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Någ1·a anteckningar under Monitorn "Jolm
Ericssons" sjötåg 1866.
Som monitorsystemet år från år arbetat sig segrande
fram i de länder, der del ifrågasatts att tillegna sig det, och
SYeriges första monitor "John Ericsson" så utomord entligt Yäl
lyckats, till största heder för dem som haft med byggandet
af densamma att göra, kan möjligen en kort beskrifning om
dess sjötåg detta år hafva något intresse; synnerligast som
med dessa krigsfartyg, ett nytt systbn gjort sig gällande för
Sveriges och Norges sjöförsvar! - Slritlen har varit hård,
såsom oftast är fallet Yid så genomgripande omorganisationer,
ej så mycket mot de gamla hedenärda "Linieskeppen", hvil ka hos oss fällde domen öl\er sig sjelfm, som icke mera
mot "pansarfregatt"-syst.emet livars lifstid tyckes utgå med
den första generationen af dessa fartyg.
Ej utan glädje och stolthet erfares med hvilkeu raskhet
Srerige skatfat sig trenne och innan korrt tre monitorer
sa mt Norge en. Och det allmänna intresset för dessa krigsfartyg, gifver den förhoppning vid handen, att såväl Sverige
som Norge rastlöst skola fortgå med byggandet af detta kranfulla försvarsvapen, lill dess Yi erhålla så många monitorer
som styrelsen anser nödvändigt.
Länge har Sveriges sjöförsvar lidit genom skiljda öfrertygelser såYäl inom som utom flottan, men slLttligen har det
dock lyckats att komma till ett resultat och, då antagandet
af monitorsystemet varit åtföljdt af andra lika genomgripande
förändringa r inom vapnet, så har det långvari ga stillaståendet,
ändtl igen blifrit utbytt mot kraftig handlin"'.

Den 18 ~! aj hissades flagg och vimpel på "John Ericsson"
och besättningen embarqueratle, hYarefler monitorn gick från
,·arfYet, företog en proflur och ankrade uerefter på inre
redden. - Sedan krut, proYia nt m. m. tagits ombord försiggick inmönstringen den 23. Dagen derpå gjordes en ytterligare proftur i och för besigtning af machinerierna etc .,
,·id hvilket tillfälle informations-officern med en del af kadetterne från konetten af Chapman äfven medföljde; efter slutad proftur ankrade ,,i circa 1,000 alnar från GetskärsYallen,
i och för anbefalld skjutning.
Serdeles glada yoro vi ombord, att få verkställa skjulnino- med monitorens kanoner, för att ådagalägga oriktigheten"' och ohållbarheten i den föreställningen, "att dessa kanoner voro för svaga att skjuta med", hvilken föreställning på
sednare tiden hade !Jlifvit temligen allmän.
Resultatet af skjutni~gen synes af den underdåniga rapporten deröfver, hvilken här nedan bifogas i afsluift.
skjutningen var af stort intresse och af stor nytta! vi
crforo att lufttrycket af skotten ln·arken hördes eller !·ändes
i tornet, på långt när så hår dt som Yi föreställt oss, äfvensom att krutröken hastigare försvann än man trott. Handlerandet af kanonerna gick lätt, och det förnämsta var, att
alle man med hvarje skott fick större och slutligen fullt
förtroende till kanonerna, och dess fönånande träffsäkerhet.
AH rekylen ,·id de 2:ne skotten blef längre än den siwlie
yara och s\'anslavetten till följe deraf afklippte några mut'
terhufvuden
, bärledde sig af den enkla orsak: "att kanonerna sattes 12 tum för långt till bords"; hvilket fel erfarenheten sedermera lärde oss rätta.
Den 30 företogs åter proflur för inspekteraodet af machinerierna etc. Skjutningen afslutades den 31 Id. 4 e. m.
hvarefter monitorn anm äldes, hos befälhal'vande amiralen,
klar att gå till sjöss; oeh order erhölls att afgå enligt nåd.
instruktio n.

Denna instruktion innehöll bland annat : "derefter skall Ni gå ned till sundet, Il varest Ni skall besöka .
"Malmö ocll Köpenhamn, och å h\'ardera stället qvarblifm
"högst 4 a 5 dagar, med rättighet att dessförinnan afgå.
"Vidare skall Ni fortsätta kursen till Helsingör, der Ni, i mon
"af omständigheterna, antingen ankrar eller också går direkte
"till Göthe!Jorg. I Götheborg fåt· Ni uppehålla eder 5 il 6
"dagar, hvarefter 1'\i, i sällskap med ängkorvetten "Orädd"
"som i Götheborg ställes under edert befäl, afgår till Carl
"Johansvern hvarest Ni har att fönänta vidare order".
Att monitorn således skulle gå på egen hand, föranieude visserligen en del bekymmer och prat, men ocl,så funnos de som deruti, med glädje, sågo be\'isen på styrelsens
friska vilja, kraft, fosterlandskärlek och från allt pjunk
skiljda, frimodighet.
l Juli blåste en frisk dub!Jelrefvad N.O.-vind, som ändå
mer lifvade oss till förestående sjö!åg; och omöjligt Yar det
för den, som flötjade sitt chefsskap å detta nya slags krigsfartyg, att återhålla en ödmjuk och tyst bön; icke dikterad
till följe af någon sorts rädsla, men af oro, att, sedan Sverige
börjat skaffa sig en tidsenlig materiel, icke blifva i ti!lfälle
att få ådagalägga denna materiels goda egenskaper . Kl. ~
10 r. m. lättades ankaret och vi gingo från Carlskrona, åtföljde till Kungsholmen af korvetten Svalan, hvars chef oeh
besättning, medelst den vackra helsniogen af relingsmanning
och hurrarop, önskade oss en lycklig färd; utkomna till
sjöss funno vi der rätt hög sjö som, varande på låringen,
hade på monitorn samma verkan som på andra fartyg, nem!.
en försvårad styrning, hvilket ändå mera ökades genom ovanan hos rorgängaren som icke hade någon kompass att fästa
ögonen på. Efter 24 timmars gång ankrade vi på Malmö
redd. Under listandet der besöktes monitoren af många tusen
personer. I Köpenhamn ankrade vi innanför Tre Kronors
oati eri , och under uppehållet der besöktes \'i dagligen af
stora menn iskomassor. IL ~L Konungen af Danmark, åtfölj d
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af adJutanten för flottan oeh sjöministern hedrade äfYen
monitorn med ett besök, och de flesta, i Köpenhamn varande
Danska sjöofficerare besågo med intresse detta nya slags
krigsfartyg; många af de besökande uttryckte den önskan
att Danmark, för den summa som deras ofullständiga pansarfregatter kostat, i stället hade byggt monitorer.
Den 12 afgick monitorn från Köpenhamn, och ankrade
samma dag straxt söder om Heisingör, de r vi gjorde oss sjöklara. Dagen derpå lättades ankare och färden till Götheborg anträddes, Yinden var sydlig, luften mulen med regnbyar
och barometern hade fallit betydligt; vid middagstiden då
Kullen passerats, kom vinden hård från Yester, och helt
hastigt uppväxte sjö; monitorens rullningar uppgingo till
10°-1 1 °; sjöarne som gingo upp mot tornet., aaeddes präktigt genom den utfallande öfre tornkanten, oeh endast då
och då gick något betydligare stänk in på torntaket Machinerna arbetade jemnt och utan anmärkning under hela tiden;
blåsten ökade sig till full storm på natten, och monitorn ådagalade förnyade prof på sina goda egenskilger att reda sig
i sjö. Vid ankomslen till Götheborg anträffadesångkorvetten
"Orädd", h vars chef ställde sig under chefens å monitorn
befäl. Sedan kol och öfrige förnödenheter tagits om bord
af'gick monitorn åtföljd af "Orädd" den 20. Utanför Winga
stod Yestlig dyning jemte ny sjö, som uppdrefs af en hård
nordvestvind, hvarigenom en krabb och elakartad sjögång
uppstod; monitorn gick dock fram me(] omkring 4 knops fart,
och sjön stod i ett hvitt skum öfver dess däck såväl för som
akter om tornet. Korrt före skymningen blef kompass-skifyan så orolig och svängningarne så betydliga att det blef
omöjligt att styra lo1rs efter den"). Signal gafs derför till
"Orädd" att komma på anropningshålL En qvart timma efter
*) Orsaken härtill som sedermera uppläcktes o~h afhjclptcs, bestod
m
deruti aU shufYcn på l<ompassn5l cns underkant hade lossnat, hvat·igeno
I'Öl' cinålen förlo ra de sin stadga oi'h l<ompass-skifvan kom nrnolll fal'lyg-rts
u·
Sl' l' i ''" hilfti ~· ndt onfhrn t.en ran d,.itw
d

voro bådaJartygen i bredd med hvarandra och ''Orädd" fick
'
munt rtga ortler alt "gå fö1· om och styra angif\'en kurs".
Detta är dock lättare omtalad! än det rerkställes under tjutet
och dånet af rind och sjö; det ra L· emedlertid ståtligt se
"Orädd" säkert och väl styra npp långs sidan i jemnbredd med
den i mörkret så obetydliga och svårsedda, men dock farliga
monitorn, som genom blotta Yidröraodet under dessa förhållanden kunnat trycka djupa och farliga hål i "Orädds" sida.
stundtals gick den fasta sjön 8 a 10 fot upp på främsta
tlaggspelet, och yr, jem!e stänk, gick högt öfver tornet. Då
farlen saktades minskades stänket. Pansam klappade ganska våldsamt emot sjön emellanåt, men allt visade sig starkt
och godt. Det.ta var på natten, och på morgonen bedarrade
det, vinden gick på fullt nordlig och sjön lade sig. I Chrisliania-t]orden gjordes, enligt nåd. order, rön med boxerin(Y
sål'äl mot som med sjö och vind, samt med och utan seg;;
på korretten "Orädd". Den 2·1 på aftonen anlände båda
fartygen till Carl JohansYrern, der monitorn ankrade tätt
utanför varf1•et och "Orädd" gjorde fast i moring.
Såsom ett af de många bevis på huru vänskapliga och
förekommande norrmännen Yoro, torde få nämnas, att en hal f
timma ert er det ri ankrat, oc!1 således fi.irr än någon uppYaktning eller annat sammanträffande ägt rum med myndigheterna på stället, ankom bjudningsbrer till chefen och ofticerarne å de svenska fartygen att dagen deqJå äta middag
hos varfschefen.
Unrler Yistandet i l-lorten Yoro officerarne derifrån da.,.ligen ombord, och konst1;uktionschefen Sommerfel!, som ha~e
byggandet af Norges första Monitor om hand, var synnerligen
intresserad af 1år monitors ankomst:.
Den 25 ankommo om !Jord å monitorn statsrådet Hrefl~
ner, kommendörerne Valeur och Friis med flere norske sjöofficerare inför hlilka ålskilliga exerciser gjordes samt ett
par lösa skott allossades, hvarefter de åtföljde monitorn till
Dröback , der de afgingo ombord å ångfartyget Vidar. Sam-
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iiuigt med Yår afgång från Horlen skickades ''Orädd" till
Götheborg för vidare order.
I Christiania skulle monitorn göra ell uppehåll af 3
dagar; under h\·ilken tid aulhoriteterne Yisade den största
uppmärksamhet och en massa besökande besägo fartyget.
Den 29 afgicl( monitorn från Christiania i stillt. och
vackert räder, som varade hela fjorden utefter, så alt vi hade
tippna (]äcksluckor, och anlände på aflonen till Fredriksnern,
der "Orädd" låg, medhafvande order, att monitorn i sällskaj)
med "Orädd" skuHe gå till Chrisliansand, Slavanger och
derifrån till Marstrand och Götheborg; således erforo vi at t
ryktet, som påstått Yi skulle gå till England, icke besannade sig.
Efter tvenne dagars vistande i Fredriksv:ern afgick monitorn jemte "Orädd" derifrån den 2 Juli kl. -~ 8 f. m,
barometern stod Yisserligen låg, men väderleken rar ganska
god med frisk vestlig bris. Utkomne klara af kusten möttes
Yi af hög restlig dyning, och vind från sydvest a vestsydvest
som tilltog i styrka allt mer och mer. Vid middagstiden korn
en stark regnby, hvarefter det klarnade och började blåsa
sydvest storm, och sjön Yäxte hög nästan ögonblickligen.
Under sådana, för proberaodet af monilorn, gynnsamma förhållanden beslöts utrönas huru monitorn skulle förhålla sig
under olika lägen mot sjön, och då erforo vi att: då sjön
stäfvades, rullade den fasta Yågen in på förskeppet 10 fot
lJög öfver däck, bröt sig vid \"attenbalken och andra luckkarmen, hYarvid mycket stänk stod öfver tornet och yret nådde
skorsten akter; då vågorna _sjönsades och togos omkring 450
mot bogen, mod ererades stänket öl'rer tornet betydligt och
fnrlyget arbetade makligare; då r i gingo med sjön, rullade
Yågen risserligen in akter, men bröt sig rid rundhuset och
st änket nådde rj ens skorstenen; rörelserna kändes mjnka
och utan tecken till våldsamhet.
Under dessa försök obsen·erades huru oregerligt "Orädd"
.hyfntde och arbetade. stolar, glaR, Ulllrickar Jll , m. hade

~

der ombord gått i däck, medan ombord å monitorn intet nere
i fflrtyget behöfde surras, utan lösa glas, tallrickar et c. stodo
säkert, så att in gen som var nnller däck kunde ana att Yi
voro ute i storm och hög sjö.
Sedan försöken tiilräckligt länge pågått, för att ådagalägga : att. monitorn under alla lägen och olika förhällanden
bergade sig myc ket Yäl, men det af flera skäl var utan ändamål , att unrler sådant väder, fortsätta, och en god hamn
rar i närheten, så gingo ri in till Öster H. iisöer, der båda
fartygen ankrade kl. 4 eftermiddagen. - Oaktadt monitorn
rid detta tillfälle, äfven som under gång från {iö!heborg till
Horten, frestades betydligt af sjön, märktes dock icke ringaste
läcka; och det vatten som inkom i fartyget genom torntak et,
utpumpades ledigt af maehinpumparne. Dagen derpå hade
rinden betydligt a!'tagit i styrka, livarför monitorn jemte "Orädd~'
åter gingo iill sjöss kl. åtta efterm iddagen. Efter stormen
stod hög dyning, men med hjelp af strömmen och hållande
temligen nära under landet gjorde yj dock 6 a 7 knop i
fortkomst. Den 4 ankrade monitorn och "llrädd" vid Christiansand, der vi uppeilöllo oss till den 7, då vi gingo till
sjöss och styrde vest~'art, med vind och sjö emot, till dess
Lindesnäs passe rats, då vinden drog sig mera sydlig, och
monitorn liksom lättad öfver att hafva passerat "näset" och
slippande det ansträngande arbete t mot Yi nd och sjö, gj orde
god fart, under det vi hade behaget att kunna se däcke t,
om ej torrt dock ej öfYerhöljt med vatten.
De 8 ankrade båda fartyg en vid Stavanger, hrars innevånare, som till större delen bes tå af sjöfolk, med stort intresse besågo monitorn. Vid en middag, som stadens ma~
gistrat och borgerskap hade den arti gheten att göra för oss,
utbragtes många skå lar och bland dem en för svensken "John
Ericsson", hvanid, bland annat yttra des : " när moni!orn har
"kunnat passera Jeddern) så kan den gå i hvilket annat far''vatten som helst". Jeddern kallas nemligen eu sträcka af
20 a 30 engelska mil af nors ka kuste n söder om Stavanger,
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"
der ingen 1Hllllt1 finnes och ln·arest hat\et oftast reser högt

tllonomah ' relingsmanning och hurrarop, som allt besrarade.~ .
llela besättniugen pä Mianthonomah tycktes vara uppe p:1
däck för alt se på den första monitor som de mött i
Europ a.

och bryter med våldsamhet mot kusten, och å hvilken sträcka
många hundrade sjömän funnit sin graf. Sedan kol och öfriga förnödenheter tagits ombord, lenmade vi den 13 det

gäst\änliga Slavanger och styrde kosan hemåt. Vinden rar
11ordlig och frisk, hrarföre "Orädd", för tidsvinst och besparing, fick order att bogsera. Vid Jeddern stod hög dyning,
men vinden blåste stadigt från samma håll och "O:·ädd" hade
segel lillsatta, så att vi gjorde omkring 8 knop, och dansade
således snart förbi både Jeddern och Lindesnäs. Tvärs för
Cl!ristiansand stillnade det ut, och korrt efter korn en !aller
bris från nordost då bogseringen upphörde. Detta rar förs ta
gången sedan afgången från Carlskrona, som ,.i i öppna sjön
hade så moderat ·wind och sjögång, att alla luckorna på däcket kunde Öllpnas och besättningen vistas rll'r, hvilket var
lika nytt som angenämt för oss alla. På förmiddagen exerserades med kanoner, kulhissning m. m. äfvensom med att
styra med stridsrattame; "Orädd" fick order alt ligga still,
och monitorn manöYererade omkring den, och mellan några
seglare, som vid tillfället voro helt nära; och resultaten \Oro
mycket tillfredsställande.
Den 15 inkommo båda fartygen till Marstrand, der ''i
ankra de helt nära hvarandra och togo akterförtöjning i
land. Efter tvenne dagars uppehåll der afgingo vi inomskärs
till Götheborg. Vid passerandet af rivieret orvanför nya varfvet,
och ingåendet innanför pålverket vid inre hamnen, der vi
ankrade, hade vi tillfredsställelsen erfara huru väl monitorn
styr, blott farten icke stoppas.
Vid afgången från Götheborg gynnades Yi äfven af god
\'ind och godt väder, så att "Orädd" ånyo fick bogsera.
Nedkomne i sundet underrättade danska lotsen att en amerikansk monitor låg Yid Köpenhamn, Jn·arför Yi gingo kungsrännan, och fingo snart sigte på en amerikansk hjui!Jåt och
en dHo monitor. Vi passerade dem båda helt nära; salute-rade standerten å hjulbåten med 7 skott, och gåfro "Miau-

...

Dagen derpå, den 2;1, ankrade vi å Carlskrona inre redd,
ItYarefler ''O rädd" fick order att afmönstra och monitorn att
afvakta Yidare order, som anlände den 28 då Yi lade in på
1arl\et och armönstrade den 31.
GetlOm monitorns expedition, som Yisserligen icke varalle län gre än t1å och en half månader, !tar dock ytterligare

ådagalagts och praktiskt beYisats, att denna sorts fartyg kunna gå hYart som helst omkring Sveriges och l\'orges kuslf'r,
samt kunna äfven sköta sig på egen hand ,
Mach inern a arbetade under hela tiden jernnt oclt bra ,
och den stora med ett medelångtryck af 25 skål p., 10~ skål p.
Yacnum och 55 machinslag i minuten.
L'nder sjötåget experimenterade vi med "Colum!J's fiasbing
light signals", och funno detta signaleringssä tt tydligt och
lätthandterligt samt enkelt; hvnrfö r det Yore önskvärdt att,
för dess lättare anYändande, äf1·en detsamma llå Svenska
utar!Jetades. l allmänhet torde också väl hehöf\as att anordna ett bättre och säkrare signaleringssätt för monitorl'rne,
sihäl för dag som natt, än hYad som med deras inskränkta
resurser, för närvarande kan åstadkommas.
Som flere lotsar upplyste att de icke kunde Yarsna monitorn förr än den var, jemförelsevis med andra fartyg, helt
nära; och dett.a förhållande fönärras i skymning och mulen
luft; så Yill det synas som Yore det ändamålseuligt att någon
signal, med raketer eller dylikt faststäides för monitorer som
begära lots, och att denna signal derJemte bekantgjordes fö r
al la svenska och norska lotsar.
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Monitorns egenskaper såsom stridsfartyg etc. äro 1 idrörde i närlagde nfskrift af den underd. rapporten derom.

ni ng oel! från kanon N:o 1, 1 skott med 37,35 skål p. och 2
skott med 53,36 skålp. laddning.

Carlskrona i Augusti 18tl6.
A. R. CRONSTEDT.

Bil. 1.

Till BefälhafYande Amiralen!
På grund af erhållne order af den 16 dennes angående
skjutning med lösa och högst '1 skarpa skott med In·m·je af
monitorn "John Ericssons" kanoner, sedan monitorn blifYit
inmönst rad, får jag vördsamt rapportera att skjutningen, öfver
lnilken protokoll bifogas, blif\it verkställd på följande sätt,
nem l.: Thorselagen den 24 dennes verkställdes skjutning af
3 lösa skott med 37,35 skålp. laddning från lwardera af
monitorns båda kanoner; påföljande dag Yerkställdes skarpskjutning med massiv kula och 3 skott från kanon N:o 2,
lnaraf 2 med 37,:35 skålp. och det 3:e med 5:3,36 skålp. laddning, samt med l skott från kanon l\:o l med 37,35 skålp.
laddning.
Alldenstund det hände aH åtskilliga skrufvar i planet
bakom knnonerna, vid 2:dra kanonens 3:dje och l kanons
1 :sta skott afskuros genom kanonernas allt för långt inrekylerande, lll'arvid äfH~n laYeUernes bakre styrklossar lossnade, måste skjutningen upphöra och har sedermera icke
åter kunnat företagas förr än i dag, då kanonen N:o 2 blifYit återställd i sitt gamla skick, och kanon N:o l blifvit
försedd med släpklossar för rekylen, hvaJjemle bekommils
från varfvet en längre häfarm i och för en kraftigare ansättning af klämmarskrufvarne. Vid skarpskjutningen i dag har
skjutils från kanon N:o 2, l slwtt med 53,36 skalp. ladd -

..

Under denna skjutning, hnlnid kanonerna ej varit så
långt ti!lbordsatte som vid föregående, och ansättningen af
klämmare-skrufYarne kunnat göras kraftigare, har Yisat sig,
att båda kanonerna för ofnmstående laddningar äro makliga
i rekylerna; och at.t deras trälfsäkerhet varit särdeles god
såYäl vid dagens som föregående skju1ning.
l\lonitorn "John Ericsson" å Carlskrona redd den 31
Maj 18G"6.

A. H. CBONSTEDT,
Chef.

Bil. 2 .

Underdånig rapport!
Till ållydnad af Nådige order att inkomma med und.
rapport öt\·er iakttagelser och rön, inhemtade under nu till ändalupen expedition med monitorn "John Ericsson", får jag
i underdånighet anföra:
lrlonitorns användbarhet (ör strid relativt till andra ln·igsfarfyr;.

Monitorns under alla förhållanden makligare rörelser än
andra krigsfartyg med tackling, gifver den, enligt min tanke,
en gifren öt'verlägsenhet under strid i öppen sjö mot dylika.
Då sjön varit alaer in har monitorn under alla förhållanden kunnat hafm portame öppna och skjntit med sina
kanoner åt alla håll; ty akterdäcket, från tornet. räknad t, är
Hin6re än fördäcket, och sjön är redan bruten oeh vattenmassan till större delen borta, innan någon mängd deraf
ni\r. tornet.
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Med sj~in tvärs) kan moniiom äf\·en ganska liinge hafva
sina portar öppna i lä, och skjuta såväl tvärs ut som akter~
och för-öf\er; sjön brytes på lovart sidan och vattenmassan
delas af tornet och fördelar sig innan portame nås. Öt\erhalningarne som i moderat sjö i!:ke äro stora, Yoro dock
alltid större åt lo1 art än åt lä; ett förhållande som är motsatt å takladt fartyg med segel till.
Med sjö rätt emot och på endera bogen, kan monitorn
minst länge föra sina portar öppna och skjuta för-öfrer. Men
utan tvifrel inverkar så hård sjögång, som i detta läge urståndsätter lllOnilorn att öppna portame och skjuta, äfven
mycket hindrande på motståndaren.
Monitorns kanoner som stå midskepps skötas med mindre risk och större lätthet än batterikanonerna på ett takladt fartyg .
~lonitorns träffsäkerhet är större, dels genom de makligare rörelserna och dels genom den större yta som ett takladt
krigsfartyg med batteri erbjuder.
En monitor af "John Ericssons" storlek behöfver icke
så lång tid till Yändning, som en fregatt, äfren om denna
begagnar segel till hjelp vid manövern.
l\1ed anled ning af förutnämnda egenskaper, som expedition med "John Ericsson" gifrit vid handen, anser jag att
monitorn i strid på öppen sjö under de flesta positioner,
längre och med större träff8äkerhe t kan begagna sina kanoner än en fregatt sina.
Jlfonitorns (art öfversteg i början af expedition ej 6 knop,
men uppgick mot slutet af densamma till 7 knop.
lf'Ionitorns maklighet var under alla förhållanden fönånande stor; då såväl stampning som rullning jemfördes med
konetten "Orädds" rörelser.
:Med sjön rätt emot, då monitorn stampade 30- 4°, UNlgingo "Orädds" samma sorts rörelser till so--100; med sjön
härs då monitorns rullningar gingo tilJ5o -7o rullade "Orädd "
260- 280,

Monitorns formåga att berga si.r; i sjögän,q har under
expeditionen risat sig öfverstiga förräntningarne .
l sto rm med hög sjö och vinden rätt emot, utanför norska kusten, gick monitorn fram med 3 a ;3i knops fart; den
fasta sjön stod 1O fot högt på främsta flaggspelet in uan den
bröt sig, och yret bortskymde stundtals hela flaggspel et, och
ändock !O<Y monitorn eJ· mera ratten genom torndii cket, äu att
"'
.
machinpumparne med lätthet höll fartyget läns.

Monito rns manöverfärdighet är god; hrilket Yisat sig då
vi vi d flere tillfällen gått i trånga farvatten, såsom upp och
ned från Nya varfvet till innanför påherket Yid Götheborgs
inre hamn, ingåendet till och afgången från Fredriksv<ern och
öster Hiisöer med Here hamnar, och Yid andra tillfällen.
I Skagerack gjordes en dag kanonexercis och styrning
med stridsrattarne, Yinden var laber och sjön smul, med dyning från nord ost, så att monitorn tog obetydligt vatten öfwr
!läck då vi hade dyningen tYärs. Konellen "Orädd" låg
stilla och monitorn rnanöuerade, omkring henne och flere
i närheten ,-arande fartyg, med stor lätthet och noggranhet
Under expeditionen har monitorn flera gånger bogserats
af "Orädd" i öppna sjön och m gång i skärgård, Yid sednaste afgåendet från Götheborg. Det har \isat sig alt i trång
skärgård och smala passager styr monitorn bäst och säkrast
på egen hand, härunder alltid modererande farten efter omständigheterna och ihågkommande, att rerkan af backning
icke är att beräkna. Hvarför jag anser det icke vara råd ·
litrt
annat än undanta!lsYis,
att låta monitorn bogseras i träng
o '
c
skärgård.
Såsom betydligt bidragande tillmonitorn "John Ericssons"
goda egenskaper som sjöfartyg, tillskrif\er jag att den endast
har ett torn.
Hrad förhålla ndet metl besättningens helsa och !refnad
beträffar, har intet d e nidl~g r~uit öfrigt att önska. Umler
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två och en hall' månaders tid har endast eu man afpolleflerats för sjukdom.
Som unde r nu,·arande förhållanden, ärven vid mindre
sjögång, hvarken lodning eller loggning kan göras med någon
säkerhet eller skyndsamhet från tornet, äf1•ensom den nu 1·arande imentionen för öppnandet och stängandel af hvisselpipan äi' mycket ofullständlg, så rågar jag i underdånighet
föreslå, alt en brygga anbringas, från akterkant af tornet
till och omkring skorsten med derifrån !vers gående utgreningar åt hYardera sidan, hvarigenom lodning och loggning
kunde ordentligt wrkställas och hvisselpipan biefve under
alla förhållanden åtkomlig; äl'vensom bryggan kunde bli fYa
ett godt tillhåll för besättningen då sjön står öf\'er däcket.
Carlskrona den :3 Augns t i 1866.
A. H. Cf\ONSTEDT,
Kapten i K. M:ts Flotta.

Gustaf Edvard Ruuth *).
K. Örlogsmanna-Sällskapels årsh ögtid är hufvudsakligen
en minnets dag, erinrande om alt det framfarna äfren har
anspråk på uppmärksamhet, under arbeten hvilka egentligen
syfta mot ett framtida mål. Den bildar hvilopunkten mellan
det skede som tillryggalagts orh framtidens obekanta bana .
Genom tillbakablickande på de tilldragelser som under landringen mött oss, genom att aktgifva på deras manande eller
varnande röster, är det som Yi i någon mån kunna hoppas
att skåda en skymt af denna framlid; vår siareförrnåga består endast i fillämpandet af en rätt samlad och klart fattat!
erfarenhet. - Om detta utgör den \äsendtliga delen af hvad
högtidsdagen bjuder oss att fullgöra, så manar den oss derjemle att äfven egna de medarbeta re rättvist erkännande,
hvilka, efter att med bästa bemödanden haf,a användt dem
förlänade krafter, före oss hunnit yttersta målet för all jordisk verksamhet. Det är en sådan minnesgärd som i dag
egnas K. Örlogsmanna-Sällskapets under årets lopp med döden afgångne Hedersledamot, liommendören i flottans reservstat, ridd. af J(. Svärdsorden} J(. Danska Dannebrogs-orden,
Ifejs. RysTia S:t Stanislai-ordens 2:a lrlass, Grefoe Gustaf
Edvard Ruuth.
Näst äldste son af hofmarskalken grefl'e G. Hunth och
dess maka Hedvig Modee, föddes han i Carlskrona den 20
*) Anförande af ljenstförrällantlc sekrrlcr••rcn på J\.
""" 1~ 2'iorem1cr ·186r; ,

O. ~:s hör,tidsdn[;
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Januari 1802, dellog som extra kadett redan \i d 1:; års ålder i fregatten Ga lat h eas sjötilg 1815-1 Hl6 t il l ~le de lhar
,et, blef sistnämnde år ord inarie lärslyrman, undergick i
April 1817 sjöorficers-examen, tjenstgj orde från Maj till åre ts
slut på en kanonslui) unrler kustbevakning i Östersjön, befordrades i Oktober samma år, således Yid ännu ej uppnådde
16 års ålder, lill underlöjtnaut vid örlogsflottan, och tillbringade mera än hall\a liden af de följande fyra åren till
~ös, som ko mm enderad eller som volontär-office r.
Det \ar
således på sjön han alltsedau 13:e året hul\udsakligen gjorde
sin uppfostran och hemta de kunskaper i yrket; det Ya r i
denna förberedelseskola hans anlag för tjenstens praktiska
delar ut bil dades, så att han derefter med fördel kunde draga
nytta af undervisningen ino m den högskola, lnilken då och
fortfarande ansetts som den ypp ersta för dana nde af sjökrigare. Han erhöll nemligen 1825 stipend iu m att inträda i
engelsk örlogstjenst. Komm enderad som "Admiralty Mate",
deltog han på fregatten "Doris" i expedition till Syd-Amerika, bYarunder fregatten !) månader var stationerad i och
omkring Rio-Plata-floden till beskyddande af Englands handel
und er kriget mellan Brassilien och Banda Oriental; förtlytlades derefter till flaggskeppet Wellesley, samt besökte de
Ilesta hamnar från Pernambucco till Bnenos Ayres; deltog
på samrna skepp , hvilket derefter blef amiral Hardy's flaggskepp på engelska station, uti expedition till Lisabon med
()000 man landltrupper, samt tjenstgjorde likaledes såsom
l\Iate af amiral Hardy's flagg å fregatten "Sybille" i den
experimental-eskader af 10 eft er olika grunder byggda, armerade och ta cklade, lättare fregatter, korve tter och briggar,
lnilken stod under nämnde amirals befäL .- Efter ytterligare
5 månaders tj ens tgöring på fregatterne Pyramus och Galathea, återkom löjtnant Ruuth till fäderneslandet 1828, då
han befordrades till prem ierlöjtnant. .J.829 kommenderad at.t
t ill Stockholm uppföra en brigad kanonjollar, deltog han i
exereis-expeditionen uti Stockholms och norra skärgården;

tjenstgjordc 1830 under kadett-expedition i Nord- och Östersjön som sekond på korvetten Svalan; 1831 på karantänsbevakning såsom chef på kanonslupen Estjörnson; 1832 som
kommenderad officer på fregatten Chapman under öfningståg
med kadetter och profsegling med norska fregatten Freya i
Nordsjön.
Under derefter följande 9 åt·, intill 1841, deltog premierlöjtnant l{uuth såsom sekond i trenne sjötåg, nemligen
1834 på korvetten Jarramas, för öfning med kadetter, i Östet·sjön; 1837 på fregatten Josephine, under befäl af kom.kapten frih. Gyllengranat, till Bergen, Brest och Medelhaf\'et
tillsammans med korvetten Najaden och norska kon-etten
Örn, samt 1840 på fregatten Chapman, undet· kom.-kapten
fri h. Nordenskj öIds befäl, till i\ledelhafvet och KonstantinopeL Dessa, tid efter annan, förnyade kommenderingat·
som sekond voro, under den inskränkta öfning till sjös som
då för tiden kom flottans talrika premierlöjtnantsgrad till
del, ovanliga och väckte ett visst uppseende, men man öfverensstämde dock i det omdöme att framstående sjömannaegenskaper gjort premierlöjtnant Ruuths anställning som sekond särdeles önskad af fartygscheferne. - 1841 befordrad
till kapten, erhöll han först 1844 å nyo befäl till sjös, såsom chef på korvetten Carlskrona, för öfnin.g af unga ofticerare. Kon-etten afgick den 2 September, förenade med
sig i Götheborg skonerten l' Aigle och inträffade 14 dagar
efter afseglingen från hemmet i Gibraltar, hvarest chefen,
af engelska sjöofficerare frånl der liggande amiralskeppet
Albion och andra örlogsfartyg, vid gjorda besök ombord å
korvetten, komplimenterades i särdeles smickrande ordalag
öfver kon-ettens hållning och utseende. Vid fregatten Josephlues ankomst till Gibraltar den 12 November, ställdes korHiten Carlskrona, skonerten l' Aigle och norska korveltetl
Nordstjernen under order af fregattens chef, korrL-kapten
VIner, som Ilade uppdrag att underhandla med Marokko.
Då derjemte en dansk ängfrrgatt och en brigg slutit sig till
2
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de sYensk-norska fartygen, fanns sålunda i Gibraltar förenad
en verkHgen skandinavisk eskader, och lwilken fortfor: att
der qvarligga ända fram i Mars följande år. Under tiden
hade korvetten Carlskrona blifvit beordrad att, med anledning af rykten om sjöröfvare, afgå till Cadiz, och under
återfärden till Gibraltar profseglades på flere sätt med engelska korvetten Scot~t, då den sednare alltid blef efter. En
anbefalld profsegling under 4 dagar mellan korvetterue Cm·Jskrona och Nordstjernen alföll i alla afseenden till den förres
fördel. Sedan traktaten mellan kejsaren af Marokko, de
förenade nordiska rikena och Danmark blifl"it slutad, detacherades konetten Carlsimma från eskadern, afgick den 12
Mars till Marseille och vidare till flere hamnar i Medelhafvet, anlöpte under hemresan Portsmouth och ankrade på
Carlskrona Fedd den 18 Juli. Under detta kapten Ruuths
första sjöt1åg som chef visade hau prof på förmåga och egenskaper, hvilka grumllade d.et v ä lfö~tjenta omdömet om tJOnom, att han var lika utmärkt fartygschef som han dittills
varit eftersökt sekond.
1844 utnämnd tilt riddare af K. Svärdsord·en, erhöll
han följande år äfven K. Danska Dannebrogs-ordens riddarekors. - Vi skola härefter endast i kortbet omnämna: att
han 1846 tjenstgjorde som chef på ångkorvetten Thor under
expedition till Sund et och öfn:rfö;ude till Petet:sburg H. K. H.
Prins Oscav, samt utnämndes der till riddare af Kejs. Ryska
S:t s tanislai-ordens 2:a klass ; - 1848 på ångkorvetten
Gefie, med ångkorvetten Thoc under sitt befäl, för öf\erförande af gardesregementena från. Fyen tirll Stoekholm, och 1849 på fregatten, 6 ö~heborg till Beltet:ne. År 1850
befo~drad till kommerulö rkapte n'l enhöll han åt er befäl på
ångkorn~Uen Gefle sa tut öfverförde från Trawemu nde till
Stockholru d'. 1'. Kro nprinsessan, Lo.visa och hennes höga
föräldr ar; - gjorde 1852, som chef pft fregalten Josephine, sjö trlg til l Östersj ön, Ka ttcgat, Nordsj ön och Hel-
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dern "); - förde 1854 befäld på linieskeppet Oscar; befordrades 1855 till kommendör, och var samma år chef
på skruf-linieskeppet Carl XIV Johan.
Härmed afs!utades hans bana såsom tjenstgörande till
sjös, en bana öfver hvilken vi i detta sammandrag sökt
redogöra, dervid förbigående att omnämna hans tjenstgöring
i land, der han under längre ellet· kortare tider, bland annat, innehade chefskap för skeppsgossekompani, förestod
tygmästari-befattningen, under 2:ne år var lwmmendant i
Carlskrona, samt deltog i åtskilliga anbefallda komi'teet·, -men hans rätta och egentliga verkningsfält var sjön, dit
manades han af medfödd håg, sin böjelse för det praktiska
af tjensten, och der förstod ban att, i aHa afseenden och
under alla förhållanden, uppträda på ett sätt, lika mycket
hedrande föt· honom sjelf som f@-r den flagga han, när och
l]erran, visade.
År 1858 på egen ansökan öfverftyttad till !lottans reservstat lenmade ban 1861 sin dittillsvarande vistelseort, Carlslcrona, och bosatte sig i Skåne på familjegodset Huthsbo,
bvilket såsom fi.deikomiss jemte grefve-värdig.heten ärfdes af
lwnom efter hans året förut afti:dne äldre broder. Der, under det han, med oförtröttad ifver, med den honom egna beslntsamhet, ordning och drift, plöjde den ärfda tegen, likasom han förr plöj.t oceanen, afted, han efter en lefnad af 64
år, den 31 sistlidne Mars.
I Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet inval'des han som arbetande ledamot 1833, blef hedersledamot 1858 och innehade samma år ordförande-befattningen.
Grefve Ruuth ingick äktenskap 1829 med fröken Ebba
Palmqvist, som genom döden beröfvades honom 1846, sam t
efterlerves af tYå söner och en dotter.
*) En berättelse härom, författad af honom , linne! införd i l6 :de
~ ''i} g D~eu af "Tidskrift i SjöYäsendcl".
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Några ord om Kongl. Skeppsvarfvct
Carlskrona *).
Den totala omstörtning i krigssättet till sjös, livartill
användandet af bepansrade ångfartyg gifvit anledning, kommer tydligen att inverka äf1·en på varfvet, dt:r dessa fartyg skola underhållas och utrustas. Det fulltacklade Unicskeppet med 7 å 800 mans besättning har blifvit undanträngt
af den otacklade monitorn med 70 a 80 man, men det
oaktadt torde vi inom den närmaste framtiden ej komma att
erhålla flere monitorer än förr linieskepp. Dessa monitorer
komma antagligtvis att hädanefter som hittills byggas Yid
privata Yarf och Kongl. skeppsvarfvet i Carlskrona har numera till ändamål blott att underhålla och utrusta dessa fartyg samt möjligen att nybygga en korvett och ett eller annat
mindre fartyg hvart 6:te år.
Då ändamålet med de millioner som äro anslagne till
flottan är anskaffanrlet af en duglig materiel att dermed möta
fienden samt inöfvandet af en kunnig och skicklig personal
att sköta denna materiel, så måste allt som ej är härför
·oundgängligen nödvändigt vara obebölligt, emedan det ej är
till ringaste nytta mot fienden, och rent af skadligt emedan
det binder ett kapital som derigenom ej kan disponeras till
sitt räUa ändamål.
Om denna princip är riktig, oeh den torde Yäl svårligen kunna gensägas, så blifver deraf en naturlig följd att
flottans härvarande varf, som i dess nuvarande form med
dess stora personal och tunga complicerade administration är
*) Insänd !.

en verklig kräfta på underhålls-anslaget, måste undergå betydliga inskränkningar och förändringar innan det kan anses
till sitt nya ändamål lämpligt.
Det stora utrymmet på varfn!t är nu ej längre behöOigt.
Det finnes intet rimligt sl•äl att sprida de arbeten vi oundgängligen behöfva i och för underhållet af vår lilla flotta
öfver en dubbelt större yta än nödigt är. Att denna yta är
försedd med allehanda byggnader är intet skäl ty dessa byggnader, af In·iJka för öfrigt en stor del står så godt som
öde, ge oss ej någon den aldra ringaste större chance mot
fienden än om de aldrig funnes till, fastän ett och annat i
krigstid möjligrn skulle kunna användas till en provisorisk
kasern eller dylikt. Genom denna spridning uppstår emedlertid som en oundviklig följd en mängd dyra transporter
som kunde undvikas, tillsynen öfver arbetena försvåras och
underhållet af ,·ägar, hus, broar m. m. tynger ofantligt på
anslaget. Det blit\et· derföre alltmer nöd\ ändigt att koncentrera /mad vi behöfva på ett ställe och att Ienma hvad vi
icke behöfva åt sitt öde. Insändaren är öfvertygad att denna concentrering fördelaktigast utföres genom att efterhand
flytta l1Yad flyttas kan till nya dockorua, och ändamålet med
denna uppsats är att såvidt möjligt framh ålla de skäl som
göra denna plats lämpligare än någon annan inom varfwt.

Den nya materielen har 1isserligen gjort mycket af Inad
som nu finnes på varfvet obehötligt., men den har deremot
skapat nya bchof, lnilka snart nog måste tillgodoses. Yåra
nuvarande kranar af h vilka den s. k. nya är bygd t 804, äro
af den primitiva beskaffenhet att om man dividerar antalet
manskap i spelen i tyngden som lyftes, så kommer man till
det förunderliga resultat alt hvat· man lyfter 3 a 4 centner
en fot högt på en minut. På deu tid en då man ännu disponerade öfrer de stora liniesr..epps·bcsättningarne kunde detta
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visserligen passera men numera ä1· detta sätt att arbeta Yäl
dyrbart för att längre kunna få fortfara. Den nmarande
plåtslagareverkstaden är så trång att ett ställ pannor knappt
rymmes inom densamma och takstolame i det gamla korsvirkeshuset så svaga att man i dem svårligen kan lyfta äfvcn
!!män·e tyngder. Om två ställ pannor på samma gång behöf'de lättas och förses nödgades man således arbeta under
bar l1immel. Då härtill kornmer att såväl plåtsax och press
som all borrning måste arbetas för hand, eftersom man i det
gamla huset ej kunnat med skäl aptera en ångmachin, så
inses lätteligen att behofvet af en god saxkran samt en
plåtslagarevllrkstad är alltför påtagligt för att länge kunna
undanskjutas
De svåraste tyngder man har att handlera och för hYil·
ka kranen egentligen behöfves äro master, kanoner, pannot·
och isynnerhet styrhusen till monilorerne. lUan bör derföre
så placera kranen att alla dessa olika tyngder med så litet
arbete som möjligt kunna forslas till densamma i och för
insättningen i fartyget.
Hvad pannorna och styrhusen beträffa så äro de uteslutande plåtsiagarearbeten, och då man såvidt möjligt undviker
längre transport af så betydliga tyngder, så bör man ställa
så att kranen, med hvilka de inlyftas i fartyget, ligger så
nära verkstaden som möjligt.
För kanonernas skull kan kranen ligga hvar som helst,
om blott utrymme finnes i närheten för deras uppläggande.
Det finnes intet skäl att transporlera dem till den allägse
liggande artillerigården endast för att, om de efle1· slutad
expedition lättas, skura dem rena. Detta kan göras lika bra
på en bädd helt nära kranen, livarigenom man skulle undYika några huudra och kanske tusen alnars trausp01:t, hYilken synnerligast för svärare pjeser skulle förorsaka en käubar kostnad. Kanone1· måste lossas vid kranen och till kranen transporteras från UfJplagssUillcl i lanll för au kunna

inlyftas i fartygeL Det blif,·et· derför egentligen kranen som
bestämmer uplllagsst.ället för kanonerna.
Hvad slutligen masterna Yidkomma så hafra de i alla
tider nedförts på en flåte och sedan bogserats till kranen.
Att bogsera en tlåte några hundra alnar längre eller kortare
väg betyder också i alla händelser föga, och man linner
häraf att man för placeringen af en kran ej är bunden af
några andra rilkor än att lägga den så nära plåtslagareverkstaden som möjligt, samt att vattendjU!l och utrymme i öfrigt
tillåta fartyg at.t beqrämt förhala sig under kranen. Verkstadens läge återigen bestämmer sig här på rarfvet så god t som
sjelf, af skäl som härnedan skola anföras.
Det kan ej dröja många år innan pansams träbackning
på våra monitorer ruttnar och måste ersättas med ny, da
naturligtris fartygens bottnar äfven tarfva åtskillig reparation.
Det torde jemväl Yara möjligt att man finner sig föranlåten
på samma gång förlänga fartyge'n för alt genom den ökade
bärigheten bereda tillfälle att i någon Yäsentlig grad förstärka torn och pansar. Emedlerlid måste fartygen för ändamålet antingen tagas in i docka eller halas upp på biidd,
men i båda fallen blifver det af aldra största vigt att hafm
wrkstaden nära tillhands, emedan det eljest blefve i hög
grad tidsödande att köra eller bära de tunga jernplåtarne
fram och åter till verkstaden för att komma till plåtsax och
press, borrmaehin och eld, eller de hjelpmedel livarmed plåten tillformas och bYarförutan man naturligtvis ingenting kan
uträtta.
Om derföre en plåtslagamerkstad skall byggas, hlefye
ett af hufvudvilkoren för densammas placering att den komme nära docka eller bädd, och detta viikor kan egenlligen
ej till god oses på mer än 3 ställen inom varfyet neml.:
På Lindholmen, invid gamla dockan.
2:o. Vid nya dockorna.
3:o. På ga mla Yarfyet Yld någon af denarande bäddar.

l :o.

2-1:
Den gamla verkstadens plats är alld~les olämplig, dels emedan den ligger så långt från docka och bädd att en reparation af ett jernfartyg blefve onödigtvis betydligt fördyrad genom folkets ständiga springande med plåt mellan ''erkstaden
och det på bädden eller i dockan stående fartyget, och dels
emedan kranen tillfölje af vattendjupet måste läggas flere
hundra alnar från verkstaden, hvilket föranleder tidsödande
transporter af pannor, torn och machindelar.
Lägges verkstaden vid någon af bäddarne på gamla
varfvet så kan man visserligen lägga kranen sig helt nära
ueml. vid kölhalningsbron. Grunden derstädes är dock mycket dålig, man har neml. ända till 24 fot till fast botten,
och en pierbyggnad på sådan grnnd och af den fas thet som
är behöflig för grunden till en större saxkran, blifver nödvändigtvis ett både kostsamt och vanskeligt arbete, isynnerhet som man utanför kranen måste utföra betydliga muddringsarbeten. Kostnaden för pier och muddring kommer säkerligen att blifva betydligt högre än för sjelf1·a kranen och
platsen blifver redan derföre för en dylik anläggning otjenlig. Det är äfven obestridligt att det blifver dyrare att
hala ett fartyg upp på bädd, der reparera det och sedan på
vanligt siitt aflöpa detsamma, än att intaga det i docka och
der utföra reparationen. För elt mycket stort fartyg blif\·er
ett sådant arbete tillochmed så godt som outförbart. Då man
tillika om man valde denna plats för all framtid skulle betaga sig möjligheten att koncentrera alla bellötliga anläggningar inom en areal någorlunda motHarande behofYet, och
dessutom redan eger de förträffligaste dockor att utan någon
ytterligare kostnad genast begagna, så torde olämpligheten
af densamma ej kunna bestridas. Man har derföre egenrIigen blott Lindholmen och nya dockorna att Yälja emellan.
1-lmd terrängen beträll'ar så hafn1 nya dockorna, der
grunden är fast och ingen planering erfordras, ett afgjor<lt
företräde framför Lindholmen, der betydliga planeringsarbeten
lllel\c nödriindiga. Om en rrrkstad derföre byggdes på Lind-

holmen, mellan gamla dockan och \Vasa skjul, så blefve
denna anläggning, tillfölje af planeringskostnaden, betydligt
dyrare, än om densamma gjordes 1id nya dockorna, bredvid
dockan N:o 5. För kranens skull blef\e nödvändigt på Lindholmen utbygga en pier, ll\'ilket arbete helt och hållet knnde
undvaras Yid nya dockorna genom att lägga kranen Yid öppningen mellan yttre och inre srajningsrummen Yid sätten.
Genom att nedskära breda trappgångar till dockorna kan
man visserligen på båda ställena skal-ra sig en så beqväm
reparationsdocka, som man kan önska sig; men vid nya
dockorna har man 5 dockor, då man på Lindholmen !~ar
blott en. Visserligen nödgas man, om den förstnämnde plat ·
sen 'äljes, uppoffra de tvenne bäddarue i inre svajningsrummet; men denna olägenhet betyder mindre, då man blott
behöl\er planera i den stora, rymliga groprn mellan nya
fängelset och dockorna för att erhålla så många konsenalionsbäddar som vi kunna behöt\a, och till och med plats
rör 5 a 600 fot långa fartyg, om det underbara skulle inträtTa, att dylika monsterskepp hos oss skulle hehöfva dockas.
Genom ytterligare utsprängning af gamla dockan på
Lindholmen kan visserligen äfven derstädes erhållas en mycket beqvam reparationsdocka för 18 fots djupgående och
något öfver 500 fots längd ; men nya dockorna medgifva
19~ fots djupgående, lnilket innebär en så betydlig fördel,
att ensamt denna omständighet är tillfyllest för att gif\a
dem företrädet. Det är dock sannt, att om fartyg af större
längd i vattnet än 220 fot der skola dockas, så måste detta
ske vid pass 200 alnar från den föreslagna verkstaden, en
distans som dock ej kan undvikas, eftersom de fem dockorna
omöjligen alla kunna komma lika nära \ erkstaden. Då man
emedlertid invid dessa fem dockor kan för mindre kos tnad
bygga en plåtslagare-verkstad med tillhörande lyftkran, äu
om sannna anläggning göres brefhid en annan ensam docka,
så sy nes äf\en detta vara ett t~Iande skäl för att placera
il'r~ga1arande anliig~ning vid nya doclwrna.
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Men dermed Yinues äfven andra fördelar. Den förnämsta
är, att man, om denna plats Yäljes, med ens kan göra en
stor del af varfvets nuvarande öfrerflödiga areal obehöflig,
nem!. allt som ligger öster om ångsågen och espingskjulet,
eller med andra ord: materialförråd et, takelkammaren, inventariekamrarne och tunnbindaremöljen. Artillerigården med
sin lilla mekaniska verkstad, som egentligen är afsedd för
tillverkning af lavetter och artilleri-utredning, reparation af
af handrapen och aptering af bomber m. m., är ett eget
departement, som lyder under tygmästaren och är i allt väsendlligt alldeles oberoende af det öfriga varfvet.
lhad det nuvarande materialförrådet angår, så torde denna
byggnad blifva för sitt nuvarande ändamål öfverflödig, eftersom 'i omöjligt kunna komma att be hö fra lika stora för:·åder hädanefter som hittills. Med undantag af trävirke och
hampa, finnes få, om nllgra, till skepps- och maskinbyggnad
belliiiliga råämnen, hvaraf ej en reqvisition på för oss behöfiiga qvantiteter kan här i landet elfectueras på en å två
månader. Det blifrer derföre hädanefter ej allenast obehöfligt, utan rent af ett slöseri, att ligga med effecter i ständigt förråd, till ett värde af hundratusentals riksdaler. De
förråder, som vi behöfva återigen, böra och kunna utan
olägenhet förvaras på de ställen, der de skola förbrukas.
Så t. ex. ekvirke. För närvarande finnas betydliga upplag af virke på Lindholmen, och ingenting hindrar att derstädes upplägga allt virket, om man beslutade sig för att
använda dervarande docka och bädden i Wasa skjul för alla
träskeppsbyggnader och reparationer, på samrna gång som
man anvisade alla arbeten med jernfartygen till nya dockorna,
hvarigenom de stora brännbara virkes-upplagen erhöllo en
mindre eldfarl ig plats långt från de mekaniska verkstäd erna.
Emedlertid finge i detta fall lwad som behiifdes i förråd af
bnlt, spik, förhydningsplåt, beck, dref m. m. sin rätta plats
på Lindholmen, der det skulle l'örbrukas.
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På samma sätt med förrådet för mekaniska YCrkstäderna. Om man i hvarje verkstad inom en afplankning förvarade Jn·ad man för densamma behöfde, ungefär som vid
pri\·ata verkstäder understundom är brukligt, så vunnes dermed både lid och säkerhet mot mi ss hushåilning, då verkmä staren , på ll\·ars reqvisition materialierna utlemnas, had e
förrådet under sina ögon och således ofta kunde med förd el
amända bitar och skräp, om hrars tilharo han eljest ej
kunde hafva någon kännedom.
I mån som de nuvarande många kontrollerna samt manskapets kropps\·isitation bortfalla, blifrer det naturligtvis nödvändigt förskaffa kronan annan säkerhet mot småstölder,
hvilka att börja med ej torde blifva sällsynta. Inventerar
man förräden qvartalsvis och vaktmäslrarne eller ingeniörerna
noga tillse sitt folk samt de nmarande förmännen eller s. k.
underofficerarne få intaga sin normala ställning som arbetande förmän, molsvarande engelsmännens "leading hands",
så erhålles, efter hvad erfarenheten vid andra varf och verkstäder \·isa, full trygghet i detta fall, isynnerhet om arbetspersonalen något omsättes, så att den ej får blifra alltför
local, och ett lämpligt antal påli!lige polismän anställas,
hvilka jenwäl torde kunna öf\'ertaga nattbevakningstjensten,
biträdde af hundar, ett bevakningssätt som länge begagnats
vid Toldboden i Köpenhamn och derstädes lenmat intet öfrigt alt önska.
Fördelarne af att, på sätt ofvan föreslagits, dela ut
förräderna till de ställen, der de skola förbrukas, äro påfallande och torde också förr eller sednare göra sig gällande.
Olägenheterna äro, att en del af de nuvarande abnorma kontrollerna måste uppgif,as och någon lit sättas till ingeniörernas person li ga omdöme och redbarhet, lnilket ej kan vara
mera riskabelt vid flottans \arf än t. ex. Yid statens fyroch båkbyggnader. Att ett dylikt arrangement ulan synnerlig
kostnad kan Yidtagas, inses lättelige n, då man betänker att
nya htt s ej bchöfra uppföra s, utau gam la endnst inredas, och
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dessutom förråderna enelast flyttas di!, der de i alla händelser förr eller sednare skola förbrukas. Emedlertid torde
man vara berättigad antaga, att det nuvarande stora centrala
förrådet både kan undraras framdeles och efter hand bör
utrymmas, samt att dess läge på dess nuvarande plats alldeles icke behöfve1· imerka på beslutet om placeringen af
framtida verkstäder.
Då i ett nutidens krigsfartyg egentligen ej andra laggkärl förekomma än några mindre betydande båtkaggar och
haltfat samt diverse pytsar, loggbaljor och matbackar, så
tyckes det som det vore obehöfligt att underhålla en särskild tunnbindare-verkstad. Hvad som i den vägen är behöfligt torde utan olägenhet kunna inrymmas i snickareYerkstaden, en förflyttning som när som helst utan nämnvärd
kostnad kan verkställas.
För närvarande äro takelkammaren, de mindre och ona
sjörustade fartygens inventariekammare, der deras segel och
takling fönaras, samt segelsömmare-verkstaden belägna i
hvar sitt hörn af en triangel med resp. 600, 800 och 1000
alnars sidor. Härigenom uppstå ganska besvärliga transporter, emedan de afrustande fartygen upplägga sina segel och
si n takling i inventariekamrnaren, h\·arifrån sedermera dessa
etfec ter, som Yanligen behöfra förses efte1· hra1je resa, ofta
på menniskorygg få företaga färder lill lakeJkammare och
segelrerkstad samt åter till inventariekammaren och året
derpä till sjös igen, för att sedermera återigen företaga
samma kretslopp. Förhållandet är risserligen något bättre
med inventariekammaren rid högraktskajen, hvilken ligger
temligen nära takelkammaren, men den är för våra blifvande
små behof i den rägen alltförstor och dessutom illa belägen,
då man nöd6as transportera segel och talding lång väg för
att komma till ett rustande fartyg. Antalet taklade fartyg
inom flottan minskas alltjemt, och all anledning är förmoda,
att det utrymme, ri framdeles komma att behöfva i och för
uppmagasinering af segel och takling, ej blif\er synnerligen

betydligt. Beslutar man sig för att concentrera \'arfsanläggningarne på rest.ra delen af rart\et och således taga nya
dockorna till rustningshamn, så nödgades man risserligen
der uppföra ett nytt hus för takrlkammare, segelvind och
inrentariekammare. Detta hus behöfde dock ej blifra stort
eller synnerligen kostsamt, men det skulle blit\a den enda
nybyggnad man i och för förflyttningen till nya dockorna
behöfde underkasta sig. Plåtslagare-verkstad med kran nödgas man nem!. i alla händelser snart anskaffa, de må läggas
hvar som helst, och det redan förhandenvarande gjuteriet
samt maskinYerkstaden i den s. le hammarsmedjan äro tillräckliga för nnvarande behof och dessutom temligen väl belägna i anseende till dockorna.
Det är för ett rnstande ångfartyg alltid en direkt vinst
i tid och arbetskraft att kunna förhala nära intill en verkstad, isynnerhet om någonting beböfver förses i maskinen,
h~ket återigen nästan alltid är händelsen då man ligger
,·id egen verkstad ocb således icke behöfver inskränka sig
af fruktan föl' höga räkningar. Arbetet är der nem!. mera
under ingeniörens ögon, transporterna blifm kortare och folkets springande till verkstaden i och för lagning af verktyg
m. m. mindre tidsödande. I nya dockorna kan en dylik fördel beredas ett ganska stort antal fartyg, särdeles om man
släpper vatten i den stora gropen mellan dockorna och fängelset. Att ett hus för uppmagasinering af segel och takling samt allehanda timmermans- och artilleri-utredning, med
undantag naturligt\is af all sorts ammunition och alla vapen,
samt för lakeJkammare och segelverkstad, beläget nära dockbasinen, skulle, om denna toges till rustningshamn, blifva
synnerligen beqYämt och ledande till stor besparing af arbetskraft för transporter &c. mot hvad nn är händelsen Yid
utrustningar, är alldeles påtagligt. Dels undvek man helt
och hållet transporterna mellan inventariekammare och takelJ,ammare samt segelYerkstad och de nuvarande fransporterna
från och tiii fartygen reducerades högst betydligt, och dels
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kunde en betyd! ig indragning göras på det nmarande antalet
biträden och Ilandräckningsmanskap åt imentariefönal!aren
samt UJ)pbördsmän och deras biträden på de olika departe·
mente n.
Då det måste anses som en nödvändighet att koncentrera
mrfvet inom en areal någorlunda motsvarande br.hofvet, så
måste man bereda sig på att för ändamålet göra någon upp·
offring. Frågan är emedlertid helt enkelt: ''betalar det sig
att i och för varfvets concentrering underkasta sig kostnaden för en ny inventariekammare?"
Insändaren vågar påstå alt detta blifver händelsen. Lägges den verkstad och den kran som snart nog måste byggas
'id nya dockorna, så blif\"er detta rustningshamnen, tillfölje
deraf att kranen ofta behöfves vid rustningar. Transporten
af inventarier blifver emedlertid så besvärlig i de!la fall, att
man snart nog nödgas bygga den ifrågavarande inventariekammaren. Om man, för alt und,·ika detta, nödvändigt vill
lägga verkstad och kran på Lindllolmen eller vid Gamla
varf\et, trots orvananförda skäl mot dessa platser, så ådrages
man, tillfölje af ogynsamma terrängförhållanden, så mycket
större kostnad för anläggningen mot om den lades vid Nya
Dockorna, som ungefärligen motsvarade kostnaden för en
inventariekammare.
För att fullkomligt bevisa delta fordras eit kostnadsförslag, till hrars utarbetande insändaren saknar både tid
och tillfälle såsom sjelf rj v.arande byggmästare. Vi åter·
komma dock möjligen framdeles till denna del af frågan.
För d.en med lokalen förtrogne torde det också förefa lla
utan bevis.ntng tyd.ligt, att meromnämnde anläggning på Lindhalmen eller vid Gamla varfvet skulle föranleda känbara
kostnader. Man tänke sig planering i backen mellan Gamla
Docka!ll< och Wasa skjul, ntbyggandet af en pier derstädes
sar:nt anläggningen af en ny bro i stället för vestra Vindbron
för att ej blifra alldele isolerad från de andra verk täderna ,
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eller, i andra fallet, en pierbyggnad Yid kölhalningsbron på
denarande mudderbotten!
Ihadhelst förändringar eller tillbyggnader som må komma
rarfvet till del, torde dock mycket afseende få fästas vid
kostnaden derför. Det är med fartygen och deras besätt·
ningar man möter fienden, och de äro och förblifra derföre
alltid hufrudsaken. Varfvet, lnilket har för ändamål att
fermt kunna reparera fartygen vid förefallande behof, måste
blifra en rent teknisk fråga, som reducerar sig till utförandet af vissa förefallande arbeten på ruinsta möjliga tid för
billigast möjliga pris. Det är alldeles onödigt att nedlägga
kapitaler i anläggningar, som möjligen framdeles komma att
behöfvas, utan torde det rä!taste vara att tillgodose de närvarande behofren och vid nya anläggningar bereda sig möjlighet att utvidga utan att ändra något af den ursprungliga
planen, om dessa möjliga framtida behof skulle infinna sig.
Om de uteblifva, har man då icke utkastat sina penningar
förgäfves?
Flottans nuvarande längsta fartyg är äng fregatten Vanadis, som är 216 fot i vattnet. Detta fartyg är bygdt i dockan N:o 5. Skulle längre fartyg än Vanadis behöfra dockas ,
så kan det ske i dockan. N:o 2, som är 260 fot i bottnen.
Dessa dockor äro således för våra nuvarande bellof fullt
tillräckliga.
Om en plåtslagare-verkstad af omkring 100 fots längd
byggdes, bestående af två rader jernpelare, uppbärande en
"travelling Crane" med cirka 40 fots spänmidd, samt på sidorna om den uppsättnings-verkstad, som härigenom uppkom,
plats för ässjor, plåtsax och press, borr- och bockmaskiner,
riktplaner m. m. , allt under ett simpelt glas- och tegeltak
samt inom brädväggen just tillräckliga att utehålla regn och
snö, så vore det ungefärligen hvad som för närvarande i
den vägen är behöfligt. Ett dylikt hus skulle, om kranen
såsom gemensam för båda undantages, kosta Pj hälften mot
om det byggdes af sten. P.ygger man af trä, kan man så-

le~es }lyart 14:de år bygga sig ett nytt hus för räntan af
det kapital man inbesparat genom att ej begagna sten. Det
torde förefalla mången underligt att höra talas om brädskjul
såsom kronans Yerkstäder, men insändaren kan ej annat än
anse det orätt att binda flottans knappa anslag i monumentala byggnader. Heldre då öka sin förslarskraft genom att
använda medlen till fartyg och artilleri. Lades denna Yerkstad invid dockan N:o 5 och en kran uppsalles på pieren
mellan svajningsrummen, så erhölle man utan pålning, grundläggning och planering af betydenhet en reparations-Yerkstad
belägen invid 5 st. dockor, alltsammans afpassadt efter nularande behof.

Skulle framdeles dockorna befinnas för små och lerkstaden för trång, så kan den saken lätteligen afhjelpas.
Verkstaden kan tillbyggas till 300 fots längd, utan att annat
än möjl igen en schattering på tegeltaket behöfde tillkännage
att hela huset ej bliflit bygdt samtidigt. Genom att planera
i gropen mellan fängelset och dockorna samt nedläggandet
af en bädd, kan derstädes dockas fartyg af 23 fots djupgående, 80 fots bredd och GOO fots längd, om man gör öppningen mellan den nuvarande kranen och pumphuset så bred
och djup som yttre svajningsrummet medgifver. Framtiden
kan således sYårligen frammana beltofrer, hvilka i Nya Dockan ej kunna tillgodoses.
Om man såsom princip för framtida anläggningar på
Kong!. ~keppsvarfvet i Carlskrona antager att man bör efterhand concentrera etablissementet vid Nya Dockorna, skulle
således följande arbeten blifva nödvändiga inom den närmaste
framtiden:
1:9 Anläggning af en plåtslagare-verkstad im id dockan
N:o 5 samt en kran på pieren mellan srajningsnnnmen vid sätten.
2:o Uppförandet af en inveotariekammare med takel- och
segelrind Yid Nya Dockorna.

:3 :o Aptering af ,-eslra banhufvudet samt en lokal i den
ofrannämnda inrentariekammaren till förrådsrum och
kontor.
Åtskilliga andra arbeten, Inilka ej haf,·a någon gemen5amhet med förtlyttningen till N'ya Dockorna, torde äfven
snart blifra af behof,·et påkallade. Dessa äro hufmdsakligast:
Byggandet af en ny snickareverkstad. Det gamla kors\'irkeshuset synes nem!. med stora steg gå sin undergäng
till mötes, och efter ytterligare ett decennium blifver det
säkerligen vådligt att längre begagna. Det nya huset kunde
läggas på planen mellan dockorna oeh gjuteriet. Snickare-,
d. v. s. inrednings-arbetena på fartyg förekomma nem!. sam·
tidigt med machin·insättningen, hrilken måste ske \'id kran
och verkstad, och snickare-verkstaden kan tillfölje häraf ej
med fördel läggas på Lindholmen, på samma ställe som det
öfriga träbygget IJessntom höt· modellsnickeriet med dess
förråd af gamla modeller till gjuteriet, och bör ej vara för
lå ngt derifrån aflägsnadt.
Planering och bäddars nedläggande i den ofta nämnda
gropen samt diverse rödjning i Nya Dockorna.
Anskaffande af en ny pumpmachin. Den gamla är alltför svag och dessutom tillfölje af sin primitiva konstruktion
alltför bränsleödande för att med besparing kunna begagnas.
Den nya machinen kunde möjligen med fördel draga några
par smärre valsar för tillgodogörandet af den mängd skrotjern, som hädanefter mera än hittills troligen kommer att
l10pas vid varfret och som efter nuvarande priser knappt
kan afytt.ras utan förlust. Det torde nem!. kunna ifrågasättas,
huruvida priset för skrotjernet betalar sönderhuggningskostnaden för t. ex. gamla pannor. Ett dylikt arrangement borde
blifva för kronan ganska vinstgifvande. Machinen som drifver valsame måste neml. i alla händelser finnas i och för
pumpningen och kostnaden derför kunde ej mer än till en
obetydlig del påföras valsverket och dr.ifluaften; ångan har
mau närapå gratis gruom alt på sätt brukligt är tillgodr.~.3

oöra de från Vällugnarne UOI'tgåe nde heta gaserne för ångbildningen. Då man kan motse att stora qvantiteter jern
här på varfvet komma att förbrukns till en mängd smiden,
bvilka i mån som ångfartygens antal ökas torde blifva ganska betydliga, så är det ingalurnia omöjligt att en dylik anläggni ng framd eles kommer att bära sig.
Då nu insändaren slutar denna uppsats, sker det med
en vördsam anhållan, att densamma af tidskriftens läsa re
gunstigt upptages. Varfvet och dess angelägenheter hafva
alltid intresserat insändaren ocll ofta utgj ort förem ål för
J1a ns tankar. Skulle något af hvad ofvan blifvit anfördt i
någon ringa mån bidraga till belysningen af denna vigtiga
sak, skulle han anse sig väl belönad för sin möda.

o
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Förändrad unifo rm för K. Flottan.
Kongl. Maj:t har i nåder befallt nedanstående ändringar
gällande bestämmelser för Kongl. Flottans uniformer.
I stället för nuvarande gradbeteckning af prydnad på
mössan skall flaggman nyttja - hu(vudb and af bred guldgalan samt framtill, midt på hufvudbandet, ett i guld broderadt ankare, infaltadt i Svea-vapnets tre kronor och med
lwngl. krona öfver. (Anka ret med sina kronor enligt modell).
Rege~ne ntsofficel!'<U•e:

hu{vudband af bredt, re/fladt, svart redgarnsband samt

framtill likadant guldbroderadt ankare med kronor och kong!.
krona öfver, som för flaggman är föreskrifyet.
H.aptener och §ubalteruer:

Alldeles likadan mössa som regementsofficerens, med un·
dantag af den kongl. kronan.

På uniforms-bonjouren (fla ggmans vapenr ock icke inbegripen) utb ytes ståndkragen emot lwrtsfruren nedfälld krage,
hvarjemte ärmuppslagen borttagas. Gradbeteckningen 'id
händerna ändras sålunda, att den bredaste ga lonen alltid
sitter öfYerst samt att den M1·ersta galonen ( eller galonetJ
der endast en finnes) bildar en liten ögla UllP emot ärmeu
och framtill då ärmen ä1~ hängande. Knapparne baktill på
skörten borttagas, men de två lifknapparne i ryggen bibehållas.
Från (ra cken (flaggmans fra ck iclw inbegripen) , som
skall hafva fällh-rnye utan prydnader, borttagas alla knappar på ärmarne och skörlen, äf1·ensom de kuappar, hviika
sitta undet· fi cklocken. De tYå lifknat)parne i ryggen bibehållas. Ficklocken med de blinda knapphålen borttagas.
Likaså ärmuppslagen och de blinda knap1)hålen på dem;
hvaremot ärma rne , tillskurna i likhet med ärrname å bonjouren , förses vid händerna med sam ma gradbeteckning som
dessa.
Hoppan må Yara en rt>gnkrage af blått kläde med unifo rmsknap par, el ler en paletå-skuren blå kavaj med uniformsknappar och bl ått eller sYart yllefoder eller svart pelsfodet·. Å kaYajens ärmar skall gradbeteckningen vara af
sYart redga rn eller guld.
Värjan skall hafva förgyldt. fäste, och baljan vara af
svart lakeradt !lidet· med förgylda beslag.
Den hittills begagnade stickerten utgår såsom uniformspersedel.
Sjöstöffor, regnrock, regnhatt m. fl. regnkläder må till
uniform begagnas, då omständigheterna dertill föranleda.
lharje officer är berättigad att vidtaga dessa ändringar
genast, men de å mössan och bonjouren ·anbefalda böra hafva
skett innan den l Oktober 1867 och de öfriga innan den
l Januari 1870.
Officerskadetternas uniform blir i allt lika med subalternofficerens, med nndantag af att å epåletter och ärmar
fin nes ingen gradbeteckning.

Den för underofficcrame \id kougl. nottan faststäida
o-rad!Jeteckning ändras sålunda, alt epåletter och axeltränsar
"'försYinna och att i stället:
Flrtgr;undero(ficerare på hvflrdcra underärmens framsida
bära tre skewronger. Å skewrongen skall hvartdera benet
vara circa 0,35 decimaltum bredt och tillverkadt af en guldlrens med en tätt intill på hvardera sidan liggande något
smalare gans af silfver: allt enligt modell.
Andra gradens Underofficerare: på vensira underärmens
framsida tvd dylika skewronger, samt
Lägsta Underofficersgraden: på ·venstra underärmens
framsida en dylik skewrong.
lhartdera benet af dessa skewronger skall vara 2,5 decimaltum långt och vinkeln som benen bilda 75 grader. Afståndet emellan skewrongerna: lika med skewrongbenets
halfva bredd: allt enligt model l.
I sammanhang härmed borttagas ärmuppslagen med sina
knappar och blinda 'knapphål. Äl\ensom knapparne baktill
på rockskörten. De hå lifknapparne i ryggen bibehållas.
Underofficerare skola, i stället för hittills föreskrifna
lwppa, bära blå paletå-skuren kaYaj med uniformsknappar,
svart eller blått foder af ylle, eller sYart pelsYerk, sa!ut försedd med samma gradl.Jeteckuing som å bonjouren, men af
svart redgflrn eller af guld och silfver; och skola dessa
ändringar \·ara 'erkstälda innan l Oktober 1867.
Liksom officerare, mfl underofficerare ock nyttja regnkläder.
Stickert upphör aU lara uniformspersedel äfven föl" underofficerare.
Stockholms Slott den 28 November 1866.
På Nådigsie befallning

B.

VON

PLATEN.

______

_,.,..

A Adlersparre.

K. Skärgårdsarlilleriet.s unifot·m.
Till Befälhafvande Amiralen i Carlskrona.
K. M. har i nåder fastställt nedanb eskrifna uniform för
officerare ,·id K. Skärgårdsartilleriet, att vara anlagd innan
den 3 Maj år 1867, nemligen:
IJ!össfl, till form, färg och gradbeteckning (i guld) likadan som den sednaste för armens officerare faststälda, men
utan plym, pompon eller paradplåt, och dessutom med den
skilnad, att snörmakeri-prydnaden ofvanpå mösskullen, såväl
som de dubbla snören, hvilka bal>till och på sidorna gå från
kullen ned till hufvudbandet, äro af svart redgarn i stället
för af guld, samt att i vapenknappen framtill anbringas ett
gyllene ankare emellan SYea-vapnets tre kronor: (enligt
modell).
Rock, mörkblå, med en rad aflånga, vertikalt sittande,
svarta snörmakeri-knappat· (sex stycken och enligt modell),
låg ståndkrage, framtill snedskuren och med rundade hörn;
rockskörten, hvars hörn, såräl fram- som baktill, äro afrundade, räcka till halfra låret; baktill i !if\' et sitta horisonleJt 1rå lifknappar, likadana som de i knappraden å bröstet. Hocken har svart foder och är rundtom kantad med
svarta, 0,6 tum breda redgarnsband (enligt prof), och innanför kantbandet, som till hela sin bredd ligge1· utanpå
rocken, löper en smal, svart redgarnssnodd. Tvärs öfver
bröststyckena och till hela dessas bredd äro faststickade
sex stycken dnbbla rader svarta redgarnsband (af samma
bredd och sort som kantbanden), hvilka vid bröstets yttersida sluta med en lagd tredubbel ögla, och vid bröstets midt,
der bröststyckena mötas då rocken är knäppt, bilda de på
venstra bröststycket fastsydda banden knapphål för de på
de från högra bröststycket mötande banden fastsHtande knap-

parne (se medföljande teckning tig. 1) ;, ). På ln·artdcra
rockskörtet framtill och snedt öfrer skörl et siller en ficköppning, omgil\en af samma sort srarla band som ofnm
nämnts, och fnilka vid ficköppningens ändpunkter bilda tredubbla öglor (fig. 1). Bakficköppningarne äro likalC'des omgifna af sådana band, hvilka, sträckande sig från lifknapparne nedåt skörten nedom ficköppningens underkan t, bilda
enahand a tredubbla ög(or (fig. 2 ). På hrardera underärmen,
som, ungefår 2 tum från sill slut vid handen, är omgifren
af srart band, af samma sort som för öf'rigt förekommer på
rocken, och bredvid lnilkel ett smalt svart snöre löper på
den sidan som är närmast handen, samt, i ö(\erensstämmel~e
med hvad fig. 3 utvisar, tillika med bandPI sträckt'r sig,
'id ärmens ytlersida, ända ned till sjeJfya handöppningen är på underih·mens fram- och yttersida anbringad en prydnarl
i s rart snörmakeri-arbete (enligt modell ), inom hYilken gradbeteckningen sitter, på sätt som modellen anger. Gradbeieckningen utgöres af:
För underlöjtnant: l guldstjerna; för -löjtnant: 2 guldstjernor; för kapten: 3 guldsljernor; för major: l gulds1jerna
jemte en 0,5 tum bred guldgalon; för öfYersteliijtnant: 2
guldstjernor jemte 0,5 tum bred guldgalon; för öf\"erste: 3
gnldstjemor jemte 0,5 tum bred gn ldgalou, samt för generalmajor: l broderad guldsljerna je mte 0,5 tnm bred guldgalon
med öfv·erst en guldbroderad kongl. krona .
Generalmajor bär dessutom den för general it.etet fa ststäida galon kring k:·ageo, jemte dithörande silf\erbroderade
gradbel eckningsstjerna.
Till parad bära officerare af alla grad er på denna rocks
lnardera axel en Träns af gulddraqm·-arbete (enli gt modell) ; och u\gö r denua guldtrii ns del l'nda paradtecknet fö r
*) n •. ~h,· ·· op a d e ll'., kllingarlll' linnu s all liH.J>;:I. i hclcill. . alllil'al l' ll.<
Hed ak tt',JJWt•.
1ttiliWr-t'x pcdilion.

samtlige officerarne, med undantag af generalmajoren, för
hrilken särskilda paradplagg äro föreskrifna.
Byxor, mörkblå och till snitt temligen Yida.
Vä st, mörkblå, med små runda, platta och med svart
öfYerklädda knappar.
Väst, hvit, med små runda , platta och med llvitt öfverklädda knappar.
Huggvä1ja i svart balja med gyllene beslag och med
öf\erensstämmande med armeens nu- .
hufvudsakli&ren
klino·a
~
o '
varande modell.
Porte-epee af guld, likadan som den kongl. flott an
nu bär.
Iloppel af guld, alldeles likadant som det för armeen
sednast fastställda.
[(nythalsduk, svart.
Skjortkragame böra synas of\·an halsduken .
J(appa, mörkblå, med srart foder af ylle ell er pelsrerk
och af samma snitt som den för flott an år 1854 fastställda,
men med svarta knappar af samma sort som i rocken och
på hvardera axeln försedd med en sleif, af samma tyg och
knäppt till en likadan knapp som kappans öfri ga, och på
hvilken är anbringad enahanda gra db eteckning i guld som
den för armeens kappa faststä llda .
Sjöstöflor, regnlwppa, t·egn!wtt med flera r egnkläder må
till uniform begagnas, när omständigheterna tillåta ell er
bjuda det.
t

Tr ekantig hatt med svart pl ymet, kantad med 1,5 tun1s
bred gulrlga! on samt försedd med gu ldbulj onfra nsar \id ändarne; gul sid enkokard och träns af guld.
Rocf1, för öi'rigt likadan som Skärgårdsartill eriets offi cerares, men med h vitt foder; kra gen förs edd med generalsbroderi ; generalsbrod eri r id händ erna i stället för sYar ta

41

40

prydnaden med sin stjerna och krona. Till denna rock bär
generalmajor likadana axeltränsar som för kårens öfrige
officerare äro såsom paradtecken föreskrifna, men försedd
med en silfverbroderad gradbet.eckningsstjerna lwardera.
Byxor lika med öfriga officerskårens, men med 1,5 tum
bred guldgalon. Dessa underkläder må generalmajor äfven
bt•gagna till släpdrägten.
Generalss/1ärp .

K. M:Ls Nådiga förordning om semester vi d
1{ . Flottan, ({. Skärgårdsarlillerict samt
1\'Iarinregementet, af den 25 Sept. 1866.

~h ilk e t

allt Eder härigenom meddelas.
:28 Non~mbe r 18ö6.

B.

VON

Stockholm de n

PLATE N.
A. Adlersparrc.

Med ändring af § 248 regl ementet för tjenstgöringen
under sjöexpeditioner l:a afdelningen, hat· Kongl. Maj:t i
~å der tillåti t att lindergevär icke behöfver begagnas af vakthafYande offic er ombord, såvida ej fartygschef dermn särskildt utfärd ar order; h1arjemte Kong!. Maj:t t:llåt.er officer
och und erofficer vid f(ongl. Flottan, J(ongl. Skät·gårdsartilleriet samt Hongl. frlrrj:t.~ Flottas nya Reservstat, att , utom
jjensten samt under varfstjenstgö ring, bonjour eller släprock
må begagnas utan nndergeYär.
De å Hongl. i!1nj:ts Flottas Indragningsstat öfverflyttade
omce rare ega rättighet, men icke skyldighet, att fortfarand e
bära sin sjöofficers-uniform.
Stock holms Slott den 28 NoYember 1866.
På Nådigsie befall ning

B. v o N P L A T F N.
A. Adlersparre.

.r

for m ul an sidouerär, 1 Nåd<' !' befallt, <Hl de n drrit;t•norn lem nade .i.ill&lelse, på sW\l" n de1· !)U rnison finne s, id;e må sträckas utom, till Sjölörsvard hörande om råde.

1(. :\1. ha1· silsom l illäC'Ij ul.i den, u~ no1n ofvanslåend e Ueneralonl<·r
d. 28 1\o•. 18GG, nJrdddade föres lirifl , ri)randc he(jat: nnn ile t af lll li-·

CARL &c. Wår ynnest &c. Som i fiiljd af den trägnare tjenstgöring, hYilken påräknas af den till minsta möjli ga antal bestämda Officersperso nalen Yid de i stället fii r
Wår Flotta bildade t\·enne kårer: "Kongl. Flottan och Kong!.
skärgårdsartilleriet"' någon inskränkning i den genom hittills gällande stadganden Officerarne vid Flottan tillagda oYilkorliga rätt till viss tids tjenstledighet eller s. k. semester
bliher nöd1ändig, samt en förändrin g i berörde hänseend e
äfwn inom Wå r Flottas Marinregemente visat sig önskvärd,
i anseende till de tjensteförhållandeu, som Yid detta Regemente nnmera ega rum, hafve Wi nu i Nåder funnit godt
att härigenom till efterrättelse ,·id Kongl. Flottan, Kong!.
skärgårdsartilleriet samt Marinregementet meddela följande
förändrade föreskrifter om semester, att från och med den
l inst undande October tillämpas, nemlige n:
l :o Vid nyssnämnde tvenne Kårer och Regemente skola
Officerarne, de undantagne, som för särskilda befattningar
uppbära arvoden på stat, vara berättigade att, efter anmälan,
lmut annat år tillgodonjuta tre månaders semester, und er
hvilken tid , jemte den egentliga lönen och inqmrteringen,
äf1en 1jenstgöringspenn ingarne få bibehållas, likasom af lönlös Officer jrmväl expektans-anodet;
2:o För semesters begagnande får icke afses annan tid,
än från och med någon dag i October månad det ena till
någon dag i i\pril mån ad det följand e året, hvarom bestämmes ar wdc rbörande Stationsbefälhaf\are, hvilken egcr att

uppgö ra rulla öfrer semesterfördelningen stationens Officerare
emellan och att inom slutet af September månad hvarje år
densamma i afskrift till Chefen för Wårt Sjöföl·svarsdepartement insända, tillika med uppgift å de Officerare, som begagna sin semestertonr, äfrensom å tiden, då de åter i
1jenstgöring inträda ;
3:o a) Byte af semester Officerare emellan får ej ega
rum utan dertill af \"ederbörande Stationsbefälhafvare lemnadt tillstånd, hnmid bör tillses, att genom sådant byte semestern icke må för några utsträckas utöfver trenne månader.
b) sjökommendering hindrar åtnjutandet af semester.
c) Rättighet till semesters begagnande förloras af Officer, som under det år, för hvilket semestern blifvit honom
tilldelad, redan åtnjutit tre månaders permission.
d) Vid yppad brist på Officerare å stationen må Stationsbefälhafvare, derest så oundgängligen finnes vara behöfligt, kunna ej mindre förvägra Officer honom tillkommande
semester, än äfven före utgången af beviljad semester till
tjenstgöring inkalla Officer, som sådan tjenstledighet åtnjuter.
För öfrigt och ehuru, enligt hvad redan uti Wårt Nådiga Bref den 10 sistlidne Juli blifvit stadgadt, vid Wår
Flottas nya Reservstat kommer att i afseende på semester
fortfarande förfaras efter hittills gällande författningar, hafve
Wi dock nu tilli ka relat i Nåder förklara, att den i ofranstående andra punkt Stationsbefälhafvarne meddelade föreskrift, i fr åga om uppgörande och insändande af rulla öfver
sem esterfördelningen m. m., skall jemväl på nämnde stat
tillämpas och lända till efterlefnad.
Meddelande Eder deUa till känn edom och vederbörandes
förständigande, befalle \Vi Eder &c. Stockholms Slott den
25 September 18GG.

CARL.
B. von Platen.

Ang. föränd rade föresk rifter i afseende på semesters
åtnjutande 'id åtskil liga af Sjöfömarets militära l\årcr.

På gr und af of"1anstå eude Nådiga förordning, jemle skril'Yel se fr ån chefen för SjöförsYarsdepa rte mrntet af d. 29 Okt.
18G6, ha f\a befälhafvande amiralen i Carlskrona och chefen
fiir l\. Sl·ärgå rdsarti lleriet i Slockholm, hrar för sig, för de
sä rskilda kåre rna, fastställt efterfölja mi·~ semesterfö rd elninga r :
§enJestert"Ördle~ ssing

fö r K. Flottans Offi cerskår, upprä llad i Norember 1866.
2

1:a Massen

n,

3:e klassen

lfl(lliSen

fr. o. m. 1 .Jan. 1S67 fr. o. m._i Okt. if:t! ~ rr. o. m._ 1 Jan. 1R6. ~
t. o. 111. :n l\b rs l~G7 . l. o. m . .) l Der. 18!, l/· o. "'· :, 1 l\ Iars 186S.

[(ommendörer:

Ii. A. Indel.Je lou.

C. A. Sundin.

O. G. A. Herkepe.

[(omm endörlw ptener:

A.

F. Pett.ersen .

C. Kleman.

l A. H. Cronstedt.
Pant zer- S. A. C. Lagerberg.

A. J. Rosengren.
L.

li.

s.

hielm.
F. Thorssell.
J. u. G. Ameen.
('
'·

E.

G.

YO ll

s. K.

Ot.ter.
Peyron.

C. G.

l J.
l

N.

YOll

Rosen.

H. AnkarCJ·ona.

F. F. Thomson.

C. .l. F. Kan e.
E. Odelstjerna.
C. Cronstedt.
O. Lagerberg.

[((lpt ener :

A. Fischerst röm . A.

A. F. R L. Lind A.

at" Hage by.
F. w. \' 00 Otler.
A. Zielfelt.
P. M. von Kru sl' n- G. N af Klercker
st.ierna.
O. Öhrst röm .
F. A. Palander.
C. E. af 'fl·olle.
F. w. Bennel.
.l. A. c. Meister .
G. K Ullf.
U. K. :\ord enskjöl d. li. B. Lillie höök.
Ii. af Trol!e.

E.

F. Rahmn.

c.

Schiinmeyr.

A. Emb ring.

O. C. Cronstedt.
F. T. Thörn.
li P. H. Starck.

C. Lund gren.
E. G. J. Norden falk.

L öj rnant er:
O. \\' . Nordeuskjöld. N. J. M. Hallström. C. Möller.
A. li. EricsorL
Y. N. Christicrson l Ii. ~l. Stael
llolsteiu.
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J. M. LagenalL
A. E. R. Carlh. Gyllensköld.
l\I. Törngren.
G. P. von Krusenstierna.
O. F. Ljungqrist. C. H. Ramsten.
R. Sjöberg.
A. T. Thunberg.
V. E. Oalman.
G. G. L. Palmstierna .
I-lägg.
C. A. W. Breekström

A. P. Lillieliöök

F. B. B. Nordström .

C. A. E. Hjelm.

J. D. Harcia y.

L.

J. A. V. Breckström.

för· K. Skärgå rdsartilleriets Officerskår, upprättad
Oktober 186G.

F. W. Lennman.
J. A. Ekelöf.
H. G. Westman.

i:a lilassen

2 :a litassen

3:e Massen

f,·å n 1 Oktober 18 6ti
till 1 Janwu·i 1867.

från 1 Januari 181.7
till 1 Ap ril 18G7.

från 1 Oktob er ·1Rii7
lill 1 Januari 186 8.

C.
Ii.
A.
J.

§euaestea ·rö!l"'de In in g·

Ö(verstar :

Underlöjtnrmter:

.l. C. Grischo!li.
C. M. lngelman.
G. J. Sjöberg.
E. H. von HoHen.
H. B. Werner.
O. Linubom.

C.
C.
O.
C.
J.
C.

A. Puke.
E. Smith.
Pettersen.
O. S. Posse.
R. E. Nissen.
A. M. Hjul-

A.
A.
O.
C.
O.
H.

A. L. Palander.
O. L. Arebn.
E. Nordenfelt.
O. Olsen.
E. G. Norrbohm.
T. Werling.

bamu~ar.

CarlsJuona den 14 November 1866.

A. G. R. v. Feilitzen. C. H. Kreuger.
Ö(verstelö jtnanter:

W. A. Zethelius.

l

B. O. Stackelberg.

Jinjorer:

F. L. Anderson.
C. W. N. A. Bjelrllstjerna.

O. F. Kreuger.
C. P. Virgin.

C. R. T. Ulner.
C. 6. Linllmark.

C. W. B. I. Forsell.
C. C. Engström.
A. L. Bro berg.
G. E. C. Lagercrantz.
R. G. von Hedenberg
P. E. Arrhenius.

T. A. Arwidsson.
D. L. IJeilborn.
c. H. Frölen.
J. F. Thorssell.
C. G. Oxenstjerna.
F. A. Facks.
I. C. O. Osterman. A. T. P. Cronhjelm.
W. T. Schyberg.
A. Molander.
C. H. Smedberg .
F. S. .Malmberg.

C. E H ~ E l\I A H K.

Hnpten er:

Ad. Zielf'elt.

Obs.

C. G. T. Keyser.

Reservstatens Semesterfördelning af den 13 sist!.
Oktober är oförändrad.

Löjtnante r:

J. C. E. Christierson.
C. F. Ekerman.
E. G. Heykenskjöld.
O. Elliot.
R. Pettersen.

B. C. E. S. E. Mun ck.
M. D. Bnuth.
C. E. de Cba~1ps. l
L. A. Hubend1ck.
L. Södermark.

A. Lindbäck.

O. !\I. E. Oldberg.

A. F. H. Klintberg.
J. L. Fryckholm.
r~. L. von Horn.
E. C. A. Barnrkow .
C. E. O. F. Cronhjelm.

Undtrlöjt nnnter:

H. W. R. \On MUhlenfels.
O. E. R. ron Rosen. G. H. von Celsing. H Y. L Ekwurzel.
C. G. W. Bret zne r.
B. l. A. Lidm an.

P. A. R. Gravenhor st E. B. Hollsten.

r

4(i

47

§en•e!iiterl'crde!uing

!iiemesterf'(jrde]uing

för 'de Ofticerare af Kong!. lHaj:ts Flottas Nya Hesenstat,
som äro placerade till tjenstgöring Yid Kong!. Skärgårdsartilleriets station, upprätlad i Oktober 1866.

för K. Marinregementets Officerskår, upprättad i Nov. 1866.

1:a klassen

2:a klassen

3:e frlassen

från 1 Oktobrr 186G

från 1 April 1867

lill 1 Ap ril 1867,

tiJl 1 Oktober 1867.

från 1 Oki.oher l:\67
till ·l April Hl68.

1:a klassen

P. E. Ahlgren.

A. lt W. Egerströrn.

Öfverstelöjtnant:
ll'lajorer:

Haptener :

P. A. K. Lagerstråle.
C. C. Warberg.
F. H. Oidron.

A. Adlersparre.
B. L. Ulrich.

S. L. Hasselberg.
C. J. Hjerta.

f(aptener:

F. V. af Klint.

H. T. Hult.
A. J. von Borck.

F. R. Forssman.
P. B. W. af Klinte·
berg.
A. A. N. Arnoldson. A T. Vougt.
W. J. Söderström.

A. W. O. Boij.
J. G. Schmaltz.
T. Psilanderskjöld.

J(aptenlöjtnanter :
W. E. C Crarner.
H. A. Liljeblad.

G. E. Martin.
A. J. lJnger.
H. G. A. B. Sabelfelt. C. A. L. Fries.
J. C. Lilijn.
J; H. Dahl~~-röm.
C. O. Schweder.
C. G. R. BJorksten.

l

Premierlöjtn anter:

J. Boroeman .

.J. A. Melander.

J(ommendörkaptener:
J. E. Warberg.

3:e klassen

B. E. Fornell.

.

Homm endörer:

2:a klassen

fr. o. 111. 1 Jan. 1867 fr. o. m. 1 Okt. 18G7 fr. o. m. 1 Jan. 1868
t. o. m. 311\lars 1867. l. o. m. 31 Dec. 1867 L o. 111. 31Mars 18G S.

C.
A.
C.
A.

I. L. Hjort.
M. Klingspor.
C. Horn.
W. Z. Carpelan.

1

P. F. NordvalL
B. A. Leijonhufvud. A. H. Rundquist.
O. L. G E. LagerH. Annersteclt.
h eim.

Löjtnanter:
J. G Ulfsparre.
V. E. af Klint.

O. M. Törnebohm.
J. A E. Lundgårdh.

A. A. Cederschiöld.
H. O. Frick.
J. W. Kindgren.
A. F. Danckwardt.
N. E. Lindberg.

Underlöjtnanter:

A. A. Olsen.
C. H. Schrevelius.

u.

R. Forssman.

J. A. P. W. Luthander.

G. G. Feuk.
W. T. Corneer.
V. J. E. von Hei- C. G. F. Ulner.
denstam.
C. S. S. Schmiter- O. A. Breckström.
Jöw.
V. H. Kock.

Carlsinona den 14 November 1866.

C. V.

VON

HEIDENSTAI\'L
II. Thulin.

Ulförd sjöljcn st under år '1866.
eartskrona station."
Ångfreg. Vanadis. Chef k -kapten K. L. Natt. och Dag; sjötåg fortgående sedan 1865. N. Amerika, Westindien samt Spanska, Engelska och Franska hamnar. Arm. d. 16 Juni.
Ångkorv. Gejle. Chef kapten C. Kleman; sjötåg fortgående
sedan 1865. Besökt Syd-Amerikas Ost- och Vestkuster. Afm. d. 20 Aug.
D:o.
Chef k.-kapten F. Thomson; sjötåg till Medelhafret och W cstindien. In m. d. 17 November;
sjötåget fortgå!".
Horvetten af Chapman. Kadettfartyg. Chef k.-kapten A.
Herkepe; besökte Azorerne O"h England. Inm . d.
26 Maj; afm. d. 31 Augusti.
Horvetten Norrköping. Chef kapten A. Hosengren; sjötåg i
Östersjön och Nordsjön. In m. d. 26 ,Tun i; afm. d.
5 November.
Horvetten Svalan. Chef kapten S. Lagerberg; sjötåg i Östersjön och Öresund. Inm. d. 30 Maj; afm. d. 3l
Juli.
111onitor'n John Ericsson. Chef kapten grefve A. H. Cronstedt;
sjötåg i Kaltegat och Nordsjön. In m. d. _.3 Maj;
afm. d. 31 Juli.
Monitor'n Thordön. Chef kapten A. Petterssen . Sjötåg i
Stockholms skärgård. Inm. d. 18 Augusti; afm.
i Stockholm d. 11 Oktober.
.J.nglrorv. Orädd. Chef kapten F. Kalle; båtsmanstransporter
och derefter konvojering af monitorn Jolm Erics-

so n och Thordtin. Slutligen transporterat industrial ster till Frankrike. lnm. d. '-,;1 , \ \ ';" och
·i~; af'rn. d. 253, 216 , 11l2 samt förolyckad under
hemresan från Harre d. 3 December nära Dungen ess.
Slit!pps_q.-bri.ggen Snappopp. Chef kapten V. Zethelius t. d.
20 Juni; derefter kapten L. Pantzerhjelm . lom.
d. 5 Maj; afm. el. 31 Aug.
.D.o
af' Wirseu. Chef pr.-löjtnant K. Peyron L d. 23
Maj; derefter pr.-löjtnant F. Thörn. Inm. d. 5 Maj;
a f ni. d. 31 Augusti.
V. o
Glommen. Chef pr.-löjtnant F. Thörn t. d. ~,;'' ;
derefter sek.-löjtnant G. Ericsson. Inm d. 5 Maj;
afm. d. 31 Augusti.
Briqgen Gladan. Chef pr.-löjtnant A. Meister; cliYerse transporter. lnm. d. 1·l och 2:-?. Afm. d. 1.,S och H·
Siwnerten Falli. Chef pr.·löjtnant frih. F. W. \Oll Ot!er; sjölåg i Östersjön, BottenhafYet och Kattegatt. lnm.
d. 30 .Maj; arm. d. 21 September.
llan.-lin.qslupen Ingegerd. Chef pr.-löjtnant A. Fischerström ;
stationerad å Norges wstkust. Inm . d. 9 Juni ;
a fm. d. 2'3 Augusti.
Jfngf. Balde1'. Chef pr.-löjtnant C. Lunugren till d. 21 Mars;
derefter pr.-löjtnant M. ''O Il Kmsenstierna; direrse
tran:: porter. In- och afmönstrad 5 gånger.
ll.an.-lln,qslupen /Jogland . Chef pr.-löjt.nant JU. von Krusen ·
stjerna till d. 17 Juli; derefter pr.-löjtnant A. Embring; diYerse transporter. In- och armönstrad 12
g,å nger.
Dito
Gunhild. Chef pr.-löjtnant A. Embring; intagning
af fyrfart yg m. m. In- och afmörstrad 3 gånger.
Stockholms Station.
han.-ilnqslupen Sigrid. Chef kapt.-löjtnant V. af Klint; iifning med kadetter. Inm. d. 34 1 och "l; arm. d.
i och d. './.

Chef knpt.-löjtnant A. Fries; utläg2;ning
af fartyg m. m. In m. el. 'l M~j; afm. d. 12 s. m.
Dito
Gunhild. Chef pr.-liijtnant .T. F. Thorsell; utläggning af fyrfartyg m m. Inm. d. 7 Maj; afm. d.
14 s. m.
Dito
Astrid jemte en lutnonslup och en lwnonjoll. Chef
p1·.-löjtnant A. BroiJerg; öfningar i Stockholms
skärgå rd. lnm. e. 7 Maj; afm. d. 19 s. m.
Angf. Gu.st. af Wint. Chef pr.-löjlnant Th . A. Anidsou frfin
d. 1-/ till el. 3-t/' ot: h från el. 2rl till d. '9" . Under
öfriga iitlen (jtnstgjorde sek.-liijtna nt L. Södermark som chef; ,,jömiilning. Inm. el. \ ' ; arm.
Dito

Al{flild.

tl.

Sammandrag af Kong!. B1·ef, Pörordningar,
Generalorder m. m., utgångne fl'ån Sjö-·
fö !'Svars deparlemen le t.
(Kong!. Bref och Förordningar.)
1866 !Xor. 13.

lo·

J(an.·ångslupen Carlsund.

Chef pr.-liijtnant C. [J. Smcrtberg;
sjömä tning. lnm. d. \;1 ; arm. d. -i'u·

,

Nov. 20.

,

Nov. 20.

En Slrärgå.rdsvataUon
jemte ett chefsfartyg. Chef för bataljonen kapten A. W. Boy.
Bataljonen utgjorts af:
lian .·dn_qslupen Gunhild. Kapt.-liijtnant LitHlmark. lnm. d. ~{.
Båtsm.-lransporter till d. LDito
Alfhild. Chef kapt. -liijtnant O. Kreuger.
Dito
Aslög. Chef Jwpt.-.löjtnant D. L. Heilborn.
Dito
.Astrid. Chef pr. -l öjtnnnt Th. A. Anidson till d.
V. Derefter pr.- löjtnant F. A. Facks..
8 landstigni1.1gs-Jwn.-slupar. Bataljonen inm. d. ~ och af'm.
d. ~,f. Ofuingflr i Stockholms sldirgård .
](an.-ångslupen Motala. Chef kap!.· löjtnant J. B. Dahlström;
bätsmanslransporlcr. lnm . d. 2-l; afm. tl. RO s. m.
Dito
Gunkild. Chef pr.-löjlnant A. Fads. Sjömätning.
lnm. d. ~; afm. d. ~,s.
Clw{:~(arly.!Jet Brynhild:~. Chef kapL-löjtnant O. Krt•i:1ger; pr of:;kjulning rned Kanouer.

Jn1.1L

\;"; a1'1;1.

~ ~·

F. d. le-kaptenen å K. M:ts fioltas resen·stat P. A Lundström tilldelas gratifikation
af 600 rdr nnt för ett år, räknadt från nyssförflutna Oktober månads början, af inYalidhusmedlcn.
töjtoanten vid K. Skärgärdsartilleriet A. Lind·
häck, som är anstäl!d som officer å den, i
kriget mot republiken Paraguay dellagande
eskader af kejs. brasilianska flottan och
som, under denna sin tj enstgöring rid åtsldlliga tillfällen sig synnerligen utmärkt,
tilldelas för innevarande år ett stipendium
ar 2,000 francs.
Beslut att, då ångkon. Gefle, under dess
nu pilgående sjötåg, kommer alt besöka farHitten, der Yederbiirande blifva berättigade
till förhöjning i sjöaflöning m. m. att ömsom
ntgå med 100 och ömsom med 200 procent,
denna förhöjning i stället skall ut gå med
150 procent från och med 61:a dagen efter
konettens afsegling från Öresund, eHer sista
svenska hamn, som, enligt order, anlupits,
!iii och med den dag, då den inlöper i första svenska hamn eller ÖreBtmd, utan afseende på hvilket af de ofrannämnde farvatten nnder tiden af konetten besökts.

18GG Nor. 2U.

"

"

Dec. 18.

Dec. 18.

De c. 28.

l)ec. 28.

Bifall alt profskjulning, \id Finspångs slycke!Jruk, med en staten tillhörig bakladdningskanon af svåt· kaliber, måtte få anslå till
nästa år.
Bifall att en officer af flottans ny11 resenstat skall kommandoväg förordnas till suppleant åt inspeklören för lifräddningsYäsendet ,
samt att nämnde suppleant må 1iiisvidare
Iiiidelas ett arrode af 200 rdt· rmt årligen ,
att utgå från Handels- och Sjöfartsfonden.
Tillåtelse att 2:ne segelbåtar samt 2:ne rodll iJåtar, af föreslagen konstruktion och tak ling, få byggas å kronova r[\ et vid Carl skrona station för Skärgårdsartilleriels räknin~, enJOt ersältning från Skärg -art:s slatiou af de föt· dylikt ändamal rmslagna underhållsrnedel.
Kassören hos K. Fiirval!n. af Sjöärenderna
J. (j. Poller har erhållit Pit års ytterligare
tjenslledighet, lirarunder kammarförranrlten
C. schultzberg best rid er kassörsfjensten.
Att med förändri ng ar bestämmelse rna uti
K. Brefvet d. 10 sistl. .luni , första Underofiicersgrauen Yid K. Skärgårusartilleriet skall
benämnas Flaggjunkare, i stället för Styckjunkare 1:a klass, sa mt andra Uudcrof'ficcrsgra den Styckjunkare, i sl älld för Slyckjun ·
k a re 2:a klass.

18GG De c.

0.

"

Dec.

7.

"

Dec.

7.

,

Dec.

8.

,

Uee . 11.
Dec. 17.

"

"

Dec. 24.

,.,

Dec. 24.

l tieneralorder.)
18Gli Dec.

5.

I\.. Fönaltn. af Sjöärendena må beordra öfversl en och St'k.-chefen för flottans konsl r. kår A. Ljungstcdt och majoren ,·id flottan s
wekaniska kår A. ri'Ailly alt rerkställ a ~k c
I.Jesigtningen å moui!Orl'n Tiding.

S1L;om lilliig:g uti den, genom Gen.-onlrr ar
d. 28 sist! Nor ember, meddelade föreskrift
rörande begagnande af uniform ulan tmdrr·
ge1·är, har K. M. befallt all denna tillåtelse,
på ställen der garnison finnes, icke må sträckas utom till sjöförsYaret hörande område.
Den, uti (1en.-order d. 15 sisll. Norember,
sekundlöjtnanten vid flottans nya reservstat
J. Lundq,·ist anbefallda tjenstgöring vid Sjökartekontoret upphäfres, sedan sek.-löjtnant
Lundqvist tillkännagifvit att hans ögon, af
sjukdom, sannolikt hindra honom att för någon längre tid vid kontoret tjenstgöra.
Kommendören vid flottan C. A. Sundin förordnas at! rara ledamot i krigsundcnisningskommissionen, samt att deltaga i der förckommande mål rörande sj öoflicersbildningen.
Den å K. Skeppsrart\et i CarlsJuona nu under byggnad varande excrcisurigg skall bära
namnet S/;:irner.
Fastställd uniform för k. flottans läkare.
Kaptenen vid flottan frih . C. G. von OUer
tillåtes emottaga och bära riddaretecknet af
k. preussiska Kronordens 4:e klass.
sekundlöjtnanten vid Hottans nya resenstat
J. Lundqvist erhåller 3 års tjenstledighet för
att \'id in- och utrikes mekaniska verkstäder
inhemta kunskap i jernfartygs byggande och
sjöångmaskiners tillrerkande m. m , med åtnjutande af de förmå ner, som stadgas i K.
Brefvet af d. 21 Dec. 1865.
K. M. utnämner till ordonancc-officer hos
H. K. H. Hertigen af Dalarne, löjtnanten rid
Skärgårdsartilleriet A. F. H. Klintberg, med
~ J;yldighct ueJjewlc för l!ijtnant Klint!Jcrg

att, i si il tur, full göra iiiUill eller utom. sta·
t ionen förekommaudc oflicc rsljensl göring.
18fiG Dec. 2S. :\ngkonetten Thor och kanonångslup en Alf·
hild skola afrustas och uppläggas.

"

"

"

Dec. 29.

Vakten vid armens förråds- och magasinshus å Skeppsliolmen skall, från och med
den 1 Januari 1867, bestridas af K. Skärgårdsartilleriet.

Dec. 29.

Lotsstatens officerare skola fortfarande !Jära
den unifonn och gradbeteckning, som för
lotssiaten är an!Jcfalld i Generalorder af d.
12 och d. 28 Dec. 185-t

Dec. :n.

1867 Jan.

2.

J8G7 .Jan. -±.

"
,

"

Premierlöjtnanten på flottans nya reservstat
P. T. Nordvall erhåller 3 års tjenstledighet
från d. l Mars l 867, att på svenskt ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart.
K. M. au!J efaller nedanstående förändring uti
l_jenstgöringsreglemenlet för armen af <l. 12
April 1858, nem l igen:

.lan.
Jan.

Jan.

.lan.

"

Jnn.

"Första Delert
4:e Kapitlet
J :a Artikeln
§ 30.
ör,·erskriften och l mom. erhålla följande
lydelse:
Honnör {ör l(. Regalierne, Riksdagen, {remmande ,?Jinistt·at• m. fl.
l) För Ii. Regalin·ne och dc Ii. Prinsanws
lironor, (or Rilisdagen, för hvarje~af Riksdagens lwmrar eller dess särskilda deputali(lner, då de gå i procession, gå Yakternu
i gerär och göres honnör med skyldrarit
gevär, så ofta någon af dem förbipassera r. "

,

Jan.

Ängkanelten Thor lllå begagnas till tle under året förekommande båtsmanstransporlcr,
lill eller !'ri\n Carlskrann station.
·>Fastställd unif'orm för unde rofficerare Yid J\.
Skärgårdsartil leriet.
7. Flaggunderofficerare Yid Flottan, samt fanjunkare 'id Skiirgunl sart illeriet, må nytlja
likadant koppel och sidogerär som offleerare
,-id deras respekLire kårer.
0. l(onstrnktions- och mekaniska kårernes office rare oeh underofficerare skola fortJarande
bära den unif'onn och gradbeteckning, som
för dem är anbefalld i Generalorder ar lleH
12 och 28 Dceem!Jer 1854.
1f1. Kaptenen på f1fl1tans nya resen-stat grefre
C. G. ron Hosen på egen begärnn placerar!
till tjenslgöring prt Skärgårdsarlilleriels station i Stockh oim.
Hi. 1\.-kapteneu på flottans nya resenstat B. L.
Ulrich och å flottans nya resen·stat grefre
C. ti. nm Rosen beordras at.t besigliga efl'ekler, som levtreras i Stockholm för flottans station i Carlskrona eller för lotsrerket.
Kapteuen på nya resenstaten A. W. O. Hoy
1jenstgör som s:1ppleant vid denna besigtningsförrättning.
23. Pr.-löjtnanlen Yid flottans nya resen·stat
frih. O. G. Cederström tjenstgör t. Y. som
suppleant åt inspektören för lifjbergningsräsendet, med f1tnju!ande af det derför genom K. Rrel\ et af 1L 18 Dec. 1866 bestäm da anode.

