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Den högtidsdag, K. ö. S. i dag begår, medför för Dess 
sekreterare den, i mer än ett afseende tunga,. tyvärr alltför 
ofta återkommande, pligten att uttala K. ö. S:s minnesg.änl 
öfver bortgångne .medlemmar af Detsamma. 

Under vexlande skepnad, och med ·hastigt på Inarandra 
fp]jande slag, har Döden, denne obeveklige skördeman, denna 

·gång hemsökt Dess krets. Än har han kommit, lik en sakta 
aftonvind, bådande slutet af en !ång arbetsdag och fridfullt 
manande till hvila; än plötsligt, lik en härjande ljungeld, 
med sin eldtunga på en gång omslutande sitt offer; än åter, 
på förhand bebådad genom hemska föregångare, genom kamp 
och strid, men sjelf instäilande sig lik en mild skyddsande, 
bjudande förlossning ·och likasom ·frammanad genom den li-
dandes egen bön. · 

, Liemannens · skörd har denna gång här gällt både gam
~~~ o~h ung, och bland de män, hvilkas. b,ortgång ö: s. nu 
har. att beklaga, äro män, kända samt värderade för verk-

': . 
samhet inom Detsamma, för varm tillgifvenhet för sitt fo-
sterland och sitt vapen~ för personliga egenskaper, i ' en 
riktning eller en annan, väl egnade att ingifva aktning som 
yr.k~sman och som menniska. ' 

*) Minnesord, u!!alade inför K. ö. S, af Dess se.L:re!orare, högtidtdageo 
den 15 N~\·cmher {865. 
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De män, åt lnilka jag, på denna K. O. S:s minnesdag, 
""llr att errna en ehuru svag, gärd af hågkomst, äro: 
oil o ' 

JOHAN 1\IATHIAS MELANDER, hedersledamot ar K. 
ö. s., f. d. chef för södra lotsdistriktet, f. d. kommendör 
-vid K. M:s Flotta, riddare af SYärdsorden, inneharvare ar 
guldmedalj för tapperhet till sjös, samt af Carl XIV Johans 

medalj ; 
CHRlSTIAN JACOB BLOMSTEDT, korresponderande le

damot ar K. ö. s., f. d. · kommendör vid K. M:s · Flotta, rid
.dare af svärdsorden, innehaf\'are af Carl XIV Johans medalj ; 

CLAES OLOF LORENTZ RtJDBECK, arbetande ledamot 
af K. ö. s., led;~mot af krigsvetenskaps"akademien, kapten
löj tnant ' 'id K. M:s Flotta, adjutant hos H. M. Konungen, in
nehafvare af 2:a· klassen af . Nichan-lftikar, riddare af He
·derslegionen och af Dannebrogs-orden; samt 

BROR JACOB ADELBORG, arbetande ledamot af K. 
ö. s., kmnmendörkapten vid K ... M:s Flotta, riddare _af svärds

orden. 

Johan Mathias llfelander, son af Öfverstelöjtnanteil i A
miralitetet, riddaren af svär(lso~·den, · Johan ~lelander, samt 
dess hustru, Ingrid Christina Åberg, födde~ i · · Carlskrona 
den 25 Juli 1786. 

nRedan som barn,." så ).ottrar ~an sjelf, "lekte pti'n . h äg 
lifligt åt sjöväsend et, och tidigt yppade · sig tiltfällo • att ~till
fredsställa denna, då Jag som extra kadett fick år .1795 
tjenstgöra på örlogsskeppet \Vasa och 1796 .På chefskeppet 
Kunrr Adolf Fredrik; under ei.pedltlonerna åt Kopenha111ns 

t:) ' • ' 
1redd." Sedan han äfven åren 1797, 1799,' 1800 och 1801 
varit sjökommenderad, och sålunda ' 'id 15 års ålder redan 
deltarrit i 6 expeditioner å örlogsfartyg, antogs ~felander 

~ . . 
sednast nämnde år till kadett ,·id krigsakademien på Carl-
berg, livarifrån han år 1806 utgick som underlöjtnant Yid 

t 
l 
·' 

,.. 
l 
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Amiralitetet, efter att de hå närmast föregående åren, pä 
cxercisfarlyg, dellagit i kadetternas vanliga öfningar. 

Samma år Melandt•r utgick från krigsakademien, an
ställdes han som kommenderad olficer på briggen Vänta 
litet, samt deltog derifrån, som befälhafvare på briggens 
barkass, uti anfallet mot Penemuode skans vid Wolgast. 

Den oro, hvilken omkring denna tidpunkt genomgick 
det öfriga Europa, nådde snart äfYen Yårt land, der efter
hand utreck!ande sig derhän, att den, efter att hotat att; om
intetgöra rår tillraro som nation, slutade med att lerona 
minnen af den art, att de ännu i den dag som nu är -- då 
det slägte redan nära förgått, som Yarit rittne till dess häJj
ningar - lilligi framstå för hvarje srensk, såsom bland bittra 
hågkomstel· den bittraste, ur vårt lands, på sådana icke ar
ma, men dock lyckligtris äfyen på glädj ande minnen rika, 
historia. 

Mörk är också grundfärgen i den tafia, häfderna målat 
öf\er dessa, de bittra hågkomsternas, dagar, men genom den 
mörka botten frambryta dock strålar af ljus, lysande fast 
ofta med hemskt sken ; förtäljande, fast alltid i färger af 
blod, herrliga drag ur den sista sagan om svenskt och 
finskt fostbrödralag. Och skaldens sånger, tjusarens från 
andra sidan Boft.enhafvet, skola länge ännu komma dessa 
drag att fortlef1a på de fordoa brödrafolkens läppar, samt 
mången gång än bringa Finne och Svensk att glömma, att 
det numera icke, som förr, är ensamt detta haf, som skiljer 
dem från lnarandra. 

Om än svenska folkets minnen från denna tidpnnkt ·
Sveriges fejd med dess östra granne åren 1808 och 1809 
- förnämligast äro fästade vid striderna till lands; vid de 
olyckor der mötte; vid den tapperhet och ·den ~tåndaktighet, 
som trots alla motgångar der utvecklades; så tillhöra dessa 
drag dock icke uteslutande kampen på fasta landet, utan 
framte iifven srenska (!ottan$ krigst~g rid samma tid nlir 
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liknande olyckor, liknande exempel pä ståndaktighet, på 

personligt mod. 
Att här söka skildra dessa tåg, skulle blifva allt

för omfattande; att utesluta alla de tilldragelser, som un

der dem f:imat, vore deremot alt fela mot den mans minne, 

åt hvilken denna stund här är egnad. Må det derföre till

låtas att fä framställa en kort erinran om endast sådana 

.drag ur örlogsflottans krigsföretag vid nu ifråga varande tid

punkt, hvilka kunna fjena att belysa hans deltagande uti 

desamma. 
Redan omkring en månad eff.er ryska truppernas infall 

\i Finland utgick i Mars 1808~ från Carlskrona, på kryssning 

i s,·eriges l'estra och södra farvatten en af de Ini n{: af Des,; 

J(irlogsllotta, för alt hindra en i Skåne befarad landstigning 

af franska och danska trupper; men - under den tid denna 

kryssning .upptog hade S1 erige smärtan och förödmjukelsen 

alt se Sveaborg, dess förmur mot öster, falla; att se Öster

sjöns perla, Gottland, uti Ryssames våld. 

Sedan planr.n att landstiga i Skåne ansetts förfallit och 

derjemte en engelsk llottafdelning ankommit ti][ Bälterna, 

återgick den svenska till Carlskrona, Inarifrån den kort der

efter, i l\laj, åter utsändes för alt återtaga Gotllaml. Uti 

.den landstigning, som der från .den svenska eskadern före

togs, och som hade till föl}d öns utrymmande af Hyssarne 

mot v'ilkor af fritt aftåg, d.eJt,gg underlöjtnant Melander, i 

egenskap af befälharvare på fregatten Bellonas barkass, å 

Jnilken fregatt han som kommenderad officer mr anställd. 

Från Carlskrona, dit nämnde eskader efter Gottlands 

äterlagande åtenändt, afgick, i början af Juni, svenska linle

flottan till Finska viken. Då den under 3 veckors tid der 

kryssat med hufrudstalion utanför Hangö, utan att påträffa 

n~gon fiendtlig örlogsman, och farleden inomskärs här var 

skyddad genom Fästningarne vid nämnde udde, hade svenska 

befälhafvaren bestämt sig för att, genom beskjutning från 

sjösidan saru t stormning från landsidan, söka intaga dessa 

'• 

Ett plötsligt ombyte af chef för flottan omintetgjorde· emet

lertid utförandet af denna, redan förberedda, plan. 

Ef'terhand förlades, i afsigt att derigent~m hindra rysk& 

skärgårdsfartygs framträngande åt Xboskären, en afdelning 

af svenska Ilolfan, på stalianer kring Jungfrusund, och det 

dröjde icke länge, innan denna afdelnh1g, til1 hYilken äfren· 

fregatten Bellona hörde, upprepade gånc-er, ehuru utan fram· 

gång, anfölls af kanonslupar från en i nyssnämnde sunds 

närhet, på Loföfjorden förlagd, rysk skärgårdseskader. 

Inom kort återkallades emellertid afdelnrngen Tid Jung, 

frusund till huf1udflottan, lnilken inlupit till Ör&, men be

fälhafvaren öfver densamma beslöt att, förrän denna för• 

ening verkställdes, så mycket som möjligt, oskadliggöra nyss

nämnde, på Loföfjorden befintliga, ryska eskader. 

Denna bestod ursprungligen af 2 skärgårdsfregatter 

(Hemmemas ), styrbjörn och Hjalmar, 3 skonertbriggar samt 

12 kanonslupar, alla förut SYensk egendom samt Yid S\·ea

borgs öfrergång komna i Ryssames händer. Vid den tid

punkt, då Svenskames anfall på densamma ägde rnm, be

funno sig emellertid kanonsluparne, hvilka ensanuna uppträdt 

emot Jungfrusunds-afdelningen, ännu qYar i närheten af den

samma, så att angreppet gällde de båda Hemmemas samt 

de med dem förenade segelfartygen . 

Att söka förstöra dessa Yar syenska amiralens plan, och 

n at ten emellan den 17 och 18 Augusti utsågs för företagan

det af en äntring af nämnde fartyg. Fjorton barkasser och 

tio slupar, alla armerade, samt bemannade med sjöfolk och 

sjö- samt landt-soldater, skulle utföra detta företag. 

Den länge närda förhoppningen att få mäta sig med 

fienden; begär att, i sin mån, hämnas skymfen från SYea

borg; den framskymtande möjligheten att återtaga en, om 

än endast ringa, del af h vad der gått förloradt; detta allt 

framkallade en litlig tätlan att fä deltaga i anfallet, och 

bemanningen å båtflottiljen kom också att utgöras af idel 

frivilliga, under befäl af från flottans olika fartyg utsedda,. 



mest helt unga, urticerare. Bland dessa sednare var under
löjtnant ~Ielander, ät\en nu som bel"älhal\are å fregatten 
Bellonas barkass. 

Från den för båtarne bestämda samlingsplatsen - chef
skeppet för afdelningcn vid Jungfrusund -- afgingo dessa 
omkring en timma före midnatt, ordnade på 2 kolonner, den 
ena afseeld att äntra Styrbjörn, den andra Hjalmar. En 
mindre afdelning enerfiiljde som reserv, äfvensom särskilta, 
för äntring ar skonertbriggame utsedda, båtar. 

Valet af väg samt en af moln lätt skymd.,- men dock 
icke fullt mörk, himmel undangömde det nattliga tåget för 
de liendtliga kanonbåtarne, och tyst samt i fullkomlig ord
ning styrde det sin kosa, öfver ett stilla, spegeljemnt, haf 
llän till den blil'rande stridsplatsen, fjorden lid Lofi>. 

Knappt hade udden af samma namn upphört att för de 
nu inåt fjorden roende Svenskarne undanskymma deras till
tänkta byte, innan på en gång månan höjde sig öfl'er de 
bakom de ryska skärgårdsfregatterna belägna bm·gen, gående 
att rarna dessas fiirut mot anfall trygga besättningar, att 
belysa den ännu så stilla, men inom kort till en tnmmel
plats för rild strid fönandlade, fjorden. 

Men om det bleka ljus, som nn uppenbarade fiende för 
liendr., genom att så plötsligt framträda, skyddade de ryska 
fartygen mot omedelbar öf\errumpling, på samma gång det, 
ti:Jigare än eljest skett, gaf dem tillkänna, att de skär, som 
omslöto dem, icke utgjorde något oöl\eninnerligt värn emot 
djerl\a angripare, så eldade det äf1en de anfallande att än 
mer än förut påskynda sitt framträngande. 

Denna Srenskarnes ifwr att anfalla, i förening med den 
halfskymning som nu rådde, bidrog emellertid olyckligtris 
att bringa dem m· ordning. Väl frarnkommo helt snart che
ferna för båda hut\udkolonnema hvar till sin fregatt, och 
anföraren*) öl\er första kolonnen besteg, omkring en timma 

*) Kapten O. G. Xordcml<jöltl. 

-
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erter midnatt, sjelf den förste, styrbjörns däck, efter att, 
omedelbart före tilläggningen, derifrån mötts med en gevär
salfra; men anfallet mot Hjalmar uteblef deremot helt och 
hållet enär chefen*) för andra kolonnen, vid sitt inträffande 

' ' Yid nämnde fartyg, befann sig åtföljd af blott en enda slup, 
och, alla försök oaktadt samt ehuru sjelf oafbrutet trotsande 
fiendens eld, ej lyckades att erhålla för verkställaodet af 
anfallet nödig förstärkning. De .öfriga båtarne af andra huf
vudkolonnen hade, till följd af tungroddhet hos en af dem, 
sackat ur sigte af sin chef. 

l ovisshet om hvilkendera Hemrueman var Styrbjörn 
eller Hjalmar; hänförda af brinnande ungdomlig ifver att 
anfalla; märkande att striden å den · ena fregatten redan var 
börjad, och saknande båtar från första kolonnen vid dess 
bog samt deraf dragande slutsatsen, att just denna fregatt 
var Hjalmar, äntrade befälhafvarne å några af andra kolon
nens, från chefsbåten sålunda skilda, båtar lisserligen i rätt 
tid och på fur dem å sistnämnde fregatt bestämda platser, 
men - till Svenskames olycka :.._ icke på Hjalmar, utan 
på styrbjörn. 

Bland dessa befälharvare nr 2:dra kolonnen rar äfven 
Melander. Äntrande från babords st.orröst, trängde han, i 
spetsen för en del af sin båtbesättning, å styrbjörns däck 
fram till den plats, der l:sta kolonnens chef med sin ringa 
trupp, . oaktadt all tapperhet, höll på att tillbakaträngas af 
en betydlig öfvermagt, och samtidigt med Melander fram
stormade, från andra delar af fartyget och till samma mål, 
ytterligare tr'enne ''*) af dennes jemnåriga käcka kamrater, 
hvar och en i spetsen t'ör sin afdelning. 

Snart lyckades det de stormande att sälta sig i besitt
ning af halfdäck samt, sedan efterhand än Hera SYenskar 
til kommit __:_ ln:aribland båteskadern tilldelta officerare och 

") Kapten D•·c)'cr. 

"*) Undcrlöjtnantrrna C. Lat:erberr;, G, W. Uggl~ , Hchhinder. 
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soldater af Kronobergs regemente - äfven af den återstäende 

delen af öfra däck. Batteriet och ~ytten voro likväl ännu 

ointagna, och såYäl från den sednare som från vant och 

märsar, dit äfven en del af de från däck fördr'fna Ryssarne 

tagit sin iillllykt, 'underhölls fortfarande eld mot de an

fallande. 
Emellertid nedskjötos _af Kronobergarne snart de af fien

den, som sökt sitt skydd till väders, och då genom Melan

der, som, först af alla, ensam, begifvit sig upp på hytten 

men derifrån genast blifri t tillbakaträngd, uppmärksamheten · 

blifl·it väckt på far·an att lemna denna plats i fiendens hän

der, stormades densamma omedefbart af befälhafl'aren för 

svenska äntringsinanskapet, sjelf blott tredje. En af detta 

tappra t1:etal . var iUelander, och de tre kämparue *) tvekade 

icke att best'å striden mot ett mer än 5-dubbelt antal Rys

sar, ända tilldess, efter et't ~karpt handgemäng, förstärkning 

från däck gjorde dessa sednares vidare motstånd om intet 
' 

samt bragte äfren hytten i Svenskames bänder. 

Strfden på däck drog sig nu hän till chefens, under 

hytten belägna, kajuta, dit en del Ryssar, såläl officerare 

som manskap, dragit sig tillbaka, och utanför hvilken efter

hand en mängd Svenskar samlat sig. Ett skott, inifrån af

lossadt n1ot de sednares befälhafrare, straxt efter det af de 

i kajutan belägrade begärd pardon af honom blifvit beriljad, 

stegrade ~tridslustcn och förbi U ringen hos bans folk till ra

seri. Kajutdörren, af Ryssarne sjelfm öppnad i och för 

nyssnämnde underhandling, men äter sluten af dem omedel

bart efter drt skottet fallit, blef ögonblickligen inslagen af 

den utanför varande massan och, brinnande af mordlust och 

hämndbegär, instörtade denna, förvandlande på en gång stat

rummet till slagtarlms. En handling bland dem, som här 

besudlade s>enska bänder, blef dock till sina föfjder afböjd, 

*) l~apten O. G. Nordenskjöld, nndcrliij(nantcrnu C. Lar;crbcrg och J. 

.Mdandrr. 

,. 

och den 22-årige Uelander blef det beskärdt att lyckas för

hindra dessa, i det han kastade sig emellan två af sina upp

retade landsmän och ett af dem utsedt offer - en åldrig, 

' 'apenlös, redan sårad, rysk officer - just i det ögonblick 

de förra i vild t raseri storio i begrepp att" nedhugga denne. 

Med sin sabel uppfångande de hugg, som rigtades mot den 

o-amle mannen lvckades det Melander att rädda hans lif, 
"' ' J 

och, med några l å, afbrutna ord af tacksamhet, förde den 

åldrige Ryssen, den enda ryska officer som öfverlefde blod

badet på styrbjörn, sin unge räddares hand till sina läppar. 

En lika mördande, om icke än blodigare, kamp hade 

under tiden ägt rum på batteriet. Till handgemänget och 

gevärselden på stället kom här )'lterligare elden från de 

omkringliggande svenska båtarne, hvilka snart sagdt alla 

samlat sig vid styrbjörn, och hvilkas skott - ledda genom 

den, ehuru svaga, belysning, de från öfra däck nedstormande 

Svenkarne, medelst å pikar anbragta lflnternor, å batteriet 

åstadkommit -- nedslogo både fiende och vän, enär de ut

ifrån skjutande icke anade, att deras landsmän redan ned

trängt äf1·en till detta däck. Snart försvann emellertid det 

svaga ljus lanternorna gifvit, och under mörker fortsattes 

nu, inom de trånga relingarne i det låga batteriet, den mör

dande striden, hvilken fördes med en sådan förbittring, att 

den i c k e slutades förr än de denarande Ryssarne ända till 

sista man blifvit nedhuggna. Nu - kl. 2 på morg0nen -

Yar fregatten tagen, nu var styrbjörn åter s1ensk, och hurra

rop inombords, hurrarop från de omkringliggande båtarue 

bådade, att segern var på de anfallandes sida. 

i\Ien denna högljudda glädjeyttring frambar samma bud

skap äfven till de på fjorden liggande ryska fartygen. Af 

dessa hade Hjalmar, äf1ensom en af skonertbriggarne, den 

förra uppsvängd tvärs akter om Styrbjörn, tedan tidigare 

öppnat sin eld mot de kring sistnämnde fartyg sam1ade sven

ska b1\ tarne, hvilka desslikes, i början af striden, fast utan 

framgång, af Ryssarne !Jcskju!its äfven med styrbjörns bat-
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terikanoner. Nu rigtade Hjalmar deremot sina bredsidor till 
häftig långskeppsskjutning mot sin förra stridskamrat, oclt 
snart spelade, från de båda systerfartygen, på pistolhåll, 
svenska kanoner -- alla svenska åtminstone förrän Sveaborg 
blef ryskt - i bister tätlan mot Jn·arandra. 

Det ihållande skjntandet hade emellertid manat nya 
motståndare, de ryska kanonslnparne, att taga sin väg till 

stridsplatsen, och då dessas ankomst dit inom kort rar att 
emotse samt deJjemte den tillämnade äntringen på Hjalmar 
förfelats, gaf öl\erbefälhafnuen *) öf1·er samtliga båteska
dern tecken till återtåg. Bortbogserad af de srenska bå
tarne, framskred nu Styrbjörn under en ständig eld från, 
shäl som emot, de ryska fartygen, inhöljd i krutrök samt 
dertill inom kort omgifven af en stark dimma, som under 
tiden uppkommit. 

Ännu var segern, om än dyrköpt samt fastän en del af 
företagets mål förfelats, på Srenskarn'es sida; men tyvärr, 
endast allt för hastigt,· skulle segrarne få erfara vansklig
heten af mensklig framgång, t ringas att åter uppgifm sin, 
efter så mycken blodsutgjutelse, återtagna förra egendon1. 

Dimman . och krutröken tilltogo nemligen till den grad, 
att farleden icke kunde skönjas, och inom kort stannade 

' under bugseringen, styrbjörn på grund. 
Då de ryska kanonsluparne emellertid ankommit till 

siridsplatsen, och ingen utsigt var att, emot den styrka Rys
same nu hade på platsen, bibehålla fregatten, gafs åt sYen
ska båtarne befallning att öfl'ergifya denna samt ll!t återgå 
till flottan. 

Ännu efter det allmänna återtåg, som derpå följde, be
funno sig emellertid Srenskar ombord på Styrbjörn, ifrigt 
sysselsatta att, under käcka unga officerare**), med akter
kanonerna underhålla en oafbrutcn eld mot sina motstån-

*) Öfverstelöjtnant '"· 1\ruscnstjerna. 

"»:) UnderlöjtnantL1'na Um:;la och Holm<rnist, 

dare, hYilka åter - helst sedan nu ä[\en kanonsluparne 
Öjlpnat en )'tterst häftig, korsande eld - öfverhöljde Yatten• 
ytan närmast fregatten med projektiler. 

Under detta kulrrgn lemnade, sist af alla sYenska små
fartygen, Bellonas barkass, unrler MeJanders befäl, Styrbjörns 
sida. Men icke långt till, och dess befälharvare hörde sig 
ropas tillbaka för alt taga ombo!d en af sina, ännu på fre
gatten qyarvarande, kamrater. Den, In-ars röst kallat Me
lander äter, yar en*) af det tappra tretal, som i början af 
striden stormat hytten samt hvilken nu, uppkommande från 
styrbjörns krutdurk, der han anordnat uppsändaodet af am
munition, fann att de sYenska båtarne öfvergifvit fregatten. 

Då barkassens besättning ej rille hörsarmua kallelsen 
att återvända, hade dess unge befälharvare mod och kraft 
nog att det oaktadt återbringa båten till sidan af fregatten 
samt taga ombord sin kamrat. 

Kort derefter lemnadcs styrbjörn äfYen af dess akter
kanoners s,·enska servis, och i styrbjörns egna. båtar - det 
enda segertecken som förblef efter äntringen af denna fre
gatt -- återvände nämnde tappra servis till Jungfrusunds
eskadern. 

Nu var ätertåget i full gång, nu hade styrbjörn än en 
gång upphört att rara svensk, men den redan illa tilltygade 
fregatten, som nu nästan uteslutande hade sårade ombord, 
vänner och tiender, beskjiits fortfarande under nära en tim· 
mas tid med yttersta härtighet af Ryssarne, hvilka genom 
dimman rarit hindrade att fönissa sig om, det Srenskarne 
öfvergit\it densamma. 

RJ. 8 på morgonen voro samllige srenska båtarne, ehuru 
en del af dem skadade, åter samlade vid chefskeppet, från 
hvilket de utgått~ men, hindrade af tjockan, hade de rid 
återtåget icke kunnat hålla sig tillsammans_- Åtskilliga af 
dem hade derunder fallit in med ryska kanonslupar och af --

"') Underlöjtnant Lar,crhcrt;. 



de sednare blifYit beskjutna, ehuru snart sagdt utan följd. 

Bland dessa Yar äfYen Bellonas barkass under ll1elander, 

hrilken kom rätt mot sidan af en fiendtlig kanonslnp, samt, 

då den efter sammanträlfanrlet tog en annan Yäg, förföljdes 

af denna, åtföljd af 3 andra kanonslupar. Endast en af 

Ryssames kulor trälfade emedlertid barkassen, der den, in

gående genom akterspegeln och strykande under tofterna, 

dödade ' en för-ut liggande, redan svårt sårad soldat. 

Å svenska sidan: 63 man döda och saknade, 111 så

rade; å ryska sidan : förslörand et af styrbjörn, som under 

den sYåra beskjutning den haft att utstå, blifrit så godt som 

sönderskjuten; denna fregatts hela besätt.ning dödad eller 

sårad, endast med undantag af en Officer OCh 8 man, !JyiJka 

gjordes till fångar; borttagandet af en liten skonertbrigg, 

Aglaja "), h.-ilken af Svenskarne togs samtidigt med striden 

å styrbjörn; dessa äro - oberäknad t lwad å öfriga i kam

pen dellagande ryska fartyg förekommit - de förluster, 

hvarmed ändades den strid på Loföfjord, af hvilken här i 

korthet några drag blifvit framställda. 

Företagets djerfhet, personlig tapperhet äro ljussidorna 

å sYensk; ihärdighet i försvar, käckt motstånd å rysk, sida. 

skuggsidor, fast af olika karakter, finnas . å båda; likartade 

med hva.d ännu i dag vid företag af liknande art förekomma, 

endast framträdande mörkare ännu kanske just på grund af 

tidsförhållandena, på grund af skarpt utprägladt nationalhat 

De otYetydiga, glänsande bevis på personligt mod, hrilka 

i ädel tätlan ådagalades af så många bland deltagame i 

styrbjörns . äntring, framkallade äfyen ett erkännande, och 

den utmärkelse, som tilldelades dem, hvilka företrädesvis 

blifvit brmärkta, kom vid detta tillfälle äfven underlöjtnant 

lielander till del, i det han, för sitt förhållande under nämnde 

strid, erhöll guldmedaljen för tapperhet till sjös. 

~) Tar, en af under! ö j tnant cn t;rrfre C. Cronstrdt. 

Sedan, dagen efter striden på Lof0fjorden, 2 engelska 

linieskepp förenat si!!; med sw1ska afdelningen Yid Örö samt 

kort derpå äfren Jungfrusunds-eskadern tillstött, gick, tidigt 

på morgonen den 25 Augusti, den förenade flottan till se

gels~ för att uppsöka den ryska, hrilken, enligt ingångna 

underrättelser, befann sig rid Hangö udde. 

På eftermiddagen ficks äfven denna flotta i sigte, pres

sande med segel för att komma undan, och omedelbart bör

jades, äfven und~r forcerade segel , allmän jagt på densamma. 

J{J. !8 bildades af Svenskar och Engelsmän linie de bataille, 

men, då då den förenade tlottan utgjordes af ojemna seglare, 

nödgades man snart att afstå från denna srridsordning, och 

signal gafs att i stället pressa med segel utan afseende på 

de sämre seglande fartygen. 

Natten kom emellertid emellan, utan att de ryska skep

pen kunde hinnas inom skotthåll, och å ömse sidor fortfors, 

att under densamma forcera med segel ; Srenskar och En

gelsmän för att upphinna sin fiende, denne för att undkomma. 

Bäst af alla seglade de hå engelska linieskeppen -

båda, i olikhet mot samtliga de svenska, kopprade - och, 

kort efter dagningen påföljande dag, upphann det främsta 

af dem det mest i lä varande af de ryska, hvilket efter ett 

tappert motstånd tvingades att stryka. 

Nu höll hela ryska flottan ned, sin kamrat till hjelp, 

och med tillfredsställelse emotsågs, af Svenskar och En

gelsmän, den ut~igt till allmän strid, som derigenom syntes 

erbjuda sig. 

Det engelska linieskeppet, som besegrat det ryska, höll 

\äl för några minuter undan för den annalkande fiendtliga 

öfvermakten, men lade sig kort derpå i linie med sitt ami

ralskepp, och, utmanande sina motståndare, kastade båda 

Engelsmännen stormärsseglet på stång, lugnt arvaktande deras 

anfall, samt under imäntan af sina syenska stridskamrater, 

som, otåliga att få komma i striden, pressande med segel, 



llöllo på att arbeta sig upp till sina !Jundsfönandters bi

stånd. 

Redan började de svenska fregatterna samt ett svenskt 

linieskepp att komma upp i de engelska skeppens kölratten; 

redan vat· signal till drabbning gifven åt de fartyg, som voro 

på skotthåll, men äfven nu blef de allierades förhoppning 

om allmän strid gäckad, i det ryska flottan, ånyo begag

nande sig af det tillfälle vinden erbjöd den, alt undvika strid, 

på en gång höll till vinden. Efter en ytterligare gynnsam 

'"indsförändring lyckades det densamma att ännu samma dag 

draga sig undan till Ballischport, der den dock, ända till 

sent på hösten, af den svenska linieflo!tan hölls i overksam

Ilet samt innestängd. 

En farlig fiende hade emellertid inställt sig inom denna 

sednares relingar. Fällsjukan, som under detta år skördat 

så många offer bland Sveriges krigare, lwde redan, under 

det flottan låg vid Örö, inom den begynnt att antaga en ho

tande karakter, och under blockaden af Baltischport tilltog 

sjukligheten ombord i en fruktansvärd grad. Bland deras 

antal, som insjuknade af denna farsot, var äfven 1\Ielander, 

och, då större delen af blockadflottan, deribland äfren fre

gatten Bellona, i Oktober återkom till Carlskrona, blef han 

der för sjukdom afpolleterad. 

Knappt åter tillfrisknad, kommenderades underlöjtnant 

Melander, redan i November, som närmaste man å fregatten 

Jarramas; först på konvoj-expedition i Sundet, Kaltegat och 

Östersjön, samt derefter till deltagande uti 1809 års . krigs

företag vid Ratan och Piteå. Sedan Jarramas' chef, under 

anfallet vid sistnämnde plats, blit\it svårt sårad, fördes be

fälet öfver fregatten, ända tiil sjötågets slut, af den 23-årige 

Melander, hvilken under loppet af expeditionen blifvit be

fordrad till löjtnant. En ganska kritisk, förmågan som sjö

man pröfrande, belägenhet lwm under detta chefskap på 

dennes lott, i det, vid den eskaders hemsegling, som del

tagit uti nämnde krigsföretag, en ombordläggning nattetid i 

1;) 

November månad ägde rnm emellan Jarramas och fregatten 

Chapman, med den påföljd , att den förra, jemte det den 

utombords led ansenlig skada, förlorade bogspröt, fockmast, 

stor· och kryss-stång. Melander, som nödgades ankra, för 

att undgå strand, och under nödtackling gå till Carlskrona, 

inkom, detta oaktadt, till d~·nna plats nära samtidigt med 

de öfriga fartygen af eskadern samt blcf \id , med anledning 

af ombordläggningen hållen, krigsrättsundersökning, tillika 

med öfriga befälet å Jarramas 1 frikänd från allt ansvar. 

Ännu samma år anställdes Hijlnant Melander som kom

menderad officer på fregatten Camilla, hvilken till Pommern 

öfverförde f. d. Konung !iustaf IV Adolf, samt åren 1810, 

1811, 1812, 1813 och 1814 i samma egenskall på olika 

örlogsfartyg under expeditioner för koll\·oj·, blockad- och 

trupptransporter sal)1t, sistnämnda år, för krigsföretagen emot 

Norrige. Under ett af dessa f;jö.tåg, år 1812, deltog han 

som befälhat\are å skeppet Manlighetens barkass \id Hu dön 

uti en skärmytsling mot franska kapare samt var, år 1814, 

som chef för fregatten Galathes sjösoldater, vid landsUgnin

gen på Kragerö, den förste i land. 

Efter att de båda påföljande åren seglat på Medelhafret 

som befälharvare öf\er svenskt handelsfartyg, det tredje 

varit chef på en däckad kanonslup, år l S l 8 blifrit befordrad 

till kapten, 3 år derefter Yarit anställd som dhisionschef 

för södra kustbevakningen samt år I 823 som närmaste man 

å fregatten Freja, utnämndes kapten 1\lelander under sist

nämnde expedition till majnr och år 1827 till riddare af 

Svärdsorden samt förde år 1825 befälet öf\er kronalastbrig

gen Harmo.nien, och åren 1828~29 öfver örlogsskonerten 

Experiment, det sednare på expedition åt Medelhafyet. 

Vid hemfärden med denna skonert togas upprepade gån

ger den redan bepröfvade sjömannens sinnesnänaro, rådighet 

ocb sjömannaduglighet i ~nspråk. Ihållande stormar och 

motvind Mngade 1\Ielander- under denna färd alt, i November 

månall, söka hamn vid Scilly-öarne, och en S\år, orkanlik 
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storm nödgad!! honom der att, för att rädda fartyget, kapa 
masterna, livarefter han, under nödt.ackling, måste söka Ply
mouth för att reparera. Den ovanligt stränga och långvariga 
vintern gjorde hans återfärd tiJ[ Srerige högst långsam och 
svår, och han återkom till Carlskrona först i Maj månad 
år 1829. 

Kort efter återkomsten dit förordnades major Melander 
tifl chef för ett skeppsgosse-kompani, ledde i denna egen
skap under 3 lir skeppsgossarnes sjö-öfningar som befälilaf
vare å exercisbriggen Snappopp samt utnämndes år 1832 

till kommendörkapten, i hvilken grad han åren 1835 och 
1836 tjenstgjorde som befälharvare å kasern- och blockad
skepp på Carlskrona redd samt 1838 å skeppet Prins Oskar, 
under profseglings-expedition i Nordsjön, denna gång de1jemte 
chef för en sistnämnde år utrustad eskader. Den uppmärk
samhet kommendörkapten l\lelander under denna expedition 
väckte, genom att, oaktadt helt och hållet oöfvad besättning, 
med det linieskepp, å hvilket han förde sitt befälstecken, 
kryssa ut från Carlskrona redd, var endast en rättvis gärd 
åt hans redan kända skicklighet som manövrist. Detta sjö
tåg skulle emellertid blifva hans sista örlogståg, och han 
utnämndes vid sin återkomst från detsamma till kommendant 
och fortifikations·departementschef å fästningarne Kungshol
men och Drottningskär, samt år 1841, efter att från nämnde 
befattningar begärt enlledigande, till chef för södra lots
distriklet och för styrmansdepartementet vid Carlskrona samt 
något sednare till inspektionsofficer öf1·er flottans undervis
ningsanstalter derstädes. 

Sedan år 1842 kommendörkapten af l:sla klassen ~I

ler - såsom benämningen af denna grad inom flottan något 
sednare blef - kommendör, innehade kommendör l\felander 
i 12 år fortfarande befattningen som styrmanschef samt i 
17 år platsen som inspeklionsofficer. Äfven efter sitt af
skedstagande, år 1858, ur flottan, fortfor han än'da till år 
1862 att vara Iotsdistriktschef. 
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Oberäknadt tillfredsställelsen att under en lång tjenste
bana alh"arligt rerkat inom den krets honom till arbete 
blifvit amisad, hade kommendör Melander, under sista lO
talet af denna bana, den Itterligare tillfredsställelsen att se 
utförd en plan, !nars fönerkligande, sedan början af nn 
sednast förfiutna decennium, varit honom en älsklingstanke. 
Såsom ordförande uti K. Ö. S. - inom lnilket han år 1822 
kallades till arbetande ledamot samt år 1856 till heders
ledamot - rar kommendör Melander en af dem, som först 
uppträdde för denna plan: planen att ä fr en inom Srerige 
åstad komma inrättande af Jifräddningsslalioner för skepp~

brutne. 
Hedan hade, inom mer än ett land, fredliga flottor af 

lifräddningsbåtar börjat sin hugnande rerksamhet, fram
manade af den, oaktadt mången skenbat· motsägelse, I nu
tidens anda förherrskande aktningen för menniskolif. Äfren 
dessa flotlor haha sina strider att bestå, men strider 
ensamt för att rädda, ej för att förstöra. Äfven de ltafm 
sina segrar att rinna, men dessas glans mätes icke efter 
antalet slagne; här räknas de lif, som segrames kamp mot 
i uppror rarande elementer lyckats bringa undan dessas raseri. 

Att deltaga i att frammana dylika fredliga Hottor äfren 
inom sitt eget fädernesland, att få se de_m i Yerksamhet, 
att spö1ja deras strider, att få fröjda sig öf1·er deras segrar; 
detta var ett bland de mål, det blef Melander beskärdt att 
Yinna mot slutet af en bana, lll'ars bö1jan fört honom in på 
strider af en helt annan betydelse. 

De sista åren af sin lefnad egnade sig kommendör l\le
Iander, bosatt på en, honom tillhörig, i närheten af Carls
krona belägen landtegendom, hufvudsakligen åt skötaodet af 
densamma, samt slutade der, den 27 Oktober 1864, sina 
dagar, inom kort efterföljd af sin efterlemnade maka, Beate 
Christine Uhrlin, med hvilken han sedan år 1811 varit 
förenad. 
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Christian Jacob Blomstedt. 

Kretsen ar de män, hvilka under fosterlandets flagga 

kämpat till värn för detsamma, hvilka tagit del i dess krigs

företa(}' - förr här så talr.ik, men genom tidens makt ef-
o 

. 

terhand blifven glesare och glesare - har numera In9m 

K. ö. s. smält tillhopa till ett högst ringa fåtal; och inom 

detta ·samfund, såväl som inom sjövapnet i sin helhet, har, 

efter männen från tiden för sv.eriges örlog, ' följt ett yngre 

slägte, hvars öfningar i det verkliga krigets skola icke ut

förts under egen, utan sökts uuder främmande flagga. 

Ur det glesnade ledet af männen från Sveriges krigs-år 

t1ar under sednast tilländagångna arbets-år, utträdt en af 

vap~ets åJ.dersmän, Christian Jacob Blomstedt, veteran äfven 

ånorn K. ö. s., hvilket han tillhört sedan år 1813, och hrars 

äldste korresponderande ledamot han vid sin bortgång var. 

Son af justitiarien rid Amiralitetet, Gustaf Blomstedt, 

samt dess hustru, Maria Juliana Eckerman, föddes Christian 

Jacob Blomstedt i Carlskrona den 22 Juli 1779. 

Vid 12 års ålder anlagen till kadett vid kadettcorpsen i 

Carlskrona samt påföljande året, 1792, förflyttad till krigs

akademien på Carlberg, utnämndes Blomstedt, eftet· att, dels 

på fregatten Diana, dels på fre~.atten Ulla Fersen, ~.eltagit 

i 4 års kadett-expeditioner i Oslersjön och Nor.dsJOn, år 

1796 till fänrik , -jr} Amiralitetet samt erhöll, omedelbart 

efter denna utnämning, förordnande att som kompaniofficer 

.fjenstgöra vid Carlberg. . .. . 

Efter att 1 ~ år bestrid t denna befattnmg, ofvergtck 

fänrik Blomstedt till tjenstgöring vid örlogsflottans station o i 

Carlskrona, hvarifrån han, kort efter sin ankomst dit, ar 

1797 som kommenderad officer utgick på fregatten Thetis 

till ~edelhafvet samt, efter denna expedition - som hade 

till ändamål uppgörande af tvistigheter med Barbaresk-sta

terna och som slutade först 1799 - påföljande året på 

freg_atten Bellona åt Nordsjön. 
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Tjenstgörande som flaggadjutant å den flotta, som, med 

anledniug af sjökonwntionen em ellan Srerige och Hyssland, 

år 1800 utrustades, erhöll fänrik Blomstedt samnta år be

fälet öfver kuttern Barthelemy för rekognoscering i Bälterna 

och Sundet. 

Efter att derpå, som kommenderad officer, 1802-1803 

seglat i fregauen Jarramas, på expedition till Vestindien och 

~Iedelhafret, samt 1805 på kuttern Hök i Östersjön, anställ

des han påföljande året - åter som flaggadjutant -- å en 

fregatt-eskader, hrilken, till redergällning för Lauenburgs 

besittningstagande genom Preussen, blit\it anbefalld att bloc

kera sistnämnde lands hamnar. 

Löjtnant år 1806 i flottorna och 1807 vid örlogsflottan, 

rar Blomstedt sistnämnde år kommenderad på den fregatt, 

som från Libau till England öf,·erförde grefren af Provence, 

sedermera Konung Ludvig X VIII af Frankrike. 

Hedan år 1809 befordrad till kapten, efter att - ännu 

en gång som flaggadjutant - hafra deltagit uti sjökrigs

tåget mot Ryssland år 1808 i Östersjön och Finska viken, 

tjenstgjorde kapten Blomstedt, såräl förstnämnde år som de 

båda närmast påföljande, i egenskap af närmaste man dels 

å linieskeppen Wladislaw och Kung Adolf Fredrik, dels å 

fregatten Chapman, alla tillhörande blockad-eskadrarne vid 

Carlskrona; samt dessemellan, under en del af år 1810, som 

kommendant å sjöfästningarne vid samma stad. 

. Afmönstrad i bötjan af år 1812 från fregatten Chapman, 

utgtck kapten Blomstedt äter samma år, först som kommen

derad officer på eskader-chefskeppet Gustaf den Store och 

derefter som närmaste man på fregatten Eurydice, samt 

förde hela följande året eget befäl på kutterbri!J'O'en Svalan 

allt på kryssning och kon\'oj i Östersjön och K=~egat. Un~ 
der sednaste expedition äntrades och togs å Ystads redd ar 

brigg~ns småfartyg, franska kapareloggerten l'Active. ' 

Ater kommenderad som närmaste man, år 1814 på fre

gatten Galathe, deltog kapten Blomstedt 1 denna fregatt l 
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~jö·krigslåget mot Norrige samt förde, vid intagandet af 
Kragerö och Fredriksstad, befälet öfwr en truppstyrka, ut
tagen ur den utanför nämnde platser förlagda afdelningen 

af flottan. 
Med år 1818, då hans närmast derefter följande sjö-

kommendering inföll, slutades Blomstedts tjenstgöring till 
r;jös. Uneler detta sitt sista befäl, å kutterbriggen Dellin på 
expedition åt Nordsjön, kort före l\\·ars emottagande han 
bHf,·it befordrad till major Yid -örlogsnottan, blef han be
ordrad att med sin brigg afgå tlll Trondhiem, för att der
Yara Yid Konung Carl XIV Johans kröning. Ban utnänmdes 

unde r resan till riddare af SYärdsorden. 
Vid flottans förändrade organisation, år 1824, förflyttad 

till tjenstgöring på Stockholms station, blef Blomstedt, S(Hll 

året •förut erhållit befordran till ö[\erstelöjtnant vid örlogs
flotllln, förordnad till ledamot i krigshofrätten, samt, efter 
att •i 20 år utan afbrott innehflft dt'nna plats, år 1 8'13, till 
ledamol i förvaltningen af sjöären·dena, i hvilken sednare 
befattning han fortror ända till sitt arskedstagande ur llottan. 

Under tiden af förstnämnile ledamotskap, deltog öfverste
löjtnant Blomstedt, år 18::31, som medlem uti en kommitte 
för utarbetande af, för .flottans båda Hlpen gemensamt, tjenst
göi ings-reglemente under sjöexpeditioner. Han inträdde år 
1835 uti högsta kommendörkaptens-, från l 845 kommendörs
graden, samt -tillades år 1855 Carl XIV Johans medalj. 

Kommendör Blomstedt afgick ur krigstjenslen år 1850 
samt heurades, Yid denna sin afgång, med förklarande "af 
K. M:s N. välbehag efver trogna och nitiska tjenster under 
en långYarig tjenstetid." Han afled, efter att uppnått den 
höga åldern af 851 år, i Stockholm, ogift, d. 11 Jan. 1864. 

Med minnet af kommendör Blomstedt är förenad! minnet 
af en, af honom under hans sednaste lefnads-ar, med yarm 
hand gifven penningegåfva, afsedet till beredande af pensio
ner till 'enkor och döttrar efter flottan tillhöriga embets- och 

tj enstemän. -------
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Claes Olol Lorent~ Rudbeck. 

. . De beståndsdelarr hvilka tillhopa bilda området för en 
SJÖOfficers Yerknino·skrets äro el d .. . "' , , 1uru e aga gemensamma 
anknytmngspunk!er o·emensamt ma" l ]"k -"l . .. . ' o · , 1 \·a smsemellan icke 
orasendtllg.t skirljaktiO'a Och endast l'" .. . " " · e · · ' a man mom ett fack 
sa mangsidigt som sjöofficerns, torde det vara förbehålle~ 
att, hvar för si" i alla dess delar k . . e' unna ega lika grad af 
'et.ande, att m om ln·ar och en af dem k - . d , . . unna ut.\eckla sig 
me fullt. lika steg. Vanligare deremot tol'Cie förekomma 
en anslutnmg: företrädesvis till. den. ena eller andna af dessa 
delar, allt efter individens olika anla" måha··I1da • " '"'' mangen 
gang efler den olika riktning, som ti.llfälliga förhållanden 
under lopp"el af dennes b.ana gifrit åt hans· verksamhet. 

. En sada~l anslutning inträffade för en af de män, om 
h"VIlkas bortgang denna dag här erinrar, ganska lidi"t. Icke 
langt ~:ter sitt inträde vid flottan rar Claes Olof\oren!z 
~ud~eCil. ense med sig sjelf om hvilken riglning han ville 
J~sla. OO'c_h. m~d jemna: fasta steg. fortgick lian, efter att 
S11lunda e~oi _t .. s itt '~l, ~a den väg han sjelf åt sig utstakat, 
utan att IIlnal derml forsumma de t"llf"-·11 . · 1 a en, som kunde stå 
~wnom tlil buds, att söka utbildning äfren i öfriga delar 
•nom det vapen han tillhörde. 

. o- Clae~ Olof Loren!z lludbeck, son af kaptenen vid l:a 
l.lf,renariier·regementet Fredrik Adolf t> l b . ,o en urg Rudbeck 
~amt dess maka Uedrig Maria Charlotta Go··ro·es ro··ctcte . 
(} t ""tl d o ' s l s ergo · an den 29 Mars 1826. 

Kadett Yid K. krigsakademien 
gick han, efter att deltagit i 3 års 
densamma, i böljan af år 18-±6 
K. M:s flotta. ' 

i slutet af år 18-±0 ut-
' öfningsexpeditioner, från 

som sekundlöjtnant rid 

Sedan sekundlöjtnant Hudbeck, under någon del af 
~~mmaren sednast nämnde år, tjenstgjort å ångkonetten 

.. wr, på expedition i Östersjön, kommenuerades han å 
hosten af detsa o p mma sasom exercis-ofliccr å freoalten E · . e ugt'lnlft· 
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åt Medelhafvet, samt, endast några dagar efter afmönstringen 

från denna fregatt, år 1847, åter i samma egenskap, på 

korvetten Najaden, på öfningståg till Södra Amerika och 

Vestindien. Efter hemkomsten, år 1848 på sommaren, ge

nomgick Rndbeck artilleri-exercis-skolan i Carlskrona samt 

am·ändes derefter, de sista månaderna af nämnde år, i och 

för karantäns-bnakning vid Arpö. 

Påföljande vår kommenderad till tjenstgöring på Stock

holms station, erhöll sekundlöjtnant Rudbeck der på som

maren först befäl öfver en bombkanonslup, och derefter föt·· 

ordnande att vara underekipagrmästare, samt, mot slutet af 

året, som tygofficer, hvarjemte honom uppdrogs att vara 

förste öfwrmästare vid stationens slagkruts-Jaboratorium. 

E !'ter att i 2! år innehaft denna sistnämnde befattning, 

under lnilken tid han, år 1850, blef öl\erflyltad till Stock

holrns station samt år 1851 innehade befälet å mörsarefar

tyget Slungaren, erhöll Rudbeck året derpå tillstånd att ingå 

i fransk örlogstjenst.. 

Under den tid sekundlöjtnant Hudbeck der var anställd, 

begagnade han träget tillfället att, jemte den bildning i 1>jö· 

krigstjensten i allmänhet hans tjenstgöring kunde bereda, 

särskilt söka göra sig bekant med ståndpunkten af sjöartille

riet l denna, för sina ,·etrnskapliga framsteg framstående, 

marin. Hans tjenstgöringstid inom densamma Yarade omkring 

2 år, och under dessa var han anställd å Jinieskeppet Henri 

IV, tredäckaren Montebella och ängkorvetten Primauguet, 

äl'vensom å fregatten L'Uranie; å den sednare enkom för 

artilleristudier samt för genomgående af marinens ombord å 

densamma varande kanon-exercis-skola. Vid franska flottans 

rustning för Krimkriget hade Rudbeck plats som adjutant 

hos amiral Bruat, chef för en afdelning, lnilken var be

stämd att afgå till krigsskådeplatsen. Hans i\tenändande 

till fäderneslandet, som inträffade före eskaderns afgång, 

hindrade honom emellertid att få åtfölja densamma på dess 

krigståg. 
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År 1853, under tjenstgöringen i Frankrike, tiefordrad 

till premierlöjtnant, återtog premierlöitnant Rudbeck är 1854" 
J ' ' 

sina förut inneharvande befattningar Yid Stockholms station~ 

samt anställdes, på sommaren samma år, som kommend'erad': 

officer, ~?rst å linieskeppet Oska,., tillhörande en för expedi~

tion i Ostersjön utrustad eskader, samt derefter på skrtif~· 

li~~ieskeppet Carl XIV Johan, äfven åt Östersjön. Han ut·· 

namndes slstnämnde år till riddare af Hederslegionen. 

Efter att påföljande året i Stockholm genomgått skjut

skolan för officerare, blef Rudbeck utsedd att år 1856 före

taga en resa till Frankrike och England, för att inhämta 

kännedom om artillerivapnets framsteg inom nämnde länders 

mariner. Hans efter återkomsten inlemnade redogörelse för 

densamma vittnar om, att han i allt sökt motsvara det för-

' troende, honom genom detta uppdrag blifvit visadt. 

Kommenderad officer å ångfartyget Valkyrian, år 1858, 

samt på korvetten Lagerbjelke, 1859-60, det förra för ex

pedition åt Bottniska Viken, den sednare åt Medelharvet 
' 

var Hudbeck, som premierlöjtnant, under kortare tider af 

å~en 1857 och 1859, befälharvare på briggen Wirse11 samt 

pa en landstignings-kanonslup, båda för Slackholms skär

gård, och, som kaptenlöjtnant, hvartill han 1861 befordra

~es, år .. 1862 chef å ängkanonslupen Svensksund, på expedi

tlon i Ostersjön och Kattegat. 

Ordonnansofficer sedan år 1858, utnämndes kaptenlöjt

nant Rudbeck år 1862 till adjutant hos H. M. Konungen, 

samt erhöll året före denna sednare utnämning 2:dra klassen 

af Nichan-lfthikhar och året efter densamma Dannebro"'ens 

riddarekors. Han kallades till arbetande ledamot af K. Ö. s. 
år 1858 samt till ledamot af krigsvetenskaps-akademien 

år 1859. 

Af sin håg för artmerivetenskapen manad att göra den 

till sitt älsklingc:;studium, egnade han under större delen af 

sin tjenstbana, med allvar och ihärdighet sin verksamhet 

företrädesvis åt densamma. Under sin tjens;göring vid Stock. 
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holms station, i enligh~t med egen böjelse, snart sagdt ute

slutaride använd inom artilleridepartementet, förestod han detta 

vid olika tillf'ällen, under längre eller kortare tid, samt del

too- som biträdande ledamot, i' den kommitte, som är 1864 

"'' blef nedsatt för tillverkning af undervaUens-minor. 

I den befatt~ing som öfvermästare vid stationens slag

kruts-laboratorium, lnilken han under nästan hela sin tjenste

tid derstädes fortfarande bestridde, utvecklades af honom 

san;ma verksamhet, samma ihärdighet, sainma brinnande 

håg, som i allt, hvad st.od i samband med artilleriYapnet, 

utmärkte hans studier, betecknade hans dellagande i den 

praktiska Jjenstgöringen. Arbetena å nämnde laboratorium 

togo mycket både hans omtanka och hans tid i anspråk; 

sysselsättningen derstädes var honom på samma gång en 

pligt och ett nöje, och han älskade att äfren sjelf lägga 

hand vid de arbeten som der utfördes. 

ona sålunda sjelf deltagande i tilherkningen af slag

krutspjeser, ofta med egen hand apterande dessa, anade han 

icke, att ett arbete af detta slag slaille blifYa hans sista 

arbete på jorden, att hans sista lefnadsstund skulle komma 

att egnas ilt denna sysselsät.tning - men så skedde. Hans, 

j1å Jof1·ande, förhoppningsfulla uts igter rika bana stadnade; 

hans trägna, rastlösa wrksamhet afbrösts plötsligt. De för

störelsekraf'ter, hYilka dittills under hans hand Yisat sig un

dergifna hans vilja, hvilka tillförne utan knot fogat sig så 

som han dem anvisat, hade tröttnat vid denna undergit\en

het, voro icke sinnade att vidare underkasta sig att af ho

nom föreskrifias Jagar, att efter hans behag ordnas. Och 

ett maktspråk från hans sida, ett slag af hans hand bragte 

på en gång de molspänstiges 01ilja till utbrott; kom dem 

att, i et.t ögonbli ck ar motstånd, under blixt och dån, öl\'er 

sin fordne herre och mästare utgjuta sitt dödande innehåll: 

sprängningen af en i Budbecks himd under laddning nrande 

bomb slutade, den IG Augusti detta ilr, på skådeplatsen för 

hans sista yerksamhet, hans alltför tidigt afbrutna lefnadslopp. 
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lUen slaget, som hans hand gaf- dett.a slag, som kostade 

hans !if - trälfade med sina följder icke honom allena. Hans 

fränka, sedan är 1858 hans maka, Magdalena Hudbeek, 

träffades äfven af detsamma. Väl icke henne sjelf', men 

del af hennes lefnads lycka bragte detta slag under jord. 

Bror Jacob Adelborg. 

I dag, för sexton är tillbaka, intog en af de män, 

livlikas minne K. Ö. S. nu begår, Bror Jacob Adelborg, här 

för första gången sin plats som arbetande ledamot i Det

samma. 

Likasom den, hvars sorgliga pligt det för nänarande 

är att erinra om de förluster K. Ö. S. lidit blickar säkert 
' ' 

med vemod, mer än en af er, mina Herrar, omkring i denna 

krets, förgäfves sökande att åter der finna de väl bekanta 

dragen af den nu bortgångne: af honom, Jn·ars personlighet 

r j kunde undgå att vinna era hjertan; h rars allrarliga sträf

Yanden, hrars djupa innerliga rärme för allt, hvad skönt, 

rätt och ädelt är, ej kunde förfela att på hva1· och en, som 

närmare rar bekant med hans skaplynne, gi:ra ett raraktigt, 

för alltid 1 innandr, intryck. 

Varm vän af sitt fosterland, innerligt lifrad fjr sitt va

pen, hoppades han, och emotsåg, med fast tillförsigt, att 

för detl.a sednare skulle inträda bättre dagar; att det, oak

tadt sitt, af sednaste tiders genomgripande omlnälfningar 

föranledda, svaghetstillstånd, skulle åter en gång blifra hvad 

det fordom för fäderneslemdet n rit: ett kraftigt värn, om 

ock ett rärn af helt annan art, af helt annan utsträckning, 

mot fiirr. Men sättet att uppnå detta mål; åt Ini l k en fram

tid det skulle vara beskärdt att åter för nationen kunna 

uppvisa ett sjöförs,:ar i fullt ordnadt skick; delta nu· frågo1·, 

olösta ännu i den dag som är, hrilkas lösning för alltid för 

l1onom skulle förblifva ouppenbarade. 
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Uppbjudande allt för att vinna utbildning inom sitt yrke; 

med sällspord värme omfattande hYarje tillfälle till arbete 

inom detta samfund; bragte han derjemte, med hela hän

gifvenheten af sin konstnärsnatur - ty en sådan var hans 

och drarren af en sådan natur spårades i hela hans skap-
"' lynne - sin hyllning äfven åt skön konst: åt tonkonst och 

målning. Företrädesvis i sin ungdom egoande sig åt den 

förra, upphörde han, först när krafterna sveko, att omfatta 

den sednare; och af honom, till ett icke obetydligt antal, 

utförda målninl?:ar vittna om \"ackra anlag, goda studier. 

Framstående tecknare i den lekande genren, förstod han att 

på ett omnligt lyckligt sätt uppfatta den humoristiska sidan 

af tingen, visste han att, snart sagdt ögonblickligt, med sin 

lekande penna träffande återgifm hvad han sålunda uppfattat. 

Bror Jacob Adelborg föddes i Vestervik den 15 Maj 

1816. Fadren var: Pehr Otto Adelborg, öfverstelöjtnant och 

förste major vid Lifgrenadier-regementet; modern: Lovisa 

Eleonora Ramsay, bördig från Finland. 

Kadett vid krigsakademien på Carlberg från år 1830 

till 1838, deltog Bror JacoiJ Adelborg, under denna tid, i 4 

öfningsexpeditioner samt utnämndes sistnämnde år till se

kundlöjtnant Yid K. l\'l:s flotta. 
Ofullständigheten i uppfostran till sjöofficer, hvad an

gick inhämtandet af tillräcklig praktisk kunskap, hade re

dan Yid denna tidpunkt länge varit af flottans styrelse in

sedd, och af mången ung, nyutnämnd officer, IJlil\it bittert 

känd. Att utsträcka öfningarne om!Jord längre än hittills, 

var icke förenligt med beskaffenheten af det hnfvud-läroverk, 

der den öfriga undervisningen meddelades, och, vid bibe

hållande af detta, årerstod det ingen annan utväg än att 

söka, efter utnämningen, bibringa hvad man under andra 

förhållanden skulle önskat före densamma varit inhämtadt. 

Vid den tidpunkt Adelborg inträdde inom flottan togs också, 

af dennas styrelse, i nämnde rigtning ett steg, hYilket då be

trakiades som gryningen till en bätlre dag, och hvilket med 
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liflig glädje hälsades af dem, för hYilkas utbildning det var 

afse d t: en korvett bestämdes att, till öfning för unga office

rare, utgå på aflägsnare fanat.ten och på, i jemförelse med 

de vanliga öfningsexpeditionerna, längre tid. 

Korvetten Janamas var det första fartyg, som beträdde 

denna bana, och Adelborg tillhörde den första uppsättningen 

af unga officerare, kommenderade på dessa skolskepp, lnilka 

sednare snart, af de lefnadsglada ynglingskaror, som utgjorde 

deras officersbesältningar, erhöllo - efter antalet unga offi

cerare, som der på en gång \'Oro kommenderade - den, 

sedermera i dagligt tal allmänblifna, benämningen fjorton

huggare. 
Detta första skoltåg, hvars mål blef först Bottenharvet 

och derefter Medelhafyet, utgick år 1838 samt varade ett 

år. l\'led deltagandet uti en, omedel!Jart efter återkomsten 

med Jarramas, - åt Vestindien på korvetten Najaden -

anträdd, ytterligare omkring ett-årig öfningsexpedition af

slutade sekundlöjtnant Adelborg den lärokurs, som enligt 

den nya ordningen borde genomgås. 

Kort efter slutet af detta sednare sjötåg kallades Adel

borg att åter deltaga i ett nytt uppfostringståg, fast af an

nan art än de förra, samt nu sjelf påräknad att ingå, icke 

bland de lärandes antal, utan bland lärarnes. Han kallades 

dertill af en äldre kamrat inom flottan, hvilken vid nämnde 

tidpunkt stod i begrepp att anlägga en sjögående skola till 

bildande af befälharvare för handelsfartyg. Dennes undr.r

visningsplan, hvilken inne!Jar tre års theorenska och prakti

ska studier, under bildade lärare, om!Jord å srenskt fartyg, 

seglande på a!lägsna fanatten, omfattades inom landet med 

särdeles deltagande, och från många delar af detsamma in

ställde sig ynglingar för atr ingå som lärjungar i den blir

vande, som det syntes, lofvande, nya sjöskolan. 

Snart trädde också denna i wrksamhet ombord å en, 

dertll nyutrustad brigg, Oskar, samt - med planens upp

l10fsman t.ill chef och ledare, med idel unga sjöofficerare, 
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bland dem Adelborg, till styrmän på samma gång som lä· 

rare, samt med 35 elerer och enda~t några få befarna sjö·· 

män till besättning - lemnade Oskar, i slutet af Norember 

18-!0, Stockholm för Buenos Ayres. 

Inom kort inträ(fade emellertid ett opåräknadt uppskof 

i dess färd: en mörk December-afton skedde, vid hård blåst 

och dimma, under segling vester om Irland en omhordlägg· 

ning med ett främmande fartyg, hYilken hade till följd, att 

briggen, som denid förlorade bogspröt, fockmast och stor· 

stång, måste under nödtackling ingå i hamn för att repa· 

rera. Den hamn, som dertill valdes, blef Lissabon. 

Nämnde ombordläggning, hvilken inträffade under Adel· 

borgs rakt, ansågs hafva förekommits, så framt icke dennes, 

vid upptäckten ar den främmande seglaren vidtagna, åtgärd 

att, till undrikande af påsegling, lägga liPil roret, blifl"it 

omintetgjord genom en motsatt befallning, gil\rn af briggens 

befälhafvare, hvilken, slutande ar rörelsen på däck, att nå

got ovanligt var å farde, skyndat upp samt omedelbart efter 

sin uppkomst alltför hastigt befallt rorets läggande andra 

vägen. 

Om med anledning af förluster, rållade genom briggens, 

till följe af uppt'hållet i Lissilbon försenade, först i .Juni 

18-!1 timade ankomst till Södra Amerika; eller att om

kostnadl'rna för expeditionen af dess upphofsman antagits 

för låga ; eller, till följe af en å dennes sida, rrdan från 

början af företaget, alltför lätt uppfattning af vigten ar de 

förbindelser han dermed åtagit sig; nog af, hela företaget 

strandade snart helt och hållet, i det dess ledare, af brist 

på medel att ytterligare uppehålla detsamma, efter änn1:1 icke 

ett års utevaro upplöste expeditionen genom att i Buenos 

Ayres, på hösten 1841, afyttra sitt fartyg. 

Ett halft år efler denna för·säljning ått'rkommen till fä· 

derneslandet, tjenstgj!!lrde sekundlöjtnant Adelborg, år 1842, 

som adjutant på en kauonjolls-bataljon samt erhöll samma 

år tillstand att, med stipendium, ingå i storbrittannisk ör· 

logstjenst. 
Från slutet af år 18-±2 till början af år '1845 anställd 

inom denna marin, seglade han der, under olika befälhaf· 

vare - hraribland den bekante lord John Hay - i fartyg 

af åtskilliga arter, dels segland e, dels ångfartyg, samt, om

\exlande, med stationer i Veslindien och Norra Amerika, 

Yid Cap samt vid nstkustt·n af Afrika. 

Ett angenämt bevis på huru hans personlighrt af hans 

engelska kamrater blif\it uppfattad, erhöll Adelborg - då 

han på korvetten Dido lenmade sistnämnde station för att 

ålenända hem - i det vänskapsfulla upptagande chefen 

för nämnde konett, med lnilken Adelborg skulle göra öf· 

verfarten till England, ,·isade honom genom att, för denna 

öfrerfart, erbjuda en plats i sin kajuta och 'id sitt bord. 

Efter att, samma år han lemnat storbritanniska tjensten, 

åter tjenstgjort som adjutant rid en kanonjolls-bataljon, eg

nade sig Adelborg, befordrad till premierlöjtnant år 184G, 

åren 1847 och 1850 åt utförandet af sjömätningar, först 

såsom kommenderad officer, sedan som chef på chefskeppet 

Makrillen. Emellan. dessa båda expeditioner kallades premier

löjtnant Adelborg, år 1849, att rara arbetande ledamot af 

K. ö. s. 
Som kommrnderad officer anställd, sistnämnde år å fre

gatten Eugenie, tillhörande den eskader, som under då på

gående danska krig rar förlagd i Bälterna, samt 1852 på 

denna fregatts äldre systerfartyg, .losefine, på expedition åt 

Holland, deltog premierlöjtnant Adelborg i samma egenskap, 

år 1854 uti Sreriges första skruflinieskepps första sjötåg 

samt år 1855, ombord i ångkorvetten Orädd, på expedition 

åt Belgien och Frankrike. Han befordrades under sistnämnde 

resa !iii kaptenlöjtnant. 

De åtgärder, hvilka, omkring denna tidpunkt, af flot

tans styrelse vidtogas för att åstadkomma en, mot fön, 

skyndsammare befordran inom en del af flottans officers· 
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corpser - den sjöfarande delen - förskatrade kaptenlöjtnant 
Adelborg en snabb befordran ur denna grad. Redan år 1858 
utnämndes han on kapten, efter att 1856-57 varit kom
menderad som närmaste man å korvetten Lager!Jjelke, på 
exercisexpedition för unga officerare, åt Södra Amerika och 
Vestindien. 

En ny verkningskrets gafs, kort efter nämnde befordran, 
kapten Adelborg, i det han, äfven år 1858, förordnades att 
nra tygmästare vid flottans station i Carlskrona. Under 
innehafyandet af denna befattning, hYilken han bibehöll till 
år 1863 - endast med afbrott af sommaren 1860, då han 
förde befälet öfver briggen Nordenskjöld, på expedition i 

Öster- och Nordsjön - utnämndes han till riddare af 
Svärdsorden. 

Med längtan skådade Adelborg framåt mot den tidpunkt, 
då han åter hade att emotse ett befäl till sjös. År 1863 
inträdde denna efterlängtade stund, och, hösten sistnämnde 
år, utgick han, som chef på ängkorvetten Gene, för expedi
tion till Vestindien och Norra Amerika. Han gladde sig åt 
att nu fått utbyta sin, nyss lemnade, sednaste verkningskrets 
emot det honom mera anslående lifvet ombord; att åter få, 
på egen köl och dertill för längre tid, besegla det honom 
ännu alltid kära elementet. Och för honom framstod denna 
färd, mer än mången annan af hans föregående, i leende 
färger, sådana som Hoppet älskar att gifva åt sina skapelser. 

Mången af de förhoppningar, han dervid fäste, hann 
äfven under densamma sin fullbordan. Men - icke läno-e o 

iii! - och de ljusa färgerna i hans framtidsbilder begynte 
att skymmas, att blifva dunklare och dunklare : den under 
så glada utsigter anträdda färden skulle leda till att sätta 
ett. mål för hans verksamhet, skulle sluta med att brino-a o 

honom åter - med brutna krafter. Hans fysik, aldrig stark, 
led under de hastiga och starka vexlingar i klimatiska för· 
hållanden, som under färden förekommo; dukade under för 
den, hans kroppskrafter öfverstigande, ansträngning detta 
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sjötåg medförde; och ett organiskt hjertlidande, livartill fröet 
redan genom arf nr hos honom inneboende, kom, under 
hemfärden från Amerika, till utbrott. 

Detta oaktadt bibehöll kapten Adelborg - vid sin åter
komst till svenska farvattnen utnämnd till kommendörkap
ten -- fortfarande befälet iifver sin konett äfven i den 
svensk-norska eskader, som under sommaren år 1864 var 
utrustad, samt återvände, först efter denna eskaders upplös· 
ning, med sitt fartyg, till Carlskrona. 

Hans sjukdom, som under tiden allt mer och mer till
tagit, utvecklade sig nu efterhand i en fruktansvärd grad, 
och innan några få månader var han icke mera till. Den 7 
Mars detta år slutade, i högsommaren af sin lefnad, kom
mendörkapten Adelborg sina dagar. 

Mycket af den lycka, lifvet kan beskära, var en gång 
hans, men tunga voro äfven de pröfningar, som mötte honom 
under hans bana, och svårast bland alla det skenlif, lmuuti 
hans tillvaro bestod under hans sista lefnadsdagar: dessa 
långa månader af plågor och lidande, hvi!ka närmast före
gingo slutet af hans !if. 

Den jordiska tröstarinnan under dessa: hon, till h vilken 
han med kärlekens och tillgifvcnhetens innerligaste band 
var fästad - hans maka, Hedvig Catharina af Uhr - hvars 
l1jerta han redan som helt ung nmnit, och hvilken nu, 
hårdt pröfvad, öfverlefver bonom, begråter i kretsen af sina 
barn den oetsättliga förlust hon och de lidit. Vänner, ho
nom varmt tillgifne, beYara, litligt och djupt, i sina hjertan 
minnet af hvad han för dem varit, och sitt sista farväl 
bjuda de honom nu med skaldens ord, skaldens frän hans 
moders land: 
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Sol', sä Ila and•·, fr n n fläl'(len skild 

och q valen; 

Sof sött som daggrn, om <p-iillcn spild 

i <la len; 

Tills erynine-sslunden 

bcslt·ålar runden 

Och väcker slumnu·n ur mol'!l'Onblundl'n 

i e-rafvcn. 

Det frö till Iii', som i mcn'skan göms 

af ljuscl, 

l miirkrcls fjctlrar ej evir:t glöms 

i f,l'USCl. 

livad döden fiitler, 
han ålerslällcr 

Och !moppen hlott, hvm·ur blomman viiller, 

iir f,rafven. 

Föredrag, 

hållet i K. Ö. S. å tless bögtiLlsdag l86S, af föwlragandcn 

i l:a vetenskapsklasseu. 

Såsom föredragande i sjökrigshistoria m. m. inom K. 

ö. s. får jag äran afgifl'a en kort berät.!else om några för

hållanden rörande den första Monitorens tillkomst och Yidare 

öden, hvilka, så Yidt jag vet, icke äro allmänt bekanta, men 

som dock torde Yara af intresse att känna. 

Slörsta delen af denna berättelse utgöres af citationer 

ur en samling of'ficiella handlingar, som under titel: Report 

of the Secretary of the Navy in relation to Armored Vessels, 

trycktes på nordamerikanska regeringens bekostnad, i Wa

shington, sistlidne år. 

Det dröjde icke länge efter utbrottet af det nordameri

kanska inbördeskriget, innan Syds!aterna, med rastlös ifver, 

bilrjade tiiiYerkningen af brpansrade fartyg, och kunskapen 

härom kom också oflirUi i\adt till regeringens i i\'onlstaternn 

kännedom, IJ\ilken, oaktadt den disponerade den allra största 

delen af fn·ad som, vid krigets utbrott, utgjorde de Förenade 

staternas flotta, dock icke egde ett enda pansarklärit fartyg. 

Faran att, i detta afseende, låta Sydstat.erna vinna för

språng insågs också fullkoniligt, och tanken på den obe

räkneliga skada, som några få pansarklädda fartyg skulle 

kunna bringa öfver de Norra Staterna, om dessa icke hade 

någonting af samma sort att sätla deremot, föranieride också 

"the Secretary of the Navy" eller sjöminist.em a!t, rlen 4 

Juli 1861, afgifva en ofliciel skrifvelse Ii fl kongressen i 

Washington, deruti han tillkännagifrer nödvändigheten af 

att, för flottan, anskaffa lämpliga certer fJansarklädda fartyg. 

På grund af denna skrifrelse beslutade kongressen den 

3 nästföljande Augusti: 

Att sjöministern skulle bemyndigas och anbefallas (be 

Authorised and directed) att utnämna en kommite of tre 

dertill skickliga sjöofficerare, hrilka skulle haf\a att. noo--
"' 

gr·ant granska, och afgifva utlätande om, alla sådana för-

slag till byggande och utrustande af jern- eller stålklädda 

ångfartyg, eller ångbatterier, som kunde blifra af'gil'na. 

samt att, i fall der kommileens utlåtande kunde rar~ 

gynsamt, sjöministern skulle föranstalta om byggande al' 

ett, eller flera, sådana jern- eller stålpansrade ångfartyg 

eller ångbat.t.erier, ocl1 alt för detta ändamål En million 

femhundratusen dollars skulle anslås Iii! hans dispGsition. 

Fyra dagar ef'ter detta kongress-beslut, eller den 7 Au

gusti, utfärdade sjöministern ett tillkännagifrande, så lydande: 

Sjöförsra rsdepartemeutet (the Nary department) emot

tager anbud - från personer, som äro kompetenta att 

utföra sådana arbrten och som med dylika äro sysselsaHo, 

och hrarom intyg böra anbudeu åtfölja - å förfilrdigande 

af ett, eller flera, jel'llklädda krigsfartyg, antingen enbart 

af jern, eller af jern och trä gemensamt; för sjö- eller 

f!Qdtjenstgöring ; icke öfver 16 oeh icke under 10 fot. 
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djupgående; bärande en bestyckning af från 80 till 120 

tons vigt, jemte proviant och utredning för 60 dagar för 

från 165 till 300 man, allt i förhållande till bestycknin

gen, samt kol föt• 8 dagar. Det mindre djupgåendet, så 

vidt det är förenadt med öfriga fordringar, föredrages. 

Fartyget bör vara försedt med t'å master och stående 

takling af jerntross, för att kunna gå till sjös. 

Detaljerad beskrifning, jemte ritningar å fartyg, be

pansring och maskiner, sådane att fartyget efter desamma 

må kunna tilherkas, äro erforderlige. 

}harje anbud måste innehålla U!J)Jgift på hela tillverk

verknings- och utrustnings-kostnaden, med undantag af 

bestyckningen och förråder af alla slag; på tiden som 

erfordras till färdigbyggandet och på fartygets fart, hvar

jemte behörig borgen för arbetets fullgörande måste lem

nas, i händelse kontrakt kommer att uppgöras. 

Personer, som ämna ingifva anbud, anmodas att under

rätta Departementet om denna deras afsigt, före den 15 

inne,·arande Augusti, och att hafva sjelfva anbudena in

lemnade inom 25 dagar efter denna dag. 

Dagen efter utfärdandet af detta tillkännagifvande, aflät 

sjöministern nedanstående skrifvelse till kommodoren i flot

tan Joseph Smith. 

SjöförsYarsdepartementet d. 8 Aug. 1861. 

Sir! En, under d. 3 Aug. 1861 utfärdad, kongress-akt 

bet·ättigar och anbefaller sjöministern att utnämna en 

kommite af tre dertill skickliga sjöofficerare, som skall 

bafva att granska sådana planer och förslag till byggande 

och utrustande af jern- eller stålklädda ångfartyg, eller 

ängbatterier, som kunna komma att afgifvas, samt att, i 

fall der kommiteens yttrande är gynsamt, låta föranstalt.a 

om byggande af ett, eller flera, bepansrade, eller jern

eller stålklädda ångfartyg eller flytande batterier, för ett 

på skattkammaren anvisadt belopp af en million femhundra-

tusen dollars. -- och t .. 
.. . ' u nanmer Departementet .• O' 

l1araf, Er att vara äldst ffi . , pa orund 
a o 1ceren 1 denna ko ·te 

kommodare Hiram Paul din()' . m nu · , samt 

Davis att de· r . . .. " och kommander Charles H. 
, .. l u l \'ara bitradande ledamöter. 

Kommlteen hör sammanträda . .. .... 
så snart som n ö T ' l SJolorsrarsdepartementet 

J ~ Jg,, och har att afo·ifv k ·r J" ' 
öt\er resulta'et f" d . · "' a s ·n l 1g rapport 

' a ess I nyssb .. d 
fallda, granskningar. ' eror e kongress-akt anbe-

Jag förblifver, högaktnin!!sfullt, E 
~ r ödmjuke tjenare. 

Kommodor Joseph Smitit. 
förenade staternas flotta 'V ·l. ', as ungton, 

GlOEON WELLES. 

Efter omkring 5 veckors träuet arbete . 
teen sin rapport till ... . . "' ' mlemnade kom i. 

SJOmmrstern, och då d .. 
deJes intressant dokume t • 1 

. . en utgor ett sär-
. n ' sa Jar Jag ansett . b"' c 

O'rfra den å d nng ora ater-
"' s or agrant som möjli()'t d· 
återuppreJJanden ·J· .. "' ' en ast uteslutande några 

' synneJ Jgen I llwress f å 
daa förut blifvit omnämndt. "' en, a s dant som re-

Rapporten lyder: 

Sjöförsvarsdepartementet 
n~· ~ . 

an or varf och dockor d. 16 Sept. 1861. 

Sir! Undertecknade u tu " d 
genom Ed. ' ,oran e en kornmite, anbefald 

ra order af den 8 .. !"d 
å!iO'()'and J · nast r ne månad att utföra 

halt"' att en, ~om Nr,. enligt kongress-akt af d. 3 Aug. 1861 

upp raga at tre dertill skickliO'e siöoffi ' 
- _ _ _ h f o J · cerare -

. - a va nu afslutat dessa der . 
Misstroende vår förmå()'· . · as ar beten. 

röra d . .. • ,a måste VI med varsamhet be-

erfaren~:~ s:!rfo::t~d:~ äm~et, helst vi icke hafva någon 

skeppsbyggnadskonsten. tt foga kunskap uti, denna del af 

De försla()' so bl"f . . 
ol"k "'' m 1 nt tJII oss allenmade äro af å 

J a beskaffenhet o b . ' s 
. c ' I tlera faH, hvarandra så full-



komligt motsatta, att vi måste befara att., med den ofull

ständiga kännedom vi hafva om dylika konstruktioner, 

våra slutledningar, i en del fall, kunna vara felaktiga. 

Vi hafva fördenskull IHJs Departementet begärt att få 

en konstruktions-officer, med hvilken vi kunde rådgöra, 

ställd. till vår disposition, men det har visat sig att alla 

dessa officerare äro så sysselsatta, i andra maktpålig

gande värf, att ingen funnits att dertill använda. 

Fremmande nationer äro nu, på det ifrigaste, syssel

satta med förfärdigandel af pansarklädda krigsångfartyg. 

Frankrike började och England, som följde efter, försöker 

_redan systemet i stort. De öfriga nationerna synas också 

tillegna sig detsamma, ehuru i mindre skala. 

Hos sjömän och vetenskapligt bildade personer äro dock 

åsigterna om fördelen af jernpansarklädnad å krigsfartyg 

ännu mycket olika och stridiga. Vid föi'S\·aret af hamnar 

och floder måste pansarklädda fartyg QtvifYelaktigt vara 

fruktansvärda biträden till befästningar på land, men som 

kryssare, eller sjögående fartyg, betvifta vi deras egen

skapet· och tro ej att de dertill kunna komma att använ

das. Emedlertid, då andra nationer arbeta på deras ut

veckling och fulländande, så få \i icke förblifva overk

samma. 
Den, genom pansarbeklädnaden, så betydligt ökade tyng

den af sjelfva skrofvet; den stora bredd som erfordras 

för att gifva tillräcklig bärighet; det obetydliga kolförråd 

s·oru på en gång kan rymmas ombord; den starkare kraft 

som erfordras för framdrifvandet och den i så hög grad 

ökade kostnaden, äro skäl som tala emot denna klass, 

såsom sjögående fartyg, och hvilka Yi ansett det vara 

svårt att, på ett tillfredsställande sätt, öf\ervinna. För 

flod- och hamntjenstgöring deremot anse Yi att grund

gående, jernklädda ångfartyg, eller flytande batterier, äro 

af den största vigt, och vi känna i denna stund det stora 

behofret af Att ega sådana, å våra floder och hafsvikar, 
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för att !\inga till åt.lydnad af landets kränkta lagar. Vi 

tveka emedlertid icke, oaktadt allt hvad vi deremot hafva 

läst och hört, att uttrycka den åsigten: att intet fartyg, 

eller batteri, det må rara huru starkt bepansrad't som 

helst, kan med framgång strida mot starkt bygda fäst

ningSYerk af sten, hYi!ka, ehuru sammansatta af ett ämne 

som kan sönderSIJiittras af kulor och bomber, dock stå 

på fast och stadig grund och kunna, om så erfordras 

beklädas med huru tjock pansar som helst, under det at~ 
fartyget icke kan bära pansarklädnad ulöf\er en viss be

gränsad tyngd och de1jemte är underkastadt imerk;u af 

vind, sjögång, ström- och tidvatten. 

Pansarklädda fartyg och batterier böra dock, med för

del, kunna användas till forcerande af inlopp förbi sådan~ 

befästningar på land, som, för den åsyftade afsigteos rin

nande, endast behöf\a passeras; till brytande af blockader 

samt till förstörande af tillfälligt uppkastade batterier vid 

inlopp, eller på stränderna af floder. 

Af hvad vi hafva oss bekant om egenskaperna hos olika 

slag af krigsfartyg, så är det för oss tydligt att intet pan

sarklädt fartyg kan gifvas den hastighet som ett, af samma 

lästetal, obepansradt träfartyg, i följd af smidigare former, 

kan erhålla - och att pansarfartygets former, såYäl som 

dess tunga !Jeklädnad, måste göra det till ett långt sämre 

sjöfartyg än ett vanligt fartyg af trä. 

Man kan visserligen säga att ett träfartyg, under strid 

med ett pansarfartyg, !Jiott skulle b!if'a en stor likkista 

för hela dess besättning, men då vi taga för gifvet att 

träfartyget är öfverliigset i hastighet, så synes oss att det 

lätt kan välja sin position och, om så erfordras, hålla 

sig helt och hållet utom skott.håll för pansarfartygels 

kanoner. 
sednare tiders förändringar i projektilernas form och 

aptering hafya framkallat en mängd sinrika uppfinningar 

för motYerkande af deras ökade förstörelseförmåga. Emed-



lertid känna ri intet slags projektiler, som hafra mera 

förstörande rerkan på fartyg, de må rara pansarklädda 

eller ej, än den stora och tunga runda kulan, eller bomben. 

Retflade kanoner hafra stöne skotlvidd, men deras ko

niska kula har icke samma krossande rerkan som den 

runda kulan. 

Det antages, att den tyngsta bepansring, som ett sjö

gående fart yg med säkerhet kan bära, är af 4 ~ tum 

tjocka plåtar, och att. dessa böra rara af segt jern samt 

Yalsade till långa, breda stycken. En sådan pansarbekläd

nad anses kunna emotstå allt slags nu brukligt artilleri, 

på ett afstånd af 500 yards (750 alnar), helst om far

tygets sidor äro tillbakafallande. 

stora plåtar blifra icke så sega då de smidas, som då 

de ralsas. 

Frågan, hururida fyllning af trä, eller något annat ela

stiskt ämne, bakom pansarbeklädnaden, bidrager att min

ska frestningen på skeppssidan af projektilernas anslag, 

är ännu icke afgjord. Major Barnard siiger: "att sätta 

en beklädnad af något e last is k t ämne bakom jernet, är 

att befordra dess förstörelse." Med all aktning för en så 

utmärkt ant!Joritet, våga vi dock framställa så som möj

ligt att en fyllnad bakom pansar11låten af något elastiskt 

ämne (kanske helst af något mjukare träslag) skulle 

kunna minska Yerkan af den utomordentliga frestning på 

skeppssidan, som måste uppstå vid ansl(lget af en grof 

projektil, äfren i sådana fall der plåten icke sönder

spränges. 

Beträffande varaktigheten hos ranliga, opansrade fartyg, 

så råder bland Englands förnämsta skeppsbyggmästare 

mycket olika åsigter om de relativa företrädena lws jern

eller träfart yg. Det uppgif,es, bland annat, att ett jern

fartygs öfrcnatlenskroplJ varar tre gånger så länge som 

dess botten, livaremot ett träfartygs botten skulle vara tre 

gånger så länge som dess öfvenattenskrop11. Vid bestäm· 

mandet derföre om byggande af pansarklädda fartyg med 

skrof af jern eller af trä, å hvilka båda byggnadssätt 

förslag blifvit inlemnade, anser sig kommiteen böra före

slå att försök må göras med ett af hrardera slaget, helst 

båda haf1a utmärkta förespråkare. Ett mycket starkt 

skäl emot jernf'artyg, hrilket, så vidt vi veta, ännu icke 

blifrit öfvervunnet, är dock bottnames starka oxidering i 

salt vatten, och den hastighet med hYilken de öfrertäckas 

med skaldjur och grä:>räxter, och hvaremot ri icke känna 

något kraftigare medel än öf,·erstrykning med renad zink

hviltsfärg, h\'ilken, så länge den sitter qmr, visat sig vara 

det bästa medlet mot detta onda. 

Efter dessa korta och allmänna resonnemanger öfrergå 

vi till en närmare redogörelse för de olika förslag och 

anbud, som blifvit till oss inlemnade. 

Man hat· föreslagit, såsom det säkraste sättet för oss 

att hastigt erhålla jernklädda krigsfartyg, att kontrahera 

med kända engelska fabrikanter om levererande af sådana, 

fullt färdiga; och man har försäkrat oss, att personer i 

England finnas, som äro beredda att åtaga sig sådana be

ställningar, på långt billigare vilkor, än det skulle vara 

möjligt att få dem utförda hos oss, der erfarenhet och 

sl\icklighet i detta slags fartygsbyggnad ännu nästan helt 

och hållet saknas, och der det icke finnes hvarken något 

valsverk som k~n tilh"erka 4 ! tum tjocka plåta1·, ehuru 

vi möjligen skulle kunna smida sådana, eller sådana ma

skiner som, fö1· deras ridare apterande, äro behöfliga. 

Vi anse emedlertid såsom möjligt att förvecklingar, Yid 

aflemnandet, skulle kunna uppstå med engelska regeringen, 

i händelse Förenade Stat.erna skulle företaga sig att låta 

bygga krigsfartyg i England, och äro dessutom af den 

äsigten, att hvarje folk, som kan underhålla en flotta , 

också bör kunna bygga densamma. 

Vårt närmaste behof fordrar, framför allt, anskaffaodet 

af så grundgående och skottskyddade fart yg som möjligt , 
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för våra hamnar, tioder och inlandsfan·atten, och Yi före
slå derföre byggande af fartyg endast af denna klass, 
uppskjutande tills vidare med byggande af stora, sjögående 
pansarklädda fregaUer. l-lär möter oss dock den stora 
svårigheten, att behUfn1 fUrse små fartyg med en pansar
beklädnad som de tyckas l;nappast kunna bära, men vi 
tveka dock icke, det oaktadt, att förrslå drt kontrakt må 
upprättas om byggande af ett, eller flera, sådana fartyg 
eller batterier, af så litet djupgående som är förenligt 
med deras erforderliga bärighet, samt. att Yi, under tiden, 
må insamla den erfarenhet som andra nationer fönärl\at 
l byggande af stUrre, sjögående pansarfartyg, så att vi på 
flottans egna varf må kunna bygga ett, eller flera, sådana 
af den allra bästa modell, i händelse kongressen skulle 
finna skäl att dertill bevilja medel. Det nu anslagna pen
ningebeloppet är icke tillräckligt för byggande af fartyg 
af båda dessa klasser. 

Vi hafya gjort ett sammandrag af alla de förslag, med 
tillhörande ritningar och beskrifningar, som till oss blil\it 
atlemnade, och som vi härjemte bifoga, upptagande här 
nedan, i korthet, de resultat, hmrtill kommiteen kommit 
för hmrt och ett af dem. 

J. Ericsson, New- York (p ag. 19). Denna plan till ett fly
tande batteri är ny, men synes göra batteriet skottfritt 
mot både kulor och bomber. Vi frukta dock att dess 
egenskaper icke äro sådana som erfordras bos ett sjö
gående fartyg, ehuru det dock, i godt väder, bör kunna 
fortskaffas från en hamn till en annan på \'år kust. Vi 
föreslå att försök göres med byggande af ett batteri af 
detta slag, på de föreslagna vitkorena och med borgen 
samt utfästact plikt, i händelse de utlofrade egenskaperna 
skulle slå fel. 

Pris 275,000 dollar. Fart. längd 172 fot; bredd 41 
fot; djup i rummet 111 fot; djupgående 1 o fot; deplace-
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ment 1,255 ton; hastighet 9 "statute miles"; byggnadstid 
100 dagar. 

John W. Nyström, Philadelphia (pag. l). Kanoner, af den 
föreslagna sorten, äro icke kända och kunna således icke 
tagas i betraktande. Fartygels dimensioner äro, förutom 
skottskärmarne, för små för att det skulle kunna tlyta, 
och skärmarne. anse vi icke kunna emotstå skott. Vi re
kommendera icke detta förslag. 

Pris 175,000 dollar. Fart. längd 175 fot; bredd 27 
rot; deplacement 875 fot.; djup i rummet 13 rot; djup
gående t O fot; hastighet 12 knop; byggnadstid 4 månader. 

William Perine, New- York. Ritningar och beskrifningar äro 
ofullständiga. Det sista förslaget (N:o 3), för S\år pan
sarbeklädnad, är det enda som vi tagit under öfrenä
gande, men dertill finnes hvarken ritningar eller modell, 
och fartyget synes oss hnf\a för små dimensioner för att 
kunna bära den föreslagna pansarbeklädnaden och be
styckningen. 

Pris G21,000 dollar. Fart. längd 225 fot; bredd 45 ~ 
fot; djup i rummet 15 ~ fot; deplacement 2,454 ton; ha
stighet 10 knop; byggnadstid 9 månader. 

John C. Le Ji"erre, Boston (p ag. 9 ). Reskrifning;en är· ofull
ständig. Modell medföljde, men Jn·arken pris, dimensioner 
eller byggnadstid äro uppgifna. Rekommenderas ej. 

E. s. Remvicli:, New- Yorlr . Anbudet innehåller ritningar, be
skrifning och modell å ett jernklädt fartyg af stor bärig
het och starkt maskineri, som uppgif\es skola komrna at t 
göra stor hastighet, ega förmåga at.t bära svårt artilleri 
samt derjemte vara skottskyddadt och ett godt sjöfartyg. 

Detta fartygs form, sammansättning och proportioner 
äro nya och ovanliga, och skola säkert komma att ådraga 
sig tekniska och praktiska personers uppmiirksamhet. Det 
är ganska grundgående. HurUYida det: skulle kunna blifva 
ett godt och säkert sjöfartyg, dcrom hafva vi icke någon 
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bestämd öfrertygelse. Dess botten liknar underrattens

skeppet på de flatbottnade fartyg som begagnas på våra 

vestra insjöar och som, enligt hvad vi hafva oss bekant, 

haf,·a gjort sig fördelaktigt kända i alla väder. Den OYan

ligt s\·åra pansarbeklädnaden, som är högt placerad, är 

afsedd att motverka den benägenhet för häftig rullning 

med tsära knyckar, som annars skulle blifva en följd af 

den flata bottnen och det föga djupgåendet. 

Skuiie, efter en fullständigare granskning af förslaget, 

detta fartyg anses komma att blifva ett godt och säkert 

sjöfartyg, så skulle vi vilja föreslå dess byggande på nå

got af flottans varf. Den uppgifna kostnaden, 1,500,000 

dollar, förbjuder emedlertid tanken härpå, intilldess kon

gressen beviljar ytter! i g are medel till fartygsbyggnad. 

Fart längd 400 fot; bredd 60 fot; djup i rummet 33 

fot; djupgående 16 fot; deplacement 6,520 ton; hastighet 

icke under l 8 "miles"; byggnadstid icke uppgifven. 

Whitney ~ Rowland, Brooklyn (pag. 13). Föreslå en kanon

båt af jern med hepansring af jernstänger, täckta med 

tunna plåtar. Priset är icke uppgifvet. Fartygets dimen

sioner äro så små, att vi anse det icke kunna bära be

pansringen. Byggnadstid 5 månader. Rekommenderas ej. 

Fart. längd 140 fot; bredd 28 fot; djup i rummet 13 ~ 

fot; djugående 8 fot. 

Donald Mc Hay, Boston (pag. 6). Fartygets konstruktion 

och bepansring godkännas, men den uppgifna farten är 

för liten. Den stora kostnaden förhindrar kommiteen att 

föreslå dess byggande. 

Pris 1,000,000 dollar. Fart. längd 227 fot; bredd 50 

fot; djup i rummet 2ö-! fot; djupgående 14 fot; deplace

ment 3, l 00 ton; hastighet 6 å. 7 knop; byggnadstid 9 a 
10 månader. 

William H. Wood, Jersey City (p ag. 14 ). Fartyget synes icke 

kunna komma att bära sina kanoner högt nog. Rekom

menderas ej . 
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Pris 255,000 dollar. Fart. längd 160 fot; bredd 34 

fot; djup i rummet 22 fot; djupgående 13 fot; deplace

ment l ,215 ton; fart. ej uppgifven; byggnadstid 4 månader. 

Jferrick ~ Sons, Philadelphia (pag. 7 och 8). Föreslå ett 

fartyg af jem och trä gemensamt. Vi anse förslaget vara 

det !Jästa af alla som blifvit inlemnade å större pansm·

fartyg: och föreslå derföre att kontrakt om byggande af 

ett sadant fartyg må uppgöras, under lämpliga garantier 

och med utfästad plikt, i händelse fartyget misslyckas 

samt med särskild bestämmelse att plåtarue till pansar: 

klädnaden skola vara 15 fot långa och 36 tum breda. 

Pris 780,000 dollar. Fart. längd 220 fot; bredd 60 

fot; djup i rummet 23 fot; djupgående 13 fot; deplace

ment 3,296 ton; hastighet 9 ! knop; byggnadstid 9 må

nader. 

Benjamin Rathburn (pag. 20). Vi rekommendera icke detta 

förslag till antagande. 

Pris ej uppgifvet; fart. längd ej uppgiffen; bredd 80 

fot; djup i rummet 7 4 fot; djupgående 25 fot; deplace

ment 15,000 ton; fart ej uppgifren; beskrifningarne ofull

ständiga. 

Henry R. Dunham, New- Yorl> (pag. 11). Fartyget är alltför 

dyrt med afseende på det beviljade anslaget. Ritningar 

och beskrifning saknas. Vi rekommendera ej förslaget. 

Pris 1,200,000 dollar. Fart. längd 325 fot; bredd 60 

fot; djup i rummet ej uppgifvet; djupgående 16 fot; de

placement icke uppgifvet; hastighet 12 "miles"; byggnads

tid 15 a 18 månader. 

C. S. Bushnell ~ Co. , New-Haven (p ag. 121 ). Föreslå1· ett 

fartyg, beklädt delvis med jernskeno1· och dehis med plåt 

och med uppgifren förmåga att kunna erhålla stor ha

stighet. Fartyget tyckes dock komma att blil\a både för 

lågt öfrer raUnet och för rankt. Kan tillfredsställande 

säkerhet lenmas i dessa fall, .så föreslår komiteen att kon-... 

trakt om byggande af ett sådant fartyg upp~öres. . 



Pris 235,000 dollar. Fart. längd 180 fot; bredd ej 

UPlJgifren; djup i rummet 12} fot; djupgående 10 fot; 

deplacement ej uppgifret; hastighet 12 knop; byggnadstid 

4 månader. 

John Westwood, Cincinnati Ohio (p ag. 7 ). Fartyget af trä 

med bepansring af jern. Planen ganska bra, men fartyget 

tyckes ej Yara bredt nog för att bära pansarbeklädnaden. 

Inga beskrifningar medfölja, endast ritning på fartyget. 

J-1\·arken pris eller byggnadstid äro uppgifna. Rekommen

deras ej. 

Nea(ie .y Levy, Philadelphia (pag. 5). Förslaget innehåller 

hrarken beskrifningar eller ritning, och ej heller uppgifter 

på pris och byggnadstid. Komiteen har således icke tagit 

detsamma i närmare öfYervägande. Fart. längd 200 fot; 

bredd 40 ft'll; djup i rummet 15 fot; djupgående 13 fot; 

deplacement 1, 7 48 ton; hastighet 10 knop. 

JV.·m Nm-ris, New- York (p ag. 6). Jernbåt utan bepansring. 

Fartyget för lite!. Rekommenderas ej. 

Pris 32,000 dollar. Fart. längd 83 fot; bredd 25 fot; 

djup i rummet 14 fot; djupgående 3 fot; deplacement 90 

ton; fart icke uppgifven; byggnadstid 60 a 75 dagar. 

William J(ingsley, Washington (p ag. 10 ). Föreslår ett fartyg, 

beklädt med gutta percha. Rekommenderas ej. fharken 

pris eller dimensioner uppgifna. 

A. Beebe, New- Yorh (pag. 18). Beskrifning och ritningar 

äro ofullständiga. Förslaget godkännes ej. 

Pris 50,000 dollar. Fart. längd 120 fot; bredd 55 fot ; 

djup i rummet ej uppgifvet; djupgående 6 fot; deplace

ment J ,000 ton; hastighet 8 knop; byggnadstid 100 dagar. 

Kommiteen rekommrnderar således följande tre förslag 

till utförande, nrmligen: Bushnel .y Co., New-Haven, Conecti

cut; 1lfcrricli ~ Son• , Philadelphia, och J. Ericsson, New- Yorl; , 
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för hvilka sammanlagda kostnaden uppgår till 1,290,250 

dollar, lemnande 209,750 dollar af anslaget odisponerade. 

Hvilket allt vi få vördsamt öfverlemna. 

Joseph Smith. 

II. Paulding. 

C. H. Davis. 

Af offanstående betänkande synes att kapten Ericsson 

icke saknade medtätlare, och att af 17 inlemnade förslag 

endast tre erhöllo kommitcens förord. 

Dessa tre förslag antogos också genast af sjöministern 

till utförande och Nordstaternas första pansarfartyg "Moni

tor", "Galena" och "Ironsides" blefvo sålunda byggda. Af 

dessa vann, som bekant är, "Monitor" ett sådant erkännande, 

att den gifvit namn åt en hel klass krigsfartyg, bYars an

tagande, med mer eller mindre modifikationer, numera blifyit 

en nödvändighet inom alla mariner. 

Kommiteens betänkande afgafs, som nämndt är, den 16 

Sept. 1861, och den 8 nästföljande Mars afgafs till sjömini

stern följande rapport: 

Förenade Staternas ångare "Monitor, 

Hampton Hoads d. 8 Mars 1862. 

Sir! Jag har äran rapportera att jag anlände till denna 

ankarplats i dag kl. 9 e. m. och att jag är beordrad att 

ofördröjligen afgå för att bistå ''Minnesota", på grund 

nära Newport News. 

Vördnadsfullt Er ödmjuke tjenare 

.John L. Worden, 

Honorable Gideon Wellr.$ , 
Sjöminister. 

Chrf-Löjlnant. 
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Fiir att bevaka den vigtiga positionen \'id "Cheasapeake 

bay" hade Nordstaterna fem fregatter stationerade vid "Hamp

ton Roads". Af dessa voro 2, nemligen "Congress" och 

"Cumbrrland" segelfartyg och de öfriga eller "S:t Lawrence", 

''Roanoke" och "Minnesota" försedda med ånga. Då Moni

tor på aflonen anlände till stället hade Sydstaternas pansar

fregalt "Mrrrimack" just dragit sig tillbaka från dagens 

strid. ''Curnberland" låg sjunken; "Congress" hade tagit 

eld och sedan sprungit i luften, och ''Minnesota", sönder

skjuten och illa medfaren, stod på grund, ett lätt byte för 

"M . k" .. d f 
: ernmac , som vanta es örnya striden följande dag. 

Men ''Merrimack", som, enligt en amerikansk författares 

uttryck, "hade utiifrat en förstörelseförmåga mot N ordsta

"ternas opansrade fregatter, snarlik den som en tjur skulle 

''kunna ulöfva i en porcelainesbod", hade nu fått en like, 

och till och med en öfverman, på platsen. Kl. 12 på natten 

ankrade "Monitor" tätt invid "Minnesota", och då ''Merri

mack" följande morgon återkom för att fortsätta föJ'störelse

wrket trälfade hon, till sin förvåning, en liten kraft.ig 

kämpe, som hon, i morgondisan, icke ens ansåg vara ett 

krigsfartyg förr än hon erfor verkan af dess grofra artilleri. 

"Minnesota" blef ej förstörd och ingen af de öfriga fregat

terna heller. "Monitor" lade sig emellan, och upptog stri

den, som varade, med mer eller mindre uppehåll, till kl. 

12 m. d. , då "lJerrirnack", synbarligen skadad, j~mte sina 

följeslagare, åten·ände till Norfolk, hvarifr·ån hon utgått. 

De hufmdsaldiga rapporterna om dessa båda dao-ars 
" 

strider äro afgifna af cheferna på "S:t Lawrence", ''Hoa-

nake" och "Minnesota"; men ehuru af största intresse, så 

äro de dock för långa för att intagas här· Chefen på 

"Monitor", löjtnant Worden, hade blifvit sårad och kunde 

icke sjelt' afgifva någon rapport. Hans förste maskinist, ~h 

Stimers, skref dock genast, efter stridens slut, ett enskildt 

bref till kapten Ericsson, hvilket är så karaktäristiskt och 

derjemte så kort, att det lämpligen kan citeras. Det 1 yder : 

Dear Sir! 

Pansarfartyget Monitor, 

Hampton Hoads d. 9 Mars 1862. 

Efter en stormig resa, som visade Monitor vara det 

bästa sjöfart.yg jag någonsin farit på, slogos vi i dag på 

förmiddagen med Merrimack und er mer än tre tirnrnar. 

Vi manöHerade omkring redden här och rusade mot Inar

andra med ömsesidig ifver. Jag anser att båda fartygena 

fördes med tapperhet. Vi träfi'ades af 22 kulor. styr

huset 2 gånger; tornet 9 gånger; sidopansern 8 gånger 

och däcket 3 gånger. Den enda sårbara punkten var 

styrhuset. Ett af de svåra timren ( 9 tum högt och 12 

tum tjockt) är bräckt itu. Kulan träfl'ade straxt utanför 

der chefen hade sitt öga, hvilket han fick förstördt och 

det andra för tillfället skadadt. Timret är icke helt och 

hållet itu, blott bräckt och inböjdt l~ tum. filerrimack 

försökte att "ränna ned oss" så som lwn gjorde med 

Cumberland i går, men hon fick värst ondt af det sjelf. 

Hennes bog gick långt in öfver vårt däck, men \·årt skarpa 

vaterbord skar igenom jernklädnaden på hennes stäf och 

långt in i hennes timmer, så att hon gör inte om den 

manövern en gång till. Hon gat' oss en förfärlig stöt, 

men skadade oss icke det minsta. Det är nätt och jemt 

att vi kunna se stället der sammanstötningen skedde. 

Tornet är en utmärkt byggnad; skölden är icke så bra, 

men pendlarne äro förträfi'Iiga , ehuru jag icke kan säga 

huru de tåla skott, emedan de rj blefvo t.rätfade. 

Ni har fullkomligt rätt bedömt wrkan af skott på en 

per<>on inuti tornet, då han står nära det srälle, som träffas 

af kulan. Tre man blefvo, vid olika tillfällen, kullkastade. 

Jag var en bland dem. De båda andra måste föras ned, 

men jag kände alls ingen olägenhet, och de andra voro 

också återställda innan striden ''ar öfver. Kapten Worden 

tog sin plats i styrhuset. Löjtnant Green skötte kanonerna 

och jag svängde tornet, tilldess chefen blef slirad, då 
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löjtnant Greene aftöste honom och jag besörjde rikt

ningen. 

Kapten Ericsson, jag gratulerar Er till denna stora 

framgång! Tusenden hafm denna dag välsignat Er. Jag 

har hört hela skeppsbesättningar hurra för Er, och alla 

känna vi att Ni har räddat denna vigtiga plats åt Natio-

nen o-rnom att förse oss med medel att kunna borl.drifva 
' "' 

en pansarfregatt, som, in t iii vår ankomst, var oinskränkt 

herre öfver våra kraftfullaste krigsfartyg. 

Jag är, med stor högaktning, Er trofaste 

Alban C. Stimers 
(Chicf-Enr,i nrcr). 

Kapten J. Ericsson 
New-York. 

Hos Norra staternas befolkning hade, en Hmg tid före 

striderna vid "lhmpton Roads", herrskat stor oro med an

ledning af ryktena 0111 sydstaternas försprång i byggande af 

pansarrartyg och de fruktansvärda egenskaper, som, med 

skäl, tillskrefvos deras pansarfregatt "Merrimack". Af denna 

anledning, såväl som derför att han utfäst sig att bygga sitt 

fartyg färdigt på l 00 dagar, arbetade också kapten Ericsson 

på det mest outtröttliga sätt; men, alla ansträngningar oak

tadt, uppstodo dock efter hand så många svårigheter att 

öf,·eninna vid utförandet af detta, i Amerika ännu fullkom

ligt nya och ovanliga, arbete, at.t fartyget ej blcf färdigt 

förr än de första dagarne af Mars. 

Sedan beundran för kapten Ericsson och hans "Moni

tor", lnilken efter underrättelsen om sista dagens strid vid 

"Hampton Roads" knappast käode några gränsor, hunnit 

lägga sig något, började allmänheten fundera öfver orsa

kerna, llVarföre "Monitor" icke förr varit på stället, så att 

den kunnat förekomma första dagens stora olyckor, och 

skulden kastades, som vanligt, på styrelsen, hvilken påstods 

hafva vållat uppskof och försinkningar •;id beställningen af 
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de pansarfartyg, hvartill kongressen gifrit anslag. Det dröjde 

också icke länge innan Norra staternas största och mest 

inflytelserika tidning, den mindre väl ansedda, men af alla 

fruktade, New- York Herald, till en del redigerad af ett snill

rikt men fåfängt fruntimmer, M:rs Bennet, uppträdde med , 

skarpa anklagelser härför mot sjöministern, hvilket föran

ledde kaplen Ericsson att till James Gordon Bennet, Esqr , 

den ifrågavarande fruns man, och ansrarig utgifrare af He

rald, aflåta efterföljande bref, hrars innehåll helt och hållet 

afbröt klandrets udd och skärpa. 

Brefvet lyder: 

New-York den 25 April 1862. 

Sir! I Edra anmärkningar, i dagens Hera! d, mot Sjö

försrarsdepartementets åtgöranden, med afseende på ''Moni

tors " byggande, har Ni kommit ait göra sjöministern stor 

orättvisa. En hastigare och mera beslutsam handling än 

Sjöförsvarsdepartementets torde, i motsrarande fall aldrio-
' "' 

någonstädes hafm egt rum. Kommiteen af sjöofficerare, 

som var nedsatt af sjöministern för att granska de kon

struktionsförslag som blifvit till departementet inlemnade 
' uppehöll mig, med afgifrande af förklaringar öfver mitt 

nya system, mindre än två timmar. Efter ytterligare två 

timma1·s förlopp hade kommiteen fatt.at sitt beslut, och 

så snart den hade inlemnat sitt gynsamma ut.låtande till 

sjöministem, blef jag uppkallad till honom, som icke 

uppehöll mig fullt fem minuter och som, för att vinna 

tid, beordrade mig att genast börja arbetet (go ahead at 

once), hvarföre också det jern, som nu utgör "~fonilors" 

köl, redan drogs igenom valsarne medan departementets 

civilpersonal ännu voro sysselsatta med att göra utkast 

till kontraktet. 

Jag är, högaktningsfullt, Er ödmjuke tjenare 

James Gordon Bennet> Esqr. 
J. Ericsson. 

4 
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Af allt hvad som redan från början blirvit omnämndt i 

detta föredrag, synes också att sjöministern icke, med skäl, 

kunde anklagas för söl och långsamhet. Skulle någon kunna 

klandras derför, så är det, utan tvifrel, kongressen, som 

lät en hel månad förgå, från den 4 Juli då sjöministern be

gärde penningar till byggande af pansarfartyg, till den 3 

Auausti då den först beriljade anslag dertill. 

o Frän den s Mars till den 29 December förblef' "Moni

tor" stationerad vid Hamp!on Roads, och deltog under denna 

tid i flera strider med shäl fartyg som landbatterier, utan 

att någon enda gång Ilafra blifYit genomträngd af någon 

kula eller erhållit svårare skada. Emedlertid behöfdes hen

nes nänaro Yid Charleston och den 29 December lenmade 

hon "Hampton Roads", bogserad af ångfartyget "Rhode Is

land". Detta var "Monitors" sista färd. Hunnen något sö

der om bankarne utanför Kap Hatteras, sjönk hon, under 

hårdt ,·äder, i öppna sjön, den 31 December kl. l på mor

gonen. Rapporten härom, från hennes dåvarande chef, kom

mander Bankhead, lyder som följer: 

Förenade staternas ångare Rhode Island 

den l Januari 1863. 

Sir! Jag har deri äran rapportera att "Monitor" lem

nalle "Hampton Roads", bogserad af Förenade staternas 

ånaare "Rhode Island", den 29 nästlidne December kl. 

2 ~. 30 min. e. m. Vinden var laber från S.V., vädret 

klart och behagligt, med alla anledningar alt fortfara så. 

Passerade Kap Henry kl. 6 e. m. Smul sjö och allt väl. 

Under natten fortfor vädret godt till kl. 5 f. m., då vi 

började känna sydlig dyning jemte ökad vind från S.V., 

hvarvid sjön reste så att den bröt öfver slyrimset för-ut 

och slog mot foten ar tornet, dock icke med tillräcklig 

styrka för att bryta öfyer detsamma. Farten var 5 knop. 

Efter någon tids förlopp funno Yi att drefpackningen 

umler och om kring tornets fot hade lossnat något i följd 
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af tornets rörelse då fa rtyget satte eller l'ullade, men ma

skinpumparne höllo fullkomligt läns och rakthafrande 

maskinisten rapporterade att de till och med emellanåt 

"sögo torrt". Inga anledningar Ull oro ~. förefunnas såle

des ännu. 

Vädret rar, under hela dagen, ombytligt med tillfälliga 

byar af vind och regn. På eftermiddagen lade dyningen 

sig något och maskinpumparne roro fortfarande tillräckliaa 
"' att länsa ut allt det ratten som inkom genom synhålena 

på styrhuset, genom klyset och rid tornets fot. 

Kl. 7 t. 30 min. e. m. drog vinden sig mera sydlig och 

tilltog i styrka så, att sjön reste ganska betydligt Jag 

beräknade fartygets ställe, som befanns vara 15 mil sö

der om Kap Hatteras. Bogseringen började nu Yerka 

mehnligt på Monitor, som giorde svåra girar och tog in 

mycket vatten vid foten af tornet. Jag beordrade derföre 

maskinisten att slå an Worthingto n-pumpen och att klar

göra Centrifugal-pumpen, samt att rapportera till mig om 

vattnet ökade sig. 

Kl. 8 e. m. hade sjön tilltagit så betydligt och fartyget 

börjat arbeta så mycket, att sjöarne, som gingo helt och 

hållet öfver styrhuset, stänkte öfver in i tornet och stun

dom ända upp i lufttrummorna. Jag observerade nu att 

fartyget, då det rullade öfver åt sidan, reste den utskju

tande pansarklädda delen af sluofvet så högt öfver sjön, 

att dess undra, flata sida Yid tillbakarullningen slog i 

vattnet med en våldsamhet, som skakade hela fartyget 

och förorsakade att packningen, kring foten på tornet, 

alltmera lossnade. Jag signalerade derföre, flera gånger, 

till Rhode Island att stoppa, på det jag skulle kunna ut

röna om Monitor dervid vakade bättre och tog in mindre 

vatten, men enda verkan deraf var att hon, så snart far

ten upphörde, kastade sig tvärs emellan sjöarne och rul

lade väldsamt. :&Iaskinisten rapporterade nu att han måste 
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slå an Centrifugal-pumpen, emedan de öfriga pumparue 

icke voro nog för att hålla läns. Jag gaf honom order 

att göra så genast och att rapportera till mig huru det 

verkad e. Sjön reste fortfarande och fartyget gräfde våld

samt med bogen. Maskinisten rapporterade att pumparne 

gingo bra, men att de icke hade någon verkan på vatten

höjden, som nu l:ade stigit flera tum öfver durken i ma

skinrummet. 
Sedan ;:attnet i fartyget, oaktadt pumparne en god 

stund yarit i full verksamhet, stigit betydligt gjorde jag 

kl. 10 t. 30 min. e. m. den öfYerenskomna signalen om 

'<distress". Jag löpte derrid upp långs sidan på "Rhode 

Island" och tillkännagaf att vi Yoro i sjunkande tillstånd, 

samt begärde att båtarne måtte sändas för att berga be

sättningen. Jag fann nu att den svåra bogserkabeln, se

dan bogseringen upphört, gjorde fartyge t ohanclterligt, 

helst maskinen måste hållas i gång för pumpningen, hYnr

före jag lät kapa densamma. Dervid sköt Monitor fram 

tätt i lä om Rhode Island , stundtals nästan vidrörande 

henne. Vattnet fortfor att stiga och hade nu gått in i 

askugnarne. TYå båtar kommo från Rhodc Island, i hvilka 

jag beordrade löjtnant Greene att låta gå så många man 

som båtarne kunde bära. Medan han var sysselsatt här

med, hvilket var ett ganska farligt arbete, emedan sjön 

bröt helt och hållet öfver Monitors däck, kommo båda 

fartygena att stöta emot hvarandra, hYanid en af båtarue 

var nära att krossas, och Rhode Island sjelf sräfrade i 

den största fara, emedan vår skarpa, hårda bog oYilkor

ligt hade bräckt in i hennes sida i vattengången, om stö

ten varit det minsta häftig. H on satte derföre genast 

framåt, så att fartygena åtskiljdes något. Kl. 11 t. 30 

min. e. m. arbetade maskinerna ännu långsamt, och alla 

pumparue voro i verksamhet, medan vattnet fortfarande 

ökade sig i fartyget. Sjön var mycket hög och bröt yåJd

.samt öfver hela däcket, så att det var mycket svårt att 

komma frå11 tornet till båtarne. Flera man hade redan 

denid blifvit spolade öfverbord. 

Medan vi räntade på båtarne, som afgått med en last 

folk, att komma tillbaka, rapporterade maskinisten att 

vattnet gått upp i eldstäderna och släckt elden så att 

maskinen stannat, och kort derefter anmälde han alt alla 

pumparne också upphört att gå. Folk hade derförinnan 

blifvit fördelade till vattenlangning med pyttsar, icke i 

hopp att derigenom vinna någon väsendtlig fördel, utan 

för alt gifra manskapet någonting att göra. Så snart 

maskinen stannat, kastade sig fartyget, som icke längre 

gjorde fart och kunde styrns, tvärs för sjön och rullade 

denid så våldsamt, att det var omöj ligt för de återkomna 

båtarue att komma oss nära. Jag befallde derför att låta 

, gå ankaret och sticka kättingen på tamp, i hopp att far

tyget derigenom skulle "se opp" och vända stäfren mot 

sjön. Lyckligtvis gjorde hon så. Då vattnet nu ökade 

sig hastigt och fartyget hade sjunkit så mycket, att däcket 

tycktes vara i jemnhöjd med vatt enytan, så befallde jag 

alle man ombord att lemna tornet och söka räddnino- i 

båtarne. Jag fick sjelf tag uti fånglinan till en af ~å
tarne, lnilken, medelst åromas tillhjelp, höll sig fri från 

sidan, och hade så många man som jag ansåg att båten, 

i den sYåra sjön, kunde biira att gå i densamma. Det 

fanns do ck flera man, både inuti och ofl'anpå tornet, som, 

antingen af fruktan för att blifra spolade öfverbord eller 

förlamad e af skräck, icke kunde förmås att komma ned 

från tom et, lll'arföre de sannolikt gätt förlorade med far

tyget. Kännande att jag gjort allt i min förmåga för alt 

rädda fartyg och besäUning, Jwppade jag nu i den djupt 

lastade båten och lemnade Mon itor, In-ars tunga, lång

samma rörelser utYisade, att hon icke hade lång tid qvar 

att flyta. 

En kort stund efter det vi hade kommit ombord på 

Ehode Island gick Monito r till botten . 



54 

Jag kan icke underlåta att omnämna l{apten Trenchards 

och hans officerares outtröttliga bemödanden att göra allt 

möjligt för att rädda nionitors besättning, hvilket, i följd 

af den höga sjön och den stora faran vid att nalkas 

Monitor, var ett utomordentligt svårt företag. 

På samma gång som jag måste beklaga förlusten af 

tlem som blefro borta, kan jag icke annat än glädja mig 

öfYer, att så många, under förhanden rarande omständig· 

heter, kunde räddas. Hopp finnes också, att en af bå

tarne, .som ännu saknas, må hafva varit i stånd att rädda 

dem som nn·o qrar ombord, eller att den hunnit fram så 

tidigt, att den kunnat berga dem som icke genast gingo 

till botten med fartyget, då tlet sjönk. Vid mönstring 

med besällningen ombord på Rhode Island befanns att 

fyra af befälet och 12 i:lf manskapet saknas, å hvilka 

förteckning hä1jemte följer. 

Jag har den fasta öfvertygelsen, att Monitor måste hafva 

spmngit läck någonstädes i bogen, der fartygets botten 

och pansarklädnad äro förenade, ' och att denna läcka 

blifrit förstorad genom den flata öfrerbyggnadens \åld

samma slag mot vattnet hYarje gång fartyget kom ned 

mot sjön. 
Då maskinpumparne ensamma kunde hålla fartyget läns 

till kl. 7 e. m. och då kort derefter alla pumparne, med 

en sammanlagd länsningsförmåga af minst 3,000 kannor 

i minuten, icke endast Yoro m stånd at t minska vatten

(jYantiteten i fartyget, utan till och med icke kunde hindra 

;attnet från att alltjemt stiga högre, så måste det före

finnas giltiga skäl till denna min åsigt. 

Innan jag afslutar min rapport måste jag omnämna det 

kalla lugn och den ögonblickliga åtlydnad af alla order, 

som befälet och besättningen under hela tiden ådagalade. 

Med undantag af några bland manskapet, af hrilka många 

roro till sjös för första gången, fanns ingen enda man 

ombord som visade minsta tecken till fruktan eller panisk 
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förskräckelse, oaktadt omständigheterna roro sådana att 

de kunde pröfva det djerfraste mod. Särskildt anhåller 

jag att för amiralen och departementet få nämna löjtnant 

Greene och acting master Stodder, hvilka förblefvo hos 

mig intill sista stunden och genom deras exempel och 

l!ållning rerkade lugn, ordning och lydnad hos manskapet. 

Jag måste också särskildt nämna masters mate Peter 

Williams och Hichard Anjier, qrartermaster, llVilka båda 

ådagalade de bästa egenskaper såsom män och sjömän. 

Den sednare förblef ända in i sista stunden orubbligt på 

sin post vid roret och svarade, på min tillsägelse att gå 

i båten: "Nej, Sir! inte förr än Ni går sj el f." 

Officerame och besättningen förlorade rid tillfället alla 

deras tillhörigheter, med undantag af de kläder, som de 

hade på sig, då de blefvo räd'dade. 

Ingen man erhöll någon betydligare skada, med undan

tag af biträdande läkaren m:r Weeks, som fick sin ena 

hand så illa klämd, att flera fingrar måste amputeras. 

Kapten Trenchard och hans officerare hafva risat oss 

all möjlig rälvilja, och vi stå till dem i största förbindelse. 

Vördnadsfullt, Er ödmjuke tjenare 

J. P. Bankhead, 

t. f. (Acting) Konteramiral S. P. Lee, 

Chl'f för N. Allantisiw IJ]ockaclesl<adern. 

Commander. 

Efter en tjenstgöring af knappa 10 månader hade "Moni· 

tor" sålunda gått till hvila i hafvets djup. Det var en kort 

karrier, men, till sina följder, den märkvärdigaste, som nå

got fartyg någonsin gjort eller torde komma att göra. 

Dess sjunkande väckte nära nog lika stort uppseende 

som dess första strid, men naturligt\"is af helt annan be

skaffenhet. Till en böljan antogs allmänt att sjelfva fartyget 

hade sprungit läck sålunda, att den s. k. öfverbyggnaden 
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eller pansarklädda delen af skrofvet hade dehis, synnerli

gen i bogen, lossnat, eller öppnat sig från den undre eller 

obepansrade delen, och att detta hnfmdsakl igen vållat sjunk

ningen. Huru härmed förhöll sig kan dock, numera, aldrig 

blifva utrönt till full komlig visshet, men sednare erfarenheter 

hafva dock gjort det högst osannolikt att "Monitors" skrof 

haft en sådan läcka. 

Redan den 20 Januari, således knappt tre Hckor efter 

"Monitors" sjunkande, uthärdade en annan monitor "Wee

hawken", under befäl af kapten Horlgers, i öppna sjön mel

lan New-York och "Cheasapeake bay", en af de Yåldsam

maste vinte rstormar, som någonsin eger rum på denna far

liga kust, och inom slutet af nästföljande Mars månad hade 

icke mindre än 8 a 10 monitorer gjort den långa, svåra fär

den från New-York, eller från Cheasapeake bay, till Charle

ston, der de skulle samlas för att göra gemensamt anfall. 

A Ila hade derunder haft mer eller mindre hård t Yäder att 

uthärda, älVensom mer eller mindre svårighet att hålla sig 

läns, men kommo dock lyckligt i hamn, och dit inkomna, 

befunnas de alla vara fulllwmligt täta, så snart sjön iclw 

längre spolade ö{ver deras däck. 

Bland dessa monitorer u1r äfren "Passaic", hYars chef, 

kapten Drayton, rapporterade att hon sprungit en srår läcka 

i bogen, just i föreningen mellan pansarbeklädnaden och 

hottenskro[\et, och att hela öf\erbyggnaden hade gifYit sig 

så att den sannolikt skulle blif\it helt ocb hållet bortsliten, 

hade fart.yget nödgats uthärda ännu några timmars s rår sjö. 

Denna uppgift har emedlert.id >isa t sig Yara gru ndad på nå

got misstag hos knpten Drayton , ty Passaic har sedermera 

nrit upphalad på land, hvnrvid befanns, Yid noggrann be

sigtning, att örverbyggnaden, rund hela fartyget, yar lika 

tätt och fa1o;t ansluten till bottenskro!\et, so m dä fartyget 

,·ar nylt, och att ingen enda nagel hade gått förlorad och 

ingen enda fog giffit eller öppnat sig. 
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örvertygelsen är derföre numera, i Amerika, den: att 

monitorernas skrof äro, till konstruktion och sammansätt

ning, fullkomligt starka och sjösäkra, och att all fara för 

sjunkning uteslutande härllyter från ofullständigt tätande af 

de nödvändiga genombrytningacne i deras däck. Lyckas 

man att uppfinna medel, hvarigenom Öppningarne för torn, 

l\ättingar m. m kunna tätas på ett fullt tillförlitligt sätt, 

och deroro är godt hopp, så kan man utan öfverdrift påstå 

att monitorerna blifYa i stånd att, med lika säkerhet som 

hvilket annat ångfartyg som helst, verkställa direkta sjöresor 

eller öfverfarter i öppna sjön, och då monitorerna från bör

jan icke Yarit afseelda att vara någonting annat än svårt be

styckade, skottskyddade kanonbåtar, så bör man icke fordra 

några vidare sjöegenskaper af dem. 

Såsom nnligt, i alla dylika fall, st1·ida Engelsmän och 

Amerikanare om !nem äran tillkommer att hafya uppfunnit 

det roterande tornet m. m., som utmärker det nya monitor

systemet. Engelsmännen påstå att det är kapten Cowper 

Coles i engelska flottan, och Amerikanarne att det är kapten 

Ericsson, som denna heder tillfaller. 

Följande handlingar, h\ilka förvaras i SjöförsYarsdeparte

mentets i Washington arkiv, torde bast visa huru härmed 

förhåller sig. 

Bre{ från lwplen Ericsson till sjöministern Hon. Gideon Welles . 

New-York den 28 Juni 18t-i2. 

Sir! Jag ha1· den äran att hä1jemte öl\"erlemna kopior 

af förslag och ritningar till ett skottfritt batteri med ro

terande sköld, konstrueradt af mig oeh öfrerlemnadt till 

H. M. KPjsar Napoleon lH under år 1854. 

Flera personer af engelska regeringen, äfrensom fram

stårnde medlemmar af parlamentet, hafva nyligen öppet 

förklarat att den roterande sliölden är en uppfinning af 
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kapten Cowper Coles i engelska flottan, och påstå der

före att de principer, hvarefter Förenade staternas kanon

båt "Monitor" är konstruerad, hafva utgått från en en

gelsk sjöofficer. 
Offentliga handlingar visa att kapten Coles år 1855 

föreslog för Amiralitetet byggande af en sorts flåte ("raft"), 

försedd med en stillastående sköld, till skydd för kano

nerna, och att kapten Coles, kort derefter, med biträde 

af personer, anställde i den namnkunnige ingeniören E. 

K. Brunels tjenst, uppgjorde ritning å denna tlåte. Tryckta 

dokmnenter gifra vidare rid handen, att kapten Coles 

1859 föreslog en roterande sköld. "Biackwoods 1\'Iaga

zine" för December 1860 innehåller ritning å denna sköld, 

jemte mekanismen {ör att svänga den med handlwaft. 

Jag behöf\er således ej påpeka grundlösheten af på

ståendet att kapten Coles är uppfinnare af den roterande 

skölden, hrilken utgör en så framstående egenhet i ko1-
struktionen af Förenade staternas kanonbåt ~fonitor. 

Jag hemställer vördsamt att Ni behagade anbefalla, a t 

de hosgående handlingame blifva inregistrerade och för· 

varade i Departementets arkiv, för att kunna tjena till 

framtida efterrättelse. 

Hon. Gideon Welles, 
Sjom[uistcr, Washinslon. 

Jag är, Sir! Er ödmjuke tjenare 

J. Ericsson. 

Utdrag af Förslag till nytt system för anfall till sjös"). 

Fartyget bygdt helt och hållet af jern. Nollspantet 

triangulärt. Kö len bred och ihålig, försedd med ballast 

'') Delta försla{i öh-erlcmnadcs ffCnom s laden New-York till K~jsar Na

poleon drn 26 Sept. :183 -1. li:rjsarcn afrraf senast int~-g om dess mot

!öp,·andc. 
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för att motYerka skrofyets öfvertyngd. Fartyget måttligt 

skarpt i båda ändarne. Däcket, kupigt både långskepps

och tvärskepps-vägen, med en stigning af 5 fot, täckes 

helt och hållet af 3 tum tjocka jernplåtar, och utskjuter 

8 fot utanför propellern och roret. I midten är en öpp

ning, 16 fot i diameter. Denna öppning är täckt med 

ett halfsferiskt torn af 6 tum jjock jernplåt, roterande 

kring en pivot, och satt i rörelse af ångkraft, medelst 

utvexling. Fartyget framdrifves af en kraftig ångmaskin 

med propeller. Behöflig luft, såväl till eldens underhål

lande som för ventilation, erhålles genom sjelfverkande 

centrifugla fläktar, som indraga luften genom en mängd 

hål i tornet. Den förorenade luften utdrifves genom rör, 

ledande till andra sådana hål i (]äcket och i tornet. Om

gifvande föremål kunna ses genom mindre öppningar, an

bragta, för sådant ändamål, på lämpliga ställen och för

sedda med reflekterande kikare, hvilka, efter behof, kunna 

utföras eller dragas tillbaka. Rorstocken går igenom en 

vattentät packningshylsa, så att roret kan skötas inuti 

fartyge t. Kulor som träffa däcket afstudsa derifrån, medan 

bomber som springa äro oskadliga, och kulor som träffa 

tornet springa sönder (om de äro af gjutjern) eller af

studsa mot tornets bugtiga yta. 

Detta nya anfallssystem lemnar en hel flotta, under 

stiltje eller laber Yind, i ett enda fartygs magt. Att äntra 

delta fartyg låter sig ej göra, emedan tornet kan svängas 

med största lätthet, och kanonerna sålunda hastigt kunna 

riktas åt ln-ilken punkt af horisouren som helst för att, 

med skrå och kartescher, förstöra de annalkande båtarne. 

Under strid böra kanonportame alltid hållas vända från 

fienden, utom vid sjelfra skotllossningen, lwilken bör ske 

under det att tornet är i jemn, fortgående onwridning, 

helst sidoriktningen, på nära håll, är lätt att taga. 
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Af dessa handlingar, hvilkas vittnesbörd icke kan jäf

vas, framgår tydligt att kapten Ericsson icke hemtaticteerna 

till sin Monitor från någon annan, känd, inrentor, utan att 

de utgått direkte ur hans eget hufvud, och således icke 

kunna vara tagna från kapten Coles, hvilken sednare, ut

märkte person, då man jemför data, snarare skulle kunna 
förmodas i någon mohn haha hemtat ideen till silt namn

lmnniga tornfartyg "Royal Sovereign" från John Ericsson, än 

tvärtom. 
En ledamot af detta Sällskap, som, under sina många 

och ridsträckta sjöresor, Yarit i närmare beröring med flera 

af engelska flottans mest framstående officerare, har af dem, 

vid olika tillfällen, erhållit följande sammanstämmande upp
gifter, som tyda härpå, och som han benäget tillåtit mig 

att här meddela. 
"Uti ett af de stora krigsråd, som under Krimkriget 

"höllos i Paris, under Kejsar Napoleons presidium, fram

"Jade Kejsaren för de församlade befälhafrarne det Erics
"sonska monitorförslaget, hrilket, sedan det blifrit för
''kastadt af de franska amiralerna, öf\erlemnades till be
"fälhafvaren öfrer Medelhafstlottorna, sir Edmund 1-yons, 
"med rättighet att öfrersända detsamma till England för 
"att der pröfvas Men äfven i England blef det under
"kändt, och man började der, i stället, att bygga pansar
"batterier efter ritningar, som blifvit uppgjorda i Frankrike. 

"Sir Edmund Lyons' då\arande adjutant Yar hans sy
"sterson, löjtnanten (numera kapten) Cowper Coles, hvil
"ken, i denna ställning, måste hafva varit i tillfälle att 

"taga kännedom om det ifrågaYarande förslaget, och det 

"anses derföre, af en del personer inom engelska flottan, 
"såsom möjligt, att han, af detta förslag, i viss mohn in

"hemtat de första ideerna till det tornfartyg, som han, 

''efter krigets slut, föreslog att Engelska Amiralitetet 

"skulle låta bygga, och som mt är det Yidtberyktade 

''Royal SoYereign". 
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Det är sorgligt att hela folk äro lika afundsjuka od 

orättvisa som enskilda personer kunna vara det, helst då 

det gäller stora nationer, som borde Yara för stolta att lysa 

med lånade fjedrar. Men sanningen är, att allt som de stora 
och goda egenskaperna Yäxa hos ett folk, så utveckla sig 

också de små och dåliga, och derföre är det som Engels

männen vilja taga hedern af Monitors konstruktion från 

Amerikanarne, och som ingen af dessa båda stora nationer 

är villig erkänna att det skapande snillet, denna gång, icke 

utgått från någon al' dem, utan från en infödd sYensk man. 

Sjöexpeditioner med K. Floltans fartyg 
år 1865. 

Carlslirona station. 

Fregatten Vanadis. Chef, komm.-kapt. o. ridd. J. L. Me

lander. Expedition till Norra Amerika och Vestindien, fort
gående sedan 1864. Armönstrade den 13 Juni. 

D:o. Chef, komm.-kapt. o. ridd. K. L. Natt och Dag. 

Expedition till Norra Amerika och Vestindien. Inmönstrade 
d. 23 Sept. Expeditionen fortgår. 

Fregatten Norrlröping. Chef, kapt. o. ride!. F. F. Thom
son. Expedition t il! Portugal och i Öster- och Nordsjön. 

Inmönstrade d. 20 Maj, afmöns!rade d. 18 Nov. 
J(orvetten af Chapman. Chef, komm.-kapt. o. ridd. A. 

Herkepe. Kadettexercisfartyg. Expedition till Spanien och 
i Nordsjön. Inmönstrade d. 24 Maj, afmönstrade d. 29 Aug. 

J(orvetten Najaden. Chef, kapt. o. ridd. J. C. Danck

wardt. Expedition till Archangel, Östersjön och Bottniska 

viken. Inmönstrade d. 20 Maj, afmönstrade d. 21 Okt. 
J(orvetten Gefle. Chef, kapt. o. ridd. A. Pettersen. Ex

pedition till vestra Afrika oeh Medelhafvet, fortgående se

dan 1864. Afmöns!rade d. 2:3 .runi. 
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J(m·vetten Gefle. Chef, kapt. o. ridd. C. Kleman. Ex
pedition till Sydamerika. Inmönstrade d. 23 Sept. Expedi

tionen fortgår. 

J(orvetten Thor. Chef, kapt. o. ride!. grefve A. Cronstedt. 
Expedition i Nord- och Östersjön. Inmönstrade d. 26 April, 
afmönstrade d. 28 Juli. 

J(orvetten Orädd. Chef', kapt. A. W. Zethelius. Expedi
tion på Norges vestknst och Östersjön. Inmönstrade d. 3 

1\Iaj, afmönstrade d. 9 Dec. 

Briggen Nordenslrjöld. Chef, kapt. o. ride!. L. Pantzer
hjelm. Expedition i Nord- och Östersjön. Inmönstrade d. 
20 Maj, afmönstrade d. 23 Aug. 

Tornfarttjget John Ericsson. Chef, kapt. o. ridd. S. La
gerberg. Expedition från Nonköping till Stockholm och 
Carlskrona. Inmönstrade d. 13 Nov., afmönstrade d. 9 Dec. 

Briggen Snappopp. Chef', kapt. o. ridd. A. Rosengren. 
Exercis med skeppsgossar. Inmönstrade d. 6 Maj, afmönstr. 
d. 31 Aug. 

Briggen Wirsen. Chef, prem.-löjtn. F. Bennet. Exercis 
med skeppsgossar. Inmönstrade d. 6 Maj, afmönstrade d. 

31 Aug. 
Briggen &lommen. Chef, prem.-löjtn. A. Meister. Exercis 

med skeppsgossar. Inmönstrade d. 6 Maj, afmönstrade d. 

31 Aug. 
Briggen Gladan. Chef, prem.-löjtn. l\f. v. Krusenstiema. 

Transporter i Östersjön. Inmönstrade d. 27 Juni, aftnönstrade 
d. 24 Juli. Inmönstrade ånyo d. 24 Aug., afmönstrade d. 

27 Sept. 

Skonerten J?alfc Chef, kaptenlöjtn. F. Thorssell. Ex
pedition i Östersjön. Inmönstrade d. l Juni, afmönstrade d. 

l Sept. 

Ångfartyget Balder. Chef, prem.-löjtn. C. Lundgren. Di
verse transporter i Östersjön. In- Qch afmönstrad 14 gånger. 

Blockholms Station. 

J(anonångsluparne Alfhild och Gunhild. Chefer, kapten
löjtn. Ulner och kaptenlöjtn. C. Lindmarie Utlad~: fyrfartyg. 
Inmönstrade d. 10 Maj, armönstrade d. 16 Maj. 

J(anonängslupen Carlsund. Chef, prem.-löjtn. F. Facks. 
Sjömätningsexpedition. Inmönstrade d. 10 ~1aj, afmönstrade 

d. 6 Okt. 

D:o Astrid, 1 franonslup och 1 lwnonjoll. Chef, prem.
löjtn. A. Broberg. Exercis i Stockholms skärgård. In
mönstrade d. 15 Maj, afmönstrade d. 27 Maj. 

Ångfartygen af J(lint, Lärkan m. fl. Chef, prem.-löjtn. 
T. Arwidsson. Sjömätning. Inmönstrade d. 15 Maj, af
mönstrade d. 11 Okt. 

l skärgårdsbataljon 
utgörande l Chefsfartyg. Chef för bataljonen och underly

dande fartyg, kapt. o. ridd. C. H. Kreliger. 
, J(anonånqsl. Gunhild. Chef, kapt.-löjtn. Lindmark. 

" 
D:o Alfhild. D:o, d:o F. Ulner. 

, D:o Inge_qerd. D:o, d:o R.mjörksten. 
, D:o Sigrid. D:o, d:o W. Forsell, 

och 8 Landstigningskanonslupar. Expedil.ion i Uplands och 
Södermanlands skärgårdar. Inmönstrade d. 2 Juni, afmönstr. 
d. 31 Juli. 

J(anonångslupen Astrid. Chef, kapt.-löjtn. o. ridd. C. Rud
beck. Undervattensminförsök. Inmönstrade d. 17 Juni, af
mönstrade d. 2 Juli. 

1 Landstigningskanonslup. Chef, prem.-löjtn. A. Rund
qvist. Målskjutning i Stockholms skärgård. Inmönstrade d. 
'3 Juli, afrnönstrade d. 31 Juli. 

J(anonångslupen Astrid. Chef, prcm.-löjln. o. ridd. A. Mo
lander. Undervattens-telegraf-undersökningar emellan Sverige 

' och Finland. Inmönstrade d. 25 .Juli, afrnönstrade d. 14 Aug. 



Ångfartyget Vallryrian. Chef, komm.-kapt. o. ridd. C. 

\Varberg. Att möta ryska eskadern och till H. K. H. Herti

gens af Östergötland disposition. Inmönstrade d. 5 Aug., 

afmönstrade d. 17 Aug. 
l[anonrlngslupen Al{hild. Chef, prem.-löjtn. C. Engström. 

Till ryska eskaderns disposition. Inmönstrade d. 5 Aug., 

afmönstrade d. 19 Aug. 
D:o Gunhild. Chef, kapt.-löjtn. C. Lindmark. Till ryska 

eskaderns disposition. Inmönstrade d. 5 Aug. , afmönstrade 

d. 19 Aug. 
D:o Alfhild. Chef, prem.-löjtn. Trolle. För sjökadet

ternas öfvande i ångmaskineri. Inmönstrade d. 29 Aug., af

mönstrade d. 18 Sept. Expedition i Stockholms skärgård. 
D:o Hogland. Chef, prem.-löjtn. J. Thorsell. Öfverflyt

tadt nämnda fartyg till Carlskrona station. Inmönstrade d. 

16 Sept., afmönstrade i Carlskrona. 
D:o Ingegerd. Chef, kapt.-löjtn. O. KreUger. Öfverflyt

tadt nämnda fartyg till Carlskrona station. Inmönstrade d. 

16 Sept., afmönstrade i Carlskrona. 
D:o Al{hild. Chef, prem.-löjtn. Frölen. Inmönstrade d. 

2 och 16 Okt., . afmönstrade d. 5 och 23 Okt. Båtsmans

transporter, samt inmönstrade d. 24 Nov., afmönstrade d. 2 

Dec. Expedition att inbogsera fyrfartyg. 
D:o Gunhild. Chef, prem.-löjtn. P. Nordwall. Inmönstr. 

d. 24 Nov., afmönstrade d. 2 Dec. Expedition att inbogsera 

fyr fartyg. 

Från Göteborgs Deput har ingen expedition under 1865 

utgått. 

Under årets lopp hafva varit kommenderade: Kommen

dörkaptener 4; kaptener 10; kaptenlöjtnanter 16; premier

löjtnanter 44; sekundlöjtnanter 54; maskinist-officer 1. 

Summa 129 oJ'ticerare. 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

försvars d epartementct. 

(Kongl. Bref.) 

Den 27 Okt. 1865. Kaptenen vid flottans Iilekaniska kår W. 

Sasse skall afresa till England, Frankrike och Belgien, 

för att derslädes inhemta upplysningar rörande sådana 

maskiner, som knmma i fråga att för verkstäderna i 

Carlskrona anskaffas, samt dessa maskiners anordnande 

och uppsättande. 

Den 31. skeppsgossen af 1:a komp. N:o 20 E. A. Mattsson 

har blifvit tillagd ett exemplar i silfver af medaljen utaf 

8:de storleken med inskrift: "För berömliga gerningar", 

att i högblått band med gula kanter bäras å bröstet, för 

visad rådighet vid räddandet af menniskolif. 

(Generalorder.) 

Den 4 Nov. 1865. Ångfartyget Valkyrian skall arruslas och 

uppläggas. 

Den 8. På H. H. H. Hertigens af Nerike födelsedag den l 

Augusti och namnsdag den 5 November skall klädsel till 

full parad brukas, och den l Augusti salut gifvas. 

Den 10. Premierlöjtnant A. Molander tillåtes mottaga och 

bära Ryska S:t stanislai-ordens 3:dje klass. 

Den 18. Kaptenerna F. Thomson och grefve A. Cronstedt 

tillåtas mottaga och bära S:t Annre-ordens 2:dra klass, 

ocb premierlöjtnant E. s. K. Peyron samma ordens 3:dje 
klass. 
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Den 20. Ängkorvetten Orädd skall provianteras för 3 veckor. 

S. d. Exercishuset på Skeppsholmen skall upplåtas till in
qvartering af en bataljon infanteri m. m. 

Den 21. Ångkorvetten Orädd må begagnas till båtsmans. 
transporter under nästkommande år. 

Den 22. sekundlöjtnant A. Klintberg har denna dag blifvit 
tilldelad guldmedalj för tapperhet till sjös, 

Den 24. Mo-nitorn John Ericsson och ängkorvetten Orädd 
skola afgå till Carlskromi.. 

Den 28. Den vid .Motala mekaniska verkstad i Norrköping 
nu under byggnad varande monitorn, och som dernäst 
levereras· till kronan, skal'l bära namnet "Thordön". 

Den 5 Dec. Monitorn John Ericsson skall afrustas och upp-
läggas; korvetten . Orädd skall afmönstras. . · 

Den 8. Kan0'nångsluparne Gunbild och Alfi)Hd · skola af-
rustas och upplägga:s. · · 

Den 9. Ångkorvetten Thor skall afrustas och. uppläggas_. 

Den 21. Sekundlöj.tuant C . .. F . . Eckermal)n erhåller .1 .års 
tjenstledighet, för att vid Bergsunds mt1k(lniska verkstad 
inhämta praktisk kännedom om maskinbyggnad m . . m. 

Den 26. Premierlöjtnanten grefYe . H . . T. P: Cron:liielm tillå
tes emottaga och bära en fransysk medalj för deltagandrt 
i kriget mot 1\Iexico. 

Den 30. Ångkorv~tten Orä~d _. skall afr"Q&tas . o~h: upplägga,;,. 

. ' ' 

.·, 

Förändringar inom Kongl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar : 

Den 12 Dec. 1865. Till sekundlöjtnant: utexam. ka
dettkorporalen O. E. G. Norrbohm; i flottans marinregemente , 
till underlöjtnant: ut exa m. kadettkorporalen O. R. Forssman. 

Den 21 Dec. 1865. Till sekundlöjtnanter : utexam. ka
dettkorporalerne O. Lindbom och C. A. M. Hjulhammar. 

Den 2 Jan. 1866. Till öfverste och sekundchef vid 
marinregementet: Ofverstelöjtnanten och förste majoren C. 

W. von Heidenstam: 

Den 6 Februari. Vid marinregementet, till öfverstelöjt
nant och förste major: andre majoren B. · E. Fornell; till 
andre major: ·majoren i regementet A. L Wilkens; till major 
i regementet: kaptenen J. E. Borneman; till kapten i rege
mentet: löjtnanten A. i. Cederschiöld, samt· till · andre löjt
nant: underlöjtnanten V. K af Jaint. 

Afsked: 

Den 30 Januari. Kaptenen vid tnarinregementet, ridd. 
af K. s,;ärdsorden N. i . Callerholm, med· pension. 

Den . 13 !IJ<)r;s. Kontreamiralen, chefen i Förvaltningen 
af sjöärendena, kommendören med stora korset af K. Svärds~ 
orden, kommendören af K. Danska Dannebrogs-orden, ridd. 
af Kejs. Ryska S:t Stanislai-ordehs 2:dra klass med krona, 
Cl. S. Annerstedt). med pension. 

Dödsfall: 

Lotsfördelningschefen i Marstrands fördelning af vestra 
lotsdistriktet C. J. Wallin. den 28 Januari. 

Bokhållaren P. O. Humble, den 11 Februari. 
Materialförvaltaren, krigskommissarien, ridd. af K. Wasa

orden J. F. Thorsell, den 3 Mars. 



Breflåda. 

Till 
Redaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet 

I 186;) års 6:te häfte af Tidskrift i Sjöväsendet har 
inftutit en af C. F. L. undertecknad uppsats, med öfverskrift: 
"Någri,l. ord med anledning af Rikets Ständers Revisorers be
rättelse om .deras besök i Karlskrona". Hade ifrågavarande ( 
uppsats varit alfattad utan sidoanspelningar och med mindre 
bitterhet i tonen, kunde det ha utgjort ett nöje att bemöta 
d e n.N u bjuder grannlagenheten att låta bU. 

I stället torde få anhållas det redaktionen behagade 
att i tidskriften fullständigt intaga revisorernas berättelse 
om deras besök, sedan den nu utkommit af trycket. Tid
skriftens läsare sättas derigenom bäst .i tillfälle att . döma. 

Med högaktning 

En af revisorerna. 

Det begärda införandet af revisorernas berättelse skall 
ega· rum i tidskriftens nästa häfte. 

Redaktionen. 

l 




