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l rsberiittelse af förech·aganden *) i l :a Vetenskaps
klassen (Taktik m. m.) 

Få af de sjökrigsyrket tillhörande ämnen förete 
under det tilländalupna året relativt s[t små förändrin
gar eller framsteg, som dem, hvilka inom Kongl. Örlogs
manna- sällskapet äro fördelade på l:a vetenskapsklas· 
sen. Slaget vid Lissa står alltjemt på sista bladet i 
sjökrigshistorien och de erfarenhetsrön, sjökrigskonsten 
derifrån hemtat, tyckas ej varit tillfyllestgörande för be
stäm mandet af, hvilka taktiska rörelser ellerformeringar, 
som under en sjöstrid blifva fördelaktigast, eller praktiskt 
utförbara. Vi finna åtminstone inom de tre största sjö· 
makterna, England, Frankrike och Rys:sland thearierna 
för flottans manövrerande väsendtligen o lika och må
hända b!ott hos den sistnämnde systematiskt genomförda. 
:Man arbetar dock snart sagdt öfveral1t på vinnande af 
erfarenbet i taktiskt afseende och på fullkomnande af 
den redan högt uppdrifna färdighet uti evolutioner, som 
nutidens dyrbara materiel häfver, men man har i all
män het inskränkt sig till öfningar i denna riktning, och 
att på kortaste tid och väg utföra de formeringar, som 
anses under sjöstrid förekomma. Vore detta nog, skulle 
säkerligea ej den dag vara aftägsen, då det skulle finnas, 
om jag så nl.r kalla det, en internationeJ taktik, såsom 
förhiillandet var, då vinden ensamt utgjorde den moto· 
riska kraften, och åsigten blott var delad, om fördelakti
gaste ställningen under en sjöstrid var den till lovart, 
eller den i lä. Vid handterandat af nutidens sjökrigs
materiel ingä så många factorer, lovart eller lä finnes 

*) Kapten M. von Krusenstierna . 
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ej mera, begge partierna röra sig mod samma hitthet i 

alla riktningar och med en hastighet, som n[id rlindiggör 

den snabbaste uppfattning, såväl hos högste befälhafvarne 

som hos hvarje fartygschef; artilloristricl omvoxlar med 

ramning och torpedaanfall och för alla dess under en 

sjöstrid f<irekomrnando förstörelsemedel är sv!lrt, om ens 

möjligt, att uppgöra uftgra gcnerela, bestämJa taktiska 

reglor, som passa under alb fiirh[lllanden . Nutidens sjö

taktik milsto blifva imlividuol för hvnrje land och bero

onde af beskaffenheten af <loss sjökrigsmateriel samt af 

den terrllng, der denn:> materiel skall operera; den kan 

sannolikt ej på tbeoretisk yäg beräknas och derefter sam

manskrifvas, utan den måste genom öfningar, så nära som 

möjligt liknande det verkliga kriget, så godt som ord för 

ord plockas ur praktiken. I England der blifvande sjö

strider sannolikt komma att utkämpas flotta mot flotta, 

o beroonde af kustens formation, der föreslår man eskarlor

öfningarnos onlnancle efter en för sjökrigföringssättet 

mera änclamiUscnlig plan, iln den hittills använda; man 

kan gerna säga, att man föreslår antagandet af den prin

cip vid cskaderöfningarno, som tvenne år varit följd vid 

Svenska sjövnpnet, nemligen krigsöfuingarnes närmande 

så mycket som möjligt till likbet m.cd hlifvande verk

lighet. 
Vi tyckas såledE•s inom detta område hafva fi1tt ett 

litet försprång på don rätta vägen, och anhåller jag der

före att i korthet få red ogöra för de svenska eskader

öfningarna under åren 1872-73. Ktta !lr hado förflutit , 

sedan dira krigsfartyg Yoro samhdo i någon större eska

der, då Kong! Maj:t på vuren 1872 anbefallde samman

dragandet af nästan allt flytbart vi ogde ti ll gemensam

rna iifniagar under en chef. Nödviindighoten af gemen

samrna öfningar hade gjort sjg allt mer och mer känn

bar, och den åsigten Ya r tern ligen allmän, att endast på 

denna viig kund0 mm1 uppnå enhet i tjensteu och en 
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rätt uppfattning af den role, sjövapnet hade att utföra 

vid landets förs1·ar. 

Tid rymden, som förflutit emellan dessa båda eskader

i.ifningar, hade utvecklat och förändrat såväl vår krigs

materiel, som sättet för dess användande, hvarföre nuva

ramle öfningar måste gå i en annan riktning än foruna 

tiders. 

Den för eskader-chefen utfardade nftdiga instruktion, 

som åt hans pröfniug och goda omdöme öfverlemnade 

detaljbestämmelserna angåonde öfuingarnas bedrifvandc, 

uppdrog i tydliga konturer öfningarnas ändamål och be

skafl"en het samt augaf de vigtigare strategiska punkter 

och kommunikationsleder, som af chefen borde tagas i 

betraktande vid uppgörandet af programmet för eskaderns 

öfningar, h vilka "hLira så mycket som möjligt närma sig 

till likhet med de anordningar och värf, som vid krigs

tillfälle kan antagas förekomma". 

För att p:l ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla 

desRa föreskrifter, måstl~ fartygen befinnas uti ett mot

svarande stadium af krigsduglighet, d. \7. s. personalen 

måste vara förtrogen med och innehafva en viss färdiD"-
'"' 

het uti handterandet af stridsmaterielen kanoner och 
' 

hanrlnpen. 

Eskaderns öfningar voro också indelade uti: 

l. Förberedande öfningar och 

2. ]!jgentliga krigsöfningar. 

De förberedande öfningarna hade till uppgift: 

':att bibringa befäl, underbefäl och manskap kännedom 

om skötandet af materielen, såväl af vapnen som af sjelf

va fartyget ; 

"att inhämta klinnedom om terrängen kring de punk

ter och trakter af våra kuster och skärgårdar, hvarest 

strid sannolikt kommer att utkämpas, om anfalls- och re

trätt-vägar; valet af positioner, såväl för det egentliga 

som det rörliga positionsförsvaret, således omfattande 



allt, wm borde öfvas för att förbereda de egentliga krigs

öfningarna. 
Befälstecknet öfver de båda årens eskadrar, som ut

gjor:les den första af 19, den andra af 17 fartyg, hissades 

1872 den 22 Juni och nedhalades den 2 September, 1873 

hissades det den 24 Juni och nedhalades den 8 Augusti. 

Tiden för öfningarna utsträckte sig således första året till 

2 månader och några dagar, det andra till blott en och 

en half månad. 

För att på denna korta tid kunna hinna få enhet i 

tjensteutöfningen, enlir våra sjötjenstgöringsreglementen 

datera sig från 1841, då sjökrigsmaterielen var af en 

väsendtligt olika art, och för att bibringa personalen en 

klar uppfattning af öfningarnes ändamål och beskaffen

het, voro båda årens eskader-order serdeles omfattandt> 

uti reglementariska detaljbestämmelser och föreskrifter, 

samt i11nehöllo dessutom en slags handbok eller ledning 

för krigsoperationer inom skärgånlen. 

Eskaderns ufdelningar mottogas af högsta befälhaf

Yaren vid de respektive utrustningsorterna o0h blefvo 

derefter detacherade under den första delen af expeditions

tiden för att utföra de förberedande öfningarne; sR t. ex. 

erhöll pansarbätsafdelningen, hvars krigsoperationsfält 

otvifvelaktigt är skärgården, uppdrag att uppgöra förslag 

till försYarsplaner för vissa positioner inom skärgården, 

till signal- och telegrafstationers samt elektriska telegraf

ledningars anläggande m. m., monitorsafdelningen 1872, 

att vid passerandet utomskärs till vestra kusten anlöpa 

åtskilliga fjordar och uthamnar, för att om dem, sih·i.i.l i 

nautiskt som militäriskt afseende, ingifva yttrande; år 

1873 tillät ej tiden, att dessa öfningar för dem utsträck

tes längre än till Matviks med kringliggande skärgård. 

Kanonbåtsafdelningen erhöll äf,· en under de båda åren 

uppch·ag i den anda, som de förberedande ötningarnes 

ändamål kräfde. 
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I allmänhet företogos, silYäl i början af expeditio

nerna som under loppet af desamma, förberedande öfnin

gar till den utsträckning, som de b&da ilrens Gfnino-stid 
'" medgaf. 

Om ej _de i förhnllande till nuvarande höga priser 

knappa exercts:mslaaen bet)•dliot inslrr';r1kt ··t· · t"d 
.. . b b • " o n1ngs ·l en, 

skulle sakerhgen goda resultater vunnits · af det kloka 

anorduandet af öfningarne. 

~en ståndpunkt af krigshildning, hvarpå våra be

sättmngar befinna sig, är hvarken så J·emn eller så 1 .. rr 
• . 10b

1 

att ICke den fordrar sådana grundliga förberedande öf-

ningar, som endast kunna bibringas uti en exercisskola 

och å till denna hörande fartyg, utan att störande inverka 

på de öfningar, som äro möjliga och lämpliga att å våra 

eskadr~rs farty~ utföra, enär flertalet af manskapet 0111 . 

bord e~ gen~m~att I~ekrytskola och således hafva ingen 

eller nnga ms1gter 1 vapnens bruk. 

Vore åter förhållandet så, som det verkligen bör 

vara, nomligen att å de fartyg, som skola bilda eskadern, 

kunde om bordsändas fullt approberad t manskap, blif

va såväl resultaten af öfningarne bättre, som tiden för 

desamma tillräckligare, ty den tid, som åtgår för att vid 

exerciser, målskjutningar, infanterimanövrar 111. m. rtt en 

med_ dessa öfningar förut hemmastadd trupp återgifva den 

färdighet och säkerhet, som möjligen några månaders 

fr;"'tnvaro från öfning gör behöflig, är alldeles otillrHcklig, 

d~ truppen utgöres af oöf,,adt manskap. Då rekrytbild

Dmgen för vilr bemanning hinner blifva ordnad, för så

vidt båtsmansinstitutionen ej derför sätter oöf1·erstin-lio-a 
l. b b' 

nnder, skall det säkerligen visa sig, med huru mycket 

större lätthet och för tjensten fördelaktigare resultat, man 

skall kunna tillgodogöra sig de i eskaderorderna anbefallda 

förberedande öfningarna. Under de båda sednaste eska: 

drarna var det · derföre obestridligen befälet, som drog 

mesta nyttan af dessa öfilingar, ty de ständiga rekogno-



seringarne af kuster och sbi.rgårdar, in- od1 utltipandd 

till och fr~n hamnar utan begagnande af lotsbitdde, 

gifva en vana och säkerhet att navigera efter kort och 

beskrifningar, till hvars förvärfyande eljest vanligen un

der andra förhållanden åtgår ojemförEgt längre tid. 

'l'ill do förberedande öfningarne må flfvon räknas dc 

evolutions-öfningar, som under dc bftd a åren föroto;;os , 

ehuru vi måhända ej under ett blifvancle krig kommfl. 

att uppträda i större eskadra r. T,·ennc förslag till evolu

tionsbok för pansurfartyg försöktes ; det af 187::? var 

hufvudsakligen grundadt på den Butakoff;;ka principen, 

h vad rörelserna beträffar; h va el åter strids- eller rnarch

ordniugarne angRr, så voro de desamma, soru dom frr. · 

gattkapten .M::r L. Lewal användt'r i sin "Principcs des 

Evolutions Ntwales et dc la Tactiquo des combats cle 

mer pour les flottes cuirassees it helige". Olikheten 

i fartygens dimensioner oeh SYängningsförmåga m. m. 

gjorde troligen, att till 1873 års eskader blef evolutions

boken omarbetad i den rikt n ingen, att förcgl\ encle :'\re t s 

marsch- och stridsordningar voro hufvudsakligen bibe

hållna, men grunden för rörel~ernas utförande var förlln

drad, till, sil. vidt jag förstår, stor fördel för evolutions

bokens användbarhet. Dc egentliga krigsöfningame om

fattade: 

"Bevaknings· (fiirpost-) tjensten" och 

"Anfall och försvar af vigtiga punkter eller positioner". 

]'ör den fiirsta delen af dessa öfningar, eller bevak

ningstjensten gåfvo eskaderorderna klara och fullständiga 

föreshifter, såväl hvad beträffar dess ändamål och in

delning, som dess utförande. 

Den stora vigt denna del 

strid i skärgård, var i orderna 

och åt dessa öfningar egnades 

tid och förhållanden medgåfvo. 

af tjonsten har under en 

serdeles väl frarnhrdl en , 

också don orn~org, som 

Den andra delen af de 
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egentliga krigsöfni11garne omfattadJ SJ.elfva krin-soperatio -
• b 

nerna och motsvarade arrnet'ns simulacrar. 

. Det gc.ncrella antagande, som låg till g rund för dessa 

öfnmgar, förutsatt: ett_ möjligen snart inträffande krigs

utbrott, och ~tt Yl elengenom voro reducerade till landets 

nm·anmdc SJ ijfiirsvar~medel 'amt att 1r1ed d · 
. . . . , ..., (. cssa v1ssa 

dispositiOner komme att vidtagas, s~'lsom: 

. att do pe~·manenta befästningarne vid Vaxholm, Ko· 

d]up~t, Frednksborg och Carlskrona bestyckas med det 

kraftJgaste artilleri vi cga, och att inloppen spärras och 

mm eras: 

att de vigtigasto positioner inom Stockholn1s Söder-

1 . ' 
te ges, Norrköpmg-s och Göteborgs skärgårdar pnssagurt 

befustas med JOrdbattericr, stängsellinier och minor; 

att landets elektriska telegraflinier utsträckes till 

de vigtigasto punkterna i hafsbandet · 
' 

.. att. depoter afo diverse förråder nedläggas på åtskilliga 

stallen mom skärgarden, och 

att starka afdolningar af armeon förläggas i när

heten af dc vigtigasto strategiska punkterna. 

Af sjökrig:smaterielen, h varuti- in beo-ri1Jes utom d t 
• 

b , e 

VI nu ega, äfven det som af inom landet befintlio·a ·lrJo·-
hc: (. b 

fartyg kunde anskaffas och för krigsbruk apteras, för-

delades hufvudstyrkan i Stockholms skäro·ård vid d 

l"l b e 

o 1 -:a positionerna derstädes samt afdelningar vid Söder-

telgevikcn, vid Carlsicrona och vid GöteborO' Pl 
· o• anen 

för båda somrames krigsöfningar nu· uppgjord i öfve 1 ens-

stilmmelse med dettn antngande, och i och för utförand et 

~f dem delades eskadrarna i tvenne hvaraudra temligen 

Jemnst~rka kårer, hvaraf den ena hade till sin uppgift 

att anfalla och den andra att förs1rara den position som 

öfningen afsl\g. ' 

o Vid hnrje sfu.lan krigsöfniog utdelades till de · Lttda 

karcheferna on promemoria öf\'er såväl de dispositioner, 

som, beträffande passagera befästningar, stängsel, minlinier 
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och af armeon disponibla afdolniugar, antogos vara vid~ 
tagne, som och vissa bestämmelser om stridens gång, de 

farleder, som finge begagnas, dr.markationslinier för opera· 

tianens utsträckning, och hvem af de båda stridande 
segern skulle tillfalla, samt när den fick anses afgjord. 

För öfrigt lemnades åt kårcheferna att efter eget om
döme utföra sina respektini uppdrag. Dylika krigsöfnin

gar haf\ra under dessa två årens eskadrar företagits vid 

Strömstad, Horten, Göteb\lrg, Oarlskrona och i Stock · 
halms skärgård vid Siarö och Grincia positi.onerne, båda 

med afslutning vid V ax ho lm. 
Örlogsöfningarne inom fl.\lttan gi.ngo förr vanligen 

uti en annan riktning; då eftersträfvades friretrlldesvis 

uppnåendet af stor precision uti eskaderns rörelser, och 

de olika exerciserna uppdrefvos genom täftan fartygen 

emellan ganska högt, men aldrig utförde m:;~n de mili
tära öfningarna på sjön i form af simulacre, hvarföre 

någon sådan ej heller ingått i större delen af persona
lens uppfostran. För mil.nga blef den sll.ledes ett nytt 

och intressant studium, hvilket i betydlig mån underlät· 
tades af de i denna del serdeles omfattande eskader-

orderna. 
Dessa öfningar fordra dock både tid och mycken 

omvårdnad för att hos det deri deltagandP befälet ut

veckla de kunskaper och insigter, som äro så nödvundi
ga vid opererandet inom en terräng, hvars skickliga be

gagnande mången gång kan fördubbla våra försvarshafter. 
strategiska studier företogas äfven, och vanligen före 

hvarje krigsöfning sattes de båda kårcheferna i tillfälle 
att hos hö"ste befälhufvaren erhålla upplysningar eller 

1:) 

höra hans åsigter i en eller annan rildning om sättet 

för krigsoperationens utförande, och alltid efter afslutan

det af hvarje krigsöfning kallades alla fartygscheferna 

till eskaderchefen, då hvar och en hade att framställa 
!in mening, rörande den utförda öfningcn, samt dervid göra 
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de fursla 0"' eller anmärknin•,.ar han anså"' ledande till <'J , lo 

öfningens f11llkomnande. Vid armeens höstmanövrar har 
bediimandet af d0 båda kårernas- operationer varit upp

draget &t Yissa d0rför utsedda stridsdomare, och utan 

tvifn·l gifver detta ftir tjensten vida Luttre resultat, ty 
att deltagame sjelfva, visserligen under en högre led

ning, diskutera öfningens utförande kan ej leda till ett 

så opartiskt bedömanrle af det hela, som om detta af

gifves af en fristående auktoritet; dessutom huru Litt är 

det ej, att under stridens hetta låta hänföra sig till före
tagande af rörelser, hvilka, om striden varit alh·ar, an

tingen skulle kunnat helt och hållet förtindra stridens 
utgång eller af motståndames projektiler blifva på ett 

slående sätt visade outförbara, men hvilka nu, efter öf

uingcns slut vid den gemensamma diskussionen, fallit ur 

minnet, såsom ej inverkande på den förut bestämda ut
gången af striden. 

Att stridsdomare äfvcn måtte blifva använda vid 
flottans krigsöfningar, synes derföre vara önskligt och 

skall antagligen bidraga till öfningarnas fullkomnande, 

äfven om derigenom ett icke så stort antal sådana skulle 
kunna medhinnas under samma expedition. 

Sjelf\·a krigsöfningarne med sina förberedelser kunde 
just genom inskränkningar af deras antal erhålla en väl 

behöflig tillökning af tid sig amlagne, och öfverskottet 

af expeditionstiden, om sådant uppstår, skulle med fördel 

komma de förberedande öfningarna till godo. 
Under sednaste årets eskadcröfningar försöktes Ufveu 

ett förslag till ny signalbok för flottan; furslaget är upp
stäldt efter samma system, som det i den commersiela 
coden anvä11da och tyckes, efter en noggrannare korek

turläsning, blifva betydligt öfverlägset vår nuvarande 
signalbok. De omfattande öfningar till personalens krigs

bildning, h vilka under de sednaste tvP-nne åren företagits 

vid flottan, hafva. hos dess män uppväckt grundade för-
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hoppningar om vapnets lyckliga inf\irande i .ett stadium 
af snabbt fortgående utveckling. :Måtte öfmngsanslagen 
ökas i ett till do stegrade prisen proportionerligt förhf1l-

l d, så att p•"tmino-cbrist med deraf fiiljande inskränk-an e, , (_ - o , . o o 

nin"' af öfningstiden, icke må förlamande mverka pa vart 
strt~va n de, n t t flottan vid !'lid e meslandets försvar med 

trv"'o·hct skall kunna intaga sin naturliga plats i fiirsta 
JUb 

lin i en. 

(Jns~indt ). 

Om ett prakthsM cch enkelt riiutluingsmedel om 
skeppshord. 

af -s. 

Uti en tid då ombordhiggningar, skeppsbrott m. m. 
dylikt tyckes växa i samma väldiga pruportion, som kö

lar sträckas till såväl segel- ~om ångfartyg, kan det kan
sko icke vara ur vägen att dels upplifva ett iimne, som 
redan förut p?1pekats, dels omnämna de förbättringar, 
l1var till sednaste tiders uppfinningar hunnit uti samma 

sak, nomligen anskaffandet 1da( ett enkelt t·ädclm:ngsme· 

del till menm'skolifs bergning Yid dylika olyckshändelser 
på sjön. 

Uti rridskrift för Si öviisendet, 3rg<1ngeu 1871, häftet 
5-G hises en up]Jsats rörande detta ämue, hvaruti fiir
fattart•n, geuom att återgifva ett föredrag i ''United Ser
vice Institution" fäster uppmärksamheten pfl, hurusom 

örlogsfartyg i allmänhet sakna tillräckliga medel till sina 
ofta flertaliga besättningars räddande vid på sjön före

fallande olyckshändelser, och med afseende deruppå fram

håller "den vanliga hängmattan" såsom ett lätt tillgäng

ligt medel för att, hufvudsakligen vid kollissionor, genom 
sin bärighet kunna hålla "sin man uppe" undpr en hel 

eller half timmas tid, hvilket ofta kan vara tillräckligt, 

om ej båda fartygen drabbas uiaf den olyckan att sjunka. 
Flera exempd, synnerligast från iirlogsmariner, citeras äf

Yen, der mhnga lif förspillts nf brist pil tillräckliga ut
vägar fur deras bergande. 

SRnnt är, att olyvkshändelser på sjön troligen aldrig 

komma att "belt och hållet" upphöra; äfven så att sjö
mannens nästan oundgängliga sorglös het om sig sj elf gör, 

att han alltid med motvilja tänker sig faran, men äfven 

om nummcrkarlen, eller i allmänhet den obetänksamme 
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sjömannen öfvcrlemnar sig åt ett dylikt lättsinne, borde 

dock hvarje hdälhafvare, Yare sig på örlogsfartyg ellrr 

handelsfartyg (synnerlignst de, som äro afscdda för pas

sugNare), finna att äf1en om en olycka icke kan umh·ikas, 

blif1·er dock derutaf ingen följd , att en mns~a mennisko

lif skall förspillas, och bör han alltså ur rent mensklig 

synpunkt vara intressernd utaf att vid dylikt tillfälle 

med lu~n och tillfärsigt kunna miita faran, samt i sitt 

eget medvetande finna en borgen härför, h1·ilken säker

ligen skulle gjort skräckscenerna vid "Atlantic's", "North

ftect's" och ;'Ville du H avte's" förolyckande mindre 

fasansfulla. 
För den, som varit vittne till, att pt\ våra egna lir

logsfartyg en man öfverbord omöjligt kunnat räddats, 

derföre att kultjen var för frisk för 11\ringsbåtarue, samt 

dessutom sett handelsfartyg, der likgiltigheten för men

niskolifs frälsning gått derhän, att den vanliga frälsar

kransen sålts kontant och båtarne placerats i rummet 

för att inbespara oallast, kan billigtvis den frågan upp

stå, huruvida det icke vore förenligt med pligt och sam

vete, samt klok omtanka, att ombord å fartyg ett hitt till

gängligt räddningsmedel funnes, hvilket på samma gång 

det alltid i farans stund verkligen vore till hands, äfvcn 

egde den fördelen att icke vid andra tillfällen onödigtvis 

erinra sjömannen om försigtigbetsmåtten för hans fräls

ning, emedan detta måhända skulle alstra en öfverdrif

ven ömtålighet, kanske till och: med fruktan, hvilkct man 

dock snarare bör söka aflägsna än ytterligare befordra. 

I allmänt bruk finnas visserligen för närvarande såväl 

s. k. frälsarkransar, som lifbälten, hvilka t. ex. ombord 

i de på Norges kuster gående passagerarebåtarue äro 

till ett visst antal bestämda, men dessa och dylika rädd

ningsmedel hafva dock 2:ne vigtiga olägenheter, nem

iigen: 
l :o. att ej lätt uti tillräcklig mängd kunna anskaffas. 
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2:o. att, om detta skullo kunna ske, upptaga alltför 

stort utrymme. 

Frågan iir således: att anskaffa ett ri.iddningsmedel, 

som ej medför dessa olägenhet1~r. 

Det redan omnämnda föredraget i "United Service 

Institution", hvilket derstädes hölls utaf amiral Rydcr, 

har afseende upp;'i att såsom räddningsmedel anviiuda 

den vanliga hängmattan - sådan som den nu är, och 

'då den på grund utaf för,.;ök visat sig duglig att för en 

kort stund hålla en man flott, är ju äfven skäl uti att 

om vid inträffande olyckshändelser intet annat medel 

till räddning gifvcs till hands, med tacksamhet ihogkom

ma amiral Rydcrs uppmaning och anförtro sitt lif - åt 

kojen. Detta sätt att använda hängmattor har dock ej 

anv~ndts annat än som försök till och med inom örlogs

marmor, der den hufvudsakligen förekommer, bvaremot 

sednare tider vetat att tillgodogöra sig mera fullständi

ga och bättre inventioner, hvilka vi vilja något närmare 

o_mnärnna och undersöka, i hvad mån d.e kunna lämpa 

s1g för våra förhållanden. 

. Vi börja med korkmadrasscn, hvilken ganska hLnge 

förekommit här och hvnr inom det privata lifvet, ehuru 

fö1·st på sednare tider den börjat ingå som ett värdefullt 

räddningsmedel ombord å fartyg. För några år sedan, 

då ryska korvetten ".J achont'' låg stationerad i Medel

hafvet, var på försök en del utaf besättning-ens häno--
• 

C' b 

mattor försedda med korkmadrasser, hvilka vore så in-

rätta.de, att på snn~~a gång de tilläto den vanliga hop

rul!mngen och stufmngen utaf kojen kunde madrassen 

ögonblickl_lgen befrias från mattan samt lindas kring 

karlens hf och med en enkel snörinrättning fastsättas. 

Insändaren var åsyna vittne till en dylik ldar<>örino· "att 
• 

b C> 

spnnga öfverbord", hvilken försiggick mycket raskt och 

ordentligt, ock lärer sj el fva försöken att flyta uppå den-
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samma, efter bcLilPts egen utsago, utfallit ej mindre 

fiirdela ktigt. 
Att korkmadrasser på sednare tider börjat anvLlnJas 

äfvon i vårt land, finnor man dernbf, att de i Stockholm 

hos hrr Sandberg & Cook finnas till afsalu, sELväl i parti 

som minut, ähcnsom att hostilllniugar emottagas efter 

hvilken iinskningsmoclell som h elst. Af ni'tgra upplys

nino-ar dorifr1n framn- S. r. att do af\·ttrats till bruk såv-äl o o l ~ 

ä seo-el- som åno-farty·o-, samt hafva då. tillverkats efter 
" " b 

sam rna form och beskaffenhet, som on vanlig hyttrna · 

clrass omuord å fartyg, samt med följande dimensioner: 

liingd 3 alnar; bredd 1 aln; tjocklek 2 tum; tillräcklig 

bärighet f'\ir 3 personer och stB.endo i pris till 7 a 8 rdr 

pr st. 
Intet hinder finnes dock för att m madrasser gjorda 

efter hvilka dimensioner och tillverkningssätt som helst, 

s:"t t . ex. är det ganska gläcljande att erfara, att fur kongl. 

flottans s tation i Stockholm nyligen levererats 34 st. 

lwrkmadrassc r, efter serskild gjord beställning och en

kom lämpade för ' pan sarbåtamo. · Dessa rnadrasser v oro 

öfverst försedda med ett ]aO' utaf ta!!·cl. Dimensionerna: " " ' 
längd :P/

4 
alnar; bredd 18 a 19 tum; tjocklek 2 tnrn; 

klädseln buldan; priset 12,75 rdr, utan taglet 3 'fl, som 

kronan tillsläppte. Bärigheten fullt tillräcklig för 2 man. 

Efter att sålunda till det vigtigasto hafva omnämnt 

korkrnadrassen, bör jag äfvcn omnämna en på sista tiden 

gjord uppfinning, lwill;:en genom sin enkla och praktiska 

anordning förtjona r synnerlig uppmärksamhet utaf en 

ocl1 hvar, hvarföre jag ock med nöje åberopar en ar

tikel, som afhandlar denna uppfinning, hemtad ur "Ber

lingske Tidende". Insändaren af denna artikel, Direktör 

Matthiesen, hvilken äh·en är uppfinnaren af det nya 

rtlcldningsmcdlct, har genom erfarenhet, grundad på en 

hel del försök, kommit till samma resultat som mrmgcn 

annau
1 

nemligen att kork är utaf öfvcrlägsen beskaffen-

het för att tjena till räddningsmedol, men har han dess

utom funnit, att madrassen ej är den tjenligaste formen 

för apparaten, emedan den utgiir ett hinder för att me · 

delst simning kunna fiirflytta sig, och ondast lämpar sip; 

för att flyta uppå. Afven om detta hinder skulle vara 

beroende utaf det siitt, efter hvilket madrassen vore ap

terad till räddningsmedel, kan det clock näppeligen helt 

och hfdlct borttagas, hvarfiire ock herr lVIatthiesen ut

tii.nld, att i stiillet fi ir att använda enkel madrass m ed 

iifverflödig bärighet, betjeua sig utaf on s. k. "Skraa

pude" (dyna eller hufvudkudde) såsom ett dylikt rädd

ningsmedeL Man finner följande beskrifning på eu så

dan dyna, afseeld att användas såsom räddningsmedel 

om burcl: Kojdynan göres 24 tum bred, 7 a 8 tum tjock 

och lG tum l[ing. Dynan delas i tve~me delar, lwillm 

båda stoppas mod spiralskuren korkspån, hvaröfver ett 

tunnt lager krullhår lägges, samt till sist ett öfverdrag 

med vatte ut.tlt segelduk. Så tillverkad blifver den till

r~ickligt bärig för 2 personer; då man Hemligen vet att 

2 Tl kork är tillräckligt att httlla en af!dädd menniska 

uppe, och de i dan ska räddningsväsendet brukliga !if

bältena, hYilka skola kunna hålla en fullt påklädd men· 

niska mf d hufvudet öfver vattnet, endast innehltlla 3 1fl 
'flJ kork, crh1ller en så beskaffad dyna G a 7 'flJ kork, 

hvartill kommor luften emellan korkspånen och krull

håret, som i betydlig grad ökar bärigheten. Dynans 2:e 

hälfter böra vara försedda med axel· och lifband drao·na 
' o 

igenom fyra i hörnen fastsydda ringar; s& nemligen att 

den skeppsbrutne kan taga den ena halfparten pil. ryg

gen, Sl)tn en ton,ister, och den andra p 8. bröstet, med 

dynans flata sida nedät vänd. På så vis buren uppnår 

~en sin största bärighet och skyddar desslikes för möj

hgen förekommande stötar utaf krin r< fiytande föremål o 1 

s~mt, bäst utaf allt, tillåter den olycklige stö rsta möjliga 

fnhet att med lediga armar och ben, simmande kunna 
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förflytta sig och dymedelst p&skynda sin räddning. Ge
nom att i Köpenhamn skriftligt förfråga mig hos utstäl

laren af denna nyuppfunna rädduingsapparat, har jag 

erhållit :Hskilliga upplysningar, så.som t. ex. att priset 

på en sådan dyna i Köpenhamn är emellan f>~33 och . 
l O.oo rdr rmt svenskt, beroende p ä öfverdragets qvalitet 

ocl1 utstyrseln i öfrigt; att stoppningen fördelaktigast 

sker mod s. k. spiralskuren korkspän, äfvensorn att hau 

(uppfinnaren) m ed nöje besYarar a Ila frågor, som till
ställas honom i detta ämne under adress Bt·anddi·rektö·r 

11fatthiesen, Basserieveien ,;ll. 1. Köpenhanm. 
Ehuru uppfinnaren sjelf ftiredrager den nyss beskrif

ua form, så hafva äfven runda dynor blifvit föreslagna, 

bvilka medföra den fördelen, att dc lätt och utan att 

förändra sin fonn kunna inbeslås i kojen. 
Vill man efter denna (ifversigt utaf såväl korkma· 

drassen, som den sednast omtalade dynan, anställa jem· 

förelse dem emellan, skall man finna den sednares be

tydliga företräde och öfverlägsenbct, då man ihogkom

mor, att 
1) Den kan lättare anbringas i nnlig hängmatta, 
2J Att den samtidigt mod egenskapen att kunna 

flyta på tillåter sjelfständig rörelse och förflyttning. 
3) Att den kan erhålbs billigare, b vilket ju alltid 

bör tagas i betraktande, änskönt det borde kunna för

svaras, om vid ett godt räddningsmedels anskaffande, 

mindre afseende fästes vid priset än på sjelfva appara· 

tens användbarhet. 
En iakttagelse bör dock göras för att använda denna 

dyna uti vår nuvarande hängmatta; dynans storlek gör 

uemligen, att den i hängmattan befintliga madrassen icke 

allenast kan, utan nästan bör förkortas med ungefär tl / ~ 
fot för att icke den tillkomna dynan skall behöfva gifva 

kojen ett förändradt utseende. Detta gör dock att ma· 
drassen pil. samma gång kan erhållas billigare och blifver 
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sålunda en ytterligare fördel, isynnerhet vid tillverkandet 

utaf nya. 
Den vanliga benägenheten bos karlen att taga sin 

kavaj eller blåskjorta till hufvudkudde förekommes äfven. 
Ett sista öfverslag på priset vid att tillverka en ny 

madrass med åtföljande ufvan beskrifven dyna, visar, att då 
den nu brukliga madrassen mod öfverdrag kostar 8 a 9 
rdr rmt, bör den med 1 1

/ 2 fot mindre längd kunna er
hållas för . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 rdr, 

komm er härtill räddningsdyna . .. .. . . .... .... 5 ,50 " . 

erhålles madrass och säkert räddningsmedel för I2,oo rdr. 

Dtl. upprepandet utaf detta ämne, och specielt fram 
hållandet af den i Danmark uppfunna apparaten, är 
orsakadt utaf intresse för saken, vågar insändaren häraf 
som ett önskningsmål framställa, huruvida det icke vore 
skäl uti, att anslcaffandet utaf ett enkelt och praktiskt 
räddningsmedel om skeppsbord allvarligt bandhafdes, 
och afseende särskildt fästades uppå, i bvad mån antin
gen korkmadrassen eller den enkla räddningsdynan här· 
till kunde anses lämplig. · 

11 
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Amiralen, :Friherre Otto Gustaf Norden~ldöhls vistelse 
i engelBk tjenst åreu 1799-1801. 

För några och 70 år sodan var krigföringen till sjös 

i hög grad olika med hvad den numera måste blifva. 

Icke ensamt förändringarna i materielen, ntan afven olik

heten i folkens åskådningssätt och den böoT0 g-rad af 
~ o 

humanitet, som man bör hoppas blifva en följd af en 

stigande civilisation och en allt mera ibland ''de djupa 

lederna" spridd kunskap om menskliga rättigheter och 

·skyldigheter, äro bidragande orsaker till ett förändradt 

sätt att föra kriget på sjön. Vi vilja ej härmed stiga, 

att framtidens sjökrig komma att kosta ett mindre antal 

menniskolif än fordom. Möjligheten af ett starkt fartygs 

sänkande igenom en enda stöt af ram eller torpedo talar 

allt för tydligt emot ett dylikt antagande; men den full

komligare utbildning till sjökrigsmännens yrke, som den 

nya materielon betingar, och det sannolika afskaffandet 

af kapareyrket synas böra inskränka krigföringen endast 

till dem, som för sitt landfl försvar egnat sig fit dess blo

diga värf, hvarföre de, som drifva fredliga yrken, torde 

blifva mera ~ln fön förskonade frJ.u att deltaga uti ett 

sjökrigs faror och besvärligheter. Den högre utbildning 

i yrkesduglighet, som nu för ticlen erfordras af 'örlogs

sjömannen, inskränker likväl icke i minsta mån fordrin

garue på honom i afseende pä mod, kallblodighet och 

energ1e. Skall han i dessa afseenelen kunna förliknas 

med sina företrädare inom yrket? Vi drista oss ej att 

besvara denna fråga, som framticlen nog kommer att 

ställa till vårt lands sjömän 
Emocllerlid sakna vi ej i dessa afseenelen stora före

dömen, och oss ti llhör att söka följa deras exempel, som 

fordom hufdat d(m blågula flaggans anseende, och se till 

att deras bragder ej försvinna i glömskans natt. 
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Dess:-~ skiil, samt i öfrigt det stora intresse, som ne

danstående berättelse om ett i unO'domen utfördt SJ"ötå<> 
. b o 

af en af Yår flottas mest framstående officerare erbjuder, 

hafva fönnått oss att gifva våra läsare del deraf. 

Af pietet mot den gamle, längesedan aflidne, ami

ralens minne, och för att ej borttaga något af den enkla 

berättelsens egendomliga intresse, hafva vi ej velat ändra 

"relationens" något gam malmodiga stiliserinO'. o . 

"Relation öfver kampanjrrna åren 1799 och 1800 Jlå Engelska 

ft·egatten "Alcmene" om ~2 kanoner, kommcntlcratl af kapten 

Jlem·y Digby. 

Hans Exellence \Vrangel hade på min begäran lem

nat mig tillstånd att lemna fregatten Thetis och gft uti 

utländsk tjenst, om tillfälle dertill yppades, hvi.lket till

fälle jag fruktlöst sökte uti l\Ialta med Franska flottan 

som gick till Egypten. Deremot emottog Earl S:t Vin: 

ce.nt, i anseende till den höf!ighet han åtnjutit i Sverige, 

1mg~ mod mycken vänskap, hvaraf jag ·under mitt vistan

de 1 Engelska tjensten njutit utmärkta vedermälen. Jag 

lenmade derföre uti Gibraltar fregatten "Thetis" den 20 

Jan. 1799, men nödgades vänta till den 5 .Mars: på fre

gatten "Alcmene", kapten Digby, på hvilkenfre"attLorcl 

S:t Vincent ville placera mig som midshipma~, för att 

~on: han sade: "detta skulle gifva mig den största krigs

ofnmgen, emedan örlogsskeppen myck~tt ligga i hamn". 

~etta dröjsmål, ehuru kostsamt, använde jag dagligen 

pa Engelska varfvet och att lära mig sprilket. 

Under cle 6 dygn fregatten låg i Gibraltar, ombyttes 

fock och stormast, h varefter vi gingo till Tetuanbay med 

officerare och folk för Oadizf!ottan, som dit inkommit 

f~r storm. Under en kort kryssning gick fregatten in i 

f'I.an~ers bay och äntrade en Fransk kapare, som under 
astn1ng t ·t · t"llo 1 . en ag1 sm 1 u y d. V1d denna djerfva manöver 
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lopp fregatten, som vå samma gång nödgades äntra fl'å~ 
lä och vända med prisen från land, fara att stranda. V 1 
togo sedan en kustfarare och återgingo till Gibraltar. 
Här fick kaptenen order att kryssa på nordvestr·a kusten 
af Spanien och proviantera i Lissabon, samt gick följande 
dao-en den 15 April till segels med smit karringar och 

b 
o ro l . stilltje, vid hvilket tillfälle kanon b a tar r an A gez:ras 

fruktlöst försökte attackera oss. Samma dag togs en bngg, 
som underrättade, att ett med qvicksilfvcr rikt lastadt 
Letter- of Marque-skepp utgått ifrån Oadiz. Storm skilj
de oss ifrån vår pris, och då vi om morgonen vände för
devind för att uppsöka den, syntes detta angifna skepp, 
som, oaktadt blåsten, med bramläsegel, blef jagadt så 
att det dervid förlorade sina stänger och blef taget, men 
vi förlorade en slup vid båtarmeringen. Landet och 
flottan syntes pit samma gång och vi fingo af lord Keith 
signal att m;:d prisen gå till Gibraltar. Den förs ta pri
sen blef återtagen af fransoserna. 

Andra dagen gick kaptenen åter till flottan att upp
visa sina order och kryssade sedan utanftir Lissabon, 
hvarest vid mycket hög sjö ett fartyg jagades, hvarvid 
båda vaterstagen sprungo, hvilket hjelptes med taljor, 
och fockmasten blef stöttad med tacklen, utan att min
ska segel. Vi besökte Vigo och gingo under Frat:sk 
flagg in till Oorunna, hvar_vid vi }Jasserade ett batten af 
14 kanoner inom musköttl1åll. Batteriet var bemannadt, 
men skjöt oj. Fregatten j1gade sedan en brigg, och då 
vi kormno inom skotthåll hissade denne Spansk flagg; 
fregatten skjöt en timma med bogkanon~rna u.tan ve~kan, 
och hade briggen igenom alla srgels mm8kande p<t en 
gång så när undgfitt oss, emedan vi trodde att han ville 
låta oss passera sig, men fingo i det stä:let 2:ne_lag och 
han satte åter till alla segel. Vi hade 1 hast gJort det-

ma hvarigenom han kom utom skotthåll, innan de sam , 
bunno åter tillsättas. Han måste omsider stryka, myc-

ket skadad och 1wfanns lastad med indigo och corhe
nille. Några dagar derefter togs en Spansk skonert (den 
hade 2:ne depecher ombord) uti stilltje, med armerade 
båtar. Vi gingo till Lissabon och insatte nytt bogspröt 
och provianterade. 

Efter 6 dagar, eller den 5 :M:aj, gick fregatten till 
sjöss. En portugisisk smugglare togs och satte lotsen i 
förlägenhet samt nödgade oss samma dag ankra vid in
loppet, men vid utgåendet blof fregatten af stilltje, ström 
och hög sjö drifven in på baren, hvarest fregatten så 
när blifvit borta, men frälsades genom ankring i brän· 
ni n gen och ankartågets kapning under natten. Vi höll o 
oss på norra Spanska kusten i 3:ne dagar, helt nära un
der land; sedan sträckte vi N.V. och efter en 6 timmars 
jagt togs en Fransk Letter-of-lVIarque, son~ kom från 
Ile de Ree och skulle till S:t Domingo. 

J ag borde vid detta tillfälle få anflira ett exempel 
pli Engelsmännens ifver att jaga och hårdhet emot koL 
ferdimän. Tvenne Guineafarare ville ej låta visitera sig 
utan emottogo jagt mest ett halft dygn; de fingo lit
skilliga skarpa skott, innan de brassade back och blefvo 
ti ll straff pressade. 

Pregatten gick med sin pris till Lisabon, uttog och 
reparerade fockmasten, provianterade och seglade efter 6 
dagar åter den 5 Maj på kryssning på samma kust och 
omkring Cap Finisterre. Efter 3 veckor seglades rätt 
åt Azorerna och passerade mellan Payal och Pico, h vars 
höga spets sprutade rök. Engelska consuln och några 
Portugisiska köpmän kom mo om bord med förfriskning 
och inviterade k apten att ankra, hvilket nekades. 

Dagen derpå syntes ett stort skepp fyra engelska 
mil till loyart och emellan oss en skonert, som stilltje 
hindrade att blifva jagad, lwarföre båtarne bortsändes 
till skonerten, som då hissade Amerikansk flagg, vid hvil
ket tillfälle skeppet höll af i tanka att afskära dem åter-
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vägen, hvilket likväl ej lyckades; mon vid håtarues B-ter
kon-Ist fingo vi underrättelse, att detta skepp kort förut 

projat skonerten och yar en :Fransk fregatt om 30 ~wno
ner. Alla möjliga segel tillsattes, och hunno n om 
natten så nära, att vi ämnade börja action, dft fienden 

vände, hvilket vi äfven gjorde; likväl kom han till dag· 
ningen 4 a 5 mil ifriin oss, dft det stillnade ut. Vi bog
serade och spJ>.utade vatten på seglen, men då fienden 

gick till lovart om ön Corno, nödgades vi göra 2 slag 
och förlorade derigenom allt hopp, emedan :Franska fre

gatten slutligen var nära m sigte, men vi hunno honom 
åter på morgonen på 4 mil nära. Han nyttjade ft ror 

och vann alla nätter, då vi ej lmnue bogse1ra. Kapton 
Digby boslöt derföre att uppoffra sina förrftds-lässegels
spiror, brandtbommar (?) och rår, samt deraf göra ftror. 
Vi fingo snart 6 par i gång, hvarmed fregatten rodde l 

engelsk mil i timman. . 
Ändtligen efter 5 dygns och 200 Tyska m1ls bo· 

ständigt jagande, upphunna vi denna fregatt, den 2G 
Juni· efter någon kanonad gaf han sig ocl1 befanns vara 

en k~pare af 3G kanoner och 2GO man, ellm: af lika 

styrka mod "Alcmene". Hoppet ~tt g~ra ~w~~er och 
vinna ära uppegga Engelsmännen v1d dyhka tllti.allen att 
använda alla möjliga medel till ändamålets vmnande, 

lwilket l. emte kopparförhydd e, och oförlilmeligen väl i 
1 • l ro 

hela sitt sammanhang taklade, fartyg, gör att gans m u. 
sl{epp kunna undrika dem. Fångarne sattes i land under 

parlamentärflagg uti bayen CorcuLion innanför Cape 

Finisterre. 
Prisen sändes till Lisabon och fregatten "Alcmcne" 

gick till ön Ou~a utanför Vigo, h varest den ankrade .. Vi 
uppslogo tält i la:ncl och fyllde vatten utan att bhfva 
oroade af fienden. HiirifrlLn gick fregatten efter 3:no 
dygn oc11 fick genast tillfälle att anställa en af de mest 

dj<'rfva jagningar. Ifrån hamn syntes en luggor, som då 
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han blef jagad tog sin reträtt bland Savonöarne, Inrilim 
ligga · norr om Vigo; förste löjtnanten befalldes att lotsa 

från förmärsrån mellan grunden, och då luggern ej dgade 
gå vidare utan lots, kom fregatten upp med honom, der 

han låg till ankars och fann honom vara en Engelsk 

kapare. 
Dagen derpå då vi passerade Cape Passaro mod 

Fransk flagg, kom utm bayen en lugger under samma 
flagg, som vi genast började jaga, hissande Engelsk flagg 

och sköt med bogkanonerna. Denna lugger befanns ock
så vara en Engelsman ifrån Guernsey; han hade en man 
dödad och skepparen underrättade oss, att uti Vivero 
hamn låg ett skepp och 2:ne Spanska briggar. Kapten 

Digby förlorade intet ögonblick, utan gick till denna 
trånga, befästacle, och af oss okända, hamn, åtföljd af 
luggern och båda med :Fransk flagg. Vi anhinde i skym
ningen och möttes af en stor båt med lots, som blef 
tagen. Båten nyttjades att äntra första fartyget med, som 
var en brigg, under det fregatten i mörkret styrde in 
åt hamnen till skeppet, som togs med Mt, äfvensom det 
tredje fartyget. Då fregatten skulle gå ut med sina 
priser stillnade vädret, men slutligen kom en liten kar

ring, då batterierna på ömso sidor började skjuta. Det 
ena på 4 kanoner tystades med v?trt muskötteri, det an

dra fortfor utan att under mörkret kunna göra skada 

Mod dessa priser och en :Fransk jakt, som togs kort 
efteråt, gingo vi till Lisabon. Det minsta fartyget lom

nades åt fångarne. 
Den 4 October hade fregatten åter provianterat och 

gick till sjös. Kaptenen var villrRdig, hvarthän han 
skulle ställa sin kosa, men gaf slutligen order att styra 

N. V. och nKgra dagar efterlit fin go vi se 2:ne stora skepp 

i lovart, och pR deras utseonde och styrning pR Cape 
Finistm-re ansåg man dem vara 2 Spanska fregatter. 

Uti 2:ne dygn continuerade vi ensamrna att jaga dem 
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med en styf nordlig vind öfver 200 tyska mil, och 
var andra morgonen innan dager dem helt nära, hade 
klart skepp och ämnade attackera, då vi fingo sigte af 
2:ne andra fartyg, hvarföre vi, i don ovisshet vi då voro, 
brassade skarpt bidevind, för att komma emellan de första 
och de 2:nc sist sedda skeppen, samt vänta till dager för 
att igenkänna dem; i dagningen gjonlcs ock igenkän
ningssignaler, hvaraf vi funno att de 2:ne sista vore En
gelska fregatterna "Naijad" och "Etalion", men de an
dra fiender, som härigenom fått ansenligt försprång. Vi 
började åter att jaga och lättade fregatten med 2:ne 
Franska metallkanoner, som voro till öfverlopps, ett 
ankare och 3:ne veckors färskt vatten. Engelska fre
gatten "Triton" syntes äfven och förenade sig i jagt med 
oss. Kl. 11 f. m. styrde Spaniorcrna olika kursar. Den 
lovartsta Engelska fregatten "Etalion" jagade den lo
vartsta Spanska, som vi förlorade utur sigte kl. l e. m. 
Om morgonen den 17 October kom mo vi i sigte af Cape 
Finisterre. Spanska fregatten dubblerade udden sydvart 
hän; kl. ;; börjades elden pil ''Alcmene" rned <less bog
kanoner, kort derpå hos "Triton", hvilket Spanioren be· 
svarade; kl. 1/l 7 hade vi afskurit fienden vägen förbi 
Savonöarne och kl. 1/l8 ströks flaggen, då fregatten be
fanns vara om 44 kanoner, kallad "S:t Brigitta", 320 
mans besättning, och hade 1 1

/ 2 millioner piaster ombo~d. 
Hon hade fått 2:ne dödsskjutne och 10 blesserade. 
'
1Alcmene" hade l dödsskjuten samt l midshipman och 

8 sjömän blesserade. När Spanska fregatten strök, funno 
vi oss i sigte af 4 stora fartyg, som i början ansågos 
för örlogsskepp; fördenskull togs Spanska fregatten på 
släptåg och jagades undan, men då vi funna dem endast 
vara fregatter, brassades stormärsseglet back och prisen 
bemannades tryggt, vid hvilken manöver Spanska eska
dern höll af till Vigo. Den 23 October ankrade eskadern 
uti Plymouth Sound, med sin pris, och vi funna här 
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före oss fregatten '~ Etalion" med elen an dr:\ Spansla 
fregatten "El 'l1 hetis", af ~amma styrka och med en 
lika laddning som "S:t J3rigitta". Piastrarne landades 
i citadellet mod stor högtidligbet i flera tusen personors 
närvaro; båtarne voro armerade, trupper, uppdragne, hade 
flygande fanor uch full musile 

Fregatten fick sina waster reparerade och en helt 
ny både stilonde och löpande talding af sil kallad "Pa
tent ropcs", en ny invention, hvarigcnom alla garnen 
draga lika i ett tåg, och som kopparen var skadad, doc
kades fregatten och seglade dPn 17 .Januari till Qui· 
beron Bay, lwarest amiral sir .Jl)hn \Van·en gaf kapten 
Dig by order att cotwojera · en chasse-maree, som hade 
ombord en emigrant och 40,000 piaster., som skulle 
sättas i land åt Chouanerne. I slutet af månadon leru
nades denna till en Engelsk kutter, och Yi continuerade 
att kryssa omkring Ile de RL'e och d'Oleron, hvarest vi 
brände en brigg, jagade ett skepp på land och sänkte 
ett annat fartyg sarr,t hemsände en cbasse-maree. En 
natt slingrade förstången öfyerbord, men borgades med 
sitt tå"virke och innan n~lsta afton var en ny uppsatt. b 

Sedan vi provianterat i Portsmouth och fått några nya 
rundhult, gick fregatten till Plymouth, hvarest skeppets 
böcker voro deponerade och besättningen ufbetaltes. 

Härifrån till den blockerande flottan vid Brest, nyss 
emottagen af lord S:t Vincent, bYarest kapten Digby 
:fick order. jemte fregatten "Trit on", kapten Uore, att 
kryssa emellan S:t :Mathieux och Point de Ras '' id in· 
loppet till Hrest. Samma dRg utkommo G Franska skepp 
och 2:ne fregatter, som hade missräknat si;; på tid vattnet, 
att de niira på blifvit tagne af Engelska flottan, hvilken 
till ett antal af 33 skepp kom in i detta triinga farTatteu 
och formerade en vacker syn. Franska eskadern ankrade 
om aftonen i Coment Bay, hvarvid 2:ne fregatter lade 
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ombord på h,taranura. och den ena förlorade sitt bogsprlit. 

Dagen derpfL inllipte de till Brest. 
Kl. 2 om natten den G Maj nödgades frcgatt.cn 

ankra i stillt väJer med någon dyning pil 6 famnar vat

ten, men ebben föll här hårdt 4 famnar, bYarföre vi tlm

nade gå till segels genast, mon bl ofvo förhindrade af 

stilltje en timma och stiitte sedan på SYarta klippan 

utanför Benigm'l; vid 3:e stöten förlorades rodret, häkt

balken sprang och skeppet slog sig tvärs för grundet. 

Bfl.tarne sattes ut och en del af kobryggan samt 8 kano

ner kastades öfverbord, men allt förgäfves. Vi började 

då stötta sk~ppet att hindra det frfm kantring, när vatt· 

net skulle falla ut. Kl. 0 stod fregatten mest torr och 

låg mycket styrbord öfver. I denna belägenhet kom en 

Fransk brigg och kanonslupar ut från Oonquote bay för 

att attackera oss; vi gjorde klart skepp efter omständig

heterna, men fregatten ansågs såsom nästan förlorad. 

En Engelsk kutterbrigg kom likväl emellan oss och 

Franska kanonsluparne, just som de sednare började 

skjuta, och dessa retirerade utan vidare försök. Kl. 1f• 2 

kom fregatten med mycket besvär af, då den bogserades 

ut på rymden. För att styra skeppet nyttjados ett nöd

roder, inventcradt af kapten Pachtnam, och svarade gan

ska väl till ändamålet. En fregatt convoijerade oss i 

hamn, hvarvid fregatten i en fördevindsvändning uti 

Plymouth Sound kom i land vid East house, men efter 

2 timmar åter af igen. Fregatten nftacklades och de

måterades samt dockades, då hela både lös- och större 

delen . af kölen var borta, en bottenstock, häktbalken och 

förstäfven bräckta. Inom några veckor var fregatten se

gelklar och provianterade. 
Den l Juli togo vi ombord 260 man soldater, seg

lade till Brestflottan och vidare till ön Honatt uti Qui

beron Bay, hvarest vi satte dem i land, och der 3000 

man soldater voro församlade; GOOO hade gått till For-
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roi-expeditionen. Samma afton gick fregatten till an~mrs 
vid ön H oedic, Inrarest vi fyilde något vatten och gin go 

härifrån på en kryssning nstvftrt; återkommon till flot

tan, fick kapten Digl1y orJres att kryssa i BrestfarYattnet 

samt dertill en Fransk lots ifdin flottan. Fregatten fort

satte här till October utan att Franska flottan gjorde 

någon rörelse för att gå ut. För att klara oss för grun

den i norr och söder om oss, hölls 8:t Mathieux, hn.rest 

var en fyr, om nritterna emellan N.N O. och O.t.N. 
. f ~ Den l G October på aftonen syntes en convoJ a ::> 

små fartyg, convojerade af 2:ne loggertar uti passage .de 

Fana; de ville om natten gå in ti.ll Brest; fiir att ~m

dra detta och om möjligt taga dem, sändes 2:ne hatar 

från h vardera af de 3 närmaste skeppen. J ag var ock 

medcommenderad, som alltid skedde vid båtoxpeditioner. 

Vi voro G slupar och 100 man, mon genom kommende

rande löjtnantens oförsigtighet, fick konvojen tillfälle löpa 

in till Brest, men ett pistolskott från laud upptäckte 

en kutterbrigg till ankars, den vi beslöto att attackera. 

"Alcmenes" stora slup rodde, utan att blifva sekunderad, 

upp i tanka att äntra på låringen, men då vi fingo tag 

i franska barkassen, som hängde på släp, stötte vi på 

en klippa, emot hvilken briggen sackat för att vara säk

rare för attack. I denna ställning lägo vi en stund för 

att söka arbeta oss öfver, men som slupen låg under en 

häftio- eld af muskötteri och 1 haubitzare, hade fått flera 

kulo; io-enom si.o- och en man blesserad, samt vivoro en-. o . o 

samma, nödgades vi retirera, hvarpii briggen halade sig 

upp, gick till segels och kom ned för att öfversegla oss. 

Vid detta tillfälle ärnade vi med samlad styrka ännu 

försöka äntra, men briggen, som märkt afsigten styrde 

åt land och gick in till Oonquete Bay; batterier sköta. 

på båtarne, men för mörkrets skuld utan effekt. Den 

27 October hlef fregatten aflossacl af fregatten "La Nymphe'' 

för att proviantera uti Plymouth. 
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Kaptenen beordrados under· befäl af lord Ranelagh ]it 
fregatten "Doris" att kryssa på norra Spanska kusten, 
h varest fregatterna af storm blefvo åtskilde; den 12 N o
vem ber seglades in åt land, då v'i i Vivera npptäckb; en 
luggert; ovädt!l' hindrade att genast gå in, men den H 
ankrade fregatten i Green Yland Bay, 7 Engelöka mil 
från kanalen. 2:ne båtar sändes in och kL l om natten 
togs loggerten liggande tätt under det förnämsta batte
riet. Då vi mot morgonen gick till sjös med loggorten 
och passerade batteriet ropade posten oss an, men på 
svar "till sjöss" gjorde han ej vidare uppmärksamhet; pri
sen skickades till Portsmouth. Sedan freO'atterna åter fur-

"' enat sig, blefvo vi varse 5 stora skepp, utlöpande från 
Oorunna. Snart befunnos de vara ett 80 och 3 st. 7 4 kanon
skepp samt en fregatt; den fursta e. m. använde de att 
tillsätta sina märs- och undersegeL N <'lgra dagar derefter 
jagade do fregatten "Doris'', då "Alcmene", för att dela 
deras uppmärksamhet, styrde från "Doris" mot land; ett 
Spanskt skepp vände mot oss och nödgade oss äfven vända; 
detta skepp som hade sjövind och karring kom snart 
upp med oss, som liig i still tje. Efterföljd af hela Spau· 
ska eskadern blef "Alcmene" innesluten mollan land och 
dem; om Spaniorerna i denna äf~·entvrlio-a ställnirw i 

.; o o' 
stället för att styra rätt på oss, hållit oss på jagtlinien, 
hade fregatten varit för lorad, men derig>·enom finuo Yi 
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tillfälle att genom '/2 strecks afhållniug i halftimman kom· 
ma på rymden. Spaniorerna fortsatte likväl jagten till 
inemot q väilP.n, då 80 kanonskeppet förlorade bramstän
gerna, h varefter hela tjenstlediga eskadern vände åt land. 
Så synes huru lyckan beror af kunskap och öfning. 

Fregatten -gick härpå till Plymonth, men genast till 
sjöss den 18 November under befäl af kapten King på 
fregatten ''Sirius ", för att kryssa på v lir gamla station. 
Mot slutet af November började kopporna visa sig om
bord; 2:ne man dogo deraf, och för att befria skeppet 
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från denna farliga smitta, befalde kapten King oss att 
söka närmaste hamn. Den 27 November ankrade fre· 
gatten i Lisabons rivicw, hvarest så väl skeppet som be
sättningens kläder röktes. Kapten DigLy fick order att 
konvojera hem transportflottan, bestående af 37 fartyg, 
med 3000 man trupper om bord; den var ej färdig förr 
än den 26 December, då vi seglade och 8 dagar der
efter lemnades konvojen på uppgående grunden till fre
gatten "Bril liant", som varit oss följaktig. Vi återvände 
till vår station. 

1801. Vid Giyon fingo vi af en fiskare underrät
telse, att i en liten hamn kallad Rivo de Oella lågo 
flera Spanska kofferdifartyg; i anledning häraf ämnade 
vi samma afton gå nod och ankra utanför hamnen, en fiska
re nyttjades som lots, men han var mycket okunnig om 
kusten. 

Sent om aftonen, cl?t vi trodde oss vam på stället, 
beslogos alla seglen, och vi styrde endast med stagseglen 
åt land, men oaktadt yj sftgo bränningar omkring oss, 
fanns ej botten på mindre än 50 a GO famnar; af fruk
tan att stöta på klipporna, sattes åter seglen till, och vi 
nödsakades gå till sjös. En storm på N.N.V. nödgade 
fregatten hålla sig från land; emedlertid gjordes båtarue 
väl klara och 100 af det bästa folket utvaldes, indelades 
och exercerades. 40 af dessa skulle storma kastellet 
vid inloppet, hvartill de medtoga stormstegar med annat 
tillbehör. De öfriga skulle bemägtiga sig fartygen och 
hamnen. Den 4 Februari, sedan stormen laggt sig, styr
des åt land, som nu helt och hållet var betäckt med 
snö, och landkänningar ganska svåra. Icke dessmindre 
lemnade håtarne, f> till antalet, fregatten kl. 7 om afton 
i en stilla månljus natt, och vi rodde mer än 20 Engelska 
mil långs kusten utan att träffa hamnen; mot morgonen 
aflägsnade vi oss från kusten, för att ej blifva sedda och 
kommo åter ombord på fregatten kl. 10. Om aftonen 
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gin(]'o båtarne åter ut och rodde lika fil.fängt, dock togr 
o ' 

vi om morgonen en stor Spansk båt, lastad med tjära 

och tågvirke, som tillhörde ett Danskt skepp, hvilket 

låg under reparation i Rivo de Cella, som ännu v&r 30' 

aflägset. Genom båtbesättningen fin go vi veta, att i Rivo 

chl Cella ej låg mer än detta sl~epp. Htirmed upphörde 

roendet, som i fall det lyckats, varit helt och hållet onö· 

digt. Don 7 Febr. ankrade fregatten i Falmouth och 

provianterade. Kaptenen fick befallning att segla till 

~:eorbay, hvarest vi ankrade den ~l Februari och funno 

till ankars "La Ville de Paris" med flera utaf canal

flottan. 
Som det var don största liknelse till krig med de 

nordiska magterna och embargo laggd på Svenska skepp 

i England, lemnade jag, enligt min instruktion, Engelska 

fregatten den 2G Februari, för att resa hem till fäder

neslandets tjenst. 
Utaf denna relation synes, med hvad activit6 Engel

ska fregatterna blifva nyttjade af amiralitetet. Den upp

muntran sjömännen hafva, och do prispenningar de som 

oftast göra, samt den disciplin, som regerar ombord, kom

mer dem att förakta både faror, de utstå, och de aldra 

mödosammaste arbeten". 

Otto Gustaf Nordenskiöld. 

Deu Mexikanska Nordan. 
Af Capt. Kidde. 

(Efter «Nautical Mn.gazine»). 

16\J 

Seglingsbeskrifningarne gifva blott ringa underrät

telser om de farliga stormar, hvilka från höstdagjemnin

gen till början af :Mars stryka öfver l\'Iexicanska viken, 

serdeles emellan Tarnpico och södra kusten. 

Följande iakttagelser gjordes under den mycket svåra 

"Nordan" af den 14, 15 och 16 November, och kunna 

vara värdefulla för sjömän. 
Sannolikt finnes ingen hamn på jorden, hvars sjö

farande befolkning, och de, som hafva att göra med han

deln, hysa en sådan fruktan för dåligt väder, som 

i Vera Cruz. Under höst och vinter finnes det all· 

tid i deras tankar. Lotsen, när han kommer ombord, är 

säke1· pit, att "El N orto" är ej Hi ngt borta; Låtkarlarne 

ropa på att få sina pråmar fyllda, när de hala långsides, 

emedan ett moln ·synes vid norra horisonten, eller att S:t 

Martins-berget skarpt synes framträda mot S.O. och till

lägga såsom konklusion : "Der var en stark dagg i natt, 

Senor, och vildänderna flyga sydligt.'' 

J ag hade fått höra så många falska rykten, att jag 

ansåg faran af en ''Nordan" mycket öfyerdrifven; erfaren

heten har likväl öfvertygat mig att det ej är så, och ja;; 

är ej mera förvånad deröfvor, att män, som endast anse 

det närvarande såsom värdt att arbeta för, vägra att löpa 

någon risk för några få dollars skull. Det är en skam 

för den civiliserade verlden, att den första hamnen uti 

Mexicanska republiken, ej eger någon vågbrytare i stånd 

att skydda några få lastbåtar, men sådant är förhållan

det, och när de blifvit lossade, måste de varpas upp eller 

bogseras med båtar i lä om refvet eller fästet S:t Juan 
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de Ulloa, då ann u en ?mgbogserbåt här är n :'l got okänd!. 
På en plats, hvarest handeln sträfvar under så allvar
samma olägenheter, skulle ett hanulaode folk anstriinga 
sig för att lossa fartyg, under det vädret var pålitligt och 
vackert, men så är det icke. Kl. l e. m. är slut p!i ar
betsdagen, och ångare uppehållas ofta flera dagar med 
w'lgra få packor om bord. 

J ag måste be om ursäkt för denna digression från 
beskrifningen på "Nordan", men jag hoppas på tillgift, 
enär deras verkningar st't mycket kännas i förening med 
lossningen af värderika laster. 

En vecka före denna ''N orda n" hade vädret varit 
vackert med den vanliga S.O.-liga sjöbrisen och lätta 
S.V. och V estliga landvindar under natten. Barometern 
scrdeles stadig emellan 29,97 oeh 30,05 eng. tum. Under 
dagen var temperaturen hög för årstiden och stundom 
tryckande. Under sådana omständigheter var det natur
ligt, att en "N orda n" h varje ögon blick kunde ko nuna ned, 
hvarför det Yar icke så litet egendumligt,- att hamn
auktoriteterna hade medgifvit en ringa utsträelming af 
lossningstiden denna dag, då de ans:'lgo sig säkra att 
vädret skulle förblifva lugnt. Sent på dagen den 25 ef
terträddes den meJ 3

/ 4 knop nordvestvardt sättande ström
men af en annan, som med lika styrka satte i motsatt 
riktning, och som åtföljdes af en lindrig dyning. J ag 
hade äfven anmärkt, att daggen föll uti sådan mängd, 
att kläder, som uneler natten v oro utsatta för luftdrag, voro så 
fuktiga att de ej kunde nyttjas. 

Den 14 vid dagningen lwilade en lätt bank med blll. 
himmel under sig vid norra horizonten, och regn syntes 
tydligen falla, dli den rörde kustens högland. Under för
middagen ökade banken sin böjd, och en annan reste 
under densamma med klar himmel öfver och under, lik
nande en by i vackert väder, och utsträckande sig emot 
S.O. Kort efter middag uppsprang en svag nordlig 
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bris, och lUskilliga skaror af vildänder passerade öfver 
oss, flygande sydvardt. Vinden ökades likväl ej märk
bart till kl. 3, och smli båtar voro långsides till kl. 4. 
Vid denna tid kom elen ned på en gång, (med en styrka 
af 5 a 6 j och jag såg pråmarue hala ut från landnings
bryggan, då sjön genast reste och kastade skummet helt 
och hllllet öfver den. Tvenne lyckades uppnå skyddet 
af ref,:et .norr om staden, men den tredje, af 7\l tons 
drägtig,het, byggd af jern, försökte att varpa sig upp till 
ankarplatsen under fortet S:t Juan de Ulloa. Efter ett 
tappert arbete såg besättningen att det var hopplöst, och 
ankrade. Att g:i i land vid Molon var nu omöjligt, och 
jag gjorde klart att · föra en ända till deras båt, d!i det 
var omöjligt att ro till lovart emot en sådan bris, och 
strömmen sättande 2 '/l knop. , Förrän något kunde göras 
för att hjelpa dem, gick besättningen uti bliten, satte 
lirlommarue nedåt emellan tofterna för att segla för bla
den och styrde för den kokande bränningen i lä. Hjelpt 
af strömmen tycktes båten flyga öfver vattnet. J ag an
dades knappast, ty ingen öppning syntes i brottet, fastän 
det var blott en fjcrdede ls mil (eng.) emellan fartyget och 
stranclbränningen. Om några minuter skjöto de i säkerhetöf
ver baren och landade vid fastlandet utan olyckshändelse. 
Ifrån denna timma, kl. 4 e. m., började barometern att 
stadigt stiga, och den hade kl. 8 e. m. nått en höjd af 
30,38 eng. tum. Thermometern 64° (= + 18°,3 Cels.) 
vinden N.t.V. med en styrka af 9 a 10. Kort derefter 
började den öfvergifna pråmen att drifva och försvann 
i bränningen i lä. Vid dagningen syntes ej ett spår 
deraf iifver vattnet. Kl. 11 e. m. var stormen starkast 
(10 a 11) och jag var nödsakad blilift :nig fast vid 
backsräcket, för att ej blåsa ned. Stänket flög i 
lätta skurar öfver fartyget, och riggen var efter stormen 

'') Vindens styrka betecknas med siffror frtm O = stiltje till 
12 = orkan. 

12 
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så högt upp som till fockråen inkrusterad med salt. V att- ! 

nets yta var alldelas hvit af skum och upprifven, såsom 

om en harf hade dragits deröfver. 
Den 15 November förblef vinden densamma i rikt

ning och styrka till dagningen, då den mojnade något. 

Vid denna tid var, så långt ögat kunde nå, endast brän

ningar synliga på alla sidor; inloppet till hamn en var 

stängdt af en rullande mur utaf skum. Sjön vräkte öf

ver molon vid staden lika jemnt som ett vattenfalt utför 

ett bråd j up; det fanns ej minsta afbrott i strömmens 

bredd. Den norra kusten var helt och hållet insvept 

uti skum ock stänk, hvilket flög uti moln öfver de nakna 

sandkullame långt inuti landet och förstörde h nrje buske, 

som vå1· och sommar frambragt. 
Vid middag stod barometern på 30,34 engelska tum, 

och hade fallit något efter kl. 10 f. m. Tbermometern 

stod p1 62° Fahren ( = + 17,0 3 Oels.) och vindens styrka 

var 8 a 9. Kort derefter började qvicksilfret åter stiga, 

h vilket fortsatte till den 16 kl. 8 f. m. då det stod 30,48 

eng. tum. Under natten till den 16 ökades åter brisen, 

till full storm i byarne, men minskades till 8 vid dag

mngen. 
Den 16 November blåste ännu en half storm, men 

molnen voro mindre täta vid norra horizonten och sol

strålame förändrade stundom dess mörkare skuggor till 

grått. Vid mindagen var barometern långsamt fallande, 

så att den stod 30,41 kl. 4 e. m. Vinden var då lika 

stark som förut och fullkomligt stadig till sin riktning. 

Under hela tiden skiftade den ej ett halft streck. Sjö

män böra vara tacksamma för denna egendomliga sta

dighet, emedan den sätter dem i stånd att lägga lika 

frestning på alla ankartågen, hvilket ej är en ringa för

del, då dessas springande, eller om ankaret draggar med, 

betyder en nästan säker förstörelse för fartyg och besätt

ning. D et är ett bt:teclmande faktum, att man har aldrig 
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hört tal as om nftgo t fartyg, som kunnat tagas af från 

refven vid V era Ormr,. ~1an skall länge minnas Januari. 

1856 för dess många skeppsbrott. :M:exicanska fregatten 

ltln·hidc och 10 handelsfartyg drefvo då ifrån sina an

karen och gingo i land. Endast 4 man blefvo räddade 

från den stora fregatten, och icke en enda från handels

fartygen. Några m?tnacler derefter såg jag en skonert 

liggande ofvanpå ett annat fartyg, Lvilket är ett slående 

exempel på vindens styrka; då sjiin ej är öfverdrifvet 

hög, fastän farlig. 

N ästan hvar och en af dessa årstider medför en 

olyckshändelse. I Januari 1873 gick engelska barken 

Panneo in uti hamnen med en nordan; kabeln sprang 

och fartyget slogs i stycken, hvarvid blott 3 man af be

sättningen blefvo räddade. 

J ag skall alltid anse V era Oruz såsom en af de 

farligaste ankarsättningar i verlden, då den största sjö

mannaduglighet kan komma på skam, till följe af 

att ett fartygs ankardon springer. Den goda ankar

sättningen är så trång, och fartygen förtöjas så nära, 

att dc nästan vidröra h varandra, och h af va i allmänhet ett 

varpankale akterut, för att hindra dem att svaja emot land. 

Kl. 8 e. m. rörde sig barometern emellan 30,5 och 

30,45. Vid midnatten var barometern stadig. Ingen för

ändring inträffade i vindens styrka eller riktning före 

dagningen, då den mojnade något. Kl. 7 f. m. bröt 

solen, som ej synts sedan den 14 på middagen, fram ur 

den röklika molnmassan. I nordan behöll den tunga 

banken sin position lika stadigt som landet, vid hvilket 

den syntes fäs;tad. Senare på dagen, då himmelen klar

nade, skiljdes dess nordliga ända från Punto Delgada, 

och bröt så småningom upp. De mexicanska lotsarue 

tillskrefvo denna ~nordans" varaktighet dess inträffande 

samtidigt med en så snart efter höstdagjamningen in

fallande fullmåne. Huruvida detta kan vara sant, är jag 
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ej i 11tänd att säga, mon ott annat af deras påståenden 
blef fullkomligt besannadt. Då vi höllo på att lätta den 
Hl på morgonen, sade en af dem: •'Skynda, er, Sci1or, 
stormen kommer igen, då månen går ned", och så gjor
de den äfven, blåsande skarpt ända till kl. 5 e. m. 
Sedan dagningen hade barometern stadigt fallit, hvilket 
är ett säkert tecken, att "nordan" blifvit bruten. Fastän 
den rest från stormens början, hade qvicksilfrets yta 
alltid varit konkav; ej heller då det föll till sin vanliga 
höjd, återtog det sin konvexa yta. Jag har en vigtig 
varning att gifva sjömän: Försök icke att gå till sjös, 
om barometern ej faller till sin vanliga höjd, ty stormen 
kommor dit igen efter några timmars stiltje. 

Om flottans praktiska öfulngar. 
af -h--. 
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( Imändt.) 

De praktiska öfningarnas systematiska ordnande ef
ter en följdriktig princip, ledande till ett på den bestån
dande materit>len och krigföringens natur grundadt be· 
stämclt mf1l, måste utgöra en ytterst vigtig del af de 
mänga som skola åstadkomma ett kraftigt och betryggande 
sjöförsvar. 

Detta ämne kan dock ej behandlas fristående. Det 
är i väsendtEg grad beroende af både materielen och 
personalens organisation samt af de iifningsanslag som 
äro att påräkna. 

Vår nuvarande materiel bör kunna anses i allt huf
vudsaldigt vara tillräcklig såsom öfuingsmateriel, äfvenså 
torde öfningsanslagon, såvida de dyrbara kolkonsumtio
nerna, som sednaste åren vållat dryga omkostnader, i 
någon m?m nedsättas, fil anses, om också ej fullt till
räcldiga, ?ttminstone icke tarfva någon större tillökning, 
än hvad den ökade dyrbeten på alla härtill behöfliga 
materia!ier förutsätter. 

Hvad bemanningens organisation deremot vidlåder, 
så kan ingenting vara mindre tillfredsställande, än att 
med dess nuvarande tillstånd söka ordna iifvergi1ngarna 
efter ett giltigt system. Vi behöfva ju ej nu, då starka 
skäl förefinnas att antaga indelningsverkets snara aflö
sande för flottan, längre dölja för oss de stora svårig
heter, som förefinnas att af detsamma erhålla s?tdant man
skap, som vårt sjöförsvar kräfvcr. De fruktlösa sträf
vanden, de många förslag som, ända sedan behofvet af 
iikad yrkesskicklighet hos personalen uppstod, hos oss 
förefunnits i ändamål att höja båtsmansinstitutionen i 
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jemnbredd med tidens fordringar, hafva nogsamt förut 

visat dessa svårigheter. 

Vi vilja derföre i det följande utesluta all tanke på 

indelningsverket och lwad dertill hön'r samt endast ledas 

af de åsigter, som i föregående uppsats om bernanningen 

är tillfinnandes. Nilgra ord om praktiska öfningar i all

mänhet må först tillåtas. 

Vid sådana öfningar måste det vara ytterst vigtigt 

att noga skilja på förberedande öfningar och på tilläm

pade öfningar. Detta är vid flottan kanske af större 

vigt än annorstädes, emedan hilr i vissa fall de förbere

dande öfningarne, till följd af de stora fordringar som 

ställas på manskapet, om detta väl skall kunna utföra 

sina skyldigheter, mftste vara särdeles vidtomfattande och 

ofta aflägset skiljda frftn dc tillämpade öfningarna. 

Till undvikande af misstag anmärkes, att denna för

delning i förberedande och tillämpade öfningar ej har 

nfigot gemensamt med den under sommareskadrarna gjorda 

fördelningen i förberedande och egentliga krigsöfningar. 

Dessa sistnämnde äro, hvad manskapet bctrliffar båda 

noga räkuaclt, att hänföra till de tillämpade öfningarna, 

emedan cle omedelbart afse att sätta l"jelfva krigsmate

rielen i stridsdugligt skick. Don förstnämnde fördelnin

gen derem ot är don som återfinnes inom bvarj e särsl,ildt 

gren af praktiska öfningar. Öfverallt h varest någon högre 

Rkicldighet deruti erfordras, måste denn a åstadkommas 

genom systematiskt ordnade, af en vi ss method bundna, 

förberedande öfningnr, hvilka i sig äfvcn upptaga alla de 

olika element, som i de tillämpade iifn ingRrna ske>la 

komma till utveckling. H vad vi här kallat {öt·beredande 

öf'ningm·, ('ga 2:ne hufvudsakliga uppgifter. Den första att 

med särskildt afseende å de militära ford ringarna ut

veckla. och stärka de fysiska krafterna, samt den and ra, att 

bibringa individen in telligens, sjolfständighet, omdöme 

m. m. Vet ii r niid>ä.ndigt att åt hvar uch en af dessa · 
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faktorer inrymma dess beskärda del, den ena flir ej ske 

på bekostnad af den andra, såvida resultatet skall blifva 

godt. Inom gymnastik och fäktning t. ex. får en öfver· 

drifven noggrannhet uti takt, en hastig följd af inveck

lade rörelser, såsom företrädesvis uppöfvande tankeför

mågan, icke undantränga noggrannheten uti formen och 

kraftutvecklingen vid hvarje rörelse. Vidare finner man, 

att ombord å våra större sjögliende öfningsfartyg, segel

exercisen m. fl. derstädes förekommando öfningar hufvud

sakligen användes för att bibringa och utveckla sjömanna

intelligens, raskhet, omdöme m. m., eller med andra ord 

inympa hos manskapet de egenskaper, som förutsättas 

för att kunna under h varje omständighet sjelfständigt och 

noggrannt inhämta och utföra, hvad de tillämpade öfnin

garna pli våra stridsfartyg och striden i våra skärgårdar 

fordra. Det är derföre nödvändigt här tillse det t. ex. 

hastigheten, som likvisst är af stor betydelse vid dessa 

öfningar, dock ej får ske på bekostnad af ordning, ar

betets godhet m. m. segelexercisen m. m. öfvas icke 

för dess skull, den är, i allmänhet tagen, blott medel till 

hvad nyss nämnts. Då dessa öfningar, såsom förbere

dande betraktade, dock äro af yttersta vigt för vårt man

skaps duglighet, då de dessutom äro ganska dyrbara, 

emedan de förutsätta större sjögående fartyg, samt upp

taga en lång tid, så måste noga uppmärksammas, att· de 

öfverallt drifvas med den oruvexling, den lika fördelning 

på individerna, som ensam kan åstadkomma ett på det 

hela godt och märkbart resultat. För att i möjligaste 

grad beherrska tiden i detta afseende, så bör densamma 

så förläggas, att dessa öfningar hufvudsakligen komma 

att ske under den utvecklingsperiod som är mest mot

taglig derför. Äro de egenskaper, man genom dessa öf

ningar förväntar, en gång erhållna, skola de ej med åreu 

så lätt försvinna, men äro åren deremot väl komna skall 

det ej blifva så lätt, att med de nyssnämnde öfningarna 
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n& det mlll man afser, de blifva dfi mer eller mindre 
bortkastade och utan nytta. Här visar sig tydligen det 
nära förhållande, i hvilket bemanningens organisation och 
do praktiska öfningarna måste stå till hvarandra. 

Utrymmet tillåter Pj att här vidare utveckla dessa 
saker. Det sagda må vara nog för att beteckna den vigt 
vi fästa vid en omsorgsfull och genomgående bPhandling 
af de förberedande öfningarna, hvilka, såsom nämnts, äf
ven böra i sig upptaga och utveckla alla de olika ele
ment, som fordras för ett sjelfständigt tillgoclogörande af 
de tillämpade öfningarna. 

Dessa sistnämnde eller tillämpade öfningan~a böra 
då hos oss, liksom i allmänbet öfverallt annorstädes, er
fordra en ringa tid i jernförehe med de öfriga. Inom 
sjövapnet bestå dessa öfningflr, i deras vidsträcktaste och 
allmängiltigaste betydelse, af eskaderöfningarna, d. v. s. 
då de utföras endast af sådnna fartyg, som de taktiska 
fordringarna åt oss anvisa till förs,·aret af vil.ra kuster. 
:Man har härvid att uppmärksamma 3:ne väsendtliga upp
gifter. 

l:o. Utrustningen, hvilken måste försiggå !:)fter ett 
enkelt och ordnadt system, fiir att kunna verkställas på 
möjligast korta tid. Denna frågas lösning tillhör för· 
nämligast stationernas administrativa afdelning. Hit hör 
fartygens lämpliga placering eller förtöjning å varfven, 
utredningens ordnande och tillgänglighet uti väl inredda, 
och i nära grannskap med rustningsplatserna belägna 
förråder, transportväsendets ordnande mellan sistnämnde 
platser samt slutligen fartygens fördelning i klasser med 
afseende a den tid som, dels til l följd af deras mer eller 
mindre kompletta till stånd till sh·of eller inventarier, 
dels till följd af deras konstruktion och storlek, åtgår 
till en fullständig utrustning. :B'ör oss måste detta vara 
nf stor vigt , emedan den korta tiden, under hvilken vi 
kunna hafva vil.ra fartyg utrustade, gifver många skäl 
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vid banden, att vi i behofvets stund komma att äga större 
delen af dem upplagde å: varfven. 

2:o. Hvarje enskildt fnrtygs f<irsättanclo i strids
dugligt skick, hvilket företrädesvis för manskapet bör 
utgöra en tillämpning afförut genomgångne iifningar samt 

3:o. Fartygens gemensamma opererande efter den 
grund, skärgårdskrigets taktiska fordringar uppställer. 
Detta innebär visserligen en fortsättning af nyssnämnde 
öfningar för manskapet. men måste dock betraktas såsom 
utgörande hufvudsakligen en öfning för befäl och under
befäl. 

Dessa nu nämnde eller eskaderöfningarna utgöra de 
per individ dyrbaraste af alla öfningar inom flottan. Det 
är derföre af vigt, att de förberedande öfningarne vid 
exercisskolan i land och på exercisfartyg, hvarest kost
naden för hvarje individs öfning betydligt reduceras, må 
få den fullständighet, att eskaderns fartyg ej beböfva 
bilda en exercisskola för dessa öfningar. Våra strids
fartyg äro dessutom, såsom ofta framhållits, ej lämpliga 
såsom förberedande öfningsfartyg och den korta tiden för 
eskadrarna behöfver bättre användas på vigtigare saker. 
Såsom tillämpade öfningar äro nemligen dessa eskadrar 
nödvändiga för att utgöra ett komplement till manska
pets slutliga utbildning, men endast en kort tid skall af 
skäl, som förr nämnts, härtill blifva behöflig. :För be
fälet utgöra eskadrarna egentligen endast förberedande 
öfningar, öfningar dock af den största vigt för den indi
viduela dugligheten, h vilket ock under de båda sista årens 
eskadrar för väl framstått för att här endast behöfva 
omnämnas. 'l'illämpningen af dessa öfningar för befälet 
inträffar strängt taget först vid krigets allvar. 

Uti förut framställde förslag till flottans bemanning 
upptagas skeppsgossarnas nummerär till 660 (inberäknadt 
10 proc. tillägg för oförutsedd afgång) och föreslås an-
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tagningen vid mellan 15-17 års ålder. Hvarje skepps
gosse bör vid utgången ur kåren äga ett bestämdt kun· 
ska psmått, h vilket, i betraktande af att skeppsgosse
institutionen endast utgör en rekrytskola, ej bör ställas 
högre, än att det väl förenar sig med sistnämnde begrepp. 
Med afseende härpli föreslås att skeppsgossarnas öfningar 
så ordnas, att de vid karlskrifningen må ega: 

en efter ftldern afpassad godkänd färdighet i lättare 
sjömansarbeten, rodd, rorgång, lodlyfning, signalering, 
båtsegling, st>gelexercis m. m. samt praktisk kännedom 
om rigg, shof, rundhult m. m; _ 

godkänd färdighet uti infanteriexercis (rekrytskola 
för infanteri) dess till ämpning i kompani, hvad f(ir rekry
ternas öfningar finn es föreskrifvet i skjutreglementet, 
sabel och bajonettfäktning (utom fri kontra\ grunderna 
för kanonexercis; samt 

kännedom om reffiade kanapens delar, de olika la
vetternas utseende och viirden af infanterigeväret 

En årlig ordningsföljd för dessa öfningar bör upp
rättas, på det man må vara försäkrad, att hvarje skepps
goi'se vid tiden för karlskrifningen verkligen äger de 
derföre erforderliga kunskaper. Det måste anses fördel
aktigt, att utbildningstiden ej utsträckes längre än de 
uppställde fordringarna nödvändigt kri:ifva. Detta inne
bär först en ekonomisk fördel, men vidare en stor niili
tärisk sådan, emedan öfningars utchägt utöfver derför be
höfiig tid alltid alstrar slapphet, liknöjdhet, till och med 
förakt för öfningarnes eget väl'de, hvilket torde böra om
sorgsfullt undvikas. , 

I det föregående är utbildningstiden föreslagen till 
3 år. För att lättare bedöma dennas tillräcklighet m. m. 
vilja vi indela skeppsgossarnas undervisning i 3:ne lätt 
urskiljbara delar: l:a. Den t.he01·etiska undervisningen ; j, 
2:a. Sjömannaöfningarna och 3:e. De militära öfnin· 1 

garn a. 
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1 :o) Den theoretislca unäervisningen. Härom är 
redan förut yttradt att, med don utvidgning folkskoloma 
på sednare tiden fått och hvilken Yäl får antagas ännu 
fortfarande pågå, de gossar som mellan 15-17 år an
tagas, böra till fullo väl kunna und er 3 år, med 3 till 4 
timmar dnglig undervisning under 7 a 8 månader af 
året, erhålla det mått af the01·etiskt vetande, som bör 
tillkomma flottans manskap efter slutad r ekryt eller 
skeppsgossebildning. Ehuru den theoretiska undervis
nino-en Jio-o-er utom detta ämne, må det dock tilllitas p8.-o Ot:> 

peka vissa förhållanden dervid. Undervisningen synes 
nemligen väl mycket lämpad efter de individnoJa förmå
o·orna för att mots,·ara den fordran på ett efter behofvet 
~fpassadt, på alla likformigt fördeladt, mått af vetande 
som vid denna institution, såsom militär-anstalt betraktad, 
bör vara maktpåliggande. Det torde böra medgifvas, att 
det här ilr af större vigt att bringa en jemn undervis
ning, d. v. s. att om så behöfves företrädesvis vårda de 
sämre förmågorna och på dem använda tid och upp
märksamhet, än att utveckla de goda anlagen, hvilka 
sednare i alla händelser vid avancement erhålla utbild
ning i do skolor som anslås för manskapets ytterligare 
utbildning. Kunna båda nyssnämnde uppgifter förenas, 
vore det naturligtvis en fördel, men med nuvarande få
taliga lärarekrafter låter detta väl svårligen göra sig. 
Sådana exempel, som att 5, 6 till och med 7 års gamla 
skeppsgossar oj hunnit längre än till 2:a eller mellersta 
klassen, under det deremot l års gamla gossar sitta uti öfversta 
eller 3:e klassen förtydliga kanske, h vad vi h är m ena o c b bord e 
ej gerna förekomma. Då dylika fall ej äro särdeles en
staka, torde de häntyda på att någon förändring i nu
varande undervisningsmethoden är både önskvärd och 
behöfiig. Då en förändring i den riktning här uttalats 
förutsätter, särdeles när skeppsgossarnas antal ökas, dels 
ökade lärarckrafter, dels anslag till förbättrad undervis-
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ningsmateriel, så får man framställa den förhoppning, 
det nyssnämnde viikor ej komma att utgöra hinder för, 
att denna i öfrigt väl vårdade skola må komma att i 
allo motsvara, hvad vi tro vara dess rätta ändamål. Den 
intelligens och de kunskaper, som återfinnas hos de sed
naste åren antagna skeppsgossarna, utgöra ett kraftigt 
skäl för att den them·etiska undervisningen ej behöfver 
upptaga längre tid än 3 år. Utan fara för öfveransträng
ning eller att de vanliga skolämnena skulle få stå t.ill
baka, bör man deremot kunna antaga, att en eller annan 
timme i veckan skulle kunna anslås till att meddela 
skeppsgossarna någon kännedom om disciplinstadgan 
m. m., samt sådan theoretisk instruktion, som bör gå 
hand i hand med dc praktiska öfningarna. 

Slutligen bör påpekas, att tillåtelse för skeppsgossar 
att deltaga i undervisningen i förberedelseskolan ej bör 
anses fördelaktig. Den omständigheten, att de äro be
fria_de från alla praktiska öfningar under denna tid, ver
kar utan tvifvel så ofördelaktigt på deras utbildning till 
örlogsmatroser, att det ökade theoretiska vetandet ei kan 
anses uppväga denna olägenhet. Man får antaga ett för
delaktigare resultat, om de antingen karlskrefves till jung
män eller ock finge deltaga i de öfrige gossarnas alla 
öfningar. 

2:o) Sjömannaöfningarna, hvilka hnfvudsakligen 
m~'\ste ske ombord, äro redan, i afseende å tiden till fölid 
af våra klimatiska förhållanden, reducerade till en kor
tare del af året eller sommartiden. Det är dock af vigt 
att de ej derutöfver inskränkas, såvicla de skola kunna 
gå i jemnbredd med öfriga fordringar, utan böra öfnin
garna till sjös under blidaste delen af äret utsträckas till 
åtminstone 4 a 5 månader om året. Man kan ej annat 
än beklaga, att skeppsgossarnas öfningar förra året måste 
inskränkas till 3 månader, särdeles då man betraktar den 
ringa kostnaden derför i förhållande till den för andra 
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fartyg. En skeppsgossebrigg kostar i Carlskfona skär
gård cirka 800 rdr per miinad, då deremot t. ex. en 
monitor under lika lång tid är beräknad till cirka 11 ,OilO 
riksdaler. 

Vi antaga att en öfningstid af 12 till 15 månader 
till sjös erfordras för skeppsgossarnas sjömannabildning. 
Med antagande bäraf måste deL anses såsom icke för 
enligt med god hushållning, om staten, ftir erhållande af 
nyssnämnde öfningstid, underhåller skeppsgossar i 4 a [) 
år för att derunder endast lemna 3 månaders årlig öf-

' ning till sjös, då deremot 3 år, men med 4 a 5 måna· 
ders årlig öfning, skulle gifva samma öfningstid och sä
kerligen lika godt om ej bättre öfningsresultat. 

Vi tro, att äfven under nuvarande förhållanden skall 
nyssnämnde tid eller 12 a 15 månader vara tillräckliga 
att bibringa de första vigtiga grunderna af sjömannens 
maktpåliggande och mångsidiga kall, eller med andra ord 
grundlägga sjömannaintelligensen. Men för att desto 
säkrare nå detta mål eller tillgodogöra nyttan af dessa 
öfningar föreslås följande: 

a) Att rekryteringen mil ske på hösten omkring 
den l Oktober. Härigenom skall rekryten under vintern 
inhämta de första välbehöfliga grunderna i hvad som an
går militärisk ordning, disciplin m. m. samt äfven i sa
dana sjömansarbeten, som lättare och med mera 0~1sorg 
kunna bibringas nybörjaren · i land än ombord. Ofnin· 
garna ombord på de små briggarna skola då från första 
året gifva ett mera tillfredsställande resultat. 

b) Att l :a och 2:a årets gossar öfvas tillsammans 
och på de mindre fartygen, men att 3:e årets gossar be
redas öfning på något större fartyg för att dermed kunna 
erhålla mera omvoxling och större fullständi ghet. 

c) Att endast sista årets gossar utsändas på andra 
än skeppsgossefartygen, på det de båda första och kanske 
vigtigaste åren må kunna användas under direkt ledning 
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af skeppsgossarnas befäl, och öfningarna derunder odeladt 

fortgtl efter det system som är uppgjordt för skeppsgosse

iustitutione n. För att und,,ika afbrott i öfuino·arna före-, 
slå vi äfven att, vid alla sädana kommenderingar då den 

direkta ledningen af skep psgossebefälet upphör, nyss

nämnde öfningar dock må, s!lvidt tjonsten i öfrigt det 

medgifver, fortsättas efter sam ma system s-om gälla för 

de öfriga ieke kom menderade gossarna. Detta förutsätter 

naturligtvis instruktörer fiir skeppsgossarna ombord å de 

fartyg, hvarest de sistnämnde äro kommenderade, hvilket 

ej heller torde vara sv:'lrt att åstadkomma. Här ä~· kan

ske platsen att anmärka, det nuvarande skeppsgosse

briggarna böra anses väl små och obeqväma. Den om

ständigheten, att de ej utan risk kunna hålla sjön någon 

längre tid, inverkar förlamande på denna vigtiga del af 

öfningarna. De fartyg som härtill komma att ytterligare 

anslås, hoppas vi derföre må erhålla större dimensioner 

alldrahelst som, genom patentrackars och patentblocks 

anbringande m. m. , riggen ändock kan göras tillräckligt 

lätthandterlig. Briggen "Gladan" skulle till ifrågavaran

de ändamål vara särdeles lämplig. Dess nuvarande upp

gift, att såsom transportfartyg användas vid Carlskrona 

station, torde ej härför vara något hinder, då för detta 

ändamål derstädes finnas 2:ne ångbåtar, och då dessutom 

de transporter, som ej af dessa sistnämnde kunna ut

föras, med fördel kunna öfverlåtas åt privata fartyg. 

Korvetten "Svalan" bör kanske äfven tillsvidare kunna 

användas som skeppsgossefartyg om durken något sänk

tes ( ?), så att trossbotten blefve rymligare. Å nuvarande 

skeppsgossebriggarna, jemte de båda föreslagna fartygen, 

böra å rligen kunna öfvas cirka 280 gossar. Af den förut 

uppställde nummeräran på l :a och 2:a årets gossar skulle 

alltså återstå cirka 160, för hvilkas öfning 2:ne rymliga 

briggar torde behöfva anskaffas, och då skulle möjligen 

äfven den ålderstigna och, dessutom högst otjenliga: brig-
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gen "af \Virsen" kunna utrangeras. 3:e årets gossar ~ro 

uti en efterstående tabell upptagna till öfning å exerms

];:orvetterne "af Chapman" och "Lagerbjelke", men man 

torde dock böra anse, att äfven dessa gossar hade fördel 

af att öfvas på särskildt fartyg och ej tillsammans med 

exercisskolan, hvilket äfven för exercisskolans räkning 

torde framstå 
d) Att öfningarna i lmvl i möjligaste grad ordnas 

så, att de förbereda och underlätta öfningarna om bord. 

I denna riktning flr mycket på de sed nare åren gjordt, 

likväl tord e ännu återstå något att förändra. Den till 

dessa öfningar nu begagnade tackelkammaren erbjuder 

ej den sjelfständighet och frihet i öfningarnes kraftiga 

bedrifvande, som vore önsklig. Utrymmet och de der

städes pilgliende arbetena utgöra hinder i nyssnämnde 

afseende, bvilket derföre gör behofvet af en särskildt 

sjömanningssal för skeppsgossarna ganska kännbart, sär

deles när deras antal k ::- mmer att förökas. Denna sal 

som äfveu bör innehålla behöftiga modeller för instruk

tion, kan göras ganska enkel, men torde ej kunna gifvas 

mindre golfyta än 2000 O fot, om 1
/ 3 af här föreslagna 

gossar turvis deruti skola kunna öfvas. Det sätt på hvil

ket. segelexercisen på nyssnämnde tackelkammare måste 

bedrifvas, lemnar äfven mycket öfrigt att önska.. För 

åstadkommande af verklig nytta med denna, i betrak

tande af den korta öfningen till sjös, vigtiga öfning, 

böra rårna vara applicerade till sina master och stänger, 

på det seglen äfven må kunna sättas oeh någon större 

verklighet må kunna inläggas i exercisen än nu är fallet, 

då densamma verkställes endast några få fot frå n golf_ 

VPt. En rigg till dylik exercis företagande bör derföre 

anordnas, antingen helt och hållet inomhus, ifall så låter 

sig göra eller ock i det fria, men med takbetäckning för 

att vara mera oberoende af väderleken. Om rekryterin- . 

gen kommer att ske på hösten, bör äfven tillfälle till 
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roddexercis gifvas rekryterna under do blidare måna

derna. 
Det vigtigasto skälet mot skeppsgossarnas sednare 

antagning och .förkortandet af deras utbildningstid torde 

ligga i svttrighetcn, att på dessa vilkor bibringa här sist 

afhandlade öfningar eller sjömannadugligheten; äro dessa 

fordringar på ett tillfredsställande sätt uppfyllde, hoppas 

vi att det öfriga ej skall möta några svårigheter mot en 

enligt vår tanke så fördelaktig förändring. 

3:o) De mildära öfningarna. Hit räkna vi, för

utom h vad som är uppstuJdt under fordringarna för skepps

gossarnas karlskrifning, äfven gymnastik. Ehuru äfven 

i detta afseende mycket på sednare tiden är gjordt, må 

det dock tillåtas framhålla vissa saker, som ännu återstå 

och hvilka i någon mån komma att inverka på det öf

riga. Dessa öfningar försiggå hufvudsakligen i land, och 

härvid är det egentligen skeppsgossarnos gymnastik som 

torde, då den till följd af lokalförhållandena f. n. måste 

bedrifvas på ett sätt, som ej kan tillfredsställa tidens for

dran, nitgot mera böra uppmärksammas. Gymnastik, om 

rätt ledd, utgör en för kraftig häfstång till höjande af 

såväl de fysiska som intellektuela förmöo-enhetcrna för 
o ' 

att åsidosättas vid en sådan institution som här ifråga. 

Dess värde inses allmänt inom vårt land och hvarje 

skola har derföre också dagliga gymnastiköfningar med 

dess lärjungar, hvilket sistnämnde efter många stridig

heter nu också allmänt anses utgöra den enda rätta grun

den för gymnastikens bedrifvande i hvad tiden ang·år. 

På samma gäng vi derföre förorda införandet af daglig 

gymnastik för skeppsgossarna, måste vi också framställa 

önskvärdheten af, att militärgymnastiken må utgå från 

skeppsgossarnas öfningar för att ersättas af den s. k. 

pedagogiska. .Militär-gymnastikens ursprungliga mening, 

hvars karaktär ännu bibehålles, var att åt den stora 

massan af militär och med ingen eller högst primitiv 
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redskap kunna åvägabringa gymnastiska öfningar, men 

någon tanke på att denna skulle för ungdom ersätta den 

pedagogiska, då deu sistnämnde stod att erhålla, har 

dess uppfinnare ej haft. För fullvuxet manskap deremot 

är militär-gymnastiken i allo passande såsom en om

vexling med de öhiga praktiska öfningarna, hvilka sed

nare naturligtvis förminska behofvet af och i viss man 

ersätta den s. k. appareilgymnastiken, hvilkcn också, 

med den organisation af bemanningen vi föreslagit, torde 

fortfarande kunna undvaras vid exercisskolan. 

Den usla lokal, som f. n. begagnas till skeppsgossar

nas gymnastik, är för väl känd af de sjöofficerare, som 

intressera sig för detta ämne, för att någon tid här be

höf'ver användas att uppvisa dess olämplighet. För att 

skeppsgossarnos gymnastik, hvars vigt vi ännu en gång 
framhålla :såsom utgörande en af hufvudgrunderna för 

alla de öfriga praktiska öfningarna, må kunna tidsenligt 
bedrifvas, fordras derföre en ny gymnastiklokal, rymlig 
och med en enkel och praktisk inredning, samt belägen 

helst i närheten af kasernen och skolan. storleken af 

denna byggnad torde ej böra tilltagas mindre än att minst 

150 gossar kunna på en gång deruti öfvas. Efter ett 

beräknadt utrymme af 40 O fot för hvarje skulle såle

des byggnadens ytinnehåll blifva 6000 O fot, hvilket bör 

lämpligen så kunna läggas, att längden blir 120 fot och 

bredden 50 fot. Om byggnaden uppföres utan vind, torde 

höjden till takstolarna ej behöfva öfverstiga 16 fot, för 
att man ändock skall erhålla tillräckligt kubikinnehåll, 

eftersom öfningarne derstädes ej komma att på en gång 

upptaga någon längre tid. 
Med stöd af hvad här ofvan är yttradt, föreslås föl

jande i afseende å de militära öfningarna: 
a) Att hvarje skeppsgosse dagligen må erhålla cirka 

1
/ 2 timmas gymnastik. För att åstadko~ma detta torde 

dessa öfningar böra ske klassvis, för att icke störa den 

13 
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theoretiska undervisningen. Gymnastiken bör ändock 
lätt kunna ledas af en lärare, emedan, under förutsättning 
af 3 års utbildningstid, de olika gymnastikgruppernas 
antal vid hvarje lektion ej behöfva öfverstiga 3. 

b) Att minst l timma dagligen användes till de 
öfriga praktiska öfningarna (inberäknadt de sjömanna
öfningar, som försiggå i land), h vilka böra ske hufvud
sakligen efter de grunder, som f. n. äro gällande, dock 
så att l :a och 2:a årets gossar öfvas i egna gymnastik
lokalen, men 3:e årets gossar, hvilka erfordra vidsträck
tare öfningar, såsom målskjutning, kanonexercis m. m., 
om möjligt beredas tillfälle till öfning i exercisskolan. 
Oaktadt dessa förändringar, bör det dock vara fördel
aktigt, att, såsom nu, chefen för exercisskolan öfvervakar 
skeppsgossarnas alla praktiska militäröfningar, pä det en
het demti må bibehållas. Tiden för de praktiska öf
ningarn:t bör såsom nu förläggas till förmiddagen. 

Annu några ord må tillåtas om skeppsgossarnas prak
tiska öfningar. 1\fusiköfningarna upptaga f. n. 2:ne efter
middagar i veckan samt öfriga dagar l timma dagligen. 
Om någon del af denna tid skulle anses behöflig till de 
andra öfningarna, torde man ej få draga i betänkande att 
förkorta densamma. Då vårt reglemente föreskrifver, att 
trumslagare och hornblåsare skola finnas, så torde man 
få hoppas, att staten äfven snart ombestyrer, att regle
mentet i detta fall må kunna följas, utan att skepps
gossarna, jemte deras öfriga uppfostran, äfven dertill be
höfva utbildas. Man får derföre antaga, att dessa musik
öfningar inom kort kunna inskränkas till hvad de för· 
modligen från början voro ämnade, nemligen att utgöra 
en förströelse och omvexling vid skeppsgossarnas öfriga 
öfningar. Härmed må dock icke vara sagdt att, om en 
musikkår kommer att bildas, icke denna ganska väl 
skulle kunna rekryteras från skeppsgossekåren; dock böra, 
i den händelsen de gossar, som dertill afses, få följa en 
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särskildt rutin vid öfningarna, så aH icke alla de öfriga 
skeppsgossarnas öfningar behöfva rätta sig efter dem, som 
skola utbildas för musikkåren. Det vore önskvärdt att 
de af skeppsgossarnas tjenstgöringar i land, som icke 
medgifva bevistandet af de praktiska öfningarna, in
skräul;tes till minsta möjliga antaL Det är ytterligt svårt, 
bibehålla tillräcklig continuite vid öfningarnas bedrif
vande, då såsom f. n. cirka 12 procent dagligen utan 
någon bestämd tur äro frånvarande. Då skeppsgossarna 
ökas, minskas naturligtvis denna procent, men upphör 
dock icke; det må derföre tillåtas påpeka, att åtminstone 
de vid telegrafen å varfvet och Kungsholmen kommen
derade gossar, bvilka under en längre tid äro helt och 
hållet frånvarande från såväl theoretisk som praktisk 
undervisning, må på något sätt ersättas af annat man
skap, som icke är under en pågående utbildning. 

Vi våga tro, att om skeppsgossarnas öfningar något 
förändras i öfverousstämmelse med nu uppgifne grunder, 
3 år ;kola vara fullt tillräckliga att bibringa de fordrin
gar, här förut framställts för skeppsgosses karlskrifning 
till jungman. Man torde tryggt ku'nna påstå, att 3 år 
härtill skulle vara nog, liksom att det ·4:e året är full
komligt obehöfligt, och att det 5:e året, på grund af hvad 
förut är sagdt om öfningars utdrägt, skall medföra mera 
skada än gagn. Vi bedja dock få påminna, att detta är 
sagdt endast under den förutsättning, att skeppsgossarna 
antagas cirka 2 år äldre än nu är fallet, eller mellan 
15-17 år. Endast under denna förutsättning är det 
möjligt, att uti öfningarna inlägga det allvar och den 
kraft, som äro nödvändiga för erhållande af ett godt re
sultat under en kort tid. Slutligen må nämnas, att ge
nom en sednare antagning och större' uppmärksamhet 
riktad åt den praktiska utbildningen, de olika anlagen 
redan · efter l års tid med säkerhet böra kunna bedönias. 
Afsked för "bristande anlag för yrket;1 torde derföre icke 
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efter denna ti.d böra beviljas. staten befrias då från att 
under åratal uppfostra ynglingar, af hvilka hon sedan 
icke har något gagn. 

Oaktadt det måste anses såsom en fördel, säväl ur 
ekonomisk, som ur militärisk synpunkt, att alla skepps
gossarna förlades på samma ställe, så torde dock må
hända svårigheter härvid komma att uppstå, synnerligen 
då antalet är beräknadt till (}00. Om så blifver förhål
landet, torde lämpligaste fördelningen vara att 220 för 
läggas i Stockholm och 440 i Oarlskrona (då afgången 
till följd af bristande anlag m. m. är svår att beräkna, 
så äro i nyssnämnde ziffror hela tillägget af 10 proc. vid 
antagning inberäknadt). 

Det har redan för icke längesedan varit ifrågasatt, 
att förlägga skeppsgossar i Stockholm. I en framtid, 
då varfYens personal blifvit ordnad och indelningsverket 
upphört för flottan, torde utan tvifvel det inkasernerade 
manskapet derstädes kunna så förminskas, att någon af 
de kaserner, som för närvarande upptagas af detta man· 
skap, kunna afses för skeppsgossarnas räkning. De 
byggnader, som härförutom behöfvas, hoppas vi så må 
ordnas, att de medgifva ett öfningssystem lika med det tör 
skeppsgossarna i Oarlskrona. Angående utrymmet för de 
till förläggande i Oarlskrona föreslagne 440 skeppsgossar 
mil. det tillåtas, med tillämpning af hvad förut om deras 
öfningar yttrats, något närmare redogöra. Den nuvaran
de skeppsgossekasernen derstädes torde ej, äfven med 
någon förändrad inredning för åstadkommande af mera 
utrymme (härmed menas dock ej de s. k. lafvarnas åter
införande; ett sådant hopträngande af folk, som dessa 
medförde, miiste väl få anses silsom förgångna tiders min
dre utvecklade iisigter om trupps inkasernering), kunna 
rymma mer än cirka 100 man. Med den föreslagna 
nummerären måste man dock förutsätta, att minst 260 
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gossar komma att inkaserneras. En tillökning till nu
varande kasern fordras nlltså, och torde ej vara skäl be
räkna densamma för mindre än 200 man. Vi hafva ofta 
hört yttras, att alla skepp~gossar borde inkaserneras. Utan 
att uttala n!l.gon åsigt derom förordas endast, att denna 
fråga må tagas i öfvervägande samtidigt med den om 
en utvidgning af nuvarande skeppsgossekasern, synner
Iigen som utrymmet ej lägger hinder i vägen för nyss
nämnde åsigts genomförande. Den nuvarande skolan bör, 
om förberedelseskolan jemte de nautiska instrumenter, 
som derstädes förvaras, förflyttas till annan plats, blifva 
fullt tillräcklig för här framställde behof. Äfven den 
byggnad, som ·innehåller matsalarna bör, om tvättinrätt
ningen derifrån borttages, så att hela bottenvåningen kan 
inredas till matsalar och s. k. kokhus, befinnas i afse
ende å utrymmet tillräcklig. Behofvet af en badstuga 
för skeppsgossarna har länge varit erkändt ej blott i sani
tärt hänseende, utan äfven hvad renligheten beträffar. 
Om e~ sådan kommer att anskaffas, skall den nyssnämn
de tvättinrättningen lämpligen kunna förtlyttas till sam
ma ställe, för hvilket dubbla ändamål således en mindre 
byggnad erfordras. Vi påminna oss att förutom nu nämnde 
nybyggnader, skulle för skeppsgossarnas öfningar erfor
dras en gymnastiklokal, en sjömanningssal samt en rigg 
(mast och stång med under- och märsrå). Då det måste 
anses fördelaktigt att äga alla byggnaderna för här ifråga
varande ändamål så mycket som möjligt koncentrerade, 
så må det tillåtas, att här nedan, ehuru ofullständigt, 
framställa det sätt, hvarpå vi tro detta lämpligen skulle 
kunna ske. Det qvarter, Ankarstjerna, som inrymmer 
nuvarande kasern och skolan samt ett boställe och en 
mindre trädgård, allt tillhörande kronan, utgör i nreal 
cirka 13,5 O refvar. Det torde ej böra möta nligon 
större svårighet att, då skeppsgossarnas nummerär kom
mer att ökas, hvilket, huru än flottans bemanning ordnas, 
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väl måste anses såsom nära förestående, använda hela 

detta qvarter till ifdl,gavarande institution. Det nyss

nämnde bostället, som skulle utgöra förnämsta hindret, 

bör lätt nog kunna ersättas, antingen med något annat 

dylikt, eller ock _ kontant med s. k. inqvartering. Om 

detta qvarter komme att anslås till skeppsgosse-institu

tionen, skulle, förutom utrymme för alla behöfliga bygg

nader, äfven en rymlig plan blifva tillgänglig såsom 

exercis- och lekplats. Byggnaderna å nämnde tomt torde 

bäst ordnas så, att tillökningen af sjelfva kasernen kom

me att ske syd vart om den nuvarande; att det nyss

nämnde bostället användes till tjensterum , beklädnads

förråd m. m. (härigenom skall utrymmet i nuvarande 

kasernen betydligt kunna utvidgas); att längs södra sidan 

af qvarteret placerades vedbodar m. fL behöfliga uthus; 

att gymnastikbyggnaden komme att placeras i S.V. hörnet, 

med långsidan 120 fot sträckande sig längs vestra sidan 

af qvarteret; att sjömanningssalen förlades norr om gym

nastikbyggnaden (den torde ej böra läggas under samma 

tak som den sistnämnde, emedan den kan byggas lägre 

för att blifva billigare; deremot skulle dess ena sida med 

fördel kunna stöta mot tvätt- och badhuset, för att der

ifrån erhttlla värme om så ansåges behöfligt); att tvätt

och badhuset, hvaruti kanske äfven mangelbod biir ingå, 

förlades norr om nyssnämnde byggnad, samt slutlige-n att 

den ifrågasatta riggen anordnas p:'l. vestrn sidan emellan 

de derstädes föreslagna byggnadernll. De nu föreslagna 

byggnaderna torde komma att upptaga en areal af cirka 

5,.s o refvar, således skulle aterstå en midtel plan af 

cirka 8 O refvar, hvilken , i betraktande af det stora an

talet gossar , måste anses väl behöfl.ig. Att framställa 

några kostnader på här föreslagna förändringar, torde vara 

öfverfiödigt och öfvergår dessutom viir förmåga. Om ända

miilet är godt, och hvad här är föreslaget anses leda tiJl 

dess uppfyllande, skall utan tvifvel dc k0stnader , som 

193 

blifva oundgängliga, lemna god valuta och således ej au
ses högre, än att de blide kunna och böra utgifvas. 
. Om det k~nsl~e tyckes, att vi_ väl vidlyftigt afhandlat 

SJel~va _rekrytb1ldmngen, under hv1lken hela skeppsgosse
institutiOnen mås~e hänföras, så må denna vidlyftighet 
ursäktas af den v1gt, som nyssnämnde utbildning här som 
öfverallt an_norstädes, ·måste intaga i och för e;hållande 
af ett verkhgt god t resultat med de kommande öfningarna. 

, . . (Forts.) 
N~danstaende planntmng torde förtydliga, förslaget till kasernena 
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Några anmärlmingar rörande Sjöförsvarsfrågan med 
särsldld anledning af C. G. Lindmarl\:S brochyr. 

af en Sjöoffi-cer. 

Hvar och en som genomläst den under ofvanstående 
1itel nyligen utkomna brochyr, skall utan tvifYel erkänna, 
att den är skrifven med mycken talang, och dikterad af 
en djup kärlek till fädern eslandet och sjövapnet .. detta 
oafsedt hvad man m& tänka om do af förf. deri fram
stäida förslager. Rå mycket mera m?1ste det förvåna, 
att den ännu Pj blifvit omnämnd utaf någon af' den dag
liga pressens mera framstående organer. Denna tystnad 
är en händelse, ''som ser ut som en tanke". Man tyckes 
vilja ''tiga ihjäl" denna skarpa kritik af' något, som man 
kort förut med serdeles enhällighet lofordat silsom myc
ket framstående. Den nu utkomna brochyren är ej 
heller försedel med det för h<m·ar politiei frestande lock
bete .. som ligger uti en högt proklamerad sparsamhet, 
hvilken dygd likväl är åtminstone tvifvelaktig, då den 
b e ~tår uti att köpa då! i g Y ara för god t pris. Emedlertid 
kan orsaken till denna pressens tystnad äfv·en ligga llti 
det nu, till följe af riksdagen, starkt anlitade utrymmet, 
hvilket man så mycket hellre bör ant8ga, som mots8tsen 
ej kunde kallas att handla lojalt f'mot den allmänhet, 
h vars målsmän pressen ju vill vara. Förf. af' den if'd1ga
varande brochyren synes hafva gjort till sin hufvud
uppgift att underkasta L:s afhandling en grundlig kritik , 
och uti denna dess noggrannhet och uttömmande behand
ling af ämnet ligger äfven det lilla arbetets största, om 
ej enda, förtj enst Vi hafva redan här ( 6:te häf't. 1873) 
f'ram stält våra ås i g-ter om L:s afh andling, fram bållit så
väl dess förtjenster som dess svaga sidor, och finna med . 
nöje, at t don nu framträdandfl "Sjöofficeren" i mycket 
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synes dela de fisigter vi der framställt. Vi behöfva så
ledes ej mycket sysselsätta oss med denna de l af hans , 
med mycken stilistisk förmåga skrifna, afhandling. Lik
väl anse vi oss böra varna för att allt för mycket hän
gifva sig åt en så liflig fantasis glänsande bilder, som 
den, hvilken utgör ';Sjöofficerens" strålande lodstjerna. 
Detta öfverlenmande åt yttringarna af en, fastän på fullt 
aktningsvärda grunder hvilandr, känsla leder till en obe
höflig skärpa uti klandret, som yäl skulle kunna för· 

svaras, då man skrifver emot en anonym författare, men 
måhända ej är lämplig i motsatt förhållande. Det ögon
blickets löje man sålunda fram kallar på n3.gra läsares 
läppar försyinner inför den, som med den kalla efter
tankens lod tränger igenom den glänsande ytan och då 
kanske finner, i stället för den väntade goda ankarsätt
ningen, en sten bunden botten, uti h vilken intet ankare 
förmår gripa. 

stundom har denna liflighet förledt förf. till använ
dande af bilder , som ej synas väl passa. Så är förblil
landet med de på 2:ne ställen på scenen framdragna 
Skyterne, hvilka förf. med mycken ironi slungar emot 
sin antagonist. Det är visst sannt, att dessa yoro råa 
barbarer, Yid hvilkas namn man vant sig fästa begreppet 
af något förhatligt, men de förstodo utan tvif'vel utmärkt 
väl att försvara sitt land, då de kunde freda det, ej 
allenast emot on Darii oerhörda skaror, utan äf'ven emot 
en Alexandors snillrika krigskonst. 

Då "Sjöofficeren" säger att "rörlig positionsstrid" är 
ett oegentligt uttryck , borde ban kanske först f'ramstält, 
hvad han förstår dermed, emedan man annars har svårt 
att veta, huru han tänkt sig detta. Det vissa är, att i 
mången position på vår kust det kunde vara fördelaktigt 
ega en hög grad af rörlighet äfven under striden, liksom 
att man kan behöf\,a förfölja en fiende, som emot en 
stark position brutit sin kraft, och kort derefter intaga 
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on ny ställning för att samla egna stridf:krafter, hindra 
fienden att der utlägga minor, m. fl. tillfällen då en fort
satt strid med fullt skäl kan kallas rörlig positionsstrid. 
I allmänhot måste man anmärka, att förf., som synes 
väl uppskatta vigten af skärgårdsterrängen för fast, d. v. s. 
under strid oflyttbart försvar, ej synes till fullo upp
skatta dess betydelse för den rörliga striden: Om äfven 
hela Sveriges, af skärgård omgifna, kust befästades enligt 
förf:s plan, så skulle detta ej kunna ensamt utestänga en 
fiende, emedan han, sedan han gjort en bresch i denna 
mur, kunde draga sin flotta derigenom i allsköns lugn. 
Helt annorlunda blir förhållandet om några vigtiga posi
tioner försvaras af en rörlig materiel. Fienden skulle 
nemligen, genom att gå förbi någon af dessa, just utsätta 
sig för det öde, som gifver förf:s fantasi anledning att 
"frossa och rysa" vid tanken på fiendens öde. 

I likhet med förf anse vi, att vårt sjöförsvars mål 
måste blifva att förhindra en landstigning på våra kuster, 
och vi skola belsa den dag med sann glädje, då en plan 
blifvit faststäld för dess utvidgande i ändamål att sätta 
det i stånd härtill. lVIen icke tro vi, att detta höga mål 
vinnes igenom hvad förf. kallar sitt "system". Det är 
denna del af bans afhandling, som är den svagaste. :Man 
skulle knappast tro, att samma intelligens, som så skarpt 
kriticerat L:s afhandling, sjelf dikterat och med namnet 
"system" döpt sammanfattningen af kustbefästningarne 
med det rörliga försvaret af åtminstone ett fartyg ( !) vid 
bvarje skärgårdsområde. 

Dessa enslingar - utan J ohannisskärets fasta grund 
- utgöra, med alla de "jag åt öster, du åt vester", som 
blefve en följd af deras ovana vid sammanhållning och 
omöjligbet att gemensamt uppträda. de enda faktorerna 
uti den formel, förf. tänkt sig för det rörliga försvaret. 

Hvad skulle väl förf. sagt om Leonidas, ifall denne 
delat sina 300 spartauer uti små hopar och sändt dem 

'ltt ~ttanför Thermopylre anfalli'l. den persiska hären, i 
~tället för att utkämpa striden med hjelp af passets 

kl
. a··o-o·ar hvilkeu fördelning af sin styrka han kunde 1ppv ob ' • . .. .. • • d gjort, äfven efter upptäckten af Eputltes forraden, 1 et 

(jo-on blick då han bortsände bundsforvanterne? 
"' Om förf. ristat sin kritik med en spjutspets på en 

l ko•"ld sac har han deremot tecknat konturen at' {Oppars , < 

sitt system med en alltför lös crayon, :warför det är 
mö]'lio-t att det senare icke skulle synts sa dunkelt, om . o 
han något rikare ifyllt dess kontur. 

Beriktigande. 

l sidan f> uti denna tidskrifts föreg&onde häfte är 
anförd t: "5:o Då en krutladdning antändes i kärnliniens 
rikt~ing, minskas initialhastighet och gastryck högst be-
tydligt". . . 

De till bestyrkande häraf citerade skJutmngar egde 
rum i England år 1869 under inseende af en komite 
(ordf. öfverste Younghus band), samt företogs med R. L. G. 
krut. Den anförda lagen synes emedlertid ej vara gäl
lande för grofkornigare krut än detta, hvilket bestyrkes 
dera( att man under sistliden sommar pli Finspong gjor.t 
försök med central antändning vid användande af grof· 
kornigt krut (0. l c. m. fl.) och då funnit ett alldeles 
motsatt förhållande inträffa, eller att såväl gastryck, som 
initial-hastigheter, tilltogo. A. B. 
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strödda underrättelser. 

'fal af Mr Goschen, Englands f. d. sjöminister. Vid 
Lord Mayors-festen i London sistl. November månad höll 
]<Jonglands d. v. 1_narinminister, Mr Goschen, såsom svar 
p a. den sedvanhga skålen för "the N av y'' följande tal, 
!Jvllket väckte. mycket uppseende och ansägs vara ett 
bland de bäst 1 ä m n et hållna tal i Guild hall: 

"Herr Lord Mayor, Ladies and Gentlemen, Jag 
tackar Ed(-J~' pil. det hjertligaste å flottans vägnar. 
Det skall Intressera Eder att höra, att antalet ma
troser i tjenst har uppnått on särdeles tillfredsstäl
lande numerär. Det har icke varit någon minsk
ning. Tvärtom är antalet i detta ögonblick större 
än det n:\igonsin varit under de sednaste 3 åren. Pf~ 
samma g:\ing erh&ller jag upprepade försäkringar från 
officerare, S?m. kornm enderats till sjös efter några 
års mellanbd 1 land, aLt de finna våra besättnino-ar 
nu förträffliga och i mänga afseenden öfverläg;na 
dem, n~ed hvilka de seglade i förra tider. Att hålla 
besä_ttm~g~rne i en ständig effektivitet genom oupp· 
hörhg S]Öt]enst är föremål för vår oaflåtliga sträfvan. 
~lfva _eskadra_r utom många_ e_nskilda fartyg för spe
Cie! tJ~nstgönng, äro samhd1gt sysselsatta att öfva 
b?sättmngarne och ~ ullgöra ohka uppdrag. J ag vet 
OJ, o~ det är utnkes-departementet eller det för 
kolornerna, som framställer de flesta fordringarue hos 
amiralitetet på örlogsfartygs närvaro på alla möjliga 
och omöjliga punkter på jordklotet. (Skratt.) Lärda 
sällskaper täfla med fredliga kommuner i att begära 
våra örlogsmäns bistånd och deras kanoners morali
ska understöd hela kompassen rund. J ag vill icke 
uppehålla Eder med att tala om sjöofficerares fram
giing s&som geografer, upptäckare·, negotiatörer och 
diplomater, dock blott i förbigående I1ämna, att vi 
hafva att tacka officerare p:\i Ostindiska stationen för 
traktaten med Zanzibar, h vilkas intelligens och 
en_crgi väsendtligen bidrogo till d0ss framgång. Sär
slnldt önskar jag bringa till Eder kännedom at t af 
mellan 100 och 150 fartyg till sjös, som föra St. 
Georgs-korset, intet enda fartyg under 1873 lidit 
någon allvanmm olycka. Och då vi derjemte kom-

19D 

ma ihåg att örlogsmän~ olikt kofferdifartygen, rniiste 
o-il, okända vägar, ofta äro uppdragna äfventyrliga 
~Yissioner, och under utförandet af sin tje.nst måste 
nalkas kuster utan fyrar och ulan sjökort, så anser 
jag att man gerna bör skänka en gärd af högakt
nino- och beundran åt dessa fartygs chefer, naYiga· 
tion"sofficerare och bes~ittningar. LB.t mig fästa Eder 

. uppmärksam hot på ännu en stor egonska p .. som ut
märker sjövapnet ända ~r& n am ira~ on, som kommen· 
derar en eskader, ned till underlö_Jtnanten, som har 
befäl öfve r båtarne. Sjöofficerare draga sig aldrig 
unelan för ansvar. Med det fysiska mod, som dn 
oga gemensamt med de flosta engelsmän, furena de 
det mod af äd lare art, som der det behöfves, icke 
ryggar för att löpa ett utomordentl~gt ( treme~dous) 
ansvar - ett slags mod, som är mmdre vanhgt nu 
för tiden. Elektriska telegrafen har måttat ett svårt 
slag ftt det sjelfförtroende, som en gång var karak
teristiskt: för den engelska racen. J diplomatien, i 
statskonst, i förvaltning, i handel, ja äfven i det 
husliga lifvet, när n:\igot tvifvelsmål uppstår, har 
telegrafen blifvit dagens lösen. :Men sjöofficerares 
sjelfförtroende har icke bragts på skam af telegraf

·tråden. Vid många tillfällen i deras tjenstgöring 
m&ste de taga ett omedelbart beslut. Utsatta för 
en viss fara, ofta medvetna om, att de i sina 
händer hålla sitt fäderneslands ära och intres
sen, hafva de lärt att med oförskräckt mod och be
slutsamt sjelfförtroende fatta hastiga beslut, och 
99 gånger af 100 göra de rätt. Ingen skick
lighet kan alltid undgB. olycka, omdömet huru lugnt 
det än må vara, kan icke garantera ofelbarhet. Och 
med afseende på accidenter, låt mig på det allvar
liga8te säga mina landsmän å det nobla yrkes vägnar, 
hvars förespråkare jag är i afton: "tag icke modet 
frän flottans officerskär genom öfverdrifven ömtålighet 
och genom att göra srn& accidenter till stora olyckor". 
Otålighot vid sädana händelser, utan hvilka hvarken 
fiender eller stormar kunna mötas och bekämpas, är 
särdeles nedsl&ende för våra officerare och v&rt sjö
folk. Man måste iöpa risker, der stora företag skola 
utföras. Rikligt utgifna penningar kunna icke 
ensamt försäkra oss om framgång. 8jövapnet säger till 
landet, sina herrar: "Offra ni blott pengarn e, vi 
skola offra oss sjelfva." 
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Försök rörande ångpanne-exulosioner uti Nord
amerUms }'iirenta Stater. I Sept~mber 1871 hade mr 
Fr.a~cis !3. St.e\'ens uti, Hoboken, New-Jersey, gjort 1it
s~,!l~Iga exponmenter ±ör utrönande af styrkan och den 
nktiga skötseln af pannor, hvilka egdes af "United Rail
road Companies", Now-Jersey. Resultaten af dessa för
sö.k. syntes stt värderika, att sällskapets verkställande ko
Imta anslog lti,OOO dollars till försökens fortsättande. 

De km~ de nu i N o v. 1871 taga sin början i större 
skala. De förnämsta ingeniörer voro inbjudna att öfver
':ara dem, .och styrelsen hade sändt 3:ne mariningeniörer 
för att afglfva rapport deröfver. 
. Pörsta experim entet gjordes på en panna, sum varit ' 
1 bruk 13 år och blifvit borttagen såsom utsliten. Det 
yttre skal~t, eller kåpan, var 28 fot ~') långt. Pannan 
11ade en d1ameter af G fot 6 tum; dess främre del, inne
.hållande eldstaden, var fyrkantin· nedtill och halfcirkel-
" • o Q • wrrmg uppat, samt 7 fot 7 tum 1 länO'd hvarJO"enom hela 
den cylindriska delens längd var 20 fot 4 t~m1. ÅnO'
lådan (domen) \'ar 4 fot i diameter och 10 fot 5 tum c?) 
i. höjd. Kåpan var af "n:o 3 gauge", d. v. s. 0,26 tum 
iJock och med enkel nitrad Vid l l~ 'il:s hydrauliskt 
tryck pr o-tum. sprungo ni'tgra af l'tagen uti den plana 
y~an, mer~ den. ctrkulära delen af kRpan, och den half
Cirkelform 1ga, främre öfverdelen motstodo detta tryck. 
Då denna panna underkastades ångtryck befanns, att vid 
98 'il tryck ångan läckte från nåtet emellan åno·lådan 
och kåpan, så fort den hann bildas, och man ku~de ej 
erh~lla nRgot exploderande tryck. Den uppkomna läckan 
utvtsar poannans sv~ga punkt, öppning~n i ~cåpan vid äng
lådan. Angpanne-mspektörer böra fölpkthgen noga upp
märksam m~ detta, då de bestämrna trycket. Springande 
af stagen 1 detta och alla liknande exnerimenter påvisar 
d.en fara, soill: uppstår genom en sådan ängpannekonstruk
tion, att spnngandet af ett enda sta•r medför fara för 
byggnaden .. Stagep äro. sällan så fä~tade, att de taga 
emot frestmngen hkform1gt, och man har funnit i bruk 
varande pannor, hvarest stagen äro så illa afpassade, att 
några af dem haft betydligt glapprum i längdriktning, 
dft närgränsande stag haft full frestning. 

*) Alla mått och vigter liro engelska. 
(Ports.) 
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I.itteratur. 

Svens le. 
K. KRIGSVETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAl-t OCH 

TIDSKRIFT, 15 Jan. 1874. Vid årets Lötjatl. Föredrag hållet vid 
föreningens för frivillig sjukvård i fält årssammankomst den 27 Nov. 
1873 af kaptenen m. m. H. O. Prytz. Underdittelser från friimman
de länder. OfficiehL underriitteber. Den 31 Jan.: Årsberättelse af 
föredraganelen i Sjökrigsveteuslmp, kaptenen m. m. C. C. Engström· 
Föredrag hållet vid föreningens för frivillig sjukvård i fält årssamman
komst (forts.). Kosa.ckerne. Bokanmälan. Den 15 Febr. Årsberiit
telse af föredraganden i Sjökrigsvet enskap (forts). Sla.get vid W olfen
bUttel den 19 Juni 1641 (med karta). Tyske armeens förlust -af offi
cerare och manskap under kriget emot Frankrike 1870~1871. Ita
lienska arnuien på krigsfot. 

Dans le. 
TIDSKRIFT I Si,DEV .tE SEN, 9:e bind (187 4) l:a och 2:a Mft et. 

Vid årss!<:iftet Om kolbesparing på ångbåtar. Anmitrkuingar vid 
Pr. -Lienteu. Hansens at·tikel om Ingarue till undvikande n. ombord
liiggning. Riicldniugsvl\senclets år~beritttelse. Från friimmande mari 
ner. Unclerriittelse för sjöfarande. 

Engelslc. 
NAUTICAL MAGAZINE, Jan 1874. Om kompassens uppslitt· 

ning och kompensation å jernfartyg Om ångpanueexplosioner ; elen 
Nordamerik•mska försökskomiten. Ma.gdalena-öarne och dess granu
skap Lotsar i öppen sjö. Verkningar på kompassen af värmels 
olika fördelning ombord på jernfartyg. Sjömätning. Torres Strait 
och S.O.-kusten af Nya Guinea. Nautiska notiser. Ny djuplods
apparat 

D:o d:o Febr. 187 4. Stufning af sitdesla.ster. Maskinisters-examen, 
Naval-reserves. Våra stora hamnar (Bristol). De dödas fest (poem). 
Nordan vid Vera Cruz. Formeln för lika höjder. Lobos de Afuera 
(med special-kort). Skeppsbyggut1d 187:3. Atmosferens större eller 
mindre geuomtriinglighct i akustiskt hiiuseende. En vinter på Novt1-
Zembla. Nautiska notiser m. rn. 

ENGINEERING, hn. 2. Amerikanska fyrar. Ryska sjöma
skiner. Panuexplosioner. Framdrifning med propellern. Jan. 9. 
Årets skeppsbyggnad på Clyde. Om elen s. k. Barometre Metallique. 
Jan. 16. DetaUer af rysska fregatten General Amirals maskiner. 



.Jcm-inunstrien ,-id Wiener-expoRitionen. nover hamn. Högtryck
nings-RjömaskinPr. .Jan. 23. Kammarlad<lt1ings artilleri (Om Broad
wells patentr>Ht) Acbmson's pannor. Fannexplosion vid Bllend. 

Fransk. 
RBVUE MARITiiVlE ET COLO:N1ALE. Dec. 1873; Jan. 1874. 

Anteekniugar rörande Pamperos i Plata-floden. Grofkornigt krut. 
lbpport om torpcdos, tillverkade och profvade i Amsterdam. Fisk
n<llingen i Frankrike och nHrgriinsande länder. Om vågrörelsen. Filr
slag till ångfartygs yttre belysning. Kriinika. 

REVUE D'ARTILLERIE, Del III, häftet 5- Febr. 1874. Ar
tilleri vid Viiener-expositionen i Annstrongs utställning. Om skjut
tabellers uppriittande och anvHnclning. Tyska artilleriet. Om kanon
metall. Auteckningar om den svenska mitraljösen, Palmcrantz sy
slem, försökt vid Bourges. Diverse underrilttelser. 

Tysk. 
MITTHElLUNGEN AUS DBM GEBIETE DES SEEWESENS, 

Vol. 2. N:o 1- 2, Pola. Profskjutningmed Krupps 15cm och 26nn, 
samt med Armstrongs 23cm kanoner. Torpedo och taktik. Om n1i
gra anmärlmingsviirda föremål af gruppen «Hlir och marin väsende» vid 
Wiener-expositionen. Obuchowslm stålvet·het i Ryssland. Praktisk 
method att utfinna fartygs metacentrum vid höga kriingningsvinhlar. 
Korvetten Am·oras aflöpning. Nödsignaler från fartyg. Vinterarbeten 
ombord på några ryska fartyg. Pettersens lifbåt med ångmaskin. 
Grofva kanoner i England. Litteratur. Bilaga: R es11 från Tromsö 
till Spetsbergen, Nowaja Zemlj a och Ryssland med jakten Isbjörnen. 
Seglingsbeskrifningar och hamnplaner m. m. 




