24:de Årgången

Häfte N:r 5, 1861

Carlskrona

UNDElWlNIGT UTLlTANDE AF FLOTTUNDERSÖKNINGS•
COM:HISSIONEN I CAHLSKBONA.
Stormälrtigste Aller Nådigsie [(onung !

Sedan Eders l\ongl. Maj:t under den 29 Januari innevarande å1· i Nåder behagat förordna underteclmade till Ordförande och Ledamötel' i den af Eders Kong!. Maj:t Nådigst anbef'allda förberedande Undersölmings-Commission för uirönande
af' samtliGa, vid Eders f(ongl. Maj :ts och Hiliets Flottas härvarande station befintliga, segel-Iinioskepps och Fregatters tillstånd, deras am~ndbarhet och årliga ~ostnaden för deras
lämpli ga underhåll m. m., få vi, efter numera fulländadt uppdrag, i dj11paste underdånighet afgifva följande utlåtande.
För alt !;unna sä noggrann! som möjligt yttra sig öfver
de i Eders Kong!. Maj:ts Nådiga Instruktion upptagne punkter,
har Cummissionen tagit k:1nnedorn af sednast upprättade Generaltlottbesip,tninr;sinslrument, Varfschefons den 28 Augusti
sistlidet år afgifna aproximat.iva förslag öfver tillståndet af den
vid Carlslu·ona station förlagda del af Euors 1\ongl. Maj:ts
Flotta m. m., och siiväl Varfschefens som vederberande Oepartements-cholcrs för 1 :a q vartal et innevarande år afgifna
förslag ~ r öfver farty ee ns tillsl.ånd, samt af Segellinieskeppens
och Frer,att.ernas in venlariehöcl;er och observationsjournaler
m . . fl. t.illr;än p, lir;o och upplysande documentor och handlingar,
äfvensom med all den omsorg, Högstberörda Nådiga Instruktion påkallat och omständigheterna med gifvit, besigtigat samtliga fartygen med deras förråd er.
1:o. Beträffande 1:a punl1ten af Eders [(ongl. 1\Jnj:ts Nådiga ln st rul;tion, hvari Gommissionen iilägges "att, efter noggran n undersökning af stationens samtliga segel-Iin ieskepp
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och Frer,attcr, till Edors f\ongl. 1\lnj:t i underdånighet afgifva
detJ!jeradt utlåtande Mver dessa fartYGs tillstånd, särskildt
för hvarjo fartyg, med uppgift tillika å dess bygr;nads och
aflöpningsf1r samt do reparationer det undergått", har Commissionen funnit förhållandet vara följande:
a) Linieskeppet Carl XIII.
Köl och stäfvar restes dertill i doclian N:r 1 år 1805.
Fartyr,et, ~om år byggdt efter gamla byggnadssättet med kopparförbnltning, och satt j sjön år 18 ,19, underr;ick svår reparation j gamla dockan fu· 1837, och hafva vid undersökningar
mindre bristet• derå blifvit afhjclpte, hvilket sednare gället·
äfven för öfrige fartygen.
S!irdfvet fordrar ansenlig reparation.
Artilleri lwmplelt och till en del begagnadt.
Talding och segel komplett, stående godset slitet, löpande
~odset en del slitet, en del nytt, och ser:el en del i godt
skick, en del gamla och slitne.
lilaster och bogspröt samt en del rundhult fordras nya.
Timmermans-inventarier komplette och heg~gnade.
b) Linies!teppet Försig tighet en.
restes på stora skeppshällden å gamla.
stiifvar
och
Köl
varfvet år f 798. fartyget, som är tåtförlimradt med diagonalförbindning samt lwpparförbultadt, sattes i sjön är ,1799
och har undergått svår reparation aren 1819-18 24 och andito aren 18 ,}3 -- 1853.
Skrii{vet godt, står i doclian N:r 1, under sl;jul, men är
icke drifvet eller kopparförhydt ; förhydningen i förrådet.
Artilleri komplett och i godt sliick.
Tal1ling och segel komplett, stående eodset nytt, löpande
godset till större delen nytt och segel till största delen nya.
senli~

Rundhult komplette och nya.
Timmermans-inventarier Jwm platte och begaenade.
c) Liniesl>eppet Gustaf den Store.
.
Köl och stäfvar restes i Nya doekan N:r 3 år 1825. Farl yget, som år tätförtimradt med diafjonalförbindning samt
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lwpparförbull~dr, sattes i SJon år 1832, och har undergått
lftlt reparation är 184.8 och ansenliu dito 5r f856.
Slirå{vet, som ii r codt och under komplettering i doclian N:r 4., ii r icko drifvet cllor lwpparförhydt; förhydninaen
· förrådet.
Artilleri lwmplelt och i godt sldck.
Talrling och segel Jwmplett, stående och löpande godset
godt sliir.k och seeel nya.
En del svåra rundhult fordras nya.
Timmermans-inventarier komplette och heea:rnade.
d) Linieslfeppet Prins Oscar.
!\öl och stiifvar reslos i Nya dockan N:l' i år 181!). Fartyget är· tätförtimradt med diagonalförbindning och koppar~
födnrltadt, sal.! es i sjön il r 1830 och undergick ansenlig reparation 5ren 184.8-18 52.
Sl.-rå{vet, som för n:u·varando åt• i l.jenstbart skick, fordrar sannolikt en omfattande reparation om några år.
Artilleri lwmplett och hegagnadt.
Talding och segel lwrnplett, slående och löpande godset
slitet, och see et en del nya och en del gamla och något slitne.
Master och en del svåra rundhult fordras nya.
Timmermans-inventarier lwmplette och begagnade.
e) Linieskeppet Slwndinavien.
Köl och stäfvat· restes i Nya docl(an N:r 2 år 1825. Fartyger , so:n :lr LHförtimradt med diagonalförbindning samt kopparförbultadt, sattes i sjön år 1860, efter <Jtt år 1858 hafva
underg:1tt ansenlig reparation.
Skråfvet codt, en del inrednings och klat'göringsarheten
de rå återstå ; iclie l>Opparförhydt, f:Jrhydoingen i förrädet.
Artilleri komplett, med undantag af kanonlåsa r; varandes såvål lianen erna som öfr,iga uppbörden nya.
Talrling och segel liomplett, stående och löpando godset
nytt och segel nya .
En t!ol svåra rundhult brista.
Timmet·mans-irwentarier komplette .
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f) Linieskeppet Dristigheten.

Köl och stftfvar restes på b:idd år 1785 efter gamla hmgnadssättet. Fartyget, som iit' tåtförlimradt med diagonalförbinclninp,- samt jcmförbultadt, saltes i sjön ilr ·1785, och har
underaätt lätt reparation 5r 1796, svår ditoåren ·1 805-180 6
och 1823 - ·1826, lf1tt dito i\r 1842 och ansenlig dito åren
·1843-18 48, samt inreddes till sjul;sliOpp f1r 1855,
Slrra{vet, som fordrar repara·tion till öfra långdon ar
filrståfven, !wrnmer sannolil!t innan kort att tarfva en omfattande reparation .
Artilleri lwmplett, mer ellet' mindre slitet.
Takting och segel lwrnplett, stående godset en del nytt
öch en del gammalt, löpande godset till stöne delen nytt,
och segel obrukade men gamla.
Rundhult fordra komplettering till mindre del.
Timmermans-inventarier lwmplette.
g) Linieskeppet Fäderneslandet.
Köl och stäfvar restes på bädd år 1782 efter gamla
byggnadssättet. Fartygetr som är tätl'örtimradt med diagonalförbindning och jernförhultadt, saltes i sjön å r 1783, och
und ereick liilt reparation åt' 1794 och svär dito åt' 1820

samt förbyggnad åren 1827-18 30.
Sl>rtifvet lwssabelt.
Artilleri lwmplett, men till en del af äld1'o beskalfenhet
slitet,
mera
och
Taklinq och segel aflevererade.
J11aster och rundhult J;assahle,
Timmermans-inventarier aflevererade.
h) Linieskeppet lf!anligheten.
Köl och st<Hvar restes på stapel åt' 1785 efter gamla
byegnadssättet. Fartyget, sJrn åt' jeruförbultadt, sattes i sjön
år 1785, och har sedan undergått svår reparation åren
1794-17 95, 1802-18 03 och 1820-18 22, samt lått dito

åren 1833--18 34.
Skrä(vet kassabelt.

Artilleri, taTiling och segel ~nevororade .
Rundhult l;assahle.
Timmerrnans-invenlariel' afleverorade.
i) Fregatten Desi!'ee.
[\öl och ståfvar restes i l'lya doclian N:r 1 åt· 183 t. Fartn;ot är tiitförtimradt mod diagonalförbindning och lwpparförbultadt, samt salles i sjön år 1843.
Skrafvet fordrar ansenlig reparation.
Artille1·i lwmplelt och i godt sliiciL
Talding och segel l;omplett, stående och löpande godset
slitet, och segel slitne,
Rundhult lwmpletto och i godt sl;ick, varandes bogspröt
och master f~rdiga att beslå.
Timmermans-inventariet· lwmplelte och br.gagnada.
Ii) Fregatten Götheborg.

Förändrad från sl;epp till fregatt i Nya doci•ans svnjninesrum år 1834. Fartyget, som är tntförtimradt mod diaconalförbindning och liOpparförbultadt, sattes i sjön åt' 1839.
Slrrå{vet fordrar ansenlig reparation.
Antilleri komplett, men en del af äldre hesliaffeuhet.
Takting och segel lwmplet.t, stående god set slitet, löpande
godset till större delen slitet och segel dels nya oclq dels
slitne.

Master ocb t·udhult till slörsta delen lwssable.
Timmermans-inventarier l•omplelle,
l) Fregatten Josephine.
[\öl och stflfvar resles uti Yasa:-slijulet år 1831.

Fartykopoch
get, som är tålförtirnradt med diagonalförbindning
pat·förbultadt, sattes i sjön åt• 1834, och undergick lfttt reparation år •181>2 och ansenlig dito åren 1855--18 56.
Skrd{vet, som f1r i godt skicli, ligger i reparations-dockan .

Artilleri komplett och i godt skick.
Takting och segel l;omplett, stf1onde godset i godt ski ck,
löpande godset till större delen slitet, och sue el dol8 nya
och dels slitne.
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Rundhult kompletto.
Timmermans-inventarier komplette.
m) Fregatten Eugenie.
Köl och stäfvar restes pii bädden å gamla varfl'el är
1837. Fartyget, som år tiitförtimradt med diagonalförbindning samt kopparf'örbnlladt, saltes i sjön år 1844, och har
undergått hitt reparation år· 18i:H och ansenlig dito åren
1860-1861.
Slird(vet i godt sliicll och under utrustning.
Artillet·i, takting och segel komplette, stående och löpande godset sliter, och segel dels nya och dels slitne.
Rundhult lwmple!te.
Timmermans-inventarier komplette ; och
n) Fregatten Norrliöping.

Köl och stfifvar· resles i Vasa-slljulet år· ·1843. Fartv0et
fir• lätförtimradt med diagonalförbindning samt kopparförh~l
tadr, och sattes i sjön år 1858.
Sknl(vet i godt skick.
Artilleri, taloting och segel samt rundhult liomplet.te och nya.
Timmermans-inventa1'ier liomple!le;
O~h . b_efunnos derjemte ofvannämnde fartyg, med undantar,
af Lmreslwppet Seandinasien vara lwpellerade, och alla deras
inventarier väl vårdade och förvarade.

2:~. Enligt 2:dra punkten af Eders Konr,l. Maj:ts Nådiga
Jnstrulit!On :iger· Commissionen "att uppgifva hvilka af statio.,nens segel-Iinieskepp och fregatter anses \'ara i sldck :
"a) att kunna eå till sjös;
11

h) att användas till blockad af llendtlig hamn eller till con-

·
"voy för handelsfartya
. l,'
.,c) alt vara användbara till trupptransporter med pilriiknadt
"bif.rfide af bogserings-ångfartyg;
"d) att med fördel liunna inredas och begagnas antingen så-

. kfar tm eller· sJsom bJoclisfiOpp, eller• till kaserner·
"för manslwp eller till lwluppla::; m. m."; Och har Commissionen, SOlll 1 vid bosvarandet af frågan i momentet ~., endas t
" SOm

Sjll

i hotraktande tagit fartyeens rörmåt:a såsom sjöfartm, och ej
bestfllllmelsen al' lirir,sl'artyg att möta och mata sig me u.fienden, för enat sig uti följande åsigter, nemligen :
a) att Linieskeppen Försigtigheten, Gustaf den Slore, Prins
Oscar och Seandinavinn samt Fregattorne Josephine, Eugenie
och Norrköping kunna gå till sjös efter verl1ställde klargörinr,sarbeten ot.:b sedan mindre brister å desa mma blifvit afhjelpl.e; men att J eremot Lin ieslieppen Carl XIII och DrisLit;lleten samt Fregatteme Desil'E\e och Göt.hebor·g lmnna ~;5. till
sjös först sedan desamma undergått roparationer ;
b) att, då segelfartyg, med hänsyn till sin krigsduglighet,
iclie numera är·o l:i mp lige till vare sig verksam blockad ollel'

convoy, men i undantagsfall dock hunna användas att blockera
eller att convoyera handelsfartyg, kan detta förhållande tillämpas på de i momentet a) omnämnde segel- Iinieskepp och
Fregatter;
c) att de ifrågavarande secelfartygon kunna föra trupper,
men att segel-Iinieskepp och Fregatter, äfven rnerl tillhjelp
af ängfartyg, i allmänhet ej erbjuder den hastighet i befordringen samt säkerhet vid beräkning af dertill behöflig tid,
som nutidens l1rigsföring påkallar; och
d) att segel-Iinieskeppen och Fregatterna kunna på stationer inom fådflrneslandet vid behof med fördel begagnas antingen såsom sjulifartyg, kaserner eller liOiupplag, men att,
hvad belrä!fär deras anvåndandande som blocksliepp, ufseendo
måste fästas på d•m förändring, artilleriet nu för tiden undergår, samt hvad kanoner och sl1ydd ett flytande batteri behöfve1·, på grund hvaraf desse fartyg i de1·as nuvarande skick
torde finnas till detta sednare ändarnål föga lämplige .
3:o. Vid hesvarandet af 3:dje punkton i Edors Kong!.
1\laj:ts Nådiga Instruktion, enligt hvill;en Cornrnissionen, "på
"11rund af den användbarhet, som hvarje fartyg till erk ännes,
11~ör• yttra sig, i hvad mån samma fartyg må med fördel böra
11 tillsvidare underhållas, antingen fullstandir,t, eller ondast delnvis, vare si3 med a[seeude på skr5f, artii!Pri olle r tak lin::; ,
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"dervid, be!r<ilfantle särsldldt de redan utdömda skoppen Man"ligheten och Fäderneslandet, böt• uppgifvas, lll!ruvida de an"ses böra slopas eller tillsvidare hilllas ilytande, för ~u be"gagnas silsom yttersliepp i laget eller på annat sätt, hvarl.ill
"de må 1lnnas ännu vara tjenliga", hat· Commissionen lagi t
i betraktande.
Fartygens . ålder och de reparati oner desamma undergått, samt den tid, som de i enlighet dermed torde böra underhållas.
Fartygens nuvaran de krigsdueligliet, åfvesom nödviindigheten af att Hiliet iclie, vare sig för lunere eller kortare
tid, blottas på allt sjöförsvar, utan att fartyeens utrangorin[!'
sker efter hand och i den miln, som de eenom nybyggnad
af tidsenliga fartm liraftiet lwnna ersättas ; och har: Commissionen, efter noe-grannt öfverv;igande af alla dessa omst;indigheter, ansett sir, böra, siirskildt för l1Varje fartyg, afgifva
följande yttrande, nemligen :
1:o att Linieskeppet Ca1'/ XIII hör !iii slir5fvet endast
niidtorftigt underh ållas, föt' att tiils vidare lwnna ljena som
sjuk-, liasern- eller yLtersliepp, och att detta fartygs uppbördor böra aflevore ras;
2:o att Linies!wppet Färsigtighelen bör till skr5f och inventarie r underhållas i tjenslba rt sliick, till dess ansenlig reJlaration de rå erfordra s;
3:o att Linieskeppet Gustaf den Store bör till sliråf och
inventa rier i ljenslba rt sliick underh511~s till dess ansenlig
roparation derå erfordr as;
4:o att Linieslwppet Prins Oscar äfvenledes hör till skråf
och inventa rier i tjenstba rt skicl! underhållas intilldess ansenlig reparation erford!'a~;
5:o att Linieskeppet Seandinavien bör till skråf och inventarie r underhållas i tjenstba rt sliick tillsvidare;
6:o att Linieslreppet Dristigheten bör endast nödtorftigt
underhållas, för att litmila hållas flytande och ii Gilrlslirona
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redd användas till sjnlisliepp ellet' liasernfarfy(J, livadan alla
dertill icl;n bohiiilit:a nppbördet' böra allevore ras;
7:o art Linieslleppet Fäderneslandet bör nödtorftigt ununderhJIIas till slir5fvet, för att användes till yllersrw pp;
8:o att Linieslreppet 11'/anligheten icke böt' underhållas
flytande, utan antinge n försilljas eller slopas;
9:o att Fregatten JJesiree, med afseende å dess framstå ende egensiwper som segelfat't)ff, bör tills vidare nödtorftict
underh il llas;
iO:o al.t Fregatten Götheborg bör till sliråfvst endast nödtorftigt underhållas för art tillsvidare lmnna tjena som sjul1-,
lwsem-, ytterfartyg eller till lwlupplarr, och att dess uppbörder böra a!levereras, samt
Frep,atterne Josephine, Eugenie och Not·rköping
böra till sl1råf och inventa rier underhällas i tjenslba rt s!;ick
tillsvidare.
1 Lo att

Uti 4:de punkten af Högstberörda Nådir,a Jnstrulilion
har Comissionen hlifvit 5l:q;dt, "att för hvarje fartm berfilma
"den årliga liostnad, hvartill det fö:· detsamma lämplig! an"sedda underbilll sliUIIe uppg(L"
4:().

Enär f1rliga underhållslwstnaden för hvarje fartyg f1r beroende af de repar3tioner, som detsamma lian komma att undergå, upptaga berälwi ngarne för Liniesl1eppet Sliandinavien
ing je m viii
<~amt Fregatte rna Josephine, Eue-enie och Norrliöp
kostnaden för en ansenlig repat·ation, men för de öfriga fartmen endast årliga underhå llet intill dess en dylik reparati on
ifråe-alwmme r.
Underbållslwstnaden af fartygens sl;ri\f grnndar sig på
erfarenh et af hvad densamma under de sednaste 20 a 30
åren verkligen utgjort, under dBt att liOstnatlen för underhållet af artilleri - och ta!dings-inventa rier. sf1v<il und er upplag i förråd som under eafhrule n t.jenslgårine-, endast liunnat
beriiimas i öfverensstämrnelse med på E. K. Maj:ts och Rikets
Varf :n1lagno e-runder.
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Olikheten uti fartyr,ens underhållssummor beror dels pä
den grad af underhåll fartygen ansetts förtjena, dels på fartygens storlek och ålder då de äro inom samma tjenstha rhetsklass, dels ocl;, beträffande de mindre fr egatterna, på deras
sannolika oftare begagnande till 11/Iectiv sjötjenst i jemförelse
med de större fartygen.
I enlighet . med livad Commissionen nu i underd;1nighet
anfört, anser Commissionen den årliga underhållskostnaden
för hvarje af ofvanberörde fartyg, sårsllildt till sl1råf och limmermansinveutariet· och särskild! till artill eri samt tak!ingsinventarier, blifva som följer :
1:o. För Linieskeppet Carl XIII.
skråf
till
250.
• . • . • • • R. R:mt
För pumpning, förtöjning m. m..
450.
eten.
Försigh
ppet
Linieslw
För
2:o.
Till skråf och inventarier
2792.
460 .
, artilleri under upplag i förråd .
·1.
566
.
rinrr
tjenstgö
n
oafbrute
under
,
,
3115.
förråd
i
upplur:
under
m.:
m.
, takling och segel
,

Till
,
,
,

,

Till
,
,
,
.,

uuder oafbruten tjenst,
,
,
,
göring .
3:o, För Linieskeppet Gustaf den Store.
skråf och lnvenl.ar·ier
artilleri under upplarr i förråd .
under oafbruten tjensf!löring .
,
segel m. m. : under upplag i fiirl'iid
och
takling
under oafhrut.en tjenst"
"
"
"
görinr: .
L o. För Linieskeppet Prins Oscar.
skrå f och i nventarier
artilleri under upplag i förråd
under oafbruten tjenslgörin rr •
,
segel m. m. : under upplag i fönåd
och
takling
,
,
göring .

,
.

,

51050.

2680 .
417.
5136.

2795.
45530.
2680.

417.
5i36.

2795 .

under oafbruten t.jenst-

45530.

5:o. För Linieskeppet Scandinavien.
. H·. B:mt.
Till sl1rftf och inventa rier •
, artilleri under upplag i fiirråd .
under oafbruten tjen stgör in g.
,
,
, takling och segel m. m. : under upplag i förråd
under oafbrulen tjenst,, ,

göring

4577.
417.
5136.

2795.

"

"

"

6:o .

För Linieskeppct D1·istigh eten.

45530.

Till s k rnf .

200·
350.

För pumpning, förtöjning m. m.

7:o.

För Linieskeppet Fädm·neslandet.

200.
350.

Till sl;råf •
Fö r pumpning, förtöjnin g m. m. .
8:o. För F1·egatten Desinie.
'ier
invental
Till sllråf och
, 3t·tilleri under upplag i förr5d .
, talding och segel m. m. under dito i dito
9:o. För Fregatten Götheborg.

1639.

50.
2850.
200.

Till sl\råf •
Föt• pumpning, förtöjninrr m. m. .
·l O:o. För Ft·egallen Josephine.
Till skråf och inventa rier
, artiiiP-ri under upplag i förrå d
under oafbruten l.j enstgöring .
" och segel m. m. : under upplag i förråd
", talding
under oafbruten l.jenst-

"

"

"

"

300.
50~7.

189.

2325.
2060.

"

33605.

11 :o. För Fregatten Eugenie.
rier
inventa
Till skråf och
, artilleri : und er upplag i förråd .
und er oafbruten t.jenstg'irina.
segel m, m. : und er uppl ag i förråd
och
, takling
under oafbrulen tjenst-

"

"

"

"

"

zöring .

"

"

5047.
189.

2325.
2060,

• 33605~
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12:o. För Fregatten Norrllöping.
IL H:mt
Till sliråf och in'ventarior .
•
förråd
i
uppla~r
under
,, artilleri
under oafbruten tjenstgörinr; .
,
"
, takling och segel m. m.: undtll' upplar: i förråd
under 0afbruten ljenst-

Ä artilleri

och

53262.
120450.

5o n.

, taldingsinventarier

189.
2325.
2000.

3:o. För Linieslwppel Prins Oscar.
~ 8556.
Å sllrä fvet
1() 175.
, inventarier
6773L
31024.
, artilleri
~ 00500.
, talilinrrsinventarior

" " "
33185.
göring
5:o. Då Commissionen nu öfvergåt· till besvarande af
5:te punkten af Eders Kong!. Maj:ts Nådiga Instruktion, hvari
Commissionen anbefalles "alt approximatil't ber<ilina den sum11ma, som skulle inflyta, ellet· värdet aF de mat.erialier, hvillia
11
för hvarje fartyg siwlie kunna tillgodogöras, i fall det blefvo
"såldt eller slopadt", anser Gommissionen sig först böra uttala den åsig t, att fartygens försäljning, vare sig ensamt tir 1
skråf, eller tillsammana med inventarier, svårligen låter sig
verkställa, och att hvillwn approximativ beräkning som helst
i sådant afseende blefve högst otillförliv,.
Vidkommande åtet· v:irdena af de matorialier och effel•ter,
som vid fartygens slopning skulle lwmma att tillgodogöras, så
kunna de, med hånsyn till at·tildarncs användbarhet pi\ Eders
l(ong!. Maj:ts och Hiliets varf eller fal'tyg, med mera sannolil;-

"

H. R:mt

"

llet beräknas.
Commissionen har s51unda, och på gnmd af 5tsliilliue officiella handlingar och uppgifter, ansett det :1pp roximativa värde,
som för hvarje fartm siwlie kunna erhiillas i fall det blefve
slopadt, uppgå till :
1:o. För Linieskeppet Carl XIII.
Å slu·åfvet
52505.
20115.
inventarier
72620 n. 1\:mt.
"
artilleri
32384.
", taklingsinventarier
100900.
2:o. För Linieskep pet Försigtigheten.
64720.
Å si<råfvet
, inventarier
70660.

För Linieskep pet Gustaf den Store.
58265.
Å sl1rflfvet
774-40.
19 ·175.
, inventarier

4:o.

, artilleri
, talilingsinventat·ier

30550.
92 ·100.

5:o. För Linieskep pet Scandinavien.
58545.
Å sl1råfvet
77720.
19175.
, inventarier

"

"

artilleri
taklinasinventarier

"

52009.
109380.

6:o. För Linieskeppet Dristigheten.
9673.
A sliråfvet .
17027.
inventarier
26700.
"
22427.
artilleri
" ta 111 ing sin von ta rie r
80200.

,,

7:o. Linieslwppet Fäderneslandet.
6498.
Å sl.r5fvet
22427.
artilleriet .
26400.
ta Iii in csi Il VO n ta rie l'
))

,,

För Linieskep pet lllanligl!eten.
4598.
Å sl;råfvct .
9000.
taldingsinventarier .
Desiree.
Fregatten
För
9:o.
o
47642.
A skråfvot
16870.
,, iuv entarier
6~512.
S:o.

"
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, artilleri
, taklingsinventarier
1 O:o.

R. H:rnt

48212.

98000.

För Fregatten Götheborg.

Å slu·årvet
, inventarier
,, artilleri
, taklingsinventarie r

H906.
163,1.0.

61246.
25799.
80900.

11 :o. För Fregatten Josephine.
32465.
Xslir5fvet .
130n7.
, inventarier
45562 .
, artilleri
, talllingsinventariet•

14099.
70100.

12:o. För Fregatten Eugenie.
, Å sliråfvet.
3246ö.
, inventarier
13097.
iiö562.
, artilleri.
, taldingsinveutarier

·l i099.
62000.

och
13 :o. För Fregatten Norrlröping.
3k682.
Å sllråfvet •
13097.
, inventarier
47779 .
, artilleri
92450.
, taklingsinventarier
Med åberopande af hvad Commissiouen här ofvan i underdåniehet )'ttrat, och di\ det liii V[\J åligger Cummissionen att
beråkna den summa, som skullo inflyta vid fartygens försäljning, så har Commissionen, med deu ringa ledning den ägt
för sitt omdöme, likväl antagit, att vid ifråeasatt försäljning
af fartygen och deras tillhörieheter, följandn procent af do
uppgifna värdena torde i medeltal lwnr.a erhi\llas, nemligen:
80 procent af värdet å skråf och timmermans-inventarier.
33 procent af dito å artilleri-elfeldet· och
60 procent af dito å taldingsinvenfarier.

sellan Unde•·söknings-Commissiooen nu haft den Nåden
att inför Eders Kong!. \\Jaj:t aOemna svar på de punkter, som
i den Nådiea Jnstrul;tionen förekomma, sft ansor sig Gommissionen hårmed i underdånighet fullgjort det af Eders Kong!.
Maj:t densamma ålagda Nådiea uppdrag.
Med djupasto unders[\tlig vördnad, trohot och nit framhärda
Stonuäktir,ste Aller Nådieste Konung !
Eders Kong!. Maj:ts
tropligtigste troman, tjonare och undet·såter.
Carlslirona den 27 \\!aj 1861.

C. Nordenskjöld,
med särskild resenation.

Ca1•B. IUetnan,

G. lndebetou,

C3piten.

Com.-Capiteo.

§. A. C. lLagerbe:u.•g,

i\.. 1Ljungstedt,

Cdpt.-Lieutenant.

Capilen i Fl. Coostr.-Corps.

c.

Il<,. Vrern.

c.

J. lioclt;.

C~n·l

O. li.je!lberg.
Ed. F. l'tleyer.

R e s e r v a t i o n.
Vid behandlincen af 3:dje punl;ten i 1\ongl. Maj:ts Niidiga
Instruction af den 29 Januari detta år, har jag, erkännande den grundsats, att det ät· försi~tigar1J att bibålla än förkasta det som aenom möjliga förbättringa•· kan fortfaraod&
göra gagn, tills man hunnit erhålla ett nytt och mera ändamålsenligt, helst livad försvaret angår för ett land af Sveriges politisl;a ställning och elwnomislia beskaffenhet - i några fall haft olil;a öfvertygelse med härvarande Nådigst anbefallda Undersölmings-Commission.
I första punlilen af omnämnde Nådiga Instruktion, anbefalles en nogg rann undersökning af Rikets segel-Iinieskepp
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och fregatter till deras Iiiistånd m. m., och i den :mdra slwll
uppgifvas, hvillia af ifråeavarande fartyg kunna eå till sjös
m. m. Vid besvarandet af sedn:1re punliten stannade Com- .
missionen i den efter min tanl<a rilitiea oc.h lftneesedan antagna örvertyr::else, att fartyg som endast framföres af segel,
icl!o numera i1ro fullkomlif,a krir_:sfartyg, men kunna i vissa
fall vara nytliga och gagneliga; samt ansåg i öfverensstfun!nelse hiirmed att linieslic,pput Carl Xllf, fregatterne Desiree
och Götheborg, som alla blifvit upptagne till 1·eparation ilfvensom linieslwpp et Dristir:heten, som iu· apleredt till sjukskepp,
skullll lwnna gå till sjös efter erhftllcn reparation.
Jag hade df1 förestillit mitl' såsom en följd af dessa åsigter och beslut, att Gommissionen vid besvarandet af 3:dje
punkten, hvilliBn i fortsättning med de föregilendo, angår underhållet tills vidare, anlint:en fullständigt tJiler delvis, väl
skulle gifva Carl XIII, Gölheboq; och Dristigheten ett tills vidare nödtorftigt underh511, men iclie necl>~tla deras framtida
gagnbarhet, på sftlt som hlifvit beslutadt.
Liniesl\eppet Carl Xlll ftr ett af Sveriges största skepp
ldindt som vftl se ~::lande och äeande goda e[;enskapc1·, och då
den reparation som upptages i Varfschefens sednasto apl'oximativa förslag, hvillwl grundar sig på Constructions-Departements-Chefens beriilming, icke uppgår till högre belopp än t
af sl;eppets totalkostnad föl' ,l O år sedan,' lör att försättas till
skråf och rundhult i komplott och tjenslbart stånd, samt då
för öfrigt artilleri- och taliolinventarierne åro anmälde komplette, hvadan perioden för ett utrangerande år a!liigsen
oftet· vanlit: horiililtin[!, hade sl;eppet efter min tanlia bort
qvarstå med nödtorftigt underhåll, tills den blirvande Committeen hunnit afgöra huruvida det vid ifrågasatt reparation
icke sku llo lillnna förändras till ånr:sl;cpp, helst en sådan åtgärd nu mer, såsom användbar och ekonomisk, tillämpas i
alla mariner, och synes ä[ven tillämplig på flera af våra
skepp, för att gOllOm denna utväg skyndsammast försätta

153
1\iliP.ts sjöförsvar i n5gorlunda tidsenligt sl1ick, och icke vara
alldeles redlös, innan ett nytt och h5ttro hinner ansliaff~s.
flvad lini es lwppet Dristigheten beträffar, sa ar det visserligen ett gam m alt och mindre sl;epp, men som passar till
vftra loliall'örbållanden. Det undergicl; svflr reparation för 12
år sedan, flr inredt till sjnl;skcpp, och npptogs i Hil;of.s Stf1n1lers revisorors herältelse förlidet fir, SOlll Oft af de två i
ljenstgörinr,sstånd varandH lini es l1epp. l Varfs-chefens aproximativa förslat: af föl'iidne Augusti månad upptages Dristif,li eten lwmplett, ondast erfordr:mde en felande lwstnad af
2000 Brl1' för att vara i ljensl.bart sldcli, ehuru det sedermera
i dess förslaG af nysslidne April upptar;es su so m endast i anvundhart tilbti1nd. Onder sådana omslfmdighetet· har jag ansett,
.
l
alt detta lartyg bort med nödtorftigt undorhiill hibehållas,
i sin q;ensl;ap af ett sjögående sjnlisl;epp, :"lllnu niigrn år,
tills man fått erfaJ'a utvecklingen och allmånhetens sympathier
för Sveriees flotl.a.
livad fregatten Götheborg angår, ha1· jag för min del ansett, att. denna fregatt . bort strillas i l1ateg9ri, med fregatten
Desiree, och icl1e nedsåtlas derunder. Båda dessn fartyg, äro
Svenska flottans största fregatter, men Götheborg iir i anseende lill sitt starlin och förträffliga artilleri, i förhållande det
starkasto fartyg i flottan, och någorlunda tidsenligt hostycliadt.
Enli{!t ofvann:.imnde aproximat.iva fiirslar, ;ir Götheborg visser:tnmitld till reparation, ut:.;örando något mer ån t, af totalliOslnadllll för 'l O ftr sedan, men på närmare undersölming
uf don blifvantle Comm:tten tordo det visa sig, att denna
fregatt jemte Desirec är förljent af förimdring till ångfartyg,
helst deras artilleri och lalielinventarier, som utgör i af fartygets totallio >!. nad, äro liOmpletta.
Vid beslutet, all. dot siiwm l1assabelt ,ansedda linioskappet 1\'lan!igheten, hvillwt nn är yttersl1epp i flottan och som
tillilla begagnas lill upplag i manga fall, bör slopas eller försäljas, har jag varit af annan tanko an Commissionan or.h
ansett att det hör ti lls vidare bibehållas i sin ntll'ararande
11
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egenskap. Mina skäl för en sådan åsigt äro : att det icke
synes vara ~ed god hushållning förenadt, att i detta, det mest
exponerade läge för15gga ett annat mera gagnbart sl1ep1l ; att
det (;an hlifva af största vigt och nytta, alt i närmaste framtid
iiga tillgång på ett sådant gammalt slwpp till försänkning uti
något inlopp, eller till annat för stationen gaanande ändamål i
att dess botten är tät enligt den förda pumpjournalen i flottan i att det erforch·as högst obetydligt årligt underhåll i sitt
nuvarande förhallande, samt att ifall skeppet slopas eller försäljes, det skulle inbringa högst obetydlig bebftllning, jemfördt
med eagnet det lwn åstadlwmma som ytterskepp i flottan
tills vidare.
slutligen har jag, ui\ linieslwppet Försigbeten förekom
till behandling i uen 3:dje punli!.en, icl!e lwnnat förena mig
om den tydning pluraliteten af Commissionen gifvit åt ordalydelsen i den Kongl. Instrul!tionen. Jag hade nemlillen föreställt mig, att då detta skepp, jomte de andra till samma kategori hänförde, simlie bedömmas, hade Gommissionen bort
fästa sig vid orden i don nådiga föreslll'iften, och tills vidare
gifvit ifrågavara'ndo fartyg sina efter deras förhållande behöfliga underhåll, orh icl>e bestämt nå[;On viss period, intill hvill;en underhållet skulle stråeka sig, helst ett sådant slutligt afgörande, efter min förmeninr;, blifver beroende af den blifvande Committens åtgärder och förslar, till Hi11ets sjöförsvar.
Carlskrona den 18 Maj 1861 .

c. n.

JWorclenshjiilcl.

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE AF FLOTTUNDERSÖKiVINGS·
COMMISSIONEN l STOCKHOLM '}
Stormägtigste Allernådigste Honung f

Den Commission, som Edors J(onr;l. 1\Jaj:t, under flen 29
sisllidne .Januari, Ni\d igst förordnat att undersöl;a och afr:ifva
underdånir, berättelsn om nuvarande tillstfmdet af do vid
Stocl!holms station uefintli[;a 1\oddlwnonslupar, Kanonjollar och
Mörsarefartyg, samt upp[;ifva den summa, som erfordras föt'
samma fartygs 5rlica underhåll, fflr hflrmod inför Ed~rs Iionei.
l\bj:t afgifva underd5 nig berättelse.
Comrnissionen sammantr:hlde den 8 sistlidrw Maj och
fiiretor; omedelbart en noggrann undersölmine ar hvarje fartyg sersliildt, samt lilt, der ringaste tvifvel om rarty(;ets i,nre
tillstånd uppstod, uthugga bordl:iegningsplanlwr och borttarra
garnering, föt' att undorsöka timren; och bifogas h:irvid uti
serskild bilaga (Lit. A.) de häröfver förda antecl;ningar. Yid
jemförelso mellan dflssa anteclu1ingar och förlidet ftrs Gonet•al-flottbesir:tnings-instrumenl., befinnas dessa båda handlingal'
på dHt närmaste öfverensstämma.
Angående fartygens tillstiind hat· Commissionen funnit,
att, af vid stationen befintliga ·154 styclwn bevärade roddfartyf,, 1 '18 stycken äro uti det sliicl<, att de ej behöfva annan
reparation, än ins<ittning å ett eller annat fartyg af nå[;ra få
bordlå[;lJningsplanliOr, som pä Commissionens begäran, blifvit
för noggrannare under söknin(: .uthu[;gne . Dessa fartyg hafva
docli en medelålder af öfver 30 år; och att deras tillstånd
det oaktadt ät· god!, iir att till slirifva dels det~ omsorg, liVarmed de blifvit vil rdade, och do ls det hus!Jållsal!liga system,
som följts, att till exercis uteslutande begagna de äldre och
sämre fartn::en, för au lflla de nybnrf:de och förbyggde stii
ostörde uti de Vftl underhållna fartygssltjnlen.
*) De i utlåttmdet uberopade bil3goroe äro, för korthels skull, ul-

lemnade.
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Do öfrigo 36 styclwn fartygen tarfva ueremot reparation,
till större eller mindre grad , och bland dem äro 9 stycken
af de åldrfl af så dålig hesl;alfen het, alt Co rnmissionen anser
dem icl;e förljeua reparation, onftr lw~tnaden d!Hför skullo
uppgå till 50 a 60 procent af fartmssl;råfvens ansl;affninr,sVftrde.
För att emellertid nflrmaro heslämrna fartygens tillstånd,
har Commissionen, uti ofvan omtalade bilaga, utom uppgiften
på beskaffenheten af fartygens olilw delar, deras ålder, reparationer och expeditioner Ill. Ill., äfven serskilJt rör hvarje
fartyg borftlwat kostnaden för dess försiil.tande i ljenstbarhets
tillstånd; och sammanräl;nade uppgi't lwstnaderne härför, dfi
de 9 st. fartyg, som anses icl1e förtj ena reparation, utesintas
från be rälmin gen, till en summa af 86,880 !l dr (Litt. C.) Om
de ofvan omtalade 9 st. iel;e rep<~ration viinie fartn~en siwlie
mod nya ersättas, erfordras derlöre, dft sl1äligf. afdt·ag af 1O
procent för användbara materiulier göres ytterligare en summa
:tf 96,500 Hdr.
lnventarierne till fartygen nro l;omplette, och på ett förträlfligt sätt ordnJde och förvarade. De obetydliga bristf<illigheter, såsom vindsköror å en del mindre rundhult m. m.,
som Commissionen ansett behöfva afhjelpas, nppgå till så ringa
belopp, att det lftlteligen betäckes af reparationsl;oslnaden,
utan att sersl!ild iståndsättningssumma derför hehöfver beräknas.

Vid herftknin:;en af flrliga undotMllslwstnaden har Commissionen ställt sig till efterritltclse föridaringen uti Koncl.
llreh·et af den 22 Januari 18G2: "att med Flottans underhåll
silall menas icke allenast reparation er och underhåll, som å
flottans fartyg af alla slag erfordras, utan äfven nybyggnad till
ersältantie af sådane fartyg och båtar, hvillia utrangeras",
samt derjemle förutsatt, att de här ofvan anmärkte reparationorne blifva verkstftllde och att fartygens slitning hädanefter blir densumma som hillills, ollllf med andm ord, att un-
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gefä•· samma antal och samma fartyg, som på sednare tider,
komma fonfarande alt begagnas f9r de årliga öfningitrne.
För att, med dessa förutsättningar, komma så nåra som
möjligt det verkliga beloppet af den underhållsumma, som
erfordras, för att Ileständigt hålla de ifrågavarande fartygen
till antal och tjonstbarhet i det Nllståncl, hvaruti de lwmma
att befinnas efter att hafva undergått nu behöfliG reparation,
har Comrnissionen, med fästad!. afseende å deras ålder och
besl;alfenhet, funnit lämpligt indela dem uti trenne l;ategorier
och uppgifva underhållslwstnaden uti vissa procent af nuvarande nybyggnadslwslnaden.
Commissioncn bar, eJter gjorda ber;ikningar, kommil till
den öfvertygelson, att:
Nya fartyg, eller sådana som CJ(drig varit i
sjön, edordras Wl underhåll, i precent
af deras nybyggnadslwstnad, endast . . •
fartyg, nyligen reparerade, eller blaRdning
af nytt och eammalt . • . . . • . . . • •
samt fartyg, som äro brul!bara, men om
någt·a år tarfva förbättring . : • . . • •
Af första liatesorien finnas, enligt bifogade
sammandrar, vid stationen . . • . • • . •
Af andra för narvarande . . . • . . • . 20,
och s·edan de af Commissionen föreslag·ne reparationer blifvit verkstalide •. 27.

2 procent;
4

))

8

,

69 stycken fartyg.

47
och af tredje dito dito . • . . . . . . . . . 29

))

,

"
"

Den medelprocent, som uppstår, då fartygens antal och
olika vården ingå uti cllråkningen, blir af fartygens nuvarande
anskaffningevarden 3,91 proce!Jt, hvilken underhållskostnad
Commissionen anser kunna, i molm som nya fartyg tillkomma, i en icke aflägsen framtid möjligen något nedsättas.
För ätt angifva denna procentberäkning uti ett panningebelopp, bar Commissionen sammanfört de ifr5o Kong!. varf-
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vet infordrade uppgifter ä ansl;alfningsvårdena fö1· sl;råfven
af de olika fartyescerterna (Bil. Lit. B.); och uppgf1 dessa
Vården för
49 st. 13ombkanonslupar till • . 784,343.
12 , Lands l.igningskanonslupar 195,324.
78 , Kanonjollar . • . . • . . . 770,250.
96,042.
6 , Mörsarfa1·tyz . • . • . . .
eller tillsammans till 1 ,845,9f>9 Bdr, hval'af 3,91 procent uteör 72,177 Bdr, hvill;en summa således för
de nårmast lwmmandc åren torde erfordras för undertlerhållandet af dessa fartygs sliråf.
För inventarierne ansc1· Gommissionen att, som dessa
icko så myclwt som skriil'vet försämras genom ålder, underllållslwstnaden bör ber;ilmas endast till 2 proc. af deras ansl;alfningsvärde. Detta sednare är, då ej gevär och remtyespersedlar, koje1·, cisterner och proviantliärl inberäknas, tillsammans 794., 032 Hdr, hvaraf 2 procent gifva en summa af
45,880 Rdr, hvilken anses erforderlig för årliea underballet
nf inventarie-elfeliter.
Sammanräknas Jessa båda summor, för arligt underhåll
af skr5f och inventarier, uppgå de till ett belopp ' af 88 '057
.
Rdr, som Comrnissione11 anser årligen erfordras tili botf~ckande
af kostnaderne för reparationer och nybn;anader (i crsältningsväe) ; men dessutom vill Cummissionen i underdånighet
anmäla, att den dagliga vården ar fartygen och inventarierna
'
såsom vädring, snöslwttnine omkring skjuiDn oclt! förrftdshusen, förnyaodet och reparer.erandet af fartygens bäddar, uppstöttning, renhållning m m., erfordra l' ej obetydlig arbetskraft
och ma.terialier, dem Commissionen, efte1· gjordt öfverslag,
funnit i lwstnad uppgå till i rundt tal 15,000 Rdt• för året,
Hela sammanlagda årliga lwstnaden för underhåll och vård
af de ofvan omförmälde vid stationen befintlirra 14G fartygsskrårven och deras inventarier, sl;ullo sftledes nppgft till en
summa af 103,057 Rdr, i hvilken snmma likv:il ielie inrr5r
lwstnaden för fartygssl<jnlcns oc;h förräds im sens ulldorhhll'.

Vidkommande de vid Götheborgs D~6l befintlige 12 Kanonslupar och 1 ~- Kanonjollar, får Commissionen i underdånighet. yttra Jen iifvertygelse, att någon undersökning på stället icl;e är nödvändig, enftr för bedömandet af deras tillstånd General-tlotlbesigtnings-instrumentet för förlidet år tor- .

l

de lemna tillräcldig ledning.
Med djupaste undersåtliga vördnad, trohet och nit framhärda
Stormäglieste Allernådigste Konung!
Eders Kong!. Maj:ts
underdånigsta och tropligtigste tjenare och undersåtar.
Stockholm den 8 Juni 1861.

Joh.

Lilliehöök~

Ordförande.
Ar n '. J<;gerströna .
J. Dahlström .
Salll. Godenius.
..,. A. lt:iDIDRD.

Hr. IJlrich.
J. Jeansson.
J. Il~. Fröberg •
o. Lindströn1..

YTTERLIGARE OM "VÅR TID OCH VÅRT SJÖFÖRSVAR."
De ofantliga framsteg som gjorts uti vetandets alla grenar undet· innevarande århundrade och hvillw, vid praktisk
tillämpning, bragt industrien till en förut ej anad höjd; som
genom anläggning af jernvågar och elolltriska telegratlinie r
gifvit personliga förbin delserna allägsnare orter emellan, i
förra fallet en mora fm fyrdubbel och i det sednare en nästan fabelaktig hastighet, och, som slutligen indirekt verl;at en
allmännare företa gsamhetsanJa, ett strä(vande på fram åtsliridandets bana, desto mera nödvändigt som nationerna allt
mera lära sig inse, att stillaståendet åt' oförenligt med natu-
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rens stora r,rnndlar,ar och srwrt efterträdos af tillbakae5endo,
måhända tillintetr,örelse, al lt detta har ej kunnat undef1 att
liraftiet inverlw pfi lirigsväsendet i sin helhet, dess orr,anis.tiion, tless materiel och det doraf till en stor del beroende
krigsföringssättet. Ånc-lil'affens anviindande fil! fartygs framdrifvandt', svåra bombilanonors och refnade li tllloners antagande till deras hestyclming, stJm gjort hittills oerhörda proportionor på slwppsliroppen nödvändir,a, samt d~n11es förf:irdigand o af jem ensamt elle r såsom dess hufvudsaklir,aste lwständsdel, allt cletta har vållat en fullständig omhvälfning uti
krigsfartn~ens konstruktion och beskaffenheten af all materiel.
Mim må lil<v;il ej tro att. redan ett positift resultat el'rlålts,
hvilket en r;änr: för alla bcsUimdt afgör liesliaffenheten af de
kraftigaste och fiirdelal;tirrasf.tl sjökrigsmasliiner, samt llun1 ett
]ands sjöförsvar bör fl!ldamålsonligast ordnas. Tverl.om synes
man nu kansl;e mora f111 näeonsin vara i villrådighot deröfvor, ty nya uppfinninnin(~ar följa oafbrutet !~varandra: det ena
förslaget efterträder det anura, det ena försölwt motsitger det
andra och det som den ena dagen ansBs såsom det förträffligaste, vill man dun andra dar,on l<anslw oj tillerl\<inna n5eot
värde.
Det är on svflr sal< att ibland on sårlan IDJssa projelif.er,
11ppfinninear, och dom borömmande oller för.dömrnando sl<rifter1 kunna sldlja culdet från slageet, men den uppmftrlisa111me
forskaren finner dock månget vårderikt korn och man hat•
full anledning hoppas alt de för sjöväsendet vietigasie frågorna skola så smånin eom t.illfredsställando besvaras, sedan
man uti do stora marinerne beträdt den enda rätta vagen:
prailtiska försök i förening med strftng vetf.'nsliaplig forslming,
i slåilet för att så länge hafva fåslat sir, vid projel;tmaliares
lösa hugskott,
Emelllertid har ett nytt !if uppstått uti sjövAsendet och
ett allmännare intresse för dess framtida utvecliline börjar
nlltmera uppenbara sig. Äfven hos oss visa sig teclwn härtill ,
i det att pressen, såv äl genom tidningar som brorhyrer sys,·
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selsatt sie med sjöförsvaret och dess framtida besilalfenhet,
al ltsedan den beryli!adu Wahlströmska mationen, vid sistlidne
rilisdag, ,·iiclite nationens uppmf1rlisamhet ;\ sal;en, oeil man
fann att det ej lär.gre gicll an att visa lil;giltighet för det som
så nara rörer foslerlandefs anseende och bovarandet af dess·
sjelfstä ndiehet.
'Uti föregående häfte af denna tidslirift omnämndes i
korthet en nylicen utkommen bryohyr med titel "Vdr tid
och vdrt sjöförsvar", tankar af en sjöoffice1·. Utan att inlåta
oss i en full ständig recension ar denna slil·ift, uli hvar~ framställda åsigter vi i de flesta fall instämma, vilja vi här endast
lemna en redogörelse för inneh&llet, samt., synnerligen i en
hufvudsalilig punkt, der vi icke öfveronsst<lmma med fiil'fattaren, uttala l' å ra egna skitjalitiga lanhar .
nedan den omstän'Oit:heten al.f. det ftr en sjöorficer, (i
tjenst varande) således en man af facile t, som framtr;idor och
bryter den lfmv,a tystnad som hans yrkesbröder iaktagit rörande flottan och de mer elle1· mi1;dl'e .bittra anfall för hvill<a
den varit utsatt, gör att man mHd mera än vanligt intresse
fattar denna bok, i förhoppning att deruti Iinna kärloken för
~'rl<et förenad mod sald1ännedom och sundt omdöme.
De förut fattade goda förhoppninr,arne blifva oj holler
jåfvade, ty utom hvad man vftntat sig, finner man flfven en
v.arm fostel'iandsliål'lek, ett ömllHIIHle fö1· medmonnisliors val,
samt sjömannans bästa och ädlaste känslor, allt framstälut på
ett klart och vårdadt sp1·åk 1 som vftrdi3t toll<ar dessa l<ånslor.
Förfatfa1·en börjar med en liort redo görelse för do förhilllanden som tvungo Sverige und er äldre tid(lr alt underhålla en stor örlogsflotta, och att fö1· dess bemanning_ upprätta batsmanshållet. Sedan Sverice förlorat alla sina transbaltiska besittningar och med desamma bin förra politiska betydenhet, så anser han hufvndsaldir,a sliälrJt till undorhi\llande
af en en stor flotta hafva försvunnit, så mycl1et mera som
landet, uti sin nuvarande inskrån!ming, ej för mar underhålla
någon sådan, som sku lle ku nna b!!hel'l'ska Östersjön. Sverige
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mäste liliväl, till följe af sitt insulära läge -med flera omståndigheter hafva en flotta, hvars storlek endast hör hafva sin
begränsning af landets förmåga att utan ansl!·än[{ning lwnna
underhålla och utrusta densamma. Denna flotta, bestående
af fullt tidsllnli(p fartyg, i alla afseanden jemnt:oda med samma klasser hos andra nat.ione~:, skulle halva till sin uppgift
att under freden på elt verl1samt sätt befordra och sliydda
landets kommerciela intressen å ulländslw orter, på samma
gång som en större och vidsträdtara öfning, till inhämtande
af krigsdugligbet, bereddes såväl befiil snm öfrig bemanning.
Under krig s~ulle den, ensam kunna activt uppträda jamrörlig med Preussens, Danmarlis eller Norriges, men deremot
endast i förening med nåaon kraftig bundsförvandt, il'all fienden vore nagon af de större sjömagtema t. ex. Ryssland.
Betänkor man den oerhörda lwstnadon för ett nutidens
krigsfartyg, äfvon om det ej är af dyraste slag, så finner man,
i likhet med författaren, att Sverige ej miigtar underhålla en
så stor flot.ta att det l1an täfla med någon af de större sjömagterne, men tager man å andra sidan i betralltande Sveriges nuvarande välstånd och hjelpmedel, dess standiga framåtskridamle, jordbrukets, .industriens, handelns och näringarnos ntveclding till en förut lwappast anad höjd samt att ytterligare framsteg h:iruti med säkerhet f1ro att pårälwa och
hvaripenom landets tillgångar blifva allt större och större,
så s~all man <ifvon linna alt Sverige böl' ku nna åstadl;omma
och utrusta en gansl1a aktningsbjudande flotta, isynnerhe t som
do hnfvudsaldigaste materialiBt'ne till dess byegnad Mvensorn
du<>liPt
foll; till dess bemannig, finnes i öfVtlrfliid inom landet.
u v
Författaren har ontlast med lätt hand vidrört dessa omständigheter, hvilka enligt vår tanlia likväl äro af en sf1rdeles vigt.,
då frågan rörer värt blifvande sjöförsvar, men deremot uppgjort plan för en blifvande flotta, hvarvid såsom grund antagits att kostnaden för dess anshaffande och underhäll blott
föga skulle öfverstiga flottans nuvarande anslag. Det åt' na~urligt att vår sjömagt under sådana förhållanden skulle blifva
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mycket, ja alltför mycket inskrånl•t, men fästa vi oss mindre
vid siffrorna än vid organisationen af det hela, samt förf:ns
föregående yttrande att "flot.tans storlek endast hör bero på
landets förrnåga att underhålla och utrusta densamma", så år
det tydlip,t att förrattarens mening ej varit att. den blifvandt;l
flottan ovilkorligen simlie inskränlias till hvad han upptager
uti sitt förslag, utan detta har mera för afsigt att "tjena såsom
måttstock att derefter kunna bedöma slorlel>en ar den flotta,
Sverige nu torde kunna vidmakthålla, dess kapitalvärde, samt
antalet sjöfolki som erfordras till dess fulla bemanning."
(Sid. 83.)
,
Sålunda betrallt.adt, blifver detta försla[! en god utgi\ngspunkt för eller uppränning t.ill det blifvande sjöförsvarets ordnande, särdeles som det i allmäuhet <il' systematislit genomförd! till alla sina detaljer.
En af dess ömtåliga pur:~kt.er är frågan om flottans hnmanning, hvarvid författaren anser att b5tsmanshflllet bör försvinna eller ställas på vakans och i stället ersårtas med en
frivillig stäende kåt• ar 2000 man s. k. lmstsjöfolk. Uti lifliga,
men måhända alltför starka färgor skildras båtsmfmnens oduglighet såsom sjömän och deras otjenlighet till användande vid
en mindre marin, der utmärl1t duglighet och tjenst.barhet i
alla detaljer, måste vara elt hufvudvillior. Det är sannt att
båtsmanshållet, i sitt nuvarande sliick, ej uppfyller de fordringar man rättvisligen bör hafva på en stamtrupp, men är
detta val individens eller institutionens fel, och Ii tlfma ej
lämpliga reformer göras livarigenom det ;]syftade målet slilllle
uppnås? Vi hysa den tanken att med det af författaren föreslagna kustsjöfolket ej vunnes annat. än ett ombyte på benämning, hvilket måhända liurlda bafva sina fördelar, men i
sjelfva verket ej det ringaste inverka pli 115 rens duglighet.
Omöjligt vore vä l icke att bringa det derhi1n : att blitsmannens antagande skedde före uppn~dd -21 års ålder; att detta
antagande tillgick samvetsgrann!, orter noga pröfning af personens fysisl1a heskalfon het; att, då båtsmanshållet år förlagdt
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uti kustprovinserna , och endast undantagsvis nngon rotehållal'e
bor mera ån 3 a 4 mil ifr5n lillslen , men oftast ~ansl>a n~u·a
derintill, den sjöbefarna liust.hefollwin;;en företriidesvis lwnt~e
förmås alt låta enroller;l sig såsom h:i t~ m<ln och slntli;;en, '
att do ifrån lwsten mest nfläesna .rotenlllllmer, under fredstid,
dels ståldes på vakans, dels fyldes med mansl;ap som endast
afsågs för bestridande af varfsarbeten vid stationen. Genom
att inskränka det för elfel;tif sjötjenst:;öring under fredslid
afsedda b5tsmanshallet och dettas anv<indande ungeff1r pi1
det sätt författaren föreslat;it rörande l;ustsjöfollwt, slwlle, vi
äro fullt öfvertygade derom, en ful!l;omli;;t sjökunnit; starntrupp uppkomma, som i höet mått e gde kustsjöfolkets förmodade goda eeenskaper, men salinade de fel som sannolil;t
komma att finnas hos en pil sfnlanl sätt, som förlallaren antager, sammansatt kår. Dessa fel nro hnfvndsaliligen brist på
hållning och disciplin, ovi1;het och svål'l'iirlighet samt ovana vid
snygghet. Detta ::;aller naturligtvis hufvudsakligon endast den
del af kustsjöfolket som sknllo uteöras nf fisl;are, ty de som
äro verkliet sjöfolk linfva helt andra vanor- och kunna liltta1·e
\'änjas vid ordninearne på ett örlogsfartyg, ehuru det är sElilsynt att on god lwlferdimatros äfven blir en god örlogsmatros.
Det [Il' ett misstag alt tro llsliaro v;{ra eoda ämnen till matroser. Do handlera sig ypperligt uti l.Jåt, och man kan i
allmänhot piiralilla att de ej lida al' sjösjulw, men just deras
sysselsättning som fiskare, då do tillbrinea sin mesta tid med
att sitta krol;iea ocl1 hopl;rupna uti båt, har försvagat deras
ben och i allmiinhet e.iort d@m styfva och oböjliga i sina lemmar, hvadan tlo ej du~a lill mf1rsgastar, hvilkas befattni.1gar
de för öt'rit:t kfwna lilia litet som hvar ocl\ en som alldrig
tjenstgjort på något större fartye. Men oafsedt fisl<rarnes
olämplighet såsom matwser, så torde det blifva on svllr sal\,
alt bland dem och den vorldiga sjövana lillsthefolkningen kunna erhålla tillråcliligt. antal folk för den föreslagna liåren.
Den som skrifver detta har på de sednare årfJn varit i tillfälle att närmare lära känna de förhållanden som äga rum
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1
Oenna
med befolktlingen på en stor del af Sveriges kuste1·.
befolkning är anl.inr, cn saml:ld i större samhällen, de så kal- '
lade fislilar;ena, eller också spridd, da familjerna oftast bo
lånr;t sliiljda ifrån llvarandra. Pör de förra är llslw hufvudnärineen och endast undanlagsvis idliaS n:i~ot jordbruli, men
deremot tillkomnw•· on vietie hiniirine nemligen, si;eppsrederi
och fraktliandel, som lilleär på så sått alt flera ar de förmögnare familjerna slå sie tillsammans om elt fartye, brigg-, skonort eller ealeas, som hemannas med familjemos ynere manliga medlemmar, och sodan användas till fraliter båd~ in- och
utril;es samt, på sina stfl!len, Mven till id!;ande af spanmålshandel för eeen räl;ning. De fle sta manliea invånare på ett
fiskläp,o äro på sådant s:Ht mera eller mindre intresserade uti
handelsföretag, hvaraf vinsten lwmnJel' dom särdeles väl till
pass, ]synnerhet då Oslif't, som nu tyvärr ofta händer, f1r otillriicliligt för' deras uppehflile. Den egenlligen fasl.a befolkningen uteöres derföre hlott af f1ldre personer, som endast syssels;ilta si1J med Osl.e och IJafva för öf'rigt upphört med sjömansj'l'li!~t, under det att. den ynere, egentliea sjiimansbefolknint;en, pil ol'vun uppgifne s:it.t fö1'sl1alfa sig sitt eget uppeh<ille, pil samma gång som de medVIJ!'lia till hela samhällets
bestånd. Hvad deremot de ii l;ustel'lla enstal•a boende betrfdfa•·, s~1 iiro de ofta både jordiJrul;aro och fiskai'O. I allm<inllet behöfver hvarje hushfi\1 alla sina manli?,a medl emmar ,
för bilda yrl;enas sl;ölande sli alt. do lr.m na lillriiclilitr utliomst
'
och onda,t undalllagsvis sliiljer n!igon yngli11g sig ifrån föräldrah emmet för att eena siG iit eaenllit; sjöfart. Att handelssjöfarlen l11irvid väljes f1r naturligt , ty ynp,tingen är, dels genom tradition dels genom nr:en erfarenhet, mest bekant med
förilrllland on, st!der och hruli p:i handelsfartn;en, för hvill;a
hans eena l'allOI' b5st lcimpa sip,. Den bereder honom eenast (emlicen betydli e-a fördelar såsom eod hyra, frihet i val
af fartyg, möji·iclwt <1tt l;unna iitergi\ till sin familj då han
belwear, sam t sli;lli:;on dut !Jufvuds:d.Jicaste, utsit;t alt snart
nog kunna hinna till !Jef:llhafvareposter -- allt l'iirdP.Iar· liVarar
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flottan endast lin n erbjuda fö ga eller intet. Man måste äfvan
besinna att de [t ro nödvändiga rekryter för handelsflottan och
äfven om de !lunna bt·ingas öfver till örlogsflottans tjenst, så
äro Je dock iclw, lilia litet som båtsmännen, sjömån förrfin
de hinna blifva bildade dertill ; men de hafvn af naturen anlag derför, och littnde sådant folk erhållas uti tillräckligt antal bvilka likväl med sli:il måste betviflas, så blef det ej svårt
att' af dem bilda en god stamtrupp för flottan, vare sig att
den liallas kustsjöfolli ollor bibehåller den gamla benämningen af båtsmän.
Af det anförda torde flnnaR att utaf lbliare och det egentliga kustfolket endast ett. högst. rin:,:a antal och dessutom föga
sjökunnigt manslwp kan p~nilillas för flottan, så frawt ej de
som nu söka si:; in på hand elsflottan, skulle lwnna bl'ingas
öfver till örlo:::stjensten, tleriaenom att betydliga fördelar bereddes dem .
1 författarens sl;iltlrint: af hålsmännens ringa håp, för sjön,
deras bristande sjömanna-duslighet; deras lftngtan till landtmanna-sysselsältningar, med hvillia deras fall enhet, lynne och
vano 1• bäst öfverensstftmma, deras ringa uppfattning af och
intresse för allt som tillhör det som skulle vara deras eet~nt
liga yrl1e, m. m., kunna vi ide heller institmma. Hvar oeh
en, som varit i tillfälle att på langre cxpeditionet• iakttaga
förhållandena, I;H· ej lwnna förrwl;a att l'örf:s ~sliådning uti
dessa fall, innebfll' en viss öl'verdrift. Hvill;en sjö-officer sårr
väl t. ex. fregatten Eugenios besatlning efter hemkomsten ift·ån
jordomseglingen och önskade ej alt föra beliii öfvet· en dylili,
arven om de af förf:n nästan väl mycket heprisade matroserna togo~ derifrån? - Undertecknad har vill ej haft lyckan
att deltaga i flera än 3:no s. k. lån xresor med flottans fartyg,
men han hat· derifrån hemtadt de1'1 orubbliga öfvertygelsen
att det endast bnhöfves öfning och en 1;1mplig behandling af
h5tsmiinnen, för att bibringd dem all önskvärd sjömansduglighet Hvad ohågen för sjön beträffar, sf1 torde såsom motbovis blott behiifva anföras, att en mängtl an sökninear in-

kommit ifrån båtsmän, till och med ifrån ett helt kompani,
som tjonl ut sin uppfordri01e, att blifva lwmmenderade å den
snart ute5 ende fregatten Norrliöping. Sliötes båtsmanshållet
som det bör och lwn, hvad blir det då vä l annat än en kår
af lwstsjöfolli? Det sölila målet borde sfdedes kunna vinnas
utan några omstörtningsförsöl;, hvilkas lyckliga utgång är
högst tvifvelalitie.
Af livad slags folli flot.tans stamtrupper än komma att
bestå .så hlifver det docii ett oefterr-;ifli[~t villwr för deras duglighet att de flitigt öfvas uti all slags sjötjenstgöring och för
öfrigt ej anvftndas af staten till göromå l som ftro främmande
för deras ep,entlit:a yl'lw.
Detta har förfallaren inealuntla förbisett, utan tvertom
på det höp,sta förordat bemannineens större öfning samt dess
anvrmdande ondast för verliliG sjömanna-tjenstgörine , ocb
fram för allt ej, såsom nu ~~· fallet, till släparbeten å varfvot.
Till fötTitUande af dessa arbeten föreslåt· förf:n upprättandet
;,f en ständi~ l; lir varf>arbetare, 4 00 man för Carlslirona oeh
60 a 70 man för Stoclil10lm, l!villwn lian antager blifva tillriJclilig om nutidens mekanislia inrätlninear, till besparande
af rnennislwl;raft, användas å varfven i större utsträckning än
hitlills. Såväl detta som förslaget om inr·:Htandet af en stående polisldir föl' Cal'lsl;rona varf, hvaraf hehofvet varit länge
· insedt, synes mycket vfdbetiinlit och fnllslftndig'l motiverad!.
Handelsflottans födtftllanden, siiviil ep,na som i anseende
till örlot:sflottan; bristerna uti nuvarande sjölag och antydning
om beslialfenlteten ar en andamålsenlig såtlan ; Svenslie örlogsmannens hnstf11nmelse att utom Sveriges landamären skipa
lap, och rätl emellan Svensl;a undersiiter, pä samma gång som
han upptr:'uler silsom en värdiG' representant af sitt land, färdig att alböja eller mildrtl följderna af allt missförstånd, bisprint:ando den i nöd stadde, utgörande en föreningslänk
emellan fosterlandel och dess milnt:a, i ljcrran lar.der, ~pridda
silner samt sliyddande deras rfltlighete1· och lievakande deras
fördelar, allt detta itro iimnen som förfaltaren behandlar med
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den ilonom egna varma känsla, redighet i begrepp och klar~
ilet i fnunställninv,.
Då vi öppet crlifl!lna oss i dessa afseenden hysa fullkom •
ligt lil; a åsigter med författaren, och ej till det redan så väl
sagda, t.ro oss l<unml tillägga något af hufvudsalilig vigt, torde
det hiir vara tillräcldirrt, om vi blott f~sta vederbörandes synnerliga uppmarl<sa:nhet derå, . och tillilw bedja förfallaren vara
fullt öfvertygad derorn, att ingen sann sjöman ansor det
"barnsligt eller iclw hörande till ämnet" livad han yttrat i pagina 52 och de närmast varande sidorna.
Ibland förfaltarens öfrir,a förslag torde vi blott i lwrlhet
böra omnftmna : Fyra örlog sfartyrrs anvfwdanJe å de vigtigasl.e
utlåndslia stationer, tiliiJandelns sliydd ; matroscorpsens ökande
ifrån 400 till 600 man; uppr5ttande af en särslii ldt s. Ii.
artilleri -kår af 200 man samt officors-ldlrens minslilling, hnfvndsaldig<tst inom snballl' rn grauernB, med 1i8 persone r. Detta
sednare lil<visst under förnl.sältning att vfll· tiotia insl;r;'lnl<es
till hv?d förf:n före slag et, etl eJ' till 5 5rq;frP[!aller af 22 lianoner (Vanadis cert), f) ånr;lwrvctter af 8 a '10 lianoner, 20
fwglianonbåtar, sarnt nödige transpo rt- och små-fartyg, l-Ivad
det första eller örlogsfartyg till handelns sliydd beträll'ar, så
erk;ind, al.t
äl' dHss nytta och nödvändighet redan si\ all.mfJnt
landills re;1tt
det i högsta crad måste förvåna livar och en,
present anter vid rilisuagame, ej iinnu dervid f:htat den vigt
som sal111n utan allt tvifvel fiirtjonar, sf1 mycliet. mer som landets lwmmerciola och maritima ut1·ecliling deraf beror.
Om såväl denna fråga som hl'ad i ärr igt "Vår tid och
vårt sjöförsvar" innel'atlar, med allvar uppmiirksammas af
h varje fosterlandsvän, torde med vis,het kunna antagas att de
sanningar, som uttalas i den slirift som biir ofvann:imnde
titel, slwla finna en l<raflir, genklang hos den upplystare delen af nationen och miil1tip,t hidraga till vinnande <J f det stora
mål som i så hö:; p, rad liar in fly tand n på Sveriges sjelfslöin-

Hundvaktens aflemnande på en 14-huggare
den 3 November 18Morgons - gamla syndakropp !
når du en gånff blifvit vaken
och fått ögonlock i topp,
far du orderna för draken.
styrbordsvakten år pä däck
syd till ost skall kursen vara
skutan år alls icl1e läck
tre tum vatten bara.
Dubbelrefvade mers-se gel
fock och klyfvare också
bergas efter gammal regel
byar passas noga på.
Genom vatten går hon fyra!
tänk dig hvilken draplig fart,
och jag tror, kanske i yra
att vi å i Rio snart.
Order har jag inga flera,
lyfter derför på min hatt,
får miff nu rekomm endera
mjuka tjonare - ffOd natt.

diehel, ära oeb an so ende, --- ett väl ordnadt, _tidsenligt sjö-

forst,ar .

C. 1(.
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SAmlANDBAG AF ÅTsKILLIGA J(ONGL. nHEF' FöROHDNING4R, GENERAL-ORDER !VI. l\1. 1

UTGÅN&NE.

:nalN SJöl!'ÖJl-

SVARS-DEPAR'rgMENTET.

(l\ongl. Bref).

Den 5 1\lars. Förändrad lydelse af 38 ~ 39 §§ i rep,ler:nentet för styrelsen och ekonomien vid flottan.
S. u. P1·emier-löjtnant O. Öhrström har Ol'hållit 3 års tjenstledighet att ingå i K. storbritannisk örlogstjenst sarnl ett
års resestipendium af 100 L. sterline.
Den 19. Sjiimilitimlwn'lmissarien och riddaren O. V. Cimmoruahl fll' förordnad att vara ' general-mönslrinp,s-lwmmissarie
och regements-läliaren med. dc)l;t. och chir. mag. M. Furst
flCileral-mönstrines-lå(!are vid iilllOVaran1le års generalmönstrint: med l :a distril;tet ar flottans båtsmansh~lll.
Den 26. Ändring af 7 § i 11. förordnineen den 3 Juli ·181 O,
aneäende prejnine frän rilwls fflstninear ;~f örloes- och
andra fartn:-.
Den 4 April. Fastställt! afiöningsstat fö1· amiralitets-krigsmanskassans löntagare att tillämpas med ·1861 ars körjan.
Den 16. Kammarsl!rifvaren vid flottans Carlskroua station
A. Aspegren har erhi\llit 1 års tjenstlediehet för vårdande
af ensiiiida aneeläeenhetel'.
S. d. Norsiw Reeeringens MarindtJp;Jr!Cmont har på hegär:m
från flott;Jns StocldJOims station lwstnadsfritt ei'·hflllit 1000
st. tändrör 'för kanoner af bästa i brul1 varande sort.
S. d. Förändrade föresl;rifter i afseende å de lotsdistriktsoch fördelnings-chefer illiegandtJ visitationsresor jemte beviljande af ett visst årligt am; lag för visita!ationsresor i
stället för hittills för hvarje resa utfallande resekostnadsersättning.
Den 30. Ändrad lydelse af 1 <\.3 § i gällande reglementet för
styrelsen och ekonomien vid flottans stationer.

Detl ~ 4 Maj. Selwnd-löjl.nanterne E. G. J. Nordonfalk och
C C. ill'edbe''l{ hafva erhållit en tralltamentsersättnine af
75 ö re rilismynt om dagen hvarJera för den tid de under
tjenstledir;het genomgått lmrsen vid gymnastisl1a central-institutet.
:flen 28. Ledfyren :vi·d Westergarns •hamn .på Gottland skall
hållas lysande undei' hela 5ret.
(Gcneral-Order9.

Den :) April. Premier-löjtnant C. O. Schweder har erhållit V
rnånade·rs t.jonstledighet att föra privat ångbfi•t.
'5. d.

l ståilet för lwpten-löjtnanterne V. B. Söde1·hjelm och
r. K Gjerline, hvil11a anmält -sie vara af s;jul;dom förhin·lll'a(Je, l;mnmendflras 'kapten-löjt.nan:t L. G. S. l'antzerhjelm
såsom selwnd f1 lwrveUen af Chapman oeh l!apten-löjtnant
•C. J.• F. Kafle säsom sekond ii i\nr;lwrvetton Orädd.

!Ben 9. I<apten-Iöiltnant v,refve 1\. R. ·Cronstedt lwrnmeNderas
såsom selwnd å sl;rutlinieskeppet Stockholm i stället för
kapten-löjtnanten friherre G. J. Slw~man, som ål' af K. M:t
till nnnan tjenst:;ö:rinp, afsedd.
iDen 12. Selmnd-Wjtnant G. 'E. Ulff slwll, u nel er kapten-löjtnant friherre 13. :0. Staclwlberp,s sjölwmmP.nderinr! tjensteöra i sjöförsvars-departementets lwmmanilo-expedition.

·s.

d. Ynglingarne M. von Wedderlwp och G. Lothigius få
sf1som extra kadetter på egen !;ost åtfölja si; rufiiniesl;eppet Stockholm.

<Den 16. KommenrH~l'-l<aptenen och riddaren G. A. lndebetou
skall, i stället för kommendör-lwptenen och riddaren P. N.
K Lagerst1·åle, som anmält förfall på grnntl ar sjnklip,het,
·vara ledamot i den undersöl;ninp,s~lwmmission som i enliebet med 1(. \\l:ts nåd. href af uen 29 Januari slwll sam·mantråda i Carlslirona .
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S. d. F. d. kapten-lö jtnanten vid flottan och riddaren F. G.
Durietz har erhållit Iiiistånd att fortfarand e bära flottans nuTarande kapten-lö jtnants-un iform.
Den 19. Det af kommitterade utarbetade förslag till arlillcriexercisreg lemente för [{. M:ts flottas seglande farlm och
ängfartyg skall, för att ytterligare pr·öfvas, begagnas i artilleriexercis -skolan i Carlsl1rona, äfvensom ombord å derifrån

i är utgående örlogsfartyg.
Den 23, Korvettorne Lagerbjoll1e och Najaden skola, efter
återkomst en till Carlskrona afrnstas samt ånyo klargöras för
att kunna utgå på anbefallda expedition er.
S. d. Kaptenen F. F. Thomson skall t. v. vara chef för 3:e
matroskom paniet efter till lwmmend ör-kaplen befordrad e
O. G. L. Trolle,
Den 24. Kommend ör-kaptene n och riddaren F. A. L. v. !lom
skall, efter Iwmmend ör-kapten en och riddaren C. O. F,
Ameen, som, uppå derom gjord undHdfulir; ansöl•an, med
den 42 nästkomm ande Juni från sin innehufvande dopölchefsbefattning i Götheborg entledigas, från och med nämnda dag vara chef för denna depöt.
S, d. F. d. premier-l öjtnanten vid flottan C. F, lt Tenger
har erhållit tillstånd att fortfarande bära f{. M:ts flottas nuvarande premier-l öjtnans-u niform.
Den 29. Kanonångslupen Svensksttnd stålles till 1\ . förvalt~
ningens af sjöärende na disposition för illt utbogsera fyrfar·tyget Finngrund et till dess station, samt för utliigr;ningen
af bojar vid Sandhamn or.h å Crundkaller,rundet.
Den 7 Maj . Skl'uflinieslwppet Stockholm och fregatten Euaegenie skola inmönstra s den 20 nästkommande Juni, i stallet
för den 4 Juli, såsom eenom Nådiga Generalordres af den
19 sisU. Mars var bestämdt.

Den 1O. Kaptenlöj tnanten vid flottan 13. W. Themand er skall
efter aflidne Thormark vara chf!f för 1:sta Blekinge Båtsmanskompani.
Den 14. Kaplenlöjtnanten vid flottan och f\iddaren C. J. A.
Skov,man skall, eflH afslwdade Kaptenen Ekman, under ledigheten förestå chefsbefaltninr;en för Sjöförsl'a rsdeparlementets Kommandoexpedition.
S, d. 1\aptenlöjtnant Slwgmans tjanstr;öring vid Sjiiliartek ontoret skall upphöra med don 14. Maj .
S. d. i ;a Mass illatros skall hädanefte r, med bibehållande i
öfrigt af den uniform, som för matroser stadead ;ir, å öfre delen af tröjans och Ilavajens vensira arms ytt.ersida,
bära en gu l ~;;llon af redgam eller ylle, anbraet från söm
till söm i upp åt slående Villliel; dock 111 ft första klass matroser, hvilka i et:enslwp af l :a Iiiass m•t l.roser med högre
lön hittills haft rälligltet att bära 2:ne galoner, forJJarandfl
detta dislinlilionsteckon hilra sä lilll{ill d~ i denna euonsllap
qvarstå; samt alt

i:a klass matr·os, som för t.illf;illet ftr: tillsatt alt utöfva
underofllc erstjenst, får, så Lint;e sådan tjenslgliring varar,
bära tvenne dylil<a galoner, anbrar,ta , sftsom ofvan anbefaldt
är, blå 1\l;ide-mös sa med sl<ilrm och und fl roflicerslwkard
samt sidogevär och hugr,are med axelr;eh~rq;, i lil•lt et mod
hvad föreskrifvet ftr uti Nådit;a Generalor dres af don 8 Augusti 1845.
S.- d. Antalet af till underofficersrjenstrrörin::; utsedde l:a Id,
matroser slw\1 bibehållas till hvad som eenom Niid. General-onlres af den 25 Pebr. ·1853 hlifvit staduadt, ettor 46.
S. d. Kaptenen vid flottans constructi ons-corps A. G ~ A.
Ljungsted t s l< all el ter afskedadfJ kap tenen A. H. Coulour t.
v. vara chef för constructi ons-depar l.enwn tet i Ca rlsl•rona .
Kommend ör-kapten en vid flottans re s ~>rvslat och
Den 1 t-l.
riddaren J. W. l\ichnau har crli iillit i månaders tjebslledir;hut alt vistas utrikos.
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Don 2L F. d. kommendör-l;~ptenen vid floHa n F. A. L. voft
Horn har erhållit t.illstiind alt fortfarnnde bilra l;ommendörkaplens-uniform.

corps, för att åtfölja s~l'Uilinioskeppet Stocltholm under dess
förestående expedition, i hvill1et fall besättningslistan minslws med motsv;u·ando antal båtsmän.

Kaptenen vid flott:Jn och riddaren B. L. Ulrich ål' beordrad alt, i stäl.let för afsl•edade \'On l-lom, 01uottaga depotchefs-befattningen i Götheborg frun och med den 12
Juni efter kommendör-k aptenen C. O. F. i\rncen.

S. d. [{anonånr;slupen Svensksund får använda-s till batsmanstrausport under 2:ne dat;ar i början af J,uli månad.

s.

d.

S. d. F.. d. löjtnanten vid armeens Jlotta Lam·onz Undberg
bar erhå-llit Carl XIV Johans medalj.
S. d.

Yngl.inr,arne L. i\. O. Bööl;,

E. G. M. Scha:le och G. O.

Caers J1afva erhållit tillståneJ all, sflsom extra lwdeU.er, pi\
egen kost åtfölja fregatten Eugenie under dess ·förestående
expedition.
S. d. Förordnande ang. lnuu under H. M. Konungens resa
till NotTige födaras sl;all 1nNl nfid~ga befallningar i liOn:tmandoväg rörande flottan.

Premier-löjtn anten i flottan i\. P. IL L Lind <~f tl;q;eby
bar erhållit tillåt1llse att bära •den honou~ af Hennes Maj:ts
Droltningen af Storbrittannie n och lrlan·d ttllagc.la medalj.

S. d.

iDen 2<l. Kaptenen vid flottans mekanisl;a ·corps och ridd<Jren
B. J. Jonzon har erliullit 3 månaders tjenstledir:het för alt
till belsans vårdande vistas inom och utom riket.

s.

d. Premier-löjtn anten vid co, ,stru ctions-co rps en C. M. C.
Borneman är föror<lnad alt vara kont:roll-officer vid sl;eppsmätningarne i Carlslu·ona efter befordrade Ljunc-stedt..

Den 28. Löjtnanten vid madn-regeme ntet .1. C. Schmall~
har ·erhållit •tillåtelse alt t. v. såsom su•·numcrär snhalternofficer tjenslgöra vid l;.rono:wbets-corpsen.
;Den 31. Premier-löjtn anten vid flottan F. A. PaJande• har
erhållit 3:ne månaders tjenstleuighet att :i enski lda angelå-genheter vi;.tas inom rilwt.
iDen n Juni. Tolf musil(a nter slwla , om srtdant sig göra låter, antagas, föroträdesvis af marin-roceme ntets musik-

Den 14. Selwnd-löjtna nt.en Il. R. Nordström har evhållit 3
års ljenslledit;het för· alt pft svenslw och n.oa:;ka, handelsfartyg idl1<1 in- och utril;es sjöfart.
Den 18. Selmnd-löjtna nten vid flottan O. !t NordenskjÖid
IJar erhållit 3 års l.jenstledighet för att ingå i Kongl. st(}J;•
brittannisk örlugstjenst.
S. d. Kapten-löjtnanten J. Dalhström shall från den 15 Julii
tills vidam vara chef för 2:a Nonlands 2:a båtsmanslwm pani i st<illet för kapten-löjtna nt Fries.
Den 21. Löjtnanten vid marin-ro1;ementet A. A. Cederschiöld
har blifvit enllet!ir;ac.l frän den bes;ittninr: han såsom subaltern-officer vid l;ronoarbets-c orpsen innehaft.

FÖRÄNDRINGAR INOM KONGL. lHAJ:TS FLOTTA.
Befordringar
Den ·14 Maj. Till lwmmendnr-l wpten: kaptenen J. E.
Efrman; till selwnd-löjtna nt: utexaminerade kadetten O. M. E.
Oldberg.
Vid flottans constructions-corps, t. v. till kapten: kaptenlöjtnanten A. G. A. Ljungstedt; t. v. till kapten-löjtna nt:
premier-löjtn anten G. C Witt; t. v. till premier-löjtn ant ;
sekund-löjtna nten E. A. Pihl.
Den 21. Till soJ;und-löjlna nt : utexaminerade kadettkorporalen O. B. von Fieandt.

17G
C.
Den 5 Juli. Till kapten -löjtna nt: premie r-löjtn anten
H.
A.
nten
-löjtna
O. L . Rudbecl>; till premie r-löjtn ant: sekund
Rundqvist.
MeDen 10. Till lwmm endör- kapten : kaptenen J. L.
R. Cronlander ; till l;aptener: lwpten -löjtna nterne grefve A.
nter:
-löjtna
lwpten
till
an;
stedt och frillllrrn C. J. A. Slwgm
till
;
Virgin
premie r-!öjtn anteru e C. R. Th. Ulner och C. P.
rg och
premi er-löjt nantor : selwnd -löjtna nterne W. F. Schybe
A. J. Blom.
Vtnämning<w :
K.
Den 3 Maj. Till lwmmendörer· med St. Horset af
desvarsSvärd s-orde n: stats-r ådet och chefen för K. Sjöför

partem entet C. M. Ehnemark.
rna
Till lwmmendörer af J(. Svärds -orden : komm endöre
org.
Ch. D. Osterrnan och R. W. Br.eckb
AdelTill r-iddare af J(. StJärds-orden: kapf.enerne B. J.
A.
Th.
frih.
borg och B. L. Ulrich, samt l;apten-löjtnanterne
Lager·heim Och A. S. von Hrusenstjerna.
C. J.
Till riddar e af K. Vasa-orden: regem ents-lä karen
Björlingsson.
Transp ort:
ten och chef för stockholma
lotskap
Den 5 Juli. Till
B. W.
f0rdelning af norra lotsdi~triktet: kapten -löjtna nten
Thornander.
Af.~ked.

Den 14 Maj . Kommendör-kaptenen, ridd. af K. Svårds
sbestållordl:ln m. m. J. E. Eloman, från innebarvande kapten
i
kapton
endörkomm
ning, med tillstånd att såsom lönlös
flottan qvarstå .
Den 2 L Kommendör-kaptenen, riddaren af K. Svärds
orden F. A. L. von Horn, med pension.

