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? "2" De föt· Flottan tillfimnade "'6 ~ kanonerna. 

Som Kongl Maj:t tillåtit, att, med anledning af Förvalt
ningens af Sjöarendena hemställan om bestyckning af fl(:lt-

2 "2~ 
tans barkasser med '

6 
~ kanoner af rcfflade fällartille-

riets modell, i stallet f'ör de hittills använde karronaderne, 
13 st. kanoner af nämnde modell skola genom Förvallnin
gens försorg beställas, torde det Yara lämpligt att i Tid
Rkrifterl Införa några meddelanden om denna kanons kon
struktion, ammunition och anräudande *). 

l :o) Till yttre formen skiljer sig denna kanonsort ifrån 
fältartilleriets slätborrade huf\lldsakligen deri, att ej nllgou 
afsats finnes emellan kammarstycket och långa fältet, utan 
kammarstycket är cylindriskt, liYarifrån yttre godslinien uH 
en långsträckt bågform framgår till trumfen. Den har ej 
riktklack och kanonens bakre del är fullkomligt plan. Gods
styrkan är vid kammaren lika med 2,"52 eller omkring 
1,12 kaliber. Minsta godsstyrkan inträffar der långa fältet 
förenas med trumfen och är omkring en half kaliber. Ka
nonens Yigt omkring 600 'lb. Uppsättnings-instrumentet är i 
nrirmaste likhet med fältartilleriets slätborrade kanoners. 
Kornet af gjutstål, inskruf\adt på trumfens högsta rundning, 
är en stympad kon med sexsidig prismatisk bas. Vizirvio
kelns storlel). är 34' 52". Fänghålet, hvars diameter är 
lika med 0,"18, är försedt med tärning af koppar; det Ingår 
\·inkelrätt emot kärnlinien, och dess medeiiinie inträffar för
längd l den halfsferiska kammarbottens medelpunkt. Kanalen 

•) Dessa uppy,ifter iiro till större delen hemf<!de ifr§o P. M. om 
.r~t1lade k~noll'.,r. 
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är cylindrisk. Loppet är förseLit med 3 djupa och 3 grunda 
reffior eller urtaggningar. Dessa refl'lor hafva likformig 
stigning. Kanonen är högerrefflad, stigningen lika med 40 
kaliber. De grunda refflorna börja straxt framom krutladd
ningen, eller 2'" bakom projekt ilens bakknappars läge, men 
de djupa eller egentligen styrande ej förrän ett stycke längre 
fram eller 2"' bakom styrknappames läge, då projektilen är 
införd i kanalen. Genom denna anordning försvagas kanonen 
mindre, än om alla refflorna bötjade vid kammaren, ty krut
gasens verkan till kanonens sprängning är mycket större i 

en refl'lad än i en slätborrad kanon. En af refflorna bötjar 
på kanonens högra sida i höjd med kärnlinien. För att 
redan före skottlossningen meddela projektilen det centrala 
läget, afsmalnar denna reffla emot kammaren och öfl'ergår 
med ett lutningsanlag lika med l: 15 till samma bredd med 
de öfrige. HelTiornas form synes af Fig. l. Laddningen 
ungefär l af projektilens vigt. 

Projektilen (Fig. 2) är försedd med 3 styrknappar, som 
äro placerade ungefär i höjd med tyngdpunkten; men för 
att gifva densamma en iinnu stadigare gång i kanalen, finnes 
vid !Jakre delen af projektilen 3 låga s. l<. ledknappar. När 
projeknlen införes i kanalen, följa styrknapparne de infö
rande ytorna, och som rcfl'lorna vid denna sida äro djupa 
I'!Ch breda kan projektilen lätt införas. När projektilen in
föres, vrider den sig, till följe af den förutnämnda refl'lans 
afsmalnande, så att, då den är införd till kammaren, ligga 
3tyrknapparnes kan!er an emot den utförande ytan i punkten 

·, (Fig. 1), men då ligga också ledknappames kanter an 
under bornmarne. Då styrknappames kanter stukas under 
projektilens framgång i kanalen, glida Iedknapparne ännu 
mera under bommarue och projektilen får en än stadigare 
gång i kanalen, bibehållande sitt centrala läge. Projektilens 
diameter öfver styrknapparue är lika med kanonkalibern, 
ökad med dubbla djupet af refflan i anläggningspunkten 
b (Fig. 1). Systemet är snarlikt Winstrups, men förekommes 
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här ilen kilning som projek!ilen måste undergå i detta sy
stem, innan den kommer att ligga an emot den utförande 
ytan. För att alla knapparue på en gång skola släppa sina 
5töd i kanalen och således ej någon mbbning af projektilens 
utgångsriktning inträffa, är mynningen ursrarf,·ad lika långt 
som afståndet emellan projektilens styr- och ledknappar samt 
så mycket att diametern ökas med 0,"02 samt de djupat·e 
refflorna ntridga sig åt båda sidor genom under 45° vinkel 
gjorda ursvarfningar. 

Projektilerna äro: granater, granatkartescher och vanliga 
kartescher. De 2 förstnämnda äro af den vanliga cylindro
ogivala formen med plan botten. Granaterna hafva omkring 
2 kalibers längd och 0,114 tjocklek. Granatkartescherna 
hafm något mindre längd fur att ej blifva för tunga och 
något mindre godstjocklek för att lätt kunnil sprängas af 
den svaga krut!arldningen. Kartescherna för denna kanon äro 
ej ännu till sin modell fastställda. Knapparne till projek
tilerna äro af zink. Om bågen emellan 2 styrknappar delas 
midt itu och en linia drages bakåt med samma vridning 
som refflan, sä träffar denna linia bakknappens medelpunkt. 
Spränggranaterna hafva knall- och fallrör (perkussionsrör) 
af messing. Höret (Fig. 3) består af hylsan a, hl'ilken har 
en cylindrisk urbålkning, i h\·ilken en cylinder eller ham
mare b kan ledigt röra sig. Denna cylinder har i främre 
ändan en spets eller tändnåL En skruf c, som Innehåller 
tändsatsen. Hylsan och hammaren äro genomborrade och 1 

hålet är ·inträdd en blytråd d. För att ej genom skakning 
blytråden må afnötas och derigenom granaten genom o~ar

sam handiering kunna sprängas l fönäg, sä är röret och 
hammaren genomträdde af en klufven messlogssprint {, son1 
utdrages vid laddandet 

Granatens sprängning sker derigenom, att när den stöter 
emot ett föremål, afslites blyträden och hammaren fortsättet 
rörelsen framåt; tändnålen Intränger då i satsen och antän
der densamma, hvarefte.r elden rusar långs urbålk.u.ingeri g 



p!'t hammarens sidor och antänder sprängladdningen. -
Hranat kartecherna hafya tidsrör ( Fig. 4 ). Röret består af 
3 delar: a sjelfva röret, b en rörlig messingsskil\a samt 
c en skruf. Uti röret (en legering af bly och tenn) finnes 
en cirkelformig ränna d, i hvilken brandsatsen ligger. Brand
satsen täckes af en messingssk if,·a, försedd med ett hål. l 
skrufven finnes en urhålkning, fylld med krut. Utanpå röret 
finnes en tidsskala. Vid laddandet nides mes~ingsskifvan, 
sä att dess häl, hYilket motsYaras af en Yisare utanpå skif
Yan, kommer midt för den siffra, som utmärker brinnings
tiden, Inarefter skruf\·en tillskrufYas så att skifvan ej rubbas. 
Vid skottlossningen antändes krut et i skrufyen och elden 
ledes genom hålet i messingsskif\'an till brandsatsen och 
slutligen till sprängladdningen. 

l(ippgifi ä Ilanonens och projektilerlias vig1er n1. m. 

Kanonens vigt 1t 595 
Kanallängd i: kaliber . 21,1 
Afslånd mellan sigte och korn dec.- tum 49,30 
Siglpnnkternas höjdskilnod 

" 
0,5 

Sp!'änggranaten: väger tom 'FJi 4,65 
, rymmer sprängladdning. 

" 
0,35 

" 
brandtröret"s vigt .. 

" 0,32 

" 
hela Yigten 

" 
5,30 

" 
diameter öfv. lifvet. dec.- tum 2,19 

Granatkartecheh: ,·äger tom. n 3,80 

" 
rymmer blykulor. st. 41 *) 

" 
kulornas vigt . '{{, 

l 2,03 

" 
sprängladdning . 

" l 
0,18 

" 
brandtrörets Yigt . 

" 0,36 
l 

hela vigten l 6,37 " " ! 
" 

diameter öfv.lit\d . dec.-t. 2,18 
l ! . 

•) Af 0,"!1'2 di>mwtn. 

1D3 

Ji.oustruktiom!l•'l'aueU till J'eft"lor och t..ataJ•Pttr. 

Relflornas stig.ning ........... kaliber 
, \'inkel mot loppets generatricc .. 

Djupa relflan: bottens afstånd från kärn-

" , 

" 

" 

" 
" 
, 

" 

" 

linien ....... dec.-tum 
djup . . . . . . . . , 
nedre bredd ( cl1ordan) , 
från kärnlinien till af-

d l skämingenmellan en 

1 

utförande och den 
H\ngsluttancie ytan . ,, 

inför~nde ytans vinkel mot l 
rad1en .. . ......... 

1 

utförande ytans d:o .. .. . 
långsluttande ytans lutnings-

1 

anlag ............. j 
börjar från kammar- 1 

botten ....... dee.-tum 1 

arsmalningens minsta i 

Grunda re tf! au : 

bredd i botten . . . , 
arsmalningens lutningsanlag 
bottens afstånd från kärn-

" 
" 
" 

, 

Knapparne : 

" 

" 
" 
" 

linlen . . . . . . . dec.-tum 
djup . . . . . . . . , ., 
nedre bredd (c hordan) , 

l!'~~:~u~t~n~~ :t~r~ . ~~~~~~1~s~ 
1

. 

börjar frän kammar-
bott en . . . . . . . dec. -tum 

diameter i godset . . . , 
bredd mellan in- och 
utfö1·ande kanten . . . 

infällningens djup ... 
diametem öfv. defrämrc 

d:o öfv. dc bakre 

" 
" 
" 
" 

40 
4° 29' 27" l 

l 
l 

1,180 i 

0,055 l! 

ll,53 l 

' i 
1,165 ! 

8,00 

0,48 

1,140 
0,015 
0,53 

l 
I O 

5,90 
0,45 

0,35 
0,10 
2,325 
2,245 
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Knappame: 

, 

bakknappens medelpunkt: 
afständ frän projekti-
lens bakplan, granat . dec.-tum 

d:o gnlllatkartesch 
framknappens medelpunkt: " 

d:o granat .... 
d:o granatkartesch , 

Granatens yttre diameter . . .. .. . J)Unkter 
Granatkartrschens d:o , 
Godsets tjocklek . . . . . . . . . . ..... . 
Projektilens längd ... ............ . 
Frän bakplanet till knappames ceutra ... . 
Diametern öf,·er knapparne .... . . .... . 
Knappames bredd . . . ........... . 
Projektilens ligt får afYika från medehigten 

af 200 st. ... ... ......... . ... . 

0,50 
0,50 

2,60 
2,60 

Öfver l Under 

1,5 1,5 
1,5 1,5 

3 3 
5 5 
5 5 

l 
l l i 

l 
3 o ·~ Q l o u ·u 

2:o) Vid Yiskningeu omvrides Yisl\aren, sedan den blifvit 
1ul'örd till kanalbotten, 3 gånger uppifrån och utåt samt se
dan 3 gånger i motsatt. riktning. Till kanonen am·ändes ej 
som ,.id fältartilleriets slä1bonade pjeser så kalladt ges.-indt 
skott. För att lätta kardusens införande bör den Yara 1 5 

' dec.·linie mindre än kalibern samt så hård, att den ej tager 
intryck af reff!orna. Vid ladduingen iakttages, att sedan 
grana ten blif,·it inpassad med styrknapparne i refflorna, ni
des den mot refflans införande yta. Har granaten perkus
sionsantändning, utdrages messingssprinten innan gt·anaten 
insäl1es i mynningrn Vid skjutning merl granatkartescher 
iakttages rörens tempering. Derefter införes skottet med \'i
skaren till sWtbotten. Som ej gesvinda skott begagnas, bör 
ej mareh med IH~non e n laddad anträdas, ty det skulle möj-

!igen kunna häut.la, att den med perkussionsrör försedda 
granaten kunde glida ur kanalen och Yid nodfallandet möj
ligen sprängning inträffa. Vid riktningen gäller samma re
gel som för den siätborrade kanonen, utom att \id sidorikt
ningen rättelse n1åste göras för a{d1·i{ten. Denna rättelse 
sker derigenom, att uppsättningsiitåugen, som är rörlig om
kring kornets projrktioo på kammarb otten, Hides åt. venster, 
en så stor Yinkel som motsYarar afdriften på det gifna af
ståndet. Denna uppsättningsstångens vridningsYiukel kan på 
följande sätt beräknas. Om afdriften på ett visst al'stånd d (Fig. 
5) betecknas med a, x buru mycket. sigtskål-an flyttats till 
,· eoster om kornets re r t i kal plan, l lika med längden mellan 
sigte och korn, så förbåller sig a : d = ;7:: l. Om nu 
b föreställer kornets projektion p~ kammarbotten och om
kring hrilken punkt uppsättningsstången kan vridas, så för
håller sig x: ab = Sin. v: l. Om u betyder uppsättningen, 

ä u l. Tang. e (d~ b t d 1 . s är ab = -.-- = C · a e e y er e evations-Cos. v os. v 
vinkeln) och således x = l. Ta ng. e. Ta ng. v. Insättes detta 
rärde på x i första analogien, s ä fås a: d = Ta ng. e. Tang. v: l, 
liVara f 

a 
Tang. v = d:-=T:--. ang. e. 

Insättes nu i denna formel rärdena j)å a och tnug. e 
för ett visst afstånd, bvilket bör väljas ungefär lika långt 
från gränsarna för felens jemna fördelning, emedan det funna 
värdet på v egentligen endast är gällande för det afstånd 
för hvilket det är beräknadt, så kan riktinstrumentets lut · 
ning erhållas. Förbållandet emellan afstånd och afdrifl an
gifYes emellertid genom denna formel tillräckligt noggrant. 
Genom uppsättnings-instrumentets lutning blir uppsättningen 
något förminskad, men correctionen är alltför obetydlig att 
behöfra tagas i betraktande. Uti uppsättnings-tabellen hör 
linoas upptaget uppsättnings-instrumentets lutning, svarande 
emot de !'unna afdrif!erna. för att kunna gifya instrum<>ntet 

• 
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4enna Ju!ulng, är bågen, pä hrilkcn instrumentet rör ::;ig, 
uppstucl{en l grader. Denna bågens indelning göres pä föl
jande sätt: La\·etten med kanonen ställes på en bäddning, 
att tapparQe blif-va horizontela; riktinstrumentet uppd1·ages 
till sin hela längd och med lod undersökes att. det är noga 
\'ertikalt. Der hylsan nu skär bågen blir nollpunklrn, som 
utmärkes med en rits. Derefter utmärkes på bågen till hö
ger l 0 , 2 o, 3 o och 4 o. Som bägarne äro mycket små, 
kunna de anses lika med sina tangenter ocb tangenterna 
proportioneJa mot Yinklarne, och härefter beräknas a(stån
den mellan de olika punkterna på bogen. Underafdelningar 
af graden kunna ej lämpligt i så liten skala utmärkas, utan 
m~ste man, då sådana vinklar föi'ekomma, bedömma denl 
efter ögonmått. I skjuttabellen upptagas derWre al'drifts
linklarne i hela, half'va oeh f]erdedcls grader. I skjut
liJbellen upptagna relati(:lr!ei' mellafl afdrift och afstånd kunna 
naturligiYis ej under alla förhåilandrn mra tillförlitliga, 
emedan de äro bt>roende helt och hållet af de omständig
heter som varit vid kanonens lnskjntniug. Att corrigera af
driften på ofran anförde sätt kan således ej vara uågon all
män regel, utan endast ett hjelpmedel att begagna i de ralL 
då man ej genom nedslagens eller crevadens obsenerande 
ä1· i tillfäll e att bedömma afdriftens 1erkliga storlek. Kan 
eldens verkan obseneras, ,·erkstälies riktningen sålunda, att 
'rid första skottet behålles riktinstrumentet lodrätt, lid andra 
skot tet riktas först kanonen i likhet med första skottet, 
Inarefter riktinstrumentet vrides åt sidan, så att skårai·l 
kommer i linie med kornet oeh den punkt der kulans an
Min-f?; inträffade, och hviiken punkt man söker bibehålla i 
minnet. Rik.tinstrumeulets ställning motsrarar då afdl'iFteq 
och bör Yid de följande skotten bibehållas så länge afdrirten 

2 "?~ -
{'J' betydligt förändras Skjuttabell för · :; kanonen är 

ö 'ib 
ännu ej upp rä ttad. 

. . . . fl . ". (', 

Några ord om sjöfolkets ställning*). 

Det är ej råra örlogsmatroser och båtsmän, ~om utgöra 
ämnet för dessa rader; desse äro helt och hållet skiljda 
från andra och äro både hemma och till sjös under så nog-

' grann uppsigt af befäl och underbefäl, att det nästan ute-
slutande är deras förmäns fel, om de ej äro ordentligt och 
dugligt folie Helt annat är förhållandet med besätt.ningarnc 
på rår handeistlotta; de äro öl\eriemnade helt och häll et 
åt sig sjell\a, och haf\'a i allmänhet endast sig sjelt\a att 
tacka för lll·ad de äro och hrad de kunna. De äro i hög 
grad hYad man kan kalla löst folk, utan att använda denna 
benämning i någon dålig bemärkelse, och för att hålla dem 
i ordning fanns förr mycken, säkerligen för mycken, makt 
Jagd i kaptenernas händer med litet, och alldeles {ör litet, 
ans1ar, om denna makt missbrukades. En reaktion har följt 
i nästan alla länder och, liksom alltid är fallet., gått för 
långt på motsatta sidan. Det tyckes ligga i tidens anda att 
borttaga all controll öfver underlydande, alla medel, hvar
med menniskor, som skola lyda, kunna tYingas att göra sin 
skyldighet, med ett ord all makt, som grunda1· sig på annat 
än den lydandes fria vilja. Ideen är vacker, och vi skola 
lJOppns att en gång hinna så långt, att hvar och en menniska 
gör sin skyldighet, utan att behöf,·a hingas dertill ; men nog 
vore det önskrärdt, om vederbörande alltill på förhand an

skaffade såd:ana menniskor, innan deras nya, milda, philnn
tr0piska lagar och fiirordningar sattes i wrket. En måhända 
välgrundad anmärkning är, aH ingen ambition kan väckas 
bos menniskor, som skola (\·ingas till sin skyldighet; den 
är mycket sann och man har srårt att säga niigot deremot ; 
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alla skäl man har att imända låta sll' förskräcklig! barbari· 
ska i detta benevolenta tidehYarf, att man ej Yågar yttra 
dt~m i tal eller skrift, och verkliga fakta, hämtade från 
praktiska lifrets erfarenhet, gälla ingenting i ögonen på 
'åra philantropiska apostlar; de haf\·a alla thearierna på 
sin sida, som kunna kokas om på alla möjliga sätt, så att 
dc presentera sig väl, och Yi hafya endast den torra, kalla 
verkligheten, som, hur man än må stryka öfver den och 
stoffera opp den, aldrig kan komma opp emot deras fantasti· 
ska föreställningar om hur allting borde vara. Man har en 
arsmak för att se saker sådane dc äro, och roar sig med 
att spekulera om huru de möjligen kunna blirYa om hundrade 
år. Vi tyckas stå på en öfvergångsperiod från forntiden 
med dess stränga, jemhårda disciplin, då man ännu trodde 
på authoriteter, då ännu somliga lydde och andra befallde, 
och då alltid den öfYerlägsna energien gjorde sig gällande, 
vare sig i godt eller ondt - till framtidens lysande Eldo
rado, då Inar och en är beskedlig gosse, men ingen {dr 
vara ö!\erlägsen, då man, liksom fordorn i Athen, kan blifra 
utsatt för Ostracismen lika \äl för sina för tjenster, som för 
sina fel; vi stå likasom i grinden till tjugonde århundradets 
moraliska paradis, på hvars herrlighel vi hafva tusende be
skrifningar, med adertonde århundradets stränghet bakom 
oss; olyckan är endast, att den der strängheten, som for
dom drcf oss fram med eller mot vår Yilja, är bannlyst vid 
grinden; andra dri!fjedrar skola användas för att få in oss, 
och Yi hafva ej ännu sett dessa i full verksamhet; vi hoppas 
naturligtvis det bästa, men det kunde ju vara en enda liten 
möjlighet, att \år rättskänsla och ambition ej äro tillräckligt 
starka för att förflytta oss in i detta menlöshetens tillstånd, 
och i sådant fall är det alltid bäst att i tid se sig om efter 
medel att upprätthålla ordning och skick, äfven om de en
dast vore behöfliga för en kort tid , till s vi alla sjelfmant 
uppfyllde våra skyldigheter. 

:W l 

För att tillämpa frågan på ämnet, så haf,·a \i alla Yarit 
o d " å'" och han o·ick med om den tid ombord, da man sa e: g . "' ' 

eller fick genast tillräckligt goda skäl, hrarför han gjorde 
klokare uti att gå nästa gång; på detta barbari skall der 
nu blifva en ända, och vi böra hoppas, åtminstone de yngre 
af oss, att upplef1·a den tid, då der råder fullkomlig Frihet, 
Jemlikhet och Brödraskap inom alla backlagen ombord, oeh 
tlå hvar och en gör sin skyldighet, och vet sin skyldighet , 
utan atl nftgon får befalla. Men vi hafl'a ej hunnit dit ännu 
och äro nödsakade att tills Yidare amända de medel, som 
stå oss till buds för att q\'arhål!a någon ordning bland Y~rt 
sjöfolk, och framförallt för att, om möjligt, hålla dem skiljda 
från den stora lösdrifvande mängden, som far Yerlden om
kring utan något, som de kunna kalla sitt hem. Vi ha!\a 
redan i förhållande till vår folkmängd mer än någon annan 
nation bidragit att öka samlingen, och det är hög tid att 
försöka att sätta en gräns för oskicket. Det är omöjligt. 
att beräkna, huru många dugliga sjömän Yi förlorat genom 
denna oregelbundna emigration, men om man betänker hnru 
stor del af besättningarne på våra fartyg utgöras af pojkar 
och jungmän, samt huru sällan man trälfar ett engelskt eller 
amerikanskt fartyg, der det ej finnes åtminstone en srensk 
ombord, s1'1 synes det ej vara för högt antaget, om man sä
ger att minst lika många af Yåra sjömän segla på främ
mande, som på egna fart yg; och då är ändå ej ett ord sagd t 
om alla dem, som dö i elände och vanskötsel, som sluta 
som guldgräfyare i Californien eller jermägsarbetare i något 
osund t land*), eller i andra företag , lmtri endast de mest 
tanklösa menniskor kunna lockas att delt.aga, så dane som 

*) l en pamphlclt, ut e- ifven i New• York fiir elt antal år sedan. stod 
omnärnndt huru måne-a offer som fallit för eholera och fche•· under an
lä{lffandet af en jern vä{l i en sumpig trakt i närhele n af l\fissis ippi i de 
vo•·o räknade i tusental, och fiirf. an!off att den allcb·a största delen af 
dem voro sjömän, värfvade i New-Orleans. Att icke Sverise saknade sin 
'"'<lcl är hi\gst. sannolikt - ocl' det ta var '' ndast en .i e rtn~r;. 
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Walkers expedition, chinesiska frärnliugslegioncn m. fl. J<.:n 
g<~nska ringa del återkommer iill fäderneslandet, och af 
dessa jemfiirclseYis högst få, som förstå att draga fördel af 
den erfarenhet de fönärf,·at; de flesta af dem komma till
baka uf!jente och försupn t', fOI" att gå omkring och tigga 
samt sedan falla fatligförsötjningen lill last. 

Om återstoden verkligen hade fördel af att Iemna sitt 
fädernesland, så \·o re der om intet att säga; man borde i så
dant fall ej hindra dem att förbättra sin ställninrr men man 

"'' behöl\er ej hafm sett mycket af den stora sjöfarlen för att 
någorlunda vela, huru de behandlas, huru de köpas och säljas 
som boskap, huru de drifvas från ena fartyget till det andra 
med några dagars mellanskof af fylleri och uisväfningar, 
och huru de ofla sjuka och eländiga hingas att gå ombord 
för att ej ligga sin hoardingmaster till last. Och lihäl, Inad 
man ser ellt'r hör talas om i den vägen är ringa emot allt 
som begås i tysthet; der äro, ensamt i Amerikas sjöstäder, 
sådana hemska brott bt'gångna, att ingen, som ej sett för
hällandet på nä rmare håll, kan hafra en aning derom. Det 
är en sorls slafhandel med alla dess förfärliga sidor, utan 
någon ~~r~ Slowe för alt väcka intresse genom några ro
mantiska skildringar, eller några abolitionister för at.t taga 
sig saken an i kongresser och parlamenter. Sjöfolkets aboli
tionister ha fra redan arslutat sitt ,-erk; de hafva lyckats 
emancipera dem - emancipera är ordet, har man lyckats 
dcrmed, så har man gjort nog; sedan släpper man lös den 
mest: tanklösa och oförståndiga delen af vårt slägt.c för aH 
5köta sig på egen hand, och förundrar sig medlidsamt om 
de ej kunna sköta sig. Blif\er der ett utbrott sådant som 
på Jamaica, så sökes aldrig felet hos dem, som kastat. lös 
en halfrild befolkning utan att tillika årligen tillsända dem 
kläder och föda och annat som till lifvets uppehälle och 
nödtorft hörer C ty att de skulle med ens kunna tänka och 
handla för sig sjclfva rore obilligt att begära); felet söktes 
fortfarande hos deras f. d. herrar, som ej vidare brydde sig 

om at! tänka för dem. Uta n att 'ilja jemföra sjömän metl 
negrer, så finnes der mycken likh·et i deras ställning i \'erl
den: att de i hörjau på d rita århundrade vor o förtryckta 
och illa behandlade både på örlogs- och handelsfartyg är 
utan tvif,·el, och att en· reaktion måste följa på ett missbruk, 
som ej i ti d q1·äfdes, rar naturligt. England tog inifialivet 
der som i många andra reformer, och att en reform var 
nöd\'ändig bevisades tillräckligt Yäl af myterierna på flottan. 
Parlaments-akter passerade för att gif\a sjöfolket sin rätt, 
men philantroperna och emancipationsvurmarne hade en gång 
fått ratten på sin qrarn, och den fick ej stadna, förr än 
hvarje gryn var utmalet. Akt eflei akt drefs igenom, och 
af det hela bildades Englands llfm'ine law, som lyckats att 
sä emancipera sjöfo·lket, att mastern på ett engelskt han
delsfartyg hat· absolut ej mera makt, än hans besättning 
linner lämpligt. Det låter besynnerlig!, men förk larar sig 
lätt, nät· man finner, alt tolf reckors fängelse är det högsta 
straff, en matros kan få för vägran alt lyda, och dertill kän
ner hans opinion om ett sådant straff, samt hum myekeu 
tidspillan och kostnad man får underkasta sig rör att få det 
ådömdt. skadeersättning får man sig risst t iiidömd mycket 
lätt, men det fordtar ett serskildt åtal, och h vad har en 
sjöman att ersätta med? Lägger man då el ert iii de stränga 
straff som en kapten blir ådömd för den aldra ringaste för
seelse mot f\itt" folk, och att fartyg.et alltid linnes såsom sä
kerhet för alla böter, skadeersättningar och rältrgångskostna
der på hans sida, sa är ej att undra på 0111 de engelska 
kaptenerna, heldre än att bråka med sådant, alltid släJJpte 
ifrån sig sitt folk, när de sjelfva så önskade, och togo nya 
i ~tället. 

Pä amerikanska' fartyg uppstodo o-ekså täta ombyten af 
folk, men af andra orsaker. Yankees äro för sluga att ej 
inse, att ft•ihetstl'ädet icke hörer i iii hafs\äxterna; allt Il\' ad 
grönt- man trälfar till sjös · räcker ej till en liten buske en
gång, mycket mindre ett stort l!·äd. PA deras fartyg UflPC" 



hölls en till ytterlighet sträng disciplin; folket föddes väl, 
och betaltes räl, men man tog ur dem så mycket arbete 
som möjligt, och ringaste tecken till frihetsideer q1·äfdes 
genast och vanligen ganska hårdhändt, ej sällan med pisto
lerna. Deras besättningar rymde, och när detta började 
blifm allmänt, arrangerade de sin ekonomi ombord derefter, 
så att de lågo utan besättningar i hamn och skötte sin loss
ning och lastning med folk från land, hrilket blef billigare 
i längden, och 1060 nya besättningar samma dag de skulle 
segla. Sedermera har detta blifvit ordentligt fördt i system, 
3å att de t. ex. i farten på England alltid släppa sina be
sättningar lösa, utan någon afmönstring, och fi)rskril\a en 
ny uppsättni ng, när de äro färdiga. När sålunda verldens 
två största handelsflottor hade infört täta ombyten af folk, 
upp~tod i alla slön·e sjöstäder en ordentlig handel med sjii
rnän; det af&ående folket skulle bo och äta någorstädes, 
och de "outward bound" skulle hafva någon som skalfade 
dem fartyg, och på delta sätt uppstodo boardingm.aste1·s och 
.~hippingmasters, som egrntligrn äro de agerande personerna 
i handeln - hvarken kaptener eller sjömän hafva just nå
got att säga i saken. Enligt gammal häfd skall en sjöman 
alltid hafya en månads förskott, när han går till sjös, och 
härpå grundar sig handeln egentligen; deras afräkningar 
kommer sällan boardingmastern åt; der haf1·a bildat sig ser
skilda ligor af kriigare, procentare och lösa qYinnfolk för att 
lura af dem deras redan förtjenta penningar; sjelfva handeln 
grundar sig på förskotten, och dessa harva på åtskilliga 
ställen, der kommersen riktigt blomstrar, !Jiif1it så uppdrifna, 
att t. ex. i New-Orleans och Mobile blifvit. betalde ända till 
110 dollars i förskott, då månadshyrorna gällde endast 
16 dollars. Amerika Yar naturligtvis förlofvade landet fOr 
detta som fiir allt annat sjelfsvåld, ocb, för att gif\·a den 
oinYigde elt begrepp om affärernas gång, forde en liten be
skrlfnlng om huru det tillgick I New-York straxt före kriget 
ej \·ara ur \'ägen. Under kriget bildade sig en serskild för· 
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siil jning till armeen, SOlll inbringade de deri int.eresserade 
alldeles otroliga summor, så alt fartygen blefvo mycket ore
gelbundet försedde, men derförut \ar matroshandeln fullkom
ligt organiserad, och New-York kom ändå, hvad verkliga 
skurkstreck beträfi";:Hle, ej på långt håll UJlp emot bomulls
hamnarne. l'\är elt engelskt eller amerikanskt fartyg an
lände. äntrades det genast af en svärm s. k. runners, som 
började att värl\a bland folket; kaptenrus authoritet var 
fullkomligt förbi, och, endast han blef af med hela sällska
pet, brydde han sig föga om h vart de tog o vägen; att för
söka att bevaka menniskors interesse, som sjelfva ej ville 
annat än rusa med Ö]lpna ögon i eliindet, var för otacksamt 
för att man derför ville riskera ett knifstygn eller ett natt
ligt örverfall; folket ville endast komma lösa, och Yalde den 
förste och bäsle de fingo falt uti, och så fort ankaret var i 
botten, eller en ända fast i kajen, begaf sig hela sällskapet 
af. Ungefär samma förhållande rar på andra nationers far
tyg, fast ej i så stor skala; !lera svenska besättningar t. ex., 
som hade ögonen öppna och visste sitt eget interesse, haf1·a 
ordentligt statinat ombord, men ofta var frestelsen för stark; 
en lång sjöresa skall nödvändigt vara källa till missnöje i 
ett eller annat afseende, och här ntlof,·ades nu guld och 
gröna skogar och bränvin i oändlighet, och all denna herr
ligheten ' 'ar på ett par alnars afstånd: ett enda steg, och 
man var i det förlofvade Iandet; det var för mycket för 
många att motstå, och en stor mängd svenska sjömän blefvo 
lurade att stadoa <par. För utländningar tar detta rymning, 
. och de lenmade ofta efter sig gans l< a mycket penningar, 
som de med hårdt och träget arbete förtjent, men au i ett 
sä laglöst samhälle som New-York försöka att få någon till
baka var otänkbart; risken var för stor, och man lenmade 
dem ät sitt öde. På amerikanska fartyg deremot var resan 
slut, och bruket var att endallt afdraga så mycket af deras 
afräkning, som fordrades för att hyra folk från land att för· 
töja fartygel; för resten fingo de sina pt•nningar. 



Del har af upp i land och tillgången pi't brän\·in Htl' 

obegränsad för uågra dagar; hade man pennin~ar·, så gic~ 
det så mycket friskar·e undan; der finnas inga så tacksamma 
subjecter för en bedragare att operera på som sjiin tan, de 
mest godmodiga, tanklösa, frikostiga och lättsinniga blantl 
menniskor. Ins. har sett en man komma i land med efL 
tmyte med penningar1 guld, silt\er, koppar och banknoter om 
Jnartannat, frukten af tre års tjenst som acting quartermaster 
och commodores cockswain på en amerikansk fregatt, och 1 

t>ffer fl a 9 dagar vara hYad de kalla outward bound, d. V. S. 

utan en fyrk i fickan och utan möjligh~t att få credit för 
"Il rrrogrr län()'re och dessutom i skuld för en månadspenning '- b ~ e ' · 

till en person, som ej skulle göra sig samvete af att sälja 
honom till hvem som helst, det mä då Yara en värf,·are till 
ett husarregemente eller en railwaycontractor eller en kust
farare på Guineakusteu, som måste hafva ett par man öfYer 
antalet, emedan dödligheten iir så stor bland folket. Han 
ä t· i sintid, och måste g. å dit han blir sänd; så obändig och 
ofiirrägen han kan vara ombord, lika barnslig och redlös är 
han i land, der han är ur sitt element, och han tar helt 
lugnt emot underrättelsen att han skall fylla första inkom
mande reqrisition. För en Yanlig matros, som kan engelska 
och ej är alldeles grön, kommer vanligen uppbådet efter en 
ell er annan vecka; för en beskedlig s. k. green dutchman 
(lmlr oeh en som säger "ja" för "yes'') ät· processen myc
ket kortare: är han mycket grön, så bara ledes han ombord 
på första lediga fartyg och förpassas till China eller Cali
fornien ellct· hrart som helst, och ser ban litet. mera för
sigkommen ut, så super man honom full, och ban \'aknar 
balfvägs ner till Sandy Hook utaf en ''änlig sparl,, som un
derrättar honom om att han· kanhända är pä väg till Liver
pool i en saili11g packet. På ett dler annat vis skall han 
ut och boarcli"ngmastern underrältar sin vän shippingmaslem , 
om huru många han har att disponera. Desse hade i New
York formerat en sådan sammanhållande Uga, att det \'ar så 
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,.0dt som omöjligt för en matros att få en hyra på en ship· 
~inrroffice utan att först vända sig till en boardingmaster 
och" der uppoffra sin månads förskott , äfven om han sjelf 
var bosatt i New-York. En kaplen kunde visserligen taga 
honom, men rågade ej utbetala förskott till en sjöman utan 
rruarantee och hrem Yill guarantera? 
o ' 

Shippingmastern är en mäklare och får sin provisi~n 
af köparen, d. v. s. kaptenen eller rättare rederiet; han far 
sin order på så och så många namn på listan till den ellet· 
den dagen; han uppger priset i marknaden på den ifråga
varande arlikeln , månadshyt·a och förskott; sjelf är han lik
giltig för priset, ty han är betald per stycke, men combina
tionen af boardingmasters är tillräckligt mäktig för att hålla 
förskotten uppe (månadshyrorna äro dem likgiltiga, de skola 
ju tillfalla folket sjelfYa; förskotten veta de taga vara på). 
Kaptenen betalar contant förskottssumman för hela besätt
ningen och får shippingm asterns guarant.ee för fullt antal; 
denne på sin sida går om kring och samlar bland sina be
kanta tillräckligt antal namn, som folket skrifva dit sjelfm 
eller någon, h rem som helst, skrifver för dem*), och lem
nar för ln·ar och en en s. k. advancenote, betalbar tre dagar 
sedan fartyget seglat. På bestämd tid infinner sig boarding
mastern ombord med resp. egare till namnen, Yanligen väl 
Plä<rade och stadnar tills han ser dem i säkerhet från kajen o ' 
med ängbåten före . Man torde undra, huru sjelfva föremålen 
för transaktionen taga sig ut, sedan de ånyo äro till sjös 
efter några dagars frihet, med utsigt att få arbeta minst en 
månad för ingenting; och för den som ej känner deras 
sorglösa natur, är det oförklarligt, huru de kunna, när de 
,.äl sofvit ruset af sig, endast ruska på sig litet grand och 

*) En en<rclsk malros hade på nårro t vis fått en afmönstringslapp med u u o lt o namnet Bergqvist på, och på densamma blifvil mönstrad pa ny ;. pa 
tillfrågan om sill namn, fö rk larade ban, att han "would be d ..... if ke 
<:ould pronounce it." 
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möjligen undra ll\·art deras saker tagit \ägen, eller svära 
öfver boardingmastern, som åtminstone kunde hafva stoppat 
en rulle tobak i fickan på dem, eller fundera !Hart del bär 
al', om det är ranzon på lläsk &c. &c., men efter en stund 
gif\a ehorus till utsängen i märsefallet, och helt snart glömma 
bort alltihop och möjligen roa 8ig på bekostnad af ett par 
Dutchmen, som blifvit ännu värre lurade än de sjelf\a. En 
sådan stackare, svensk till börden, hade t. ex. låtit lura sig 
att rymma, och sedan gjort 5 resor mellan England och 
Amerika (2:ne gånger till platser som han ej visste namnet 
på), och ej någon gång varit i land mer än 3 dagar, aldrig 
fått en skilling i penningar och mistat allt Inad han egde i 
kläder, så att han bokstalligen ej hade mer än han gick 
och stod uti. Nian Yet ej om man bör skratta eller gråta åt 
sådant elände, men är man sjöman sjelf och har sett huru 
hårdt de få arbeta ibland, huru ondt de slita i köld och 
hetta, huru de äro underkastade ansträngningar, som andra 
skulle rygga tilibaka för att ens tänka på, huru de med alla 
sina fe l, sin trotsighet, sitt gränslösa lättsinne och ombyt
lighet, ändå förena så mycken godmodighet och hjelpsamhet, 
samt huru stor del af dem sluta sitt lif i förtid i främmande 
länder, skiljda från allt ll\ad slägt och Yänner heter - så 
kan man ej aunat än förarga sig öfver att se dem så be
dragne från alla håll. Det är ej värdt att komma med den 
invändningen att de hafva sin frihet och kunna sköta sig 
sjeJfya så väl som andra menniskor; de äro barn i allting, 
utom i sitt arbete, och man måste tänka för d~m, ty det lig
ger alldeles mot deras natur och vanor att tänka för sig 
sjelfYa. 

Att söka hindra sjelfYa handeln är tyvärr knappt möj
ligt; den kommer att florera, så länge ännu menniskor vilja 
låta sälja och köpa sig, och så länge det gäller som regel, 
alt sjöfolk skola haf\a förskott, när de mönstra; blefve detta 
borttaget, så skulle hela saken förfalla af sig sjelf. Hvad 
\·i egentligen här i SYerige böra vinnlägga oss om är, att så 
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o o rttat,·oset· och poikar mycket som möjligt söka afhalla Yara J 

från att segla på främmande fartyg. Vi hafva äunu här 
henlina i Sverige ingen erfarenhet af alla dessa boarding
masters med följe; här har ännu Ya rit för god t om sjöfolk, 
och vi haf'va ej ännu hafl för vana att göra så täta ombyten 
af folk på främmande ort, att en mängd utländskt sjöfolk 
blit\it indraget och våra egna len111ade utornlands, men vid 
en tillämpning af den nya sjölagen är ej omiijl igt att äfren 
swnska kaptener helch·e begagna sig af sin rätt att släppa 
en obändig matros hYar som helst, än hat\a honom ombord 
utan medel att hålla honom till sin skyldigl1et; och 8kulle 
äfvrn hyrorna fortfarande gälla lägre i Sverige, så att inga 
friimmande vilja hit, och inga sådana transaktioner komma 
i fråga hemma hos oss, så bör·a vi dock bemöda oss att, så 
vidt möjligt är, hålla våra ~jömän skiljda från den lösa sam
lingen. De äro et.t gndt och dugligt folk, lätthandterliga, 
om man sköter dem rält, och i sjömanskap fullt ut jemför
liga med hvilka andra som helst, oeh bättre än de fleste. 
Vi böra ej , innan de äro mera rana att tänka och handla 
för sig sjelfva, helt och hållet borttaga alla band på dem; 
och hvad man än må säga om frihet och brödraskap, så ät· 
det, bärYidlag åtminstone, bätlre att den brodren som bättre 
vet, tager vara på den brodren som ej kan sköta sig, ii11 

att han lemnar honom helt och hållet åt sig sjelf. Hvad 
vår nya sjölag uträttar härvidlag, är obetydligt; den är i det 
hela ett mycket menlöst document, bYars egen!liga tendens 
tyckes vara att man bör göra sin skyldighet, annars är man 
obeskedlig; händer det hå gånger, så är man dubbelt så 
obeskedlig, och skall få ledsamheter, nät· man kommer hem; 
men .Jack kommer ej hem, när han har varit obeskedlig, 
utan beger sig af; han bar intet hemma att förlora. Att 
söka att få lagen skärpt skulle vara l'örgäfves, och dess
utom ej svara mot ändamålet; men vi hafva ett annat band, 
som kan läggas på dem, som, hvad de än sjelfva tänka om 
saken, är välgörande för dem, och som binder dem vid sitt 
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fädernesland. Vårt sjöfolk äro ej fullt så likgiltiga för sina 
pennioga1·, som främmande sjömän; genom att i början tvinga 
dem att samla ihop något, kunde man så småningom lära 

dem värdet af en besparing. Nyligen stod en artikel i en 
af våra tidningar om bildandet af en pensionsfond för sjö· 
män; det vore ej svårt att utföra, och ins. hoppas att kunna 
återkomma med ett förslag huru den borde inrättas. Att 
göra det till en skyldighet för h\'alje sjöman att ingå i denna 
fond, är visserligen ett ingrepp uti hn1r och ens rättighet 
alt sjelf di sponera öt\er sina tillgångar, men en mängd af 
statens embetsmän haf1·a ju under en lång följd af å1· varit 
underkastade en sådan skyldighet; inbetalning till fattigkassor 
för afhjelpande af andras elände är compulsorisk, det före
faller då som om en tnmgen inbetalning till förekommande 
af eget, ej skulle vara så stridande mot de principer, som 
ligga till grund för vårt samhällsförhållande. Men skulle 
inträdet i pensionsfonden äfren ej göras nöd\ändigt enligt 
lag, så skulle det dock rara en fördel för f o l k et att haf\a 
en sådan fond förenad med råra sjömanshus, med enkla be· 
skrifningar tillgängliga angående fördelame af att ingå dt:ri, 
och att genom små, knappt kännbara försakelser kunna fö::· 
skaffa sig en hjeltJ på ålderdomen. Ett oeftergifligt viikor 
för att en sådan fond skulle fästa en sjöman Yid hemorten 
är dock, att hans der insatte besparingar ej kunde fråntagas 
honom för någon sorts förseelse ombord, ej ens rymning; 
om han än skulle låta locl'a sig att rymma, så kan viss
heten af en sparpenning derhemma möjligen förmå honom 
att åtenända, iifven om han skulle blifva ställd till ansvar 
för sin afvikelse. Så länge han endast betalte sina insatser, 
borde han Yara säker om sin pension. 

Der är en ytterligare omständighet med afseende på 
deras ekonomi, som bordr: tagas i betraktande, och der de 
bestämdt lida orätt. Våra fartyg äro vanligen ute en längre 
tid, och folket har, enligt lag, rättighet att få nt en må.· 
uadspeoning i Inar hamn der last lossas och frakt förtj e· 
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n as (detta är också en oegentlighet och borde äudras till 
en viss procent af förtjent hyra); resten skall stå inne för 
deras räkning, men på dessa penningar betalas ingrn ränta, 
och sådan borde med rätta tillkomma dem. Det skall ovil
korligen Yara en källa till nöje för den som har gjort en 
besparing, att se den ökas af sig sjelf; detta är sjömannen 
förnekad t med hans innestående hyra, som är en besparing, 
fastän tnmgen. 

Genom att lära dem hushålla, och på ett klokt sätt 
använda hvall de förtjenat, kunna Yi så småningom göra 
våra sjömän mera sjelfständiga och mera i stånd att utan 
sjelfsvåld och öfvermod begagna sig af sina ökade rättig
heter; och ett tvunget förmynderskap i detta afseende skulle 
vara dem en stor fördel, hvad de än sjelfva må tänka om 
saken. 

Kapten Coles ooh Amir·aliletet. 

Sedau uågra år tillbaka har man sökt fästa allmänna 
uppmärksamheten på den förorättade kapten Coles, och på 
förtjenstema hos hans kupol-system. 

Allt sedan man böJjat pansarkläda krigsfartyg, hafra 
egentligen 2:ne methoder dervid blifvit föreslagna. I den 
ena af dessa, föras kanonerna i ett centralt batteri, bildallt 
(lerigenom att man täcker fartygets medlersta del med gan· 
ska tjockt pansar, under det att en tvärskepps pansarklädd 
afbalkning anbringas för och akter om denna medlersta del, 
för att sålunda hilda denna till ett ointagligt fyrkantigt 
batteri. 

I den andra planen, föras kanonerna i runda torn eller 
kupoler, som gå genom öppningar i öfre däck, och sum svän
gas rund sina axlar medelst lämplig attiralj . 
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!Hidtd-skans- (Cenlralfort) systemet, som ä1· det nmliga 

bred~ide-systemets naturliga efterträdare, är det system, som 

nu allmänt. blifl'it antaget i \'åra örlogsfartyg, och det har 

uppkommit ur nörlrändigheten att beg<1gna tjockare pansar 

på fartygets ömtåligare delar än man antog rara af behofvet 
påkalladt, då våra första pansarfartyg byggdes. 

~1:r Reed, flottans förnämste konstruktör, inseende a1t 

han ej kunde bekläda eu fartyg helt och hållet med fullt 

effekllvt pansar utan att nedtrycka det för djupt, har åtnöjt 

sig med att bekläda endast den centrala delen och ett bälte 

längs \'attenlinien, låtande det öfriga af fartyget 1·ara helt 

och hållet oi.Jetäckt, sedan syni.Jarligen ingen rinst stod att 

erhålla genom att söka IJepansra det helt och hållet, då 

för tjockt pansar skulle göra fartyget ohandterligt, och för 

svHgt p:msar ej skulle kunna förekomma knlors genomträn
gande från det slags kanoner, som nu komma i bruk. 

Ktlpol- eller torn-systemet är det som har kapten Coles 

till sakförare, och dess förtjenster hafya nu i några år blit\H 
högligen prisade och agiterade af pressen. 

Kapten Coles pås!iir, att han med siH tornsystem kan 
på en gifven eert furtyg föra kraftigare kanoner, sköta dem 

med större lätthet och uppnå stöne hastighet. .~mi ralitetet 

Yägrar likläl att sätta tro till kapten Coles' "ipse di.z·it"; det 

fordrar luaf'tigare bevis, oeh är ej i stånd att begripa, huru 

ett fartyg med ett gifvet deplacement och en gifven tjocklek 

hos dess pansa1· kan föra flera eller tyngre kanoner, eller 

11ppnå större fart, då det är belastalit med flera tom af 100 

å 150 tons vigt, än det IJlef,·e möjligt för samma fartyg 

utan dessa extra tyngde1·. Ihad beträffar tunga kanoners 

serverande, känner man uu, att med hjelp af lämplig meka- · 

nism, kunna sådana kanoner h::~ndteras lika lätt i torn som 

i bredsidor, oeh den nya amerikanska ångaren ''lladawasca" 

har maskineri, med hrilket man med lätthet sköter 15-tums 

l;rJnoner. Et.t l'artyg, likt Bellerophon, som tillhör bretlside

systemet , hnr rn fram stilende egenskap i förmågan at t qrickt 
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vända, t iii följe af att det är jemfi\relseYis k <,J r t, har balans

ror samt andra egenheter i dess konstruktion, då deremot 

bos tornfartygm samma ändamål rinnes genom deras l'ör

måO'a att vända tornet med dess kanoner, så att elden kan 
o 

riktas åt hrad håll som erfordras. 
När för några år tillbaka det blcf Amiraliletels pligf. 

all. bygga en p~ nsarklädd flotta, som skulle kunna åtmin· 

stone mäta sig med yåra grannars, hade man att välja på 
det vanliaa yälkända bredside-systemet eller kaj)ten Coles' 

tornsys te: - då eD omogen och opröf\·ad nyhet, och äfven 

nu, såsom den af honom utföres, behäftad med gansl<a 

stora ofullkomligheter. Undrr sådana omständigheter kunde 

Amiralitetet endast komma till ett beslut och resultatet 

deraf är, att vi nu haf\'a en flotta af bepansrade bredside

fart:yg, som icke har sin like i Yerlden. 
Men under det att Amiralitetet satte sin hufvudsakliga 

lit till det vanliga systemet, ansåg det likväl rigtigt att 

pröfYa kapten Coles' plan; och "Royal Sovereign" och se

dermera "Prince Albert" försågos med hans torn. Kapten 

Coles och lwns Yänner påstå, att detta gjordes först efter 

långt uppskof. l\len ända till dess att man tog i håll med 

"Royal Sovereign", hade kapten Coles ingen plan tillräckligt 

utarbetad, för att den af hvi!ken praktisk man som helst 

skulle kunna verkställas; och det var uppenbarligen omöjligt 

för Amiralitetet att sätta i verket tankarne hos en uppfin

nare, som ej visste hYad han sjelf hade i sinnet. 
ldeen att skydda kanoner genom sköldar rann kapten 

Coles först i sinnet i Nov. 1855, säger han i ett af sina 

bre f till "Times"; och han proponerade då att plarera sina 

kanoner under en fast sköld på en flotte, som lätt kunde 

vändas. En teckning af denna flotte finnes i n:r 14 af 

"United Service Institution'" s Journal, och den har icke den 

minsta likhet med något slags pansarfartyg, och skulle sä

kerligen ej rara Amiralitetet till någon hjeljl vid omskap· 

ningen . af \år flotta . 
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1859 säger kapten Coles sig hafm af M:r Bnmer fåH 
det förslaget att sätta sin sköld och kanon på en \ändskifva 
för at.t sli]Jpa rända florten för kanonens riktande; och utan 
tvifrel rar detta en stor förbättring på den första outreck
lade tillstymmelsen. 

Men ehuru kapten Coles sålunda hade, med tillhjelp af 
annor man, fåit ide om, hurn hans sköldar skulle röras, så 
hade han dock icke få tt klart för sig, hurndana de borde 
' 'ara. Än skulle de blifva half-spherer, än koner, än halft 
koniska, än halft cylindriska byggnader; och i sjeifva rerket 
afgjordes ingenting bestämdt, förrän 1862 den första moni
torn såg dagen i Amerika, då kapten C o les antog dess torn
form på ;)Royal Sovereign"; och har han sedan ridhållit 
denna modell. Kapten Coles hade verkligen ej hittills haft 
någon bestämd plan i detta afseentle. Han hade endast en 
obestämd ide; och bör man då klandra Amiralitetet för det 
att det vägrade utgifra allmänna medel på något så ontreck
ladt, att dess nppllofsmäu ej engång sjelfva visste hrad de 
önskade få gjordt. 

Det risar sig sålunda, att, ända till monitor-systemets 
uppkomst och "Royal So,ereigns" apterande, hra1je up pskof 
som egde rum med kupoleroas eller sköldarnes profvande, 
helt och hållet härrörde från kapten Coles' sräfrande hit 
och dit i sina planers utförande. 

Jag skall ock visa, aH de upps kof, som srdan hafva 
uppst ått i konstruktionen af el t sjögående tornfartyg, äro 
lika tillräkneliga kapten Coles' opraktiskhet, och att han 
från böJjan till slut blifrit behandlad med allt möjligt öf\er
seende. Ehuru han uppenbarligen rar alldeles okunnig, så
räl i skeppsbyggeri som maskineri, begHgnade sig Amirali
tetet likväl af hans råd rid byggandet af sådana tornfartyg. 
Kapten Coles förbehöll sig dock denid frihet att, vare sig 
genom skrifter eller föreläsningar, framh ålla fördelam e af 
tornsystemet, och Amiralitetet biföll detta, då det derför ej 
kunde se någo t hinder; alla system voro ju för dem lika, 
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med undantag af dem som i något afseende ro ro öfrerlägsna; 
och hade det naturlighis ett nppenba rt intresse i att Iinna 

l' t för och antaga det bästa. i\Ien då kapten Coles, i stä .e · 
att nöja sig med att utpekfl fördelame af sina egna projek
ter, böljade anfalla och nedsätl.a planerna hos sina medhjel
pare rid Am iralitetet, och dessa till följe af sin officiella 
ställnino- \Oro hindrade från att rederlägga dylika falska 
uppgift;r -- då han i bref till "standard" och ä!\en till 
andra tidningar nedsatte de fartygs bastighet, med lnilka 
han jemförde sina egna - då ha n vidare oriktigt uppgaf 
jemförelsen mellan deras best.yck11i ng under det narraktiga 
påståendet, att han hade för afsigt alt förse si na fart yg med 
refflade kanoner, lnilka kunde skjuta tunga cy li nd ri ska pro
jektiler, ehuru det ju stod andra rartyg fritt att också föra 
dessa kanoner - och då han sltitligen antog Sir .James 

Elphinstone's falska påstående, at t "Pallas" hade fått 4 eller 
5 fot ek bultadt till bogen för al.! änd ra hennes fonn för-ut , 
då i sjel!\a verket den enda tiil ökningen, bultad till för
stäfven, bestod i ett smalt stycke trä, likt ett slrägg, - så 
hade Amiralitetet, för sina andra sulJOrd inerades skull och 
för bibehållande af den disciplin, som är oundgänglig för 
att hvarje stor institution skall kunna hänga tillsamman, 
intet annat val än att suspendera kapten Coles, hv ilket ock 
gjordes, och hvilket straff· han visserligen sjelf åsamkat sig 
genom sitt uppstudsiga beteende. 

Men nu fråga hans vänner: om man äfven är villig er
känna det opassande i kapten Coles' handlingssätt, är Ami
ralitetet sjelft helt och hållet fritt från tadel att hafva or
sakat detta missnöje, och är det rältvist mot landet, att 
Amiralitetet skulle, för sin egen värdighets skull, uppoflh 
en utmärkt officer, när resultatet genom en sådan förlust 
kan blif\'a olycksbringande för vårt maritima öl\"enälde? Un
der det lwar och en måste beklaga, att en sjöofficer skulle 
ställa sig i en slik antagonism till sina förmän, att hans 
afskrd deraf nödvändig·gjordes, och under det hvar och en 
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yidare erkänner att kapten Coles, genom att så ihärdigt 
framtringn Amiralileids uppmärksamhrt på sitt tornsystem, 
Ilar ådragit detsamma mera uppmärksamhet än annars 
!Jlifvit fallet, är det omöjligt aH antaga, att Amiralitetet 
icke skulle Yara i stånd att bygga sådana tornfartyg lika 
\äl utan som med hans biträde, då man derjemte tar i 
betraktande att denna princip i Amerika nått en långt full
ständigare utveckling än kapten Coles någonsin kunde gifra 
den, och slu1ligt>n, alt lian sjrlf uppger alla anspråk på 
egandet ar den kunskap i skeppsbygger·i eller maskineri, 
som sku!Ie btdragn till aH gifra stöne fullkomning åt de
taljerna. ~Ian har äfyen anfört alt, utan kapten Coles, tom
fartygs byggande måote uppdragas åt M:r Heed, och att han, 
systemets förnämste motst åndare, icke kunde fönantas gif\a 
Ilet rättrisa, äfren om han förstod det, lnilket är problema
tiskt, och att, i h1ad fall som helst, han icke kunde förväntas 
förstå det så 1äl eller hysa samma intresse för dess fram
gång, som uppfinnaren sjelf. Då man nu tar i betraktande 
alt kapten Coles l11arkeu är skeppsbyggare ell~r maskinist, 
och vidare att, innan Amiralitetet kunde ega rättighet att 
depensera en större summa på ett fartyg, det måste ega nå
gon slags säkerhet, genom sina egna ansYariga officerares 
rapport, att sådana fartyg kunde åtminstone flyta, och icke 
ound\ikl igen blif\a sådana missfoster som några af de torn
fartyg, hYilka man sökt pudra på Amiralitetet, skulle blif1it, 
om de antagits, - -· så är det på M:r Reed, såsom Begerin
gens officielle rådgif\are i detta fall, som ansYaret. att åstad
komma ett kraftigt och stridsdugligt fartyg hnfvndsakligen 
skulle falla, då man ju måste inse att åt kapten Coles ej 
kunde uppdragas ett sådant arbete. Sak samma, om kapten . 
Coles Yore associerad med M:r l{eed vid byggandet af detta 
fartyg eller ej. 

Ej heller är ll et sann!, att M:r l{eed är tornsysteme ts 
störste motståndare , om ens alls dess motståndare. 
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Vid en föreläsning, hålllo'n af honom så långt tillbaka 
som i Mars 186:3, säger han: "Jag har inga fördom:1r emot 
"dessa fartyg. Jag var en af de första, om ej den första 
"person, som genom pressen begä rde att en grundlig och 
"opartisk undersökning af knpobystemet borde egu rum. 
''Ja" är fortfarande lika intresserad att lära känna dess o 

''kapacitet. Men jag vill söka förklara för Eder, att sYårig-
"heter finnas i kupolers begagnande för sjögående bruk." 
Om kaplen Coles hade varit i st ånd att ri sa, huru des~ a 
s1årigheter kunnat besegras, så skulle han il afra gjort nfl
got mera förtjenstfullt och mycket mera i sak, än allt hvall 
en mängd klagobref i lidniogame någonsin kunna åstadkomma. 

~l e n, i stället har han sl ng it sig på att ned ~ ätta M:r 
He~d och hans skepp, och meli tillkonstlade och origtiga 
framställningar äfrenledes sina rnl'dhjelpare i Amiralitetet ; 
något som ej vore nöchäntligt för att framhälla en upplinning 
af uppenbar vigt och värde. Lägg dntill , att kapten Coles 
icke är tornsystemets uppfinnare - att hela ideen har blihit 
kopierad från Eri cson i New-York, med undantag af de gan
ska ofullkomliga detaljerna, hvilka kapten Coles icke lär 
kunna förbättra - och man skall genast kunna förstå, huru 
ringa skäl finnes Ull den beundran, som kapten Coles har 
fått af sina okunniga anhängare, oeh huru bedräglig den 
förhop pning är att Amiralitetet skulle kunna få hj elp ar och 
sätta förtroende till en sådan upplinnare i andra hand. Ja, 
i sanning, om allt, som ej tillhörde kapten Coles, ble!\e 
honom fråntaget, skulle han ej ha många !Jädrar fl'ar. 

l en af honom hållen föreläsning i "United Senice In
stitution" 186a, sade han sig öfverlemna till landets ingeniörer 
ari.Jetet med att kunna få tornet rund. Men sjelfn1 tornet är 
Ericsons ide, och om kapten Coles ej uppfunnit hYarken 
lomet eller dess mekanism, Inad kan han då ha fm för del 
i uppliuningen ? 

I et t bref från Sir .i a mes El phinstone till "Times" af' 
d. 1-1 Dec. l FlG:S och som f\irs1·arar Coles' preleutioncr, lin-
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nas, ii.Jland många falska och orimliga påståenden, dock några 
anmärkningar, i hr il k a jag instämmet·. 

.Jag tror med Sir James, att AmirHiitetet till landets 
bästa bör begagna det mest utmärkta, som kan presteras; 
o~:h utan trif\'el rar det i öl'l·erensstämmelse med denna ide 

' som ~h Heed blef anställd silsom flottans konstruktions-
chef, rekommenderad som han var icke genom något poli
tiskt intresse eller aristokr·atisk slägtförbindelse, utan genom 
sin egen energi och duglighet såsom praktisk konstruktör. 

Har1 har räl rättfärdigat detta val, och icke minst har 
ltnn anspråk på offentligt erkännande för den oförskräckthet, 
hYarmed han stått emot tornpartiets sakförare och deras 
pratsjuka stöd i och utom Parlam entet hvilka synas hvsa ' . 
den förmodan, att de mt>d tillhjelp af orett kunde undan-
rödja de allmänna iD(r·essenas skyltvakt, och att det ej vore 
så noga med fakta och argumenter, blott man gjorde väsen 
af sig. Jag förnekar Sir James Elphinstone's påstående, att 
M:r Reed har byggt skepp, som icke uppfylla ett enda af 
de vi!k(lr, som stadgats, då det just är ett faktum, att dessa 
rilkor i lnarje fall uppfyllts med O\·anlig framgång. Ej heller 
är det mycket sinnrikt att säga allmänheten, att orobyggandet 
af M:r Reeds skepp börjar samma dag de gått af stapeln, 
och, föt· att styrka sanningen af detta påstående tillä.,..,.a 

' Ob ' 

att "Pallris gått af stapeln för liera månader sedan och att 
hon hela tiden sedan varit i varfsbefälets händer", då det 
är räl kändt för författaren af detta påstående, att yarfret, 
efter Pallas' aflöpning, var sysselsatt ej med hennes ombygg
nad, men med att fastsätta pansarplåtarne, taga in master 
och rår, maskiner och pannor, samt med att utrusta farty.,.et 
• b 

JUst pli samma sätt som alla andra fartyg rustas. Dylika 
påståenden skada sitt ändamål, genom att de så uppenbarliga 
visa sig vara en partigängares. Och på samma .,.ån.,. J·a.,. 

o o o o 

anser det aligga den inför Amirali!etet ansvari.,.e officern 
o ' 

som lyssnar till ·en mogen och lofvande uppfinning och ej 
till hvarje omoget hugskott ', alt kunna gifva klara skäl för 
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sitt afslag, sa ar det också sty relsens och allmänhetens 
skyldighet att icke tillåta, att en sådan officer neds1·ärtas, 
derför att han samvetsgrannt gjort sin pligt, eller göres till 
den skott-tatla, hvarpå hrarje giftig pil, som intrigen kan 

smida, ostratlådt afskjutes. 

Med afseende på den våda, h1·ilken rår sjömagt skulle 
iråka genom förlusten af kapten Coles' tjenster, så har det 
räl aldrig funnits en mera inbillad fruktan . Vi se här en 
man, som rj har uppfunnit någonting och som sjelf erkänn Pr 
sig sakna den mekaniska talang, som erfordras för att för
bättra fel i den nu befintliga torn-mekanismen. Hvem har 
väl hört talas om honom, innan clt•n na strid om tornsystemet 
uppstod? Och likväl är det just denna person, till h vilken 
detta mekaniska och maskinbyggande land skulle vända sig, 
för att få den rätta lösningen af ett problem, som har de 
vigtigasie följder för vår nationeJa Yälfärd. Dessutom för
nekar jag helt och hållet kö ple n Colt's' påstående, att det 
är Amiralitetets första pligt aH bygga elt nytt sjögående 
tornskepp såsom lösning af tornfrågan. Dess första pligf , 
påstår jag, är, att genom verkliga försök utröna, om de 
under kapten Coles' auspiC<ier redan byg;gda tornfartyg äro 
ogenomträngliga för knlor eller ej, och llVad som är att i 

sednare fallet göra, för att få dem så beskaffade; ty att ett 
tomfartyg kunde beYisas vara sjödugligt betyder ringa, om 
det ej ock är skottskyddadt. Det sätt kapten Coles antagit 
för byggandet af Sina torn, påkallar llÖdYändig!Jeten af, att 
de skola h vila på trossbotten; de gå genom stora hål i 

öfre däck samt hafya en ringformig öppning kring hvarje 
torn, för att fritt tillåta deras kringsyängande. 

Det är svårt att hålla detta ringformiga rum vattentätt; 
och om det läder, som är anbringadt öfrer detsamma, skulle 
skadas och fartyget komma att ligga djupt, så skulle läck
niogen kring tornen blifva :;å stor, att fartyget kunde sjunka. 
Denna sraga punkt i planen fordrar derföt·, att öfre däck 
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reses så högt öf\er Yattnet, att man förekommer att större 
vattenmassor kunua komma derpå. 

Men ett högt öfre däck påkallar en hög sida, och då 
denna sida måste pansarbeklädas, samt fartyget dessutom 
har tornens tyngd att fJära, så fölJer att sidornas och tor
nens pansar ej kan blif1a särdeles tjockt, om fartyget skall 
kunna vara i stånd att bära det. Resultatet häraf är, att 
Coles' rartygs sida icke kan göras osårbar mol svåra kano
uer; och jag på~tår, att en enda 15-tums kula från en af 
Hodmans kanoner - s~dana, som nu allmänt begagnas i 
Amerika, Ryssland, Sverige och andra länder - om den 
riktas mot "Royal Sorereigns" akter, skulle göra fartyget 
oamändlJart genom att skada apparaten för tornets vridande, 
f' å att tornet ej kunde röras. 1\ t t skjuta en sådan kula emot 
dem är det första experiment, som bör göras, oeh tills detta 
skett och det kan visas, i:lft en sådan kula kan motstås, är 
det blott bortkastade pengar att bygga dylika fartyg, vare 
~ig för att gå till sjiis e ler för andra ändamål. Hvad torn
fartygens förmåga att tåla sjögång beträtlar, så är nödvän
digheten att pröf\a denna ej så stor, som man i allmänhet 
förmodat, då man tar i betraktande, att denua fråga redan 
blifvit löst af Amerikaname, som hafva 50 monitorer, och 
dessa fartyg hafva varit använda på en stormig kust i alla 
väder, och bevisat sig icke blott fullkomligt säkra, utan äf
ven de sundaste fartyg i llottan. 

Kapten Bodgers, ehef på en af monitorerna, rapporterat·, 
att i en svår storm, då vågorna voro 30 fot höoa hans far-

'"' ' tyg skötte sig utmärkt väl och visa(k sig vara en god sjö-
båt, och andra chefers rapporter sä"a delsamma Det li""er o · eo 

derför ingen svårighet i att tro, att ett tornfartyg kan gliras 
sjödugligt. 

Men liVad som IJehöfver !Jeyisas är, att Royal Sovereign 
eller något annat af kapten Coles' fartyg icke, i strid med 
en monitor, skulle sändas till !Jotten på 5 minuter. 
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.lag har redan Yisa t, alt de uppskof, som egtle rum med 
tornsystemets pröfYamle, tills "Hoyal Sovereign " dertill blef 
apterad, måste hnf1udsakligen till skrifras kapten Coles sjelf; 
och att de uppskof, som uppst ått under klargörandet ar eft. 

sjögående tornfartyg, härleda sig fråu samma källa, skola 
följande fakta lägga i dagen: 

När "Royal Sovereign" hade blif1 i t prot'vad, hölls i 
Amiralitetet en öfverläggning med kapten Coles, Yid lnilken 
åtskilliga utmärkta officerare 1oro nänarande, och det be
slöts då att bygga ett sjögående tornfartyg. Kapten Coles 
förklarade då, att, alldenstund han ej 1 ar någon konstruktör, 
han endast önskade få sig uppdrage t sjel!\a torn ens byggnad, 
och öfverlät åt Amiralitetet att uppgöra ritning af skepps
skrorvet på yanligt sätt. Amiralitetet gick in på detta 
förslag, och ~l:r !{eed, till Jtyilk en heniställdes, hvilkPn mo
dell han ansåg mest passande, föreslog "Bellerophon". ~len 

kapten Coles föredrog Pallas' modell, och fi ck slutligen rit
ningar af båda dessa far tyg, med rlen öl\erenskommelsen, 
att han skulle uppgöra en torn-konstruktion, som bäst pas
sade den modell, han \·alde. I stället för att göra detta: 
tillkallade kapten Coles, som erkänt sig icke 1·ara någon 
skeppskonst ruktör, en ritare från Portsmouth, oeh framkom 
med en ritning af ett alldeles nytt fartyg, som skiljde sig 
både från "Pallas" och "Bellerophon"; o~.:h Amiralitetet, 
i stället för att kassera denna plan, som den med rätta 
kunde gjort, hänsköt den omedelbart till en komile af ut
märkta sjöofficera re, af hvilka Lord Landerdale (förut Sir 
Thomas Mailland på H. M. S. Excellent) var ordförande, och 
af denna komile blef kapten Coles' plan ieke godkänd. Ko
milen föreslog, att Amiralitetet skulle utarbeta en annan 
plan, hvilket ock nu blifvit gjordt. 

Emellertid har tadlet för uppskofvet, som orsakats af 
kapten Coles' förvända åtgärder, blifvit af honom och con
sorter vältradt på Amiralitetet, då i sjell\a verket felet helt 
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och hållet har legat hos kapten Coles sjelf, som gått utom 
sina åligganden. 

Det är onödigt att. upprepa flera exempel på de absurda 
öfverdrifter, hvilka l<apten Coles har för sed att utsprida 
med afseende på förtjenstema hos hans tornfarlyg, eller på 
hans lika absu rda nedsättande af vanliga örlogsfartyg. Men 
jag skall ri sa endast ett prof på hans bevisningskonst, hem
tadt från ett hans bre f till "Times" den 13 Dec. 1865, 
Inaruti han påstår, att hYilket som helst af hans tornfartyg, 
"Scorpion" eller "WyYern", vore i stånd att slåss med 
"iUi not aur", emedan \id delta tillfälle "Minotaur" råkade att 
hafva ombord endast samma antal 12-tons-kanoner, som fun
nas ombord i tornfartygen. Då nu tornfartygen i dessa ka
noner ha fva sin fulla bestyckning och ej kunna föra flera, 
är det deremot ingenting so m hindrar "Minotaur" från att 
föra 10 gånger detta antal. Lägger man dertill, alt Mino
taurs pansar är 5 } tum tjock t med 10 tums teak bakom, 
då deremot tornfartygens pansarbeklädnad endast är 4 ~ tum 
med 9 tums teak , samt att, med afseende på hastighet, torn
fartygens ej ens kornmer upp till den mindre och mycket 
nedsatta korvetten Researeh's, så visar sig i sanning värdet 
af kapten Coles' skryt, alt "Scorpion" och "Wyvern" kunde 
med framgång mäta sig med "Minotaur", då det är ett fak
tum, att ''Minotaur", till följ e af dess större hastighet, kunde 
välja sin position till tornfarlygen, och ett enda väl rigtadt 
skott från en af hennes svåra kanoner genomtränga deras 
pansar, skada tornen och göra dem alldeles redlösa. 

Det ligger utom den närvarande frågan, att ingå i någon 
undersökning af de fartygs förtjenster, som äro konstruerade 
af ~h Reed, då det är kapten Coles och hans anspråk och 
icke i\'I:r Reed, som äro föremål för dessa rader. Icke desto 
mindre har M:r Reed varit utsatt för så ihärdiga och giftiga 
anfall, och hans fartyg så obilligt nedsatta, att det är skäl 
att i korthet upprepa de huf\·udsakliga fakta, genom Inilka 
Yårt omdöme i detta ämne bör bestämmas. 
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För hvar och en, som har sysselsatt sig med rårt sjU
krigsYäsende, har det länge varit uppenbart, hl'ilken ökat! 
kran och wrksamhet röj ts i Amiralitetets konstruktions
departement sedan M:r Reed tiiHFädde sitt e m bete; och den 
bitterhrt lm:trmrd han blir anfallen från vissa partier, visar 
åtminstone att han nträltar någonting. Allmänheten lär nog 
i sinom tid erkänna, att åtminstone något af den glans, som 
hertigen af Somersets admini stration rgt, bör tillskrifyas M:r 
Reeds omdöme och energi under vår skicklige konstruktions
chefs, amiral Robinsons, ledning. 

M:r Reeds första arbet e, sedan han tillträrit sitt embete, 
rar förändring af några mindre träkonetter till pansarf~rtyg. 
Af dessa rar "Enterprise" den första , och hon bär sitt pan
sar och sin bestyckning med mindre djupgående än som 
föreskrefs, gör nära 1 knops mera fart än man räntade och 
har rapporterats af amiral Sir Sidney Dacres, som hade 
henne under sig i kanal -eskadern, att närmare öfverenssfämrna 
med hans ide om hvad ett pansarfartyg borde vara, än nä
got annat fartyg under hans befäl. Ehnrn ett litet fartyg , 
rar hon det första, som förde 6 ~ tons kanoner i i\ledelhaf
vet · och hon har fått ett sådant anseende för komfort och ' tjenstbarhet, att hon, oaktadt sin pansar, blifvit utsedd att 
föra diplomater från en plats till en annan. 

"Research" är det andra fartyg, som förändrades af 
M:r Reed, och hon bär också sitt pansar bra; seglar bättre 
än flera pansarfart yg, som äro 4 ggr större, och går ~ knop 
hastigare under ånga, än man beräknat. Några hafva dock 
klagat öfver, att hon för sitt batteri för lågt; men om delta 
är ett fel eller ej , derom äro meningarue delade. 

Amerikanska monitorerna, ehurn goda sjöfartyg, ligg !l 
mycket lägre än "Research" , hvilket ä fr en Coles' tornfartyg 
"Scorpion" och "Wyvern" göra. l\'fen en egenskap, som hos 
dessa ej anses för fel, utbasuneras deremot som en allvar
sam ofullkomlighet hos det fartyg-, som råkar att vara bygdt 
ar M:r Rred. 
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\'i dare kormna "FHmrr·ite" och "Zealons", förändrade 
af ~f:r Hc~d, hrilka lyckats särdeles \äl. "Lord Clyde" och 
"Lord Warden" äro icke förändrade. De skilja sig från 
~Royal Oaks" och "Princit Consorts" klass i att hafra so

lida spant, myrkr.t tjockare pansar, som går längre under 
,-attenlinien, större portar, skyddade kanoner, som kunna 

riktas för- och akter-öfn·r, rymligare däck, bättre arrange
mauger, samma lätthandterlighet, något större hastighet orh 
pausarbräcka. Jag har ej hii,t någon sjöofficer, som icke 

ansåg dem vara en ganska stor förbättring på den först
nämode klassen, och, så \idt. mfln hittills kunnat förstå, 
haf\a dessa fartyg ,-aril fullt. tillfredsställande. "Rellerovhon" 
nred sitt balansroder och andra rärderika förväftringar ''ar 
ett stort framsteg, och förenar med stor hastighet elt ganska 
starkt p11nsar, sråJ' bestyekning och en exempellös lätthet i 
manövrerande t. 

Des~<a äro förnämligast de fartyg, som M:r Reed hittills 
!1~r konstrur.rat; och hrilka ibland dessa äro misslyckade~ 

Saken är dr.n, att J,apten Colrs' vänners påståenden i 
detta afseende äro lika otillförlitliga som de, hvilka höja 
hans tornfartyg till skyarne, och de ramla oekså tillsammans, 
niir de nnderk;1stas prohet ar en opartisk undersökning. 

Jag har redan förklarat, att tr~ts kapten Coles' påståen
den, är han i sjelf,-a verket icke tornsystemels uppfinnare. 
Men inseende att detta förklarande måste anses så otroligt, 
och påkalla intyg af den högsia auktoritet, hrr jag anse(t 

nödigt att framlägga sådana bevis för dess sanningsrnlighet, 
att hvern som helst bör anse tlem afg·örande. 

l ett br~f till Times af den 5 April 18()2 säger kapten 

Coles, att hans erfarenhet i Östersjön och Svarta Haf,·et 
1855 först förde honom på ideen att bygga ogenomträngliga 
fartyg, och att han mot slutet af nämnde år lät uppbörds
timmermannen på Stromboli göra en simpel mod~ll, samt att 

han föreslog att kanonerna skulle skyddas genom en fast 
iiköld eller kupol. 
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~len då detta förslag ej rönte någon uppmuntran från 
Amiralitetet, rådfrågade han M:r Hrnnel, som bistod honom 
i flera afseende n; och i ~lan; 18:19 Y isades ritningar till en 
sköld, försedd med Yiindskifvor. 

I December 1860 publicerade kapten Coles ritningar af 
sin rörliga sköld i Blackwoods ~1agazine . 

Den 26 Sept. 1854 skickade kapten Ericsson från New
York till kejsat· Napoleon en ritning af ett pansarklädt far
tyg med roterarrde pansarklädd kupol, som skyddade en ka
non, hrilken ritnings emottagande genast erkänrles af kejsa·· 

rerr, så att då kapten Coles 18:55 just hade kommit på ideen 
ar en fast sköld på en Flåte, hade Fralikrikes kejsare ett 
ar haft i sin ego en komplett ritning af ett pansarklädt far
tyg, ll\ars ror och skruf voro skottskyddade 1ill följe af däe
kef.s ntskjulande form såsom hos monitorerna, och fiirsedt 
med ett pansarklädt, halfsferisk! torn eller kupol, som skyd
dade en sYår kanon. 

Tornet, anbringadt i fartygets mi(lt, 11ppbars af en mid
tel-axel såsom hos monitorerna och rl'lterade med tililJjelp 
af en ångmaskin. , E dessons plan beskril\es i ålskilliga jour

naler, publicerade i Amerika ocll på Kontinenten. Men det 
var ej förrän 1859 som kapten Co!es fiireslog att gi}ra sin 
fasta sköld från 1855 rörlig Ericssons plan deremot daterar 
sig betydligt längre tillbaka än 1854 och hade sysselsatt 
hans uppmärksamhet redan 1R26; men den lades i dagen 
185-1, emedan omständigheterna då syntes påkalla en sådan 
uppfinning, och visade sig då vara icke ett opraktiskt hug
skott, såsom kapten Coles' i sin början Yar, utan en god och 
verkställbar uppfinning, \äl öfrertänkt i alla afseendeu. 

Så står det till med kapten Coles' företrädesrätt till 
uppfinningen, och lik\·äl ,.iii denna senfärdiga enerapare au
klaga Ericsson för att hafva stulit hans uppfinning från de 
träsnitt, som publicerades i Blackwoods Magazine i Dec. 186-0. 

Om Yi nu gå till Blackwoods Magar.ine för December 
186<\ l! m d finna vi? Jo, en flection oeh plan ar ett fartyg 
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med dess sidor infallande från nt!tenlinien, n5got likt del. 

sätt Ericsson hade föresla git 6 år förut, och med de infal

lande sidorna pansarklädda så som i Eri cssons förslag. För 

att hindra <>jön från att msa upp för de infallande sidorna , 

äro vertikala jrrnskot.t. af samm a mall som yanliga fartygs 

anbringade från vattenlinien till däckets öfverkant, och i 

hål, upptagna i däck , äro elt antal koniska kupoler eller 

sköldar anbringade. Drssa sköldar äro sammansatt a af en 

svår för timring, beklädd med 4! tums pansarplåt, och appli

cerade på rullar såsom Yändskifl or Y id jP.nnägarne. Dessa 

kupolers största diameter inYän digt är omkring 15 fot och 

deras höjd från däck 6 ~ fot, och inuti detta sammanträngda 

koniska rum äro !Yenne Armstrongs kamrnarlatldningska noner, 

till hvilka man har föreslagit alt anYända 12 %:s laddni ngar. 

I början änmade man göra kapten Coles' rot erande lotpoler 

halfsferiska, en full komlig efterapning af Ericssons system, 

men på M:r Scot.t Rnssels förslag förändrades cl e till den 

koniska formen - bland andra skäl emedan de sannolikt 

sålunda skulle bli!\a lätta re att lillrerka. Det rar med dy

lika koniska kupoler, som kapten Coles först föreslog att 

förse "Royal Sovereign", enligt en föreläsning, som han höll 

inför United Service Institution 1860, och enligt de ritningar 

af ett fartyg , som så skulle förändras, hvilka publicerades 

i Practical 11fecltanic's Journal i Aug. 1862. Ett försök, som 

af l<apt rn CoiE's gjonles under krigsdepartementris auspicier 

ombord på den pansarkläelda "Trust.y", visade dock, au hans 

projekt, om det utfördes på de t säi.t han föreslagi t, skulle 

helt och hållet misslyckas, och Ericssons monitor-torn med 

kanoner, som laddas från mynningen, blef satt i stället. 

Denna förändring i plarwn tillkännagal's i Times för den 3 
Jan. 1863 sålunda: 

"Ordet torn, som har blifvit brukadt rörande kapten 

Coles' skepp, har blif\it begagnadt med afsigt - de slut

tande sköldame hafva nernligen öfvergifvits, äfvensom kam

marladdningen för deras artilleri. Royal So/Jereign i Ports-

227 

moulh och Prince Albert, som bygges hos Mess:rs Sanueda, 

skola derföre nu l'Urses med tom lika med dem som begag

nas på "Jionitor" och komma att föra så sl'årl mynnings

iaddnings-arti lleri, som k au gö ras !'ör dem." 
Det syn e~ ganska klart af dessa data: 

1:o) att Ericsson hade uppgjort planen till ett pansar· 

klädt, roterande torn, med eu kanon inuti, ombord å el t jeru

!dädt skruffartyg, innan kapten Coles alls hade riktat siu 

uppmärksa mhet på detta ämne; och 
2:o) att kap len Coles, efter alt hafl'a bråkat med sitt 

projekt på mångahanda sätt utan framgång, måste ö f\ ergil\a 

detsamma till · förmå n för Ericssons monitor-torn, bibehållande 

likväl ,.issa af sina egna ideer, som stämpla denna Coles' 

plan med ganska stor oful lko mlighet. Hvilka dessa fördörn

liga fel äro, vilja \'i nu i korthet framhålla. 

Det har _redan bli f\'it sagdt, att kapten Coles låter sina 

torn gå på rullar på trossbotten, och att tornen gå genom 

stora hål i öfre däck med en ringformig öppuing mellan 
däck och torn'. 

ridare har det blifvit visadt, att med dessa stora öpp

ningar i däck, och i saknad af de luftvexlings-appara!er, 

som finnas på monitorerna, detta fartyg ej kan hafva sitt 

öfre däck lågt, och höga sirlor äro endast ett annat uttryck 

för svagt pansar. Vidare då tornets delar under däck alls

icke äro skyddade af annat 11ansar än det på fart ygets ytter

sida, så kan en enda, väl rigtad, svår projektil krossa alla 

tornens maskineri och göra fartyget helt och hållet urstånd

satt t iii slrid. 
Men detta är icke allt. De som hafva varit i tillf'älle 

att obsenera Yei·kan af kulor på monitor-torn, veta ganska 

väl, att en stor bop jeruskrot, bestående af bitar af kulor 

och bomber, hvilka krossas mot pansarn, samlas vid tornets 

bas. Om man nu 'antager, att kapten Coles' torn kunna stå 

emot kulorna och krossa dem, så som monitor-tornen göra, 

sä skulle första \'crkan ar en fiendtlig eld komnJa toruen at t 
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fastna, ty dessa bitar skulle OYilkorligen t.ränga liig ig'euorn 
deu klena lädrrbetäckningen ned i den ringformigi:l öppnin
gen mellan däck och toru , och der fastna, så att tornen ej 
längre kunde röras. Samma verkan ~ kulle frambringas, om 
en kula träffade däcket, der tornet går igenom. l alla dess 
ömtåligaste delar är tornmekanismen ganska bristfällig. .:\n 
består flenna inrättning af ett rumlt kugghjul, f<istadt på 
trossbotten, och i lnilket et.t anual kugghjul griper, som 
igångsättes med en utYexling Yid tornets yttersida; än är 
kugghjulet fästad! vill tornetH innrrsida och röres genom en 
allparat på 1läcket. 

Håtla äro felakti ga; t.y 111an har funnit , art om rit torn 
är utsatt för beskjutning af sYårt. artill eri, så är det ej den 
ringaste säkerhet. för alt tornet. bibehåll er sin cylindriska 
form, och om den blir OYal eller på annat sätt förändrad , 
~ å arlletar ej maskineriet. 

Hos monitorerna linnes deremot ej den.na olägenhet, till 
fiil.ie deraf att tornet roterar kring en Yertikal axel i dess 
midl, som ej rubbas af någon förändring i · tornels yiiJ' t' form 
eller af den skakning del har att utstå, och på dt•urt:1 mid
ttd-pirot Uppbäres rn S! Or dr! a[' tornets tyngd. i\l onilor
t.ornen ha[,·a ej rullar, utan sränga på en ring infälld i öfre 
däck; O(<; h då man läll kan smörja de mot h varandra lig
gande ylorna, samt låta rnidtel-axeln bära hur stor del af 
tornets tyngd som. helst, så kan tornens rotering lätt åstad
kommas genom små ångmaskiner för detta ändamål. Eu 
så dan anordning förekommer all risk af att tornet skull e 
fastna genom nedfallande splJ,nt, och skulle kringsrängningen 
gå lika bra, om tornet upphörde att vara rundl. 

l "Dictators" torn , som är 15 tum tjockt, kunna ma
skinerna som svänga tornet , använda en kraft af 70,000 'll , 
och detta är tillräckligt att svänga detsamma äfven om in
gen tyngd uppbures af' midte·l·axeln. r allmänhet då man 
går till strid, låter man axeln· uppbära s af tornets ot:h ka-

uonernlls tyngd; och då man går till i'jiis sänkes tornet sa, 
11 t.t frictions-ytorna sluta vattentätt till hvarandra. 

Så konstruerade fartyg hat\a v·isat sig skottskyddadc, 
och under sista inbördeskriget i Amerika hafva de träffats 
några tusen gånger af de kraft.igaste kanoner som i Europa 
kunde f1s tadkommas, utan att lida synnerlig skada . 

Att såtlana rartyg äro både helsosamma och sjödugliga, 
och att deras 15-tums-kanoner kunna med lätthet först öra 
6-tums pansar, v·isa utdrag ur offici ella dokumenter; och i 
stället rö1' att längre ackordera med kapten Coles, bör Ami
ralitetet lyssna till de fakta, som den amerikanska erfaren· 
heten lemnar, och besluta att vi ej, Yare sig i kanonernas 
k raft eller pansams ogenomtränglighet, få förblifva unde r
lägsna någon nation i verlden. 

Hedan gå andra nationer framom oss i denna vigtiga 
täflan. Östersjön svärmar af monitorer, och vid ett. besök , 
som storfursten Constanlin af Ryssland nyligen gjorde kungen 
i Sverige, åtföljdes han af 10 monitorer, byggda från kopior 
af de ritningar, efter hYilka de amerikanska äro byggda. -
Svenska monHm'er efter amerikanskt mönster gå nu i Öster
sjön, och snat·t skola ock norska monitorer, nu uuder bygg 
nad, finnas i Nordsjön. - 15-tums-kanoner gjutas nu nära 
Stockholm. Byss!and förser sig i stor skala med dylikt ar· 
tilleri; och det är af ytter~ta vigt, att England icke kommer 
efter härvidlag och underkastar sig risken att äntras 1 id 
sina egna dörrar. 

Vi äro alldeles för benägna alt, v-id betraktandet af rår 
egen fullkomlighet, försjunka i sjelfbelåtenhet , och utan 
tvifve!' hafva vi gjort underverk. Men ändock hafva vi in· 
genting, som v-i kunna sätta upp emot sådana fartyg som 
Dictator med sina 15-tums-kanoner, torn af 15-tums tjockt 
jern och med Il-tums tjockt sidopansar med flera fots ek
fyllning bakom. De tornfartyg, v-i nu bygga; böra rara ännu 
bättre. Vi måste börja der Amerikanarne slu tat, tillgodo
göraude os~ deras dyrbara erfarenhet, och föra1idc dc prin-



t:iper, som de Ilafra risat rara kloka ot: h kraf'Liga, till än 
rida re li!reckling. IJer man kan rrhålla säkerhet, IJiir ej det 
trifvela k tiga få företräde; och äfven om kapten C o les' an
ordningar rore efter all t utseende lika fullkomliga so rn Erics

sons, så rore de det oaktadt minrlre antagliga, af det enkla 
skälet, att de ännu icke pröfva ts i krig. 

Deua är l11ad Coles och Ericsson ut rä Uat med afseende 

på uppfinningen och byggandet af tornfartyg. ~l en utan att 

åter rilja up prepa orvanstående fakta , tyckes det, i afseende 

på fråga n om 111 e m som är skaparen af denna uppfinning, vara 

Eri csson och ej Coles som ri harva att tacka derfö r. IJet 

är ingenting nedsättande fö r kaJ}t en Co les att säga, aH, tills 
de nna torn l\ist uppstod, hade man ej hört hans namn om

talas utom hans egen husliga krets ; och han gör inga an

språk på nå ~ot mekaniskt sn il le, sådant som utmärkte den 

allidne Earl Dundonald, eller eus på den alldag liga känne

dom om mekanik, som ranliga maskinister och skeppsbyg
gare m;'\ste ega. Deremot är Ericsson känd för att n1ra ut· 

märkt, icke blott 6enom ett särde les uppfinningsrikt geni, 
utan äfren genom alt under de 40 sista åren hal\a ansetts 

som en af nutidrns sk ickligaste ingeniörer, och en person, 

som har alla nödiga (lralifika!ioner, för att bringa sina ideer 
till en praktisk och lycklig u! gling. 

Det ro re för mycket att 'än ta ett ru!lkomligt tornsystem 
af Coles, men icke så af Ericsson, h\·a rs antecedentia och 
kända talanger berättiga oss alt af honom ränta !len högsta 

full ändning, som rår !id kan frambriuga. Att detta icke är 

något oför!j ent beröm skönjes lätt, om man häm·isa r till nå

gra af de förbättr ingar, som Ericsson frambragt, innan moni
tor-systemet såg dagen. 

Jag förbigår hans lokom otiv, the Norelty, bygdt på 6 

nckor för Lirerpool- och aianchester-jerurägen 1830; ty 

ehuru det var den mest symmetriska maskin, som då expo

nerades, och uppnådde den högsta fart , lyckades den f'j, till 

följe af en motgång, erhålla priset; dessutom har denna upp-
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tiuniug iutet att göra med krigsfartyg. Men införandet af 

propellern, bYarför vi isynnerhet hafva att tacka Ericssons 

skicklighet och företagsamhet, Yar den första vigtiga för

bättring hos krigsfartyg under denna generation; och Erics
son uppfann på samma gång sin direkt verkande maskin för 
dess framdrit\ande , hvilket slags maskin allmänt blit\it an

tagen. 
Kort derefter byggde hau Princeton, det första krigs

fartyg med maskiner under vattenlini en. 
I Princeton, å1· 1840, införde han den förs ta smidda 

12-tums-kanonen, och U(lpfann metoden att småningom ge

nom friktion stoppa rekylen. 
För fransyska regeringen byggde hans agent, gret\e 

Bosen, Pomone, den första europeiska krigsångare med ma

skineriet under vattenlinien; och för engelska regeringen 
byggde han Amphion med direkt verkand e horizontela ma

skiner af en alldeles ny typ, som sed an allmänt antagits i 

England och andra länder, och är erkänr! att Yara den bästa 

propellermaskin, som finnes. 
18-H, då Slevens i Amerika proponerade att bygga ett 

pansarfartyg med 4 ~ tums plåt, som han antog skulle stå 

emot kulor och krossa dem, vi~ade Ericsson falskheten i 

detta påstående genom att skicka en kula från sin 12-turns

kanon gen0111 en 4 ~ tums pansartatla. 
Kulan, vägande 224 n och afskjuten med :10 'lh: s krut

laddning, gick, efter att hafva gått genom tatlan, genom en 

8 fots sand,·aJl och derefter ut i sjön. 
Ericsson är icke allenast en framstående mekanikus, 

utarr ä t\ en en skicklig militär-ingeniör ; och, med afseende 

på kanoners genomträngningsförmåga och ett tillförlitligt 

uppskattande af pansams motståndskraft, hade han uppnått 

nästan lika mycket framsteg för ! sekel tili!Jaka, som Yi 

för närvarande. 
Af en sådan man hade man skäl att vänta ett nytt och 

mera kraftigt system för beräpning och l'örs1ar ; då deremot 



det skulle vara hardt nära ett uuderverk, om en amatör
mekanikns med trög uppfinningsförmåga och uppenbarligen 
i saknad af alla praktiska resurser, sknlle kunna utföra ett 
arbete af sådan vigt. 

Några ord 
med anleduiug af A. H:s "SvaJ' till C. F. L." 

(Tidskrift i Sjöviiscndct, 2:a h. 1866.) *). 

Det har visserligen varit min afsigt och önskan att it:ke 
vidare inlåta mig i någon af dessa, för vårt sjöförsvars ny
modiga ordnande nu förevarand·e, frågor, enär de icke öl'

verensstämma med mina åsigter, odt de dessutom redan till
rät:k!igt upprört samt säkt>rt ännu Iange kömma au djupt 
fängsla sinnrna inom llolt an, lika~om rida utomkrin()' den-

o 

samma. Men en gång inkommen, måhända på en afväg, 
måste åtminstoue så mycket af ämnet återupptagas, ·som er
fordras för at.! berigliga mina yttrade tankar och afrärja 
misstydningar, för hrilka de blifrit ntsatta i of\an nämnde 
"S1ar till C. F~ L." 

Efter att hafra anfört de yttranden i statsrevisorernas 
berättelse, mot hrilka C. F. L. riktar· sina hufvudsakliga an
märkningar, öfrergår A. H. till bcmötaude af den förres ar
tikel "med förbigående af sådant som synes \"ara mindre 
\äsendtligi" - h1·ilket förbigående dock endast sker "för 

korthetens skull o-ch icke i afsigt att stympa eller Hinställa 
hans ord." 

Detta bemötande böJjas med följande: 

"Vid genomläsandet. ar ofrannämnda artikel finuer man, 

att herr C. F. L. anser, att båtsmännen ega en, för tjensteu 

~) lnlemnadt. 
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på 1·åra krigsfartyg, fullt god yrkesdugligliet, på samma .g~ng 
som han försrarar det sätt, på hvilket denna duglighet hittills 
blifvit och äunu, fortfarande, blifrer dem bibringad" - -. 

Det kan väl hända, att jag, likasom mången annan, be
gifvit mig ut "i ogjordt räder", och, i saknad af nödig för
måga att framställa mina tankar på ett klart och otvetydigt 
sätt, gifvit. A. H. skälig anledning !iii en sådan misstydning; 
men beklagar då det felaktiga i framställnfngssättet, om jag 
kommit att uttala en mening, så stridande emot min öfver
tygelse och en temligen långvarig erfarenhet, som: "att båts
männen ega en, för tjensten på våra krigsfartyg, fullt god 

yrkt•sduglighet." En sådan tydning af mina ord måste till

:>kril\as, antingen hos mig oförmågan att uttrycka den me-

nin()' tankame \·elat hafva framställd - likasom A. H., und-
"' 

skyllande, säger rörande statsrevi~orernas yttranden om båts-
männens arbeten på rarf'ret (sid. n:~): alt man kan hafm 
gjort sig skyldig till en felaktig redalrtion af sina egna tan
kar --; eller, hos A. H., om r j annat, en synnerlig obenä
genhet att rätt läsa och redigt uppfatta olik a tänkandes me
ni og. ~ha d i forisättning af samma punkt säges: "på samma 
<Yårw fiirsvarande det sätt 11å hvilket denna duglighet hittills 
t> o ' 

blifvit och ännu fortfarande, blifver dem bibringad", så kunde 
derom visserligen vara tu tal; ehuru jag icke ser, alt i 

~tutet för !Jibringandet af sjömansduglighet något hufvndsak
ligt annat kunde vara att. tillägga , än en mera utsträckt sjö
liefarenhet och öfning, hvilket R. St:s revisorer, med Yida 
mera skäl än klagomålen öfver båtsmännens sjömansarbeten 
på K. Skeppsvarfvet, synas bort för sina hufntdmän fram

hålla. 
Med skyldig uppmärksamhet har jag åter genomgått det 

i K. Örlogsmanna-sällskapet sistlidne höst upplästa anförande, 
hvilket derefter blef intaget i tidskriften - för att efterfor~ 

s·ka kvar statsrevisorernas nu framträdande vapendragare kun
nat finna en sådan tankegång, som den han på min räknirrg 

i sill "sYar" förelagt sig; men måste, i all förlägenhe"t, be-
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känna, att det icke varit mig möjligt utröna, pa hvad sätt 
han derur kunnat ledt sig till ens någon den minsta upprän
ning till denna sin villomening. 

Under sådant förh ållande torde ej rara mera än rätt och 
billigt att påyrka, det A. Il, som sagt sig "ingalunda haft 
för a(sigt att stympa eller vanställa C. F. L:s ord", otsetydigt 
uppger den sida, den punkt, eller möjligen det enda ord uti 
mitt anförande, hvaraf han funnit anledning att tillägga mig 
ifrågaYarande åsigter: "hög! igen uppskattande våra båtsmäns 
yrkesduglighet och nm:arande sättet för deras sjömannabild
uing"; "att de besitta den mångsidiga utveckling ar intelH
gens, hYilken blifvit angifren såsom definition på sjömanskap 
i detta ords ridsträcktare bemärkelse"; "en mångsidigt ut
vecklad sjömans-intelligens", och "en anmärkningsvärd rådig
bet i tillämpningen af det el!a och andra, som sätter sjö· 
mannen i stånd att reda sig uti sjö lif\ets mångfaldiga faror 
och vex.!ande omstiindigheter." HYarifrån i all verlden kan 
A. H. hafva fätt fö1· sig något s&dant och allt detta? Omöj
ligt ur C. F. L:s anl'örandr, uteslutande berörande Yåra båts· 
mäns nnfsarbeten. Kunde dessa, i det närmsta högsta, Yits
ord om yrlwsdu_qlighet, sjömansr.·ap och intelligens, tillerkännas 
svenska tioHans båtsmän, på hvilken ståndpunkt i samma 
väg, högt ii t\ er ranligt begrep[J de rom, skulle då verldens 
yppe rsta sjöofficerare, och A. IL sjelf, kunna sägas be
Unna sig? 

Om emellertid A. H. icke kan uppgifva hl'arest, uti 
ifrågavarande anförande, en sådan åsigt linnes uttalad, så 
må det omdömet Yara förtjent, åtminstone från min sida, att 
han - om ett. hvardagsuttryck hä1· må ltegagnas - "huggit 
i vädret", eller efter ett föremål, det han sjelf för sin in
billning uppställt, och som icke har att göra med den sak, 
lnarom nu fråga är. Mina åsigter om Yåra båtsmäns sjö· 
duglighet skulle då vara så skiljaktiga från den allmänna 
meningen derom inom llottan, och utvisa lika mycket brist 
på erfarenhet i den yägen, som på omdöme, -- en utma· 

l · doc!,· ingalunda är sinnad att åter-nande arlig Jet, som Jag ~ 

uif\'a. 
o Ej mindre vrångt fattad är A. H:s utlä~gning af inne-
hål let uti följande, af honom nr mitt anförande eiterarle, 
punkt : "Det förefaller, som skulle man hafya läst .~ essa, 
eller ungefärligen samma, i hrr statsre,·isorers beraltelse 
förekommande, betraktelser tillförne någon annorstädes; i 
hvilken händelse det kunde sägas - för att icke begagna 
ett gammalt, här annars tillämpligt, ordspråk - att de en
dast utgöra ett lån åtll!instone i andra hand." Enär A. H. 
funnit mödan värdt att serskildt fästa sig vid denna, blott 
inledande, punkt i mitt anförande, må dervid äfven i korthet 
erinras, att ehuru R. St:s reYisor.er Yäljas i regeln naturligt
,·is med hänsigt tiJI mera framstående omfattande insigler 
och erfarenhet i det allmännas ärenden, så fästes meräudels 
denid tillika afseende på kunnighet uti ,·issa specialfacl<, 
såsom bland andra de militära, lwilka äfYen underligga dessa 
reYisorers granskningsrätt, och dem flertalet af reYisorerna, 
såsom begripligt är, måste hufmdsakligen hänskjuta till de 
invalda vrkesmännen, om än alla bära namnet för dessas 
utlåtand~ . Det är väl egentligen på sådant sätt, "ett lån i 
andra hand" stundom tillkommfr, om sådant befinnes mera 
användbart, och beqvämligare, än alt t8ga nr egen fataltur. 
Jag ser dock icke något ondt eller oberättigad!, äl\en för 
statsre,isorer, uti att begagna källor och författares menin
gar, som de godkänna; och har alltså icke kunnat föreställa 
mig någonting så korttänkt, som (sid. 113) "att de , rätt och 
slätt, utan egen pröfning och öfyertygelse, blindt skulle 
llafva lånat sina tankar och åsigter, ur en för dem främ
mande källa." O et kommer endast an på, i Inad mån revi
sorernas framställningar på ett sådan! lån, om det egt rum, 
vunnit eller förlorat, h vii k et må lemnas till dem, som Ye
derbör - de kompetente )Tkesmännen - att bedömma. 
Men h\ad jag, på egen hand, Yågar säga, är, att (s. s.) om 
än "erfarenheten, i Yår tldR allmänna lif, vanligt\·is visar, 
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att ju oftare åsigter, från olika håll, uttalas, de alltmera 
vinna i styrka"; så kan ingalunda obetingadt medgifvas, at.t 
de åsigter, som sålunda inpräglings\·is utplantas, derigenom 
alltid \inna i {ömufts-st.yrka. 

Uti den i statsrerisorernas berättelse fiirekornmande 
strof: ''det torde vara klart att, om hvad ofvanföre blifrit 
antydt iakttages, den årliga uppfordringen ur båtsmanshållet 

skulle väsendtligen minskas; men tillika skulle d era f dragas 
den oskattbara vinst, att de till stationen uppfordrade båts

männen icke Yidare behöfde användas till släparbeten på 
\'arfret eller annorstädes, icke till handtlangare i verkstä
derna, m. fl. fremmande göromål, som icke tillhöra dem, 
som nedsätta drm såsom sjökrigsmän" - -, finner A. 11. 
revisorerna "Pndast hafra gjort sig skyldiga till en vilsele
dande redalrtion af deras egna tankar" - - Nå räl: trärt
rmot dt'u enda mening, som gerna kan tagas nr (le;;f:a ord, 
skulle det då hetat, att hrr revisorer "funnit" de nppräk
uade arbetrn på K. Skeppsvarl\et på intet vis nedsättande 
för der tjenstgörnnde båtsmän. Orn en sådan, öfrerskylande, 
nwning rnå;;te antagas, så är man ju öfverens och på flel 
klara, i deuna, lm{oudsa!diga, punkt, - sjelfra corpus de
licti: - frågan om dessa rarl'sarbeten, "som nedsätta dem", 

o. s. r.*); men ursäktas mi\, om läsaren !Jiil\it vilseledd af 
en så beskaffad "redaktion" i den officiella berättelsen. 

"På gmnd af revisorernas berättelse i öfrigt, är A. 11. 
deremot fullkomligt öfvertygad derom, att hvad de ansett för 

båtsmannen nedsättande, det är: att han är oliurmig i llitt 

egentliga yrhe oclt alt ltan, fortfarande tillåtes så förblifva." 

Dd må gerna rara, om A. H. ändtligen så vill, ehuru han 
dermed, bortblandande, slår in på en helt annan sak. Om 

det antages, att båtsmannen fiirmår rätt uppfatta och rljupt 

känna den oförrätt, som ligger uti en försummad undenis-

*) Hvilka trenne ord ar nåwJt lorbiRee ncle i sjelfva tryckningfn kommit . 
. fl fl llll'slu!ns Ul' C. r. 1.: ~ i Tidskrif(('n intagna anloJ'81Hle . 
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ning och öfning i hans yrke, så skall han ock inom sig, 
med skäl derför anklaga en öf\erhet, ln·ars skyldighet det 
varit och är, att höja honom nr ett sådant nedsättningstill
stånd. Och deruti kunde något h rar instämma; ty det är 
utan tvifvel lika mycket svenskt "sjöblod", att de ra f göra 
dugligt . sjöfolk, i dessa individer, som hos många andra, så 
räl inom officerspersonalen, som bland massan af ,·åra skepps
besättningar, de flesta af bådadera något hvarstädes ifrån, 
stundom från landsändar temligen afskilda från hafskusten. 
Det bevisar det geografisTia lägets intlytande: olika hos ö boen, 
och hos den inre kontinentens bebyggare, hvilka aldrig sett 

hafvet. 
Vidare ''upprepar A. H. (sid. 115) h rad han redan sagt 

om herr C. F. L:s yttranden i denna fråga" - allt på sidan 
af ll\'ilken han fortfarande håller sig, för att sålunda bereda 
sig sak med densamma, - frågande: "huru många båtsmän 
kunna sägas hafm priifYat det mera egentliga sjölifvets er
fareuheter och öden på det ~ krpJ), till hYilket de framfört. 
virket m. m.", och yflrar, l~ngre ned (s. s ): ''a tt man så
ledes finner, att hc: tT C. F. L:s uyss anförda ord icke passa 
in på våra båtsmän, hvilka under den aldra största delen af 
deras tjenstetid vistas på land och blott undantag;;Yis på 

sjön." Men herr C. F. L. har iclw, med något enda ord, 
sagt, att det sjömanskap, som uppkommer af det mera egent
liga sjölifvets erfarenheter och öden, "passar in på \"åra 
båtsmän"; om än erl;.ännas måste, att llertalet fått rara med 
på det skt>pp, till hvilket de varit med om att framföra vir
ket. Det passar lika mycket eller litet in på flottans offi
cerare som på dess manskap, enär bådadera alltid följas åt 

ombord, uti bestämdt antalsförhållande Deremot tror C. F. 
L., att, enär intd annat land i Yerlden har ett indelnings

Yerk, liknande det SYenska, förhållandena här icke i allo 
någonsin !\unna "passa in på'' den kära utländniugens, för 
h vilken den kända "nedsättande" och fördertliga svaghete n 
beklngligen alltföt· ofin skymmer blicken, äf'ven med al'seendtJ 



på våra krigsfartygs besältningar; men han är tillika öfver
tygad, att ingen har rlet så väl och pårälmeligt stäldt flir sig 
i denna del, så vida man icke alltför mycket minskar båts
mansstyrkans antal och derigenom beröfvar sig möjligheten 
att, bland de unga och mede/tUders-männen uti en rälbetänkt 
kontinuitet, utl!älja det för sjötjensten mest passande manskap. 

Men äf\en jag upprepar, att C. F. L., uti ifrågavarande 
anförande, ej yttrat något om huru många, flera eller fiirre, 
båtsmän, "som pröfrat sjölifvets rrfarenheter och öden" -

af det skäl att derom nu, med anledning af statsrerisorernas 
berättelse, alls icl>e varit {råga. 

Frågan i den punkt af statsrevisorernas berättelse, som 
jag tagit i betraktande, har uteslutande berört mansiwpets 

användande och verksamhet i land, pd J(. Skeppsvar{net, till 
hr n d re1 iso1·ema kalla "släpsy~slor, handtlangning i rerk
städerna HL tl. främmande göromål, som de anse icke till
höra dem, som nedsätta dem" o. s. v. Våra besättningars 

sjötjenst har a( mig nu ej bli{vit ens omnämnd. För lmnje 
sundt begrepp är det klart, att sjömanskap endast kan in
hämtas under tjenstgöring till sjös, och der omfattar så väl 
sjömansarbeten so m vaprnöfningar af alla slag. Derom har 
alltså någon meningsskiljaktighet icke bort kunna uppstiL 
Enär "den ursprungliga frågan", t\ärtemot A. H:s uppfatt
ning (sid. 1H1), således iclre "gäl lt yrkesdugligheten hos 
\åra besättningar ombord på våra krigs('artyg, e' ler huru 
densamma på bästa ris må kunna befordras"; så har han 
uppenbarligen här upptagit. och inblandat ett för det förhan
den varande ämnet främmande lhema, Inarti ll en ntgångs
eller stödjepunkt sökts nti mina yttranden, h'filka lihäl, så

som jag torde hafm ådagalagt, ingalunda passat för sådant 
ändamål. Han har begifrit sig nt på vida hafret och i helt 
andra rymdet· än jag, som nu endast hållit mig vid den 

mera prosaiska, om än icke mindre maktpåliggande, verk· 
somhetskretsen inom K Slreppsvar{vet. 

A 1-1. fortf::Jr emellertid på den bog, hvarpå han en 
gång lagt sig, och kornmer (sid. 117) "t ill den konklusion, 

att herr C. F. L., ' 'id beskrifningen af sjömanskap m. m., 
synbarligen hart för ögonen det Yerkliga sjölifret, såsom det 
utöfras och genomlef\'es af de rerkliga sjömän, som uteslu
tande egnat sig åt detta hårda och mödosamma kall, och 
har sålunda konn-nit att sldldra en annan sorts personer än 
,-ära båtsmän och helt andra förhållanden än dem, i hvilka 
de lefva ." Revisorernas berättelse har - ännu en gång -
icke gil\it. anledning till någon skildring af våra bålsmäns 
Jif ombord under utöfningen af deras sjömannatjenst. Någon 
sådan skildring kan ej heller uti mitt anförande uppletas 
och rar alldeles icke den sak, som då "Ilades för ögonen.'; 

A. IL misstager sig, hela vägen igenom, på den fråga, C. 
F. L. företagit sig att afhandla. Denne har endast velat, 
såsom uågonting ej främmande för ämnet om än icke ome
delbart tillhörande sjelfva hufvudfrågan, skildra det sjöman
skap han sjelf, såsom många hans kamrater, upplefvat. Men 
likasom jag bileliigen sagt, att varfvet ulgör skeppris ragga, 
så är det mitt påstående, att varfvet med dess mångahanda 
sjumansarbeten också är, ej allenast en god, men nödvändig 
förberedande skola f'ör det egentliga ~jumanskapet ombord, 
till sjös. Detta är den sats, jag framhållit, och Yill Yidblit\a. 

[-harföre anses, med rätta, varfstjenstgöringen för offi

cern såsom den i alla afseenelen fördelaktigaste under hans 
riste] se på station? B Ya r för sändas kadetterne, så tidigt 
omständigheterna medgifra, att deltaga i skeppets utrustning 
på rarfvet? !-harföre ror e sjökadettsko lan, uti dessa afseen

den, bäst på den största örlogsstationen, om ej för rarfvets 
och Yarfstjenstens skull? Vänd om förhållandena: låt den 
till sjöman ämnade ynglingen icke lära känna skeppsvarfvet 
och alla der förekommande sjömansarbeten; icke med sin 
fot komma inom rarfsporten; låt honom först på yttre redden 
se sitt skepp, ullag:dt segelfärdigt, och der gå ombord Jlå 
detsamma samt rid återkomsten dersammaslädes återlemna 
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det nti ett befäls händer, hvars enda och hela verksamilets
fält yore begränsadt inom varfsmuren. Han skall Yisserligen 
sålunda, det oaktadt, slutligen kunna blifYa en befaren och 
möjligen skicklig sjögående sjöman; men han skall också, 
under hela sin lefnad, likasom hvmje annan man i det all
männa lifvet efter en försummad eller förfelad elementar
undervisning, ständigt känna sig i saknad af grunderna för 
sitt yrke och sitt sjömanskap, hYilka ligga uti kännedomen 
af de på ym·fyet, i och för skeppets hela färdiggörande, från 
kölsträcknings- till utläggningsdagen förekommande, mång
fairliga sjömansarbeten. Jag har uti milt anförande Yelat 
skildra dels i allmänhet och i förb igdende det egentliga sjö
manskapet Iii! sjös och dels, med uppgifyen anledning af 
statsreYisorernas berättelse, de på Yarf\et förekommande sjö
mansarbeten. 

Såsom slutmening har blifyit sngdt: "Vore det reYiso
rernns 1mning, att den till stationen uppfordrade båtsmans
styrkan ej skulle befatta sig med 11nuat, utom Uensten till 
sjös, än Yapenöfningar, och - hvad de k11lla sjömansarbe
ten; så beror det helt och hållet på, h vad dess11 herrar 
förstå med sjömansarbete." Derpå hafv11 statsrevisorerna, 
lika litet som deras gode man, A. H., git\it något besked, 
ehuru rlet1a, sjömansarbetena på skeppsvarfvet, varit och är 
sjelf\a kärnpunkten uti förevarmHie meningsstrid, och ännu 
återstår alltså för dem, eller denne, om så skall vara, att 
derom gif111 sin uppfattning tillkänna, utan alt låta tankarne 
spela på sidan af den sak, som verkligen iir i fråga. 

Obegripligt är, för mig, huru A. lL kunnat finna (sid. 
117) "i allt detta (min beskrifning på sjömanskap till sjös 
och sjömansarbeten på Yarfvet) någonting så förvillande, att 
läsaren, snart sagdt utan att märka det, föres in på fanta
siens område och förlorar ur sigte den honom närmast lig
gande verkligheten." Fantasiens område - K. skeppsvarf
vet! Tiden har väl der, såsom annorstädes, till någon del 
ät\en ha ft sitt spel; måhända är derinom nu rida mera 
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fantasi, och lwnske poesi, till finnandes än m11n tror. Men 
åtminstone var det förr, såsom under s. öfrerste Tryggers 
tid, ,-isserligen icke något fantasiens tillhåll! 

Att A. H:s och C. F. L:s åsigter i denna del af vårt 
sjöförsvars förhållanden, allt närmare betraktad!, icke äro 
så himmelsridt skiljaktiga, som det låter när man ej håller 
sig till sak, kan jag föreställa mig, bl. a. af den punltt i 
hans "svar", som, efter hans mening, just skall bevisa mot
satsen! Han yttrar (sid. 117): "Det torde derföre tillåtas 
mig att här, såsom motstyclre till de föreställningar hen 
c. F. L. kan hafva framkallat, få anföra hYad jag tror 
att den till sjötjenst lämpliga delen af \åra båtsmän kan 
och bör vara, det är: e.n stam väl hållen och väl exercerade, 
vid tjensten ombord vana och deras yrke tillgifna, unga och 
medelålders, liarlar." 

Uti mitt anförande, eller "några ord om statsrevisorer
nas berättelse", heter det (sid. 268): "Dessutom kan ej för
väntas, att af hela båtsmansstyrkan alla skola blifva, eller 
fortfarande förblifYa, dugliga sjömän uti detta ords egentliga 
bemärkelse. Här, som allestädes, blir det eYinnerligen 
tvenne af naturen bestämda afdelningar: en, ungdomlig och i 
bästa dldern, användbar outbord och att öfvas i sjökrigsman
nens hufvutisalrliga föremdf, vapnens bruh och örlogstjensten 
till sjös ; och en ann11n, som af bristande fallenhet, långYarig 
sjöljenst och framskriden ålder, !Jåde gerna vill, och med 
allt skäl bör få, stad n a vid landfjenstgöringen på stationen. '1 

Om nu A. H. Yerkligen finner någon motsats uti dessa, 
för mig endast på olika sätt uttryckta, liktydiga meningar 
om våra båtsmäns åldersfördelning och öf"ningar i örlogsfjen
sten till sjös, så kan ej gerna något annat än ett för saken 
främmande tankespel, hos någondera af oss, derför vara till 
hinders. Mig synes att vi här, i sjelfva grunden, stämma 
öt\erens, och att de IJåda anförda styckena, som af en och 
hv11r !Jöra godkännas, åfminstone icke utgöra några "mot
stycken". 



2-J.2 

som afsigten med dessa "några ord" icke varit någon 
annan, än alt tillrättaföra begreppet om det, som utgjort, 
och det, som icke utgjort, föremål för mina erinringar vid 
statsrevisorernas berättelse, så blir här icke fråga om, att, 
på A. H:s vidare ordande i sitt "svar", spinna ut ett längre 
meningsbyte, hvartill en god del af dessa hans framställnin
gar annars väl kunde föranleda. 

Svenska flottans personal-öden blit\a nu snart, åtmin
stone för den närmaste framtiden, utstakade. Den menings
strid om grunderna för denna personals ställaing inom sjö
försvaret, som vi nu i öf1·er fyratio års tid upplefvat, va1· 
nära bortdöd, och en mera enig och lyckosam tid att emotse. 
Hvarken A. H. eller jag skall upplefva den dag, då tankarue 
och sinnena inom flottan, eller, nu återigen, de båda sven
ska flottorna) blifva ense om den nya delningsorganisationens 
nytta och nödvändighet för landet. En nyupplifvad menings
strid derom, numera mmänd, skall säkert komma att fortgå 
intilldess allas tuktomästare och erfarenhets-uttolkare, det 
skoningslösa, blodiga kriget, i denna riksvigtiga fråga, ånyo 
uttalat sitt slutord. 

W- i :Maj 18G6. 
C. Ji~ L. 

J(orvellen "Najadens" tjenstförtcckning *). 

År 1831 faststäides ritningen, uppgjord af öf
verste J. A. af Borneman, och samma 
år den 3 Maj sträcktes kölen t iii den 
nya konett, som, enligt generalorder 
af den 8 Juni 1832, bär namnet "Na
jaden". Hon bygdes på gamla fregatt
bädden å Karlskrona örlugsYarf, och 
arbetet leddes af kaptenlöjtnanten (hette 
då premierlöjtnant) vid konstruktions
kåren G. L. Hjort. 

Längd i V. L. 113,t o fot; bredd : 
30, 9 3 fot; djupgående: 14,3 3 fot; 138 

mans besättning, 18 kanoner. 
1834 lördagen den S November (Drottning 

Desiderias födelsedag) löpte korvetten 
af stapeln klockan 12 middagen, med 
iakttagande af alla Yid sådana tillfällen 
öfliga ceremonier. Skeppen i flottan 
flaggade, kunglig salut dånade från 
Kungshalls batteri. Hafret omfamnade 
sin nyss födda dotter, kys'ste henne 
ömt och välkomnande henne i det blå. 

1835 kopparförhyddes och rustades till sitt 
första sjötåg. Chef: kapten R. W. 
Breekborg; sekond: premierlöjtnant C. 
Fr. Löwenborg. Inmönstrades den 15 
Juni; öfningståg i Nordsjön med krigs
skolans sjökarletter; afmönstrades den 

Sjömånader. 

22 September . • . . . . . . . . . . . . 3 !.-

") Insänd!. 
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1836 åter kadettfartyg. Chef: kapten S. at 
,·on Krusenslierna; sekond: premier
löjtnant J. F. Ehrenstam. Öfningståg 
i Nordsjön och Engelska Kanalen. In
mönstrades den l Juni; afmönstrades 
den 8 September .......... . 

1837 chef: kapten C. H. UJ ner; sekond: 
premierlöjtnant C. Engelhart. Tåg till 
Medelhafret tillsammans med fregatten 
"Josephine", chef: kommendörkapten 
friherre C. A. Gyllengranat, och nor
ska korvetten "Örnen", kapten Ryd
berg. Inmönstrades den 30 Maj; be
sökte Fredriksncrn, Bergen, Brest, 
Tanger, Gibraltar, Triest, Venedig, 
Korfu, Athen, Smyrna, La Valetta, 
Gibraltar och Stockholrn. 

1838 den 12 Juli afmönstrades i Karlskrona 
1839 chef: kapten F. Puke; sekond: pre

mierlöjtnant C. F. Löwenborg. Sjötåg 
först till Bottemiken, sedermera till 
Vestindien och Norra Amerika. In
mönstrades den l Juli. Gick norden-
om till Madeira; besökte vidare S:t 
Barthelemy, l\Iartinique, La Guayra 
Newyork. 

13 ~· 

1840 den 27 Maj afmönstrades i Karlskrona 11. 
s. å. den 26 Juni ånyo inmönstrad. Chef: 

kapten C. A. Virgin; sekond: premier
löjtnant C. R. Printzsköld. Gick nor
tien-om; besökte Gibraltar, Oran, Al
gier, Pllilippeville, Bona, Tunis, La 
Valei!a, Neapel (tog dit\ägen genom 
~Iessina-sundet), Civita Vechia, Li\orno, 
Smyrna och Athen. 

JS.U den 2 Aug. afmönstrades i Karlskrona 
S. å. erhöll ny kopparförhydning. 
1842 den 10 September inmönstrad. Chef: 

kapten C. S. Annerstedt; sekond: kap
tenlöjtnant J. Lilliehöök. Sjötåg till 
Södra Amerika och Vestindien. Giek 
norden-om. Besökte Lissabon, Monte
Yideo, Rio Janeiro, Bahia, Barbadoes, 
S:t Barthelemy och Stockholm. 

1843 den Hl Juli afmönstrades i Karlskrona 
s. å. den 4 September inmönstrad på nytt. 

Chef: ka)lten S. Schmiterlöw; sekond: 
kaptenlöjtnant A. F. Palander. Tåg 
till Medelhafvet. Besökte Tanger, Gi
braltar, Algier, Tunis, La Valetta, Li
vorno och Toulon. 

1844 den 25 Juni afmönstrades i Karlskrona 
1845 kadettfartyg. Chef: kapten A. F. Pa

lander; sekond: kaptenlöjtnant O. A. 
Castegren. Öfningståg i Nordsjön. In
mönstrad den l Juni; armönstrad den 
l September . . . . . . . . . . . . . . . 

S. å. den 4 Augusti i Kattegat, bergade 
preussiska briggen "Louise", kapten 
Neckermann, på väg från Newport till 
Stettin, och inbogserade henne sjun
kande till Göteborg. 

1846 chef: l•apten C. F. Coyet; sekond: 
kaptenlöjtnant iU. Olsen. Tjenstgjorde 
i konteramiral friherre C. Nordcnskjölds 
eskader i Nordsjön, Östersjön och Fin
ska viken. Inmönstrades den 2 Juni; 
afmönstrades den 27 Augusti ... .. 

S. å. den 14 September inmönstrad ånyo. 
Chef: kapten J. F. Elirenstam; sekond : 
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kaptenlöjtnant A. Egerström. Tåg till 
Goda-Hopps-udden. Gick norden-om. 
Besökte Fnnchal på Madeira, Table 
bay, S:t Hrlena, Cadiz och Fleckerii. 

1847 den 12 Juli afmönstrades i Karlskrona 10. 
S. å. ny kopparförhydning. 
S. å. den 25 Srptember inmönstrad. Chef: 

kapten A. F. Palander; sekond: kap
tenlöjtnant A. Follin. Tåg till Södra 
Amerika och Vestindien. Gick nor
den-om till Madeira; besökte Yidare 
l\Iontnldeo, Bah i a, S:t Barthelem y och 
Fayal. 

18,18 den 25 Aug. afmönstrades i l(arlskrona 11. 
1849 undergick mindre reparation. 
S. å. den 3 Juli inmönstrad. Chef: kapten 

C. F. Löwenborg; sekond: kaptenlöjt
nant P. F. Haverman. Tjenstgjorde i 
Östersjö-eskader under konteramiral 
S. i\f. YOn Krusenstjerna. Afmönstra-
des i Karlskrona den 20 Augusti. . . 11 . 

S. å. den 25 September inmönstrad på nytt. 
Chef: kapten J. Lilliehöök; sekond: 
kaptenlöjtnant C. A. Breckström. Tåg 
till Södra Amerika, Vestindien och 
Förenta staterna. Besökte i\Iadeira, 
Bahia, Pernambuco, i'tfartinique, S:t 
Thomas, Port Royal, Havana, Newyork 
och Boston. 

1850 den 12 Sept. afmönstrades i Karlskrona 12. 
J 851 ansenlig reparation. 
J 852 den 25 September inmönstrad. Cl1ef: 

l•apten O. F. Ameen; sekond: kapten
Hijtnant P. F. HaYerman. Tåg till 
Medelhafret och Urcldska arkipelagen. 

nesökle Gibraltar, Athen och La Va
letta. 

1852 den 24 NoYember i Spanska sjön ber
gade besättningen pil engelska ång
båten ''Geelong", kapten M. L can "J 
Ångfartyget sjönk en half timme sed
nare. Det var hemma i Greenock och 
på väg till Nya Holland. 

1853 den 4 Juli afmönstrades i Karlskrona 

1855 den 5 Maj inmönstrad. Chef: kapten 
S. A. Bratt; sekond: kaptenlöjtnant A. 
Adlersparre. Tåg i Östersjön. Vakt
fartyg med station i Fårösund på Got
land. Afmönstrad i Karlskrona den 
15 December . . . . . ....... . 

1856 den 15 Maj inmönstrad. Chef: kapten 
P. A. K. Lagerstråle; sekond: kap(.en
löjtnant K. L. Natt och Dag. Tåg i 
Östersjön och Nordsjön. Armönstrad i 
Karlskrona den 12 Septembet· 

S. å. mindre reparation. 

1857 den 24 September inmönstrad. Chef: 
kapten friherre T. Cederström; sekond: 
kaptenlöjtnant friherre A. R. Leuhusen. 
Tåg till l\'Iedelhafret. Besökte Tanger, 
:Malaga, Barcelona, Marseille, Neapel, 
Palermo, Cagliari, Algier, Gibraltar, 
Cadiz och Fayal. 

1858 den 10 Juni afmönstrades i Karlskrona 

2-±7 

9j. 

4. 

*) Det var han, som icke ansilg· sig hunna lcm na sitt sj unbnde fartyg 
och gå ombord på örlogsmannen förriin han hunnit raka siu. (Sc Tid
skrift i Sjöväsendet 1853, l'U(). 1%, rubrik('n "Sann Sjömanshållning")'. 
Hc was a gentleman and a sailor if an;·hody was. Ara •'are honom o~h 
hans likar ! 
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1858 efter undergången lält reparation ånyo 
inmönstrad den 15 September. Chef: 
kapten C. C. Warberg; sekond: kap
tenlöjtnant J. C. Danckwardt. Tåg till 
Siidra Amerika och Vestindien. Be-

1859 
s. å. 
s. å. 

siikte Teneri!fa, l:larbadoes, Puerto Ca
ballo, HaYana och S:t Barlhelemy. 
Vid angörandet af Engelsl<a kanalen, 
efter Hera dygns hårdt och moligt 
Yäder i Nordsjön, och under mörk 
regnljocka, stötte lindrigt och utan 
skada på "the Galoper" den 19 Oktober. 
den 15 Juni afmönstrad i Karlskrona 
mindre reparation. 

den 15 September inmönstrad. Chef: 
kapten E. Ekman; sekond: kapten
löjtnant A. V. Zethelius. Tåg till Me
delhafvet. Besökte Tanger, Gibraltar, 
Toulon, Neapel, Alexandria och La 
Val etta. 

1860 den 5 Juni afmönstrad i Karlskrona 
S. å. efter föregången mindre reparation in

mönstrad den 15 September. Chef: 
kapten C. A. Sundin; sekond: kapten
löjtnant E. Odelstierna. Tåg till Sö
dra Arnerika och Vestindien. Besökte 
Madeira, Rio Janeiro, Montevideo och 
Barbadoes. 

1861 den 28 Maj aflnönstrad i KarlskroTia 
S. å. mindre reparation. 

1862 den 15 September inmönstrad. Chef : 
kapten A. G. R. von Feililzen; sekond: 
kaptenlöjtnant friherre O. Stackelberg. 
Tåg till Mcdelhafret, Grekiska arkipe
lagen och Bosforen. Besökte Tanger, 

9. 

8~. 

Gibralt.ar, Algier, Tunis, Athen, Ipsara, 
Konstantinopel, Milo, La Valetta, 1.1-
Yorno (tog Yägen genom Messina-sun
det), Malaga, Cadiz, Bres! och Fleckerö. 
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1SG3 den 30 ~1aj afmönstrad i Karlskrona 8 ·~ · 
1865 den 20 Maj inmönstrad. Chef: kapten 

J. C. Danckwardt; sekond: kaptenlöjt-
nant M. H. Serrais. Tåg till Nord-
hafYet och Brita ha!\et &c. Har be-
sökt Arkangel, och derefter några 
hamnar i Östersjön och Bottniska haf-
nt. Armönstrad den 21 Oktober . . . 5!. 

Summa 1741. 

Ålder: 30 år och l O månader. 
Tjenstetid: 30 år. . 
Har rarit inmönstrad 14 år och 6:\ månader, skunt 

norra rändkretsen 14 gånger, eqratorn l O gånger, siidra 
rändkretsen s gånger, norra polarcirkeln 4 gånger och till
ryggalagt under de många sjötågen inalles minst 216,000 
engelska mil, det är så lång y äg som 1 O gånger run~ jor
den, det ät· så långt som härifrån till månen. Har 2. ganger 
triumferande seglat emellan Scylla och Charybdts och, 
lwad mera är, aldrig lirlit ringaste haveri eller ofall, om 
man ej såsom sådant anser förlusten af en båt eller möjligen 
en bramstång. Snedsprånget på gamla dagar öfver Galo
perna, så lätt att det kunnat anstå en pojke, kan heller 
icke räknas. Det var ett ögonblicks öfrerilning, det var - · 
som om ingenting händt. 



Sammandt·ag af Kongl. Href, Förordningar, 

Generaloi'der m. m., utgångne fr·ån Sjö

föi'svarsd e partern en t et. 

(Kong l. Brer.) 

Den 15 .Maj. Premierlöjtnanten vid flottan J. C. Osterman 

tilldelas 2:dra årets resestipendium för tjenstgöring i kej

serliga franska llot!an. 

Den 29. Då det åt Officerarne Yid flottans konstruktions

kår meddelade uppdrag att, emot ersättning af tullmedlen, 

Hrkställa kontrollmätning å handelsfartyg i städerna Stock

holm, Götheborg och Karlskrona, kommer att med nu in

stundande Juni månads utgång upphöra, så tilldelas, i er

sättning för deraf förminskade inkomstet·, ifrån och med 

den l instundande Juli och intilldess omorganisation af 

flottans konstruktions-kår eger rum, följande gratifika-

1ioner, för år räknadt, att utgå från 5:te huf\'Udtilelns all

männa besparingar, åt nedannämnde officerare, nemligen: 

Kårens sek.-chef, öf1·ersten m. m. A. Ljungstedt .. Hmt 75. 

Kaptenlöjtnant C. af Borneman . . . . . . . . . . . 150. 
" 

D:o A. Forneli . . . . . . . . . . . . . . , 525. 

Premierlöjtnant A. Trygger . . . . . . . . . . . . . 625. 
" D:o O. Toll . . . . . . . . . . . 4~0 

• • • • " L1 • 

Den 5 Juni. Premierlöjtnanten vid tlottan R. G. \on Heden-

berg har tilldelats en graUfikation af 800 rdr rmt att ut"å 
o 

af anslaget till stipendier åt ofHcerare, anställda i utländsk 
örlogsljenst. 

Den 19. K. U. Ilar bifalli!, att sprängskjutningen med den 

för kronans räkning tilherkade 9-tums kanon, med bak

laddnings-meka nism af premierlöjtnant C. C. Engströms 

uppfinning, må uppskjutas till instundande höst, och att 

nämnde kanon må utställas å industri-utställningen. 

2:)1 

s. d. Fyra st. 6-pundiga kanoner af Aschlings modell skola 

upprefflas Yid Stoekho!ms stalion. 

Den 26. Lydelsen af 454:e § i Reglementet fö:· tjenstgörin

gen under' sjöexpeditioner har blifYit förändrad som följer: 

"Kan lots icke erhållas, vare sig att i farleden förefin

nes lotsstation eller icke, men fartygs che f anser lots be

höflig och bYarken chefen sjelf eller någon af fartygels 

öfrige officerare kan lotsningen verkställa, må chefen 

uppdraga densamn;a åt ansYarsstyrmannen eller annan far

tygets besättning tillhörande person~ som är dertill villig 

och anses ega nödig kännedom om fanattnet, med rättig

het för denne att, sedan hnn, enligt af chefens skriftliga 

intyg, på eget ansvar nöjaktigt fullgjort lotsningen, derför 

undfå lotspenningar, beräknade efter svenska lotstnxan 

N :o 1; skolande de i räkningen ö t\ er sådan lotsning före

kommande uppgifter om fartygets djupgående och den 

lotsade väglängden bestyrkas medelst utdrag ur loggboken, 

samt i afseende på det utförda penningebeloppet granskas 

af vederbörande lotsdist riktschef." 

(Generalorder.) 

Den 1 Maj. Innan sommarens sjö-öfniugar taga sin början, 

må l kanonångslup, l landstigningskanonslup och 1 ka

nonjoll af de till rustning \id Stockholms station anl.Je

fallda under befäl af äldste instructionsofficern i Artilleri-
' 

exercisskolan, begagnas för manskaps öfvande i målskjutning. 

S. d. De genom nådiga generalorder af den 31 Nlars till 

rustning vid Stockholms station anbefaldte fartyg skola 

utgöra en bataljon. 

Bataljonschef: kaptenen och ridd. A. W. O. Boy. 

Chef å kanonångsl. Alfhild: kaptenlöjtn. C. F. Kreuger. 

" " 
Gunhild: , C. G. Lindmark. 

" " 
Aslög: , D. L. 1-Ieilborn. 

,, 
" 

Astrid: premierlöjtn. T. A. Arwidsson 
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Den 3. Till rustning n nbcfalide monHorn Joh E.· ~ 
skall inmönstra den 28 dennes. 11 'IICs~on 

Den s. Den Ull rustnino- vid Stocl·IIO!ms stat· b 
k .. ·cr·o ·d b t·,. " . ' ' lOn an efa!lda s ar,<~I s a a Jonen skall mmönstras deJl l ··,tk . na:; . Juni. 

Den .. 11. Till nu;tning anbef~llde skonaren Falk J· Il 
monstra den 30 i denna månad. s ,a in-

s .. d Då . un.der e.:pedition ombord å monitorn .John Eric -
son utsp1snrng ar tonföda alltför ofta ka f... 1 s 
att med b ··u · ' n ore wmma för 
a~ d t' t' esa mngens helsa Yilra förenfiO"t skall chefen 

e .a art}'O' var ·1 IJer·a··t·· d 1 dl o' ocl ."; , ' liga upp Ian a preseneradt kött 
vo .~. s.oppa. trd ut~pisnin.g de dagar torr föda i annat fall 

J e J to l~ d af hardt Yacler oundlikliO"en nödränd i O" t 
att d.et tillkommer chefen så besttimma de "t' .~aniJ 
q\anLJteten p. n u sp1sac e 
l 

o t" f· . , ' .. eserrer,. att c!ensamma i föda motsrarar den 
J r JOn a:.btallda sprsordnrngen anbefaller. 

S. '!· Tillägg till l 858 års salutJ·eO'Jenlen'.e n " • andra afdel-
mg~n om salut för rikets fästninO"ar 1 .~ 1 .neml1gen: o · {ap. ll:e §, 

4:o .. ö!·Jogsfartyg, som förer ej mer än f ra (4) kano-
ner, ar ICke skyldigt att saluter·a. Y 

Den 17. Sedan freaatten Non·kö in()' d o 

förändring enligt noådiga brefret par"' de~n 6er;;~~f ~n~~f~l!.d 
skall h?n, .med bibehållande af sitt nuvarande .nur~n:~\~J l; 
telegraf brehet, l! ä danefter anses och benämnas som konett~ 

De;~. 19. Till r~lstning a!1befallde kanonlinaslupen [naeaer 
forsedd med lull t proriant- och kolförråd"' k Il . "'··"' . d, 
och vara klar att aå t'll ... , d .. ' s a Inmonstra 

e l SJOS en 9 nastk. Juni 
S. d. I stället för kaptenen och ride! A R · 

kapt I .· · · osengren. skall 
Sral~~~n oc l Jrcld. s. A. Lagerberg vara chef å konetten 

S. t:d. OKarvetten l\'orrköping skall rustas samt ... 
o manaders utredningar, den 20 näst k J . ; ro.~ sedd med 
1ara klar att gå till sjös. · unJ Inmonstra och 

Den Hl. Konellen Orädd försedd m d f 1 . 
~ÖIT~d samt 3:ne månad~rs prol·ian/ o c hu I t ~ol-. o;h. Yatt.en
InrrJOnstra och Y ara klar att o å till . .. du fl e?nm.,aJ' skall 

, o SJOS en 2 nastk. ,Juni. 
Den 28. J\orvetten NorrköpinO"s · .. · 

till den 2G nästk. Juni. o mmonstrmg skall uppskjutas 

S. d. Ångslii[Jen Kare, med inmönstrad u d · o 

farlygseht:l' ocft uppbördsman s'a·rnt' l L~JJpebr.?~fiiJcer ks~ts.om 
. or f smas JJJJ st, 
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skall medfölja elen i år utrustade bataljonen skärgårdsfar
tyg och ställas till bataljonschefens förfogande. 

Den 30. sekundlöjtnant B. Lidman skall från fregatten Vana
dis afpolletteras till tjenstgöring på Stockholms station. 

S· d. Korvetten Orädds inmönstring skall uppskjutas till 
den 11 nästic Juni. 

s. d. Sedan kaptenlöjtnant C. W. Jljelmstjerna med denna 
månad upphör att vara adjutant i Sjöförsvarsdepartemen
tets Kommando-expedition, skall sekundlöjtnant C. E. de 
Champs från och med den l i nästa månad förutnämnde 
adjutantsbefattning bestrida. 

Den 1 Juni. K. M. har i nåder befallt, alt sekundlöjtnant 
H. Y. Ekwurzel skall afpollet!eras från fregatten Vanaelis 
och sig hos chefen för Sjökartekontoret anmäla. 

Den 4. K. M. har i nåder befallt, att kommendörkaptenen 
m. m. A. G. R. von Feilitzen skall från och med den 8 
dennes och under den t id kommendörkaptenen m. m. Sun
din för helsans vårdande åtnjuter tjenstledighet vara leda
mot i K. Fönaltningen af Sjöärendena. 

Den 5 K. M. har i nåder befallt, att fregatten Vanadis och 
korvetten Ge!Je skola, efter deras återkomst till Karlskrona 
och undergången inspektion, afrustas, uppläggas och af
mönstras. 

Den 9. På derom gjord egen begäran äro sekundlöjtnanterna 
frih. O. E. R. ron Rosen, H. Y. L. Ekwurzel och B. J. A. 
Lidman från och med den 11 dennes placerade till tjenst
göring på Stockholms station. 

Den 12. På derom gjord egen begiiran är sekundlöjtnant 
C. F. Ekermann från och med denna dag placerad till 
tjenstgöring på Stockholms station. 

Den 13. K. lVI. har i nåder befallt, att majoren vid flottans 
mekaniska kår m. m. A. L. Fahnehjelm, kaptenen vid flot
tan m. m. V. A. Zethelius samt sekundlöjtnanten Yid flottan 
C. F. Ekermann skola resa till England, i ändamål att 
vara nänarande Yid och deltaga i den serie af experi
menter med unclenattensminor, deras tillrerkning och hand
terande, som denna sommar konuner att utföras af f. d. 
kaptenen i Förenta Staternas marin M. T. Maury. 

Den 19. Kaptenen m. m. grefre A. Cronsteclt tillåtes mot
taga och bära kommendörstecknet af K. Danska Danne
brogsorden och kaptenlöjtnanten m. m. J. H. Ankarerona 
riddaretecknet af samma orden. 
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Den 23. K. ~1. har i nåder hefallt, all; chefen å kanonång
slupen Astrid, premierlöjtnanten och ridd. T. A. Arvidsson, 
skall frun nämnde fartyg afpolletteras den 26 dennes för 
att sig hos chefen för Sjökartekontoret anmäla, samt all 
chefen å skärgårdsbataljonen skall !Jeordra en af de å 
bataljonl'n kommenderade officerare att Yara chef å Astrid 
i premierlöjtnant Anidssons ställe. 

S. d. Oen under befäl af kaJHenen och ridd. A. V. O. Boy 
uteYarande skärgårdsbataljonen skall efter förutgången in· 
spektion afrustas och afmönstras den 17 nästkommande 
Juli. '1\å af de bataljonen tillhörande kanonångslupar af
mönstra med uppbörderna ombord. 

Den 12 Juli. Monitorn Thordön utruslns för att utgå på 6 
månaders expedition, så snart den blifvit behörigen be· 
sigtigad och IeYererad till kong!. flottan. Besättningslistan 
upptager: Chef, kaptenen och rid d. A. F. Pettersen; se
kond: premierlöjtnanten M. P. Y on Krusenstierna; kommen
derade officerare 3, läkare l, underofficerare 9, maski· 
nister 5, öfrig besältning 60. Summa 80. 

Den 13. statsrådet, generalmajoren m. m. m. m. C. M. 
ThulstrUJ) förestår K. Sjöförsvarsdepartementet under den 
resa 1:1. M. Konungen nu företager till södra SYerige. 

Den 23. statsrådet m. m. grefve B. von Platen återtager 
chefskapet för K. SjöförsYarsdepartementet. 

S. d. Korretten Orädd skall hållas klar att, efter den 30 
dennes, genast kunna afgå till Norrköping med monitorn 
Thordöns utredningar och besättning, och der ställa sig 
under chefens å Thordön order. 

8. d. Lotsdirektören, kommendören m. m. C. B. Lilliehöök 
har erhållit tjenstledighet från den 25 innevarande månad 
intill nästkommande Augusti månads slut, under h vii k en 
tid kommendörkaptenen m. m. C. A. Sundin skall, jemte 
sin befattning såsom ledamot i K. Förvaltningen af Sjö· 
ärendena, bestrida de lotsdirektörs-cmbetet tillhörande 
göromål. 

Den 27. Monitorn John Ericsson inlägger på varfYet och 
afmönstrar, med bibehållande af uppbördena ombord. 

S. d. Ångkorvetten Orädd med Thordöns besättning och ut
redningar skall vara i Norrköping den l instund. Augusti. 

Den 30. Premierlöjtnanten vid flottan och ridd. A. C. Schön
meyer skall, i stället för premierlöjtnanten F. A. Palan
der, från och med den l instundande Augusti och tills 
Yidare tjenstgöra som adjutant i Sjöförsvarsdepartementets 
Kommando-expedition. --- ---·-----




