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C. A. B. G Y L L E N G R A N A T *). 

Om Ö. S:s högtidsdag - minnesdagen af Dess stif
telse - i denna dess egenskap, af Sällskapets medlemmar, 
alltid måste vara betecknad som en högtid af glädjande be
tydelse, så undgår den dock sällan att på samma gång 
medföra erinringar äfven af smärtsam art. 

Ämnad, som den är, att utgöra en af de länkar, som 
sammanknyta bandet Ö. S:s medlemmar emellan, är den äf
ven bestämd att inom Detsamma erinra om band, som äro 
brustna. Och blott sällan tillstundar någon vår högtidsdag, 
utan att, sedan den näst förflutna, döden gästat inom vår 
krets och ur den bortryckt: än mannen i dess fulla lifs
kraft, den der, ännu ögonblicket förut, lekte lifvets lek, 
denna bardalek så rik på möda, men också på fröjd; än 
åldringen, <för h vilken ännu, i mångfaldigt skiftande färgspel, 
såsom betydelsefulla hägringar från det förgångna, framstodo 
minnena ur en lefnad, rik på år och rik på erfarenhet. 

!\len den obeveklige gästens hemgång må hafva gällt 
gammal eller ung, skördemannens lie mä, af den högste 
Ledaren öfver Yåra öden, till fält för sitt arbete hafva haft 
sig anvisad den ena åldern eller den andra, så ansluter 
sig - inom detta samfund kanske mera än inom de flesta -

*) Föredrag, bållet inför 1{. Örlogsmanna-sällskapet på dess böi
titlsd~g den 45 Nov~mber 4864, af Sällskapet11 sekretcrlrlil. 
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vid förluster, som drabba detsamma, till samfundets saknad 
äfven sakna:d af rent enskild natur. 

Gemensamhet i arbete bildar ett föreningsband; men 
med närmare band ännu binda år, tillsammans genomlefcl'a, 
under hvilka man med hvarandra delat glädje, sorg och 
fara. Och sådana band gifvas ej sällan medlemmar emellan 
inom detta samfund, samt tillvaron af dem förklarar liVar
före här, än för en, än för en annan, så ofta till minnet af 
en bortgången medarbetare på samma gång ansluter sig 
minnet äfven af en bortgången vän. 

Också gifva dessa enskUta anslutningar ofta en ökad 
betydelse åt det bud i K. Ö. S:s stadgar, hvilket bjuder att 
hYarje Dess högtidsdag, genom en skildring af under det 
förflutna arbets-året bortgångne medlemmar, åt dem egna en 
gärd af hågkomst. Men på samma gång de medföra en. så
lunda ökad betydelse, göra de dens uppdrag svårarer åt 
hvilken ö. S. ombetror att uttala denna Dess gärd; ty vid 
mängden och rikhaltigheten af personliga erinringar hos 
enski/ta, måste ju oftast en teckning, utförd, som nu. af 
fr·ämmande hand, finnas arm, så framt icke någon gång just 
dessa personliga minnen, uteslutande till följd af sin egen 
betydelse, kunna bidraga att öfver teckningen kasta ett åter
sken af de känslor, som hysts för föremålet för densamma. 

·vid ett tillfälle, likt det i dag, då denna Ö. S:s min
nesgärd egnas åt en mediem, hvilken inom Detsamma in
tagit en framstående· plats, icke allenast genom naturgåfvor 
och genom

1 
medelst &rbete förvärfYad, utbildning, utan äfven 

genom den sl.ä!Mng som offentlig och politisk personlighet 
han innehaft, fordrar utförandet af densamma mera ännu 
än mången gång eljest och hade, på grund deraf, påkallat 
en man, närmare så till den bortgångne som till de tider, 
de förhållanden och de tilldragelser, hvari dennes förnämli
gaste rerksamhet ägt rum; h varföre också tecknaren af 
detta minne företrädesvis hade varit att sökas ur den krets 

inom K. Ö. S., till hvilken den nu bortgäugne, i inskränk
tare, i förtroligare mening var att räkna . 

.. Den man, om hvars förlust nuvarande högtidsdag erinrar 
K. O. S., var Ö. S:s äldste hedersledamot, f. d. amiralen 
f. d. statsrådet, kommendören med st. k. af kongl. Svärds: 
orden samt af k. Nederländska Lejonorden, riddaren af k. 
Ryska S:t Annreordens 2:a klass med krona, inneharvaren 
af Carl-Johans-medaljen, ledamoten af 1:a klassen i k. Krigs
vetenskaps-akademien, friherre Carl August Burchard Gyllen
granat. 

Vid den tid, då \årt fädernesland under Gustaf II Adolf 
med så mycken framgång lade sitt svärd l vågskålen vid 
religionsstriden i Tyskland, utgick, för att som simpel ar
tillerist kämpa under Guldkonungens fanor, från Småland 
den blifvande stamfadern för Gyllengranatska slägten: Gustaf 
Hansson. Vid början af förmyndare-regeringen under Carl 
Xl:s omyndiga år hade Hansson stigit till major, och blef 
af nämnde regering år 1662 adlad under namnet Gyllen
granat. 

stamfaderns sonson erhöll, under frihetstiden, mot slutet 
af Fredrik I:s regering, som generalmajor, friherre-värdig
het, och af dennes sonson, kaptenen friherre Arvid Gustaf 
Gyllengranat, samt dess hustru Aurora Elisabeth Taube 
föddes i Finland, den 7 Augusti 1787, Carl August Burchard 
Gyllengrana t. 

I enlighet med den tidens sed redan som barn, vid om
kring 7 års ålder, inskrifven som sergeant vid Westmanlands 
regemente, antogs han, sista året af förflutna århundradet 
som kadett vid k. Krigsakademien. Efter att, åren 1802: 
1803 och 1804, som sådan deltagit i kadetternas sjöexpedi· 
tioner~ undergick Gyllengranat sistnämnde år sjöofficers-exa
men samt utnämndes mot slutet af detsamrna till underllljt· 
nant vid armeens flotta, i lwilken egenskap han påföljande 
året tjenstgjorde som kommenderad officer på skärgårdsfre
gatten Hjalmar under expedition i Östersjön. 
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Vid den tidpunf\1., då den 17-årige ynglingen sårnnda 
först inträdde på sjömnnnabanan, var, likasom ännu i dag, 

tjenstgöring inom de stora marinerna egnad att kunna utgöra 

en värdefull, ofta eftersökt skola för de mindre sjömakt~mas· 

officerare Att få tillfälle till att genomgå denna skola I.Jle-r 

ett miH för ynglingens sträl'van. 

Främst af alla mariner, så i segervana som i sJö'marr
skap, stod dd den storbrittanniska. Hollrmds tlotta hade-, 

ehuru först efter en hjeltemodig kamp, nyligen dukat under 

för den engelska i slaget vid Camperdown, och nämncfe 

land, sedan länge Englands hjeltemodiga motståndare till 

sjös, hade endast 2 är efter nämnde nederlag fått vidkännas 
den dubbla smärtan att nödgas utlemna återstoden af sin 

flotta i sin segrande liendes händer, och att utlemna den ur 
egen hamn utan s1ärdslag. 

Titeln: "Earl of S:t Vincent", tilldelad engelske arni

ralen Jen:is, erinrade Europa om den sjödrabbning, uti lnil
ken, äf\·en kort förut, en till skeppsantal och kanonstyrka 

vida öfl'erlägsen 3pansl• tlotta utanför Cap S:t Vincent af 
Engelsmännen blif1 i t slagen. 

I striden vid Aboukir hade Englands, och kanske wrl

dens, utmärktaste sjöanförare Nelson omintetgjort den Jlotta, 

som till Egypten öf1·er!'ört århundradets störste man, samt 
derigenom bibringat ett hårdt slag åt den fransfra marinen, 

redan fömt bruten gfnom rev9lutionens följder och ännu ej 

återupprättad genom den stere kejsarens underbara snille 

och kraft. 

Sålunda var genom dessa segrar, vid början af inneva
rande århundrade, Englands öfYermakt pä hafvet afgjord, 

och Napoleons storartade plan att medelst de enkom för 
detta ändamål byggda kustflottiljerna landstiga ii England, 

under det de förenade franska och spanska flottorna skulle 
hålla vägen i kanalen fri från engelska örlogsmän, strandade 

genom dessa förenade flottors nederlag vid Trafalgar. 

Brssa sjöbragder i stor skala, sarurnanfallande alla inom 

tlen korta tidrymden af mindre än ett tiotal af år, bragte 
öf1er -rngelska flaggan en glans, som ända intill 1åra dagar 

f'orl l'a;·;i't att kasta sitt återsken öfn~r densamma, och under 

denna ftagga längtade Gyllengranat att, så snart han erhållit 

::; in konungs tillåtelsil, söka fönärf,·a sjömannaskap och er

farenh·e<L Denna hans 'längtan ~illfredsställdes snart, i det 

l•wnom år 1807 be\iljades tillsli\nd att söka inträde i brittisk 
iirlogsljenst. 

Samma dag detta tillstånd utl'ärdades, afseglade från 
England till Sundet den flotta, på Jn·ars lott kom den tve

tydiga hedern att, utan från engelska regeringen utgången 

krigsförklaring, midtunder freden öfrerrumpla Danmark och 

bortröfra dess flotta; en råldsbragd, som, från att rara en
samt regeringens, gjordes till hela landets, genom den tack

sägelse-adress, som af engelska parlamentet voterades åt den 
:;;_jö- och landtstyrka, som i anfallet på Köpenhamn deltagit. 

Nära samtidigt med den, med sitt tagna byte, å:enän
clande fiottan anlände den unge srenske sjöofficern till Eng

land, rnedförancle från sitt hemland skrihelse, hvari han 

anl.lefalldes till en af de frejdade brittiske sjök.rigare, hvilka 
under kam1Jen mot Frankrike häfdat engelska Haggans ära, 
haft del af dess lycka. Sir John Wat-ren, hos Jnilken hatt 
medelst denna skrif1·eJse hlef införd, hade som kommodor 
för en eskader tillbakaslagit ett landstigningsförsök på Ir

land, skingrat den franska sjöstyrka, som skulle litföra detta 

företag, samt tagit en del af densamma. Som amiral hade 
Sir John fallit in med fran~ke amiralen Linois på dennes 
åtenäg till Frankrike från Indien samt haft lyckan <1tt. se 

tlen tappre Fransmannen, efier ett ärofullt försrar, stryka 

den tlagg, under lnilken han en följd af år, genoRt fljerfra 
()Ch lyckosamma ströflåg, Wlf<lgat den engelska handeln 

högst betydliga förluster. 
Amiral Warren stod n~t i begrefl'p att onthord på engel

ska 7 .f-kanonskeppd Swiftsure lltssa sH t hefähtecken för 



att afgå till nordamerikanska stationen som befälharrare ö!'

ver denarande brittiska sjöstyrka; och Gyllengranat, som 

litligt önskade att få segla under Sir Johns flagga, fick 

denna önskan uppfylld, i det honom medgafs att som mid

shipman gå ombord i amiralens flaggskepp. 

Upprepad_e gånger hade En ge Ismänne n, vid denna tid

punkt, emot de i kriget emellan England och Frankrike 

neutrala Förenade staterna i Norra Amerika uppträdt på ett 

kränkande sätt. De sednares neutralitet hade blit\it för

närmad, genom att de förra på amerikanskt område tagit 

och uppbrännt ett franskt linieskepp. Andra, Amerikanarne 

mera omedelbart berörande, förolämpningar hade bidragit att 

inom Förenta Stat.erna reta sinnena mot det förra moderlan

det. Och sednast hade ett öfvermodigt tilltag af brittiske 

amiralen på nordamerikanska stationen tillkom.'lit att ännu 

ytterligare stegra Amerikanarnes förbittring mot England. 

Rymmare från engelska eskadrarne misstänktes, och detta 

med skäl, att hafra bliflit antagne bland besättningen på 

en amerikansk fregatt, och nämnde amiral företog sig atl 

befalla sina underlydande fart.ygschefe1· att visitera densamma, 

om den till sjös anträffades utom Förenta staternas område. 

Amiralens eget flaggskepp blef det till lott att utföra denna 

hans befallning, och endast några få mil utanrör Förenta 

staternas kuster måste chefen på den amerikanska fregatleu, 

ehuru först efter en, dock srag, strid, underkasta sig den 

svårsmälta skymfen att se sin besättning mönstrad, sitt fartyg 

från däck ända ned i hålskepp undersökt af den segrande 

Engelsmannen. Redan på aftonen samma dag striden ägde 

rum, och på morgonen hvaraf båda skeppen utlupit från 

amerikansk hamn, inträffade åter i samma hamn fregatten, 

hvilken efter Yisitationcn blifvit frigit\en - nu sönderskjuten 

samt hemförande underrättelsen om den skymf Förenta sta

ternas flagga lidit och som den amerikanska örlogsmannen 

försökt men Yarit för svag att al\ä1ja. 1\ii rmast:e följden af 

detta Engelsmännens öfvermodiga , rll drönwJe af a!ll. krigs· 

7 

bnl'k bier ett bud af Förenta staternas president, hvarigenom 

dessa staters hamnar stängdes för alla brittiska örlogsfartyg. 

Engelska regeringen fann sig också snart föranlåten att afstå 

från vidare anspråk på undersökning af neutrala örlogsskepp, 

att förklara sitt ogillande af sin amirals förfarande samt att 

.återkalla denne. Oet Yar i egenskap af efterträdare till 

denne sålunda nödtvung·et återkallade amiral, som Sir John 

Warren stod i begrepp att utgå till den nordamerikanska 

stationen. 
Äf\'en ·vid det sken af fortfarande godt förhållande, som, 

oaktadt allt detta, ännu bibehölls de båda regeringorne 

emellan, var vid den ömsesidiga jäsning I folkens sinnen, 

.hvilken nr en följd af de anförda tilldragelserna, hvarje 

ögonblick att befara, det någon ny fråga af en en eller an

nan art skulle åter i dagen framkalla den eld, som fortfa

·rande glimmade under askan; det en ny brytning kunde in

träda, af en beskaffenhet, allvarlig nog att gifva anledning 

till fredsbrott 
Dessa omständigheter, i förening med fort.sättningen af 

fiendtligheterna Frankrike och England emellan, äf\·en vid 

kusterna af Förenta Staterna, syntes lof\'a att tjenstgöringcn 

rid den afdelning af brittiska sjöstyrkan, som rar förlagd i 

nordainerikanska farvattnen, skulle blifm, för uuga sjöofll

cerare, icke allenast, hrad den alltid ansetts rara, en god 

skola för inhämtande af sjömanska11, utan äfren en god skola 

för förvärfvande af utbildning som sjökrigare. Gyllengranat 

synes också, vid valet af station, tagit dessa utsigter i be

räkning. 
Oaktadt alla de utsigter att få deltaga i sjöstrider, 

hvilka Gyllengranats anställning under amiral Warren så

lunda erbjöd, kommo dessa emellertid ic!w att förwrkligas. 

De franska krigsskepp, hvilka vid Swiflsures afsegling från 

England ännu befunno sig i de nordamerikanska farvattnen, 

hade redan, innan detta skepps ankomst dit, dragit sig till

baka åt Europa ; pch anledningarne till fredsbrott emellan 
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Storbrlttannlen och dess fordoa kolonier, ehuru ständigt åter
kommande, ledde till krig, först efter det Gyllengranat upp
hört att segla under den engelska flaggan. 

De brittiska örlogsmännens nrksamhet, hvilka tillhörde 
den nordamerikanska stationen, blef i stället inskränkt till 
kryssningar i nordamerikanska och vestindiska farvattnen 
samt till uppbringande af handelsfartyg; och huru ofta än 
åsynen af ett främmande segel frammanade förhoppningen 
att i främlingen finna en fiendtlig örlogsman, så gäckades 
hvarje gång detta hopp. 

Det var under en annan flagga, honom närmre, honom 
säkert mera kär: den blå och gula; det var i and r n far
vatten: de h af, h vilka omgifva det land, som sett hl'lnom 
födas; det var der tillfälle hade varit vid denna tid för den 
unge svenske sjöofficern att komma i elden, att strida -
der för eget fosterlands värn. 

Finland, hans barndoms ragga, kämpade en svår strid, 
den sista tillsammans med det svenska broderlandet; SYerige 
var på branten af sin undergång, och den svenske, i Finland 
födde, sjöofficern plöjde böljan på ett främmande haf, under 
en främmande flagga, under det denna samma flagga vajade 
j Östersjön vid sidan af hans eget fosterlands. 

Men - utbrottet af denna S1·eriges strid med dess mäk
tige granne blef honom först sent bekant. Väl hade ett 
amerikanskt handelsfartyg, hvilket i April 1808 under Swirt
sures kryssning i atlantiska hafvet af detta skepp påträffades, 
från Europa medfört det Gyllengranat djupt oroande ryktet 
om fredsbrott emellan SYerige och Ryssland, men först mot 
slutet af samma år erhöll denne underrättelser från foster
landet, de första sedan han lemnat England. "Jag har nu", 
skrifver han vid detta tillfälle i sin dagbok, "haft den oskatt
bara glä(ljen att erhålla de första underrättelser från fäder
neslandet, sedan jag lenmade England. Jag ser af dessa 
bref, huru Finland blif\i_t utaf Hyssarue t•röfradt. Jag hop
pas likvisst, att vid denua tiden lllitta landsmän , som äu 
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aldrig lärt att styras utaf dessa barbarer, ej allenast till
bakadrifvit de anfall, som må hafra gjorts llllPå SYerige, 
utan äf-venväl utdrifYit dem utur Fiuland, en provins, så 
dyrbar för Sverige och så ofta, alltid med tapperhet, för
svarad." Han önskade att delfaga i striden för sitt kära 
fosterland; "men", säger han: ''om det också för mig Yore 
möjligt att gå hem" - hvilket han icke ansåg stå i sin 
förmåga att göra - . "så är det icke troligt att ett krig, 
utaf en sådan beskaffenhet som detta synes \ara, kan räcka 
länge, nej ej en gång så lång tid, som jag skulle fordra 
för min passage." 

Detta krig, som bragte Swrige så djupa sår, varade 
också icke länge; men Förhoppningarne om återtagandet af 
Finland blef\o SYikne. Snart afslöts den fred, som från mo
derlandet lossryckte denna dess trofasta, nu blödande del; 
redan i September 18U9 Yar ofl"ret fullbragt, Napoleons råd 
till Alexander satt i Yerkställighet, Auras land en proYins 
under ryska sjelfherrskarens spira. 

Gyllengranat, som år 1808 blifrit befordrad till löjtnant 
vid armeens flotta, fortfor att året 1809 som midshipman 
samt 181 O och en del af påföljande året som masters mate 
göra fjenst ombord på Swift.sure. l denna sednare egenskap 
öfverflyttades han i April 1811 till vaktskeppet l\'amur. 

skenkriget emellan Sverige och England hade emellertid 
utbrutit; men vid den tidpunkt, då det förras krigsförklaring, 
Frankrikes verk, utfärdades, var Gyllengranats helsotillstånd 
af beskaffenhet att icke tillåta honom att, utan betänklig 
fara, ålenända till fäderneslandet. Han såg sig deraf nöd
sakad att söka entledigande ur svensk krigsfjenst, hvilkct 
entledigande också beviljades honom i Mars ifrågararande 
lir. Men redan i Maj lenmade han emellertid äfren den en
gelska tjensten samt ålenände kort derefter till fäderneslandet. 

Om Gyllengranat än, under sin emellan 3- och 4-åriga 
anställning i den storbriltanniska marinen, mot all fönäntau 
~tt miste om att få strida under dess flagga, illade han 
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förstätt att på ett utmärkt sätt draga fördel af den ypperliga 
skola, hvilken den verksamhet erbjudit, som stått honom 
till buds. Han hade också tillfredsställelsen att från den 
'befälhafvare under hvilken han tjenstgjort, från amiral 

' o Warren medföra det smickrande vitsordet, att han "pa ett 
' o l exemplariskt sätt utmärkt sig i hvmje afseend e, bal e som 

<Jfficer och som sjöman, samt bevisat sig fullkomligt Yärdig 
befordran i sitt eget lands marin." 

stödjande sig på detta vitsord anhöll Gyllengranat, efter 
-sin återkomst till SYerige, "att på örlogsflottan få åter ingå 
i konungens och rikets tjenst som löjtnant" med beräknande 
af den tur han inom armeens flotta innehaft, och redan i 
()ktober, allt år 1811, beviljades honom detta. 

Om Gyllengranat, då han nu åter inträdde i sitt foster
lands tjenst - inom samma vapen som förut, fast inom en 
annan gren deraf samt inom en officers-corps, den han förut 
icke tillhört - till följd af den plats han der på en gång 
erhöll, icke Ilade glädJen att fullt omfattas som gammal 
medlem af denna corps, så hade han deremot tillfredsställelsen 
~att ganska snart se denna sina nya kamraters oblidhet för
-svinna; att inom kort af dem få erkändt, det han genom 
:sin duglighet som sjöofficer väl förtjenat den utmärkelse, 
som blifvit honQm gifven. 

H\·ad förtroende, som officer och som sjöman, Gyllen
granat lyckades !ngifva inom sitt eget lands marin, Yisade 
sig snart. Redan efter att, år 1812, under 9 månaders ex
pedit i on i Nordsjön och Östersjön, tjenstgjort som kommen
derad ofl1cer - den enda gång, under hela hans tjenstetid 
,·id örlogsflottan, som tjenstgöring i denna egenskap honom 
:ålades - erhöll han förtroendet att föra eget befäl. Hans 
första befälstecken hissades, år 1813, på skonerten Experi
~nent, för expedition åt Östersjön, och derefter fortfor han 
-aU under en tid af ett fjerdedels århundrade, snart sagdt 

' !l varje är nu·a sjökommenderad: till en början omvexlande 
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än som chef än som sekond, sednare uteslutande i den förra 
egenskapen. 

Då han, efter sju månader, upphörde att vara chef å 
Experiment, var detta endast för att omedelbart derefter, nu 
vid 26 års ålder, utgå som närmaste man på fregatten Orädd, 
bestämd att afgå till Medelhafvet. Expeditionen erhöll emel
lertid, till följd af förändrade politiska förhållanden, en an
nan rigtning, och fregatten upplades, efter endast 3 måna
ders uteraro i de nordiska farvattnen, vid bö1jan af år 1814, 
under löjtnant Gyllengranats befäl, i vinterlag i Landskrona. 

l Sveriges politiska siällning hade under närmast före
gående tid inträd! ett nytt skifte. Anslutande sig till Hyss
land, England och Preussen, hade Sverige gått att deltaga 
i den vidtomfattande strid, uti hvilken de franska örnarne 
skulle hejdas i sin storartade llygt; uti hvilken, till slut, 
hjelten från Korsika dukade under för Europa; uti h vilken 
ämnet smiddes till de (jettrar, med hl"ilka en gång dvergar 
skulle fastkedja Titanen rid den ensliga klippan i Oceanen. 
Såsom iön för deltagandet i kriget mot Frankrike hade af 
ofvannämnde makter Srerige blit\it tillförsäkrad besittningen 
af Norrige; och England, genom sin öfvermakt på hufvet i 
besittning af mertalet af Frankrikes transatlantiska besitt
ningar, hade särskilt förbundit sig att till konungen af Sverige 
omedelbart afträda ön Guadeloupe. 

På ~rund af denna sista förbindelse rar svenska rege
ringen också betänkt på att öt\ertaga styrelsen öf\er denna 
ö. Viceamiralen friherre Rudolf Cederström blef utsedd att 
dit afgå som generalguvernör, och Gyllengranat erhöll be
fallning att aflemna befälet öfver Orädd samt inställa sig i 
Carlskrona, för att der i egenskap af adjutant hos general
guvernören gå ombord i den fregatt., som till Guadeloupe 
skulle öfYerföra öns nyutnämnde styresman. Då emellertid 
genom de hinder, som upp~todo mot nämnde ös arträdande 
till Sverige, de skedda utnämningarue gingo om intet, biet' 
löjtnant Gyllengranat, på Yärcn år 1814, beordrad att som 
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närmaste man tjenstgöra ombord på fregatten Chapman, för 
expedition åt. Nordsjön. Ändamålet med denna fregatts ex
pedi1.ion var att, i förening med åtskilliga andra sYenska 
<irlogs!'artyg, blockera norska kusterna samt understödja deu 
arme, som !'rån Sverige inbrutit i Norrige. 

1-lufvudvilkoret för Sveriges deltagande i det stora euro
peiska kriget var nemligen ännu ouppfylldt; och detta oak
tadt de förbundna makternas härar redan segrande intågat i 
Frankrikes hut\udstad; oaktadt Sveriges söner än en gång 
hade blödt och segrat på de fält, der redan deras förfäder 
segerrikt kämpat för Tysklands sak; oaktadt Danmark, Frank
~ikes sista, trogna bundsfönandt, hade måst sänka sina Ya
pen inför den store härförare, hvilken kanske mest · af alla 
bidragit till dc allierades framgång. Väl hade Norrige, ge
nom freden i Kiel, upphört att vara danskt, men Norrmän
nens omedelbart på drnna fred följande sjelfständighetsför
klaring samt deras Yal af egen konung var en stridshandskt>, 
utkastad till Sverige, och som också då hade till följd stri
dens åtempptagande, nu på norsk botten. 

Under denna strid hade, vid belägringen af Fredriksstad 
och Kongsten, en afdelning af S\'enska flottan sig U!lpdraget 
att, med sina småfartyg, Yerkställa landstigning vid det midt
emot Fredriksstad belägtla I~rageröe, och löjtnant Gyllen
granat deltog, som befälharvare öfver fregatten Chapmans 
båtar, i intagandet af denna plats. Samma du g f n• gatt en af
mönstrade, utnämndes Gyllengranat till kapten i flottorna. 

Behot\et af att till ön Barthelemy öfverföra garnisou 
samt att i vestindiska farvattnen hålla en örlogsman till 
svenska och norska handelns skydd mot kapare föranledde, 
våren påfti ljande år, kulterbriggen Delfins utsändande till 
Vestindien, och Gyllengranat, kort flirut utnämnd till kapten 
i örlogsflottan, blef utsedd att vara befälhafyare å nämnde brigg. 

Hans 'erksamhet, förut uteslutande sjöoflicerns, togs vid 
denna expeditiom för första gången i anspråk för värf af än 
~uera emfiittande art , och likasom han redan hade lyckats 

13 

fönärfva sig erkännandet af att vara en framstående fack
man, sä lyckades honom nu, vid utförandet af dessa nya, 
honom förut främmande \ärf, att vinna uppmärksamhet äfven 
för sitt sätt att behandla dessa. 

Planen att, genom förvärfvande af besittningar i Vestindien, 
befrämja och uh id g a Sveriges handel hat! e, ehuru en gång 
strandad, ännu icke blifvit uppgifren, och i Gyllengranats 
uppdrag ingick att genom noggranna iakttagelser på stället 
söka inhämta kännedom om förhållandena på de vestindiska 
öarne, inberätta om dessa förbållanden och dymedelst sätta 
i tillfälle alt bedöma, om och åt hvad håll uppmärksamheten 
borde riglas i detta afseende. 

Under den tid af 9! månader, som kapten Gyllengranat 
med briggen Delfin uppehöll sig i \·estindiska farrattnen, hade 
han tillfälle att besöka en stor del af ifrågavarande öar, och 
efter sin hemkomst ingaf ban berättelse om hrad han in
hämtat under benämning: "Underdånig Relation om ställnin
gen på ön S:t Domingo i ekonomiskt, kommercielt och poli
tiskt hänseende, samt om de öfriga vestindiska öarne jag 
haft tillfälle att besöka." 

Han yttrar i denna sin berättelse: "Af alla de öar, jag 
haft tillfälle besöka, är efter min underdåniga tanke Porto
rico den enda, som för fäderneslandet kunde Yare gagnande." 
Han prisar fördelaktigheten af dess läge, förträffligheten af 
dess hamnar, bördigheten i dess jordmån, sundheten af dess 
klimat, skönheten af drss natur. Han anser skaplynnet hos 
dess innebyggare rara af art alt icke böra lägga s1årighet.er 
i vägen för en kolonisa tion ifrån Srerige. lian framställer, 
huru Spanien, som Yar i besittning af Portorico, stiidse i 
hvarje afseende rårdslösat denna ,ö, samt huru, såsom en 
följd deraf, så räl handel som åkerbruk fullständigt låge 
nere. Han anser att, med omsorg vårdad, ön efter rj många 
år borde kunna uppbringas till en högst blomstrande ställ
ning, så att den blefve i stånd att förse Sverige med allt, 
hvad eljest hämtades från, att begagna hans egnu ord, 
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"Vester- och Söderlanden\ på samma gång den komme att 
utgöra en värdefull och säker afsättningsplats för Sveriges 
egna aister. !lan antager vidare, för sin del, att, på grund 
af det olletydliga värde Spanien \isat sig fästa vid denna ö, 
och med hänsyn till detta lands politiska ställning samt 
män"den af dess kolonier, mulerh3ndlingar om förvärfvandet 

o o I af densamma icke skulle sakna hopp om framgang. l an 
arslutar sitt anförande öl\er Portorico med orden: "Mig till
hör rj att. döma, hunnida denna koloni verkligen borde 
komma i K. M:ts nådiga åtanke; jag har endast ansett min 
undersåtliga pligt vara att fritt aflernna mina underdåniga 
tankar derom." ~led hänsyn till kolonisationsfrågan tillägger 
Gvllen"ranat ytterligare såsom önskligt, att de Mda små 
ö~rne "'s:t Martin och Auguilla, närmaste grannöarne till S:t 
Barthelemy, äfven måtte lJlifva swnsk egendom, deraf för
väntande fördelar för samtliga dessa öar. 

. ~fven åt Guadeloupe egnar Gyllengranat sin uppmärk
samhet uti ifrågaYarande berättelse. Han säger der, med 
afseende på denna ö: "Att innelJyggarne skulle skattat sig 
lyckliga, om de kommit under svenskt herravälde, då den 
frågan var väckt år 1814, deruti stämma alla underrättelser 
ö herens; men hurmida detta ej endast var för att få för
söka något nytt, derom kan man ej Yara förvissad. Guade
loupes-boarne anses i Vestindien ej äga mycken fasthet i 
karakteren, törhända dock att denna beskyllning är ogrundad. 
NågP få oroliga hufvuden kunna ofta vara tillräckliga för 
att äfven bland det mest fredliga folk åstadkomma obehag
liga uppträden." I sammanhang härmed yttrar han vidare: 
"Om man gör en jemförelse emellan fördelen af denna ös 
besittning med Portoricos finner man säkerligen, att framtida 
vinsten af den sednare, uppbrukad på sätt jag förut i under
dånighet yttrat, blir ",'ida större." 

Efter att redogjort för sin uppfattning om förhållandena 
på de vestindiska öarne, öfvergår han till framställningen 
om sina åsigter angående Sveriges handel på desamma. Hau 
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f'ramhaller olämpHg.heten af att handeln rned kolonialvaror, 
hvad dittills endast med få undantag varit händelsen, ginge 
öfver England och Tyskland; samt huruledes de orsaker, 
som förut dertill tvingat, redan upphört. Han angifver, så
som lämpligaste afsättningsorter för svenska handeln, S:t 
Domingo och Port.orico, med nederlagsplats för båda på S:t 
Barthelemy, och han meddelar utförligt hvilka varor, enligt 
hans åsigt, från Sverige dit böra utskeppas. Han berör, 
huruledes, vid underhandlingar med konungen af Hayti, denne 
genom sin minister låtit förklara, det han högligen önskade 
att med Sverige få öppna en stadgad handel, och han an
befaller såsom de för nämnde konung mest begärliga han
delsvaror: elr!Yapen af alla slag samt krigsammunition. Hall 
föreslår slutligen tiden och sättet för Ilandelsexpeditionernas 
företagande samt storleken af de fartyg, som dertill borde 
begagnas . 

Berättelsen förelades i öfversättning kronprinsen Carl 
Johan, och fråga uppstod om att till Hayti, under Gyllen
granats befäl, låta afgå en handelsexpedition med varor af 
sednast nämnde beskatrenhet samt med ändamål att derifrån 
återföra kolonialvaror. Frågan föll dock, efter att ännu år 
1817 Yarit å !Jane, men {örblef ic.~e utan framtida {ruta. 

År 1816, efter hemkomsten från expeditionen till 
Vestindien, utnämndes kapten Gyllengranat till riddare af 
Svärdsorden; hva1jemte tillika, med erkännande af den sak
kännedom han i sin berättelse ådagalagt, till \ed ermä le af 
personlig ynnest, honom, som gåfva af kronprinsen Carl 
Johan, öfYerlemnades en sabel. 

Under största delen af de tYå härefler följande åren 
kommenderad som divisions- och fördelnings-chef Yid kust
bevakningen, utnämndes han det sista af dessa år, 1818, 
vid 31 års ålder till major i generalstaben, samt kallades 
år 1819 att vara arbetande ledamot i K. Orlogsrnanna-sällskapet. 

Efter att ända sedan andra året af nuvarande sekel -
endast med ett enda undantag - årligen seglat, vare sig i eget. 
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lands eller friimmande nations örlogsfartyg, inträtladt~ nu den 
för honom ända serlan hans bamdom OYanliga hände-lsen att 
få tillbringa ett är på land. Men redan påföljande år -
1820 - är han åter ombord, deum1 gång på fregatten Fröja, 
som närmaste mau, under Ufningsexp.edition åt Nordsjön. 
Efter hemkomsten erhöll major Gyllengranat ett förnyadt ve
dermäle af kunglig personlig ynnest; äl\en denna gång en 
sabel, nu till minne af Carl XIV .lnhan såsom konung. 

Snart bållades honom, i skrifYelse från generaladjutanten 
för flottorna, ett nytt uppdrag, och på våren år 1821 utgick , 
på konetten S1·alan, major Gyllengranat som expeditionschef 
för rikets kustbe1akning. Under loppet. af denna resa afsän
des till i\'orrige en sYensk eskader för att, vid det besök 
11. M. konungen stod i begrepp att der göra, representera 
Sveriges marin; och Gyllengrana t, som erhöll befallning att 
med konetten sluta sig till nämnde eskfl.der, var t!]lernadt 
förtroendet att på sitt fartyg föra konungen från Strömstall 
till Christiania. Denna konungens sjöresa kom emellertid 
icke till verkställighet, men, sedan korvetten varit eskadern 
följaktig till Norrige, tillföll dess chef ett nytt förtroende
uppdrag, - ett uppdrag, denna gång likt det år 1816, väl 
till sin synliga beskaffenhet liggande inom sjöofficerns verk
ninO'skrets som fackman, men till sin inre natur stående o 

helt och hållet utom densamma. , 
Inom endast få år af dem, som sednast förflutit, hade 

SYerige m ist at ett kärt broderland: en förlust, djupt känd, 
aldrig glömd; dess konung p~ sitt hufvud fästat en ny kro
na: ett fönärf, tänkt att vara icke konungens ensamt, men 
folkens; samt utse d t att efterhand bjuda ett nytt fostbrödra
lag, i ställd för det förlorade, - ett fostbrödralag emellan 
det gamla lantlet och uet unga. Genom förlusten hade SYeri
ges ena, dess mäktigaste, granne blifvit ännu mäktigare; 
genom forvär{vl't, !less andra nabo, den svagare, blifvit yt
terligare förs, agad. Om fara kom, hotade derföre denna 
obetingad!. endast ifrån den förre, och S\erige hade sålun-
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da för rramtlden ökad anledning att vara p5. flin vakt tmol 
öster, men också att undvika att sjelf framkalla något au• 
fall derifrån. 

Lt' denna synpunkt uppfattade Carl XIV Johan, denne 
snillrike, erfarne och forutseende statsman, Sveriges och 
Norriges ställning, och denna uppfattning blef nyckeln till 
Lans politik som konung. Först ar alla hade han Yisheten 
och modet att uttala den djupt betydelsefullt\ åsigten, det dc 
förenade rikena aldrig skul le eftersträf1a någon Ian(l\'inning 
utom den skandinaviska halfön, fast denna åsigt, genom lif
ligt erkännande <~f Jn·ars sanning mertalet af ntltldens sren• 
skar lJära en hyllning åt den store konungens minne, först 
sent till sin djupa betydelse, sitt fulla värde, fattalles af sren· 
ska folket, Inilket, likasom ännu en och annan inom det• 
samma, bliindadt genom skimret af minnena fi'ån det för• 
gångna, länge drömde om en framtida storhet af samma 
slag som den lnilken en gång rarit, utan att rilja inse den 
T11era famla storhet den skaodinariska halfön, genom fredli· 
ga cröfringar inom sig sjelf, kunde fönärfva. 

Hysslands öfrenälde på Östersjön var, eftt'r Finland5 
införli!\ande me!l detsamma, obestridligt. Danmarks sjömakt 
Yar bruten genom Englands dåd, och Sreriges egen, med 
In il k en den ryska, redan före år 1809, var minst jemnbör
~ig, rar nu den sednnre 0\ilkorligen underlägsen, Men det 
fanns ännu rn makt rid Östersjön, en makt i besittning af 
\·idsträckta kustland vid det!a haf, ehuru icke i besittning 
af någon flotta. Att söka förmå detta land till skapande af 
en marin, alt göra Preussen till sjörnakt, och dymedelst sö· 
ka åstadkomma en motrigt mot Hysslands öf\erlägsenhet i 
Öster~jön; synes hafnl ingå H i Carl XIV Johans politik. 

Att detta mål endast småningoi11 kund~ ·rinnas, Yar an
tagligt~ att den krafliglls1e, men framför allt den naturliga
ste utgångsptHlliten för trycket i denna rigtning borde Yara 
att söka uti de preussiska kuststäderna, i In-ars handels in· 
teresse uppkomsten af en preussisk marin nödYäl,ldig1Yis må· 
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!!te ligg11, var gifve!. Endast genom att tnorn dessn söka 

. .framkalla en sträfmn i den rigtning man åsyftade, kunde 

man hoppas att verka för det mål man ville ernå. 

Men ännu hade der ej den anda vaknat till lif, hvilken 

sednare, efter många strider, efter månget förolyckande, 

skulle snart sagdt framtvinga skapandet af en preussisk fiot~ 

ta. Denna anda måste frammanas, och från SYerige utgick 

planen att gifva för~ta väckelsen till lif åt densamma. Med 

uppgift att säka gif1a denna väckelse, med uppdrag att 

inom Preussen, på ett försigtigt sätt, söka bearbeta rlen all

männa meningen i den åsyftade rigtningen, afsändes Gyllen

granat med sin konett till nämnde lands kuststäder, den·id 

utomdess hafrande till ärende att, genom belysande af Sve

riges och Norriges internationella förhållanden och det sed

nare rikets ställning till sin nya konung, ingifva aktning för 

den skandinaviska halfons makt. Han skutle detjemte fram

hålla ståndpunkten af Sveriges marin, upplysa bvad man 

ämnade fqretaga för ytterligare utbildning af densamma, 

likasom ville man dymedelst påpeka den källa, hvarur bi

träde för bildande af en preussisk marin närmast stod att 

hämta. Före ätenändandet till stationen skulle Gyllengranat 

inför konungen redogöra för utförandet af sitt uppdrag, och 

ban återvände dit, utnämnd till major vid örlogsflottan. 

Efter att påfilljaBde året, 1822, deltagit i 14 dagars 

exercisexpedition med kanonslupar, var han år 1823 som 

cl1ef på fregatten Fröja följaktig den eskader, sam från 

Lilbeck till Stockholm öfverförde drottning Ilesideria och 

kronprinsessan Josefine, samt utnämndes år 1824 till kom· 

mendörkapten vid K. i\I:ts flotta. 
Egnande sig med förkärlek åt det yrke, han redan från 

barndomen valt, älskade han dock att, för de stunder den 

omedelbara sysselsättningen uti detta lenmade honom öfrige, 

uti landtlifrets stillhet söka det lugn, som sällan står att 

finna i sjömannens omvexlande lif. Den korta tid han nu, 

i motsats mot hvad förut Yanligen inträffat, under de 3 sista 
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åren tillbragt p! sJOn, gaf honom också tillfälle att, under 

d:ssa är, ofta erhålla denna af honom högt skattade njut· 

nmg. Men snart afbröts detta lugn, snart blef det åter llan5 

lott att ånyo plöja böljan den blå och nu under förhållanden 

som säkert syntes Yärda att eftersträfva, men hYilka dock 

efterhand från ljus hotade att öfvergå till mörker. Han kom 

än en gång, den enda mera i hans Iif, att besegla de far

';atten, der så till sägandes hans lyckas sol badt gått upp, 

men denna gä.ng hotades denna sol att för alltid g~mntas 

.under moln. 

Den verks11mhet, för hvllken han nu kom att tagas i 

anspråk, var föranledd af tllldragel~er pli den andra hemisferen. 

Händelser at stor vigt hade timat i den nya verlden, bvilka 

starkt togo uppmärksamhetr-n i anspråk Inom den gamla. 

Begäret efter sjelfstälidighet hade utsträckt sig från norra 

l~alfdelen af Amerika till den södra; Venezuela och Nya 

hranada hade lösgjort sig från Spaniens öfvervälde och 

l1ade, förenade under namnet Kolumbia, bildat en ;ristat. 

Förenade staterna i N. Amerika skyndade att upptaga sina 

sydamerikanska bröder uti ledet af fria nationer; England 

samt Holland följde detta exempel, och Danmark, såväl som 

den skandina,·iska halföns riken, syntes fullt benägna att 

rätt snart erkänna den nya fristatens sjelfständighet. 

Spanien hade emellertid, oaktadt den svagbet som vid 

denna tidpunkt var ett utmärkande drag för detta rike, icke 

uppgiMt hoppet att återbringa de förlorade kolonierna under 

s!n l:dnad; och sp.anska kabinettet hade, för tillfället, på 

sm srda lyckats nnna de stora kontinental-makterna i Eu

ropa. Hvad egen vapenmakt ensamt icke förmådd~ ·att ut• 

rätta, hoppades Spanien ernå genom biträde af andras, och 

rustade nu l sina örlogshamnar för att derifrån - som det 

påräkr1ades, i förening med Frankrike - utsända krigsfartvo

S~Yäl till sky~d för Kuba, som äfven hotade att vilja skiij; 

srg från det sa kallade moderlandet, som till återtagande af 

de alater på fastla.udet, ln·ttll.a redan förkh1rat ~~ fria. 



Kolmnbiska regeringen, å sln sida, hade emellertid icke 

förblif\it orerksam, och för att möta de . spanska örlogs
männen sökte denna att förstärka den marin, den redan var 

i besillning af. 
För att skyndsammast uppnå detta mål, valde man att 

i Europa söka inköpa redan färdiga fartyg, fullt rustade samt 
bestyckade, och agenter för kolumbiska regeringen saltes i 
wrksamhet för att åstadkomma sådana inköp. Man påräk
l!ade att med så beskalrade krigsskepp på samma gång 
äfren kunna erhålla befäl och besättning, icke allenast mr 
fartygens öfrerförande till Kolumbien, utan äfven för deras 
bemanning i kolumbisk tjenst. 

Det förslag till handelsförelag Gyllengrana t, · vi (l hem
komsten från Veslindien år 1816, hade afgit\it, syntes rnt, 
år 1825, hafva burit frukt. Ett handelsföretag åvägabragtes 
nemligen genom Srerige sednast nämnde år, liknande det 
förut föreslagna med afseende på exporten, men utsträckande 
sig, från försäljning af artilleri, ammunition och krigsförnö
deulleter, till försäljning äfven af krigsskepp att föra detta 
artilleri. Rigtningen af detta företag blef dock Kolurnbien 
t stället för Hayti. 

Handelshuset Michaelson & Beneelieks i Stockholm, så
som agent för engelska huset Goldscllmidt & Komp., inköpte 
af s renska staten 2 linieskepr och 3 fregatter; henne af 
a e ss n fartyg, linieskeppet Tapperheten om 7 4 och fregatten 
Chapman om 4,1 kanoner, utrustades råren 1825 i Carlskrona. 

Befälet öfrer Tapperheten erbjöds åt kommendörkapten 
Gy!lengranat; och --- så yttrar han sjelf - "ehuru jag inga:· 
!unda borde Yal'a främmande för de oerhörda srårigheter, 
som från bö Jjan till slut skulle miita mig, hesiterade j'lg 

dock ej ett ögonblick att emottaga skeppet. Jag Yar rid 
{bma tiden af den ålder, då man ännu äger full kraft för 
förelag af slik beskaffenhet; utsigtema hemma till Iångräga 
,expeditioner var föga lofvande, och liVartill kom, att mig 
inrl i r~7kt blef meddeladt, att konupgeu ~nskade, att jag skulle 
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emottaga detta · befäl." ·"Ändamålet med upphandlingen af 
des ra skepp", yttrar han vidare, "ya r ej allenast att deri· 
genom gifra kolumbiska flottan förökad styrka, utan ock 
att, då det antogs föi' afgjordt, att befäl och besättningar 
skulle qvarlJiifva i kolumbiska tjensten, sedan skeppen meta
morroserats 1ill kolumbiska örlogsmän, hela flottan skul le 
genom Yår tillhjelp nyorganiseras. och sättas i brukbart och 
efter tidernas kraf lämpad t skick." \ 

Tapperhetens tilltänkta bestämmelse att afgå till Ko· 
ltunbien för att blifm den der nybildade republikens egen
dom, ehuru ryktesvis bekant, Yar emellertid ofHcielt känd 
af endast få, och på den bestämmelse som uppga fs -
Ostindien - troddes blott föga; men, oakladt OYissheten om 
expeditionens beskaffenhet, tillströmmade emellertid söka nde 
att få deltaga i densamma. Sihäl skeppets befäl som un
derbefäl kom att utgöras uteslutande af officerare och un
derofficerare vid K. M:ts Jlottn, lnil kil erhållit tillstånd att 
idka utrikes sjöfart, ehuru utan ni1gon ofticiel tillåtelse att 
ingå i kolumbisk tjenst; gemenskdpcn åter dels af, på samma 
Yilkor permitteradt, sjöfolk från fiottan, dels af kofferdi
sjömän. Men snart uppstod, redan på Carlskrona redd, ibland 
underofficerare och besättning betänkliga rörelser, uppkomna 
af deras farhåga · att blifra förflyttade till ett aflägset, främ
mande land, utan någon slags säkerhet att erhålla tillfälle 
att åten·ända till sitt fädernesland. 

Nödvändigheten af en sådan säkerhet, så Yäl för befäl 
som besättning, hade af Gyllengranat redan långt förut Yai'it 
insedd och upprepade gånger hade af honom påståenden 
bliflit afgif'na om att, oafsedt srenska sjölagens bestämmelser 
om hemförskaffande, från skeppets rederi erhålla formlig 
förbindelse i detta afcieende. Uteblifranciet af denna förbin· 
delse hade för honom mer än en gång varit en anledning 
till bekymmer och beröfrade honom nu det bästa medel, 
som kunnat stå honom till buds, att lugna dc upprörd!.!. 
sinnena. 
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Detta lyckades honom emellertid det oaktadt, och kort 

tfter det ordningen blifvit återställd ombord, afseglade i 

, Juni månad år 1825 från Carlskrona kommendörkapten GyJ. 

lengranat med skeppet Tapperheten under svensk handels

flagg, för h<:ndelshuset Michaelson & Benedicks, med las t 

a.r kanoner och krut, bestämd, såsQm det då ännu hette, 

till Vesterhafvet. Men äfven under llandelsflaaaen anrraf 
"""' o 

hållning och allt örlogsmannen, ehuru kanonerna till skep-

pets undra batteri åtminstone tills vidare voro nedlagda i 

rummd. 

Icke långt efter afseglingen från Carlsicrona lyckades 

kommendörkapten Gyllengranat att erhålla den efterlängtade 

förbindelsen om hemförskalfandet. Denna afgafs af Gold

schmidt « Komp., och ansvarighet för dess fullgörande öf

vertogs derjenlte ar d-ess svenska agent, .Michaelson & 

Benedicks. 

Befriad, ehuru långt ifrån för alltid, frän oron öfver 

denna angelägenhet, qvarstod för honoR! emellertid en annan 

källa till bekymmer, af fullt lika betänklig art. Huruledes 

ändamålet med expeditionen skulle kunna uppfyllas på samma 

gång de lagar skulle åtlydas, hvilka han, i egenskap af 

chef på svenskt handelsfartyg, sealande under svensk flaa()' 
b 00, 

hade att efterlefva; huruledes detta ändamäl skulle kunna 

förena sig med de särskifta förhållanden, som uppstodo ge

nom hans egen, samtliga hans officerares och en del af hans 

besättnings egenskap af att tillhöra K. M:ts ftotta; detta ut

gjorde och måste, vid sakens im•ecklade beskaffenhet, ut

göra en uppgift af högst brydsam art. 

Om också, å ena '>idan, i och för ändamålet af expedi

tionen, "det togs för afgjordt", att befäl och besättning 

skulle ingå i kolumbiska republikens tjenst, så tilläto, å 

andra sidan, Sveriges lagar ingalunda besättningens öfver

gång på främmande makters fartyg; så uttryckte ingalunda 

den "utrikes permission", som var gifven chef och officerare 

»ted fleri-, en rättighet &tt ingå i utrikes krigstjcnst, och 

det till l krigstjenst f!os en stat, hvars sjelrständighet ännu 

icke af Sverige var erkänd. Chefens, den afgörandes, ställ

ning var brydsam; och måhända hade han, så fram t icke 

denna fråga plötsligt tagit en annan, af honom, som det 

synes, aldrig väntad riktning, afhuggit den gordiska knut, 

honom var gifven till lösning. 

Men icke långt till befriades han från valet emellan att 

handla mot ändamålet af sin resa, sådant detta efter dess 

ursprungliga beskalfenhet af honom var uppfattadt, eller att, 

på egen fara, befordra detta ändamål, men på samma gång 

bryta mot gif\·en Jag samt, efter eget hugskott, eller, kanske 

rättare, efter eget bedömande tolka betydelsen af ord, som 

endast sakens egendomliga ställning kunde g{ira tve tydiga. 

Efter att, för fullständigande af inventarier och pro\·iant, 

anlupit dansk hamn, hingades Tapperheten att, för botande 

af läcka, söka hamn äfven i Norrige. Derifrån hade chefen 

för afsigt att norr om Skottland taga vägen till "Vesterhafret." 

Storm och motvind mötte emellertid snart, och 2 månader 

efter afseglingen från Carlskrona befann sig skeppet först 

norr om Sltetland. Läckan hade na tilltagit till den grad, 

att skeppets siikerhet ansågs vara i fråga, och chefen be

slöt att, för att söka bota läckan, inlöpa i skottsk hamn. 

Storm, ström samt förändring i vind hindrade emellertid ut

förandet af denna plan och tvingade att i stället ankra vid 

iniO]Jpet till Londonderrys hamn, der den tilltagande blåsten 

snart nödgade att fälla andra ankaret. 

En dag och en natt låg skeppet, läckande Mrdt, här 

fast för sina båda ankare, men derpå uppstod en fara af än 

vådligare art än förut, och chefen på Tapperheten fick ett 

förnyadt tillfälle att, nu i högre grad än någonsin förut, 

gifva bevis, och otvetydiga bevis, på sinnesnärvaro, mod och 

sjömanskap. 
Den 14 Augusti var inne, och ingen af dem, som med 

baron Gyllengranat deltogo uti det olyckliga företag, för 

bvifket, såsom en af de I!'Järklii{!\Ste tilldra~e]scrna i dennes 
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båndelserlka lefnad, nu n!lgot utf1irligare redogöres ån för 
hans öfriga lefnadshändelser; ingen af dem lär väl jäfva, 
att han och l1ela Tapperhetens besättning, denna dag, näst 
Gud, hade ske]Jpets chef att tacka fö1· räddningen af sitt lir. 

Dennes egna ord åte1•gifm bäst dagens tilldJ•ngelser. 
"Skeppet låg", säger han, "lyckligt ris fast till kl. ~ 6 på 
morgonen, då ena tåget sprang och skeppet kom i drift. 
Tillståndet blef nu vådligt, skeppet i stark drift åt- läkust, 
der ingen räddning fanns, och vädret af den våldsamhet, att 
det borde betviflas, om något segel kunde föras." 

"Enda räddningen bestod emellertid uti att kunna pressa 
öfrer landet, hvarföre jag kapade tåget och satte på segel. 
Med dqbbelrefYade undersegel och bottenrefrade stor- och 
förmärssegel pressades nu för att ligga öfrer landet och 
undvika döden, och med Försynens bistånd höll godset, ty 
hade rå eller stång sprnngit, ja om blott ett segel bortblåst, 
hade ingen räddning varit möjlig." 

"Sedan seglen blifdt tillsatta och skeppet fått fart, 
rigtades allas ögon åt den landtudde, som vi borde ligga 
öfver, om räddning skulle blifra möjlig. Vä~lerleken rat• 
likräl esomoftast så töcknig, att Iandet icke syntes, och 
länge trodde lotsen, att alla Yåra ansträn~ningar skulle blifra 
förgäfves. LyckligtYis förstod icke besättningen mannens 
språk; många funnos dock, som dermed icke vor o obekanta, 
och jag yrkade ' enständigt, att han hade orält, emedan jag 
mycket Yäl såg Iandet långt i lä. För hvar gång han der, 
vid ska ·a de på hufvudet, yttrade jag alltid: By God, I see 
the land very weil, ehuru Gud slmll veta, att jag sjelf icke 
l1ade stort bättre förhOp[lning än lotsen. Sådana timmar 
som de, hYilka då passerades, äro icke angenäma; de kunna 
motsvara år af menniskans Yanliga lefnad. Emellertid innan 
2 timmar rar landet ldareradt och seglingen öppen långs 
kusten.'' 

"Ett skepp'', yttrar han vidare, "så tungt som Tapper~ 
h.eten kunde ej oskadadt gå igenom så svara och så läng· 
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tarlgn stormar; också befanns 2 vnnt sprungna på stormasten,· 
nästan alla segel mer eller mindre skörade och taklingen 
sliten i hög grad. Sjell\a skd1!\et led förskräckligt under 
pressningen, och det kuutle ej nnnat:, ty ufra batteriets ka
noner doppades understundom i Yattnet och sjön stod emel
lan~t öfYer skeppeL" 

Om Gyllengranat icke före den dag, !nars tilldragelser 
nu med hans egna on] bli f' i t auförda, redan h n de yunnit ett 
namn som sjöman, så sl;:ullc hans hållning och beteende 
denna dag nrit tillfyllestgörande att förYärfm honom elt så. 
dant. Nu lul!ldc dessa enelast bidraga att ytterligare bekräfta 
den mening, som redan om honom nr ri'ldande. 

Efter att lycknts inkomma till Belfast Lock, möttes 
l~ommendörkapten (iy!Jengranat der med underrättelse, det 
till honom hade. nfg~tt bref, inneiJållnnrle order att ej gå i 
kolumbiansk tjPnst; brefret trälfade honom emellertid icke, 
och han gicl• i medlet af September åter till sjös. Med af
seende på förutnämnde underräflelse skri!\-er han till eliha
rande generaladjutanten för flottan: "Om s ä är, så är det 
för oss nlla naturligtYls en stor olycka och mest för mig, 
men ordema skola Ylsst punktlgt uppfyllas, ehuru hela före
taget derigenom, i mina tankar, blir förleladt. 1\olumbiska 
regeringen behöfde ,·isser1igen skepp, men den beh1H'de också 
dem, som skulle organisera och föra dem - och, då vi gft 
hem, hYar i hastigheten taga sådana? Emellertid tillhörer 
icke mig att adrocera för Kolum!Jien; konungen befaller, 
och jag skattar mig lycklig alt i allt lyda dess !Jefallningar." 

Först efter det Tapperheten hunnit förbi nlndeira, un
derrättade dess chef befäl och besättning om skeppets Ycrk
liga bestämmelseort. I slutet af No1embcr inlopp detsamma 
i hamnen yit\ Carthagena, der finnande före sig fregatten 
Chapman, som omkring 2 månader sednare än Tapperheten 
len111at SYerige, och mrd föga tillfredsställelse Yarseblef 
(iyllengranat, att sYenska flaggen ännu fördes af nämnde 
fregatl. Denna syn yar honom en llrkräftclse på troYärdig-



beten af de enskilta underrättelser, hvilka i Irland kommit 
honom till del, och snart bragtes honom, genom inhändi
gaodet af de kungliga order, som i England förfelat. honom, 
vissheten att det icke var tillåtet honom och hans officerare 
att inträda i k~Iumbisk tjenst. 

Förhållandena i Europa hade, under Tapperhetens lång
variga öfversegling till Amerika, med afseende på erkännan
det af den kolumbiska republiken, undergått ·en betydlig 
förändring. Kontinentalmakterna hade fortfarit att vägra er
kännandet af dess sjelfständighet, och Sveriges mäktigaste 
grannmakt hade, på ett än verksammare sätt än de öfriga 
stormakterna, uppträdt på Spaniens sida. De mindre natio
nerna hade måst foga sig efter de störres beslut, och i 
Sverige kom det derhän, icke allenast att försäljningen af 
de ännu i svensk hamn qvarvarande krigsskeppen återgick, 
utan äfven att styrelsen ansåg sig böra undvika hrarje yt

terligare åtgärd, hvilken kunde tolkas som ett tecken på 
benägenhet, å Sveriges sida, att understödja den kolumbiska 
fristaten. 

Hvad som redan var skedt, kunde emillertid ej göras 
ogjordt, och Gyllengranat, seglande under Michaelson &: Bene~ 

dicks order, hade för sin del ej annat val än att, till efter
kommande af dessa sina omedelbara ltufmdmäns föreskrift, 
efter ankomsten till Carthagena, i och för Tapperhetens för
säljning till republiken, sätta sig i förbindelse med den 
agent, företagets egentlige hufmdman, Goldschmidt « Komp., 
der anställt. 

Men äfven detta handelshus hade, genom sitt öfverta
gande af skeppshandeln, kommit i icke ringa förlägenhet. 
Dess hufrudagent i Bogola mötte från kolumbiska regerin
gens sida, OUJJphörligt nya svårigheter med afseende på skep
pens öfvertagande, vare sig nu att de skäl, som af denna 
mot ett sådant öfvertagande framställdes, voro berättigade 
eller icke ; och underhandlingar pågingo oaftåtet, under stäu-
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digt vexlande utsigter för eller mot handelsföretagets genom· 
förande. 

Än anfördes förbudet för de srenska besättaingarue att 
ingå i kolumbisk tjenst som anledning att vägra skeppens 
emottagande, enär, kontraktsenligt, fartygen skulle öfverlem
nas med bemanning; och än syntes regeringen böjd att ö f· 
verse med denna öfrerträdelse af kontraktet. 

Än fann man uti beklädnaden af Tapperhetens botten
hvilken var zinkförhydd - ett skäl mot öfrertagandet af 
detta skepjJ, och än tycktes man deremot benägen att emot
taga detsamma, under viikor att fartyget dessförinnan blefve 
lwppradt. 

Det vissa synes ~mellerlid vara, det den förut visade 
benägenheten att blifva ägare af de svenska fartygen betyd
ligt aftagit redan vid Tapperhetens ankomst till Carthagena, 
vare sig att den långa tid, som åtgått innan dess ditkomst, 
l1ade förändrat stämningen i detta afseende; eller att uppgif· 
vandet af republikens tilltänkta krigsförelag emot Cuba nu
mera gjorde skepp af denna -storlek öfvertlödiga. 

Anledningarne må emellertid hafya Yarit hvilka som 
helst, så blef följden den, att underhandlingame betydligt 
drogo ut i längden; alt omkostnaderna föl' aOöningar och be
sättningens underhåll stego till betydliga belopjJ, samt att 
den ständiga OYissheton och den långvariga oyerksamheten 
gåfvo anledning till nedslagenhet hos befäl och besättning. 

Slut.ligen, efter 4 månaders o\·erksamt qvarliggande i 
Carlbagenas hamn kom Tapperheten, enligt öf\erenskommel· 
se emellan kolumbiska regeringen och Goldschmidts agent, 
samt på order af den sednm·e, att afgå till New-York, med 
bestämmelse att der koppras samt derefter i nämnde hamn 
aOemnas. Skeppet afseglade från Curthagena i slutet af .uars 
år 1826, men tvingades af storm och läcka att inliipa i Por~ 
tobello samt ankom först i Juni månad till New-York, till 

hvilken stad agenter, så Yäl från kolumbiska regeringen soni 
frfln Goldschmidt äfven ulifv it afsände. 
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Vid ankomsten dit möttes baron Gyllengranat mecl den 
för honom bekymmersamma underrättelse, det sednast nämnde 
handelshus gjort cession, och ehuru, det oaktadt, husets 
agent, i likhet med hvad förut ägt rum under skeppets 
uppehl\11 i Carthagena, så långt tillgångarne meugåfvo, ännu 
till någon tid lenmade penningar för skeppets behof, upp
hörde detta dock snart. Till all annan förlägenhet kom så
lunda nu penningrörlägenhet, och denna i betänklig grad. 

Goluschmidts agent, återkallad af sin hufvudman, öfver-
1emnade före sitl afresa till kolumbiska general-konsuln full
magt att emottaga skeppet, ett öl\erlemnande, lnilket Gyllen
granat, fast förgäfves, sökte att afböja. Denna agentens åt
gärd, så naturlig den än synes, bidrog emellertid att göra 
de redan imecldade förhållandena ännu mera imecklade, 
enär från svenska regeringen särskilt föreskrift, unuer lop
pet af expeditionen, blil\it chefen gifven att icke afgif\a 
skeppet till någon krigförande makt; till följe h varar någon 
omedei!Jar förhandling från hans sida i detta afseende med 
den kolumbiska regeringen eller dess ombud således ej fick 
äga rum. Under dessa förhållanden ansåg sig baron Gyllen
granat !>öra försöka att göra möjligt alt med skeppet åter
lända till Europa. 

Men för att göra delta möjligt fordrades att öfreninna 
många hinder. Seclan sin ankomst till New-York snart sagd t 
utan penningtillgångar för sitt skepps och dess besättnings 
]Jehof, hade han der Yarit hingael att genom lån söka er
hålla nödiga medel för besättningens dagliga underhåll och 
In·ad som för öfrigt för fartyget nöchänrligt behöfdes. Äfren 
besättningens hyror stodo, till betydlig del, obetalta, och 
penningförlägenheten l>Jef med hratje dag mera tryckande. 

För att betala de af enskilt.a i New-York honom gjorda 
förskotten i proriant och penningar, samt på samma gång 
förskaffa tillräckliga medel att åtenända till Europa, försök
te han nu erhalla bodmerilån. Oaktadt alla ansträngningar 
misslycl<adcs emellertid detta , och det blef hans ombud icke 
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möjl igt att ens på några Yilkor förska!I'a ett sådant. Nu till
greps utvägen att försöka afyttra alla sådana skeppets in
ventarier, lnilka Yid öf1·erfarten till Europa möjligen kunde 
um!Järas, men äfren detta utan framgång. Alla vidare för
sök i denna riktning bl ef1·o emellertid snart omöjliga, ty på 
ansökan af kolum!Jianska konsuln blef qYarstad lagd pft skep
pet och allt hvad dertill hörde. Då emellertid öf!'lge bor
genärer, i!J iand dem besättningen, nu äfren uppträdde med 
anspråk pä ersättning för sina foruringar, upphäfdes, till 
förmån för dessa fordringsägare, nyssnämnda qvarstad, och 
skeppet blef uömdt att med alla dess tillhörigileter till for
dringsägames godtgörande på o!I'entlig auktion försäljas. 

Alla de l'örsök chefen sålunda gjort att söka bi!Jehålla 
skeppet och, genom dess !Jibehållande, be1·eda sig möjlighet 
att till dess hemland återföra besätlningon, hade sålunda 
misslyckats, men misslyckats utan hans fönållande. Alla 
de vidlyftiga, invecklade sammanställningar, söm ägt rum 
för detta skepps försäljning, slutade sig sålunda 111ed en för
säljning på öppen auktion, men utan att detta kunde läggas 
skeppets l>efälhafrare till ]ast. 

Med afseende på ulfallandet af auktionen samt på stäli
ningen för öfrigt yttrar baron !lyllengranat i skrifwlse från 
New-York till Michaelson och Ren'edicks: "Den 7 Angusti val' 
inslällelsedagrn. Bältegången fortsattes fl era dagar och slut
ligen beslöts af domstolen att skeppet skulle till fordrings
ägames förnöjande försäljas den 30 Augusti. ~len som in
gen köpare infami sig, och det ans1\gs, att skeppet ej skä
ligen IJord e under 70,000 dollat·s försäljas (lnilket lik\ äl 
Yar under fo rdringarne) ut.Jystes en ny auktion till den 5 
Septemuer; och resultatet de ra f är: att skeppet Tapperheten 
blifvit försåldt för 30,500 dollars, och då fordrillgame utom 
hempassagen stiger till 4S,OOO (ty jag känner ej ännu kost
naderna i och för rättegången), så synes, att herrarnes skuld 
till !Jesätlningen belöper sig till cirka 18,000 dollars, utom 
l1emgåugen." 



"Domstolen har ännu ej bestämdt huru och på bvad 
sätt köpsumman skall fördelas, och innan det sker, kan jag 
ej meddela hvad åtgärd jag kunnat vidtaga för detta ända· 
mål. Sedan domstolen fattat sitt beslut och till konsuln öf
verlemnat den summa, som återstår för besättningen och 
11Var och en fått sin dividend, får han af mig en anvisning 
på dess resterande fordran att af herrarne genom sjömans
huset godtgöras." 

I ett sednare bref tiil desamma skrifver han ytterliga
re: "Domslutet, (hvarRf, så Yäl som mycket annat rörande 
dessa affärer, afskrift skall meddelas) innehöll hufmdsakli
gen: att sedan alla skeppets här gjorda skulder blifvit godt· 
gjorda, och rättegångskostnaderna ersatta, skulle besättnin· 
gen få 40 procent i sina fordringar härstädes i kontant samt 
resten genom amisning på Sveri_ge. Det obetydliga öfver· 
skott, som sedan kunde återstå, skulle lenmas i kaptenens 
hand. Detta öf\erskott lär blifya 2 a 3000 piaster, hvilket 
då är allt, lwad jag här har för 11tt hä1·städes för en tid 
uppehålla och sedan hemförlofya 400 man med. Första ak· 
ten af denna lragedie är nu utspelad, d. v. s. folkets aflö· 
nande på sätt förut nämndt är. De uppträden denid före· 
föllo, och hYad nu dagligen förefaller intill de kunna kom· 
ma hem, kan hmrken beskrlfvas eller fattas för den, som 
ej är närYarande. Genom alla dessa olyckor har hat och 
misstankar fallit på mig, oeh jag har här fått uppbära allt, 
hrad den gemenaste matroshO[J kunnat påtlilla af förebråel· 
ser mot herrarne, som här len111at dem att svälla ihjel. Att 
mitt lif hvarje ögonblick är i fara i ett land, der personll· 
ga säkerheten på intet sätt är skyddad, är det minsta; ty 
genom dessa transaktioner är det, snart sagdt, blifvit mig 
förhatligt, men att min heder sättes i fråga, sådant är Yida 
mer påkostande." - "Nästan allt befäl och underbefäl och 
cirka 100 man", yttrar baron Gyllengrauat i skrifvelse tlll 
svenska general-konsuln i New-York, "har jag på hvarje· 
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handa sätt förskatrat passage hem till fäderneslandet. Alla 
andra hafYa utfäst sig skaffa sig hem sjelfva." 

Med djup sorg öfver det olyckliga ulfallandet af expe
ditionen med Tapperheten, men med medvetandet af att; för 
sin del, Ilafra gjort allt för att förekomma denna utgång, 
ätervände baron Gyllengranat, på hösten år 1826, till fäder
neslandet, men äfven der skulle månget bekymmer honom 
beredas, sitsom en följd af densamma. 

Redan kort efter hans hemkomst framställdes mot ho· 
nom af handelsimset Beneelieks & komp. ålskilliga betydan
de ersättningsanspråk. Detta handelshus, som, under förkla
ring af att hafra "abandonerat" skeppet Tapperheten med 
alla dess inventarier, Yid domstol "yrkat att från de ännu 
.obetalta månadshyrorna varda befriad t", gjorde anspråk på 
ersättning af fartygets förra befälhat\are: dels för de utgif
ter handelshuset måste vidkännas, i händelse, genom laga 
kraftvunna beslut, det skulle åläggas godtgöra de ännu obe
talta månadshyrorna till besättningen på skeppet; dels för 
de utgifter handelshuset redan utbetalt eller vidare måste 
vidkännas för hemskaffning från New-York af skeppets be
fäl och besättning, samt, slutligen, för den assurans-afgift 
det ulgifvit för Tapperheten, i öfvertygelse att det till Gö
teborg afgått från nämnde plats. Den rättegång, som upp
stod till följe af dessa ersättningsanspråk, fördes med bitter
het, och, ehuru påståenden blet\o utan påföljd, blef den 
utaf lång varaktighet och hidrog att hereda Tapperhetens 
förra befälh~Jvare mången bilter stund. Äfren från dennes 
förra besättning framhufdes ersältningsanspråk för den de
len af hyran, för hvilken i New-York anvisningar blifvit dem 
lenmade sedan förut försök att få ofvanbemälte handelshus 

' ålacrdt alt utbetala densamma allupit ulan framgång. Dessa 
e> 

anspråk, som tid efter annan förnyades, erkändes inom un-
derrätt såsom giltiga, och baron Gyllengranat hade harmen 
och obehaget att, som en följd deraf, se sin egendom belagd 
med qvarstad, Utslag af öfwrdomstol ktdlkastade emeller-



till underrätlens dom, och furklaratie ansprftken fullt ogiltf .. 
ga, men att under tiden, oaktadt medretaodet om egen saks 
rättvisa, ständiga anledning~r till oro och bekymmer för ho• 
nom måste förelinnas, ligger i sjell\a sakens natur. 

Ett ritsord af lugnande beskal1"enliet, så Yäl med hän
syn till hans eget omclcrne om rättrisan af sin sak som mecl 
afseende på utgungcn af densamma, hade baron Gyllengranat 
glädjen att rrhålla af sitt juridislta ombud Yid nu berörde 
rättegungar, den utmfirkte och redbare Theorell. Denne ytt
rar umle!' loppet ar drsamma i ett bre f till honom: ''Jag 
misskänner icke de anledningar, herr baronen haft iill be
kymmer och förtrytelse öfrer lirad som hitiills föregått i rå· 
ra rättegångsmål; och jag bör icke lemna detta förhållande 
ur sigte, då jag har att )'ltra mig öfrer de frågor, herr ba
ronen förel agt mig. Vid deras besra rande förklarar jag, au j ng, 
utan att förlora all aktning för mina domare, l'j kan hysa min• 
s1a farhåga för slutliga utgången af den ifrågararande sa· 
ken. Deremot måste jag, i följd af redan nmnen erfaren
het, anse för möjligt, alt samma llomstolnr, som redan dömt 
oss emot, göra det än ytterligare rill pröfningen af Mic!Ja· 
elson och Ilenedieks anställda klander emot herr baronens 
redorisning och dess befäl öfm· expeditionen. Sker detta, 
och blifra sål unda 1rå domstolars beslut summanstämmande; 
så mft ste dessa beslL1t gå i Yerkställighet, inna11 ändring derl 
får sökas; och herr baronen skulle då på intet sätt kunna 
undgå att uppgifra sin egen rlom till doms fullgörande samt, 
för hrad som brister, ställa borgen, antingen för sjelfm sum• 
man eller, i brist de ra f, för sin person." "Det vore för mig 
' 'isserligen ingen ringa motgång", yttrar han ridare i samma 
bre f, "om o räl t\ i san skulle hinna denna höjd. .Jag skulle 
s\·årllgen tro mig kunna undgå att taga åt mig ni1 gon dl'l af 
den yanära, som h ~i rigenom stannade öfrer Yår lagskipning, 
och ]1\arafjag redan linner mig sårad på ett rätt kännbart sätt." 

Först år 1835 hade baron Gyllengranat glädjen att se 
ett slut på dessa rättegångar, först då Yar han i tillfälle att 

till den, som t.ill honom yttrat ofmnstående omdöme, skrifva: 
"Om det alltill rarit med t\llfrcdsställelse jag emottagit un
derräli t'lset· t'; ·~n 1-l. häradshöfdingen, med llrilka känslor ar 
g l fidj,~ oeil I;H:i\samhet bör jag icke nu erkänna inhändigan
det af dt'll sista, som \änska pligt•n meddelar, att slutligen 
t\"i slen är a!"gjord och jag numera bör kunna anse mig fri 
från l'rtertlyningarne ar <len olycksdigra kolumbiska expedi
tionen " 

Arren tind er dessa bekymmerfulla år hade kaminendör
kapten (i yllengranat, ofta som f~rr, deltagit i tjenstgöringen 
inom de t. \"aprn han 1illhördc. Ar 1827 ledamot i en kom
iuittl\ för öl\erseende och rörbättrande af flottans iment.arie
oc:h uirednings-regl ement.en samt, un<ler loppet af sommaren, 
adjutant lios inspektören öfl~er !lottans sjötrupper, tjens1gjorde 
lian som ~ållan äl\en under sW rr'e delen af påföljande året. 

Efter att dPrpå åt· 18:29 Yari t kommenderad som befäl• 
hnf\are öf,·e r 2 baialjoner kanonjollar under öfningsexpedi
tion i Stockliolms skärgård, erhöll han år 1830 förtl'oenrlet 
att Yara chef" p[l f"rt"gat!t•n Eurydice, utrustad att Ull Ryss
land öl\erl"örii Il. K. H. kronprinsen. Unde r loppet af denna 
resa uln ällliHies kommendörkapten Gyllengranat till riddare 
af H v ska S:t A nn:rordens 2:a kl n ss tned krona, samt för
ärad t·~, t•l'ler li emkOlllS ien, ar H. fil. konungen med Svärds
orden i bri!jankr. 

\"id ii l\ er. emnande t af sistnämnde orden, h\ilket skedde 
genn 111 dåuml!id e genPrai~djtttanien för flottorna, ökades denna 
utm:irkt~ !,;e genom de ord, som tlenid af denne till Ilaron 
Gvlleuu:ranat sk;'l f"t ii gen yttrades. "Alt denna konu;;gens 
IJ ~deli e~\isning gl~Hljer mig(', skrifyer genernladjutantcn, ''be
höf\rr jag in\ l't nämna, äfl"ensorn jag li ll igen önskar, det 
(lyl] engraual mr\UC m)"tket länge fft bilra den med glädje 
o~h tillfredssläilclse. Dessutom fir det. rn nj ut ning för corpsen 
se konungens nådebe,'isning !"alla på en så för!jent man. 
Dr!ta, !Jästa Gyllrngran <Jt, är <'J smir:ker, utan sann öfrer
tygelse, emedan af alla jag IlafYit lyckan fara i skepp med, 
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har jag intet sett någon förena oflicer med sjömanskap mera 

än liyllengranat, och hrilken öfverlägsenhet lade första grun

den till min Yänskap, och hvilken jag allt sedan funnit vara 

densamma." 
En rerksamhet af ett förut främmande slag började för 

kommendörkapten Gyllengranat med året 1832, i det han 

förordnades att hålla föreläsningar i sjökrigsretenskapen. 

Denna nya sysselsättning föranledde utgifvandet år 18:37 af 

"Sjökrigshistorien i sammandrag" samt år 1840 af "Sreriges 

sjökrigsh istoria i sammandrag." ''Vi !J öra erkänna", säges 

i ett öfrer dem offentligt uttalallt omd. i;me, "att under läs

ningen af dessa arbeten märker man ej, att författaren", så

som han sjelf yttrat, "uteslutande egna t sig åt sjömansyrket" 

Pennan synes lyd ig som ett roder i författarens hand, och 

man märker med glädje, att man ej har allenast en annalist 

eller matrikel-författare, utan en rarrn foster:andsvän, som 

rill väcka oss till begrundande af det stora och oundYikliga 

behof Srerige har af en effektiv sj ömakt.'' Dessa uttryck 

torde också närmande återgifva betydelsen ar Gyllengranats 

författare-verksamhet, sådan den ur nämnda båda arbeten 

framstår. 
År 1834 utrustades - hvad på den tiden setlan mänga 

år tillbaka icke rarit händelsen - en eskader. I denna, 

hvilken var afseeld för expedi tion i Östersjön samt utgjordes 

af 8 fartyg, dock af högst fregatts storlek, förde kommendör

kapten liyllengranat, som utsågs att rara eskaderchef, sitt 

befälstecken på fregatten Chapman. 
Efter att derefter år 183G innehaft befäl öfYer linie

skeppet Prins Oscar, seglade han, åren 1837 och 18 38, 

ombord i fregatten Josefine, såsom befälharrare för denna 

fregatt och korvetten Najaden under expedition åt Mcdelhaf

vet, samt kallaties sistnämnde år att vara ledamot i andra 

klassen af K Krigsretenskaps-11.kademien. 
År 1841 ledamot i en kommitte för ordnan eJet af Sreriges 

sjöförsrar samt 18i3 ordförande i en kommitte fLir utarbe tande 
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af nytt besigtnings-reglcmente, utnämndes kommendörkapten 

Gyllengranat sistnämnde år till kontreamiraL Han kallades 

samma år till hedersledarmot i K. Örlogsmanna-sällskapet 

samt till ledam ot i första klassen inom K. Krigsvetenskaps
akadern ien. 

Snart stundade åter en ny vexling i kontreamiral Gvl

lengranats redan förut wxelrika !Jana. Af den furste, ilå 

ln·ars höga förtroende han redan förut, rid mera än ett till

fälle, hart tillfredsställelsen att röna prof: af Konung Oscar, 

inkallades baron Gyllengranat att inträda i 18H års minister 

såsom statsråd och chef för Sjöförs\arsdcpart.ementet, llYar

vid han erh öll tillstånd att som lwntreamiral utan lön qvar
stå Yid K. M:ts !lotta. 

Han utarbetade nu den plan för ordnandet af Sveriges 

sjökrigsf"örsvar, hvilken Yid 1847 och 1848 år~ riksdag före

lad es inför Hikets SUincler. Virl sitt afg ifvande af förslaget 

till denna plnn berör statsrådet Gyllengranat, hu ruledes, på 

grunll af de vigtiga förbättringar, hrilka under sednaste åren 

inträd L inom sj(il äscndet, "nya åsigt er vid dess orgaRisation 

måste gö ra sig gällande", och humledes den vigt.igaste af 

dessa förbättringar rare "den ökade säkerheten för åno·kri<rs-
"' o 

fartygen, som -vunnits med propellerns beg:Jgnande." Han 

frnmställer sin egen åsigt vara, att ångfartyg snart nog skulle 

blif\a det egentliga sjiiförsraret hos alla sjlimakter, "synner

ligast", säger han, "sedan dessa fartyg, med begagnande ar 
propeller och med machineriet under rattenytan, icke blifra, 

mera än seglande ell er roddf"art.yg, blottställda för fiendens 

kulo r." Han framställer, hnruledes "den betydliga artill eri

effekt, som åst.ar!kommcs af bombkanoner", borde föranleda, 

"att des;;a kanoner nu måste utgöra en Yäscndllig del af be

styckn ingen på fartyg af nästan alla certer", och huruledes, 

fra111f"ör allt, Jnnrt och ett af de fart yg, som endast föra 

twnne kanoner, borde ''förses med hrardrJ·n en bomb kanon." 

Icke förbiseende, "att ännu många förbättringat· torde 

vara att Cönänta, så i afseeude på i\ngfart.ygens konstruktion 
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som i hänseende till deras rnachiner", anser han, detta oak
tadt:, en bestämd plan böra -fram laggas, llppi agn nde, sit till 
antal som llesl;.a llenhet, de fartyg, lmi ra f' flottan, "efler nu 
för handen Yarancle anledningar, bör utgö ras, st yrpJs~n dock 
alltid förbehållet att i dessa afseenelen anbefaila de flirb<i ttrin
ga r o~h förändringar, hrilka under tidens lopp kun;1a lirmas 
erford erliga." 

Utgående från dessa grundsatser, fö reslog statsritde t Gr!
Jengranat ett ~jöförsntr, beståe nde al' ång-, segrl- oeh ro tid
försYar; de t först nämnda delalit Uti far tyg med lätt artilleri , 
lätt takl ing och med ånga till hul\udk ral't , samt uti rartyg 
med sYårt artilleri, talding och form för srgling, samt ånga 
som hjelpkrait; det andra att utgö ras af frrg~tle r och fartyg 
af än mindre klass; det tredje att bestå af mörsaref'artyg, 
kanonsl upar och kanonjollar. 

Han förordade ett Yisst, af ho nom uppgifret antal fartyg 
inom lmuje klass, men framställde på sanuna gång, "huru 
Yigtigt det är, att de l'örsYarsYapen, som finnas, icke all enast 
bibehållas, utan iifren underhållas, stt länge ll e lämpligen 
kunna anrä ntlas, och intilldess mera ändamålsenliga kunna 
tillYägabringns." 

filed afseende på antalet nntog statsri'ldPt Gyllengranat 
1alet 8 söm bestämmande enhet, och im1rje olika cert skulle 
till antalet utgöras an tingen ar delta tal eller ar en mullipet 
ni' detsamma. Han före,;log, att hela antalet fartyg inom 
flottan sklllle utgöra 272, af hYi ll;a 32 111e d i\nga, 24 seg
lande, 96 kanonslupar, mörsi11Tf'artyg ot it c!Jel'sf'art yg samt 
1:20 kanonjo llar. Det af honom in !'ii r konungen uti ~lats
rftdet fra mställda förslaget an!og~ der-, och !J il'f, med nuled
ning deraf, Hikels Ständer l'örrlagdt. 

Detta förslag till bildande ar en t2n,r;f/olfa, med afseende 
på sjell'ra denna tanke, betecldlilllde en djup l'rnmti dstlick, 

en stor förrn1\ga att af de ra rande förhållandena sluta till 
hmd som borde konun~, emottogs med särdeles motrilja. 
"Dc tH. skarpt mot hrarandra ståt~nde parlierna stora flo/lan 
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och slrär.IJth·dsflottnn", skrifrer en man , Yäl bekant med för
hållandena inom sjörn pn et, '' JJ lefYo båda högligen förbittrade 
öl\ er del ta förs l ng: de förra, emedan t: et Ya r ett underkän
namle af sPgelskeppen; de sednarf', emedan de deJ• i så go en 
dö dsstöt emot roddl'art ygen. Båda partierna hånade honom, 
och Pj minst det i Carlskrona." 

Arren inom HikPis SLänder och inom tidningspressen 
mö tte samm a motstånd. I statsutskottet framkaliade det nya 
fö rslaget skarpa anmärkningar, och en lednmo t af detta ut
skott påyrkade, "del., mrd anledning af ifrågaH\raude sjö
försrarspl an, stat~utskottet måtte, jemte anmärkning emot 
stats rådets sarntlige nurarande ledamöter, till högl. konstitu
tionsutskottet öl\erll'mna l'iiremrande fr åg<t för de n Yidnre 
ä t gärd, h rartill Ol:lslfindigheterna må anses f'öran leda." 

Som skäl fiir detta yrkande anf'iirde n1o1ionä ren : dels 
saknatlen af kostnadsberäkning, "IIYar.s tilhö ro nw onnd
gn ng l i g, emt~dan hos b~da slatsnmkterna frå~an bör före
komma, hun1Yida riket förm år at t dra:;a de bö•·dor, hrilka 
stå i sammanhang me:! plane ns utförbarhet"; dels planens 
grnndande "på ångkranens amäwlande som auxi!iännedel 
till fortskallande af större och egentligen f'iir seglin ~~ byggda 
fartyg", ett system, "in·ars amänd!Ja rhet och lämplighet icke 
blil\it tilll'iil'litligen ådagalagde''; samt slutligen, att planens 
ut förande "förutsätter begagna n det ar ett !JI'ännmateriel, hrilket 
till erforderl ig godhet och myckenhet inorn landet saknas. 1

' 

Yid sjiiliirsrm·splanens behandlittg inolll Hikets Sländet· 
blef liensamma af dessa icke anlagen. 

I:tom K. O. S. har statsri'trlet uyllengranals förslag, do rk 
långt sednare än det till Rike!s Ständer afgaf\ af honom 
sjelf blil\ il berördt. På denna dag, för 6 år tillbaka, ned
lade baron Gvllengranat för sista glingen det ordl'örandeskap 
han inom K. O. S. på olika tid er, med en mellantid emellan 
de t fii rst a och dl'l sista af ett ~jl'rdedels århund rade, inne
hafl lian uttalalle då, i hratl han ~jell" benämnde sitt "po
litiska testamente i frugan om ;;jöl'ö rsvarel" - för sista 
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gåtigen offentligen sina åsigter om deifa, samt yttrade der. 

Yid, med afseende på den inför 1847 års Ständer framlacrda 

planen: "Det är kändt, huru pressen hånade denna p~n, 
och huru icke endast roddsystemets anhängare, utan äfren 

liniel!ottans Yänner, e hum Yisst icke alla, förkastade den." 

"Och hYaru!i bestod då denna plan? Jo, att offellil igen er

känna hrad af de stora ~jömnkterna redan Yar erkiindt, eiJnru 

icke offentliggjordt, fastän alla deras bemödanden gingo derpå 

ut att, så fort sig göra lät, förskaffi1 sig ett kraftigt ång

~jöförsvar, med förkastande af alla hittills begngnade fort

skaffningsmedel såsom hu frurisa k." "De åtgärder, som blifri t 

vidtagne, så inom som utom fäderneslandet, lära räl nu tiil

räckligen Yederlagt allt hYad sont skrefs och yttrades mot 

ofta nämnde sjöförsvarsplan; och om ännu något mot den

samma kan anmärkas, torde clet yara, att den icke var nog 
radikal." 

Med riksdagen år 1848 upphörde baron Gvllen"Tan"t "' ~ u' 
på af honom llerorn gjorrl anhililan, att rara sJatsrild, samt 

förordnades Y~d samrna tiilfälle till befälhnf\ande anriral i 

Carlskrona. Ar l 845 hade statsrådet Gyllengranat b!if'lit 

utnämnd till kommendör af S, ärdsorden samt lir 1848 till 

kommcn(Wr af nederländska LPjonorden. 

Hedan månaden efter sitt förordnande till bcfälhafyande 

amiral i Carlskrona, kommenderad som chef för en sHirre 

eskader på expedition i Östersjön, erhöll kontre~m1iral Gvl

lengranat år 1850 åter bef'äl öfrer en eskader, denna gå;1g 

förenadt med Konungens uppdrag att å Dess l1öga rägunr 

emottaga och till Srerige öl\erföra den blifrande kron

prinsessan, prinsessan Louise af l\'ederländema, samt ut

nämndes, ener återkomsten, till kommendör af SYärdsonlens 
stora kors. 

Endast till påföljande året fortfor baron Gyllengranat i 

befattningen som befäi!Jaf'Yande amiral; år 1851 erhöll han, 

på derom gjord ansökan, entledigande från densawrna. 
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Från denna tid kan baron Gyllengranats verksamhet 

inom det vapen, han ända sedan sin tidigaste ungdom med 

utmärkelse tillhört, anses vara slutad, oaktadt han - efter 

att år 1854 blifvit befordrad till viceamiral, år 1855 blif\it 

tillagd Carl XIV Johans-medaljen, samt år 1858 uppnått bög

sta värdigheten inom flottan, den af amiral - först år l 860, 

på der01n gjord anhållan, erhöll afsked ur kri~stjensten. 

Men om än, under denna sednare tidrymd, baron Gyl

lengranat icke vidare togs i anspråk för tjensten inom sjö

\apnet, upphörde han derföre icke att åt detta egna sitt del

tagande. 1857 års riksdag tillstundade, och vid denna skulle 

ånyo inför Rikets Ständer framläggas plan till SYeriges sjö

försvar, den andra sedan statsrådet Gyllengranats afgång ur 

konseljen, samt utarbetad uti, till viss mån, samma righ1ing 

som dennes. Anseende att Srerigcs sjö('örsYar hul\udsal· l igea 

skulle grundas på ånglinieskepp, ängkanonslupar och rodd

kanonjollar, uppträdde han vid nämnde riksdag som förfäk

tare af dessa sina åsigter, såsom försYarare af den nu för 

Ständerna framlagda sjöf'örsmrsplanen. 

Ellllru under sitt deltagande i riksdagsförhaudlingarne 

i allmänhet afhållande sig från yHranden uti andra frågor 

än sådana, som i ett eller annat hänseende stodo i samband 

med sjöl'örsvarets angelägenheter, Yar lJaron Gyllengranat 

bland dem, hYilka på Riddarhuset talade för de af Regerin

gen, äl'ren 1id 1857 års riksmöte, framlagda propositionerna 

om qrinnans myndighet rid 25 års ålder samt om ökad 

religionsfrihet. 

Sista aren af sin lefnad, och ända ifrån det han, ge

nom afgåendet från befattningen som befälhai\ande amiral i 

Car!skrona - att begagna hans eget uttryck - lemnat den 

a k tira tjensten, tillbragte baron G y Ilengranat ImfYUdsakligen 

dels i Carlskrona, dels på något af de täcka landställen, 

hYilka omgif\a nämnde stad: ii n pft det, genom sitt Iii ge och 
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sin natur intagande Ringö, än i det, på naturskönheter icke 
mindre rika i\'ettralJy. 

En länge hyst älsklingsplan: den att sk åda Italiens 
klassiska jord, dess natur, konstalsler och minnen kom un-

' der denna tid, Yåren l 852, till utförande; ocll än en gång, 
år 1863, anträdde lJaron (]yllengranat åter en fiird ti ll s;mma 
land, men nu af en sorgligare anledning, den att i ett Yar
mare klimat söka förbättring för en !Jröståkomma, af lnilken 
han sedan längre tid Yarit lidande. 

De glada förhoppningar, med lnilka lwn rmots~g dPn 
första af dessa utfärder, blefro icke srikna. lla11 !Jesökte, 
under denna, äfven England: det land, som fiir mera iin 40 

år tillhaka Ya rit nära ntt blifra honom ett nytt fäflerneslH!HI; 
det land, från lnilket han då - år 1811 _ till SYerioe 
såsom lJrud hemfiirt en af dess skönaste döttrar, ~!:ss s~1 -
sanna Finnis, hvilken nu hade glädJen att än en g:ång, till , 

sammans med honom, återse sitt fosterland. 1 lwndskrift 
qYarlemnade resanteckningar om denna omk ring ett·åri;'a ut

f1ygt från hemrnet skildra erinrin"i11''1e fr1 11 c'"IY'l ''lP l 'l ~ 
Från den sista af dc lJåda"' r~sor~;l JJ·,:d~· ;;a; 1 ~· lliöka 

sorgen att utan honom åtenända till Srt"·io·e St·1 1 ·1 P 
.. o • , •• • . , r. t p a 

h.enn~gen fra.n Rom, der de resande en läng!'<> fid upjwllå!lit 
s1g, adrog s1g·, under Yistande. i Paris baron (·,···li(''',,...~,1 ~t ' l ,,_,c., u 

vid en färd i Boulognersko~ren en förkvl ni•1a· 80111 . r·· . ~ .... 1 "' . • ,., , • , 01\ il l I:H 

under ett besök i Imalid-Dömen, inolll l'i't dagilr, drn g Juni 

186L1, slutade hans !if. Med amiral Gyllengranat utslocknade 
bans ätt. 

Den förenade Svcnsk,...Norska eskadern 
1861 *). 

Enligt nådiga genei'al-m·de1· af den 4 Milj bier en sYensk
norsk eskader sammandragen och samlades denna den 16 ~Iaj 

på flakel]orden vid Göti'!JOrg, under befäl af Yiceamiralen, 
B. K. Il. hertigen af Östergötland. Eskaderchefens stab ut
gjordes af: kommendör v. Diedrichs, flaggkapten, samt kap
tenlöjtnanterna Knap, AJzelius och lljelmstjcrna, flaggadju
tanter; som sekreterare hos Il K Il. bl e f nnställd expedi
tions-seluelerart:'n i utrikesdepartementet, kammarherren Sand
stl·ömer, och sedermera tillkom en expeditions-predikant, 
detjemte inmönstrad som skeppspredikant om!Jord å linie
skeppet Stockholm. 

H. K. Il. eskaderchefen bestämde korvetten Thor, un
der lJefäl af kapten 1\osengren, till Jlaggskepp, med afsigt att, 
efter omständigheterna, flytta befälsflaggan på andra fartyg 
inom eskadern. 

Chefen på nämnde konett erhöll order att den 17 Maj 
uppgå med densamma till Göteborgs ångbåtsbrygga, och 
samma dag om aftonen emharkerade H. K. H. med sin stab, 
hYarefler konetten genast afgi~k och ankrade för natten 
utanfö1· nya varf\et. Följande morg·on utgick densamma till 
1-J akefjorden, der de till eskadern hörande fartygen Yoro sam
lade med unelantag af konetten Gene, som, ålenändande 
från en längre expedition, dit ankom först den 21 på morgonen. 

Eskadern bestod af följande fartyg, alla med ånga: Ii nie· 
skeppen Stockholm och Carl XIV Johan; fregatterna Kong 
Sverre, S:t Ola f och Vanadis; korvetterna Gefle, Nidaros, 
Orädd och Th or; samt kanonsluparne Gunhild, Alfhild, Lon
gen, Rjnkan, Glammen och Sarpen, jemte ångfartyget Gler. 

• J ,\rtike!n lkd. beu:lget meddeiJd, för införaude i Tiuskr ifLeu. 
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KorYetten Nordstjernen, som 1 Horten utrustades till expedi
tion, Yar afsedel att förenas med eskadern, men blef ej fär· 
dig under den tid eskadern var sammandragen. 

Vid middagen den 18 hissades H. K. H. vice-amiralens 
befälsnagg på korvetten Thor; under de följande dagarue 
organiserades eskadern, och besättningarne exercerade med 
kanoner samt handYapen. 

Eskadern indelades uti 3:ne dirisioner, nemligen: 
l:a Division: Fregatten Kong Sverre, kommendör Valeur, di

visions-chef; korvetten Gene, kapten Adelborg; 
fregatten S:t Olaf, kommendör Krogh. 

2:a Division: Fregatten Vanadis, kommendör-kapten Haver
man, dhisions-chef; linieskeppet Carl XIV Jo· 
han, kommendör-kapten Sundin; Korvetten Ni· 
da ros, kapten Hagerap; linieskeppet Stockholm, 
kommendör-kapten lndebetou. 

3:je Division: eller lätta eskadrrn utgjordes af de sex ka
nonsluparne, med ångfartyget Gler som chefs
fartyg för divisions-chefen, kapten Finn Wedel· 
Jarlsberg, jemte adjutant och läkare. 

Konetten Nordstjernen rar ämnad att tillhöra l :a diYi· 
siouen, lwars plats, då eYolutionerna inom eska<le;·n begynte, 
intogs ar korYetten Orädd, kap te n Lagerllerg. 

Eskaderns fartyg förde sammanräknadt 297 sråra kano
ner, och dess lJefäl med lJ esä1tningl1r utgjorde 3695 man. 
Linieskeppet Carl Johan hade utbytt sina 24:pd. karronader 
på däck emot 24:pd. kanoner. '1 Göteborg erhöllo srenska 
fartygen revolrers. Alla fartygen roro fnllt utrustade. 

Under den 21 och 22 Maj afsändes linieskeppen, fre
gatterna och korvetten Nidaras på kryssnings-stalloner emel
lan Öresund och Lindesnäs med order att ej nyt1ja ånga utan 
i högsta nödfall. Kanelten Gefle qyarstadnade för att kom
Illettera sina förråder och sin tackling. Korvetten Orädd 
ställdes under flaggens disposition. 
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Den 23 gick H. K. II. med korvetten Thor till sjös och 
företog en inspektionsresa inom det af K. M. nålligst för eska
dern anbefaldta kryssnings-området. Under denna tid beord
rades korvetten Orädd, som sedermera skiftade med korret
ten Nidaros, att, Yid de t il lfällen då H. K. H. eskader-chefen 
var fråmarande från Hakefjorden eller den egentliga ren
denousplaisen, förhlif1a till ankars på Elf'sborgsf]orden, för 

att emottaga och lill U. K. H. skyndsamligen öl'verföra möj
ligen ankommande nådiga order. Lätta eskadern fortsalle 
örningarue uli Göteborgs skärgård, 

Den 25 1\faj anlöpte H. K. H. eskader-chefen Arendal, 
der 2:dra divisionens fartyg hade samma dag sin an!Je!'alda 
mötesplats, och efter förrällade inspektioner afgicks derifrån 
den 27 åter till Hakefjord, der l:a och 3:dje diYisionen jrm
te fregatten Vanadis samlades. Linieskeppen hade erhållit 
order att, efter afgrngen från Arend al, under 2:ne dagars tid 
verkställa proi'seg;ling, llYilken i anse2mle till ogynsam Yä
derlek, som gjorde att Carl Johan Yid itilll'ällen ej kunde 
maniilrera, vissserllgell ej gaf något egentligt resultat, men 
lisade, det skeppBt Stor.:k!Jolm i allu afsecnden Yar öf\erläg
set, äfyensom det sYåriglleten att t;ncler Yissa omsUindigheter 
manövrera metl skeppet Carl .lollan härledde sig deraf, att 
detta skepps propeller Ya r 3-bladig . 

Den 28 Maj, efter ankomslen till Göteborg, gick H. ill. 
Konungen ombord på kanonslupen Gunlrild, som jemte kanon
slupen Alfhilll för detta ändamål \ar dit beordrad. H. M. 
behagade med förstnämnde kan:Jnsl up göra utfarLen till Hake
fjord, der högstdensamme gick ombord på fregatten Kong 
SYerre, hYilken straxt derefter under <.len hellagl igaste Yäclerlek 
af'gick till NolTige. Fregatten Vanadis beordrades att eskor
tera till Färder samt återkom, efter förrältdLlt uppdrag, på
följande afton, inbogserande briggen Felix., hemma i Stock
holm, lnilket fartyg e!'!er att sprungit läck och förlorat en 
del takli11g, hade af ftTgatten pf1träili•ts S' N. V. om Winga. 
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Den 29 beordrades fartygen åter intaga de olika kryss
ningsstationerna, och den :iO på aftonen flyttade H. K. H. eska
der-chefen sin flagg till ångfartyget Gll'r samt nf'gick den 31 
om morgonen med 3:dje dirisionen nordnl!'t i skärgården. Un
der dagen tilltog den, om morgonen, redan styl\a kultjen till 
full storm af s. S. V. med hög sjö, tjocka och regnbyar, l!Yilket 
gjorde, alt bef'älhafvaren på K. S. Hjukan, som ej hade lots 
ombord och förlorade all sig!, höll till ~jös. DiYisionen ankrade, 
med unrlantag af ol\annämndc fartyg, i Lysekil, der natten 
tillbragtes. Följande morgon i dagningen afgicks derifrån 
och anlöptes Fredrikstad, dit I\. S. Hjukan a!'tonen förut an
kommit. Under detta hårda väder, med hög sjö, hade alla 
fartygen visat sig vara så goda sjöbåtar, som man möjligtvis 
kan önska ar denna klassens fart~·g. 

Den 2 Juni, ef'ter förrättade no1utioner uti Christiania
fjorden, ankrade divisionen på a!'tonen vid Carl-Joh3ns-värns 
varf, der korretten Thor och 1 :sta diYisionens fartyg, i en
lighet med erhållna order, voro samlade och H. K. IL 
åter flyttade befälsflaggan till den förstnämnda. -- De nor
ska fartygen erhöllo här !lera lätta boml.Jknnoner å 6000 
't6 Yigt U!bytta emot sådana af högre klass a 9,GOO 'fl) Yigt. 

Erter att landstignings-exercis och mfliskjutning utförts 
samt inspektioner förrättats, af'gick Il. K. Il. med Thor den 
4 Juni till Christiania och ål enände uen ö till Hakeljord, 
der under följande dagar eskaderns alla fart yg åter samla
des och ordnades <livisionsYis på 3:ne linier. Den 9 ankom 
II. M. Konungen på fregatten 1\ong Srerre, inarefter högst
densamme nådigst !Jehngac!e inspektera eskndcrn samt an!Je
l'alla [l era exerciser utt utföras på S:t Oluf, Vanadis och 
Stockholm, hvarö!\er allt Il. i\!. behagade yttra sitt nådiga 
Yälhellag. Korretten Orädd erhöll nådig befallning alt genast 
utgå på kryssning till Skngen, för att göra sig förYissad om 
främmande nationers örlogsrartyg Yoro synliga, och återkom 
d~nsamrna följande morgon. Kanonslupen Gunhihi förde om 
aftonen H. 31 till Göteborg. 

~nligt nådiga order skulle eU af eskaderns fartyg stäl· 
las till Il. K. Il. hl'rtiginnans af Östcrgöt.hland di sposition 
för öl\erresan till Skåne, och, då konettett Thor dertill bld 
af H. K. IL eskaller-cllef,·n utse dd, llyttades bel'<ilsllaggan r!. 
10 Juni omborll till fregatten Kong SYerre, och kol'\·ett en 
'fhor, som den Il emotlog Il. K. Il. i Göteborg, återförena
des med rskadern den 14. 

Då, l'iir första gi1ngen inom de förenade rikenas·mCJriner, 
en eskader, beståeede u1eslutantle af ångfartyg, nr samman
dragen, och i yara gä1lande signal- och eYolutionsböcker med 
få undantag endast finnas l'iireskril'ter l'ii r seglande- och rodd
fartyg, ulef det uUdYändigt, att 1'11 omredige ring af dessa fö
retogs, för att på försök nu till~mpas, och 11\ilka sedermera 
möjligen kllnlle komma att ligga till grund för en fullstän
dig omarbetning af ~j ö-ta kt. iken. Sådana ut kast och l'örän
dl'irwar blel\o också af fl. K. H. utarbetade, och dagligen, 
e!'te; siutade eYolut.ioner, samlades fartygs-cheferna, rör alt 
afgifra sina yttranden om dem och öf\erenskomma om nödi
ga ~indringar och förtydliganden. 

Dessa cYolutioner, som nu uti eskadem dagligen tltför
des efter nämnde utkast, syntes att lätt och hastigt kunna 
utWras. En uppkommen skalla uti skeppet Slackholms Illa
chineri gjorde, alt eu tillämnad kryss mer! eskadern, samlad 
under llera dag:1 r, l'j lwntk nrkställas, ll\arföre alla farty
rren den 14 om art.ou f1te r gick till ankars på llakeiJord. b 

Den 15 och 1 G l'iiretogs lant.lstignings- och !Jftlex.ercis metl 
eskaderns alla små fa rtyg. 

Under den korta tid eskndrrn rm-it snn,mnndragen lltl
tle besättningarile nu hunnit \Jlil\a hemmastn<lda ombord; de 
kände sina fi.ligganden och utl'ö rd e dem med noggrannhet 
och raskhet, Inilket också Il. K. Il. eskader-chefen nådigst 
tillkännagar Yid de inspe l;ti oner, som tid erter annan förr tit
tades på hmrje fartyg. Beralet kunde Yara !'lirYissadt om 
gifna befallningars riktiga utförande; belåtenhet och tillfreds
ställelse visade sig också hos alla, i den ö1\ertygelsen att 



under denna tid hade grundlagts den säkerhet i hartellingens 
stund, som gifYer örlogsmannen hoppet att med framgång 
möta en fiende, om ej alltför öf\·erlägsen uti materiel. 

Genom daglig sammam·aro hade im!iYiderna af de för
enade marinerna lärt att känna hrarandra, och genom ömsesi
dig uppmiirksn 111het hade alstrats en Yänskap, som säkerligen 
lenmat !10:; Jl\·a r och en det heh<~gligaste minne af detta korta 
oct1 lärorika csk~Hler-Iil'. Öl\crraskningen blef så mycket 
större, då den l G om anonen, när eskadern, reda u under 
ånga, yar fiirdig att åter nf'g[l till sjös, nådiga order ankom
mo o<~l esknderns Uj:plösning. 

Till följe häraf tlyUade H. K f-I. den 17 sin befiilsflagg 
åter till Thor, och under loppet af denna och följande dagen 
utfärdades nödiga inst ruktioner och onler till herrar fartygs
chefer. 

Den 18 kl. G eftrrmilld;-~gc n 11Cilhalades Yice amirals
flaggan, och anonen til11wingal1cs onJI)orll på skeppet Stock
holm, der H. K. H. inbjudit all t hei"<il Ull en afskedsfest. 
I-Ivar och en knn lätt tänk a sig metl Jnad kiinslor >i, efter 
denna tid, egnall åt tj e11ste ns bctyrlelscfulla aihar, nu för si
sta gången voro till sanmw ns. Följande mo rgon lenmade H. 
K. H. Hertigen llake(jorden på ångra rtyget G!er, hYilket 
förde honom till Göteborg, dit, på samma fartyg, lmu- och 
en af eskaderns hefiil, som ej genom tj enstgöri ng derifrån 
var hinrlnil, medl'öljde, för att än en :;l'ln;:;, vid b:mgården, 
siiga eskader-chefen ett ytterligare fanäl. 

Hälsotillståndet Yar hela tiden, ehuru kall och ruskig 
väderleken för det mesta Yar, tillrredsställancle, och de få 
sjuka, som behöfde bättre skötsel än ombord kunde erhållas, 
blefro förda Ull sjukhuset på Nya Varfret, lnilken depöt så
lunda kan Yara till stor nylla för en \id inloppet till Göte-
borg sammandragen e ska der. 

D. 

Vidtagen förändring i sjökadclternas prak
liska öfningar *). 

BehofYet för sjöofficerare alt känna sammansättningen 
af ånomachiner och deras handterande, som länge Yarit på
fallan~e, har, på sednare tider, börjat göra sig gällande. 
I följd härar företogs, sistlidne år, den förändring i sjö
kadetternas praktiska öfningar, att den vanliga kadett-exercis
exoedilionen minskades från 4 till 3 munaders tid, och att 
d·e~efter följde omkring l månads expedition på en kanon-
ångslup. 

Då det kan yara af intresse för tidskriftens läsare att 
litet närmare känna detaljerna af denna sednare expedition, 
så lemnas här nedan några korta och allmänna uppgifter 
derom. 

Fartyget, som dertill begagnades, var kanonångslupen 
A lfhilcl. Chef ya r läraren i ångmaskinlära 'id krigsskolan 
på Carlberg, och officer den, ,-id samma skola, tjenstgörande 
kompaniofficeren af flottan. Kadetternas antal Yar 20, d. v. s. 
enda~t skolans verkliga sjökadetter, emedan det ansågs, att 
de 7 kadetter derut.öfYer, som under året Yarit på pröfnings
expedition, ej borde mrd följa, dels i anseende till det in
skränkta utrymmet och dels emedan de ännu icke blifYit 
till sjökadetter antagne. 

Förutom ofnuwämnde båda officerare och 20 kadetter, 
Yoro på kanonungslupen kommenderade: 

Undernfiicerare så~om uprbön!smän . . . . . . 3. 
Maehinister ........ . · . . . . . . . . . . 2. 
Manskap ...................... 12. Så att 

hela besäUningen, bef"äl och kadetter inbegripne, Ya!" 39 man. 
sjökadetterna ut.gjorde således den egentliga besättnings: 

styrkan, och enligt planen för deras öfningar skulle dc ocksa 

- •) Artikeln Re d. !Jcnii;eL meJdela J, för införande i Tidskriften. 
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sjelfya nrkställa alla ombord förekommande arbeten och 
förrät.t.ning:ar, med unoantag af dem, so m Yoro af heskafTl'nhet 
at.t böra at' manskapet utfö ras, såsom: lagning ar mat, uppass
ning, koliämpning, gröf're rengöring m. m. 

KarJettema Yoro delade i 2:ne exercisklassrr: den l:a 
innefallande de 10 äldsta, hYilka gjorde deras sista års• 
öfninoar och den 2:a de 10 yngre. 

"' ' Enligt nådiga Instruktionen för expeditionen skulle ka-
detterna öt\as i ångmachinens skötande och sammansättuing, 
i fart y gels manöneranrle under ånga och under srgel, samt 
i sjömätning. 

Några utdrag ur fartygets orderbok torde bäst upplysa 
om sättet, hut·u dessc\ öfningar voro auorrlnnde. Dessa ut
drag !'öl ja här: 

"För tjenslgöringen till sjös komma kadetterna att ddns 
"i 2:ue Yakter, enligt n ~irtnare uppgjord I'Uiin; rn del at' 
"Yakten blir då !jenstgörnnde i macllinrummet, den andra 
"I)å däck." 

''De ombord kommenderade Underofficerarne äro, till 

"sjös, om dagarne, \aktfria, men skola nattetid göra Yakt 
"i 3 qYarter" "'). 

"Till ankars, då kadetlema i land äro sysselsatta med 
"sjömätningars Yerkställandt>, skola underomcerarne från kl. 
"5 f. m. till kl. 8 e. m. dela tj enstgöringen ombord för da· 
"gen och ar. svara för fartygels säkerhet." 

"Då kadetterna öf,as med machinei·iet, undel' det far· 
"t)·l7et är till ankars, skall en af 2:a e-;.rrcisklassens kn-"' . 
"detler hnf1a Yakt på däck, och skall denna hamnljenstgö-

*) Delta unhefaiiJes för ~lt kadctL ~ rna mera ut:_•slulnnde ~kulle f~ 
liktila tj ens l;;öringc,·u under vaktcrn~. 
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"ring gå i tur inom ]dassen, samt räknas från kl. 8 f. m. 
''till kl. 8 e. m. Nattetid, till ankars, göra 2:a klassens 
"kadetter vakt sålunda, att de delas i 3 qnrter, kallade 
"l:a, 2:a och 3:e natihamnvakten. Den äldsta kadetten af 
"na!thammakten ansYarar för fartygets säkerhet och förer 
''loggtaOan. 

"I hamn sker utpurrningen kl. 5 f. m. och kadetternas 
"öfningar bö1ja kl. G. Kl. 8 äta kadetterna frukost och 
"kl. 9 forlsällas öfningarne till kl. ~ 12. Kl. 12 äta ka
''detterna middag, och öfningarne börja ånyo kl. 2 och fort
"sättas till kl. 5 e. m. 

"1-IYaJje kadett skall föra anteckningsbok, Iwaruti han 
"afritar de olika maskindelarne och beskrit\er dem, efter 
"bästa förmåga, samt antecknar i öfrigt hväd som kah vara 
"anmärknings1ärdt och af nytta. 

-----
"De ombord kommenderade maskinisterna skola biträda 

"vid kadetternas underrisning om maskineriet och dess skö
"tande. 

"Till sjöss skola 2:a exercisklassens kadetter tunis 
"förrätta styrmanstjenst och föra loggtafian, hafra rortörn 
"och utkik, samt fö1'nltta eldrisitatione1· m. m. De trå äldsta 
"kadetterna på däck skola, i Yakthafvande officerens när
''varo, afsätla fartygets ställe i kortet. När sjövakt sättes; 
"eller ombyl.es till sjöss, fördelas kadetterna af vaktharvande 
"officeren att turYis göra de olika förrättningarne på vakten. 

- - - - - - - - - -
"När fartyget är under gång för maskinen skola turvis, 

"af de 5 äldsta kadetterna på Yakten, 2 tjenstgöra i ma-
- o l"' k" "skinrummet och ~ pa t ac . . 

4 
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Den 27 Augusti embarkerade befäl och besättning på 
kanonångslupen, som förut blifvit Yid stationen i Stockholm 
klargjord, hvarefter den, samma dag, afgick till yttre skär
gården, der den qyarlåg, till ankars, till den 2 September. 

Öfningarne bedrefros under tiden sålunda, att böljan 
skedde med fö redrag om grunderna för ångans anrändande 
m. m., livarefter kad etterna fln go, i deras anteckningsböck er, 
afrita och beskrifra de olika maskindelarne, för h\·i!ket 
ändamål manl~åls- och cylinderlock roro aftagna, slidfodraler 
och lurtblåsorna till luft- och matarpum1Jarne afskrufyade, 
samt maskinens öfriga delar, jemte rörledningarne i fartygets 
botten, så långt görligt Yar, för ögat blottade. För att i 
viss mån underlätta sjelfstudium i dessa fall fästades, vid 
en stor del af maskinens olika delar, lappar, upptagande 
dessa delars namn. 

Sedan några dagar blifrit uteslutande amända på of
vannämnda sätt, öfYades de lO äldsta, eller 1 :a exerc is
klassens kadetter, tunis, i propellerns af- och tillkolJPiing, 
i sättet för pannornas fyllning, länsning och inmatning för 
Iland, samt i sättet för maskinens smörjning. Derefler an
,·ändes en dag till blineJ exercis med genomblåsning, igång
sättning, stoppning och backning, och den 2 September Yoro 
öfningarne så fortskridna, att kadetterna fingo elda upp un
der pannorna, hmrefter manövrering, under lågt ångtryck, 
företogs, ln·arvid de 10 äldsta kadetterna tunis skötte ma
skinen, under maskinisternas tillsyn och ledning. I förbi
gående bör nämnas, att det hufmdsakligen Y ar 1 :a exercis
klassens kadetter, som kunde erhålla öfning i maskinens 
skötsel, emedan expeditionsUdens kortbet och kadetternas 
antal icke medgaf tillfälle att bibringa lika öfning åt alla. 

Den 3 September afgick kanonslupen på en behöflig 
resa till Stockl1olm och Carlberg, under hvilken maskinell 
sklittes uteslutande af kadetter, d<>ck naturligtvis under ma· 
skinisternas öfverinseende. 
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Den 4 September afgick kanonångslupen ånyo till yttre 
skärgården för att der företaga öfningar i sjömätning, och 
utvaldes härtill samma ställe, der en del af sjömätnings
officerarne Yoro sysselsatta med utförande af årets mätningar. 
Genom premierlöjtnant Anidssons berechillighet fingo också 
kadetterna, så långt tid och tillfälle medgåfYo, inhem!a huru 
dylika mätningar numera utföras, samt hliru protokollföringen 
vid Iodningarne tillgår, lnmjemte de äfven fingo taga känne
dom om de nyaste, brukliga sjömätnings-instrumenter. 

Den 11 September, sedan sjömätningarne blif\'it afslu
tade, bö1jade öfningarne ånyo med maskinens skötande, jemte 
fartygets manövrering under gång, och då ändamålet äfyen 
yar att, under expeditionen, besöka det på Finngrundet för
lagda fyrskeppet, så styrdes nord1ardt hän. Tiden från den 
11 till den 16 September tillbragtes till sjös, med undantag 
af några timmars uppehåll i Gelle, samt amändes uteslutande 
mecl öfningar i fartygets manöuerande uneler ånga eller se
gel, samt under både segel och ånga. Då räderleken med
gaf, manöuerades kring en af båtarne, som för tillfället fira
des i sjön, och ehuru l:a exercisklassens kadetter egentligen 
yoro de som all\·ändes 'id maskinens skötsel, så erhöllo äf
yen 2:a exercisklassens kadetter, under denna tid, någon 
öfning dcrmed. Den 16 ankrades i Sandhanm; den 18 
inträlfade kanonångslupen i Stockholm; den 19 var uppvis
ning för slationsbel'älhaf\aren och gurernören öf\er k. krigs
skolan, och den 20 Sept. al'mönstrades befäl och besättning. 

orvanstående lilla berättelse öfyer sjökadetternas första 
ångfartygs-expedition, som, på begäran, blil\it öfYerlemnad 
till införande i Tidskriften, kan ej harm intresse för andra 
än offlcerarne rid flottan, för hvilka lmll'je steg framåt, till 
sjökadetternas utbildning, bör Ynra tillfredsställande. 

Stockholm i December 1864. 
T. 
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Några anmärkningar om Sjömiirken m .. m. 
i en del af de farvatten, som besöktes af 
H. 1\'I:ts korvelt af Chapman under expedi-

tionen sistlidne år*). 

l:o. 

. t.ng&ende f"arvf\ttnet närmast söder ona Ålantls lutf. 

Då man, frun norra delen af Östersjön, skall söka 
Ålands haf, har man att välja mellan fyra angörings- eller 
landkännings-punkter, nemligen: Fyrarne Yid Sandhamn; 
kumlen på Svenska högarne; båken på Bogskären och fyren 
på Finska Utön. 

Af dessa an~öringsställen äro: 
SANDIIAM!\S FYHAR, Korsö och Grönskär, belägna i en in

gående vinkel af svenska kusten med, i O. t. S. och 
S. S. V. riktningar, långt utskjutande klippor och under· 
vattensgrund, samt, på sidorna af dem, åt Vester: den 
farliga kusten förbi Huf\udskär åt Landsort: och åt Ost 
och N. O.; den ännu farligare skärkusten förbi Svenska 
högarne, Svenska stenarne och Svenska Björn; 

SVENSIC<\ HÖGARi\E, belägna Ostvardt om, och utanför, 
Sandhamns-fyrames synvidd, endast försedda med några 
hvitmenade stenkummel såsom dagmärken, men med i 
Ost och O. t. N., hela 6 eng. mil, uteliggande farliga 
undervattensgrund, såsom: ''Köpmansgryndan" och "Åbä
rungrundet"; 

noG SKÄREN, ett par små, låga klippor (den största och 
ostligaste försedd med ett dagmärke, bestående af en, 

*) Officiel r~pport, uppta-gande dessa anrntirlininga r, inlernnudea 
;id ~xpeu i t i on c n s s l.ut t1ll befqlhafvande amiralen i Carlskrooa. 

Omkrino· 30 fot hö o- o-ans k a shiål, lfrsil'rti'rigl igen r öa-o ö' t:> 

målad men nurnera inblekt båk), belägna ungefär inid-t 
emellan Svenska h\igarne och Finska Utön, samt omkring 
30 eng. mil V. t. N. från de förra, och 

FINSKA UTÖ~, stillaslående fyr i sydvestrll hörnet af skär
gården ulanför Åbö. 

För öfrigt äro kusterna, på b!da sidor utan angörings
märken, svårkända, ovänliga och farliga för seglaren att 
nalkas . 

De svenska sjökort, som, för nänarande, begagnas öf· 
ver dessa fana lten och öl\er fanattnen genom Ålands haf 
och Södra Qyarken, äro: 

N:o 7. Norra del en af Östersjön, 
Litt. Il. Stockl:olms skä ;·g,flrd, 
Lilt. J. Ålands och Åbo skärgårdar, 
Litt. a. Geflebuglen, 
Lilt. g. Finska kusten från Björneborg till Å.!Jo, ocl.t 
N:o 5. Boltenhafyet. 

Af sjökorten N:o 7, Lilt. H. och Lilt. J. kan ·man finna, 
att den Söder eller S. V. ifrån kommande seglaren icke, 
under Yanliga fall, eller utan tYingande omst.ändighl'ter, när
mar sig Utön, eller nugon annan del af den, i allmänhet, 
farligare och mindre väl kända Finska kusten, utan i stället 
söker alt komma vester öm Bogskären och, synnerligen med 
Yestliga \indar, företrädesvis ''kärar" den sYenska sidan af 
farYattn et. Det är också här, som den stora, numera en 
verldshandel liknande, sjöfarlen på Norrland till allra slörsta 
'delen går fram, ehuru den, nattetid, här icke har mer än 
en enda angöringspunkt, nemligen Fyrarne vid Sandhamn, 
hvilka, genom deras belägenhet långt inne bland sYenska 
skären, lätt kunna leda den efter dem sökande, med fel
alitigl besticl>, nalkande seglaren i förderfl"el; ty står han 
för Ostligt, så kan han lätt komma in ibland d~ obelysta 
skären, från Svenska högarue till Swnska Rjörn,' och står 
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J1an för Veslligt, så Jwn han gå i land nfigonstädes på den, 
likaledes, mörka kusten omkring Hufvudskär. 

För den, som uneler den mörka årstiden, nattetid, måste 
kryssa mellan Svenska högarue och Bogskären, iir förhållan
det också mycket svårt, synnerligen för den norr ifrån 
kommande, som, med S. O.liga ell~r S. S. V. liga vinda1·, icke 
kan hålla till sjös för att söka sjörum, om han så skulle 
behöfra. 

Betraktar man sjökorten, så skall man finna, att mellan 
Swnska högarne, Bogskären, Sl'enska stenarue och ett 12 
fots grund, beläget omkring 12 eng. mil N. t. V. från Bog
skären (se kortet N:o 5 Bottenhafvet. På de öfriga korten 
är detta grund icke utsatt), är ett ganska trångt, obelyst 
flack, på båda sidor omgH\et af otillgängliga stränder och 
farliga gmnd, för hvilka, nattetid, ingen varning finnes. För 
kryssaren i detta fan·atten, ät\ensom för den söderifrån 
kommande angöraren, skulle derför en fyt· på t. ex. Svenska 
högarne, hrilka äro belägna just der fana!tnet från sydvestra 
delen af Östersjön böjer sig uppåt Ålands ha f, vara af slörsta 
nytta. En sådan fyr, om den Yore af samma utmärkta be
skaffenhet som den nya fyren rid Häradskär, skulle, med 
18 eng. mils symidd, belysa fanattnet ända till Il eng. 
mil nära Bogskären och ända till 6 eng. mil norr om Swn
ska Björn och, i förening med Sandhamns och Söderarms 
fyrar, bilda en sammanhängande, lysande gräns af mera än 
60 eng. mils längd utel'ter den fnrliga srenska kusten, på 
intet ställe mindre än 5 eng. mil utanför dess yttersta un
dervattensgrund (se Srenska Björn), men på de flesta från 
9 lill 18 mil utanför desamma, samt sålunda utgöra icke 
allenast en utmärkt ledning för kryssaren utanför Srenska 
llögarne och Skärgården norr om dem, utan de1jemte rara 
ett fullt tillförlitligt angöringsställe just der hvarje, söder
ifrån kommande, srglare l1elst önskar sig Ilafra ett sådant. 

, 1\'löjligtvis kan sättas ifråga, att det ro re bättre att hafva 
en fyr på Bogskären, men deremot torde med skäl kunna 
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anföras: att en sådan fyr skulle leda seglaren mera ostYardt 
i farvattnet än i öfrigt Yore fördelaktigt; att den farliga 
skärkusten, från Swnska högarne till Svenska Björn, deri
genom skulle Jemnas o bel y st, och slutligen: att den stora 
fördelen af en lång, sammanhängande, fyrbelyst angörings
gräns utefter srenska kusten skulle gå förlorad och icke 
kunna, af en fyr på Bogskären, mo!sraras. · 

Bogskären tillhöra dessutom, efter all anledning, icke 
SYero-e · men äfren om de vore svenska, så skulle uppröran-

o ' 
det och underhållet af en fyr på dessa aftägse liggande, 
obebodda och otillgängliga skär, blifm långt dyrare och 
besvärligare än på de närbelägna, bebodda och med god 
hamn försedda Srenska högarne. 

Numera, sedan fyrskepp blir1it utlngdt på det farliga 
Grundi~allegrundet, torde det icke heller finnas någon punkt 
på hela svenska Öster~ökusten, der en fyr skulle göra den 
stora, utomskärsgående, ~öf'arten på Norrland sådan nytta, 
som en l :a klassens fyr på Srenska högarne. 

2:o. 

Angiiencle §jöl•ort och beslu-ifning öt",·cr Å.innds 
haf och §lidra ~··ttrJu,u. 

Då man skall angöra Ålands haf från Söder eller S. V. 
är kortet LitL H. (Stockholms skärgård ) det mest lämpliga 
att de nid begagna; men detta kort har det stora felet att 
icke sträcka sig nog Ostlardt och att icke innehålla Bog
skären och det, 12 eng. mil N. t. V. från dem belägna, I 
föreg åe nde mom. omnämnda, 12-fot.s-gnmdet, lnilka båda 
farligh et er dock utgöra den ostliga begränsningen af far
latinet förbi Svenska högarne. Man måste derför äfwn an
vända kortet Litt. J. (Ålands o~h Åbo skärgårdar) och, under 
kryssnirw föra besticket ömsom i det ena och ömsom i det 0) 

andra af dessa båda kol't. Detta är, synnerligen under lllörker 
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eHer tjocka, både besvärligt och förvilla!lde, livarföre på 
l~orvetten begagnades ·ett, till kortet Litt. H. fästadt, Ila1ft 
skrif.pallpers-ark, Inarå utlades så\"äl Bogskären som nyss
nämnda 12 fots grund. 

Vid angöring af Södra Qvm·ken nonifrån, så\"äl som 
under kryssning genom d~nsamma, förefinnas samma olägen
heter som rid angöringen af Ålands h af söderifrån, nem l.: 
alt man i det trånga fan·a:tnet måste, ömsom, begagna två 
särskilda kort, Lit.t:. a. ( (ieflebugten) och Litt. g. {Finska 
!w sten från Björneborg till Åbo), !J varföre ä fr en här begagna
des ett, till kortet Lift. a, såsom förut b!if,it nämndt, till 
kortet Litt. H. fastsalt halft skrifpappers-ark, hrarå de mest 
framskjutande farli gheterna och landmärkena å fanattnets 
östra sida utlades. 

Det nya, i år ulgifna, utmärkta kortet öfver Bottenilaf
vet (N:o 5) omfaffar visserligen hela Söllra Qrarken, Ålands 
hat' och fanattnet förbi Srenska högarne och Bogskären; 
men då det är i 450

1
000 skala, så är det för trångt för att 

med . säkerhet kunna, ensamt, amändas under kryssning, 
mörker eller tjocka. 

Behof,·et af ett enda kort i 200
1
000 skala, ·öfrer dessa 

fanalfen synes derför rara gifret, ...,.- åtminstone- risade det 
sig så på korYeften, som kryssade i 3 hela dygn, från kort 
S. V. om Srenska hiigarne till kort Non om Grundkalle
grundet, och derunder gjorde mellan 30 och 40 slag. 

För att blifm tillräckligt omfattande och, på samma 
gång, icke erfordra större pappersformat än det för de ran
liga srenska sjökorten brukliga, torde ett sådant kort böra 
förläggas mellan: 

Lat. N. 58° 57' - något Söder om Hufrudskär, och 
" N. 60° 47' - nägot Norr om Grundkallegrundets fyr• 

skepps synridd, samt mellan 
~ong. O. l 8 o 35' - något Ost om Hufvudskär, och 

" o_. ~0° 50_' - Jlågot Ost Olll ~ogsMre~. 

57 

En särskild segel- och kustbeskrifning borde åtfölja ett 
sådant kort, ty ''Den Swnska Lotsen" är så ridlyrtig och 
innehåller så många inomsliärsledsbeslfri{ningar, som den all
männa, utomskiirsgående, stora sjöfarten icke behrlfver an
lita och aldrig skulle kunna amända~ att den der igenom, 
såväl som genom det fina, täta trycket och sjelfra innehål
lets anordning, är särdeles villsam och srår att begagna. 
Särs k i!llt är detta fallet med beskrifningen ö f\ er ifrågava
rande trånga fanatten, lnilken måste sökas dels i olika 
häflen och dels på mycket frånskiljda ställen i samma häfte, 
så att man, med ganska mycket arbete, måste hafm inrättat 
sig ett särskillit handregister öfver hrar de vigtigaste upp
girtema anträll'as, om man icke, i behofrets stund, skall 

söka förgäl\es. 
Det torde derför, med skäl, kunna sägas: att ett kort, 

l. ___ 1 ___ skala öfver fanattnen genom Södra Qrarken, 
:.!OUUOU ' ._.. 

Ålands haf och förbi Svenska högarne och Bogskären, med 
dertill hörande särskild segelbeskrifning, skulle, för den 
stora utomskärsgående sjöfarten på Norrland, nra af stor 

nytta. 

3:o. 

Den i Sverge, synbarligen, allmänna regeln att hYitmena 
llåkar och fyrtorn synes, uneler vissa förhållanden, icke rik

tiot svara mot ändamålet. Då håken, eller f}Tlornet, står 
" på en låg strand, med bakomliggande högre, mörk kust-

sträckning, så är, utan trifrel, den hrita färgen den mest 
fördelak tiga; men så tyckes icke förhållandet y ara n:ed högt 
l.Je)äo·na eller fullt fristående, sjömärken. Srartklubbl:'ns 

o ' o 

fyrf orn t. ex. (Alands haf) ståt· framför en hög och mörk 
kust.sträckning,' emot hv\lken det ursldljes utmiirkt väl just 
emedan det "lyser så lnilt"; men så är icke fallet med 
t, ex. fyrtornet på Ölands södra udde, som reser sig högt 
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och fritt öfrer det bakomliggande, låga landet, eller med 
Utklippans fyr!Jygguad, Inilken, på alla sidor, omgifves en
clast af ratten. 

Dessa sednare fyrbyggnader äro, synnerligen under sol
rök eller disig luft, mycket sråra att urskilja, äfven på så 

nära håll som 6 a 8 eng. mils distans, och hul\udsakliga 
orsaken dertill kan icke vara n.ttgon annan än deras ljusa 

färg, hvilken, i disigt räder, fall er nära tillsamman med 

sjelfra luftens färg. Under loppet af sommaren obserrerall es 

detta förhållande, flera gånger, ombord å konetten, och då, 
Inad Ulklippan beträffar, det ofta inträffade att vi kunde se 

det svarta taket på sjelf1·a fyrbyggnaden utan att, på långt när, 
lika tydligt kunna urskilja dess breda, hrila väggar, så kan der

till icke gifras någon annan orsak än den, här of1an, angifna. 

Det är också en väl känd sak, att stränder, bestående 
af ljus sand, ä!\ensom land, då det är bet äc kt med snii, äro 

svårare att upptäcka och urskilja än en Ya nlig, miirk kust, 
och äfven hä rar kan man sluta till, att en fritt stående båk, 

eller fyrbyggnad, lättare urskiljes på afständ, då den ät 

mörk, än då den är ljus. Den mest lämpliga färgen på så
dana sjömärken torde nra den tegel röda. 

Af alla större sjömärken, som under expeditionen sågas 
från korn~tten, framstod intet enda så tydliz;t som båken Yid 

Häfringe. Denna 'JJi\k, som llal· mörk färg, är på mitl! eu 

delad af en bred, !nit rand, och denna skyldring hade en för

Yånande fö rmåga att skarpt och tydligt genombryta almosf'eren. 

Ulklippan och Olands Södra udde äro angörings- elle1· 
bestickpunktcr, som allmänt sökas af den stora, förbigående 

Östersjöfarten, och då fyrbyggnaderna på båda dessa ställen, 

såsom redan blif'Yit närnndt, ona äro s1åra att, såsom dag
märken, urski!J·a, så torde det, om det i iifl'i <rt låter sia o-öra 

ö ö:;, ' 

vara skäl försöka, hurnYida de icke skulle Yinna betydligt i 

sigtbarltet genom a1t fä1·gas tegelröda och förses, likasom 

Wifriuge bäk, med ett kring deras m id t gående bredt, lnitt l.Jälte. 

A. ll. 

!{ej s er liga Rys k a Ängklipperten 'V" sadniks 
strandning på "Goltska Snndön:' den 

24 Augusli sisUidne ål'*). 

Ryska Ångldi pperten Wsadnik, byggd af trä, 250 fot 
öfver stäf, med mas!i:in af 300 käslkrart.cr, bestyckad med 

3 kanoner hvaraf en akterut, en midskepps och en förut, 
och med en besät!ning af 13 ofl\cernre och 130 man gjorde, 

under sistlidne år, tillsamman med ett annat ryskt örlogs

fartyg, hYarå ranns amiral, en proflur i norra delen af Öster

sjön. Den 2-! Augusti befunno sig båda rartygena O. S. 0-
varrlt om Gottska Sanclön, någonstädes mellan GottlaHd och 

"Hyska rall en ", Wsadnik styrand e, i amiralskeppets köl

·vatlen, N. V. nmlt. htin, Kl. 4 ene nniddagen började amiral
skeppet "gå med ånga", utan alt dock nttgon signal derom, 

kunde förmärkas ornborll å Wsadnik, hYilken fortfarande en
dast begagnade segel. Vinden som Yid ti!H'ället Yar frisk 
från O. N. O. öf;ergick emedler!id till full storm med regn

tjocka, hYarl'öre Wsadnik snart förlorade Ami ralen ur sigte, 

dock fortsättande kursen N. V. Yardt hän. Klockan omkring 
1 O eftermiddagen, då Wsadnik låg och d re f' för små segel, 
gafs ord er att elda upp i maskinen och på samma gång lo

dades, hYanid erhölls 23 famnars djup. Kort derefter, ocll 
innan ångan ännu "fåtts upp", Yarsnacles land genom mörk

ret och tjockan, tätt på lä bog, och innan nEtgon räsendt

lig åt.gärd till ankames klargöring och fällande, hrarom order 

genast gal's, hunnit Yidtagas, stötte fartyget med sådan Yåldsam-

*) Efte;- fyrm:i ,tn ren pfi "Sandbn" J. Bour·;;ströms rapp or t om för

loppet, tili chefen för· Södra Lolsdislriktet. Uppgiflerne om de till
dra~cl se r m. m. som Bourg, lrorn sj,_, lf icke ~;.rrit i lillf:ille att ~se, 

elle"r l;ontroll cr,J, anger· han sig hafva c rh~l!i t af en ombord å Wsarl

nik varunde "civil-ingeniör" Hoii<Jncl e:·, förmodligen r.n tlf maskiui
sterne, och aLt dömrna af namnet., till börden sv~usk. 



60 

het att masttopparue bräcktes och fartyget kastades öfYCr pä 
babords sida, I denna ställning, hvarunder brottsjöarne öf· 
versköljde däcket, kapades fock- och stormasterna, hvaref
ter fartyget åter lade sig rätt. Strandningen skedde kloc
kan mellan 10 och 11 på aftonen. 

Så snart masterna blifvit ]{apade var den första åtgärd 
som vidtogs att kasta raketet·. Flera sådana uppskickades un· 
uer natten, men ingen af dem kunde ses af fyrbetjeningen, 
det enda folk som finnes på ön, dels emedan en skogbevuxen 
landhöjd ligger emei!an strandningsstället och den motsatta 
iindan af ön, der fyrarne stå, och dels i följd af den star
ka regnljockan. Fyrbeljeningen erhöll också ingen Yetskap 
om strandningen förr än följande morgon klockatl 7 då en 
man ar besättningen, som lyckats nppnå land, ankom till 
fyrstationen, och med hvilken, sedan han erhållit torra klä
der, fyrmästaren och hela fyrbe1jeningen tillsamman, så som 
det af rapporten Yili äynas, 5 man genast begåfvo sig till 
strandningsst fillet. 

Emcrllertitl hade, då ingen hjelp från land förmärktes, 
åtskilliga försök unrler natten gjorts från fartyget för att 
uppnå stranden. Först hoppade en tilltagsen karl af besfiLt
ningen öfrer!Jord, för att simma i land, hrarvid han dock 
omkom. Derefter gingo två officerare, läkaren och 6 man 
i en af låringsbåtarne, med hrilken de skulle försöka att nå 
stranden, men rid !Jutens sättande i sjön, kapades ginorna 
så ojemnt, att båten blef hängande upp och ned i främsta 
båtginan, hrarvid de flesta, som Yoro i den föllo öf\erbonl 

' ' och en srår brottsjö som i detsamma öfrersköljde båten, 
bortspolade de öfriga så alt alla nio omkom mo i bränningarne. 

Efter detta misslyckade försök gjordes en flåte på hYi l
ken en "konstruktions-officer" (förmodligen en maskiuist) 
och en af manskapet försökte att uppnå stranden, men båda 
spolades ilfyerbord och "lllefro borta';. Pcrpå förfärdigades 
en större flåte på ])rilken 3 man af besältningen gingo onb 
bonl, men de nådde icke huller st randen, ty den starka nord· 
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ostliga strömsättningen förde ii1Hen ut till sjiis, der den dref 
omkring hela natten och följande dagen till dess den slutli
gen, i följd af inträffad Yindsföränd ring, drefs i land något 
N. O. om "hamnref\·et" Y id det s. k. "b öga landet", der tYå 
man omkommo i bränningarne. Den tredje rleremot, hittades 
fram på förmiddagen den :26, uppkastad på land. Ehuru 
nästan liflös, kom han sig dock sedermera. 

Sellan försöken med flåtarne misslyckats gjordes, fram 
emot morgonen, ytterligare försök att, medelst båt., uppnå 
land. För detta ändamål utstacks först ett stycke af en SYå· 
rare tross, hvarefter en båt najades "tiii bugten" af den· 
samma, men redan Yitl sidan af fartyget, och medan ännu 
endast' tre man hunnit nedgå i båten, fylldes den af en brott
sjö, ln-anid de h å drunknade, men <len tredje lyckades att, 
simmande korll!na i land. Det rar denne man som ankom 
till fyrstationen och som, genom sin nänaro på ön och ge
nom sitt tillstånd i öfrigt, ty u!!rycka sig begripligt kunde 
han icke, gjorde klart för fyrbeljeningen att en strandning 
hade egt rum. 

Då fyrbetjeningen klockan half 9 ankom till strandnings
stället, ungefär en engelsk mil sydYart om den så kallade 
"kyrkudden" stod fartyget med fören mot land, omkl'ing 50 
famnar från stranden, som öfyerallt bestod af sand, och med 
ett djup af 5 fot Yid förstäl\en, 8 fot midskepps och 13 fot 
akter. Sjön som gick hög ocl1 våldsam, bröt ofta in ii(\er 
akterskeppet och gick långs däck åt fören, lnanid fartyget 
alllid högg, mer eller mindre Yåldsnmt. Vid ett förnyadt 
försök att uppnå stranden, lnilket !Jlil\it g:jordt kort före 
fyrbe1jeningens ankomst till stället, hade det emedlertid lyc
kals 3 officerare och 5 a 6 man att komma i land, men af 
en eller annan orsak, hade båten som de denid begagnat, 
gått ifrån dem. De Yoro derl'öre sysselsatta med att inhala 
på sladden af den tross till lnilken tåten, så som l'örul blif
Yit nämnd!, Yar fäslad och som bränningen kastat i land, i 
al'sigt att derigenom dra båten, som låg på ha!fY<l aL;tfmdet 
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mellan stranden och fartyget, i land. Fyrbetjeningen böJjade 
också genast att hjelpa till härmed, men oktadt trossen fira
des ombord, och halades Yi!Iigt i land, förlllef dock båten 
allljemt på samma sUille, emedan najningen slirade och den 
långs stranden löpande strömmen jemte baksjön höll honom 
ut från land. Fyrvaktaren Siclen gjorde då, med en ända 
omkring Jifret, ett försök att komrna ut till båten, men miss
lyckades, emedan han oupphörligt kastades tillbaka af brän
ningarne. Han gick då, jemte trå andra af fyrbeljeningen, 
i en mindre båt<>), med hrilken de försökte att hala sig 
fram under trossen; men komne nära den andra båten, fingo 
de en brottsjö, som slog dem trossen ur händerna oclt fyllde 
deras egen båt, så alt de, endast med största ansträngnin
gar, lyckades åter nå stranden. 

Sedan, i följd af tecken fr ån land, sekonden på fartyget 
låtit flera bugter nf trossen, på en gång, kastas i Hj ön, jemte 
att det samtidigt gafs villigt ut på densamma, skar !Jåten 
med aktern mot land och kom den· id så nära, att den kunde 
nås med en båtshake och halas till stranden. l\'u frigjordes 
trossen genast från båten och fäst ades omkring ett, i land 
Yarande, "nflkstycke", hYarefter den dörhalades ombord, 
men ku nde ej tagas så styf som erforderligt varit, emedan 
fartyget, so:n stundom "högg" mycket svårt, derigenom lätt 
!;.unnat spränga densamma. 

Kl. 11 f. m., då slirstol, försedd med smäckra ändar 
fdin land och från fartyget, väl hunnit blif\a stucken på 
!.rossrn, och denna ånyo något dörhalad ombord, började 
ilandhaluingen ar de skeppsbrutne, lnilka, i följd af den 
icke tillräckligt styflfl trossen, Ofta YOrO långa delar af rä
gen under ratten. \'åta, frusna och ofta änl!sliga kommo 
de i land, genast glirande sitt korstecken fiir bröstet, brar
erter de artogo kliiderna och hjelpte hnrandra att unrida 
Yaltnet, samlande sig omkring de eldar, som fyrbeljeningen 
uppgjort, och vid hrilka de så sm åningom återlierutade sig~ 

") l!v~lifr[l!l denna båt erh[tllils, är id:c omudmndl. 
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KL 4 e. m. l1emskickade fyrmlistaren de hå af fyr
betjeningen, som hade l:a vakten, men qrarslannade sjelf 
med de båda andra för alt fortsälta räddningsarbetet, hrilket 
fo rtgick till kl. 11 på aftonen, då alla lyckligt kommit i 
land, förutom 9 man, som beslutat sig att under natten qrar
stanna å fartyget. 

Erter slutallt bergningsarhete förrättades bön af hela 
besättningen, och sedan chefen befallt alt några man skulle 
qyarslanna Yid eldarne på stranden, åtföljde han, och alla 
de öfriga, fynnäst.aren till "Österbo", der besältningen och 
en del af befälet inqvarterades. Chefen, och de öfrige ofli
cerarne, inlogerades i boningshusen vid fyrsta tionen. 

Under hela bergningsa rbelet bröt sjön stundtals öfwr 
fartyget, på samma sätt som den gjort från bii1jan. 

Följ ande dag, eller den 2() Augusti, hade ~jön lagt sig 
så betydligt, alt de ombord fl'annrancle redan på morgonen 
hade kunnat gå i land i Låt, der\id medtagande en del lirs
förnödenheter. 

Den 27 Augusti rar rädret så godt och sjön så smul, 
att bergoing af såräl proriant som en del imenlarier kunde 
yerkslällas. Flera lik af de drunknarle upptogos på södra 
sidan af ön, der strömmen hade landsatt dem. 

Den 28 afsegl<a!e fynal-:laren Sidcn till Fårösund, med
hafYande rappor ler till såYäl lotsfördelningschefen på Gott
land som ryska koasu ln om olyckshändelsen. Sju anträffade 
lik begro!\os samma dag. 

Den 29 for: sal! es bergningen af fartygets imeHtar ier. 

Den 30 om morgonen ankom bogserångbåten "Färdig" 
till strandningsstället från Stockholm och afgick samma dag 
till Fårösund med en ofiicer och 25 man af den ryska be
sättningen, jemte en del bergade efl'ekter. Den fortfor sedan 
att, Yid passa nde räde rlek, göra turer mellan strandnings
stället och Fårösund, medförande dels eli'ekter, dels manskap, 
efter omständigheterna. 



Den 31 ankom ryska konsuln i Wisby med "Färdig" 
och ätenände samma dag till Fårösund. 

Den 4 September på morgonen ankommo ryska ång· 
klipperten "Jacltout" och ängskonerten "Wladimir", på Ini l· 
ken sednare den förut omnämnde amiralen Yar ombord. Han 
gaf genast befallning om att på allt möjligt sätt lä tJa Wsadnik, 
hYarföre kanonerna rullades öfYerbord, och stenkol, krut, 
kulor, skrå m. m., jemte hela tak !ingen, kastades i sjön, 
Inarefter fartyget "ombrokades" och pumpades läns, men 
allt detta oaktadt lyckades det icke för de båda ångfarty
gens förenade krafter att draga Wsadnik loss. 

Den 6, seelan alla försök att få Wsadnik på flott vatten 
misslyckats, skiljdes de båda fartygen från lnarandra. Klip
perten gick till "Siite" för att intaga kol, och amiralen gicl' 
till Cronstadt för att skicka flera fartyg till hjelp. 

Den 7, 8, 9, 10 och 11 September fortgick, så ofta 
vädret medgaf, bergning af Wsaclniks qya rvarande inYentarier 
och e!Yekter, l11ilket allt togs ombord på ''Färdig", som der· 
med afgick till Fårösnnd. Äfren anträfiacles, under dessa 
dagar, fyra ilandförda lik, hYilka begrof\os bredvid de redan 
förut jordade. 

Den 12 ankommo till strandningsstället ryska ång'fre· 
gatten "S vetlana" , 450 hkr., samt ångklipperlarne "Schemt
schuk", "Isomroud" och ''Jacllout", Juanlera 350 hkr. 

Den 13 på ef'termiddagen, då större delen af Wsadniks 
maskineri lJii fvit utlnget, fartyget länspumpallt och ombrokadt 
med fem sråra kablar, gjordes försök, af fem ångfartyg, 
med sammanriiknadt 1,5Ei0 hästars kraft, att släpa Wsadnik 
af grund, hvilket också utan svårighet lyckades. Den bog
serades omedelbart derefter till Cronstadt, dit chefen och 
några af o!'ficerarne medföljde. 

Den H,· sedan "Sretlana" intagit alla de ilandbergade 
effekterna, jemte resten ar besättningen, afgick äf\en den 
till Cronsladt. 
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· Den 15 gick fyrYåktaren Sicten rund ön för ~tt iifterse 
om någon af de drunknade hade blifvit "ilandsati"; hvarvid 
han påträlfade 4 lik på den s. k. S:t Anne-udden:' Derj~mte 
anträffade han äfven en lefvande ryss, af ': ån'gklipperten 
"Isamrouds" besättning, hvilken hade gått vilse '6~h derunder 
blif,it sj uk. Hnn erhöll rård och logis hos -; fyrfulästaren och 
tillfrisknade snart. 

Den 17 September begrofvos de fyta af Siden funna 
liken. ,i ' ' 

Den 3 Oktober ankrade vid ön, flit ;storm; ryska han
delsskonerten Nikolai, kapten Björk,ltflitl~"' hemma i Petersburg 
och destinerad dit, på resa från England. '; l\Ied detta fartyg 
återsändes den qvarblifne ryske matrosen. 

Samma dag anträffade Siden ännu en död man af Wsad· 
niks manskap, hvilken låg uppfluten på land nära strand
ningsstäliet. 

Ett dykarefartyg har sedermera, tvenne särskilda gån
ger, försökt att upptaga de öfverbordkastade kanonerna m. m., 
men detta har icke lyckats. Såväl kanoner som takling, .... 
och alla öfriga effekter, ligga djupt nedgräfda i sanden, så 
att blott obetydligt deraf kan synas. 

Fyrmästaren prisar den villighet och raskhet, som fyr
betjeningen vid bergningsarbetena ådagalade; men till~gger, 
att fyrvaktaren Siden denid utmärkte sig framför alla de 
öfriga. 

En tusenpundig Kanon. 

I April 1861 insände kapt. Rodman till Förenta sta
ternas i Norra Amerika, Krigs·Departement en så lydande 
rapport: 

"Den fullkomliga framgång som följt tillverkningen af 
15-tums kanonen och försöken dermed, lemnar intet tvif
vet om vår förmåg'a att kunna tillverka pålitliga kanoner · 

5 



ar större kaliber än 20 tum och att med lätthet, utan be
hof af maskineri, servera och ladda sådane kanoner. En 20· 
tums kanon af en kalibers tjocklek, 210 tum lång i loppet, 
och hvars hela längd vore 20 fot väger ungefär 100,000 
skålpund. En solid spher af jern, 20 tum i diameter, väger 
omkring 1,000 skålp. En ihålig kula med 20-tums yttre diam. 
och 6, s s tjockt gods, väger ungefär 985 skål p. Den van·• 
liga bomben behöfver icke mer än 3! tums gods och skulle då 
väga circa 725 sldllp., samt fylld med 38 skålp. krut, vore hela 
ligten för den laddade bomben ungefär 763 skålp. Bomber 
med endast 3 tums gods kunna afskjutas utan att man be
höfver befara att de sönderspringa uti kanonen; sådana vä
ga omtrent 657 skälp., och laddad med 48 skålp. krut circa 
705 skålp. Antager man samma method för laddningen som 
för 15-tums-kanonen, skulle nio man, nemligen 4 vid hvarje 
sida i handspaken, kunna ladda 20-tums kanonen med nära 
nog lika lätthet som fem man ladda 15-tums kanonen, till 
cch med sju man skulle kunna ladda den förra. Kru(]add· 
ningen som behöfyes för att gifva vanlig hastighet åt ett så· 
dant skott skulle blifva circa l 00 skål p. Anslagskraften af 
den ofvannänmde lanliga bomben bör blifva lika med sex 
stycken l O-tums solida kulor och af den förstnämnda sorten 
betydligt öfverträtl'a den af 7 stycken lO-tums solida kulor, 
samt den förstörande verkan en sådan bomb kunde utöfva 
mot pansarskepp och flytande batterier, jemförd med l O-tums 
skott, skulle proportionsvis blifva vida större då hela dess 
krossande kraft vore samlad i en enda punkt på samma tid, 
under det dc mindre skotten oundvikligen skulle blit\a sprid
da både hvad tider och anslagspunkterna beträffa. 

Öfvertygad om riktigheten af grnndsatsen att den för
störande verkan af projectiler, på ett föremål med stark 
motståndsförmåga, tilltager i högre grad än deras kalibrar 
och icke tviilande att kanoner af större kalibrar lätt kunna 
tillverkas - om än 20 tum vore ungefär den största kali
ber som i ,·erkligheten beqvämt knntle laddas och manöue· 
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ras titan att man behöf'ver tillgripa rnaskirtert - samt då. 
det icke är sannolikt att något fartyg skulle kunna motstå 
denna kaliber; får jag föreslå att 20 tum blifver den kali
ber som nästa gång kommer att pröfvas." 

Denna idt!; så klart formad i alla dess detaljer i tan
ken hos denna artilleri-officer för tre år sedan, är nu för· 
kroppsligad l solid metall. 

Den fot;Sta 20-ttims kanonen och äfven den största pjes 
nr praktiskt artilleri som någonsin blifvit formad, ligger nu 
på varfvet vid Fort Hamilton åtta mil nedom New-York. Myn
ningen är märkt med "20-inch, N:o l; Fort Pitt, 1864, 
116,497 pound's." 

Dimensionerna af denna jette-kanon äro: hela längden 
20 fot 3 ! tum; kanalens längd 17 fot 6 tum; största dia· 
metern 5 fot 4 tum; minsta diametern 2 fot l ö tum. Kant" 
marens botten är helt enkelt half-spherisk. Kanonen är gju· 
ten i Pittsburg den 11 Februari 1864. 

(The Scientiftc American, Oct. 1864.) 

S"enska ångsluparna bedömde af utlänningar. 

En engelsk resande skrifver från Stockholm: 
...;....._.__,._~ ______ _.... 

- Medelst en tilläggningsbrygga nära i jemnhöjd med 
vattenytan, äro vi istånd att gå ombord på den nättaste lilla 
propellerbåt man kan tänka sig. Båten vändes af en gosse 
medelst en båtshake och rusar i väg med förvånande fart. 
Dessa farkoster, Stockholms gondoler, äro omkring 50 fot 
långa och 8 till 9 fot breda med ångmaskiner från l till 5 
hästar starka. Dera9 maskineri synes för mina, i yrket obe· 
kanta, ögon särdeles kompakt och enkelt. Pannorna prof· 
vas till 120 'fE tryck pr qvadrattlim, medan 60 'fE är det 
bögita, bvarmed de> efter författning, få belastas. Den lilla, 
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midt öfver axeln stående cylinderns diameter och llöjd kän
ner jag icke; men indikatorn visad~ st~ndigt på 59, så att . 
intet tillåtet ångtryck gick förlorad t. Man begagnar cokes , 
till bränsle, och alla maskinens delar ligga öppna fdr åskå~ 
d~n~e, utom axeln. En bänk sträcker sig rundtomkring hela 
båten och tält finnas öfYer för- och akterskeppen. Frusna 
passagerim kunn~ hålla fötterna mot pannaFI eller sätia sig 
nära eldstadsluckan, under det andra, som föredraga en sval · 
plats, må undvika mas~inisten och dess fnysande tjensteande, 
i det de placera sig akterut hos befälharvaren eller förut 
hos gossen. Huru denne sysslar! Han eldar, han "bär-af", 
han "gör fast" och upptager derjemte passagerames afgil'ter. 
Denna ungdom föreställer i sjelfva verket besättningen, och 
kan åtminstone icke fela af brist på befäl, enär han har 
tvenne fullväxta karlar, såsom sina förmän. Han bär en 
skinnmössa fylld med messingsmärken och skiljemynt, samt 
genomgår ceremonien, att först sälja dessa märken för ) O. 
öre stycket (motsvarande 3 halfpence) och att kort derefter 
sjelf återinsamla dem, hvarvid jag föreställer mig att hans 
venstra hand håller en slags kontroll öfYer den högra, för 
att stärka hans rättskänsla. En af mina Yänner, som ville 
upplysa om rätta förhållandet med denna slags kontroll, på
stod att det egentligen · var befälharmren på båten, som ex 
officio skulle emottaga de försålda märkena. 

Mången torde önska att veta huru fort Yi ånga i Yäg 
på d~ssa små båtar, och jag skulle vilja angifra 7 knop i 
timmen, såsom vår minsta och l O vår största fart, ty båtar
nas storlek är m~'cket olika och af deras små dimensioner 
följer att några fot mer eller mindre på längden, äro att 
jemföra med en tum till eller ifrån på , en näsa. Man har 
sagt mig att en sådan "ångslup", ny, fullt utrustad med 2 
bästars maskin och utrymme för 60 personer, här kostar 
mindre än 300 guineer. De bafva alla en smakfull form, 
äro bygda af jern med rund akter och skarp bog samt har
va b,~tyd!igt s~råqg._. D.et är en stor fördel för Srerge att 

bafva talrikt med sådana båtar på dess inomlands farvatten, 
·men derjemte äro· de förtjusande små lustfartyg på dess flo
der, Yikar och insjöar. En engelsman, som önskar försöka 
dem hemma i Ennland kan oöra det för ungefät· L. 400 

o ' o 
(7200 rdr rmt) och få den köpta båten sig tillskickad på 
;något fartyg med trälast, men han må kke vända sig ~iii 
mig för vi!Jare upplysning, ty då -såg }et ut som om )a~ 

dolt en annons under min anspråkslösa berättelse från en, 
"liten lustfärd Lill Djurgården." , 

Engelska räddningsbåtarnes verksamhet 
· år 1864. 

·under år 1864 hafva räddningsbåtarue vid engelska kli· 
-sterna räddat 432 menniskolif samt bidragit till räddning af 
37 fartyg. Dessutom hafva på samma tid 266 personer blif
vit undsatta i sjönöd. genom landbåtar och andra medel, hvar
vid lifräddningssällskapet utdelat belöningar, så att d~tta 
förtjenstfulla sällskap genom · sina bemödanden och uppn1un
tran föranledt bergoing af 698 menniskors lif. Dervid har 
1,500 L. sterling och 22 hedersdiplomer blifvit utdelade. 
Lirräddningsbåtarne harva utom dess · 48 gånger föranledts 
genom nödsignaler att utgå till nödställda fartyg, Iivilk.a se
dermera icke behöft deras biträde. 



Verkställda arbeten m. m. vid K; Flottans 
stationer år 1864. 

Carlskrona Blation. 

Fdrdigbyggda fartyg: Fyrfartyget Grundkallen, satt 
sjön den 25 !faj. Under hösten aflemnadt till lotsverket; 

Två st. större lotsbåtar och 
Två st. lifräddningsbåtar. 

Fartyg under byggnad: Påbörjat nybyggnad af reserv. 
fyrfartyget Falsterbo. Arbetet dermed fortgått sA, att bär
bult, fläckplanka och slingerbalkar, vid årets slut voro 
fastsatta . 

.Fartygsreparationer m. m.: Korvetten LrTgerbjellre er. 
hållit nytt däck, och ängkorvetten Orädd gjorts klar för in
tagning af nya pannor; hvarj!lmte diverse reparationer och 
tillverkning af rundhult m. m. egt rum för ånglinieskeppen 
Stoc/iholm och Carl XIV Johan; ängfregatten Vanadis; ån g. 
korvetterna Gej/e, Thor och Orädd; fregatterna Josephin.e 
och Norrlräping; korvetten Najaden; briggarn e af' Wirsen, 
Glommen och Gladan, samt litskilliga mindre fartyg, och 
omkriqg 50 st. barkasser~ slupar och jollar, blifrit mer eller 
n1indre reparerade. 

.Fartygs slopning! Afslutat linieskeppet JJ!anlighetens, 
kanonskonerteq Ehrensl1ölds och en vattenskutas ~lopning. 
~örjat slopa linieskeppet Fiiderneslandet . 

.Fartyg, utrustade till e::ppedition: Ånglinieskeppen stock· 
holm och Carl XIV Johan; ängfregatten Vanadis*); ängkor
vetterna Gefle *), Thor och Orädd; ångfartyget Baltler; äng. 
!!luparne Heimdal och Pilen; fregatterna Josephine och Norr
/löping; Jwrvetten af C!wpman ,· briggarn e Snnppopp, af Wir.,. 

*) Vanadis och Grjle, som under loppet af sommaren hemkomma 
från expedition sedilu föregående år, utrustades åpyo i September, 
för 11tt van1 borta Quder viutcrp. 
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sen, G lommen och Gladan; galeasen J(amelen; -2 sandsTrut or 
och 4 last-espingar; stationens iingmudderverli; till lotsverket 
öfverlemnade fyrfartyget Grundfiallen samt lotskuttern Ellida. 

Fartyg, a frustade och upplagda: Alla, till expedition 
utrustade, fartyg J1afva åter blifvit vid stationen upplagda, 
med undantag af Grundkallen samt Vanadis och Gefle, hvilka 
båda sistnämnda ännu äro ute på expedition. 

Fartyg, som bli{vit dockade: Briggen Gladan; korvetten 
Svalan; galeasen J(amelen; ångfartyget B af der; engelska 
"pleasure-yachten" Eothen; ängfregatten Vanadis). ängkor
vetten Gefle ). skonerten Aclive och ängkorvetten Orädd, hvar
jemte Docksätten varit intagen i docka. 

Taklingar och segel jemte öfriga inventariepersedlar, 
tillhörande under året utrustade fartyg, hafva blifvit öb-er
sedda samt, der så erfordrats, reparerade. 

Nya sjukhusby,qgnaden: Fortsatt med imedningen; bo
ställsvåningarne färdiga; afslutat byggnadernas utvändiga 
rappning. 

Amiralitetskyrtoans reparation invändigt afslutad, samt 
ny predikstol uppsatt. 
· skeppsdockan N:o 2: Botten samt två sidopallar i doc-

kan färdiga; stenhuggningsarbetet fortfarit. 
Gamla reparationsducToan: Fortsatt sprängning för doc

kans förlängning och, till en del, fördjupande. 
Betydlig iståndsättning af nya dockornas trädportar; 

omb)•o-o-nad af östra vindbron, och reparationer å hus och ee o 
byggnader verkställda; planerat och stensatt gården vid hats-
manskasernen, samt upptagit 102,507 kubikfot mudder ur 

varfshamnen. 
Diverse tillverkningar: 

Apterat 6! tums bomber för perkussion . 
dito d:o för brandrör ..•••. · 75 , 

239 st. 

Skarpa patroner till reftlade gevär . . . . . . . • · 31 ,000 , 
till slätborrade gevär . . . . . . 4,000 , 
till pistoler . . . . . . . . . . . . 12,000 , " 

" 
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Brännare . . • . • . , . . • • . . • • . • . . • ". . . , 1 ,400 st. 
Blänkfyrar .• , • • • • . • • • • • . . • . . . . . • . 205 , 
Slagit trossar och kablar • . . . • . . . • . 1 ,391 ((fifr. 45 n. 

Båda {ästningstor·nen N:o l och N:o 2 blifvit .bestyckade. 
Börjat tillverkning af ett st. saltvattens-distillerings• 

apparat för fästningen Drottningslrär. 

E~ercisskolans Yerksamhet har fort.gått hela året under 
ledning af äldste instruktionsofficeren, biträdd af tillsammans 
l O officerare, S j{onslaplar och 6 l:a klass matroser, hYilkn 
såsoril instruktörer periodiskt tjenstgjort lid skolan. 

Pti öfningarne hafva deltagit: 
A:t repetera kur.~en: 11 sekundlöjtnanter, 25 konstaplar, 

17 styrmäil, 2 skeppare, 14 l:a klass matroser och l 07 
båtsmän. 

All pafisera grtlderna: 8 sekundlöjtnanter; godkände, 
All genomgll instrulitörsliUrsen: 3 marinorticerare, 5 ma. 

troser och jungm~n; godkände. 
All genomgtl lwnonlwmmendörskursen: 28 matroser och 

juf!gmän, no bått>män, H marinsoldåter och 6 skepps .. 
gossar. 

All genomg4 kursen i allmänhet: 73 mat1·oser och jung· 
män, och 236 båtsmän, hvaraf 28 Yarit rekryter. 

I korporalskolan har lenmats UI)denisning tUl q3 båts. 
män, 4Yaraf 7 ~enom~~tt skolan. 

Stocliholms atation. 

Klargjort och rustat alla till expedition anbefallda far
tyg, tillhörande stationen, lotsverket och sjökartekontoret. Un
dersökt fartygen i och för general-llottbesigtningen. Drifvit 
och satt i sjön 4 försålda kanonslupar och l mörsarefartyg. 
Reparerat 2:ne mörsarefartyg, åtskillige kanonslupar, kanon· 
jollskjulen, diverse boställen och kaserner samt roddbåtar. 
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Försett och reparerat inYentarie·' och läderpersedlar för j{a· 
nonångsluparne, gymnastikens inventarier, och artilleri.skolans 
gevär. Slopat 3 bombkanonslupar och 2 landstignlngskanon· 
slupar. Nybyggt åtskillige båtar. TiiiYerkat åtskillige ma· 
skindelar för stationens ångfartyg, smide för tvenne mörsa· 
refartyg, kanonsluparne och roddbåtar. Apterat bomber för 
percussionsantändning, förfärdigat frictionsrör, gevärs: och 
pistolpatroner, ammunitions· och patronlådor, samt bats~gel 
och kajutinYentarier för kanonångsluparne. Rengjort geva~en 
och handYapen i förråden. t:ndansprängt berg till planenog 
af gården vid båtsmanskasernen. Ombyggt östra brobänken. 
NedrifYit Kongl. fön·altningens llf sjöärendena gamla maga· 
sin, samt afröjdt och planerat platsen. Uppsatt en kanonr~lf
lingsmaskin. Afrustat alla från expedition hemkomne, statJO· 
nen tillhöi·ande fartyg", äfYensom lots- ocll postverkets samt 
sjömätningsfartygen, förse~t och kompletterat . dessa fartygs 
inYentarier, samt upphalat di\'erse ångbåtar, skärgärdsfartyg 
och båtar på htnd, 

Arlilltwi·e:»e1·cissTwlnns verT1samhet har fortgått hela året, 
utan annat afbrott än det, under sommarens exerc isexpedi· 
tioner, nnliga. 

Under )O(lpet af 1\laj månad har med exercisskotans man· 
skap företagits en 10 dag!)rs e11.pedition med kanonångslupen 
Aslög, en landstigningskanonslup och en kanonjoll, h\'anid 
besättningsstyrkan utgjordes af 3 officerare, 15 underoffice
rare, 7 4 kanonierer och artilleribåtsmän. Tiden användes 
hufvudsakligen till målskjutningar och sköt hYarje man der 
under följande antal skott: 

Med kanoner . . . • . • . • . 9. 
slätborrade geY~r ••.. 20. 

" , relflade dito ..•. 15. 

Pistoler . . . . . . . . . . 1 O. 
" Hvaröf1er de insände protokollen uhisacle goda resuHater. 
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Såsom instruktionsofficerare hafva tjenstgjort: Premierlöjt
nant Ankarkrona från årets början till den 1 April och pre-
mierlöjtnant Broberg under hela året. ' 

Såsom instruktions-underofficerare hafva tjenstgjort två 
underkonstaplar och en öfverkanonier. 

I skolan hafva öfvats: 
Underofficerare • • • • • • • 47. 

Öfverkanonierer . • . • • • • 25. 

Kanonierer • . . • • • • . • 49. 

Artilleribåtsmän • • • • • • 138. 
Af dessa hafva genomgått: 

Den tlrliqa befälsexercisen: 

Underofficerare . • • • • . • 47. 

lnstruktö~~- och lwmmendörs-liurserna (repetition.) 

Ofverkanonierer . • . . • • . 14. 

Artilleribåtsmän ••. , • • 40. 

Jnstruktörslwrsen: 

Kanonierer . . . • . • • • • 16. 
Artilleribåtsmän. • • • . . • 7. 

J(anonlwmm endörs-kursen: 

Kanonierer • • • • • • • • • 29. 
Artilleribåtsmän • • • • • • 55. 

J(orporalslwlan: 

Artilleribåtsmän • • • • • • • 9 
af 138 som deruti njutit undervisning. 

Dessutom hafva öfvats uti handvapens-exercis och gym

nasti/i l timme hva1je dag från d. i till ~ och från d. H till 

d. H hvarannan dag omkring 125 båtsmän af den ,·id sta
tionen uppfordrade båtsmansstyrkan, och h·iarannan dag om
kring 80 kanonierer, samt från d. ~ till ~ och från d. 

1
6
0 

till d. H hvarje dag omluing 50 kanonierer, hrarjemte 90 

rekryter tillika öfmts i exercis med kanoner jemte något 
fäktning. 

7'5 

Göteborgs Depot. 

Reparerat diverse boställen, sjukhuset och högrakten 
samt kajen vid kanonparken; förrättat åtskillige rödjnings
arbeten i kanonslupsskjulen. Drifvit, försett och satt i sjön, 
försålde kanonskonertar. Försett och kompletterat tacklin
gen till diverse segelbåtar. Reparerat handvapen och verk .. 
.tyg, samt det varfvet omgifvande bomstängslet, och tillver• 
kat smide till mastkranen å BUI!ngen. 

Sjöexpeditioner med Kongl. Maj:ts flottas 

fartyg år 1864. 

Carlslirona station. 

Li11ieskeppet Stocl•holm. Chef, komm.-kapt. och ridd. 
G. A. Indebetou. Inmönstrade d. \ 0 • Expedition i Öster~ 
och Nordsjön, samt eskader under H. K. H. Hertigens af 
östergötbland befäl. Afmönstrade d. t. 

Linieskeppet Carl XIV Johan. Chef, komm,-kapt. och 
ridd. C. A. Sundin. Inmönstrade d. t· Expedition i Öster~ 
och.~Nordsjön samt eskader. Afmönstrade d. l· 

Fregatten Vanadis, Chef, komm.-kapt. och ridd. P. F, 
Haverman. Expedition fortgående från l 863 till Medelbar~ 

vet. Vid hemkomsten förenad med eskadern och fortsatt 
expedition i Östersjön. Afmönstrade d. i· 

Fregattlln Vanadis. Chef, komm.-kap t. och rid d. J. l\Ie~ 

Iander. Inmönstrade d. lo· Expedition till Norra Amerika 
och Vestindien, fortgår under år 1865. 

Korvetten Gefle. Chef, kapt. och ridd. B. J. Adelborg. 
Ewedition fortgående från l 863, till Norra Amerika Ocl\ 

Vestindien. Vid hemkomsten förenad med eskadern och fort ... 
15att expeditionen i Östersjön. Armönstrade d. l· 
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Korvetten Gefle. Chef, kapt. och ridd. A. Pettersen. 
Inmönstrade d. V. Expedition till vestkusten af Afrika och 
~ledelhafvet, fortgår under år 1865. 

Korvetten af Chapman. Chef, komm.-kapten A. Herkepe. 
Inmönstrade d. '-l· Öfningsexpedition med kadetter i öster· 
sjön. Afmönstrade d. V. 

Korvetten Orädd. Chef, kapt. S. Lagerberg. Inmönstra
de d. 2

4°; d. t och den }. Transport af båtsmän. Expe· 
dition i Öster- och Nordsjön och förenad med eskadern. Af· 
mönstrade d. ! ; d. 2·l och d. t. 

Korvetten Thor. Chef, kapt. ocb ridd. A. Rosengren. 
Inmönstrade d. 1y,3 • Expedition i Öster- och Nordsjön. Flagg
skepp i eska<lern. Afmöm;trade d~ 2

6
7 • 

Briggen Gladan. Chef, prem.-löjtn. Lagerberg. Inmön
strade d. \ 8 och lö· Diverse transporter. Afmönstrade d. 
2flt och 1tl" 

Briggen Snappvpp. Chef, kapt. och ridd. C. F. Kafle. 
Inmönstrade d. ~· Öfning med skeppsgossar. Afmönst.rade d. V. 

Briggen Virsen. Chef, prem.-löjtn. g1·efre O. Cronstedt. 
Inmönstrade d. ~· Öfning med skeppsgossar. Afmönstrade d. as' · 

Briggen Glo~Mme1l. Chef, prem.-löjtn. O. Öhrström. In
mnnstrade d. ~· Öfning med skeppsgossar. Armönstrade d. 3.,.'_. 

Ångfartyget Balder, Chef, prern.-löjtn. frillerre O. Ce
derström. Diverse transporter. 

Stocklwlms station. 

Ångfartyget Vall;yrittn. Chef, komm.-kapt. och ridd. A. 
TOn Feililzen. Inmönstrade d. 2-l. Införde till Stockholm 
Il. K. H. Hertiginnan af Dalarne. Armönstrade d. 2

6
8 • 

Ångfartyget Valkyrian. Chef, . komm.-kapt. och rid d. C. 
C. \Varberg. Inmönstrade d. 2{. Ärnad att till Stockholm 
införa D. K. H. Prinsen och Prinsessan af Wales. 

Kanonångslupen Gunhild. Chef, kapt.-löjtn. ridd. Ph. 
Virgin. Inmönstrade d. 2, 6 • Expedition i Öster- och Nord
s-jön~ förenad med eskadern. Armönstrade d. 1

7" . 
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Kanonångslupen Al/hild.!lj Cll~f, kapt.-löjtn. D. Heilborn. 
Inmönstrade d. 2~6 • Expedition i Öster- och Nordsjön, före
nad med eskadern. Armönstrade d. 17"· 

Kanonångslupen Sigrid. . Chef, kapt.-löjtn. J. Dahlström. 
Inmönstrade d. V. Rustad för lotsYerkets räkning. Afmön· 
s trade d. 3r,t. 

Kanonångslupen 4slög. Chef, prem.-löjtn. Broberg. In
mönstrade d. 1l· Ex.~rcis med kanonierer och artillerihåts
män. A flnönstrade d. 2-,.8 • 

Kanonångslupen Ingegerd. Chef, kapt.-löjtn. och ridd. 
O. Kriiger. Inmönstrade d. 2i. Diwrse transporter. Afmön

strade d. 3y,1 • 

Kanonångslupen. Motala. Chef, kapt.-löjtn. grefve M. Le-
venhanpt. Inmönstrade d. 2y,3 • DiYerse transporter. Afmön

strade d. V· 
Kanonångslupen Hogland. Chef, kapt.·löjtn. A. Fries. 

Inmönstrade d. t· OiYCrse transporter. Al'mönstrade d. "·l· 
Kanonångslupen Svensl>sund. Chef, llfem.-löjtn. C. Eng

ström. Inmönstrade d. t• DiYerse transporter. Armönstrade 

En sliärgårds,~sTwder bestående .n{: 

Kanonångsluparne Ingegerd, kapt. och ridd. B. Ulrich. 

" 
" 

" , 
, 
" 

Sigrid, kapt.-löjtn. Dahlström. 
ll1otnln , kapt.-löjtn. grefYe M. Lewenhau1lt 
och kapt.-Hijtn. J. Forsell. 

. .Aslög, kapten och ridd. C. Il. Kri1ger. 
.Astrid, kapt.-liijtn. och ridd. O. Kreuger. 
Hoglnnd, kapt.-löjtn. Fries. 
SvensTisund, prem.-löjtn. C. Engström. 

Chefsfartyget IJrynhilda. Eskaderchef, kommendör Eger-

ström. 
sex bombkanonslupar och två landstigningsslupar samt 

åtta kanonjollar. Inmönstrade d. t· Expedition i Stotk
holms skärgård och Bottniska Yikcn. Armönstrade d. ~. 
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Kanonångslupen Al(hifd. Chef, prem.-lajtn. ar Troll e. Jn .. 
mönstrade d. 287. Expedition i Stockholms skärgård och 
Bottniska Yiken med sjökadetter. Armönstrade d. 2-,p. 

Kanonångslupen Gunhild. Chef, kap t. -löjtn. Fries. In• 
mönstrade d. H för lotsverkets räkning. Armönstrade d. l 2• 

Kanonångslupen Al{htld. Chef, kapt.-löjtn. Heilborn. In• 
mönstrade d. H för lotsverkets räkning. Afmönstrade d. -l~

Sjömätningar hafva under åtets lopp blifVit utförda i 
Kalmare sund med kanonångslupen Cnrlsund. Chef, prem.• 
löjtn. F. Facks, och i Stockholrns skärgård: 

Med ångfartyget af Iilint . Chef; prern.-löjtn. Arvidsson. 
, , Lärkan. Chef, ptern.-löjtn. lUolander. 
, skonerten Svnlnn, prern.-Iöjtn. H. Smedberg. 
, jakten Jlow, sek.-löjtn. Söderrnark. 
Landstignings-kanonslupen Panthern, prent-löjtn. Arrhe• 

nius. Exercis i Stockholms skärgård. Inmönstrade d. 1-,.9, 
Afmönstrade d. 2-l, och 

Kanonjollen Viking, sek.-löjtn. Grischotti. Exercis i 
Stockholms skärgård. Inmönstrade d. 1-l.· Armönstrade d. 2is 

Under årets lopp hafva varit kommenderade: 
Viceamiral • . . • . . . • . • • • • 1. 
Kommendörer • . . . • • • • • • • 2. 
Kommendörkaptener • • • • • • • • 6. 
Kaptenet· • • . • • • • • • • • • • • 9. 
Kaptenlöjtnanter • • • • • • • • • • 19. 
Premierlöjtnanter • • • • • • • • • 37, 
sekundlöjtnanter .••••.•. ' . 41. 
l\Iaskinistofficerare . • . • . . • . • 2. 
Marinofficer • . • • . • • • . • . . 1. 

Summa officerare: 118, 

Sammandrag af åtskilliga Kongl. Bref, För· 
ordningar, Generalorder m. m., utgångne 

:!'rån Sjöförsvarsd~partementet. 

(Kongl. Bref.) 

Den 1 Nov. 1864. Rörande tillsynen och \'åtden af stängsel· 
linierna vid Carlskrona, Waxholrn och Brandalssund, hal' 
K. M. funnit godt i nåder förordna, att den nuvarande 
bevakningen skall indragas och stängsel-Iinierna öf'ver
lenmas: de vid Carlskrona till befälhafvande amiralen der~ 
städes; de vid Waxholm till kommendanten å fästningen, 
för att genom desses försorg vårdas, samt de ''id Bran
dalssund, med afseende å deras läge i skärgården, öfver• 
tagas af stationsbefälhafraren fiir flottan i Stockholm, för 
att bevakas på sätt genom Sjöförsvarsdepartementet kom· 
mandovägen bestämmes. 

Den 22. Det uti Carlskrona förlagda 5:te kronoarbetskarls
kompaniet skall upphöra att för flottans räkning begagnas, 
samt Fång\årdsstyrelsen vidtaga sådana åtgärder, att den 
kasern, kompaniet nu innehar, till flottan återlemnas den 
1 Juli nästkommande år. 

Den 6 Dec. Såväl de för innevarande år uppgifna som de 
för framtiden erforderliga kostnader för marinregementets 
målskjutningsöfningar skola bestridas af 5:te hufvudtitelns 
anslag till exercis med flottans bemanning. 

Den 13. Kassören hos k. Förvaltningen af Sjöärendena J. 
G. Poller har erhållit l års ytterligare ljenstledighet, och 
kammarfönandten c. o. schultzberg blifvit förordnad att 
kassörstjensten under tiden bestrida. 

Den 20. Utfärdades reglemente för tlot.t.ans, Stockholrns sta
tions och Skeppsholms församlings skol- och understöds
kassa. 

Den 17 Jan. 1865. Att kommendören vid flottan P. E. Ah!· 
gren blil\it förordnad att förrätta generalmönstring med 
tlottans båtsmanshåll af 5:te distriktet. 

S. d. För ljenstgöring å tiotians ångfartyg innevarande år 
må antaaas tillsamman elfva extra maskinister och fyra 
maskinistlärlingar, hvaraf 3 rnaskinister för Carlskrona 
stations behof. 
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Den 31. § 454 uti 1834 års nådiga reglemente för tjenst• 
göringen under sjöeli.peditioner skall erhalla följande för
ändrade lydelse: "Kan lots icke erhållas, vare sig att · i 
farled en förelinnes lotsstation eller icke, men fartygschef 
anser lots !Jehöllig, och hvarken chefen sjelf eller nf1gon 
af far tygets öfrige officerare kan lotsningen verkställa må 
chefen UJlpdl'aga densam1i1a åt ansrarsstyrmannen ell e; an• 
nan, fartyget,; besättning tillhörande, person, som är der
till ,-illig och anses ega nödig kännedom om farvattnet 
med rättighet för denne att, sedan han, enligt chefen~ 
skriftliga intyg, på eget ansvar utfört lotsningen på ett 
tillfredsställande sätt, derför Qndfå fulla Jotspenningar, 
beräknade efter s\· ens k lotstaxa; börande chefens berörde 
intyg såsom Yerifikation bifogas räkenskaperna." 

(Generalorder.) 

Den 23 Dec. 1864. Carlskrona frivilliga skarpskytteförening 
tillåtes att, på förut medgifna vilkor, under yt.terli"are 3 
års tid begagna de, utur kronans förråd, såsom Jån till 
föreningen utlemnade, 400 st. exercisgeYär. 

Den 28. Kanonångsluparne Gunbild och Alfbild skola af· 
rustas och uppläggas. 

Den 4 Jan. 1865. Kommendörkaptenen A. von Feilitzen skall 
beordras afresa till Finspong för att öf\·ervara de derstä
des pågående skjutförsöken med en 9-t:s slätborrad kanon. 

S. d. De för eartskrona inlopp afsedda st.ängsel-linier skola 
öl\erlemnas till befälhufvande amiralen i Carlskrona för 
att, på sätt han finner lämpligast, bevakas. 

Den 5. Premierlöjtnanten Ii. R. Ankarerona Ilar erhållit 
3 års tjenstledighet från l Februari detta år för alt föra 
ångfartyg in- och utrikes. 

Den 7. Premierlöjtnanten O. Lagerberg har erhållit 10 må· 
naders tjenstledighet från 3 Februari delta år för att föra 
ångfartyg In- och utrikes. 

Den 11. Underlöjtnanten vid Westgöta regemente J. A. Vir
gin må genomgå graderna vid k. fiott.ans marinregemente. 

Den 13. Premierlöjtnanten vid flottan J. Christierson tillåtes 
emottaga och bära riddaretecknet af kejserliga file!icanska 
Guadeloupe-orden. 

Den 26. Officerare Yid K. !U:ts flott a må, med vederbörande 
stationschefs medgif\ande, förordnas till repetitörer vid 
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k. krigsakademien; tlock så, att de derigenom icke !'In
dras från den sjötjenstgö ring, som, under sommarmana
de rna, kan förekomma. 

Den 4 Febr. Prrmierl <ijtnan!en W. T. Schyb erg till åtes un
dr r dm l April infallande semester föra ångfartyg in- och 
utr ikes 

Den Hi . Öf\erstE' n m. m. Lj ungstedt vi d floti ans konstruk!ion;;
kår må af Fönaltnin"en af Sjöäremlena beordras att YHl 
ti de r, som framclt·les bestämmas, verkställa besigtningar å 
det \ ill Motala mekaniska Yerkstad under byggnad varande 
tornfartyg. 

Den 18. Fyrmästaren ' 'id Gott ska Sandöns fyr J. Bomg
ström tillåtes mottaga en guldm edalj att i s tanislai-ordens 
band bäras om ha lsen, och fyr rakta ren I l. A. B. Sillen 
och fyr biträde t P. E. Crona hYardera en sill\ ermedalj at t 
ut i nämnde slC~gs ordensbnnd bäras i knapphålet -- dessa. 
utmärkelsetecken dem förärade af H. l\1. Kejsaren af 
Hysslaml. 

Den 21. Af de tornfartyg, som för k. flottans räkning nn 
äro under hY<Y"nad 'id Mota la mekaniska Yerkst ad , skall 
dt> t, so~' rötst JeYereras ti!l kronan, bära namnet "John 
Ericsson". 

s. d. Ångkone!trn Thors uppbörder må till n penförråden 
a!lemna·s och hennes takling nedtagas fö r att förses. 

s. d. Marinregem t•ntet s ofllcerare s~ol a å si.ne un! form s
kappor bära följande grad b ett·ck n 1n~, anbnngad a axr.l
klatfar af samma fä rg och t.yg som SJelfya kappan, nem!. : 

Rcgementsof'(ici'rsgradt rna: 
En smal sill\ergalon, som bil dar knapphålet och st räcker 

sirr å ömse sidor derom, längs midten af klaflen; oc h på 
g;lonen, i Ii nie med knapphålet, på hva rdera axelld atren: 

Öt\erste .. . .... 3 silfwrstjernor, 
Öt\erstelöjtnant . . . 2 d:o, 
Major . . . • . . . . l d:o. 

Ii om panio{ficersgraderna : 
pä ln·ardera axelklaffen: 

· Kapten . ..... . . 3 silfwrstjernor, 
Löjtuant .. . .. . . 2 d:o, 
lJuderlöjtnant . . . . t d:o. 



S. d. Dc distinktions-korporaler rid k. marinregementet, 
hrilka. undergått underollicers-examen, må på rrgemenls
ordt'r berältigas att. å kragrn nyttja gradbeteckning af en 
smal silfn•rgalon , i likhet. med hvad för lifgardesrege
mentena till fo ls är anbeJ'aldt:. 

O en 27. På b a l er rid k. hofret skola hädanefter h rita un
derkläd~r begagnas endast paraddaga~ 

}j'ö1'ändringar mom Kongl. 1\'Iaj:ts Flolta. 
Be{ordl'ingnr: 

Oen 13 Dec. 1864. Vid flottans marinregcmente, tiU 
underlöjtnant: Furiren C. S. S Schmilnlöw. 

Den 20 Dec. Till sekundlöjtuant: utexaminerade ka
drttkorporalen Il. Y. 1~ . EAwurul. 

Den 30 Dec. Till sekreterare rid rarfschefs-expeditio
nen i Carlskrona: Kanslisten och t. f. sekreteraren A. A. 
'/ h. Östergren. 

Utnämningar : 

Drn 28 Jan. l 865. Till koml/lendorer n{ k ~ värdsorden : 
Kommendören P. K Abfgren; öfrerst.rn och sekundcheft'n f()r 
marimPgemeniPt C. Ch. llrntgPr. Till t·idrlore 1( lr. Sviirdl!
orden : Kaptt'uen L G. S. Pnntzt:rhjelm; kaptrnliijlnanterne 
lY. /J . Söderhjelm och C. J. K hl elonder; kaptenen rid marinrrgrmentl't P. H. W. s. n{ ltlmteber.r;. 

Till ~räulsmdn : Flag.g~ tyriiHllliWn C. E. ller,qh ; flagg
konstajleln C. A. :,ötfentr·öm; öl\erskepparen J. Jlelmslröm; 
öfrerkonstapeln P. A . Hjörnhom. · 

Till ddtinre of k . NortistjPrneurden: Hrgemen.tsläkareu: Vid flottans, Stockholrns station, C. J. l.i!ljehjöm. 
Till t·idrlnre a/ Ii . Wnsoon/m : Kapteulöjlnanten i flot

tans konstruktionskår ./. 11. Forn e.'/ ; inrentaril'fönaltarne A. G. Benr1ct och O. F. Gynther . 

Dödsfall: 
~lajo re n i flottans mekaniska kår, riddaren af k. Srärds

orden och k. Wasnorden samt k. danska Danueb rogsorden., 
J. Bark/und, den 21 Januari. 

Kommendör·kaptenen, ridd. af k. S\·ärdsorden, arb. leda
moten af k. Örlogsmanna·sällskapet, B. J. Adel!wrg, den 7 illars, 




