1881.
44:e årgången.

Häfte N:r 5

Genmäle
till en i Tidshift i Sjöväsendets 2:a och 3:e h äfte 1881
införd art ik el med öfve rshift: Nrtgra orcl me<.l a11leil·
niug af' [!Jorda aJl miir!mingar mot Klints nautiska tal!Cllcr. Hufv ndinn ehållet af denna art ik el utgjorde dels
en indirekt fö rfrc'tga n till ntgifvam e (af hvilka undertecknad ~ir den ene) af ett ny ligen utk omm et nauti skt
arbete, hvillm motiv de l1 aft att "angripa " en r edan
m· bokhand eln utgången upplaga af K lints nautiska t abeller och derj emte "förti ga", att fe laktigheterna blifvit riittade i den r1yast e upplagan , dels iifven ett vädjan de till de sjöfarande att deraf ej låta sig rubbas i
det förtroe nd e, som de skiinkt dessa tabeller iind a seda n den tid, då deras första upplaga såg dagen .
H ärp å har jag i hufvrulsak att svara , a tt v;'\r afsigt ingalunda varit att hos allm ~i n.h eten söka Lrin ga
dessa t a beller i mi:-3skredit, att vi fö nnolla att. en fö r
sak en opartisk person sv:ldige n skall lmnna mellau
raderna i vårt arb ete liisa en såda n afsigt, sa mt slutl igen, att vi ä ro de första a tt erbinna (le 11iimmla ta bell em as (i synnerhet deras 4: e npplagas) verkligen
stora förtj en:ster.
H vad angår den ärade in s~indar en s af niimnde artik el påstående om otillbörligheten af att vi omnämnt
fel i den 3:e upplagan, oaktaclt denna är tttgången ttr
bokhandeln, så bevisar just denna omständighet, att
denna upplaga finnes i hrinderna på många fler sjöfar ande, iin hvad so m varit händ elsen, om den aldrig
blif'vit tttsälcl. Då vå rt ar bete, såsom fö retalet upplyser,
ej varit äm nadt blott för undervisnin gen i navigations-

-

- 253 -

252 -

skolorna, utan äfven såso m handbok för öfrige i nautisk räkning osäkre sjömän, som till äfventyrs ega någon af de nu utsålda upplagoma af tabellema (lwilket
äfven han vara hiLnd elsen med elever i skolorna), så
är det tydligt, att vi ej kunnat lemna dessa ur sigte.
Att vi '' förtegat" att de påpekade fdaktigh etema
blifvit riittade i den 4:e upplagan , deri t ager den aktade författaren i dubb elt afseende miste, då dels dessa
enelast delvis blifvit afhulpna, dels vi äfven i noter anmärkt detta förhålland e.
Beträffande anmärkningen om middags- och midnatts-korrektionen vid tidsbestämningar genom korTes ponderande höjder, så ä!' dtJn samma iifven till en del
gällande för den 4:e upplagan, emedan i öfversh:riftema
till tabellerna XXII (a) och XXII (b) det s~Lrs kilj a ud e
blifvit gjordt, att den föna är för beriilmancle af middags- och den senare för midnatts- korrektionen. J ag
tillåter mig derför fråga: Huru skola med f'asthåll ande
af dessa benämningar exemplen 8 och 10 i vårt arbete
beriiimas '2 :Månne icke dessa tillhöra Je "många förekommande fall ", so m tabellen utesluter'2 Svårt är att
i nse, huru tabell e mas an stJemle kan lida d era f, att vi
utvisa, att de egna sig för en mera vidstl'tickt anviindning, än de sjelfva utgifva sig för.
FöL' att bemöta inkastet emot Umplig heten å vår
sida att införa en refraktionstabell, tillåter jag mig
påminna om ohållbarheten af det anförda hnfvudskiilet,
nämligen att den 3:e upplagan iLr utgången ur bokhandeln. I den 4:e upplagan af Klints tabell er läses i innehållsförteckninge n att i tab. XIV (a' ) r eduktionsfaktor är = produkten B. T. i'· Faktorn T, som erhålles
med barometerns temperatur såsom argument, gör uppenbarligen denna tabell beroende af baro meterns beskaffenhet, hvilket ovilkorligen är på de af oss anvi-
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sade grunder till principen oriktigt, om än vanligen i
praktiken af föga bety delse.
Häraf torde framg å, att de af oss gjorda anmärkningama varit ämnade såsom förklaringar och tillägg
till tabellerna och ej såsom angrepp mot dem. För
öfri gt äro dessa anm ärkningar af föga betydelse och
kunna derför ej medföra verkan af minska cl tillit till
ett i öfrigt så förtjen stfullt arbete som Klints nautiska
tabell er.
Stockholm den 19 April 188 1.

Edv. Jäder.in.
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Litteratur-anmälan .
llHlit;irgymnnstik
gymnastikens användning för mili allmänna
den
eller
fät·isk utbildning af Gu staf N ybla:us, öfve?·stc och för eståndan~ f ö?· kongl. Gy mnastisht Oentralinstitutct.
För d e fl es ta sjGofficerare iir d et n u mera vlil b ekant , l11'ilket
villgö rande in flytande gymna stik en hat· på vi'trt 111 anskaps ;;ft\-ii l fys islm som intell ektu ela u t.bilun ing, och hunt d ensam m a, sil ledd som
u nde r se naste i'tren vari t fall et, vi sat sig 1:1 iigtig att ind irelit h iigst
viiscntligt UIIU Crl lilta alht d c många öfri g:t pra l;tiskn. ;;fningnr, SO!lt
vid exarcisskolorua h eLhifl'a S. Det ii r d erfiire ocl;så vår pl igt att
d eråt egna all den nppm>trksam het, lnaraf den synes vnm s0. vii!
fiirtj ent , san!L at.t. med fiirdom sfritt o ll!cll\m e mottag!'\ oeh grnn ska
h varje m bete i d enna fdrg a, för att p å s r'• siilt kunna tillgorlogiim
oss d c fram steg, lwilka hi ir , liho m i a ll:t andm tn c nsklign H' rk , f<> l'l'
ell er senare m ås te flirnimma s
Ehnrn vi Pj fnll t klart knnnat ntfon;ka iinclnm rtl et med d et at' ·
bete vi hii t· nnmiila, eller fur· l11·ilke n kat ego ri ::tf gymnasiet· oc h
gymnast ikinditt ningar· det egen\ligr·n lir afsed:., sit draga vi dock, Sttviil
a f dess titel milititrgy mnastik, som af åtskilliga antydn in ga r i tex te n
om r öre lse r·s oli ka viirden för d e siirskilda Yapn e n, in cbsi l'e sjci vap ·
u e t, se m o m. 257, 258 o ch 352, el e n sint satse n a tt f0rfattar e n åm ·
uat detsamm'1 ett a n vii ncland e i vid st.riick ta o;te mån i no m såviil flot ta n som arm en Såv>il af denn a anled ning, so m af skyld ig vurdnad
fl>r den auk to ri tet förfa ttaren r eprese n lrerar, måst e det vara af vigt
att l:.ira kiiuna detsatnma och d e g ,.und er lwarp ft de t ii r bygd t, för
alt d ereft er kunna bedoma, hnrn vicl a d ett a arb ete ut gör en fnrlJii lt ring ,
viird :~tt ti ll egna oss, af d et r egleme nte i gy mn astik Yi nu !'lilja. Vi
fr~tmhålla red an hHr, att eft erföljande fram stiill:Jing oc h gmnslw i ng ii r
gjord e ndast for· sj elfva sake ns sku ll och ob e ro end e af person ,, San·
nin ge n h ar det Evigas bild, elen för åldras icke", silger gym nus riken s ~; tam
fader. Men sanningens skattkammare öppna s ej uta n ihiirdigt. aru ct.e
och triige n m i'tda, och e n gång öppnad skoltt d ess sk atlet· s nart. sking·
l'fiS, o m d c ej med r crlbarlrct och besinning fJ,·v;clt.as oc h sa mm all h åll as . Kun de d e rför det a nspd'tkslös:t arbete ,.i hiir i sanninge ns
tj enst förelagt oss, bidraga att framkalla m er ,t sakkcu1niga m :i n s y t t-

r:mde n. , som fört yd ligrt livad vi le nmat dunkelt , och r;itta d et, hvari
vi irrat oss, ska ll an miila rcn };;inna sig t ill fullo belunacl.
Jl[ilil<ir.'l!J''uw siik innehåller text, !J esli'rende af inled ning och sex
kapitel, samt 20 figu rer oc: h 3 plan sch er iöfve r gymnastikinredn ing
och r eds!w p .
Ut i i11fedninyen angifver furf. hvad han me na r m ed militllrgy mnu stik ne m!. «den allmiinna (pedagng ish) gy mna st ik e ns t illiimpn ing
i kri gisk sy ftning « samt framhi'tller, hun1so nt rekryten s kroppsu tbildning vid inträuo i arm en hn fvuttsaldi gcn n: clau iir gjord och icke \;,.,n
f1t!"·l'

gGras om, n1cn dock genom Unclarnfd ::;c nli ga öfningar kan rtittas

och fullsliind ;gas, l11·ilkct h u1ntd saldigen vin nes gr nom rurelser på

stående fot. , Ji·/:-;hlt·itde .'f.'J.''Ina ., tik .
fiJrutsiittan dr• en h(1grc grad

StUdrUrd:sc r (kf\·a nUc stt.id), <Efiso :n

af gymnnsl.i :-: k t.l bi ld nin g Hn hnHl hos

r ekryt e n \; an bcgilras, iiro e uligt fllrf:s i'ts igt derfcö re icke i r ekryt sko lan pft sin plats. Ej h ell er anser han !':~sta redska p so m st iid för
r örelser, sr'rso m furutsiiLta nue unde rvi sare mc, l fullst>indiga t·e iu sig t ,
;in man af hvrujc nti lit ii ri nslruktur kan fordra, och d essutom mera
lHmpan dc sig fur ,,rk n hol 'Jlöliga u tveck lingens reglera nd e u nde r up p ·
v:txt!n·en, iin ti ll det allmä tlim rii ttand et d eraf, so m vid r elcytunde r vi sn ing e n kuu em[ts " , furdela ktiga fur tl en militiira tillnmpninge ;, af
gymn astil; e n, ln·i lken «turrste hafm en r e n ~ pra kti ;d; kamktcr och
tyd lige n h r herrskas af Ll et i;rigiska iin chlllr'tlct:c H :i reftc r följer en
kort cöi\- crblick öf,·er fri s~1\c nd c gymnastik()nS rörelsekla sser sam t iif1·er
Yiss:< re dska p s>tso m: tr~pp n n, lamlgångcn, stegen, bont m e n m. fl .
dylika . I nll!nH rkn ing en nncl cr sist a m om. y ltra !' förf.: «l'i rl ~ p e c i al 
va p ucn, kavall eri et, artill eri et, fortifikat ionen och sjiivapnet til \h)!)una
silda na öfningar, som af vapn ets s:tr·sl<il cb natur och b eskaffe nhet
betingas, «
Fr ~q!JIIl llltstd- .

1:a !.·ap. in neL>d ler beskrifning iif\·cr u lgå ngss Wllnin gama, åtta till
an ta let, j e m ~e h ei nvis ning till figur.er fur h va r och en af d e m.
:!:a kap . innehåll er bes krifningar ufvc r hen -, '""· · lwfcud- och
armr/irelser, deras samJn etJiS(("/tn/nya r sn mt nf.nrln ·l·n,q ar .
.']:P

kap. b eskrifv er :;,1ny, tii1m!lde och sp rrln,q .

4:P kap ., R edskap:::.CJ!JIIIIlastik , besl\ri fve r /Jn/an;;;y(i.JJf!, l<'ipande på
lll frtnd P plan, rintringar , <tnn,q<tll.'f oeh sli;rl.<pnlny med lefn1 ntl e och

fasta st'i d. Fö rot·dll t' slutli gen an v>indnn rlet af voltigeöf'ninga r p it triih'i st oc h lefvancle h iist, iifv e ns o m lu'ijd- oc h hingrlspn1n,c; pft triih:ist.
Om d essn sprlmg yttrar för f., att d o "hafv a visse rligen i n ge n egentlig
pr[,ktisk a n viind ning , me n de innebiira h iij cl en af för(iyLtnin gskO !ISt«
hvat-frirc .d c «Lli'l tid o ch fö rhåll a nden mcdgifva visst icke b um för ·
s ummas.« K avall eri et h <.ir sHrskildt öfva d e m, ,.,
.5: e kap . , 'J'ill•impn ing . H li r s'igcs a :t militärgymun.stiken siirskild t m åste « ~tf;e nödvi.i ndighete n fvt' so ld a ten att kunna med ut-
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hållighet och utan allt för stor svårigh et förflytta sig under den belastning, som vapen och packning måste utgöra. Uy mnastil:iiln in;;ar
1ned lull u ~t•ripn ing nch utrustning !iZ. d etfure ·i cke f urs 1mwws« ·<:·)
HHrcftcr h cskrifveH, huru fr iyynuwstik o ch ·r edskapsyynuwslik m ed
geviir oeh packning böra till gå
G: e i:ap., Uf11inyur 11 e. Upplager den ordning som de fcirut IJ~
skrifua ri•relscma böra i u taga Yid gymnastikl ektionerna; den behufhga full.fJiJIIII/aslikrerlska;"·" Heml. &nm1nCtl ·, landyån,r;ar, .sleqar, li1•or ,
stänyu och slinqersi<'yar, hvarc fte r tilLigg es att garnisonernas exercishus bunt fljrscs meu fullst,inrlig gytnnastikredskap, hvartill hunt,
utom det ofvannHtnnda, nJ,qlt'nor, r/!Jbstular, !Hin kar, plinta,·, spn2ny/Jo c:ka1· m. m. efter r[,d och l;igeuh et . Man blir derigenom i tillfilli e
att und er liingr e rekrytskolor «ur den pedagogis ka gym na stikens rika
rörelö Pfurri.\d anviinda huru myck et m an behagar « do ck alltid qvnrhålland e sig «på detJ ren t p raktiska. vii ge n «, d. Y. s. a lt öfningarna
skola Ledas «med afoe ende i fi;r8/a l'liiii iii Ct ''') pi• den militiiri ,;ka användningen och fcirst i det w tdm ~' " """et .,,,) p ft kropps utbil dningens
full ständigande .«''"'')
«E tt fullstiincligt militärgymn astiskt rörelseschema kan dfl erhålla
följand e grnnclclrag :
I. Stcl cn d e.: Fnllsllinclig följd af fri slitende rörel~;er (iit\·en bålrurelser).
1. Armgång: De olika form~rna h iimf i rik t ig ordnin g (hfifrörelser.
JT. c;,;"9: Marsch a rterna i natnrlig fuljcl. Bnlansgång .
2. Rörelser i bakut- och fr::.mi'tlbiijni ng: Spiinnbujande .
Sträckst.ödstående 111 . 111.
III. Liip ct~~ de : Språngmarscher. Kapplöpningar m. m.
3. Armrörelser
fram åtfiillnirig.
Stora gångstullningar.
Frambågliggande m. m.
IV. A11trin,q: l' :l olika r edskap i rigtig följd .
4. Rörelser i sidaböjning: Sidmotstående. Hjulning. Ut.
liggning m. m
V. Spl'(tny: Fria och me :l stöd i rigtig fc•ljd.
5 . Speci'tlrörelser : livad man fiir öf,·i gt. kan finna tjenligt
f<ir ntbiluningens full sliindigancle.
VI. Afsiulninysn)relser: Fotflyttningar och steg i olika rigtningar.
ArmhHfningar i oli ka sWllui ngar. «

''') Kursiveringen gjord af anmiilaren.
'''"') Denna uppfattning synes oss just öfverensstiimma mc•l hvad
fUrf. liingre fmm beteckna~ såso!n ~den tvmtgna. dt·essu r: n, der man
på ytligt sätt ~öker !'mmtvtnga fiird t ~ h eter tlll sl<lluad fran el e n sant
.g ymnastiska viigeu, detta iir utvecldwgens vlig.«
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Härefter folja åtsl<il!iga gy mnn sti ska anvisningar angående form en, ten1pot, kommandot, terminologien m. m., fing eni su ingar med
afsee nd e å fucl a n, beldiidnaden m. 111. Äfvenledes fureskrifves, att
uad och si~~t r1fuin;;ar biira <' furtgi't je m le gymna stik och fHkWfningar.«
I mom. 2\Hl ytt rar fljrf., se tlan han u tveck lat , hnru en vi s~ icke a lltför långsa m fo r·tgi'tng må ste vid gymnastiköfningar iakttagas, emedan
man ejjest kan rigtigt fast inöfva de fiirekommande felen, så framt
de bero på Hunu icke i>f,·ervunnen brist i ntbi ld niugen: «detta är
utceck/inycNs v>ig, den r ent gynmastiska viigen i molsatts till den
tvungna dr cssm ·l·il, der man på ytligt siilt söker framtvinga färdigheter, som sakna tillriickligt stöd i elen fl.ir handen varande kroppsliga utbildniug etw. Förf. slitler såled es här den kroppsliga utbildningen i första rumm et.
Kapitlet Nlnlar med 12 iifningstabcller, af hvilka d e 5 första tiro
lika m ed d e m i 1872 års iu st r~Jk tio u i gymnastik; de 7 senare äro
uppstäida i ilfv ere nsstU mmelse med de föregående , hmrj emte uti dem
blifviL insl<jutna flera andra iifveu fr ån den pedagogis ka gy m!lastiken
hemta d e rörelser, so m med araL•iska siffror iiro anförda uti ofvanstående
rörelseschem:1. Hiirvid angifYes stegringen af rllrelse ma endast i
hvarfvet l. Armgång. De öfriga hvarfv e u iiro i alla tabellem a upptr.gna alldeles lik a, ell er på fuljr.nde siilt: 2. l'törels et· i bakåt- och
fmrn åtböjni ug; 3. Anmörelsc r i fmm:'\tf'iillning; 4. IWrelse r i sidobl!jning; 5. Specialrörelscr. De sy na s hufvnd~aldigc u vara tillkomna,
for att instrnkturen skall få tillfälle att «ur d en pedagogiska gym nastikens rika rörel~eforråd auviincla hnru mycket man behaga r .«

Vi ha trott oss böra göra detta nf•got. viulyftiga utdrag för att gifva
läsaren en uppfattniu g om, huru förf. tiiltkt sig gy mnastikens t illiimpning
i det militäri ska ändamålet. Onekligen har han på sitt arbete nedlagt mycken möd a och med konseqvens fortgått i den riktning, filr
hvilken han sutdse arbetat . Hans uppfattning synes vara, trots d et
förut niimnd a yttrandet angåe nde utcedlin,r; ens viig såsom motsatts
mot d e t: tvungna dres s 111·ens, att hnfvud sakligen auvtinda gy mna stiken såso m direkt med el att in!Hra speciella fiirdighete r , beriiimade
al t mc•jligen komma till au,·iinc\ning under krigets 1·exlande fordringar. Hiirefter anordnas såviil rörelseschema so m red skap. Huruvida
de på HndamålseJ;ligaste sätt bidraga till kroppen s utveck lin g derpå
tiinkes först i andra rumm et, och det Hr h Uremot so m vi i första
hand m åste inliigga vår gensaga.
GymnaHtikrn iir och måste förblifva Pit m ed el för ernåend e af
endast ett direkt mål , hvilk et af P. H. Ling såviil i «sn/datunderris ning i gy111nastik", so m i ilfriga gymnastiBka skrifter angifves sålunda:
<Gymnastikens syfte iir att rigtigt. utbilda me nnisko kropp en medelst
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-258 1'igtigt be stämda rör~l ser. « Unde r m er lin tre fjerd ed els sek el h a fva
1eori och praktik , ha nd i han<! sök t me d veten sk aplig n oggranhet
bestämm a de rc. relse r som bä st liimpa s ig hiirliir, och resu lta t et hiiraf,
såd~.nt. d e t nu ii r, finn es samrn nufördt i d e tabd le r som , afse dda så vi i[ för vuxna som f•ir un gdom, f. o . användas vid gymnastikö fniugarna m ed gymna sti ska centralinstitut ets elever. P å dessa grunder
Hr ock vårt nl11'ara nd e gymna stikregl e me nt e eppgj ordt. H1·arf:.: r har
Pj förf. velat antaga d e m i s itt a rbete? Vi vi1ga en gi ss ning . Han
har orubLiigt velat fortg å i och ntveclda d e gmud er so m P. H. Liug
anvHndt i sin « su trlatuurlerci.,,"·''.!J ·i Y!l""ws tik «. ]\'len månne Ling sjelf,
om han le fvat i vå ra dagar o ch set t h vilk et erkiinn a nde och h vilkeu
nt striickning gymnast iken uu vunuit , s kull e an viindt endast d e först
fastsWlda rörelseformerna fur alt d e rp f• bygga d en mera full li ndade
gymnastik, som nuti de n fordrar ? \'i tro de l ej. D en kamp för ti~l
varon , so m gymnm;t ikcu då ha de a tt m ot. y ttr0 fi e nd er bestå , manade
till varsa mhet o(;h lugn. Ling rn as lc, under d e t han arb etad e på
gymnastiken s införande i annen, slutligeu inskriinka sina fordringar
till jemf1i rebevi s e nklare rörclöe r (l'ri stå cud c rurcb er) ntan, e ll er med
högst primitiv redskap .''') Må t• ga skiil mana d e ho nom dertill , såsom
brist p i't in stmktiircr , bri st p it medel till re d skap~ns a n slmfl'and e, den
korta tid en f(;r rekrytbilclningen, truppen s bekliidu a cl som man trodde
sknlle förstö ra s, kon servatis me n ho s milit iir en, som nns!tg den i öfrigt
korta tid en bortslösad, om den togs fr å n exercis till gymnast ik m. fl.
h vilka alla nu sfL god t som full st.Undigt upphört. Hade han deremot,
med nu ri\dande fl;rutsiittningar, fi'l1t utveckla d eu gy mna stik, h an
fi.irst fi ck antagen inom arm en, skull e ha n h elt sti kert, förntom de
friståend e rörelserna, iifven upp ta git och pi't lika sy:;l e mali s kt 'iilt indelat alla dc olika klasserna af sliidrörc!sc r, apparelj gy mnastiken m. m.
som hau vi:;ste vam bghöfliga för deu kropp:;liga utbildningen.
F olja,tJde uttryck i han s « /•'un i"!J (18:20) um !J.'Jmlia-stik el,s II!J f ia lur
>uida!cll« m . fl. synas berlitliga til l d elta au lagand e: «Soldatens gym «na stiska öfuiugar b öm vara noga iu skriiukta till han s n ö·iviindigust e
• be ho f, p f• det h au som r ekry t m>• hitll.l fL genomgå desamma , och
•med ~ å liteu apparelj , att d c u ulan be ty dl ig kostnad kunde anskaffas«
samt p it ett anrml s\iille: « \'isserligeu iiro d essa in skriinkla iifningar
«likaså litet tit/riidliya att lmmtoui ,;kt utbil Lh t soldcct e u , som den van« liga exerci>en lit' tillriiddig fi.ir eu hi.igre krigsutbild nin g; men de
«n uderliitta d e nuas sy ftem å l, a lt hiifva c!c n rflare naturen i rekryle ns
viisend c .« I sin (< ( ,':'lnunt:s tik liir kriy:imci·n uelt skulur« uppta ger Ling
iihen a lla de p edu gogislm i·öreb eformcrn a ; han ind elar der d e n medborgerliga (redagogi skn) gymnast iken i två hnfvudde lar: med och"'""

'*) H a ns mera omfattand e fiirslng a f å r 1820 b lef nemligen ej
au taget.
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ma skin Pri. IWrelse n utan mn f' kin e ri kallar han lilll.'r'.'l.'JIII IW Stik, men
som d e b eqviimligas t ku n na s ke på öppna f>i ltct med e tt stö.rre anta l
person er, så h a r d cr:na gy mn as tik , siigc t· han, Hfv cu fått namn af
fii ltyym!las tik. D ere ft e r y t trar ban: «He kry tc rnas fält gy mnastik fördela s
«OCh verksWiles i foljund c trc nu c afd elningar: !: u ufr!tln . innefattar
«alla r örelse t· utan stöd; :!: a '~/dc /n. alln rurclser m ed enkelt stöd oc h
«kedj erörelse r; J :e alrleln . a ll a rörelser m ed d ubb elt o ch sammansatt
«stöd .« S åled es se Yi , att r eda n Lin g ej i gy mnasti skt afse end e tYeknde
alt till och med for rekry te r fij rordn stö drörelser med te;1·ande stlid;
men det ta antagli ge n d ock en el as t d erföre , att han i sakuad af maskin eri ej kund e verl;stiilla d e m m ed fa sta stöd , so m han dock a f
följan de skä l an se r va m förde lakti gare•: « 1:o) alt u tgå ngspunkten för
«rörelsen kan m cl'ft be sUim d t angi fva s -ge nom fa st maskin eri : 2:o) att
.maskin eriet b efor d ra r uthålli gheten a f rörelsen, hvilken de t~j'i'a i/(/e
«stiidt>Ji i fri stfte nd e ri>rclse r icke ku nna lemna; 3:o) alt genom ma«skinerie ts h njd ele i'Cn öfra s a tt utan s vindel ell e r audra iHwmmo r
«se ned fr uu höj de r m m. ; 4:o) alt milngfald igt fl era kroppsUfningar
«lmnn a utWras m ed e lst fa st rnaskineri. «
D et cir em ellertid vfl r fa sta ii f,·e r tyge lse , att n:le umnnd e t a f de
nu afhandladE' vigt iga rörelse kl asserna utg ör den viisc> udtligast e bristen
i förf:s militiirgymna st ik, o ch Hr hnf1'ud sakliga a nledningen ti ll de afYiigar d en samm e e nlig t 1·å rt Wrmcn a nd n tvgit. Att dessa rGrelser
liro svårare Hn andra. att gö m fomlfulliindad e , f<irrin gar in gnln nda deras gymnastiska viirde, snarare ll'lirtom. Visserligen har förf. gifvi t
någon latitud för deras anviindandc pf1 så siitt , alt han till åte r instrukturen nr d en p edagogisk11 gymn astikens rika riirelseförr:\d a uviinda h mumyck et h a n behagar, att h an anordnar gy mna stikimeduing
med ribb stolar och pallar m. m., men sit allvarli gt torde vii\ ej h &rmcd vara m ent, och någon «praktisk « anviindning får det ick e, då
alla beskrifniugat· fa ttas o ch tab ellerna e nda st inn ehålla de ofullstiindi ga anvisningar vi redau m edd elat. Niir forf. i öfrigt ansett sig biira
be shifvr~ rörelser hvilka ge nom före gående anviinduing och si,rifter
i allm'inhet iiro biist kiinda sa pass full stiindigt, att t. ex . .'J<tii ,'J erh åll it. 17 sidor af t exten , äntr in,qa r 12 sidor, t.Jpande 6 siJ or o . s. v.,
så to rJ e han sannolikt ej hysn. n ågot h o pp , alt de röre lser han sj elf
framh åll er sil som sv ura och fa rliga sk ola m ed fi··rd el komma t i!l ntforand e, utan några beskrifuingar all s.
Förf: s anmli rkniug under
mom. 316 a tt «Slarfvi g gymnastik ur inge n gymnastik « kun d e auua rs
lätt blifm verkligh et. V i vilja h iirm e d i[lgalund a antyda, att de rörelser f0rf. sil vidlyftigt b eskri fv er hflfl'ft miuclre b etydelse för den
harm oni ska u tbildningen af kroppen Hn öfriga riirclsekl asscr. Vi vilja
blott p åp e ka att, li ka oriktig t som d e t lir att söka rätta en dålig
grnndst iilluiug, såsom krokiga knän , fram skjuten mage , hängande hnfvud
m . m. , endast ge no m act låta rekryt e r, int.aga denna stii llniog och
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att söka uppbjelpn en dålig gilng genom blotta gåe nd et, man må
ri' tta aldrig sil mycket och hafva. huru vidlyftiga beskrifuiugar d eröfver som helst. Ea vacker och haftig gftng, såviil so m en god och
natmlig hållning, b ero r p å lwla kropp ens harm on isim utveckling. Ett
fullsUindigt pedagogiskt riir elsesch ema berör alla kroppen s delar och
innehåller således i regeln äfveu tillräckligt korrektiv för de fe l som
i nyssniimnda lik asom många andra. afseenden, iiro a tt nppm iirksam·
ma vid den kroppsliga utbildning en.
ViCl stegraodet a f d e fristä ende ,.;;,.efserna har förf. tagit sin tillflykt till invecklad e sammausiittnin gnr, hvilka fyila en stor d el af
hvatj e sch e m a, liksom d e i af~eeude å tid en k omma att fylla en god
d el af gymnastik lektionen . Dessa samma nsiitlning ar iiro visserligen
till form en omvexlaudP, men vid nHrmare grar.skning finner man lätt,
alt d e icke iuuebiira n ågon verkligt kroppsutb ildand e stegri ng. U nder bcm·,;retu ·,. bar ban ttlcrupplifvat den ft\!'r brukliga metoden af
lå ngtrådiga s.e rier, hl'ilkas eudn. fur t.j e nst sanno likt Ur att de kunn a
tnga sig bra ut för ftskåcla re n, ty den nt1·eckling taktsinn et möjlige n
af dem erhåll er åstad kommes lika bra o m icke b'itlre genom m arsche r och andra rytmi ska rörelse r. D ft dessa öfningn.•: drifvas så långt
att t. ex . tab. XII upptager ej mindre Un 160 sUrskilda t e mpo nnd e r b enri•relse r utom hv ad som fri'tn lab. XI sl;all öf,·as, sit torde
d e ny s~ niimr:da tvifv clal;tiga förd elti ma ohjelpligt förbl ekna vid sidan
af syste met m ed fiiljaude oliigenheter, h vilkn. af f'jrf. f', jelf sot t rUffande
framh>t!les i rnom. 30 9: «Ett tredj e och ganska vigtigt viikor för
«bibehållande af uppmiirksa mhete n iir, att rörelse rna icke folja pi\
cdw araudra i en m eka ni skt orubblig orduing, ut an att så mycken
«olikhet och omwxling iakttages, alt de gymnastiserand e icke med
<full sHkcrhet kunna Ye ta h vilk en rörelse so m o med elhart ska ll följa
''Pii d en redan verkstiilcla. Veltt de detta med full visshet, så går
«alltsa mman s ganska mart fullk o mligt maskinm essigt med my ck et
«ringa grad a f npprnärksatohe t.« Detta yttran(lc syn es på grnud af
anmärkningcu till sa mma mOIIL Yam rigtadt mot anviindaudet af
nrmrörelser i !:'mg fiil,id, men, s[tso m oft:t är förhilllandet m ed godn.
ansatser, så äfven hUr, man fö ljer dem på ett håll, men sviker dem

pil ett annat.
. Hvad r~ cbkap sgy n1nastike n b etriill'ar , synes förf. ej h e ller varit
lycklig. Hiir stt'gras rörelscl'loa llllt'vudsa klige u genom att b elasta d en
gymnastiserand e m ed tyngde r i fonn af ge~·iir o ch packning. Vi
vo re frestade att i stiillet för de ssa tyngder, so m hindra kropp ens
f1·i a rörelser, föreslå, åtminstone vid än t ringar, användandet af sk odon med blysnlor, så dana som våra dykare begagna, om ej Ling
hade a ngifvit kropp ens ege n tyngd silso m d et. h estii mmande måttet
vid d essa rörel se!. D etta slitt att gymnastisera med gevär och pack ·
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nin g ii •· e mellertid fullt kon scqve ot m ed furf': s upp f':.t tlning om militiirgyrnuaslik, att elen sknll i }!rslrt rllntmct t:iuka p i\ den militlim a n viindningen och fi irs l i .uulrn rumm et pft kroppsntbildnin gcn. Ta b ell e rna hu fva hlirigenom erh >dl it en tyngand e komplikation~ so m vi
trotsa den biiste instrukWr at.t kunna iifverv irma. Om vi t..ex. granska de 3 sista ta b. finn a vi, att i a.llm:i nhet man ska pet måste tv:'t siirsl,ilcla gi\nger und e r piigi\ end e gymnas tiklektion i kliida sig sin rustning
af geviir oeh packning, d <:> refter ska ll truppe n ut på ridbanan ell e r i

ridh11 set för att öfva vo ltige på lefvande häst, och slutligen anting~ n
der ell er åte r i gym nas tikloknl en genomgå afslutningsr iirrlserna.
I mom. 352 g rad erar fi.irf. de gym na stiska b eh ofve n vid de s:i rskil(l.\ vapn en pil följande siitt: «Vid sp e cialvapn en knn och bör,
«d>1 man ii fve n hiir från br.rjan riir sig till fots pil marken och f 1ilj. <~aklli ge n behMve r kunna bad c stel och .'J<t, med skiil samm:t ordning
«viu gy mnastik<•fnin garu a följas, som vid inf:m! e t·iet. Vid fortilika«lionen torde alldeles ingen fiiriindring behöfva eller bura giiras .
« Vi rl kavallerie t och artilleriet, so m ha f va alt röra sig till hiist, böra
«voltigeöfuinga r och d ertill ledande stö rlsprå ug iifvas m er :.; 11 vid iu• fanleriP.t, · h varemot öfuingar i g~ ng och löpande vid dessa vapen
. kunde n ;1got tillbakasUttas o ch såvii! iintringarne m ed geviir och
•p:tekuing so m ~pri\ngen med dylik belast ning alldeles uteslutas .
" Vid sj<i vap net kau tr.an iifven m ed skiil min ska öfningame i gfmg
«och löpan de och alld eles in draga vol tigelifningarna, me u d eremot
«drii'va iintriugm·, al'lngftng och stöd:;pdng si\ mycket krai'1igmc .»
Vi se h:it' ytterli ga re t ill h vilk et r esu ltat d enna mililiim ti!liitnpuiug
leder. Flotlrm fa r pft siu lott alt af alla kraft er (tillra , yri p ci armame oeh hojiJ"'· Vi miiste •H ocksit begiim anslag till auslmlrning
af paekningar f<ir att stegringen skall Llifvct fnlbtiindig. Vi vilja Llott
påpclw, alt förf. uu iir inne l"l yrk esgy mn nstik en i all des:; glans, och
att militiiren lir expe rim entalfiilt et .
Vi hafva sl utlige n mot tab ell erna d e n anmitrkningcu, att rfn·elseföljden iir illa vald. Ling siige r i sin "(;ym nastik f')r kr ~ysnuin oclt
skolor« : «Då en apparelj finn es, b egagna s friståettde öfningar mest
i bii1jan och i slut• t af e n lektion« Veten skapen h a r sedan li.irt oss,
at t de liuchigare fria rörelse rna htira efte r be ho f in skjutns mellan de
starkare bundna rörelserna. Ut i fiirf: s rörP.lsesch c ma fi nna vi d ock
alla fristående rörelserna affiirdns i biirjan af lekti on , derefter ko mnm
i en foljd : ru·nt yc.lng, .')cln,'J, t:ip a nd·!, ,(n/ring och -'Jir,/ng och sist eu
af'slutni ll g~ rure l se. Vi kunna nernligen ej taga de under 2, a, 4 och
5 angifu:t rcirelsemn. m e d i b er:iknin gc n, då för d e m finu ns hvarkeu
be:;hi fuing, s legringsfoljd ell er kornumncl oo rd ; och vi vitga p i\stå, alt
de fl e:;ta in :;l rukl <•re r sko la, i likhet m ed o:;:;, förgiifv cs bry simt hj ernor fur a ll rccb hv;~d förf. m enar m ed «:;p ccialröre!sf! r «. Genom en
dålig rLirel:;cfiiljd .~staclkom m es liitt öfveranstrii11gn iug Hfv en med be-
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riirelseföljdcn lir rätt vald. Visserligen varnar texten fierstiides mot
öfveranslrllugning m en ofta gansim sviifvande. Så t. ex. sliges i
rnom. 201 aug. språng, att om de auviindas for tidigt nch för my cket
och piiclrifvas för hårdt så måste detta, såsom all lifverdrift, verka
skadligt i stiillet fi>r gagneligt; m en i mom . 202 il!er s:iger förf.,
dock lir vid spr:1ngofningar i :len miliUim gymnastiken af de tvenne
felen, att vilga t~>1got för myek e t eller [(;r lite t, det förra mycket alL
föredraga. Då dess<"\ h:1da före skr ifter :Janunanstälhts, finner tuan llitt
på hvad sHtt de kuni!lt Lidraga till ntt gifva instmkttirer e n Idar fu·
re~JtUllning om flirf:s mening.
Det blist a medlet mot öfveran slriing·
ning ligger i alL hai'va ett la.gon1 antal nirelser att genomgfL, och all
desoa iiro onln::Hle i en passande följd, d. v. s. vii! uppgjorda rurebe·
tabeller eller dagöfningar, siisoin P H. Ling o~k kallade dem. Fort'.
Hr visserligen elllot anviindamlet af detaljerade tabeller, se mom. :!4\J.
Hvarje gymnastikinslrni<llir vet dock livilkcn Hillnacl sådana ta·
beller medföra, och den som vill sa mv e tsgrant sk ijl:t sitt kall ular·
betar och följer sjclt' sildana f'1ir egen led ning. Dessa hlif'va då m er
eller mindre liimpli ga, be roeiide på den indivicluel1:1 förmågan. Utan
t vifvel skall derföre del hchL i all;~ afseenelen vinna, om dylikt~ tabeller ula.rbetas det· hv :ucst d en slfi rs ta fnckkunskupen är till finlllindes. Om e n oiHvad inslrukt.<ll' kiiuuer sig bunden af :o[tlu ncla ut·
:u+;etade tabeller, bevis:tr detta blolL iinnn mer tabellen; nodviindighet.
F ,,Jjandc uttryck af l'. H. Ling torde v:1ra l:impligt aLt i sa mmanhang hiinned citera: «va nligtvi s vill eulwar hei<d gom, det han kan
«Vrist grira, cnH•dan det t:t ii r bon om liiltast.; men på del ta öiilt ble fve
«all gymnastik cn,;idig, och h varje rörelse enda st bvroende af elevens
<(godtycke, eller ock, st'isr ;;n c'innu ~:/tare sk er ,ii<) etL ~irnue f(ir gym«nnstikliirareus skryt och deu okunniges beundran.«

Vi tro oss i det flir egåe ndc hafva visat. iHskilliga af de vador
som folja af att i omcdelbm bcroriiig samma nfura två så heterogena
elemcut., som de hvarpil kro ppe ns utbildning och den Inilitlim an vändningen bero. D en pedagogiska, kroppsutvecklande gymnastiken
stympas ph ett bcklagausviirdt siilt, fcir alt gifva rnm il. t en miingd
audm Ufuingnr i «krigisk syftuiug«, hvilka tydligen hlimma och motverka den förras. Ett sil dant tillviigag[wude viset:·, att förf. antingen
ringaktar b etydelsen för militiir~n af d e faktorer, som utgöra den
pedagogiska gy mnastiken s i'umiil~1sta mål, nen:lligen utvecklanuet af
individ ens h elsa och kmft, eller ock, hvilkct snarare synes vara fallet,
att han misstror d e u pedngogit;ka gynmastikens förmi\ga tttt på vuxna ,

*) Eursiveringen gjord af anmUlaren.
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eller rlittare på våm Hnnu outvecklade re kryter, kunna ntöfva n§got
, väsendtligt inflyta nde (se inledningen). Båda delarn c lira lika origtiga.
·Genom den pedagogiska gymnastiken liires indivi•len att heherrska
sin kropp i lifvets olika förrUttningar, hans, om vi sr, må uttrycka oss,
rörelseintelligens ntvocklas till det högsta möjliga, hm1jemte den genom sitt helsogifvande intlytande biHtre lin andra med el slitter ho·nom i ståud att uthiird<t arbe tets mcidor (n th"llighet) och motstå klimatets skadliga infiytandc. HUrigenom forberedes ock på bHt;ta :;litt
unden-i sn in gen i och inlUmndet af alla andra praktiska fUrdigheter,
dessa mfl ligga inom l;rigarens, sjömannens eller hvarje annans verk.
sArnhetösfer, och de t. Ur ock5å just hliruti som vi spåra gymnastikens
största betydelse, vare sig det g>iller miliU:ra eller eivila m ed borgare.
Vi lwnna således ej först>• Wrf. då han i rnotn. 25~) siiger, att •skolgy mnastiken , cnr1ast af:Jeeude den allmilnna, utbildningen", Hr «Ulan
särskild(, praktiskt syfte«, s:'\vidt hrut ej med «praktiskt syfte« menar
-inHirandet af vissa kom;ter, oberoende af deras gymn:J~t. iska viirde
(konstgym nasl i k).
Att den pedagogi,Jm gyatnct;;~ikens h crravU lde ej upphult vid de
år då rekryten intriidCl' i arm un eller flottan, dcrom vitln:t de resultat
-som årligen vinnas d' densamma, :;liviil vid gymua:;ti:;ka centndinsti :tutet., ~on1 vid våra, exerC"isskolor.
De speciella fUrdigheter krigaren h ehoif'ver Hro mi'u'ga och vexl:1
dessutom efter vapnen:> olilm be skaffen h et och efter materielens :·ort·
gående utveckling. En del af dessa, ,;i'tsoat f<i.ktning, simning, voltige ,
·m. tl. fordm sina slirskildt. anmdnade öfni"gsstu nd c r, en d el :'tter
såsom vapenexercis, öfvervinnnnde af konstgjorda o ch naturliga hinder n1. fl. torde biist öfvas i srunband med i>friga taktiska lifningat·
som tillkomm:1 mil.itllren. D e hvarken bchi\fva eller böra sa mmanbiandas mecl eller nedtynga den pedngogiska gymr.astiken för att
komma till utförande.
Ling siiger visserligen på e tt sliille i sina skrifter: d sin vid«Striicktaste berniirkclse innefattar f;iltgymrm s tik en alla fri ståe nde t\i«relser, kecljerörelser och furflyttningsrörclser, liniefliktning, jiiganö «relser - samt simning och voltige.« Han augifvel' dock hUrigenom
endast hvilka olika slag af kroppsöfningar, han ansi'1g behufliga för
militiiren , ntom de so m cl:Hiirtiden voro brukliga, m en i tillHmp'lin·
gen skiljde han deremot alltid striingt på !war och en af dem. Han
utredde noggrant, hvaci man kund e och borde ernå med hvar och eu
af gy111nastikens olika faser, och hij1J alltid detta i h eligt minne vid
utveekland et af clou gymnastik
n skapade, oeh som iinuu utgör

rw

vårt rHttc:snöt'e.
Han indelade gymnastiken i fyra hufvudd el;lr, hvamf de tvi\ ft>r.
sta voro cluu pedagogit:ka gymnastiken och mil~liirgymuustik e n.
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Den pedctgo;;isk<t (med borgerliga) .fJ.tJIIIIIrt~)tk c ll, hvars syfte ;;r att
rigtigt utbilda mcuui sko kropp c n me,ldelst :·igtigt bes Ulmcia rörelser,
och att på s!t slllt liim mcuni skan att bring•t ;;in kropp under si n
ogen vilja, omfattar (liksom alla andm lifsyl t.ringm) l. rörelser på
stiillet; 2. rumförllndringar; 3. s,;nunansUttning af riirelser på stä.\let
med rumförändringar .
.ll ilitury~ mnas tik ett (den krigiska), >o m Wr menniskm1 att, medel st
ett yttre ting d. v. s vapen eller ock medelst sin egen kroppslig<t
kmft , under sin vilja stilla e n annan ytl re vilja, omfattar: fiiktning
med olika vap en , lau sbstning, linl erbila (p ik ), handgrepp, riclt,
voltige och brottning (se Gymn. löt· krigs m. och skolor mmn. 17 och
95 111. m.) «Båda« , sHger han, «hafva ett och samnn1 syfte (frihet,
"'jelfsUinclighet), me n elen medborge rliga m•"u; te alltid furegil den
« lirigi ska. «
Lings militHrgy rnna stik var s[lledeo;, so m vi se, nftgot helt annat.,
såväl i d eGs m1tl so rn medel , lin de n hvilhn förf. vill introducera i
vår higsrna 1<t, o~h hvilken deremot sUi ndigt vacklar mellan II'CIIIte
ledande fordringar, nemligen fc;rst alt tillgodose hvad miliiiiren behiifver för sin praktiska anvUndnin g och se dan at t så godt sig giim
låter rHlla och full stiindi ga kropp sutbildnin ge n. Af fabka pre mi sser
följa falska konklu sio ner, och vi tro , alt hvark e n m militHri:;k eller
gymna sti sk :;ynpunkt iiro de :;]utledningar, hvartill fö rf. i :;in milit ä rgymna stik s se naste skede kommi t, anl,;gligrt.
I full konseq vens med det. nyss anfurch utgi'n· förf. till militilr gymnastiken fr i'm de yttre linge n samt. uppo· täll er och ordnar sina
ri.irel se r, i enlighet mecl dessas (t ingen s) olika be:;kali'enhet. Den pe dn.gogislm gymna:; tiken deremot utgår från kropp e ns behof och an vänder d e yttre tin ge n e :'ter so rn de ssa behof kriifva. AlL för de nnrL
sist ufimndu gymnastik upp stilila såso m mål inhernlandet af vissa öpeciella fiirdigheter, utan att dessa betin gas af elen kroppsliga utbildningen, ;;,- en fres telse som Ur lockande, men för hvilk en vi ej nog
lmnna varna ; dylika färdighet er må vara beräkn ad e fiir krigel s fordringar, eller för att på uppvisningar eller elj es t vid fredliga idrotter
väcka bifall och förvåning. Gymnustiken :;kall d>t snart upphöra att
vam en vetenskap som strileker sina vingar öfv er helll, nationen, fiir
att i :;in mån tJidraga till dennas lyftande, ulan den skall småningom
nedsjunka till en spekulationsvara på fåfiinga ns och okunuighetens
marknad, tills den slutligen, såsom inkom stb rin gande yrke , åler blir
ett monopol endast för akrobater och eqvilibrister.

Ehuru åtskilligt återstår i det hiir anmälda arb ete t, som vi tän kt
vidröra, Hr dock tidskriftens utrymm e så pass anlitadt att vi e nd ast
tilliigga någrft ord om vårt eget nu gUllande regl erneo te i gy mnastik,
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bok e n. Detta består af två afdelningar, en p cda;;ogi,k , som lir utarbetad utesln!ftnde m ed tanke pit man skapets kroppsliga utbildning,
samt en för tilltimpad r;,t;nuwst<k, som .do ck lir helt och hållet skiljd
från den förstnHmnda och består hufvndsakligen af fäktning och förflyttningar under försvårade omstämligheter, simning o. s v. samt
nr afsedel alt öfvas på sllrskilda tider. Vi ~kola hoppas, att vårt
reglemente tid efter annan komrntr att undergå de förhlittringar, som
af erfarenheten finnas behöfliga. Måtte dessn förhUttringar dock alltid komma att gå i en sann riktning, med oppen blick, för h vad man
vill och noggrann käm: edom om de medel man bör anviinda.
Kan d~nn:t granskning i någon mån bidraga alt upplysa och
stlidga opinionen i detta afsecnde, då ilr vårt mål vunnet och, huru
. lin ut slaget må falla, :;kall möjligen det arbet e, som furf. nedl a.gt på
den nu anrnUlda boken , blifva af nytta f, ;r gymnastikens framtid.
- 1'.

-

Sammandrag af kongl. bref, generalorder
m. m., utgångna från kong!. sjöförsvarsdepartementet.
188 1.
J an uari

3.

21.

"

22.

26

Febr.

4.

Febr.

J(npt ene n och ridd . m. m . J. C. E. Chri stnso n skall afr esa till Slo~kholn1 samt fur si\rskildt uppdrag d ersU\d es
nnrnl\la sig i knn gl. f'jöfursvarsdepartem<}Uld deu 10 inne vtu au de mfuutd.
l{ ap ten Y. N . Chrisli crson b eo rLl ra s sl<yndsotmligc n afresa t i!l Ca riskro nu för att u >irvara viLl inven terin ge n af
mindepartementel s in~trnmcm och lmrt !'0rriid.
K omme ndörkapt cnt1ll och rid d. m. m. fri h. F. \V. B eu ne t slwl\ for es tå ch e fskapet för 1niudepartement e t v1d
tl oi lan s st:tlio~l i Carlskrona, nu d er den tid kapt ene n
och ride! . Y. N. Chri sticrson sftwm ledarnot d elta ger uti

«

lwrnit<\ n fiir ".i••för:>varets ordn a nde.
Kaplen R V. C. vo n ~lUhl e nfcl:; b e viljas U rn:1nad ers
fiirliingd tj enstlcdighet från den l iustuudaudc A pri l, alt
so m b e !>ilh<tfvaro fi·n·a lotsverk ets [mgf'anyg Frej.
Kon 11ncndörkaptenen och ridd. m. m . B . ::l. K. l'cyr ons und . a;1 scik:w om 2 månatl ers utrikes tjen slle\ligh et
frå n d en 20 Februari ui fall es
Konunendcirkapten en och rid tl. A. L. Broberg slmll nu d er kommendörkapten E. ::l. K. Peyrons tjeustlec\ig he t
tje nstgöra som ch ef fUr sjlltrupp ern:t vid Sto ~kholms

8.
«

12.
17.

station.
JLwoubilten Gunbild skall upplHgga s.
Kapte nen och rid e! m. m. L ?vi. Tömgren beviljas l
ftrs permission frå n och m ed in stundande l 1Iaj, för a tt
b estrida en i3fverliirarehefattnin g vid gy mnastiska cen tralinstitute t.
En 12 c.m.-kan on , niglirand e tlii cksbestyckuing å korvette n Eugcni e, slmll från k or vetten:; bestyckning ut gå.
Hnstuiugsord e t· f;jr konelterua ::laga, Bngen ie , Norl'l<ciping och B:.d der, bnoubåtarue Gunhild , Astrid uch Alfhild , korveti en LH gerbjelke , minbii tarn e 2, 4 och 5, å n g·
lm\llprl\men n:o 3 och nödigt antal roddbåtar;

Mars

((

«

«
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I\:orvett en L ,1ge rbjelke (såsom logem e nts fartyg), ängkranpråm en n: o 3 samt 111inbåtarne n :o 4 och 5 skola
bilcl:.t en af'deluiug för minöfuingars ntfömud e i 8tockholms skUrgard ;
o;keppsgosse -c fnin gsfartygen FB.lken, Snap popp, SJ,irner
och af Wi:·öe n skola bi lda e n afdelning; sa m t slutligen
ångfartygen Valkyrian , Sköld mön och Kare.
17. Kommendörkapten J . A. C . l\Ieister rnft beordras afr esa till Stockholm t'0 t· att und er 10 dagar inhcmlll nHrnmre k;inn edorn 01:1 brandvH ~e JJdet i hnfvucl stade u.
21. Kommendörkapl e n J. C. Osle rm a n skall vam chef för
el e n till skeppsgosSt\I'S Ufuing bil dade nfdel ning och kom me.nd!irkapt e n F. A . Fach fö r <l en, som i Stockholms
skiirgård skall ntfura miuUfu ingar,
Fö ljaude chefer och sekonder hafvct blifvit utöedde för
«
ueclanuppla g na fart yg, n emlige n:

på korvetle n ::laga, chef k ommendörkapten ~1. P. vou
Kru se nstj ern a, se kond kapten J. D. Barday ;
pi'1 korve tte n E uge u ie, chef kommendörkapt en E. S.
K. Peyro n, ,;e kon d kapt en A . F . H. Klintb erg;
på kon· e tteu Norrk iipin g , ehef kommenclörlmpl e n O.
L ngerberg, se kond kaplen A. E. R. Carlheim-Gyll e nskölcl;
pi\ korv ette n Lagc rbjelkc , che f k apten U. H. S medb e rg;
på brigge n Stn1ppopp, k apte n N. J . l\I. Halbtnim;
på bri ggen Skime r, kapt en J. C. Grisehotti ;
j<>'t ångfar tyget Va lkyrian, kapten G. af Trolle;
på kanonb :he u A\fhild, kapte n W. T. Schyb e rg ;
på kauonb:lte n As trid, kap le n B. C. K S. K i\luu ck;
sa mt
pft kan onbåte n Guuhild, kapt en A . A. L. Palauder.
24. Kaplen A. B ;i cli ~ tr ö m skall, efter kanonbåten Motalas
å terkomst fr[w nu pågående expedition, tjeustgum i l<gL
Jtt ari nf<i rvaltningens m iliturafcl elniug.
1. Bifall ti ll nncl er!Ujtnaut G. Scholauclers und . ansökan
om 2 m å nad ers utrikes tjen stledighet frå n el en l O i\Iars
l'i.i r helsan s vårdande.
7. 16 extm kael etter må på egen kost åtfnlja korv etten
::-lorrköping uneler dess un fi.ir es tåeucle expedition.
lO. An gften dc ökning af besHttuin gslistorua på korv etten ta
Norrköpiug, Buge nie o ch Sag:L samt for s keppsgossebrig game och minafd elningen unel er före stående expeditioner.
((
Om iindriug af briggen Gladans bestyckning.

iii ars

((

lO.

11.

12.
«

«
((

14.

«

15.
17 .

«

23.

«

26.

«

28.

«

29.

«

30 .
«

«

"
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Chefern a på korvetterna Saga, i\Torrkuping och Eugenie
sam t på s kt~ pp sgo sscb ri gga rn c skoh d en 2 Maj laga b efattning med utru stninge n ; Saga, .:\To rrkliping oeh Eugeuic sko la i nm önstras den 18 :Vlaj och skeppsgossebrig game de n Il samma månad. Afdeln iugschefen , kom me ndörkapten F acks, skall his~a sitt b efiilstcc ken deu Hi
.\Iaj och afd eluinge us fartyg inmön stras de n l Juni.
Angående utbytet af en af korvetten Gefies eller S agas
helkurslir -lavetter mot en fr å n firman l{ r u p p be>itiild
mod ell -lavett för anstiillande af försök.,
Hu slningsorder och b esiittningslislor f<,r sjf,miitning,;l'a rtygen Gustaf af Klint., Svalan och Falken.
Kommendörkapten Schö umeyr sknll mttler April m iina d förestå ch e fskap~t för und erofficerspersonale n i
S tockh ol:n under den tid onl inarie chefen komme nd örkapte n Engström af antmu ljeustgöring iir förhindrad
a t t deuna b efattning bestrid a.
Fa ststuld ritnin g i'l 35 m.m. kulsprnt;1 j e mte sjöbvelt.
Fa ststiilda ritniugar ti ll å ngkranprå ma ru e n:o •! och 5.
Bifall till llijtuant von D,m! els sök b1 tj enstledi glwt från
de n l inst undand e .Maj , unel er e tt år för helsan s vftrcbude .
Faslstiillandc af «llestHtHm else r för skjut:jfuinuar vid
flottan «.
TiiiHgg till iu stru !.; ti oue n fö t· :tfdeluin gschefen Olu er :
Fregat <e n Vanadis slmll fUr visst iinJ a nu\l und er he mvli gc n anllip''- Göteborg.
Tvenn e und erofficerare vid floHall skola ko nun e nd cras
atl und e r .\Iaj och Ju ni måm1d e1· tjenstgöm pit fii slninge n Kungsholme n.
"Bestämmelser för sl<jntöfuingarnc vid Flottan »skola i
tiliHmplige delar Hlnda till eftcnlittelse vid i\fningarne
af de å Kungsholmen uppfordm-de afdeluingar af bfttsman shfL!let.
Besiittningslista för bri ggen G ladall silsom skeppsgosseilfningsfartyg.
L iijtna nt vo n H olten slmll placeras på fiollans station
i Carlskro na.
]ustrnktion fiir chefe n på korvette n E ugen ie, ko llim endörkapten E. S . K. P ey ron.
Instruktion för chefen pf1 korv ette n Norrki'1ping kom mendörkapten O. Lage rberg.
In st ruktion for ehefen pfl korve tteu Saga, komrneudurkaplen M. P . von Kruse nsti c rna.

April

l.

«

»

«

«

((

2.

((

4.

((

5.

«
«

«

((

6.

((

«

7.

«

«

«

Il .
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K aptenen och ri dd. m . m. G. B. Lilliehöök skall var~.
chef p ll kanonbilte n Gunbild i stiillet för kapten eu och
ridd. m. m. A. A. L. P alan dcr.
En lii ka re sknll komme nd eras på briggen G lada n under
1m fMestiie nd e expeditio n u töf,·e r den , under den 29
sist!. Mars faststii ld n, besätt niugslistan .
Instruktion fM· afdelningschefen å skeppsgosscbriggarne ,
kommendö rk apten J. C. Osterman.
Ttll å telse fij t· kapt enen m. m. J . A. V. Bäckstr1im att,
e mot taga och blirn riddaret eckn et af fra nska heden;legions-orden.
K apten H. G Wes tman skall från och med d en 11
den nes och tilbviJare tj enstgöra som adjut an t i kong!.
sjöfö rsvarsdepa rte mentels ko mmandoexpedition.
Bifall tilf li>jl naut N. G Sundströms un de rd. an sök an
om 3 mft naders in- och ut rik es tjeustl edighet frå n den
15 nHstkommaude Juni för helsa ns Yårdand e.
K apte n H. G. W est man skall från och med den 11
d e m~ es plncems på flottan s statio n i Stockh olm , och
liijln ant S . West man frå n och med den l nlistk. Oktob er p!t fl ott ans station i Carlskrona.
Brigge n Gladan skall förRytt as till 2:a fart.yg;;kl asse n
Kap te n N. J. M. Hall st nim skall vara che l å briggen
Oladan och kapt e n .J. C. Grischotti å brigg en Snappopp ,
h va rj emte en Wjtnant mil komm e nd eras so m chef i't brig·
geu Skiruer.
Det å sjöbefiistniugaru e vid CarlsJu-ona de n l Januari
komm end erade båtsmanskompani sknll i år hemfiirlofyas
d eu l Maj i stlillet för, såsom förnt anbefalt s, vid Au g .
månad s slut
Södra H all a nd s och Södra Möre 2:a båtsmanskompanier
skola uppfordras till extra sommart.jenst för a tt i slute t
af April kunna inmönstras vid Carlshona stat ion.
Tillägg till in st ruktion en för afcl elnin gscbefen Ulner:
Fregatte n V nnad is skall a nlöpa Portsmo uth och Bomemo uth i sr.iillet för Plymont h.
Fastsliillande af granat till 12 c. m. bakladdningskanon
a f 1879 års mod ell.
Extra uppfordrin gen af Södra Hnlla nd s och 2:a Söd m
Möre bå tsmansko mpanier må tillsvidare an stå till dag
so m chefe n för fio llans milit li rp ersonal eger best.ii tum a.
F astst.lill n.nd e af före skrifte r för skepp sgossa rn as praktiska
öfningtlr ombo rd å korve rten Eugeni e.

April

11.
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Komm endörkaptenen och ridd. m. m . H. ron Hedenbe rg

,!rluj

skall bestrida chefolmpet för kong!. sjöför svarsdepa rte-

l.

I<'asts tiild flagg och vimpel för lot sve rket.

5.

Bifall till li'>jtnant W. Lind ers underdåniga am;ökan om
3 års tjen st led ighct från och med den l instundande

mentet s kommandoexped ition nnder kommendö rkaptenen
och riddaren m.
((

12.

111.

Oktober för at t s(;ku intriide i franska republikens örlogstjenst.

G. K Ulffs ljenstledighet.

Korvetten Eugenic skall 1J ö1ja rustas den 13 nli st iu stnndande Maj och inmönstras den l niistkommande Juni.
Ru stningen af kanonbi\tarne

Astrid

och Alfhild, Fjö7.

miitningsfartygen sa m~ ångfartygen Kare och Sköldmön
skall tiilsviclare ans tå .

Kanoubåten Motala skall llfter återkomsten till Stockholm npp!Hggas och afmön st ra , .

((

enlighet
skrifter,

lG Maj och inmönstra s elen 24 s . m.
((

<:

~larinclireUör

G. W . Svensson b eordra s att afresa till
9.

Carlskrann och f• terkomma igen till Stockholm den l 9
14.
l 9.

«

af i:if\'erkomrnendanten utfiirdade före-

Kommendiirkaptenen och ridd. C. Lundgren skall från

April.
Sekonden på korvetten Saga sk all vara interimschef till

och ridd. m. m. J . Ooterm a ns sjö kommendering bestrida
chefokapet för skeppsgossek:'ll'Em .
«

Hemförlofningen af d et å sjöfiistningarne vid Carl shon a

Bifall till löjtnant K WilckEs und. allsökan om 2 må -

tjenstgörande båtsman sko mpaniet må upp skjuta s h:;gst

nad ers in - och utrikes tjenstl edighet från slutet af pågå-

två dagar, om sådant ans es behöfligt.
Löjtnant C. B. Smith skall afrcsa till Carlskrona för att

ende expedition med kolTelten Gefle, för hel sans värdande.
«

från och med den 2 niistin st nndrlnclc lila j le <la d e pm k-

t iska n1inlifningnrue.
l\anonbflten Motala skall d en l nii stinstnndande 1\Lj
afgå till Carl skrona, hvar est löjtnant A. L . Hamil to n
afpollettel'fls, och minskas uerefter besiittningslistnn m eu
l löjtnant.
21. Ångfartyget Valkyrian skall senast den 21 instundande
.Maj förliiggas i 2:a beredskap. Komplettering af sommarfartyr,ens be~Httning skall bö1ja med Saga, d e reft~r
Norrköping och sedan de öfriga fartygen.
26. Instruktion för de under detta år anbefalda miniifuingame, fUr afdelningschefen komm.-kapt e nen och ridd .
F. Facks.
28. Hustuingen af de St.oekholms stations fartyg , so m hittils
varit upp s kjuten, skall silltas i verkställighet så snart sig
göra l:'lter, och f'.ii5mlituingsfartygen skoht ldargöra s, för
att den 20 niistkommande Maj ntgå på expedition.
«
Kommendörkaptenen och ricld. A. L. Broberg skall be .
strida chefskapet fö r statio nens sj ötrupp er och komm endörkaptenen och ridcl. m. m. A. C. Schönmey1· chefskapet för minclep:utem entet under de ordinarie chefernas sjökommenderingar.

Kommendören m. m. G. A. Ind ebetou skall hestrida
militlirchefstj enslen

Y

id flottans station i Carlskrona från

oeh med den 13 dennes, under den t.id kommeuJör0n

20.

«

med

och med den 11 dennes och nu der kommendörkaptenen

fartygschefens ankomst till stal ion e n.
((

Samtligt manskap tillhörand e Blekinge 2:a kompani skall
förliigg as i't sjöfiistningen Kungsholmen och der öf\·as i

Brigge n Gladan skall ru stas elen

m. m. grefvc A. R.

Crousledt i egenskap af kornitc-

lrdaJoot iir hindrad att bemälde tjen st utöfva.
«

12 .

Cheen på kanonbåten Motala eger att utdela till nnderbefiil och manskap 17 5 kronor, skänkta sf1som uppmuntran af enskilda bolag .

14.

Bifall till underlöjtnant A. Beens und. ar.sökau om 3
års tje nsti edighet från oeh med den l inst. Oktoher för
att söka an sllillniug i franska republikens örlogstjenst.

16.

l(aptenen och ride!. E. Oldberg beordras att utföra kontrollmUtning med teodolit af en å Carlskroua östra redd
före sl agen bkjutbaua uneler niistkomrnande Jun i månad.
Chefen för flottans militilrpersonal eget· utfiirda uiinnare
föreskrifter vid ntf,)randet af de under den 2 3 .l\1ar3
188 1 fastsiiiida

« Be~tiimmels e r

för sl<jntöfningame vid

flottan. «
18.

Bifall till kapten A. P. Lilliehööks und . ansökan om 3
månaders t,ien stleclighet för helsan s vårdande, riikmtd
från fregatten Vanadis a[mönstring.
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21 .

((

«

"

"

23.

«

«

((

«

«

Kommendör kaptenen och ridd . A. L. Broberg skall ntra
chef samt kapte nen och ridd . m. m . B . C. E. S. K
l'vlunck t>ckon d p å korvelleu Balde r.
Kommendör kapteneli m m. A. l<'. K L. Lind a f H a ·
geby skall vara chef för sjötrupperna vid f1ottau s stntion
i Carlskrona och kommendörk apte nen m. m. frih. F. W.
Bennet chef för skeppsgo,sek åren, från och med den l
näst inst und an de Oktober.
Bifall till kapten O. IV. Nord enskj ölds und. ansökan
om 3 månaders inrikes tjeu stledighet från och med de11
14 in stundande Jun i för helsans vårdande.
Underlöjtna nten H. K. H. hertigen af Gotland j e mte
löjtna nt Sundström skola afpollctLeras frå n fregatten
Vanadis, sedan den undergått impektiou och vid ti dpunkt, hvaro m H. K. H. gör anmlilan, hvareft er besiill·
uingslistan mimkas med en löjtnant.
Efter återk omsten till Carlskrona och unel ergånge n ini'pekti on sknll fregatten Va narlis för! tiggas i 3:e b ered skap och afmönstra s samt kon·e tt en Ge f\ e nppliiggus och
afmönstra s.
Kaptenen och ridd. J. C. E. Chl'isterson ska ll afreRa till
Carlskroua för a.tt öfl'e rtagn tygmiistarehe fattningen l'id
flottan s station derstiidcs.
De 4 tubkanon er, so m iiro anbefaldn fllt tillverkas för
16 c .m. (5,63 tums) kan oner, skola j e mte ammunition
tilldelas korvetterna Norrköping och Eugenie, ! Yå till

hvardera fa rtyget.
Den ena a f de till korvetten Eugenies bestyckning hö rande landstigning skanoner skall qvarlt>1nnas vid stationen under nu för estå ende expedition .
27 . Ångfartyget Sköldmö n skall söndagen d en 29 de nn es
stlillas til! chefen s för sjöförsvarsd epartemente t förfoga n.

25.

31.

de i och för e n utfård till Oscar Fredriksborg .
Ångfa rtyget Skölclmön skall den 3 in stundande Juni
vara klar för H . K. H . kronprinse ns riilming.
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