 50 v. 
N.V.t. N. 2 20V. 13 40 v. 9 lOV. lO o v. 13 40 v. 

l N.N.V. o 40V. 13 o v. 6 40V. 6 40V. 12 o v. 
N. t.V. 2 500. 10 o v. 2 40V. 2 o v. 7 40V. 

> 

Il 

Tabell Il. 2:a Serien. 

Ft·ämsta st:y·rkompassens deviation på H. JJ!I. S. 

"Prince Albet·t", pansarklädt Tornfartyg; 4 kanoner. 

Stäfvad kurs l:a kol. 2:a kol. 3:e kol. 4: e kol. 
pB. styrkom- Sept. 3 o, 4 S1·plembe•· 2 1 September 28 Oktohe•· 14 

passen. 1868 . 1868, 1868. 1868 . 

N. \ 7° 40' O. 2° 20' o. 30 O' V. 30 20'V. 
N. t. O. l1 30 o. 5 20 o. 2 o O. l o O. 
N.N.O. j13 50 o. 9 40 o. G 20 o. 3 50 o. 
N.Ot.N. 14 50 O. 12 20 o. 10 o o. 6 10 o. 
N.O. 1:3 20 o. 12 20 o. lO O O. G 50 -0. 
N.O.t. O. 11 40 o. lO 50 o. !) 40 o. 8 4D 0. 
O.N.O. 8 10 O. 8 10 o. 8 40 o. 3 2J o. 
O. t. N. 4 o o. 5 o o. 6 10 o. 2 20 o. 
o. o 40 O. l 30~ 0. 3 20 o. o ~o o. 
o. t. s. 3 40 v. 2 20 v. o 40 o. l 40 v. 
o.s.o. 7 20 v. 5 40 V. 2 20 v. 3 40 v. 
S.O.t. O. lO 10 v. 8 10 v. 4 o v. 5 40 v. 
s.o. 12 20 v. 10 20 v. 5 30 v. 6 o v. 
S.O.t. S. 14 40 v. 10 40 v. 4 40 v. 5 20 v. 
s.s.o. 13 40 v. 9 o v. 3 50 v. 3 20 v. 
S. t. O. 11 20 v. 6 10 v. 2 40 v. 1 O O. 
s. G 20 v. 3 o v. 3 10 O. 4 40 O. 
S.t.V. 2 30 v. o 20 O. 5 o o. 9 20 O. 
s.s.v. 1 30 0.1 4 20 O. 6 40 O. 11 40 O. 
S.V.t. S. 4 40 0.- - - 8 20 o. 12 20 O. 
s.v. 5 20 0. 1- -- 8 20 o. 11 40 O. 
S.V.t. V. 4 50 o. 2 20 O. 7 o o. 10 40 O. 
v.s.v. 3 40 O. o 50 O. 3 20 o. 6 40 O. 
v. t. s. l 40 O. 2 20 v. o o o. 4 20 O. 
v. o 20 o. 4 20 v. 3 o v. - --
V. t. N. 2 40 v. 5 o v. 6 40 v. 4 o v. 
N.N.V. 5 o v. 7 20 v. lO o v. 7 o v. 
N.V. t. V. 6 20 v. 9 20 v. 12 lO v . 9 40 v. 
N.V. 7 o v. 10 40 v. 13 40 v. 11 40 v. 
N.V.t.N. 4 40 v. lO 20 v. 12 30 v. 11 20 v. 
N .N.V. l 40 v. 6 20 v. 11 40 v. 11 o v. 

1 N. t. V. 2 40 O. 2 10 v. 7 20 v. 8 o r 
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Tabell Ill. 

Aktersta styrkompassens devia.tion på H. M. 8. 
"Prince Albert", pansarklädt Tornfartyg; 4 kanoner. 

Stäfvad kurs l :a 
pfi styrkom

passen. 

kol. 2:a kol. 3:e kol. 4:e kol. 

Sept. 
18 

3 o. 4 Sep temher 24 September 28 Oktober 14 
1868. 68. 1868. 1868. 

O' V. go 
o o. l 
o o. 6 

N . \ 7° 2 
N. t. O. 3 4 
N.N.O. 10 l 
N.O t. N. 15 
N.O. 18 
N.O. t. O. 18 
O.N.O. 17 
O. t. N. 15 
o. 12 
o. t. s. 9 
o.s.o. 6 
s.o. t. o. 3 
s.o. 2 
s .o. t . s. l 
s .s.o. l 
s. t. o. 2 
s. 3 
S.t.V. 6 
s.s.v. 5 
s .v. t. s. 4 
s.v. 2 
s.v. t. v. l 
v.s.v. 3 
v. t. s. 6 
v. 10 
V . t. N. 13 
N.N.V. 19 
N.V. t. V. 22 
N.V. 23 
N.V.t.N. 22 
N.N.V. 19 

1 N. t. V. 14 

20 o. 12 
o o. 17 

30 o 17 
20 o. 15 
10 o. 14 
30 o. 12 
40 o. lO 
20 o. 7 
50 o. 5 
o o. 4 

10 o. 4 
o o. 4 

10 o. 7 
30 o. 8 
10 o. 8 
20 o 
o o 
o o. 6 

10 v. l 
o v. 3 

50 v. 8 
50 v 
50 v 
40 v 
40 v.

1

16 
o v. 24 

40 v.\23 
40 v. 20 
20 v. 13 

20'V. 100 O' V. 70 
10 v. 2 20 v. o 
10 o. 4 30 o. 7 
50 o. 10 40 o. 12 
o o. 13 50 o. 16 

40 o. 15 lO 0 . l G 
50 o. 15 20 o . 16 
o o. 13 o o. 14 

20 o. 12 20 o . 12 
o o. 10 50 o . 10 

40 o. 9 o o . 9 
40 o. 7 40 o. 7 
20 o. ' 6 40 o. 6 
o o. 7 20 o . G 

40 o. 7 20 o. 7 
o o. 7 30 o . 7 
o o . 9 30 o . 9 

20 o. 9 20 O. 9 
-- lO 10 o. 8 
-- 8 50 o. 6 
10 o. 4 20 o. 3 
50 o. o 40 o . o 
o v. 7 20 v. 2 

10 v. 7 40 v. 7 
-- ll 20 v . 12 
-- 17 20 v . 16 
-- 20 40 v . 18 
10 v . 22 50 v. 22 
20 v .24 10 V.\23 
50 v .24 10 V.\22 
20 v . 20 40 V.l9 
40 v . 18 40 V.14 

40'V. 
20 o. 
20 o. 
20 o. 
20 o. 
20 o. 
o o. 

50 o. 
40 o. 
40 o. 
o o. 

20 o . 
20 o. 
o o. 
o O. 

50 o. 
o o. 

20 o. 
40 o. 
o o. 

40 o. 
20 o. 
40 v. 
40 v. 
40 v. 
40 v . 
40 v . 
10 v. 
40 v. 
40 v. 
40 v. 
20 V.i 

Tabell IV. 

Främsta sty1·kompassens deviation på H. JJ1. S . "Prince Albert", 
pansarkfädt Tornfartyg; 4 kanoner. 

Stäfvad l:a kol. 2:a kol. _3_:o_1_w_l_.
1 1

_4_:e_- _ko.:.:l:._. 1 ...:5::.:.:e~ko::...:l_:_. 1 _6~: ~e .::k:::..:ol::_. 
1

_7.:....:::::e .::k:::_:ol::_. 
kurs på---. - ---. 
t l Junt .Tunt Juni Juli Aup,usli A " [" S t b 

s yr com- l till 4 7 till 10 22 till 2:1 20 1 till 6 u'(~ 5 1 
cp cm er 

passen. 1869. 1869. 18G9 1869. 1869. 1869 18
1
69. 

Nord 4°40'V.I l 020'0. [) 0 o·v.\ ! o o·V.
1 

3°20'V.\4°20 v. 2o2o·v. 
N. t. O. l 20 V. 5 10 O. l o V . 3 o O. l o O. - -- 1 50 O. 
N.N.O. 5 O O.j 8 40 O. l 10 O.j 5 20 O. 4 20 0. \ 4 20 O. 5 50 O. 
N.O t.N. G 20 O. 11 10 O. 4 20 O. 7 30 O. 7 20 O. 8 20 O. 8 40 O. 
N.O. 7 o O. 11 20 O. 5 40 O. 8 30 O. 7 L10 O. 9 40 O. 11 o o . 
N.O.t.O . G O O. 10 O O. G O O. 8 O O. G 20 O. 8 O O. 10 20 O. 
O.N.O. 4 50 O. 7 30 O. 5 lO O. 5 30 O. 4 O O. G O O. 7 20 O. 
O.t.N. 2 40 O. 4 40-0. 3 lO O. 2 50 O. 2 O O. 3 20 O. 4 20 O. 
Ost - -- l 20 O. 2 O O. O 20 O. l o O. l 40 O. 1 40 o. 
o. t. s . 2 20 v. 2 o v. l 20 v. 2 30 v. l 20 v. l 10 v. l 20 v. 
o.s.o. l 4 20 v. 5 20 v. 3 10 v. 4 30 v. 5 o v. 4 o v. 4 30 v. 
S.O.t.o.

1 

G OV. 7 50V. 4 40V. 6 30V. G 20V. G 40V. G 40V. 
S.O. G 40 V. 9 50 V. 4 50 V. 7 40 V. 8 O V. 8 O V. 8 o V. 
S.O. t. S. 5 40 V. 7 20 V. 4 10 V. G 40 V. 7 O V. G O V. G 40 V. 
s .s .o. 4 o v. 4 20 Y. l 30 v. 4 30 v. 4 LlO v. 4 o v. 4 40 v. 
S. t. O. O 10 O. 3 20 V. l 10 O. o 20 V. 1 20 V. o 20 O. o 40 v. 
Syd 5 20 O. O 40 V. G 10 O. 3 O O. 4 20 O. 4 40 O. 3 50 o. 
S. t. V. 8 40 O. 4 20 O. 10 20 O. G 40 O. 8 20 O. 7 40 O. G 50 O. 
S.S.V. 11 O O. G 40 O. 11 50 O. 10 O O. 10 20 O. 10 O O. 0 o o. 
S.V. t. S. 12 O O. 8 o O. 12 40 O. 11 o O. 11 o O. 11 o O. 11 o o . 
S.V. 13 20 O. 7 40 O lO O O. 9 20 O. 0 20 O. lO 20 O. 9 40 o. 
S.V.t.V.I O 00. 6 00. 9 00. 8 200. 7 00. 8 ::>O O 7 400 
V.S.V. 6 20 O. 3 O O. G 10 O. 6 20 O. 3 40 O. 4 - O o· 2 40 o· 
IV. t. S. 3 20 O. - -- l 20 O. 3 o O. o 20 O. o 40 o: l o v: 
V est l 50 V. 3 O V. 2 O V. O 20 V. 2 40 V. 2 40 V. 4 20 v . 
V. t. N. 4 40 V. 4 40 V. 6 20 V. 4 O V. l G 20 V. 5 40 V. 5 40 V. 
V.N.V. 8 40 V. 7 40 V. D O V. 5 40 V. l 0 40 V. 8 40 V. R 40 V
N. V. t.V. 11 40 v. 10 o v. 13 o v. 8 L!Q v. 12 40 v. 10 40 v 11 o v 
N-V. l 15 o v. 10 20 v.lt5 3o v. 10 20 V.13 4o v. 13 20 v:1u 5o v: l 
k.V.t.N.

1
1~_ ' O V. 11 l O V. l l 6 lO V. 10 40 V. l' 1:3 20 V. 13 40 V. 11 20 y 

r.N.V. 1u O V. 8 O V. 15 20 V. 8 40 V. 11 40 V. 12 20 V. 9 50 V. 
N· t. V. 11 O V. 3 40 V. 11 20 V. 6 20 V. 0 20 V. 9 o V. 7 lO V. 



Tabell v. 

Aktersta styrkompassens deviation på H. Jl,f. S. "Prince Albert", 

pansarkläclt Torntartyg; 4 kanoner. 

Stäfvad l:a kol. 2:a kol. 3:e kol. 4:e kol. 5:e kol. 6:e kol. 7:e kol. 

kurs på ----
Juni .l u ni Juni Juli Augusti Aur:usti Septemhe•· 

styrkom- l till 4 7 till 10 22 till 25 20 l till 6 16 i 

passen. 1869. 1869. 1869 1869. 1869. 1869 1869. 

Nord 1 to20'V. 5°40'V. 11°50'V. 7° 20'V. 11 °40'V. lto40'V. 9° 10'V. 

N. t. O. 2 40V. 2 20 o. 3 40V. l o v. 3 o v. 4 o v. l 20V. 

N.N.O. 6 20 O. 8 500. 4 100. 7 20 O. 5 00 4 200. 5 50 o. 
N.Ot.N. 11 20 o. 12 40 o. 10 30 O. 12 30 o. 10 40 o. 10 20 o. 12 500. 

N.O. 14 20 o. 15 20 o. 15 30 O. 15 20 O. 14 40 o. 13 400. 15 40 o. 
N.O.t.O. 15 50 o. 1G 00. 16 400. 16 40 o. 1G 200. 15 10 o. 17 00. 

O.N.O. 15 80 O. 14 40 o. 16 50 O. 16 10 o. 17 00. 16 20 o. 16 40JO. 

O.t.N. 14 30 o. 13 30 o. 15 50 o. 15 00. 15 00. 14 40 o. 15 00. 

Ost 13 00. 11 10 o. 14 20 O. 13 00. 13 40 0.12 40 o. 12 40 o. 
o. t. s. lO 00. 9 00. 12 20 O. 10 50 o. 11 20 O. 11 10 o. 11 00. 

o. s. o. 8 200. 7 00. 10 40 O. 8 400. 10 00. 9 00. 8 ' 20 o. 
S.O.t.O. 7 500. G 00. 8 400. 7 00. 7 20 O. 7 30 o. 6 20 O. 

S.O. 7 20 o. 4 500. 7 20 O. 6 00. G 400. 6 20 o. 4 200. 

S.O.t. S. 7 00. 4 200. 7 00. 6 10 O. G 00. G 10 O. 4 200. 

s.s.o. 8 200. 5 o o. 7 10 O. 6 40 O. 6 500. 7 20 o. 5 w·o. 
s. t. o. 9 400. G 200. 8 00. 7 400. 8 40 O. 9 400. 7 20 o. 
Syd 11 20 o. 7 500. 10 00. 8 500. 9 20 O. 11 00. 8 40 o. 
s. t. v. 11 50 o. 8 20 o. 11 00. 10 00. 10 50 O. lO o o. 8 40·0. 

s.s.v. 11 20 o. 8 2i10. 9 500. 9 00. 10 40 O. lo 40 o. 8 20 o. 
S.V.t.S. 9 200. 6 400. 9 10 O. 7 00. 9 100. 8 20 o. 7 200. 

s.v. 7 00. 4 200. 6 400. 5 00. 6 10 O. 5 200. 4 20 o. 
S.V.t.V. 2 500. o 400. 3 400. o 200. l 400. l 40 o. l 20 o. 
v.s.v. l o v. 3 20V. o 50V. 3 o v. 2 20V. 2 40V. 3 40V. 

v. t. s. 6 o v. 7 o v. 5 40V. 8 40V. 7 30V. 7 40V. 8 OV. 

V est 11 o v. 12 o v. 12 50 v. 13 10 v. 12 20 v. 14 o v. 12 40 v. 
V. t. N. 15 40 v. 16 o v. 15 o v. 15 20 v. JG o v. 17 20 v. 16 20 v. 
V.N.V. 19 30 V. 19 40 v. 21 40 v. :20 40V. 19 40 v. ::!1 20V. 20 20V. 

N.V.t.V.j23 O V. 22 10 V. 24 30 V. 23 40 V. 22 40 V. 23 O V. 22 40 V.j 
N.V. 25 40V.23 OV.23 50V. 25 OV.24 40V.:23 50V.23 40V. 

N.V.t.N.,25 40 V. :22 20 V. :23 50 V. 25 10 V. 24 10 V. 25 20 V. 23 10 V. 

N.N.V. :?3 O V. 19 O V. 21 50 V. 21 10 V. 23 20 V. 21 20 V. 19 40 V. 

N. t. V. 19 o V. 12 40 V. 18 20 V. 16 10 V. 18 20 V. 18 O V. 15 10 V. 

p 
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Reflektioner i anledning af uppsatsen "Vårt sjöför
svar" i Januari-häftet af Krigsvetenskaps

Akademiens tidskrift. 

GonOI~liisandct af ofvannämdc uppsats har skänkt 

oss stor tillfredsställelse, om icke J·ust tillfölJ"e f d 
· 1 o 11 0 • • a ess 
mne Hl , sa 1 anledmng af den plats h varpå vi funnit 

densamma. Det utgör nemligan ett eldatant bevis po 

den opartiskhet . vid. bedömandet af insända uppsatse1~ 
som rader hos duektwnen för Sveriges fo··rn·· t "l"t·· 

. . ams a nn 1 a-

ra hdsknft, då äfven herr H:s "strå" funnit en plats i 

donna "stack", för att begagna hans eget uttryck. 

. Me~, då vi ej hört nilgon af flottans officerare obe

tmgadt mgå på hen- H:s åsigter, så anhålla vi att med 

nilg-ra få ord få bemöta dem. ' 

Herr H:s uppsats hör till det slag, som innehåller 

mycket i vår tanke godt och klokt, på ett besynnerli()"t 

s_ätt blandadt med motsatsen. Det är nemligen ej va~

hgt att finna gamla, erkända sanningar framställda med 

~nspråk p:'i, att äga nyhetens behag. Än mindre vanligt 

ar det att p:'i g~·und af_ dessa sanningar uppföra ett helt nytt 

sys_tem, hvan dc eJ finna tillämpning annat än för den 

ythgaste, med saken alldeles obekanta granskaren. 

Innan vi gå att framställa de punkter i hvilka vi 

äro af olika mening med herr H.} anse vi 
1

det dock för 

~n skyldighet, att hålla honom räkning för det djupa 

mtresse han ådagalägger för ett yrke, med hvilket han 

synes oss hafva ej ringa bekantskap. 

Herr H. frams.täller sjöförsvarsfragan från en syn

punkt, som var ny för ett eller annat tiotal af år sedan 

d~ tvisten om "stora" och "lilla" flottan utkämpades. vi 
m~ste dock erkänna v?Lr okunnighet om, att det ännu 

existerade nilgon, sjöman ollor annan, som trodde att Sve-

G 
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rigc skulle kunna uppträda m~d en_ sjömakt, som hade 
.anspråk pil att vara hemma i OstersJiin. Sknlle herr B. 
emellertid hafva funnit en sådan "rara avis", så är det oss 
en god sak veta, att denne nu bör vara öfvertygad om 

sitt misstag. 
Elnn'u lefvaride i Carl don tolftes land, dela vi mod 

herr H. den öfvcrtygelsen, att hvarken linieskeppet Stock
holm, fregatten Vanadis, eller korvetten Gefle äro att 
påräkna för att uppträda till "verksamt f~rsvar emot a~l
dra nationers stiirre "') krigsfartyg", och f a endast derVld 
göra ben H. uppmärksam på, att då dessa byggdes, "an
dra nationeTH krigsfartyg" ej voro bepansrade eller förde 
nutidens artilleri. 

Äfven gifva vi honom fu:Ukomligen rätt deruti, 
att våra monitorer äro mest lämpliga till positions
försvar. 

Slutligen anse vi för gifvet, utt "mindre, starkt be-
pansmde ångbåtar försedUa med groft artilleri, som v~re 
"konstrnerade så grundgitencle, oeh med sB. stor hashg
"het, som med ofvanuämnde egenskaper voro förenligt1 

"samt monitorer - - - - -- - - dessutom minor" 
- skulle ytterst kraftigt kunna bidraga till Sveriges 
kustförsvar. Vi hafva dock kommit till denna ko1'lklu
sion på en nB.got skiljaktlig väg från herr H:s och måste 
derföre erkänna, att vi nästan uti allt det öfriga, som 
utgör uppsatsens innehåll, äro af betydligt olika åsigter. 

Att börja med få vi förklara att vi, i motsats mot 
herr H., med ordet yttre sjöförsvar ej mena ett försvar, 
som består af pansarfregatter, elle·r dubbeltt}rnade moni
torer af tillräcklig storlek att kunna dominera i Östersjön, 
utan helt enkelt ett så beskaffadt, med sjömän beman
nadt och af sjöofficerare fördt försvar, att dess fartyg, 
utan risk att gå till botten, kunna gå utomskärs längs 

"') Kur·s i verll<lt af insaudaun. 

8veriges kuster, från Raparanda till Strömstad. Då den 
äfven af herr H. framställda fordran om groft artilleri 
och stark bepansring på af honom föreslagne fartyg är 
alldeles oförenlig med den fordran på små dimensioner 
och ringa djupgående, som är nödvändig för försvaret af 
åtskilliga punkter på Sveriges yttre och inre kust, så är det 
tydligt, att vi äfven behöfva fartyg af andra slag. Det 
är denna mening vi skulle vilja gifva iit orden inre och 
ytlre sjöförsvar, ehuru bådas uppgift är så enahanda i de 
flesta fall, att vi ingalunda anse Sverige derföre behöfva 
tvenne olika kårer för sitt sjöförsvar. Det, som hufvud
sakligen bestämmer skillnaden i fartygens storlek, nem
Iigen dimensionerna på Stockholrns, Södertelje och ofri
ge slussar, utgör på intet vis någon demarkatins-linie för 
egenskaperna hos dess befäl och besättningar. 

Vi anse således att de "mindre, starkt bepansrade, 
"med groft artilleri försedda kanonbåtar", som af herr 
H. föreslås för det inre sjöförsvaret, just utgöra det kraf
tigaste yttre försvar Sverige kan erbB.lla. l!'ör att upp
fylla dessa fordringar är det nemligen nödvändigt att de 
derför afsedela fartygen deplacera 15 a 16,000 kubikfot, 
och, tillockmed då, kan endast gifvas åt en mindre del 
af dem - deras eldyta ~ ett pansar af 10 tums plåtar, 
under det deras artilleri antages bestå af en kanon af 
530 centners vigt. Vi lerona B.t herr H. att förklara 
huru sådana fartyg, hvilka dessutom, för att göra stor 
fart, måste vara försedda med temligen skarpa former, 
skola kunna reduceras till dimensioner, som tillåta dem 
passera slussarne. 

Ytterligare måste vi erkänna att vi hafva sli ringa 
kunskap om huru sådana fartyg skulle taga sig ut, der 
minor uteslutande användes både till anfall och försvar, att 
vi ej veta huru de skulle kunna göra den af honom fö
reslagne tjensten vintertiden, i Göteborgs skärgård, eller 
på kusten af Gotland. Det vor~ intressant att veta · 
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hYnrest nngon erfarenhet hHruti är nmncn. Oss veter
ligt hafva minor hittills endast sparsamt blifvit anvällda 
såsom ett fartygs enda anfallsvapen, och do få gånger 
detta - under sista amerikanska kriget - inträffat, har 
framgången mera berott pil personligt mod ollor slump, 
än väl uttänkta arrangementer. 

H err H. säger på tal om do olika slitt, hvarpå en 
strid för landets försvar kan komma att äga rum: ''Dcr
"emot synes det oss som om hafvot vore mindre vigtigt, 
"ty äfnm om fienden derpå blifvor herre (hvi~~ot han 
"med säkerhet blifvor), förminskar det icke möJligheten 
''för oss att med ett väl ordnadt kustförsvar afslå sjelf
':Ya anfallet, som förmodligen skor under försök till en 
"landstigning". Vi gifva herr H . obotingadt rätt i detta 
afseenclo, men anse oss böra något närmare besHtmma 
kustförsvarets uppgift vid ett sådant tillfälle. Vi antaga 
att, om en öfverbgsen fiende beslutar sig för on landstig
ning på Sveriges kust, han ej vore nog heucrlig att ge
nast sltnda hela sin transportflotta , h vilken sannolikt må-
öto vara stor nog att bära 30 a 40,000 man, utan att 
först hafva genom sina pansarfartyg intagit någon så bo
skaffad punkt på kusten, att dessa fartyg kunde flyta 
inom goclt skotthåll fr?UJ. stranden. 

En transportflotta är nemligan tomligan oskadlig, dfL 
elen måste undYara clo egentliga stridsfartygens skydd 
och då dessa oj tillfölje af sitt större djupgående, eller 
tillfölje af eget sjöförsvar, k111nde inlöpa uti de inre farle
derna, så vore hon ursHind att försvara dessa. 

Om intet sjöförsvar funnes, så vore det deremot on 
lätt sak, att stinda transportflottan till nELgot ställe, om 
hvars belägenhet vi ända till sista stunden vore i okun
nighet. Här är sfLledes sjövapnets uppgift tvåfaldig, nem
Iigen att dels, så vidt möjligt är hindra do fiondt1iga 

.. stridsfartygen att bemägtiga sig någon punkt på kusten 

och dels tvinga fienden att sjclf tillkännagifva den till
tänkta anfallspunkten. 

Att vi oaktadt ,;do summor som hittills blifvit uecl
"lagda på viirt sjöförsvar", likväl ej äga annat än en 
"obetydlighet", är mod ringa modifikation af clot sista 
uttrycket, som fllr stii för herr H:s räkning, sanut. Detta 
missförbiillande blifvor ändå märkbarare, om do utgifna 
summorna sammanlägges ända ifriin Gustaf \Vasas dagar 
och det nuvarande resultatet anses sitsom för dessa sum
mor förvärfvadt, utan att dervid tages i betraktanuo hi
storiens vittnesbörd om hyad Sveriges sjöförsvar under 
ticlen uträttat. 

Om Yi med herr H. förutsätter, att "det som hittills 
"blifvit af landet påkostadt till de.ss försvar, är i det 
"närmaste det största möjliga, som kunnat åstadkommas 
"och som landet derpil vill uppoffra"; så framgår inga
lunda häraf - ej ens ''vid betraktande af den erfaren
"het man från andra länder hämtat om kostnaden för en 
"sjögåonue flotta'' - "att Sverige hvarken nu, eller un
"dor don närmaste framticlen kan ~vägabringa on krigs
"materie1, nog stor för att försvara landet mod dess 1m
"ster", -- - - - "samt har att tillkämpa sig och bi 
"behålla herraväldet på de närgränsande hafvon och på. 
"s?L sätt försvåra, eller rent af förhindra en fiendes land
"stigning". 

Huru herr H. för sig förklarar den motsägelsen, som 
ligger uti det, att han nu anser att herraväldet på haf
vet vore nödigt för att försvara våra kuster, ehuru han 
endast nå.gra rader högre upp på sidan sagt, att "om 
"fienden derpå blifver herre (hvilket han visserligen 
"blifver) detta ej förminskar möjligheten för oss att af
"slå sjelfva anfallet," - det är något som vi ::&Hl. ifrån 
att söka första. Sannolikt är här andra nationors erfa
renhet om kostnaden fö.r en sjögående flotta, endast an-
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vändt s:isom argument emot nägon sådan antagonist, som 

tror si()' ännu lefva i III:e Gustafs dagar. 
o 

Till samma slag måste vi hänföra hela den öfriga, 

kraftiga argumentationen, ej olik riddaren don Quixotes 

strid emot väderqvarnsvingarne. 

Ibland de andra nationer, hvarifrån herr H:s erfa

renhet är hemtad, har han sannolikt glömdt Danmark. 

Detta lilla land eger nemligen ett vida kraftigare och 

bättre ordnadt sjöförsvar, än Sverige, och det betalar ej 

derför ut lika stora anslag, som dett~ sednare land. Här

af synes, att om äfven det "som hittills blifvit af landet 

"påkostadt till dess försvar är i det närmaste ~et största 

"möJ"lio-a som kunnat åstadkommas", deraf mgalunda 
o ' o d 

följer att vårt sjöförsvar nödvändigt behöft råka 1 ess 

nuvarande skick. 
Vi komma nu till de "uppdrag" som (af herr H. 

nemligen) "anses tillhöra det yttre sjöförsvaret i fred". 

Han anser dem endast vara två, nemligen "att under

"stödja vår handelsmarin och representera vår flagga". 

Dessa både anser han vid opartiskt åskådande redu

cera sig till en "obetydlighet". Att dessa "uppdrag" i 

herr H:s ögon förefalla obetydliga, visar endast att han 

ej gjort klart för sig hvad det innebär, att understödja 

vår handelsmarin. I andra länder eger en liflig vexel

verkan rum emellan handels· och örlogsflottan och om 

den sed~are här i Sverige bemannades, såsom i andra 

länder med verkligt sjöfolk och icke med till större de

len landtbrnksidkande allmoge, så kunde sannolikt myc

ket äfv.en härvidlag vinnas. Detta ämne är dock för 

vidlyftigt att behandla så summariskt, såvida man ej :'ill 

med herr H., genom allt underkännande af dess v1gt, 

"opartiskt" bedöma det. 
Det andra af de blida "uppdragen" anser han vara 

"att representera v!ir flagga" . 

> 
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O:n han dermed menar att visa den i främmande 

länder, hvilket synes framgå af det följande, så förstå 

vi sannerliO'en OJ. hvarför han icke föreslår att sända den 
o ' . 

per posto till mer, eller mindre plilitliga personer, som 

€mot någon ringa ersättning åtoge sig att hänga ut den

samma en timma, eller så, dagligen. 
Vi skola emellertid ej längre l!lij_9peh&lla oss vid des

&it båda, 'Om bristande eftertanke vittnande "uppdrag•: för 

Svenska örlogsfartyg i fredstid, utaH eRdast tillägga, att 

det närrn.a;st tor&e ti1lhöra diplomatien att bestämmtt 

huruvida dessa fartyg verkligen behöfvas på afiligsna 

farvatten och att vi ej obetingadt antaga herr H:s på

stående, det örlogschefen "ej torde vara den rätta att 

"ko11tr~llem våra konsulers åtgöranden"; ett påstående, 

hvari han söker stöd fr:\in den om.ständigheten, att kon

sulerna visa cheferna deu artigheten att bjuda dem. på 

middag. 
Det är dock skada, att herr H. vid uppräknanuet af 

de svenska örlogsfartygens "uppdrag" i fred al.ldelcs glöm

de bort ett tredje; det nemligen, att bibringa befäl och 

besättningar den nödvändiga öfning, som skall sätta dem 

i stånd att i yrkesskicklighot täfta med andra större na

tioners örlogsmän, s& att de i ett krig må kunna draga 

all möjlig fördel af sina ringare tiHg·ångar, hvad materi

elen beträffar. Flottans öfningseskadrar motsvara till si.tt 

ändamål armens storläger; men den yrkesskicklighet, smn 

dessförinnan måste besittas, isynnerhet af befälet, för att 

dessa större öfningar skola gagna, ernås lika litet utan 

oceanseglingarna med dess 'Oafbrutna tjensgöring vid det 

ena vapnet, som utan mindre läger och annan föregåen

de öfning i yrkets elementer vid det andra. 

För att slutligen "med begär att finna sanningen 

"betrakta förh&llandena sådana de äro" och söka fram

leta resultatet af ett system grundadt på herr H:s åsig

ter så skola vi skärskåda den närmaste följden af att 
l 
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genomföra detta förslag om minbrrtar och 0ndast längs 

kusten gående, "mindre, starkt bepansrade kanonbåtar". 
Det första, som dervid faller oss i ögonen och som 

vi gerna antaga undgått herr H:s uppmärksamhet, är det 

angenäma lif, som tillfölje deraf blefve en sjöofficers lott. 

Inga hundvakter med våta rockar och saltstänk. Inga 

långa oceanseglingar med salt kött och unkna kajutskar

por till hufvudsaklig kost. Ej någon lång frånvaro från 

hemmets angenäma härd, hvarest maka och barn göra 

de långa vinterqvällarna så behagliga. Pli sin höjd en, 

eller annan liten sommarexpedition längs kusten, med en 

eller annan natts vistelse i sjön under vackert väder. 

Små, angenäma besök vid badorterna på Sveriges vest-. 
kust och brcf ifrån hemmet hvar tredje dag. Det vore 

ju ett rigtigt eldorado det der! Man kan ej annat än 

vara herr H. tacksam för hans - naturligtvis omedvet

na - örnhot om sjöo:fficerarne och vi våga plistå, att det 

stora flertalet af dem, nomligan alla utom de unga och 
lifliga själar, som tycka om sjölifvot med dess onwexlin

gar och besvär, men äfven angenäma sidor, skulle med 
förtjusning omfatta ett dylikt sakernas skick, om de nem
Iigen ej, tillfölje af kärlek till fosterlandet och djup öf

vertygolse om den stora nytta för detta, som de många 

under faror oeh mödor tillbragta åren af dessas lcfnad 
kunna medföra i händelse en gång ''ovän hotar", klart 

insågo, att för landets försvar är alldeles nödvändigt, att 

ett antal af dess unga män egna sig åt sjölifvet och att 

de långa oceanseglingarn e äro nödvändiga, för att bibrin
ga dessa de egenskaper, som ovilkorligen fordras af både 

befäl och besättningar a alla slags f'artyg, hvilken än de
ras uppgift måtte vara. 

Detta vore nu den angenämare sidan af herr H:s 

förslag. Dess skuggsida behöfva vi ej länge uppeMUa 

oss vid. För märmon af yrket är den nogsamt bekant 

och dom, som stä utom detsamma behöfva vi endast 

påminna om "Armeens flottas" lysande hörjan och ömkli
ga slut. 

H vad vi här velat framhålla för läsarue af Tidskrift 

i Sjöväsendot, är endast ohållbarheten af den för oss 

fullkomligt obekante herr H:s åsigter, hvilka, ehuru säll

synta inom sjöförsvarets officerare, möjligen kunna delas 
af utom detsamma stående personer, fastän do måste af 
sj ö män anses som praktiskt olämpliga. 

x. 

Berättelse om Lifräddniogsväsendet för skeppsbrut
ne å Rikets kuster år 1870. 

Unrler det förflutna året har lifräddningsväsondcts 
verksamhet varit ganska inskrlinkt, dels till följ e af det 
ringa antal strandningar som intrLiffat i närheten af de 

varande lifräddningsstntionorna, dels derföre att flera 

strandningar varit af den beskaffenhet, att några ovanli
gare räddningsmedel icke behöfts användas dervid. Or
sakerna till strandningshändelsernas fåtalighet, oaktadt v~i
clerloken nnclor året på det hela tagit varit stormig, tor
de vara flerahanda; dock torde man med skäl kunna an

taga att don, genom de allmänna navigationsskolorna, ut
vecklade bättre andan och kunskaperna hos våra sjda
rando, kraftigt bidragit till det gynnsamma resultatet, 
ln'ad svenska handelssjöfarten beträffar. Granskar man 

åter främmande nationers fartygs strandningar, så skall 

man, åtminstone hvad de engelska beträffar, finna att i 
de flesta fall hafva okunnighet och vårdslöshet varit or
saken till dem, och detta till den grad att man har svårt 

att återhålla den tanken, att många strandningar hafva 

skett med full afsigt. Uti min berättelse för år 

18G\J har jag redan påpekat det skamliga ofog som, i 
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detta fall, bcdrifns och äfven anfört de de medel hvilka, 

enligt min tanka, skulle betydligt stäfja det. Erfaren

heten under det förflutna året bar äfven visat nödvän

digheten af kraftiga åtgärders vidtagande, och kunde man 

dervid äfven åstadkomma niigun kontroll öfver de s. k. 

strandningsherrarnos beteenden, så skulle sannolikt hå

gen · för strandningsbedrägerier betydligt svalna. 

Sedan ofvanstående redan var nedskl·ifvet har jag 

varit i tillfälle att genomläsa en artikel uti "The N autical 

1\fagazine" för N o vem ber, "On the Social condition of 

merchant Seamen". Såsom bevis så väl å hvad jag of

van i korthet anfördt, som äfven förut flera giinger an

märkt, må det tillåtas mig att, i öfversättning, meddela 

ett kort utdrag deraf. 
''Förlusten af hvm:je fartyg till sjös skulle blifva fö

remål för laglig undersökning, såsom vid kongl. flottan. 

Häradsrätterna (County courts) med vieo-amiralitets doms

rätt, skulle, med en allmän åklagare lemna allt dertill 

nödigt, lagligt maskineri. Såclant lagligt förfarande skulle 

icke enelast blifva den bästa lifräddnings-apparaten i verl

den, utan skulle äfven understundom belysa viikoren för 

"samfunclslif" på sjön". 

Oaktaclt ganska många strandningar, vid eller i när

heten af lifräddningsstationerna, så är det enelast vid fyra 

tillfällen som man ansett sig böra anlita lifräddningsbå

tarne~ hvilka utgått till de strandade fartygen och för

hjelpt dem att komma flott, med undantag af Liibecker

ångfartyget "Freihandler", som den 4 Oktober d. å. stran

dade vid Fahludden, hvilket ej kunde räddas oaktadt 

lifbåten med &in besättning biträdde under nära ett helt 

dygns tid. Besättningen, bestående af 16 man, blef 

emellertid bergad, men fartyget är vrak. 

Vid den obetydliga verksamhet som tagits i anspråk 

af räddningsväsendet under förflutna året, anser jag det 

obehöfligt att till denna korta berättelse vidfoga den sed-

!)[ 

vanliga bilagan, utvisande räddningsv~lsendcts verksam

het, utan inskränker mig derföre blott till att nämna att 

trenne fartyg blifvit tagna af grund samt 16 man rädda

de ifrån det fjerde, genom räddningsmanskapets åtgöran

de, och uppgår nu hela antalet räddade skeppsbrutne till 

543 menniskor, hvarvid bör ihågkommas att i detta an

tal icke är inberäknadt bcsättningarne å dc fartyg, som 

tagits af grund. Säsom synes af ofvanståeude har verk

samheten på det förflutna året icke varit stor, men man 

kan derföre endast hembära sin tacksägelse åt den 

högre makt, som styr allting och som förskonat våra 

kuster ifrån allt förmånga och alltid, mera eller mindre 

förskräckliga skeppsbrott. ' 

Häraf bör man likväl icke låta furleda sig till elen 

tan~en att räddningsanstalter å våra kuster äro föga be

höfiiga. Tvärtom har erfarenheten visat att vi endast 

ega alltför få, och llVar och en som intresserar sig för 

saken, kan icke annat än beklaga den liko-iltio-het med 

hvilken den i allmänhet betraktas. 
0 0 

År 1864 föreslogs upprättande af lifräddningsstatio-

ner vid följande ställen il vestra kusten: -
1:o. Sydkoster. 
2:o. Hälsö. 
3:o. Mönster. 
•.1:o. vVrångii. 
5:o. Lysekihl. 
6:o. Dyngö, 

alla till båtstationer, År 1868 blef efter anbefalld un

dersökning och på giltiga skäl föreslaget: 

7:o. "\Visby såsom raketstation och samma år 

8:o. Utlångan vid Oarlskrona båtstation. 

Under år 1869 skulle inspektören hafva företagit en 

undersökningsresa till rikets nordöstra kust, hvilken lik

väl tillfölje af sjukdomsförfall blef inställd. Emellertid 

har den fullgjorts under det förflutna året och resultatet 
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deraf är att inspektören föreslagit upprättande af båt

stationer vid: 

9:o. Såghamn i Löfstabugten. 

lO:o. Norrboda å Gräsön (nära Öregrund). 

ll:o. Arholma (Stockholrns sk~irgård). 

Det är således icke mindre än 11 nya stationer pil. 

förslao- och de flesta redan för flere år sedan, men dero' 
vid har det förblifvit oaktadt 2:ne lifräddningsbåtar med 
fullständiga inventarier finnas i Carlskrona, inhysta uti 
förråden der de multna och förderfvas, utan ringaste gagn 
för staten. Det är visserligen sannt att den ena lifbåten 
icke tillhör räddningsväsendet, såsom varande skänkt af 
H. M. konungen till kongl. flottan, men då afsigten med 
denna nådiga gåfva otvifvelaktigt var, att båten med till
hörande effekter, skulle användas till sin egentliga be
stämmelse, och i sådant fall hade det nog varit rätt att 
vederbörande bPgärt nådigt tillstEmd att få öfverlemna 
don till räddningsväsondot, sii synes det mig att en dylik 
åtgärd, o huru fördröjd, nu bör vidtagas. 

Några för~nclringar i räddningsväsendets organisation 
hafva icke förekommit under iirot och endast några fil. 
förändringar haf,-a inträffat med personalen, genom <löds
fall, mon do sålunda lodigblifna platserna hafva genast 
blifvit fyllcla meJ dertill lämpliga personer. 

Carlskrona den 20 Januari 1871. 

Carl J(leman, 
f. d. Jnspt·ldör för Hiiddnine-s"tiscndct. 
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Ett besök i Dartmouth. 
(Somma•·cn 1870.) 

I början af Juni mhad besökte kaelettkorvetten "af 
Chapman" engelska staelen Dartmouth, i hvars hamn do 
skolskepp'täro förlagde , ombord i hvilka de engelska 
sjökadettorne erhålla sin första uppfostran för yrket, och 
intresset att bese en elylik uppfostringsanstalt hos en af 
vedelens största sjönationer var så mycket större, då, en
dast för några få år tillbaka, en fristående läroanstalt för 
sjökaelettor blifvit ordnad i Sverige. 

Dartmouth är en liten stad, belägen i en af Englands 
bördigaste och vackrasto provinser, "Devon", ej liingt in
nanför "Start point", vid utloppet af floden "Dart", som 
bildar en hamn, omgifven af höga kullar, hvilka sky<lda 
för alla >indar. De omgifvancle höjderna skymma stadon 
från sjösidan till dess man inkommit i sjelfva harnnöpp
ningon. Då man vid angöringen passerat don gamla 
fästningen "Dartmouth Castle", bobgen pil nnstra sidan 
af hamnöppningen, visar sig, sommartiden, en bland do 
härligasto naturtaflor. Öfvorallt ser man sig omgifven af 
ett starkt kuperad t landskap, höljclt af en saftig grönska, 
och elen lilla staden, vid foten af kullarna, med sina h vita 
hus gör, tillsammans mod de här och der på höjderna 
spridela villorna, ett särdeles angenämt afbrott mot den 
gröna bakgrunden. Midt emot "Dartmouth Castle", på 
motsatta stranden, ligger on annan gammal fästning, kal
lad "Kingswoar Castle". Stadens byggnader ligga i all
mänhet mycket nära stranden. Den har egentligen en
dast 2:ne hufvudgator, löpande långs med strandkanten, 
den ena bakom och öfver den andra, och höj<lernas stig
ning är så stark, att de bakom varande husens fot lia-n 
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ger niisbn i samma höjd med dc närmast under ståeneles 

tak. Antalot innevå1wre i staelen iir 4,GOO. Handeln 

s:rntes ej vara betydlig. Flere af dessa utmärkta engel

ska. ''Yachter" gingo dagligen ur och in i hamnen, gif

vande ett ökadt intryck af den komfort och rikedom, 

som det omgifvande landskapet i öfrigt syntes angifva. 

Orsaken till att så många "Yachter" här visade sig är, 

att staden har en "Yacht-club", bildad år 1866, räknan

de inom sig medlemmar af de mest betydande "Yachts

men" i England. En dag visade sig en tremastad större 

ångbåt i hamnen. Den förde standert på toppen, och 

ombord befann sig "the Commodore of the Yacht-club". 

Korvettens befäl visades den utmärkta artigheten att 

blifva inbjudet i klubben, och att hafva fritt tillträde dit 

under uppehållet i hamnen. Klubbens lokal var belägen 

vid stranden af den del af staden, som benämnes "Kings

wear", och b vilken ligger, pil. motsatt sida af floden, midt

emot den egentliga stadsdelen. På denna sida är äfven 

jernvägsstationen belägen. Af den lilla stadens märk

värdigheter mil. endast nänuns, den äldsta af dess 4 kyrkor, 

"S:t Saviour's". Denna kyrka uppfördes redan år 

1372, och den utgör ett bevis på stadens ålder. Kyrkan 

synes, såväl till sitt yttre som inre, vara bibehållen se

dan donna tid. I dess inre är den rikt försedd med för

gyllningar och ornamenter, Dess altartafla, föreställande 

Christus uppväckande Lazarus från det döda, sadPs här

skrifva sig från 15:e seklet. -På en gata, kallad "Butter 

walk", finnas 111igra gamla egendomliga byggnader, hvil

ka i fordua dagar varit med hvarandra förenade. Carl 

den 2:e och bans hof säges hafva bebott dessa byggnader 

under en kortare tid. N ewcomen, känd som en framstå

ende maskinkonstruktör, föddes och lefde i denna stad. 

Staden har vid dess öfre ända ett mindre varf. Straxt 

ofvanför staden ligger, på .;)n af höjderna, ''Mount Boone" 

med sin vackra park, en egendom tillhörig Sir Henry 

0:-, 

P. Seaie, Bart., som dessutom eger en stor del af jorden 

närmast omkring staden. Floden "Dart" erbjuder den 

besökande månza vackra scenerier och att förPtao·a en 
~ ' o 

färd uppför densamma på en af de ångbåtar, som trafi-

kera floden, är ett af dP angenämaste nöjen. Öfveralit 

pa~s~rar man höga höjder med en härlig grönska. At

slnlhga nätta landtlms pryda äfven flodens stränder. Ef

ter niigra fil timmars färd kommer man till staden "'l'ot
ness". 

Straxt efter korvettens ankring syntes flere låno-a 

och smala blitar ("rece boats"), med skarp fart, komn~a 
roende utför floden ned mot korvetten. Komne i när

heten af densamma, såg man dem ros af unga "gentle

men", klädde i flanellsdrägter, särdeles lämpliga vid kapp

rodder. De unga "gentlemännen" befunnos vara kadet

t: r frå~. skolskeppet "Britannia", och hvilka begagnade 

sm fnt1d för att se korvetten. De sågo friska och fri

modiga ut, samt hade ett ledigt och angenämt sätt. Mån

ga minuter dröjde det ej heller förrän bekantskapen mel

lan de svenska och engelska kadetterna var gjord och 

snart fick man nöjet att se små grupper af dem gö~a en 

än närmare bekantskap, på salningarne, rårna, ja till och 

med på bramknopen. Flere af de svenske kadetterna 

blefvo bjudne att medfölja i deras båtar vid affärden 

och efter erhållen till:'itelse härtill, såg man den frisk~ 
ungdomsskaran "flyga af", i de lätta båtarue uppför flo

den, upprörande vattnet med sina kraftiga årtao· ej olika 

ett stimm af lekande "porpoises". Under de d
0

~gar kor

vetten låg. i hamnen voro ynglingarne ofta tillsammans, 

och säkerhgen knöts, mellan mången af dem, en bekant

skap af längre varaktighet än stundens. En dag anord

nades en kapprodd, med 2 engelska kapproddsbåtar, 

mellan de svenska och engelska kadetterna. Afståndet 

var mellan korvPtten och "Britannia", omkring en minut. 

En dag var korvettens befäl inbjudet på middag hos 



"Britunnias" officerare, och samma afton hade man äfven 

nöjet att se cJe svensim och engelska kadettorne svänga 

om med hvarandra i en dans, arrangerad p& ett af "Bri

tanuias" rymliga batterier, efter musik af "Britannias" 

musikldir. De engelska kadetternos "cricketficld" blef 

naturligtvis äfven en gemensam tummelplats för dc båda 

nationernas ynglingar. 

N u några ord om sjelfva undervisningsanstalten. 

Ett stycke uppför floden, något ofvanom sjclfva sta

den, samt några kabellängder från land, ligga 2:ne ör

logsfartyg, det ena ett tredäcks f. d. ?mgskcpp, "Brita n

nia", det andra ett linioskopp "Hindostnn". Båda skep

pen ligga förtöjda i linie med hvarandra och förenade 

medelst en brygga, gående från medlersta batteriet, förut, 

på "Britannia" till en öppning akterut på "Hindostan" 

och i höjd med dess öfversta batteri, Dessa båda fartyg 

äro inredda till en första undervisningsanstalt för de en

gelska sjökadetterna. Båda fartygen äro utan bestyck

ning och takling, men förut i "Britannia" finnes hennes 

mesanmast mod stänger och rår, och på hvilkcn kadet

torne emellanåt exerceras. Alla portöppningar äro för

sedda med fönster. Låtom oss först besöka "Britannia", 

som är Jet egentliga skolskeppet. 

Det medlersta batteriet, hvilket man först beträder, 

då man besöker detta fartyg, utgör ett slags exercis- och 

uppställningsplats för kadetterne. Akterut på detta bat

teri är officerarnos rymliga och beqväma mess belägen. 

På understa batteriet finnas flera rymliga salar, hvarest 

voro upphängda olika slag af sjömaningsarbeten, och der 

en större samling af starka modeller för undervisningen 

i sjömanskap, såsom för ankararbeten, upp- och aftakling 

m. m., var förvarad. På trossbotten hade kadettorne si

na kojplatser; här stodo äfven deras sjökistor, hvari 
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kadetternas kläder och öfriga porsedlar förvaras. Pil öf

versta batteriet var kadetternos utmärkta mess belägen 

och här intogo de sina måltider. Under en öfverbygg

nad på däck voro lektionsrummen belägna. Dessa voro 

omgifna af ett galleri, hvarifrån man kunde se in i lek

tionsrummen, och hvarest dagofficern kunde tillse kadet

torne utan att ingä i lektionsrummen och möjligen störa 

undervisningen. Ett stort badrum fanns äfven med en 

rymlig zinkbeklädd bassin, hvilkon genom kranar kunde 

fyllas med vatten, så att det gick upp till midjan. Uti 

ett större, väl inredt sjukrum sköttes kadetterne för lin

drigare likommor, men vid allvarligare sjukdomsfall flyt

tades de sjuke i land, i närheten af fartvO'en der ett 
• kh JO l 

SJU us var uppfördt och hvilket tillhörde anstalten. Ett 

bibliothek fanns derjemto ombord, och hvarifrån kadet

terne hade tillgång till goda böcker. Goda nautiska in

strumenter funuos äfven. Chefen för kadettorne bodde , 
akterut i 2:ne våningar, den ena på öfversta batteriet, 

den andra på däck, båda förenade medelst en spiraltrap

pa. Chefens familj brukade äfven bo dcrstädes. Uti ett 

särskildt rum fanns en hel del små modeller öfver kutt

rar, ''Yachter" och båtar; dessavoro kadetternos enskil

da t~llhörigheter, och här fingo de roa sig med att sjelf

va t1lltalda dem efter eget sinne och smak. Vi passera 

nu bryggan och gli ombord i "Hindostan". 

Ombord i ''Hindostan" fanns äfven en del lektions

rum; men för öfrigt användes detta fartyg hufvadsakli

gast som bostad för besättningen, hvars antal var un"'e-
fär 300 man. 

0 

Besättningens hufvudsakligaste sysselsättning är att 

göra rent i fartygen, och att passa upp kadetterne. Till 

ö. kadetter hörer en uppassare. En del af besättningen 

tJenstgör som instruktörer ät kadetterna, vid deras un

dervisning i en del ~jömanskap. För kadetternos öfning 

) 



i O.'ltrodd ocl1 b?ttars manövrerande funnos 12 långa och 

smala kapprodds-båtar, i hvilka de dagligen, under friti

derna öfvado sig i rodd. Dessutom hade do några kutt

rar, i ' h vilka do, under tillsyn, fingo öfva sig i båtsegling. 

'_Pyärs i land, ner vid stranden var en mindre gymnastik 

belägen ; der bredvid hade de äfven sin badplats, som

martiden. · Några bestämda gymnastiklektioner gåfvos ej, 

utan användes gymnastiken endast för kadettornes nöjes 

skull under fritiderna. Den var i allmänhet tillgänglig 
' 

1 timme dagligen. Ett stycke upp i land hade kadetter-

no sitt "cricket field", der de uuder sina fritider öfvade 

sig mod bollspel. 

För deras viJare nytta och äfven nöje Hig förank

rad, i närheten af "Britannia", en kanonångbåt, med 

namnet "Dapper", barktaklad, och å hvilken öfningar 

fö1·etogos i segelexercis m. m. Det var äfven kadettorne 

t illåtet att o-å ombord, under sina fritider, i detta fartyg, 
. ' o 

och sjelfva, på egen hand, roa sig med att göra loss se-

gel, taga ner riir och stänger etc., mon de vora skyldi

ga att vid fritidens slut hafva. återställt allt i sitt förra. 

skick. 

Allt syntes ombord i fartygen, hvad det yttre be

träffar, vara för kadettorne inrättadt på ett utmärkt sätt 

och i en storartad skala, som endast en stor och mäktig 

nation har rftd att åstadkomma. 

Kadetternos närvarande antal var 170. 

Bestämmelser för antagningen till kadett: 

] ) ':l'venne inträdes-examina hållas årligen, under öf

verinseende af amiralitetets "Director of Education'', den 

första, den 3:e Onsdagen i Juni, och den andra, den si

sta Onsclao-en i November; men antagningen till kadett, 

af cle godl~ände kandidaterne, räknas, i förra fallet från 

den 15 Juli, i det sednare från den 15 Januari. 
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2) De inträdessökande få ej, vid inträdes-examen, 

vara under 12 eller öfver 13 års ålder. 

3) Det fordras att hvarje kanelidat skall undergå en 

läkareundersökning efter gifna bestämmelser, och fordras, 

att kandidaten skall, vid densamma visa sig, till sin 

fysik, fullt lämplig för tjensten i flottan . Han måste 

hafva god helsa och vara fri från kroppsliga fel , fel i 

talorganet, i syn och hörsel, samt från anlag till kropps

ligt eller ärftligt lidande eller svaghet af något slag. 

Han bör dessutom, i alla afseenden, vara väl utvecklad 

och kraftig till sin ålder. 

Kandidat, som ej godkännes vid läkareundersölmin

gen, uteslutes alldeles från flottan. 

4) Kandidat skall framvisa : a) Prestbetyg. b) Be

tyg öfver godt uppförande, för de 2 sista åren, från lä

rarne i de skolor~ i hvilka han blifvit undervisad, eller, 

om han blifvit uppfostrad i hemmet, friin hans informa

torer eller presten i den församling, hvari han bor. c) 

Intyg öfver god helsa. 

5) Antalet kadetter, som får antagas vid h varje in

trädes-examen, bestämmes af amiralitetet, och endast 

dubbla antalet, som far antagas, inkallas till täfian om 

inträdet. 

6) I den allmänna inträdes-examen fordras: 

a) Att läsa ett stycke ur en modern, erkänd, 

engelsk författares. arbete 100. *) 

b) Att med ledighet, korrekt, skrifva en-

gelska efter diktamen. 100. 

c) Att läsa, öfversätta och resolvera ett styc-

ke från franskan 100. 

(Hjelp af lexikon tilHites vid öfversättningen.) 

d) Arithmetik, till och med vanliga brilk, 

decimalbråk, regula de tri . 150. 

e) Bibliska historien 100. 

*) Silf•·o•·na bclj da dc hf>ffsla IH'lJff som kunna erhållas, 
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7) Efter denna allmänna inträdes-~xamen sker den 

s. k. täflings-examen, men ingen kand1dat får täfla om 

inträdet såvida han ej åtminstone erhållit '/10 af de 
' h . 

betyg, som här ofvan äro tecknade för varJe ämne, 

och ej nog härmed, han skall dessutom hafva uppnått en 

betygsumma af 250 points. o • • .. • 

8) De kandidater, som salunda bhfYlt berattlgade 

till täflan, aflägga täflings-examen i vissa af nedannämn

da ämnen, och hvilka de sjelfva ega att utvälja. 

a) Arithmetik. Blandade exempel. . . · · 100. 

b) Algebra. De 4 första räknesätten och ~råk 100. 

c) Euclide1. l:a Boken till 22 propositionen. 100. 

d) Franska. Öfversättning fdl.n engelska till 

franska . 100. 

e) Latin. Att läsa, öfversätta och resolvera 

ett stycke från de 2 första böckerna af "Cesars 

de Bello Gallico" eller "Virgilii Aeneid", och 

att öfversätta lätta stycken från engelskan till 

latinet. 
f) Engelslra historien. Från början af Jacob 

den 1 :s regering till närvarande tid . 

g) Gt·unddragen af nutidens geografi • . • · 

h) Nllgot lefvande, främmande språk, utom fran

s/orm. Att läsa, öfversätta och resolvera ett styc

ke, och att öfversätta ett engelskt stycke på sam-

ma språk 
i) Elementar-ritning . 

100. 

100. 
100. 

100. 
100. 

Inga betyg, uppgående till mindre än 1
/ 8 af här of

van tecknade betyg, tillhörande ett sjelfvaldt ämne, kom

ma att räknas till godo vid det helas bestämmande. 

9) Kandidater, som lyckats i täflings-examen, anta-

gas ombord i "Britannia". . 

10) Kandidat, som erhållit antalet pomts, bestämda 

för den allmänna inträdes-examen, men som ej lyckats i 

tHfiings-examen, tillåtes att täfla ånyo vid nästa inträdes-

HH 

examen, utan att erhålla ny kallelse. Kandidat tillåtes 

ej att täfla flera än 2 gånger. 

11) Den kandidat, som ej infinner sig vid nästa in

trädes-examen, efter att ban erhållit kallelse, tillåtes ej 

att infinna sig utan ny kallelse, undantagandes vid sjuk

domsförfall, bestyrkt af en af styrelsen godkänd läkare, 

i hvilken händelse ett uteblifvande anses som misslyckad 

täflan, berättigande kandidaten att infinna sig vid en föl· 

jande examen. 

Under vistelsen ombord i "Britannia". 

1) Kadetternos vistelse ombord i "Britannia" är bo

stämd till 2 år. Hvarje år indelas i 2 terminer. Sedan 

kadetten, efter dessa 2 år, tagit sin ~lut-examen, öfver

flyttas han i det sjögående öfningsfartyget för ett il.rs vi

dare undervisning. 

2) Terminerna äro: fril.n den l Februari till den 15 

Juli, och från den 31 Augusti till den 20 December. 

3) De årliga ferierna äro: 

6 veckor vid midsommar, 

6 , , jul, 

l vecka vid påsk. 

4) Antagen kadett skall vara försedd med följande 

effekter: 

l uniforms-jacka 

l par , byxor 
l uniforms-väst 

l , mössa 

2 arbets-uniforms-drägter (en af tjock blå flanell, en af 

"pilot clotb "). 

l uniforms- arbetsmössa. 

12 hvita skjortor. 
12 kragar. 

G nattskjortor. 

12 par ull-strumpor. 
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3 par hvita flanollsby:x:or, väl krympta. 

6 par kalsonger. 
3 hvita flanellskjortor . 

12 handdukar. 
6 flanellvästar. 
2 svarta sidenhalsdukar. 

2 par hängslen. 
3 par snörstäflor mod tjocka sulor. 

1 klädesborste. 
l svamp. 
1 nattsäck. 
l säck för kläder. 

12 näsdukar. 
1 par skor med starka sulor. o • 

Byxorna skola vara utan fickor, och pa arbetsJackor

na får endast finnas en ficka p& vonstra sidan. 

D essutom skall kadetten vara försedd med följande 

böcker m. m. 
In man 's tabeller. 
Boyer's franska dictionär. 

Ollendorf's franska öfningar (liten upplaga). 

'l'odhunter's algebra (liten upplaga). 

Collier's engelska historia. 

Atlas. 
Moroll's engelska gramatik och analys. 

Scott's "Lady of the Lake". 

Barnard Smith's shilling arithmetik. 

6 större och 4 små anteckningsböcker. 

1 ask stålpennor. 
12 pennskaft. 
6 små blyertspennor till anteckningsböckerna. 

Cirkel-bestick; samt under l: a terminen anskaffas: 

En sjökista. 
3 örngottsvar. 
l tagclmadras.~. 

l tag-olkuclde. 
2 filtar. 
l täcke. 
1 spegel. 

4 större och 2 mindre antoclmingsböclwr. 

Böcker och kläder skola vara tydligt n1 ~ll'kta mod 

kadettens hela namn, instrumontema mod namn-initia
lerna. 

5) Årliga . betalningen för en kad t> tts vistande om

bord i "Britannia'' är bestämd till 70 L., dori ej inbe

rälmadt kostnaden för kliidor etc.; samt 50 L. betalas 

för kadetts ett-åriga vistelse ombord i det sjögtLonde öf

ningsfartyget. "The Lords Commissionos'' af amiralite

tet hafva dock rättighet att välja, bland de kandidater 

som kallas vid hvarje 1/,:års-xamen, ett antal oj öfvor

stigande 12, för hvilka den årliga betalningen ombord i 

"Britannia" endast är 40 L . Dessa 12 utväljas bland 

söner af officerare i flottan, af marin-ofiieorare och af ci

vila tjenstemän tillhörande "the Board of Admirality". 

Vid valet fästes endast afseende på föräldrarnos förmö

_genhetsvilkor. 

6) Vid slutet af hvarje termin llBJlos examen 

och en extra examen vid påsk med första ftrots lm

dotter. 

7) Kadett, som antages i Augusti och underkännes 

i exarnem i December, varnas att blifva relegerad följ au

de p:\isk, ifall han ej visar tillräcklig förbättring. Kadett, 

som antages i Februari och undorkännes i examon vid 

pll.sk, blifver på samma sätt varnad i afseende å nästa 

examen i Juli. Kadett, som underkännes vid en följan

de examen, blifver relegerad. 

8) Kadetternos anhöriga äro skyldige att mottaga 

dem under midsommar- och julferierna, men under påsk

feriorna kunna kadettorne få vara qvar ombord i "Bri-
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tannia". Kadettornes resor under ferierna betalas af de
ras föräldrar eller anhöriga. 

9) Ombord erhålla kadettorne handpenningar för 
hvarje vecka, och alla utgifter för deras nöjen bekostas 
fdin fartyget. Anhöriga äro derför uppmanade att ej 
gifva dem några handpenningar, undantagandes då de 
komma ombord eller återvända från permissionen, och 
dB. må summan ej öfverstiga 10 shillings. 

Det hufvudsaklciga af dagliqa rutinen ombord i 

10) 61 30m f. m. 

7 15 
7 50 
s 
8 25 
8 30 
8 50 

12 

12 15 
l 

3 30 
3 45 

4-

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
e. m. 

" 

" 
" 

,, 

"B rita n nia". 
(Sommartiden.) 
Kadettorne uppstiga, tvätta och klä
da sig etc. 
Mönstring, exercis enl. order. 
Bön. 
Frukost. 
Straffade kadetter mönstras. 

, , inspekteras. 
Mönstring, vakterna till undervis· 
ning och öfning i sjömanskap. 
Bort från undervisningen, klädsel 
till middag. 
:Middag. 
:Mönstring, vakterna till undervisning 
och öfning i sjömanskap. 
Bort fril.n undervisningen. 
I land för förströelse (Onsdagar och 
Lördagar kl. ll 15m), badning enligt 
order. 
:Mönstring och exercis med straffade 
kadetter. :Mönstring ånyo kl. 6. 
(Onsdagar och Lördagar, mönstring 
och exerCis kl. ll 30m, mönstring 
ånyo kl. 31, 41 30m och kl. 6t e. m. 

• 

fjt 

6 
7 
9 

9 

lO 

6t 
7 
l 
l 
2 
2 

5 
6 

111 
12 

6t 
7 
7 
9 

lO 
12 
-1 

4 
G 
4 
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30'11 e. m. Kadettorne återvända ombord. 
50 

" 
~Iönstring. 

" 
The; derefter frivilliga studier. 

" 
Bön; m essrummen städas, kaelettorne till 
sina kojer, utom "the Cadet Captains". 

30 
" 

Kaelettorne lägga sig ; dag-officeren gör 
rund. 

" 
Eldsläckning. "Cadet Captains" till kojs. 
Dagofficern gör rund. 

Vintertiden förändras rutinen sålunda : 
45rn f. m. Uppstigning, klädsel etc. 
25 

" 
Mönstring och exercis. 

e. m. Kadettorne i land för förströelse. 
30 

" 
straffade kadetter mönstras och exerceras. 

30 
" 

Kadettorne ~itervända ombord. 
50 

" 
Mönstring. V akterna till undervisning 
och öfning i sjömanskap. 

30 
" 

Slut med undervisningen. 
30 

" 
The. 

Om Lördagarne. 
45•n f. m. Bort från undervisningen. 

" Mönstring för utdelning af hanclpennin-
gar etc. 

Om Söndagame. 
45m f. ::n. Kadettorne uppstiga, tvätta, kläda sig etc. 
15 

" 
Mönstring och skingring. 

..--
DO 

" 
Frukost. 

30 
" 

Divisioner. 

" Gudstjenst. 
15 e. m. Middag. 
15 

" 
Gå i land. 

30} " 
Gå ombord (vintertiden). 

" " 
( sommarticlon). 

50 
" Mönstring och skingring (vintertiden). 
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6t 20111 e. m. 

G 30 
7 30 

, 
Mönstring och skingring (sommartiden). 

The. 

" 
Gudstjenst. 

11) Antalet befäl och lärare, ombord 1 "Britannia", 

är enligt)'Navy List". 
"Captain" 
"Commander" 
"Lieutenants" 
"Staff-Commander" 

1 
1 
4 
1 

"Additional- , l 
"Chaplain och Naval Instructor" l 
"Additional " l 
"Staff Surgeon" l 

"Surgeons'' . 2 

"Paymaster" l 
l 
2 
G 
l 

"Additiunal 
" "Assist. paymasters" 

"N a val Instructors" 
"Civilian" 

Summa 24. 

12) Den dagliga tjensten skötes närmast af en dag
officer och en piket-officer, samt af "the Chief Captains" 
och "the Captains of Cadets", hvilka utväljas bland 
kadetterne. 

13) Kadettorne äro indelade 1 2 vakter. 

Dag-officern : 

14) Han har befattning med allt, som rörer kadet
ternas skyldigheter, han är närvarande vid bön och mlU
tider, gör de nämnda runderna etc., mottager alla rappor
ter rörande kadetterne, och utreder alla klagomål, så 
fort sådane ega rum. Under kadettornes fritider sköter 
han fartygets tjenst. 

10i 

Pilret-of(iccrn 

15) Han har tillsyn öfver båtarne, då han är borta 
med kadettorne för deras öfning i båtsegling m. m.; 
han sköter all fartygets tj ens t under le ktionstimmarne 
(då han ej är borta med båtarue ), han komplimenterar 
kommande fartyg, mottager officerare, gör "di visioner" 
med manskapet etc.; han medföljer kadettorne i land 
då de skola leka och bada. 

"The Chief Captains" och "Captains of Cadets". 

16) "The Chief Captains" skola göra sitt bästa att 
vaka öfver föreskrifternas följande och hafva att öfver
vaka ordningen i fartyget; de äro särskildt skyldiga att 
tillse att "the Captains" fullgöra sina åligganden med 
noggranhet och opartiskhet, och skola rapportera den 
"Captain" som felar uti att göra sin tjenst i enlighet 
med cle gifna föresluifternas anda. 

17) Der finnes en claghafvande "Chief Captain", 
som afgifver alla rapporter och vakar i öfrigt öfver 
tjensten. 

18) De nyantagna kadetterne fördelas på "the Chief 
Captains" och "Captains", b vilka derföre äro skyldiga att 
undervisa do förstnämnda om deras skyldigheter, tillse 
att cle ej kitsligt behandlas m. m. 

19) "The Captains'' hafva närmasto tillsynon under 
"the Chief Captains", såväl i land som ombord, under 
möns h ingar, i lekt:onsrumman etc. De tillse att kadet
torne äro snyggt klädde m. m. 

Några af föreskrifterna i ö{rigt. 

20) Kadettorne få ej föra oljud i trapporna eller på 
bryggan mollan båda fartygen. 

21) Kadettorne äro förbjudna att leka ombord i 
"Hindostan", men få promenera på däck och öfra bat
teriet pCt ett stillsamt och passande sätt. Deremot äro 
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kadetterna tillåtna ätt loka på "Britannias" däck och un
dra batteri, men ej annorstädes. 

23) Kadettorne få ej sitta eller hänga i portarne, 
kasta eller langa någonting genom desamma. 

23) Kadettorne få ej föra oljud till väders, och un
der inga viikor få de anropa båtar, tala eller göra tecken 
till förbifarande personer. 

24) Utom för att hemta någonting i sina kistor, få 
ej kadettorne besöka trossbotten om dagarne, och aldrig 
förblifva der längre, än som är verkligen behöfligt. 

25) Kadettorne få ej tilltala besättningen eller bru
ka något familiärt sätt mot densamma, eller gifva pen
ningar till uppassarne. 

26) Kadettorne fB. ej ingS. i någon af officerarnes 
hytter. 

27) Kadetterne fB. ej köpa, sälja eller byta klockor 
och ringar etc. sins emellan; ej heller sälja och gifva 
som pant sådan egendom till nS.gon annan person. Om 
kadett önskar köpa någonting, ej längre brukbart för nå
gon annan, mB.ste han dertill begära tillstB.nd. 

28) Kadetternos kläder mönstras mB.nadtligen af offi
cerarne, eller så ofta som det mB. anses nödvändigt. 

29) Uppassarne äro förbjudna att föra ombord nå
gonting till kadetterne, äfvensom att af kadett01·ne emot
taga gåfvor i penningar eller andra artiklar, af h vad slag 
det vara må. 

30) Ombyte af kläder göres. Söndagar och Thors
dagar, natt- och dagskjortor, "flaneller", strumpor och kal
songer. Tisdagar, skjortor och strumpor. Lakan och örn
gottsvar ombytas en gB.ng i veckan. 

31) Kadettornes kistor inspekteras af divisions-officern, 
minst en gång i miinaden. 

32) Då kadettorne äro i båtarne, få de ej ro utom 
en viss gräns af hamnen. 
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33) Kadettorne f& ej besöka staden eller ingå i nå
got hus utan permission. 

34) Hvarje lärare skall föra en journal, upptagande 
de olika ämnen, i hvilka dagligen undervisas, såväl som 
anteckningar, rörande kadettornes uppförande och fram
steg, samt andra anmärkningar, som må anses be
höfliga. 

36) Fredags-aftname skall hvarje lärare ifylla vec
korapporten öfver uppförande och framsteg inom hans 
klasser, i ändamål att ett utdrag deraf må på Lördagar
no kunna leronas chefen. 

J([asser för uppförande. 

36) Alla antagne kadetter placeras i 1:a uppförande
klassen. 

37) De kadetter som brutit i disciplin, så att deras 
uppförande ej är tillfredsställande, placeras i 2:a uppfö
rande-klassen. 

3R) Kadett i 2:a uppförande-klassen uppflyttas i den 
1:a, om hans uppförande visar sig mycket godt under 4 
på hvarandra följande veckor. 

39) Kadetter, som äro i 2:a uppförande-klassen, 
hafva ej rättighet till permission från Lördagen till 
:Måndagen. 

40) Kadetter i 2:a uppförande-klassen mönstras en 
1

/ 2 timme tidigare om morgnarne än de i l:a klassen, 
samt straxt efter aftonbönen. 

41) Kadetter i 2:a uppförande-ldassen få ej begagna 
de blå Mtarne. *) 

42) Kadetter i 2:a uppförande-klassen få ej vistas i 
lektionsrummen, annat än under undervisningstimmarne. 

43) Då kadetterna äro i land, få de af 2:a upp
förande-klassen ej gå annorstädes än direkte till och 
från "the Cricket field" . 

*) 1\adcllcrne h af va ncmlit:rn el l par liint::rc och ,·achare roddbåtar, 
målade i ljushlått. ' 
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Straff: 
44) Förbrylelse . 

a) Ouppmärksamhet eller 
oordning vid exercis eller 
undervisning. 

b) Opassande oljud eller 
prat, då tystnad är anbe
fald. 

c) Oordentligt uppförande 
eller opassande skämt un
der fritiderna. 

d) Försent uppstigande, el
ler om de komma försent 
till mönstring. 

e) Att vara slarfvigt eller 
opassande klädd, eller att 
fara illa med sina kläder. 

Sira/f. 

a) Exercis eller undervis
ning, under fritimmarne, 
under en 111 eller hel tim
ma, och permissionsförbud. 
(Ej öfverstigande 3 dagar). 

b) . Sker det i messen; ät
ning vid särskildt bord. 
Om annorstädes ; exercis 
under en 1

/ 1 eller hel 
timme, samt skrifning af 
10-bO afskrifter af de 
föreskrifter de brutit mot. 

(2 dagar.) 
c) Straff, i enlighet med 

b ; och om det har af
seende på kojerna, vid 
utpurrning eller gående 
till kojs, så få de felande 
hållas på däck fr&n kl. 
8,3o-9,!o c. n1. Ej nå-
gon exerCis. 

(3 dagar). 
d) Uppstigning eller lägg

ning en 1
/ 2 timme eller 

hel timme före de and! a. 
(4 dagar.) 

e) Permissionsförbud och 
hänvisning till chefen i 
afseende å handpennin
garne. 

(3 dagar.) 
Ofvannämnda straff kunna för en dag tilldelas af 

()fficerarne ; 

• 
f) Olydnad mot befallnin

gar. 

g) Opassande uppförande 
1 messen. 

h) Opassande uppförande 
mot vakt, tjonare eller 
manskapet i öfrigt. 

i) Oordentligt uppförande 
eller lek under tjensteut
öfning, bestraffning, i lek
tionsrum, eller under ti
der, då tystnad skall ega 
rum. 

k) Att gå der det är för
bjudet, eller bristande 
uppförande i båtar eller 
i land. 

l) Att föra oljud, eller 
nojsa med kamrater. 
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f) Exercis en timme dag
ligen, permissionsförbud, 
skrifning af 10-50 af
skrifter af de föreskrifter 
de brutit emot. 

(4 dagar.) 
g) Att äta vid serskildt 

bord, med eller utan straff 
efter punkt f. 

(4 dagar.) 
h) Straff i enlighet med 

punkt f. 
(4 dagar) 

i) Straff i enlighet med 
punkt f, och punkt c, om 
det harafseende & kojerna. 

( 4 dagar.) 

k) Straff i enlighet med 
punkt f. samt förbud att 
gå annorstädes än på "the 
cricket field" under friti
derna, under en månads 
tid. 

( 7-30 dagar.) 

l) Straff efter punkt f, 
och utstängning från m ess · 
rummet, samt straff c, 
om det är tillämpligt. 

(4 dagar.) 

För förbrytelser efter punkt c, hvilka må anses 
hafva öfvergått till vana, må straffet fördubblas, eller 
rapporteras till chefen för Yiclare bestraffning. 
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m) Oordentligt bruk af eld och elddon 
n) Insubordination eller vanvördnad mot 

förmän. Rapport 
o) Omoraliskt tal eller uppförande, falsk- till chefen. 

het eller undanflykter. 
p) Oriktigt egande af andras egendom. 

45) Till vissa straff hö re r att blifva placerad antin
gen i "the Cockpit mess" eller i "the Defaulters' mess." 

46) Kadettorne i "the Cockpit mess" uppstiga vin
tertiden kl. 6 och sommartiden kl. 5 f. m. Derefter 
hafva de exercis intill timman för bön, då de placeras 
i en serskild del af messrummet. 

47) Kadettorne i "the Cockpit mess" erhålla: 
till frukost; The, torrt bröd eller skorpor; 
till middag; Färskt och salt kött, h varannan dag, pota

tis och bröd, men ej öl ; 
till afton; detsamma som till frukost. 

Kadettorne i denna mess blifva, under måltiderna, 
sittande intill dess de andra lemnat rummet. 

43) Kadetterne i "the Cockpit mess" vistas, från 
kl. 7 f. m. till böntimman, i ett af lektionsrummen, 
hvarest de sysselsättas med att afskrifva föreskrifterna 
för denna mess. Afskrifterna lemnas till dagofficeren. 
Kadettorne i denna mess få ej hafva någon gemenskap 
med de andra under ofvannämnde tider. Efter aftonbön 
vistas de på halfdäck till dess de befallas att lägga sig. 

49) Kadettorne i "the Defaulters' mess" äro uneler 
sina måltider under omedelbar uppsigt af dagofficeren; 
på alla andra tider, eller i hans frånvaro, efterses de af 
m essrummets "Captains." 

50) De kadetter, som tillhöra elen sistnämnda mes
sen, tillåtas ej att sätta sig vid något annat bord, än det 
för dem särskildt afsedda; och orn de skulle lemna sitt 
bord, befallas de att utgå från messrummet, och blifva 
rapporterade. 
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51) Kadettorne i denna mess erhålla ej perm1sswn 
från Lördagen till måndagen. De skola dessutom skrif
va en afskrift af föreskrifterna för denna mess, och få ej 
tala under måltiderna. 

52) Kadettorne i "the Defaulters' mess" erhålla: 

Till frukost; detsamma som vid de andra borden, 
undantagandes kött och smör. 

Till middag; detsamma som vid de andra borden, 
undantagandes soppa, öl eller extra rätt; samt salt kött 
h varannan dag; 

53) Undervisningen i sjömanskap sker efter nedan
nämnda schema, och äro kadettorne för denna undervis
ning indelade i 5 afdelningar. 

8 
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Ter-

miner. 

l:o 

l:a- afdel~ 12:0: afd;!= ~ -i~. afdel-,4:~ afdcl-,5:e_ afdel-
ningen. nmgen. mngen. nmgcn. nmgen. 

Mast- och rå- Hå- och Sfft'I-
Sjömanill[;S- modell, Dap- modell , Dap- AnkarmodelL Båtar. 

rummel. per, eller me- prr ellrr mc-
sanmasteol. sanmastcn. 

Sjömaning, 'rakla ma- Detsa_mma Detsamma 
logg, lod ster och som 1 _1 :a soT?- 1 _ 2:a 
och kom- bogspröt. afdelmn- afdelnm-

Ro och 
segla. 

pass. gen. "-~g>.::e.::.n:.__._+-----

1 Klargöra Talda klyf- Talda och Arbeten Segla. 
2:o \takling, lä- _ver- och upp~aga med ett an-

ra flaggor. Jagerbom. rar. kare o. lm
belarbeten. 

Klargöra Upp- och Slå under,
1 

Förtöjning! Båtmanö-
seO'el kom- ned stän- refva, ber- och kabel- ver. 
pa~s, ' fl.ag- ger och ga segel. arbeten. 

3:o -o-or und- dir, försä-
b , o 

4:o 

vikande af kra rar. 
ombord-

läggning. 

Talda, pa- Talda ma
tent logg, ster och 
lod, kom- rår. 
pass, sig-
naler, und
vikande af 

ombord
läggning. 

Segelar
beten. 

Ankarar- Båtmanö-
beten. ver. 
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54) Efter slutad kurs i "Britannia" aflägger kadett 
examen i följande: 

Arifhmelilr. Till och med qvadratrötter. 

Algebra. Till och med enkla eqvationer. 
Euclides. 3 böcker. 

Pl. Trigonometri. Enkla logaritm-expressioner, rät
vinkliga och sned-vinkliga trianglar, dessas tillämpning 

pli lättare probiernor i navigationen. Probierner om pej

lingar, distanser och höjder. Bruket af transportören. 
Grunderna för sjömätning. 

Definitioner. I navigation med figurer och förldarin

gar, om equator, ekliptika, horisont, tid etc. 

Navigation. Friigor angiiende kompassen, paralellseg

ling, vexande metoden, middagsarbete, exempel i naviga

tion, lokal-missvisning och metoderna för dess bestäm
mande. 

Instrwnooter. Bruket af sextant och azimuth-kom
pass, att mäta vinklar och pejla. 

Observationer. Att bestämma longitud genom krono

metrars missvisning och latitud i artificiel horisont, att 

finna kronometerns grundfel och dragning. 

Sjölwrt. Att afsätta pejlingar, distanser, kurser, skep

pets ställe etc. , konstruktion af sjökort och att konstuera 
ett vexande kort. 

Franslw. Ollendorff's öfningar. 

S(. Trigonomotri. De första reglarna, rätvinkliga tri

anglar med en 90° sida, storcirkelsegling och pro
blemer. 

Fysisk Geografi. 

Naut. Astronomi. Latitud genom solen och stjernor, 

longitud genom kronometer, missvisning genom amplitud 

och azimuth. 
Analytisl• Trigonometri. 

summan af 2 vinklar och 
egenskaper. 

Grunderna, samt till och med 

bevisen för logaritmers hufvud-
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E l l l · t · Tudor. Stuart eller Brunswiek-nye s ra us orwn. , 

perioden. 

Hvad som här blifvit anfördt äro de hufvudsakliga
ste bestämmelserna för dc engelska sjökadettornes upp
fostran. :Märkligt är det stora afsecnde, som numera fä
stes vid deras teoretiska uppfostran. Den stränga inträ
des-examen, och att kadett ej får i någon examen un
derkännas mer än en gång, utan att i så fall vara nöd
sakad att lemna anstalten, bevisar den vigt som fästes 
vid de teoretiska kunskaperna. Märkligt är äfven att 
kadetternos undervisniug sker vid en plats, der ej något 
örlogsvarf finnes. För nligra få år tillbaka var sjökadett
skolan förlagd i Portsmouth, men af flere skäl flyttades 
skolan till Dartmouth. Ombord i "Britannia'' lefde ka
detterne i särdeles sträng afsöndring från besättningen 
och de voro förbjudne att med någon af den inlåta sig i 
samtal. Kadettorne få ej, under sitt 2-åriga vistande 
ombord i "Britannia", försöka sig till sjös. Det händer 
ock att en eller annan af dom, sedan han lemnat "Bri
tannia", och kommit ombord i nitgot sjögliende öfnings
fartyg, måste lemna sin plibörjade bana, i brist afförmå
ga att t~Ja sjön och anlag för yrket. Kansko ynglingar
no äfvon väl mycket Iefva afsöndrade från den öfriga 
v01·lden, då de hafva så litet tillfälle till familje-umgänge, 
som förhållandet nu är. 

Kadetterne sågo i allmänhet friska, starka och fri
modiga ut, säkerligen en hufvudsaklig följd af deras här
dande förströelser med rodd. och bollspel. Allt var dess
utom gjort för att härda och utveckla ynglingarnos fysik, 
och att vänja dem vid ordning och disciplin. Kadetter
ne; få ej sjelfva taga någon befattning med sina kläder, 
siisom borstning m. m., utan allt sådant verkställes af 
uppassare; det skulle ej , som det sades, gli an enligt 
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engelska förhållanden. Beqvtirnligheten ombord var sär
deles stor, och efter hvad yttrades, kommer nog en och 
annan af kadettorne att känna en betydlig skillnad i 
komfort, då de komma ombord i ett ~;jög:S.ende fartyg, 
der oj ett sådant utrymme och så många beqvämlighetor 
kunna dom beredas. 

Om resultaten af i England verkställde försök till 
utrönande af lämplig krutsort för grofva refl'lade 
kanoner, meddelar oss "Tidskrift far Rrigsvresen" 

följande: 

Dit man började införa reffiade kanoner kom man i 
England genast till den åsigten, att det vore önskligt 
att kunna använda ett mindre häftigt krut till dessa, än 
det förr brukliga kanonkrutet. Man trodde sig uppnå 
detta ändamål utan att på annat sätt ändra kruttillverk
ningen, är att göra kornen större och antog det s. k. 
"Large-grain-rifle-powder", hvars korn passera genom, och 
blifva liggande på messingssikt med 4 och 8 maskor på 
tummen. Krutkornens ökade storlek gaf en betydligt 
ökad antli,ndningshastighet åt krutladdningen och medför
de derföre mycket större effektiv verkan, men efter han
den fann man likväl, att det storkorniga krutet af sam
ma skäl, tvärtemot ändamlilet, och isynnerhet när det 
användes i stora laddningar, ansträngde pjeserna ännu 
mer än det gamla. Då man för ett par B.r sedan inför
de 10 och 12 tums reffiade kanoner, beslöt man derföre, 
att till dessa använda ett serskildt slags krut, "Pellet
Powder", i hvilket hvarje enskildt korn är pressadt i form 
af en liten cylinder af 3/ ,. "diameter och 1

/ /' höjd. Sam-
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tidigt började Englands artilleri8ter att med all var sys
selsätta -sig med krutfragan. Härvid drog man förmån 
af ett af kapten Andrew N o bel uppgjord t förslag till on 
ytterst sinnrik apparat för att uppmäta tidsintervallerna, 
under hvilka en projektil passerar åtskilliga punkter i 
loppet, hvaraf man åter kan räkna sig till gasens tryck 
på hvarje punkt. Kanske skall det framdeles blifva 
tillfälle att i denna tidskrift något närmare redogöra för 
denna apparat. Här kan det .-ara nog att säga, det man 
under försöken, som ännu icke äro helt och hållet afslu
tade, anTändt flera sorters krut för att undersöka h vilket 
som minst frestade pjesen, såsom ''large-grain-rifle-pow
der", "pellet-powder", det i Ryssland, Prenssen och Hol
land för svåra kanoner använda prismatiska krutet och 
slutligen ett nytt slags krut, som kallas "pebble-powder", 
hvars sprängande vorkan man sökt att moderera icke 
blott genom att öka kornens storlek, utan ock genom att 
öka kornens täthet till l, s istället för l, 7. som eljest är 
det engelska krutets. Vid tillverkningen pressas krut
blandningen med hydraulisk press emellan plåtar, af 
hvilka den ena är rcffiad på den ena och den andra på an
dra leden. Man får härvid en mycket hård krutkaka, 
som lätt låter bryta sig i fyrkantiga korn af nästan lika 
storlek. Detta "pebbel-powder" gaf de bästa resultater
na af alla krutsorter. Visserligen visade det sig att man 
måste för att gifva projektilen samma lJastighet med 
detta, som med "large-grain-rifle-powder", använda nå
got större laddningar, men i en 8 tums kanon gåfvo 
aeqvivalenta laddningar ett maximum tryck af 4,450 
atmosferer för det sistnämnda krutet och blott 2 350 

) 

atmosferer af "pebbel-powder". Denna krutsort är der-
före nu antagen för samtliga grofva, reffiade, engelska 
kanoner till följd af en nyligen utkommen skrift afkap· 
ten Majendie: "English guns and foreign critics", hvars 
innehåll för öfrigt är en skarp kritik öfver de. kända 
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preussiska pansarförsöken 1868 och den ryska kaptenen 
Doppelmayers skildring af dessa. Förhållandet emellan 
de engelska kanonernas förra laddningar af "large-grain
rifle-powder" och de sednare laddningarne af "pebbel· 
powder" är följande: 

(Uppgifterna äro i svenska skålp. och fot.) 

• Lm·ge-grain-rifle-
powder". "Pebble-powder". 

Kanon. Proj!'klilvi~:t. Lnddninff. Init.-has!. Laddninff. Init. -hast. 

7" 6~ tons. 122,0 'if. 23,35 'il. 1494 fot. 46,27 'fl. 1573 fot. 
8 9 

" 191,0 " 38,84 " 1357 
" 37,14" 1437 

" 9 12 
" 

2G5,3 , 45,64 " 136ö 
" 53,07 " 1437 

" 10 18 
" 424,6 " 63,fj8 " 1316 

" 74,29" 1428 
" 1l 25 

" 530,7 " 7 4,29 " " 90,21 " 1428 
" 

Orå färg för tornfartyg. 

I Danmark har nyligen utkommit en order, att gr& 
färg skall användas till mll.lning af tornfartygens däck, 
såväl som till de delar af fartygen sjelfva, som ligga 
öfver däcket. Denna färg synes i mer än ett afseende 
lämplig för ofvannämnde ändamål. Den är ekono:::nisk, 
ty hvarken saltvatten eller skamfilning förändra i syn
nerlig grad utseendet af föremRl, öfverstrukne med den
samma. Är färgen tillräckligt ljus, sa modererar den i 
ganska märkbar grad solvärmens inverkan på jernet, 
hvilken hvar och en, som sommartiden haft sin verk
samhet inom pansarfartyg och i synnerhet på monitorers 
jernkädda däck, nogsamt måste hafva erfarit. Slutligen 
är ett föremål af ofvannämnde färg på liingt när icke så 
lätt urskiljbart på längre distanser och isynnerhet i disig 



120 

luft, eller emot kala klippor och berg, som ett af mör
kare färg, hvarföre den grå färgen äfven i reut strate
giskt afseende synes vara fördelaktig. I Holland, Eng
land och Frankrike har grå färg länge varit använd för 
monitorer eller andra mindre tornfartyg. 

Utförd sJötJenst noder år 1870. 

Carlskrona station. 
Ji'regarten "Vanadisn. Chef: komm.-kapten E. Odelstierna; 

sjötåg fortgående från 1869 till Medelhafvet · 
' afm. den 4 Juni, 

J(orvetlen "Gefle." Chef: komm.-kapten F. Thorssell; sjö
tåg fortgående från 1869 till Syd-Amerika och 
\V est-Indien. 

D:o D:o Chef: komm.·kapten J. U. G. Ameen; 
sjötåg till England, Havre och }Iedelhafvet · 

' sjötåget fortgår. 
Horvetten "of Chapman", kadettfartyg. Chef: komm. F. 

Thomson; besökte Lissabon; cm b. den 21Ma1· ·' afm. den 15 September. 
liarvetten "Raider". Chef: komm.-kapten O. Lagerberg; 

profturer i Östersjön; emb. den 13 Oktober, 
afm. deu 24 November. 

Monitorerna "John Ericsson" och "Tiwrdönn. Chef: komm.
kapten C. G. von Otter; sjötåg i Ösjersjön; 
emb. den 24 Maj, afm. den 19 November. 

Horvetten ''Thor". Chef: komm.-kapten O. Lagerberg; båts
manstronsporter; emb. den 22 April. afm. den 
11 Maj 
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Briggen ~Nordenskjöld". Chef: komm.-kapton A. Rahmn 
sjötåg i Östersjön och Kattegatt; emb. den 3 
Maj~ afm. den l Oktober. 

3 S/reppsgossebriggar. Befälhafvare: komm.-kapten N. A. 
Fischerström; fartygschefer: löjnanterna Y. N. 
Christierson, G. M. Stael von Holstein och 
O. Ljungqvist; emb. den 6 Maj; afm. don 30 
Augusti. 

](anonbllten "Gunhild". Chef: kapten O. R. Nordenskjöld; 
expedition till Göteborgs skärgård för att hjelpa 
haverister; fortgående från 1869; afm. den 4 
April. 

D: o D:o. Chef: löjtnant G. v. Krusenstierna; trans
porter; emb. den 3 Augusti; afm. den 6 Au
gusti. 

D:o D:o. Chef: kapten F. Bonnett; expedition till 
Göteborgs skärgård för att hjelpa haverister; 
emb. den 22 Oktober; expeditionen fortgår. 

HanonbiUen "Ingegerd". Chef: kapten G. af Kloreker; sjö
tåg till N m·ges vestkust för skyddandet af 
fiskerierna; emb. don 28 J anum·i; afm. den 
29 April. 

D:o D:o. Chef: kapten K. Peyron; för verkstäl
lande af lodningar i Kattegatt; emb. den 11 
Juni, afm. den 10 Augusti. 

D:o D:o. Chef, löjnant A. G. Ericson; transporter; 
emb. den 8 Oktober, afm. den 20 Oktober. 

J(anonbåtarne "Ingegerd" och "Hogland". Chef löjtnant A. 
Gyllenskjöld, diverse transporter; flera gånger 
in- och afmönstrad. 

](anonbllten "Hoglandn. Chef: löjtnant A. Breekström; di· 
verse transporter; flera gånger in- och af
mönstrad. 



122 

Stockholms station. 

lirmonbåten "Al(hi!d". Chef: kapten A. Broberg, till Got
land för att bistå haverister; emb. den 19 
April, afm. den 21 Juni. 

J(anonbåten "Svensl;sund". Chef: kapten O. Frölin, till 
Gotland för att bistå haverister,; emb. den 23 
April, afm. den 21 Juni. 

Sjvmälningsfartyget "Eolus" m. fl. Chef: kapten F. Malm
berg; sjömätningar i Stockholms skärgård; emb. 
den 12 Maj, afm. den 5 Oktober. 

Jakten n llow". Chef : löjtnant E. Oldberg; triangelmät· 
ningar i Norrbotten; emb. den 12 Maj~ afm. 
den 12 Oktober. 

Siwnerten "Amphion". Expedition till anställande af artil
leriförsök i Stockholms skärgilrd. Öfverste
löjtnant O. T. G. Keyser chef för expeditio
nen; emb. den 24 Maj, afm. den 16 Augusti. 

En millskjutnings-expedition med exerci,-;skolans man
skap bestilende af: 
Chefsfartyget "Brynolf". Major P. Virgin, chef för expedi

tionen. 
[(anonbålen ''Jiotala". Chef: kapten Q. Oronhjelm. 

D:o "Astrid". Chef: kapten H. Smeclberg. 
Expeditionen inmönstrade den 24 Maj och afmön

strade den 22 Juni. 
En rekognoscerings- och öfnings-expedition bestå

ende af: 
Angfartyget "Hare''. Öfverste O. H. Kreuger, chef för ex

peditionen. 
Chefsfartyget "Ingeborg". Major O. R. P. Ulner, chefför l afd. 

D:o "Brynhilda." Major O. G. Lindberg, , , 2 , 
D:o ''Brynolf". Major O. \V. N. A. Hjelmstjerna 3 , 

Pansarbåten "Shöld" . Chef: kapten \V. B. Forsell. 
D:o "Garmer". Chef: kapten O. O. Engström. 

Hanonbåten "Svenslrsund". Chef: kapten O. R. Fröl6n. 
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Ilanonbålen "Al{hild". Chef: kapten A. Broberg. 
D:o n Motala". Chef: kapten G. Lagercrantz. 
D:o "Carlsund". Chef: kapten R. von Hedenberg. 
D:o "Aslö,rl'. Chef: kapten P. E. Arrehnius. 
D:o "Astrid". Chef: kapten H. Smedberg. 
D:o "Sigrid". Chef: kapten J. Ohristierson. 

Expeditionen inmönstrade den 25 Juni och afmön
strade den 29 Oktober. 
Angfartyget "SirVldmön". Chef: kapten P . Oronhjelm1 6 

gånger in- och afmönstrade. 

Uppgift å det antal offioerare af hvarje grad som 
under året 1870 varit sjökommenderade. 

Af Kongl. Flottan: 
Kommendörer . l. 
Kommendör-kaptener af 2:a kl. 8. 
Kaptener . 19. 
Löjtnanter 25. 
Underlöjtnanter. 17. 

Summa 70. 

Af Kongl. Slcärgårds-m'tilleriet: 
Öfverste . l. 
Öfverstelöjtnant. l. 
Majorer 4. 
}{aptener . 13. 
Löjtnanter 12. 
Underlöjtnanter. 8. 

Summa 39. 

l 
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Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, General· 
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 

(Kong l. Bre f.) 

Den 11 N ovembor 1870. Lotskaptenen och ridda
ren B. W. Thornarrder förordnas att vara ledamot uti 
komiteen för uppgörande af nytt lotsreglemente i stället 
för insjuknade kommendör-kaptenen m. m. K. L. Natt 
och Dag. 

Den 25. Instruktion för beklädnads-direktionen vid 
Skärglhds-artilleriets kanonim·kår fastställes. 

Den 14 Januari 1871. Reglemente för anskaffning 
och underhåll af beklädnad och sängkhider för marin
regemontet år 1871 fastställes. 

Den 2G. Ett arvode af Jorntio rdr rmt i månaden 
tilldelas den officer af sjövapnet, som beordras att tjenst
göra i landtförsvars-departerrientets kommando-expedition 's 
statistiska afdolning. 

(Generalorder.) 

D. 23 Nov. 1870. Uppbördsläkaren å afmön~trade kor
vetten ''Balder" skall aflemna sin uppbörd och afgå från kor
vetten. För den · händP.lse att "Balder" skulle skynd
samt behöfva inmönstras, skall en af stationens läkare 
kommenderas såsom uppbördsläkare ii korvetten. 

Den 24. Korvetten "Thor" må i ~Iaj månad näst
kommande år användas för hemtransporterande af 
Mtsmän. 

Den 25. Korvetten "Gefle" skall, för hennes nu 
förostaende expedition, förses med Remingtongovär. 

Den 2G. Löjtnanten vid flottan A. A. h Palander 
tillåtes att, under sin honom nu beviljade tjenstlodig-
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hot samt irishmclande semester, föra pastånfartyget 
"Polhem". 

Den 1 December. Kanonångslupen "Astrid" och 
ångfartyget "Sköldmön" skola afrustas och uppläggas. 

Den 12. Löjtnanten vid kongl. Skärgårds-artilleriet 
C. F. Ekermanu skall oförtöfvadt afresa till England för 
att under ett högst 3 månaders uppehåll derstädes, och 
i öfverensstämmelse med hvad kongl. brefvet af den 13 
sistlidne Juli föreskrifver, söka att inhemta närmare kän
nedom om minväsendets nuvarande tillstånd i storbritan
men m. m. 

Den 14. Kanonbåten "Ingegerd." må afrustas. 
Den 17. Kaptenen vid kong l. Skärgårds-artilleriet 

och riddaren F. Malmberg beviljas 3 års tjensledighet, 
från och med den l April 1871, för att såsom befäl
~afvare å ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart inom 
Ostersjön. 

Den 22. n-Ionitorerna "Thordön" och "Tirfing" samt 
korvetton "'rhor" skola afmstas. 

Den 23. Löjtnanten vid flottan A. G. Ericson be
ordras att, från och med don l Januari 1871, vara supp
leant åt inspektören för lifräddningsväsendet, i stället 
för kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya reserv
stat friherre R. O. G. Cederström, som med nämnde dag 
entledigas från sagda befattning. 

Den 27. Kanonångslupen "Alfhild" skall afrustas. 
S. d. Korvetton "Balder" skall afrustas. · 
Den 10 Januari 1871. Alla hädanefter ledigblifvan

de manskapsnummer vid marinregementet skola tillsvi
dare lemnas o bosatta. 

Don 13. Kaptenen vid kongl. Skärgårrls-artilleriet 
och riddaren grefve A. T. P. Oronhjelm skall efter till 
lotsdistrikts-chef utnämnde kaptenen O. W. B. J. For
sell tillsvidare vara chef för 1 :a kananier-kompaniet med 
åtnjutande af derför på stat bestådda förmåner. 
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Den lG Januari. Kongl. Förvaltningen af sjöären
dena cgor att utarbeta och till chefen för sjöförsvars-de
partementet telegrafiodes inberätta hvad förut ålegat de
pötchefen i Götheborg angåeil.de svenska E:ller utbudska 
örlogsfartygs in- eller utlöpande till och från Götheborgs 
skärgård m. m. som kan vara anmärkningsvärdt. 

S. d. En komite skall tillsättas i Carlskrona för 
att utarbeta förslag till fullständigande af nu gällande 
artilleri-exercis-reglemente. Befälhafvaren för kongl. flot
tans station i Ca:rlskrona eger såväl att utse och beordra 
komiteens ledamöter som att bestämma deras antal, samt 
att till chefen för sjöförsvars-departementet insända ko
miterades blifvande förslag åtföljdt af eget utlåtande i 
ämnet. 

Den 25. Af de två vid Bergsunds mekaniska verk
stad för sjövapnets räkning under byggnad varande pan
sarbåtarna skall den mindre bära namnet "Fenris" och 
den större namnet "Gerda"; den vid ingeniör Lindberg's 
mekaniska verkstad för sjövapnets räkning nu under bygg
nad varande pasarbåten skall bära namnet "Hi/dur". 

Nämnda tre pansarbåtar skola tillhöra kongl. Skärgårds
artilleriot. 

Den 31. Punkten 17 (ursprungligen punkt 18) i 
det genom generalorder af den 23 April 1868 ändrade 
reglementet för Kongl. 1\<Iaj:ts flottas artilleri·båtsmans
kår af den 5 Oktober 1860 skall erhålla följande lydelse: 

- 17. Artilleri-båtsman, som blir befordrad till korp
ral, frånträder egande artilleri-båtsmans arvode, utan att 
derföre uppböra att tillhöra artilleri-båtsmans-kåren. 

Den 7 Februari. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. 
vid kongl. flottan och riddaren J. U. G. Ameen skall, 
efter kommendör-kaptenen af 2:a klassen och riddaren 
E. Odelstierna som på egen begäran entledigas från tyg
mästare befattningen vid Carlskrona station, tillsvidare 
vara tygmästare vid kongl. flottans nämnda station, med 
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åtnjutande af det derföre på stat bestådda arvode och 
öfriga förmåner. 

Den 10 Februari. Korvetten "af Chapman's" nu
varande bestyckning af 24 'it::ga kanoner af Ostorman's 
modell skall utbytas emot ett lika antal 30 fl:ga kano
ner af 100 kulors vigt tillhörande däcksbestyckningen å 
lirrioskeppen "Stockholm" och "Skandinavien". 

Den 11. Följande fartyg skola rustas vid Carlskro
na station: 

Korvetterna "Norrköping" och "Josephine" för att, för
seelda med fulla förråd kunna inmönstras omkring den 
26 nästkommande Juni. 

Korvetten "af Chapman" för att försedd med proviant 
och utredning för 4 1

/ 2 månader, kunna inmönstras om
kring den 15 nästkommande l\'Iaj och utgå på öf'ningståg 
med sjökrigsskolans kadetter och elever. 
Korvetten "Balder" för att kunna utsändas på prof och 
besigtningsresa vid första öppet vatten. 
Briggen "Nordenskjöld" för att, försedd med fulla förråd 
kunna inmönstras omkring elen l nästk. J u ni. 
Korvetten "Thor'' för att kunna gå till sjös i vår så snart 
dess tjenst erfordras. 
Kanonbåten "Ingegerd" för att, försedd med fulla förråd, 
kunna utsändas vid första öppet vatten. 

Den 11. Vid skärgårds-artilleriets station i Stock
holm skola följande fartyg klargöras för att vara färdiga: 
vid första öppet vatten: 

Kanonångsluparna "Alfhild" och "Svensksund". 
samt omkring den 20 nästlc Juni: 
Pansarbåtarna "Sköld" och "Garmer". 
Kanonängsluparna "Motala", "Carlsund", "Sigrid" och 
"Astrid". 
Augslupen "Kare", 
Chefsfartygen "Ingeborg", "Brynhilda" och "Brynolf". 
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V attanfartyget "Roxen"; 
samt behörigt antal segel och roddbåtar för skärgårds

öfningar af ungefär samma omfång som fjolårets. 

Derjemte skola de under byggnad varande pansar

bätame "Fenris", "Hildur" och "Gerda", sedan de af 

vederbörande verkstäder i sommar blifvit levererade och 

af kronan antagne, utrustas för att kunna utsändas på 

expedition i skärgården. 

Den 16 Febr. Kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts 

flottas nya reservstat, friherre R. O. G. Cederström be

ordras härigenom att, med åtnjutande af derför på stat 

bestådda förmåner, tillsvidare vara chef för 4:e Blekinge 

båtsmanskompani efter aflidne kaptenlöjtnanten F. L. 

Pettersen. 

Den 21. Kaptenen vid kongl. skärgårds-artilleriet 

F. H. Klintberg tillåtes att emottaga och bära den me

dalj, som Hennes Brittiska Majestät behagat tilldela ho

nom för hans deltagande i England's krig på Nya 

Zeland. 

Den 25. Kommendören vid flottan och riddaren 

af K. S. O. m. m. A. F. Pettersen skall, efter kommen

dör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat och 

riddaren K. L. N att och Dag, som på egen begäran 

entledigas från equipagemästare-befattningen vid Carls

krona station, tillsvidare vara equipagemästare vid kongl. 

flottans nämnda station, med åtnjutande af det derför på 

stat bestådda arvode och öfriga förmåner. 




