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N å g t· a anteckningar om ångbåtsfarten i 
Svet·ge, fö1·e år 1840 *). 

Nuförtiden, då elt stort antal större och niindre ång
fartyg underhålla förbindelsen inom alla betydligare vatten
vägar i S~erge och utefter dess kuster, anser mången detta 
så naturligt, att det torde vani svårt tänka sig alla de svå
i'ighetel' och hinder; som driftiga n1än haft att Öfvervinmi, 
för att bö1ja och ut\·eckla denna fart. Det är likväl icke 
ett halft århundrade sedan ångbåtar ännu v oro okända . icke 
blott i Sverge, utan i alla länder, och vid tanken derpå 
frågar man sig både huru trafiken, före den tiden; kunde 
besörjas och huru en så utomordeiltlig utveckling kunnat, 
på så kort tid, ega rum . . 

Utan att liafva för afsigt att här lemna någon grundlig 
redogörelse för Orsakerna m. m. till svenska ångbåtsfartens 
utveckling, vilja vi endast gifvå några uppgifter och bei·ät
telset om de första sn~nska ångbåtarties tillkomst och äf
ventyr m. m. , för att sålunda försöka a:tt bevara minnet af 
en del af de svårigheter och olägenheter, som mötte, innan 
ångbåtsfarten uppnådde sådan säkerhet och utveckling som 
den nu har. 

På förhand anhålles llkväi om låsarens benägna öfver
seende, ifall den tradition, som i många fall tjenat till led
ning för dessa anspråkslösa berättelser, vid något tillfälle • 

• l • skulle föranledt små; oaf~igtliga, oriktigheter eller misstag. 

Ångbåtsfarten 1 s verge kan egentligen anses harva börjat 
år i820; ehuru försök med .ångfartyg gjordes redan ett par 
år före konung Carl Johans tillträde till regeringen. 

*) lnsUodt till rad . af Tid~ kri ften : 
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Genom den snillrike. för mekaniken nitälskande, presi

denten Edelcrantz' försor~ införskrefl,os redan år 1804 några 

enaelska arbetare fö r att biträda vid uppsättande af några 
o 

ångmaskiner, dels på Udingön, dels i den s. k. Eldqvarnen 
i Stockholm. Bland dessa arbetare utmärkte sig Samuel 

Owen, som, sedan han några år Yarit verkmä'stm·e vid Berg

stmds gjuteri, år 1809 anlade den första mekaniska Yerksta u 

i Sverge, der Kongl. Myntet nu ligger. Tomten var då icke 

så stor som nu, sedan den efter hand blifvit utvidgad åt 

sjösidan på försänkta skutor, bland hvilka må nämnas asses
sor Juringii trampslup Gefion, å:ngfarlygen A:nphitrite, äldsta 

Upsala, .Josephine den andra o. s. v. Sedan den driftige och 
skicklige, men från början alldeles medellöse, Owen hunniu 
bilda användbara arbetare och förskaffa sig erforderliga ma

skiner och redskap, böJjade han, efter att genom försäljning 
af en slags af honom förbättrade tröskverk hafva förtjenat 

något penningar, att år 18 16 inrätta en liten ångbåt, som 

ansågs f&r ett sådant underdjm, att den med skäl' kallades 
''the Wir ch" (Trollet); och som ett underverk kunde den Yäl 
också anses, ty den hade propell och t·örHg cylinder, llYilka 

båda inrättningar förs t 20 år sednare började antagas i at1-

dra länder. 
Utom de underrättelser, som brukspafron Owen lenmat 

om detta företag, och hvarom han då lät utgi fra ett litet 

tryckt häfte med figur och förklaringar, beskrifves det i 

presidenten Brolings "Bref om ångbåtar'" sid. 37, hvilken 

bok utgafs år 1816. Han säger deruti: "Till bakstammen 
"af en vanlig båt apterades ett litet hjul af .J qrarters dia

"meter med 4 vingar eller skoftat·, ställde snedt 1not vattnet 

"på samma sätt som vi ngarne på en räderqvarn. Axeln till 
''detta hjul omdrejades af trå man medelst utrexling. Båten 

"framdrefs då 180 famnar på 5 minuter (motsYarande 2 k 
"knops fart), h vilken hastighet samma personer, med åror, 

"förgäfves sökte åstadkomma. En roslagsbåt inrättades der

~'efter sommaren 1816 med ett dylikt bjul af tackjern, nära 
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''a rot t diameter. Vingarrie 4, ar bjilrk, o ni 6 i qvadr.-rots 
"area, i 36 ° vinkel mot slydin i en. Axeln gick under kajut
"golfvet och hade på inra ändan en trilla, som sattes i rö

"relse af åongmaskinen om 4 hästkrafter med vibrerande cy~ 
"lindrar. Angpannan var af gjutet jern, men för liten, sä 
"att arståndet 180 famnar räl gjordes på mindre än 3 mi

"nuter ( = 4 knop), men farten kunde icke bibehållas på 

"längre färd, emedan maskinen då stannade af brist på ånga. 
"Maskinen gjorde 30 slag i minuten. 40 ä 50 slag beräk

"nades." Ett ögonvittne berättar, att icke fullt halfva hjulet 
\ar nedsänkt under vattnet. 

I Oktober 1816 sattes 2 sidohjnl på denna båt. De 

voro 9 fot i .diameter och hade 6 armar och ntrexlingshjul. 
Den 3 December gjordes försök, då båten framdrefs 12 960 

' alnar i timmen, hvaraf drogs den slutsats, att båda im·ätt-
garne gåfvo samma fart. Trå fartyg lågo då hos Owen för 

i:ltt få maskiner. Det ena, tillhörigt kronprinsen Carl Johaw 
' kallades Experiment, det andra Amphitrite. Experiment prof-

tades 1817 och gjorde då 3 knop, hvarefter ångmaskinen 
uttogs, och fartyget lärer sedermera amändts till sjömät
ningsfartyg. 

Amphitrite gjorde 1818 en resa till Westerås och hölls 

sedan, i många M, gående med passagerare på Mälaren; 
tnen hrmje resa, längre än till Drottningholm, ansågs som 
ett litet vågstycke, ty den 6 hästars maskinen var tillverkad 

af orane arbetare och skött af ganska oerfarne maskinister. 
Brukspatron Owen berättar, att när han gjorde sin första 

gjutning på Kung~holmen, fanns der icke en enda man, utom 

honom, som förstod huru derrid skulle tillgå, samt att han 

\ar tmngen att gjura vissa delar af sina första ångpannor, 
emedan jernplåt icke stod att erhålla förr än han byggt ett 
valsrerk på ett, brukspatron Zethelius tillhörigt, bruk. 

Uti ett, år 1843, skrit\et dokument säga några af våra 
förnämsta bruksegare och vetenskapsmän: "Vi stå i förbin

''delse hos herr Owen för den hastigt spridda kännedomen 



I O-t 

"om tarkjerns amänd !Jarhct för maski"nericr. Han var vår 

''förste mode!lsnickart, \ fl r förste formare, \ år förste gjutare 

"och den som ända tlll seclnare tider tillärt d'e personer och 

"arbetare, lnt lka bli fv it anställde vid andra mekaniska verk

"städer, som utan sådane biträden aldrig kunnat uppkomma. 

"Genom resor, på egen bekostnad, satte han tJss också i 

c:w fäilc att begagna de nyaste upptinningar, som annorstä

"des gjorts." 
Af presidenten Brolings ot\an anförct·a uppgifter synes, 

hYilka försök den snfllri!te brukspatron Owen, redan för 4'& 

sedan, gjorde med propeJl och oscillerande maskiner, af 

hvilka han insåg fö rdelen, ehuru han, såsom han sJelf npp

gifver, af brist på penni ngar och tid måste upphöra med' 

yidare experimenter i den vägen. Sedan dylika maskfner 

kunnat förfärdigas med mera noggrannhet och fulländni"ng, 

hafya tl'e , i mänga fall , befunnits vara de, för fartyg, mest 

fördelaktiga. 
Det synes för öfr igt af presidenten Brolings "bre f" , att 

det till en del äf1en haft för afsigt att lugna allmänheten 

för de, såsom vådliga ansedda, "eld- och luft-maskinerna". 

I böljan nemligen, Yar den stora allmänheten icke· nog Yåg

sam att. vilja medfölja på ångbåtsresor, och längre fram, 

sedan den blifrit räl vand att fara på ångtårt.yg af trä, bör" 

jade den ånyo tYcka och betvifta säkerheten hos fartyg , 

byggda af jern. 

Emedlertid rerkade Amphitrite att flera ångfartyg snart 

blefro behö11iga, och brukspatron Owen byggde sådana, dels 

för egen räkning, dels på beställning. .Man berättar, att 

ban en gång skulle föra arfprinsen Oscar till Gripsho-lm för 

att risa hvad med ångbåt kunde uträttas. Denna resa an

sågs kanske då lika företagsam och oväntat! som engelska 

ängfartyget Great \\'esterns första resa till Amerika .20 är 

sednare; också inträffade, trots alla försigtighetsmått, att 

någonting i maskinen, på åtenägen, gick sönder, så att 

prinsen måste låta ro sig den sista milett 
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Detta visar, att maskinerna, såräl som deras skötsel, 

rlä ännu Yoro högst ofullständiga och att den ihärdio-~ till-
" 

,-erkaren hade mycket att göra för att förbättra sjelfva ar-

betet samt inöt\a maskinister, eldare o.ch äfren befälharvare 

på denna egendomliga sorts fartyg. Ämm långt sednare YOrG 

maskindelarue icke så släta och jemna och Yäl hoppassade 

som de nu för tiden äre, och flera bland dem, såsom nr
stakar, balanser, hjulaxlar, ångrör, trärstycken och sjelfra 

-ånglådan på pannorna , roro till och med förfärdigade af 

gjutjern i stäHet för af smidt jenn eller plåt, som de nu

mera äro. 

Maskinerna voro i följd häraf icke synnerligen dyrbara, 

'och ehuru tillverkarens förtjenst möj ligen rar större än den 

nu är, så kostade dock de äldre ångfartygen icke mera än 

att de gåfvo en betydlig afkasf.ning och snart betalade igen 

:det första kapitalet. Så var dock icke falle t med de tre 

nyssnämnda, nästan endast på försök byggda, far tygen, utan 

t~ndast med dem, som, på grund af den inilemtade erfaren

~teten, byggdes straxt före och efter l 820. Bland dessa 

1oro: Up sala (Gamla Upsala) om 22 hästars kra ft, bygtlt 

för brukspatron Owens egen räkning, som gick på Upsala 

och sades inbringa hela nckoaflöningen för rerkstaden, samt 

Yn_qve Frey, som i nära 30 är g.id: med fördel fö r sina 

·egare. 

Då de företagsamma inneråuarnc i ~orrkiiping fingo 

leta, att ett ångfartyg, kalladt Stock!wlm, år 1821 tillagades 

för att täfla med deras på hufrudstaden seglande slupar och 

jakter, köpte de en på stapeln stående galeas, läto deruti 

insätta en af Owens oscillerande maskiner om 22 hästkrafter 

Qch satte detta fartyg i gång, genom Södertelge kanal, mel

lan Norrköping ocil Stockholm. Jlen detta fa1·tyg, äldsta 

Norrköping, var nära 11 fot djupgående och styrd e icke räl 

samt rymde icke ved för mera än en half dags gång i sen

der, och det belrtöfdes dock minst 2 långa sommardagar for 

den 26 mil långa resan, sä långsamt paddlade detta farty~ 
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åstad. Hösten 1821 gjordes en sådan resa, som böJjade pU 
tisdags-morgonen och slutade på thorsdags-eftermiddageq. 
Första natten tillbragtes i Rågsundet i Nyköpings skärgård 
och den andra i Södertelge kanal. Ved intogs dessutom i 
Oxelösund och Yid Bokö, men ingenting gick sönder i ma
skinen och fartyget var icke ens på grund under hela fär
den, hvilket var något ovanligt och skulle betraktas ännu 
mera så, i följd af fartygets stora djupgående. Blott emel
lanåt stannades maekinen, troligen för att hjelpa något lager, 
då den liflige kaptenen, på efterfrågan hvad som Yar å färde, 
svarade med ett litet tal, Yanligen så lydande: "Hör J passa
gerare, ge Er tillfreds, för vi håller bara på att samla ånga, 
men det skall bära af med ens gående gång." 

Om dt:tta fartyg berättqs någonting besynnerligt. neml. 
att det, på resa till Norrköping, en natt, utanför Näfveqvarn, 
började styra något snedt, och då utkiken anmälde sig för 
en stun~ sedan hafva hört någonting plumsa i sjön, så stan, 
nades farten, och man blef varse, att fartygets ena hjul fallit 
~f axeln och gått förloradt. 

En resa mellan Norrkölling och Stockholm betraktades 
den tiden som en mycket lång sjöfärd, och att komma lyck
ligt fram, utan svåra äfventyr, ansågs såsom någonting verl~
ligt märkvärdigt. Uå vädret var nckert, stod största deleq 
af dagen en bål på fensterk(lppen, omgif\en af glas och sån
gare. Vid vedlastandet fick man gå i land och leka i det 
gröna, och nätterna 111edförde äfven sina Itjstiga äfventyr för 
de dervid ovana passag~rarne af alla stånd och åldrar, som 
m~ste "undanstuf,:a" sig två och två i bredd, i två bäddar 
öfver hvarandra, uti de små, salongen omgifvande, hyttorna. 
Någon mathållning ombord fanns icke, utan hvmje familj 
medförde sin väl försedda matsäck samt bjöd derur sina 
v~nner eller ombord fönärt\ade bekanta. 

För de flesta to rd~ emedlertid den långa sjöfärden blil\it 
mer eller mindre enformig; hvaJjetnte den äfven framkallad~ 
e~ sorts äfventyrar· ocl~ öfwrsittcri-anda hos den manliga 
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delen af pnssagerarne, lnilka, då de, efter utståndna "faror 
·och mödor", slutligen landade på något ställe under vägen, 
hade en liten känning af de fordna vikin?:arnes håg och Just 
:att utföra "strandhugg" o. s . v. mot de "vekliga landkrab
borna". Så t. ex. inträtfac1e, då Norrköping en afton under 
färden till Stockholm lade till 'id Södertelge, der ett bröllop 
fi rades, att passag:erarne, llvaraf ett stort antal voro studen
ter, mangrant tågade af till bröHöpsgården, der cle anmälde 
sig som gaster. Brudens flar, en glasmästare, hade nog ar
tighet och godt förstånd att hålla god mine, och undfägnade 
ilem rikl>igen med både mat och dryck, så att de objudna 
gästerna, rid afskedet, skakade deras frikostige värds händer 
.och utlofvade, liksom rösten ur skyn ropade till MUnckhau
sen: "detta skall du icke hafra gjort för intet!" hvarefter 
de tågade gatan fram, inslående en stor mäno·d af de Jåot 

" " belägna fenster-rutorna. Men Telgehoerne, hvilka troligen 
arJsågo att de oferskyldt fått bidraga till denna godtgörelse 
för glasmästarens gästfrihet, oe'l1 som sannolikt dessutonl 
icke tyckte orri sjelfva "uppgöringssättet", vandrade följande 
morgon ned tiH ångbåten, dit de spårat fensterknäckarne 
ocll dit de anlände straxt efter sedan kaptenen slutat att 
"'samla ånga", samt gåfv;o n~ ed en sådan skur af småsten 
tillkänna både deras missbelåtenhet och stridslystna sinne, 
'att glasmästaren säkerligen fått ännu mera förfjenst, om 
ångbåten icke redan ,-arit ur slussen och i full gång. Nu
mera är allmänheten van vid långa sjöresor, och dylika 
öfversitteri-uppträden ha[\a lyckl igtvis upphört att ega rum. 

Emedlertid hade sådane ångbåtar som Yngve Frey och 
IJraut Anund kommit i gång och visat hvilka fördelar sorn 
på Mälaren kunde erhållas med ångfartyg framför den van
Hga färden med s. k. Arboga-jakter, lwilka aldrig seglade 
utom då vinden rar mycket god och lagom stark och hvilka 
dessemellan -Iågo stilla, både länge och väl, vid någon af 
farledens oräkneliga krogar, såsom Essingen, Petersberg, 
Rostock, Bockholmssund o. s. v. 
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Braut Anund VIlt något rank, rpen försågs med en slags 
utbyggnader, som kallades sufflörer, samt fick derjemte, lika: 
som för att börja på nytt och förskaffa sig ett bättre anse
ende, två gånger byta om namq, först till Frithiof och ~edan 
till Örnen, Qnder hvilket sednare namq den slutligen gick 
~1ell~n Stockholp1 qch Enköping ända till år 1844. 

Yngve Frey Yar styf och förde utan fara så många 
passagerare som den kunde rymma. Den hade fullständig 
g!!le~stakpng pch fördes många år af den försigtjge kapten 
Talmuq sarpt bibehöll ett utmärkt förtroende, långt efter 
sedan mycket snabbare ~ngare blil\it dess medtätlare. Den 
gick väl också sönder 11ågon gång, och vid ett sådant till
fälle skulle den segla sig fram, hvarvid hjulen trampnde~ 

ru~(l för att icke hindra farten. Dervid togs också kyparen 
i anspråk, ty 111an hade numera en liten nätt restauration 
ombord, l\varyid dock den litlige och ovane gossen råkad~ 
slinta, så att han föll ned mellan skofiarue och skadades 
ill<l. Då det blåste hårdt på den fruktade och högböljande 
Björkfjärq~n, så gick gubben Talmud aldrig öfver den, utan 
förtöjde då ~kutan Yid den närmaste, bästa landningsplats; 
med alla <le försigtighetfjmått, som de fordne Ostindiemännen 
använde, när de anade att en tyfon skulle hemsö~m dem på 
:Ma ca. o n~ d d. · · · 

Under gång lenmade den grånade hedersn,annen aldrig 
rorgäQgar~ns sida~ och till hans väderbitna, men godlynta, 
ansigte blickade de ofta skrämda passagerarue upp så för~ 
tröstan~fullt, som om haQ varit fader Eolus sjelf. 

l andra länder bötjade man emedlertid redan använda 
ångfartyg för postkomniunikationerna *), hvarföre. s,;enska 
och preussiska · posl\erken beställde två ångfartyg för att 

. ' ! • . ' . 

*) År ~Btll byggde, David Napicr ett ångfmtyg, R ob Roy, hvilk et 
var det försia ångfartyg, som ·ansågs 'tål~ · ntgon ·betydligu;·e sjögåu g. 
Dessförl~lnan bade engelska r~geringen likväl haft två posl :1ogfarf.•·" ; 
gfi n;o mellan ldand och Holyb'ead , me1:1 m;lste upphörA . me;:l d;,7,,,. 
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underhålla poslflirbindelsen mellan Skåne och Pommern, 
hYilken dittills besörjts endast af olämpligt konstruerade 
seglande jakter, som, med hela Yidlyftigheten af ett skrå
yäsench~, fördes af platt-tyska skeppare eller pennitterade 
sl'enska sjöofficerare. Två af dessa sednare fingo år 1820 
i uppdrag att med de på örlogsvarfl'et i Carlskrona nybyggda 
fartygen Svensiw Vjonel och P1·eussische Adler afsegla till 
Stnckholm, der sYenska ångmaskinernas fader, brukspatron 
Owen , försåg hym·dera fartyget med en 50 hästars balans
Illaskin och tYå st. "ofantliga" ångpannor, i hvilka dock 
mer äq 5 'i1 tryck sällan utvecklades. Svenska Lejonet fick 
namnet förändradt till Conl!titution, under hvilket namn det 
i 15 år fortfqr att, med ett visst anseende, föra posten 
!flellan Ystad och Pommern. Efter denna tid blef det ut
pö!ndt och försåldt, och gick sedan, under namnrt Hronan, 

qågra år mellan Norrköping och Stockholm. 
Preussische Adler ombyggdes och omdöptes 1835 till 

:per neue Adlu·, som med sin gamla, hoplappade maskin 
ännu 15 år sednare bogserade mudderpråmar vid Stralsund. 

Dessa båda fartyg, hvilka voro de första postångfartyg, 
som amänclts i Sverge, voro fylliga och breda, ungefär som 
fyrskepp, hade 3 master och gjorde 7 knop, hvilket den 
tiden ansågs Yara lika hög fart för ett ångfartyg, som 14 
nuförtiden. l början Yar icke fråga om annat bränsle än 
furuYed, men då priset derpå efterhand steg högt i Skåne, 
iJ.ntogs i stället stenkol, hvarvjd Höganäskol brändes under 
några år, ehuru sådant skedde med förlust för postverket. 
Äf\'en bränntorr för&öktes. En pommersk godsegare lemnade 
nem !igen en gång l 000 st. prässad torf, för försöks anstäl
lande. Denid eldad es den ena pannan med torr och den 
andra med stenkol; men oaktadt mycket arbete vid torf-

fad, tilldess Boullon och Watt ;lt dem hy2gt 5ogfnrly gen M eteor och 
L (ghtll'ing , d5 Hob Hoy hörjade att för frans ysk rli kniog föra posten 
mellap DoHr och ( :>! ;; is. 

( Med:J ui cs \le~ ;;. ! 8\ t, D~cernhcr , sid. 4.8 2. ) 
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eldningen, lyckades det icke att, ens någorlunda, hålla jenm 
ånga mellan den torfeldade pannan och den som eldades med 
stenkol, och då torrven derjemte lenmade mycket rnera aska 
än stenkolen och upptog nästan lika stort stufningsrum som 
veden, så kom dess am·ändande icke vidare i fråga. 

Från det bördiga Skåne skickades hvmje år talrika 
hjordar af slagtoxar till Stockholm, hvilka alla vandrade 
<len långa vägen genom södra Sverge till hnfvudstaden. Nå
.gra patrioter, som tyckte det vara synd om oxarne och om 
dem, som skulle äta dem, och förmodligen äfven om den 
talg, som smälte ihop under promenaden, beslöto att för 
denna transport bygga ett "ångskepp", lwaruti H. ~f. Konun
gen äfven inleddes att taga ett stort antal aktier, liVarföre 
fartyget också blef kalladt Carl Johan. Det taklades med 
4 master, men för att, under de11 långa, tillernade, färden 
mellan Ystad och Stockholm hafva största möjliga utrymme 
för kreatur, foder, Yatten, bränsle m. m., fick brukspatron 
Owen endast insätta en af sina 22 hästars maskiner i det 
långa och fylliga skrofvet. 

Fartyget böJjade sina resor 1822 och väckte genast 
stort uppseende, dels för dess oranliga konstruktion och tak
ling, dels också för de besynnerliga resor, det emellanåt 
gjorde. När det, på e!l af dessa, inomskärs arbetat sig 
fram från tandsort till Kalmar och en vacker dag ångade 
derifrån söderut, möttes det, utanför Ölands södra udde, af 
den här ganska vanliga S.V.-vinden jemte sjögång, mot hvilka 
maskinen icke förmådde framdrifva fartyget, och då natten 
tillstundade, ansåg kaptenen det icke rådligt att återvända 
till Kalmar, utan höll i stället öster om Öland, länsande 
friskt undan för sina 4 gall"elsegel, så att han, följande mor
gon, var i lä om Ölands norra udde. Enär vädret der kän
des nästan stillt, så vände han ned åt "Jungfrun" och kom, 
till strandboernes stora förundran, åter norra vägen in till 
J(almar igen. Efter att der hafva inlastat ved, fortsattes 
resan söderut alldeles som förra gången, d. \". s. utanför Ut-
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klipilall måste fartyget Yända, 'ågade sig, fö~·. mörkrets ~.kull, 
icke in i sundet, utan gjorde ännu en seg11ng rund Oland 
och kom Yid dage ns ljus ånyo helt lugnt inpaddlande norra 
vägen till Kalmar. De t är kä!ldt, att kapten Cook gjorde 3 
yerldsomseglingar, men om ängskeppet Carl Johan Yet man 
icke att det fullbordade mer än 2 ökringseglingar i rad. 
stUedes måste 3:e resan söderut gått bättre, och god vind 
eller stilljc förhj elpt den store fyrrnastaren till Ystad. Emed
lertid fann rederiet ingen fördel vid företaget, 111 arföre ma
skinen utt ogs, liVarefter far tyget skickades med en last trä
virke på Ho u en; men då kaptenen kom till mynningen af 
Seinelloden och i Hane hörde sakkunnige personer säga, 
!ltt rnan icke kunde med säkerhet naYigera ett sådant lång
skepp mellan flodens bankar, föredrog han att lossa lasten i 
Hane och derifrån oskadad återrända hem. förundrad blef 
han emedlerlid, när denna försigtighet upptogs illa af en del 
redare , som heldst skulle Yelat lemna den misslyekade ång
båten i assuradörernas händer. 

Samma år som ängskeppet Carl .Johan böJjade sina turer, 
eller 1822, gjorde äfven två andra ångfart yg, Stockholm och 
Föreningen, sina första resor. l·hartdera af dessa fartyg 
hade tså st. 22 hästars maskiner med balanser. Stockholm, 
som var byggdt på Owens Yarf, gick först på Norrköping, 
men befanns snart vara för djupgående för detta fanatten, 
hYarföre den i stället användes mellan Stockhohn och Åbo, 
men här var den väl liten för öppna sjön. 

Efter några år måste Stockholm dock upphöra med sina 
turer på Finland, hufyudsakligen till följd af de ständiga 
prejningar och trakasserier, som från ryska sidan atnändes_ 
för att hindra en "allt för lillig" förbindelse mellan OFinland 
oth gamla SYerge. Då t. ex. Yid ankomsten till Abo re-. 
st anrationen hade öf\er några butelj er spirituosa o. s. v., 
belades dessa med en så hög afgift, att egaren hellre velat 
skänka bort dem än betala afgiften. Otaliga trakasserier 
med passYiseringar och spaningar dfrr personer, som, enligt 
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"Svarta boken", förmenades inträde inom Czarens landa
mären, hörde till ordningen för dagen o. s. v., h varigenom 
trafiken hindrades och företaget icke kunde bära sig. 

Stockholm var i alla afseenden ett ganska nätt och 
vackert fartyg, samt det mest snabbgående på sin tid. Dock 
voro maskinerna för svaga för bogsering, hvarföre det också 
hände att, då det år 1826 '>kulle bogsera fregatten Eurydice 
upp till St.ockholm, dref\'OS bada fartygen af en laber ';ind 
emot en udde i Tenö sund och blefvo der stående i mud
dern tilldess el! motsatt vindkast förhjelpte fregatten både 
på djupt vatten och med seglens tillhjelp upp på Stockholms 
ström. Då brukspatron Owen fann, att både skrof och ma
skiner voro för klena, drog han 1830 upp fartyget på land 
och förlängde d.et genom att bygga ett nytt förskepp utanför 
det g~mla, som fullständigt bibehölls så att fartyget fick tl"å 

förstäfvar och trå bogar, mellan hvilka var ett mellanrum, 
der besättningeq skulle bo. Sedan det äfven erhållit star
kare maskiner, sJ<.ickades det till Riga, der det såldes och 
lärer gått i flera år. 

Föreninqen, som byggdes på handelsvarfvet i Carls
krona, var så bred, att pannorna stodo borelvarts och maski
nerna midskepps mellan dem, livarigenom fartyget hade ett 
ovanligt utrymme för både gods och passagerare. Det be
stämdes för fart mellan Stockbolm och Carlskrona, och bör
jade dermed 1822. Emedlertid inträfl'ade ofta, att. en enkel 
resa mellan dessa· båda ändpunkter erfordrade en hel vecka, 
nemligen från Stockholm till Norrköping 2 dagar, derifrån 
till Westervik och Kalmar 3 dagar och på sednare stället 
ofta i följd af frisk motvind 2 a 3 dagars uppehåll innan 
resan kunde fortsättas till Carlskrona, hvaraf följde, att all
mänheten aldrig kunde med ringaste tecken till säkerhet 
bedöma när fartyget skulle komma eller gå. Denna osäker
het, den långa vistelsen ombord, ofta inträffande skador ä 
maskineriet och, man måste tillägga, en myckenhet andra 
missförhållanden och obehag, som den tiden egde rum, ar-
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Milo i allmänhet passagerare att medfölja på den nya ång
båten. Som ved begagnades, åtgick mycken tid till dess 
inlastande. Om nätterna stördes passagerarne af det oupp
hörliga dånet, då "vedbyrorna" nedkastades på däcket; om 
dagarne stängde Yedstaplarne passagen och förorsakade 
sål~unda vantrefnad. Ofta gjordes långa omvägar för att 
lägga till vid lastbryggor, der ''bränsle" kunde hemtas, och 
öfverallt gick ångfartygets "expedierande" ytterst Iångsamtt 
emedan ingen vana vid sådana saker förefanns och ingen 
påpasslighet eller ordning ännu blifvit etablerad. Fartyget 
var styft och starkt, och dess nitiske befälhafvare, löjtnanten 
baron von Knorring, v-ar outtröttlig (}Ch hade i de flesta fall 
att bryta en ny bana, llYaraf efter~ommande ångbåtskaptener 
och rederier haft fördel. Bland annat antog han ett par 
lotslärlingar till styrmän, hvilket var upphofvet till de, nu
n1era, på alla ångfartyg befintliga s. k. rorgängarne. Sjelf 
atlöste han dem, som oftast, ,·id styrningen, och vanligtvis 
v-ar en af de tre nere i maskinen för att hjelpa de mindre 
kunnige maskinisterne att smörja Iagergångarne eller täta 
pannorna, i hvilka de nära belägna balanserna ofta skafde 
hål. Vid en sådan lagning under gång inträffade, att styr
man 1\hlström, som sedermera sjelf blef befälhafvare på far
tyget och allmänt gick under benämningen "träbenet", fick 
sitt ena ben krossadt under balansen, hvarefter han måste 
ligga 3 ltlnga dagar ombord, innan han kunde föras tifl 
Serafimerlasarettet, der benet amputerades. 

Mångfaldiga \'oro de svårigheter af alla slag, som löjt
nant Knorring hade att öfvervinna, icke blott af väder och 
vind, dem han lugnt mötte i sin slokiga hatt och stora skinn
krage, utan af okunniga medhjelpare, dåliga anordningar, 
ovana hos alla, såväl den stora allmänheten som dem, hvilka 
särskildt hade med fartygets alla förhållanden att göra. 
Ehuru af naturen godhjertad, var den sv-artmuskige baronen 
en riktig buse, när han slog den strängen an, och om han 
icke lyckades hålla någon god ordning, s!i var det visst icke 
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af brist på skrik och kraftord. Sederna voro deti tiden, t!l1 
en förvånande grad, grofva och råa. Då fartyget låg stilla 
i någon stad, helst under helgdagar, samlades en myckenhet 
"herrar" från land i den trånga, ruskiga försalongen, det' 
utskänkning natt som dag verkställdes af en ondsint och 
snäsig qvinspersonal, under det att gräl, skrik och svordo
mar omvexlade med hvarandra. 

Dels för att skaffa en väl behöflig inkomst, men huf~ 

vudsakligast för att hafm någon kontroll öfver den mängd 
menniskor, som Yid tilläggningsställena alltid S\O d färdig att 
strömma omlJOrd, hittade man slutligen på att affi:Jrdra lmu' 
och en, som Yille nedgå i fartyget, en afgift, som det kalla
des, "för att bese verket". 

Då emedlertid farten på Carlskröna gick med föga vinst; 
antog rederiet beredYilligt anbudet att hyra fartyget till kronan; 
för att åtfölja den eskader af örlogsfartyg, som l 823 i 

Trawenil'tnde afl:emtade Drottning Desideria och Kronprin
sessari Josephine, För detta ändamål utrustades och putsa" 
des det på allra bästa sätt, och gjorde också hos Tyskarne 
i Travvemlinde och Llibeck, som voro ovana vid ångfartyg, 
stort uppseende. Hemkommen frår\ denna lysande expedition, 
fortsattes resorna utåt . Sverges östra kust 'ä! ännu någori 
tid, men slutligen inskränktes de till turer mellan Stock~ 
holnt, Nyköping och Norrköping. Sedan baron Knot'ring fört 
fartyget i 5 år, len1nade han befälet, och bland de många 
befälhafvnre, som det sedermera hade, var en mycket hög• 
lärd oc!1 närsynt kapten, som var så lite praktisk, att han 
en gång, då fartyget af strömmen skars in emot en gammal 
magasin.shro i Norrköping, i stället för att stoppa maskinen, 
gick med full fart mot bron, utropande: "(iåi· det här \ä!, 
så är det bra!" 

Efter ungefär l O års fart utträngdes den "ganila" ång.: 
båten af nyare och bättre, och försåldes derpå till Königs
berg. En ganska karakteristisk historia tillhör denna transak
tion, hYilken det derför vore orätt att förbigå. Då kaptenen 
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nemligen saknade nödiga penningar för de sista liqviderna i 
Stockholm, sålde han, bland andra inventarier, de enda om
bord varande pumparne, hvilka voro af koppar, så att far
tyget utan pumpar gjorde resan öfver Östersjön, hvanid den 
lycka, som ännu dittills bevarat det gamla skwfvet under 
dess otaliga ombordläggningar, påstötningar och öfriga äf
ventyr af alla slag, älven följde det på färden öfver hafvet, 
så att det lyckligen framkom till Königsberg, der det sedan 
fortfor att gå i många år. 

Det inträffadtt ofta, att ångfartygen Stockholm och 
Föreningen under deras uppehåll i Stockholm anlitades att 
bogsera segelfartyg genom den långa och krokiga skärgår
den, men snart förmärktes behöfligheten af ett särskildt bog
serfartyg, som hade tillräcklig styrka och ständigt Yore till
hands. För detta 'ändamål bildade sig år 1823 ett bolag, 
som inköpte en galeas, i hvilken insattes en ångmaskin af' 
56 hästkrafter. Detta fartyg, som kallades Vulkan, kassera
des dock snart och i stället byggdes, på Stora Yarfvet, bog
ser-ång.fartyget llerlwles, s.om med en 80 hästars maskin 
blef ett kraftfullt fartyg, hvilket i nära 30 år fullgjorde sin 
tjenst, ehuru det var så tungt och fylligt, att det, ensamt, 
gjorde föga mera fart än med ett a tYå fartyg på släp. 

MärkYärdigare, men icke af så lång varaktighet, blef 
det af Owe n byggda Josephine (den äldre). Skrofvet Y ar 
byggdt som en pråm med raka bottenstockar och timmer af 
furu samt så stort som farten på Arboga kunde medgifva,. 
eller kanske något mera, emedan det var så långt, att det 
fastnade med båda stäf1arne: då det första resan skulle 
svänga i ån, och så bredt, att det icke hade vatten nog: att 
gå mellan stranden och en sten, som låg i farvattnet midt 
för grefve Pipers egendom nära Kungsöhr, der do{;k alla 
Arhoga-jakterna gingcJ: obehindrad! fram, med mind1·e än att 
fartyget krängdes åt motsatta sidan, då stenen i alla fall 
skrapade under slaget. Det rymde ända till 600 passage
rare, och på akterdäcket dansades en gång en quatlrille, 
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hvari räknades GO par. I aktersalritigen kundr , Yili 2 längil 
bord, dukas för 100 personer, oaktallt der fanns breda sotror 
långs sidorna. 

Ångmaskinen, som var af 80 hästars kraft och gaf far
tyget en fart af 8 knop, stod på däck och var af en ovanlig 
konstruktion. I stället för cylindrar hade den nemligen .:·) 
"ett par segment.er, hrm·i ångan verkade på ömse sidor om 
"en vid vefaxeln fästad pendel, svarande mot pistonen unge
"fär som på det af John Ericson i Amerika byggda "Princeton." 

På första resan hände lihäl att pendlarne hördes slå 
mot segmentets sidor, med ett skramlande ljud, hrarföre far~ 
tyget ankrades och maskinen undersöktes, Inarvid befanns: 
"att en skrufnyckel och några packningsbultar blifvit af 
"ovilja mot Owen eller af vårdslöshet qvarlemnade i cylin
"drarne och hade under fartygets rörelser kastat sig lång
"skepps samt slagit ut bitar nr packningsskenorna och ska
"dat pendlarne, hvaraf följde stor ångspillning." Det lycka
des icke att åter få packningarne täta, ehuru alla möjliga 
medel försöktes dertill, hvaribland kork, som dock ofta 
måste ombytas, och fartyget återfick aldrig mera sin förra 
fart, hvarföre det 1825 fick ett annat vanligt maskineri om 
56 hästkrafter, som dock befanns vara alltför svagt, ehuru 
det på enkel resa mellan Stockholm och Arboga förbrände 
ända till 16 famnar af den tidens grofva och torra ved. 

"Oaktadt sina ofullkomligheter, gjorde detta fartyg heder 
"åt Owens företagsamhet och snille. Det var det största 
"ångfartyg, som Mälaren ännu burit, och ansågs, för beqväm
"lighet och elegans, på sin tid, såsom någonting utmärkt. 
"Det väckte Konung Carl Johans så stora uppmärksamhet, 
"att han, som icke var stor vän af fartyg, vid Drottning
"holm en gång tog det närmare i åskådande." 

•) De~ citerade tlr hemtadt ur en uppsats af en person, som hade 
Vti) reda pl\ rörhåJlandernA. 
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Fartyget hade tre ångpannor, hrllka, stäende i rad efter 
hrarandra, upptogo hela rummet under salongen. På sidorna 
roro slaggångar, men öfrerkanten af pannorna nådde ända 
upp under salongsdäcket, lemnande ett mellanrum af enda~t 
5 a 6 tum, då fartyget var nytt, men ln-ilket sedermera min
skades betydligt genom skrofvets ryggbrytning. Pannorna 
hade endast samband med hvarandra genom eldrören, hvar
före Öppningarne på dessas öfverkant, genom ryggbrytningen, 
blefvo särdeles stora, så att gnistor utflögo och satte sig 
under däcket, till hvilkas släckande vaktare med vattenpyt· 
sar och sprutor alltid måste vara till hands. "Genom dessa 
"öppniugar var det hemskt att se den massa eld, som ge
"nom luftdraget strömmade genom eldrören, och af desamma 
"uppstod o också stora svårigheter att Yid uppeldning få drag, 
"hvilket ibland tillgick så, att en man ingick genom någon 
"af de 6 eldstäderna på den främsta pannan, kröp genom 
"rören till skorstenen och uppgjorde der en frisk, liten eld, 
''hvarefler man kunde få elden att från eldstäderna strömma dit." 

Skorsteneu var mycket hög och omgafs ·af en så kallad 
vattenskorsten, dels för att hindra hettan att skada eller be· 
svära passagerarne och dels för att anskaffa varmt matar
vatten till pannorna; men i denna vattenskorsten bildades, af 
hettan från den inre skorstenen, mer eller mindre stark 
ånga, lnilken till slut tog sig utgång genom den af eld och 
rost , skadade inre skorstenen, så att en gång, på en lust
resa, en betydlig mängd ånga och vatten utströmmade och 
blandade sig med röken, hvanid draget på en gång upp· 
hörde, så att lågan slog ut genom en öppnad eldstadslucka 
och skadade illa ett par eldare, innan luckan hann stängas 
och lågan återtagit sin rätta gång. Vid tillfället var en stor 
mängd passagerare ombord, hvilka till större eller mindre 
del fingo sina kläder förstörda af det nedfallande, sotblan
dade vattnet'"). 

•) Då brukspatron Owen, s~som redare, antastades för denna skada, 
inkopte han några af de förstörda sidenhattarue m. m. och visade 
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Pannornas ofrannämnda vådliga läge, jemte den brist
fälliga matarinrättningcn, förorsakade slutligen fartygets un
dergång. En ny befälhafrare hade, blott för en kort tid, 
fört fartyget sommaren 1826, då det under en resa i när
heten af Strengnäs förmärktes, att pannorna, som blifvit 

g1öd()'ade hade tändt eld i däcket och att alla försök till 
. b ' 

släckning yo ro förgäfves. En mängd passagerare voro om-
bord. Ordning och sans upphörde genast, och det påstås 
till och med, att man glömde styra mot det närbelägna lan
det för att söka räddning. Lyckligt,'is utkommo dock ett 
stort antal farkoster och båtar, så att alla menniskor hunno 
bergas, men fartyg med inventarier och gods blef helt och 
hållet lågornas rof. 

Den ångbåt, som Owen byggde i stället, kalla_des äfren 
Josephine. Den var mindre och smalare, men likaledes byggd 
af furu, med flat botten och raka sidor, ungefär som en ök
stock. Dess 30 hästkrafters maskin upptog midten af far
tyget. Förut var vedrum, kök m. m., och aktersalongen 
låg under ett särskildt, öfver fa rtygets rätta däck upphöjdt, 
akterdäck. Detta fartyg kom i gång 1827 och gick under 
10 a 11 år på Mälaren, ehuru det under de sednare åren 
fick många sYåra medtäflare. 

Att vara t,·å dagar på väg mellan Stockholm och Norr
köping ansågs ännu såsom någonting oundvikligt, och man 
n1ötte med hån det förslag, som sjökaptenen O-lof Hammar
sten uppgjorde, att bygga ett ångfartyg, som skulle hinna 
fram på dagen. Ingen trodde att detta någonsin skulle lyc
kas, men Yäl att ännu ett fartyg, utom Föreningen, skulle 
kunna få förtjenst på denna alltmera tillvexande fart. Kapten 
Hammarsten ' 'ar en ovanligt klok och företagsam man, hvil
ken såsom sjöman dock icke var it annat än befälhafrare, 
först på en speljakt, derefter på ett skärgårdsfartyg och se-

detta "sitt musPum" så som bevis pä de afdrag, han allt emellanä~ 
måste vidkännas pä den afundade stora inkomsten af sina ängbåtar. 
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dermera på skonerten Svithiod, med hvilken han, utan att 
någonsin hafva erhållit någon underbyggnad i navigation; 
seglade från No nköping till Oporto på 14 dagar. lilan sade 
att ban hade oYanlig lycka. Då han under en af sina sed
nare sJöresor blef vinterliggare i Norrbotten, företog han sig 
att efter ögonmätt bygga en vefslup, kallad Emelle, som 
lyckades ganska bra och gaf honom modellen till sin ång
båt, som han anade skull e få största farten, om den gjordes 
helt smal i förhållande till längden, hYarföre den också, 
sedan 8 personer tecknat sig såsom redare för det nya far
tyget, byggdes 80 fot lång, men endast 12 fot bred. Denna 
proportion mellan längd och lJredd, som sedan blef ganska 
allmän, var då icke brukl ig, knap[Jast påtänkt, förr än den 
i skeppsbyggnads-vetenskapen och i ångmaskinläran till stor 
del oerfarne sjökaptenen visade den vara den för ångfartyg 
mest förd elakt iga. Fartyget, i hrilket Owen 1826 insatte 
en maskin af 20 hästkrafter, kallades Ormen Ldnge, och 
fullgjorde, tinder vanliga förhållanden, resan mellan stock~ 
holm och Norrköping på 18 a 20 timmar, eller från kl. 7 
ena morgonen till dagningen den nästa. 

Fartyget var något rankt och måste "suffleras", men 
var i flera afseenden mycket lyckadt samt intjenade åt dess 
egare den första kostnaden 18,000 efij- b:ko flera gånger om. 
Under 8 års tid gick det mellan Stockholm och Norrköping, 
men såldes, sedan det fått större och bättre medtäflare, till 
Linköping, mellan · hvilken stad och Stockholm det fortfor 
att gå i ännu l O år, tilldess det slutligen sjönk på R oxen, 
sedan det under dessa år haft en mängd äf~entyr, hvaribland 
omtalas, att det engång, under Stångåns öfrersrämningar, 
stannat på en åker, vid en grindstolpe, på hvilken suttit en 
kråka, som kaptenen i skymningen ansett vara qvasten p\? 
en niskprick. 

En enkel maskin, sådan som Ormen Långes, sattes d1 
tiden i gång genom trampning och stoppades genoni ångat, 
afstängning; och man kan lätt finna, huru långsam och sv , 
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manö\'ern derigenom blef. En mängd historier finnas från 
dessa tider, lwilka åtminstone fullt beteckna förhållanrlerna, 
äfven om de icke äro fullt bevisliga fakta. Sålunda berät
tas, att en kapten, sedan han fö>rgäfves försökt alla kända 
medel att få maskinen i gång, halft förtviflad skulle hafva 
ländt sig till Fördäckspassagerarne med utropet: "är det nå
o-on som kan lura maskinen i gåmg, skall han få ett half-
o ' 
stop bränvin" ; och om en annan lika svårmanövrerlig ång-
båt berättas det, att, då den skulle intaga ved Yid den straxt 
utanför Södertelge kanal belägna egendomen Hall, Yågade 
kaptenen icke stllp))a maskinen, af fruktan att ej få den i 

gång igen, utan girade i stället med sakta fart så nära sjö
brygga.n som möjligt, livarvid veden kastades ombord af der
till färdiga personer, som genast hemtade mera, för att vid 
fartygets nästa sYäng äfven kasta in den (). s. v., tilldess 
behofvet blef fylldt. 

Ka.pten Hammarsten, som var en outtröttlig befälhafvare, 
brukade 'anligtvis sjelf arbeta med, då maskinen skulle 
sättas i gång. Vid (lessa tillfällen skrek och kommende
rade han af alla krafter och blef vanligtvis så upphettad, 
att svetten "dröp af honom". Under detta tillstånd tålde 
han inga onödiga tilltal eller frågor, ehuru han under van
liga förh ållanden visst icke var vresig eller inhuman. Det 
berättas, att han en gång vid början af en resa, trött och 
svettig, just hade fått maskinen i gång, då en af passage
rarue helt obetänkt gjorde den l'anliga frågaa: ".l\.1-är komma 
vi fram ?" Hammarsten gaf blott ett \iresigt ögoBkast tiH 

svar och vände sig på stället om, men får då genast samma 
fråga af en frimodig och munter resande, som stod mid~

emot honom. Med en tyst svordom hastade han öfver Ull 
andra sidan af däcket, men kom dervid helt nära ett äld-re 
fruntimmer, som med den mest leende och yänHga mine ge
nast frågade: "Bästa kapten, när komma vi fram?" Nu 
brast tålamodet och sjelfbeherrskningen. "Dra ät h-e!" 
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ulef sYaret, hmrvld den hederlige mannen halft förtyiftad 
rusade in i sin lilla hytt, för att få vara i fred. 

Björkfjärden i Mälaren och Bråviken i Östergöthlands 
skärgård ansågos af den tidens passagerare som ett slags 
"mycket farliga haf", och den, som flera gånger öfwrfarit 
desamma, synnerligen under blåsväder, ansåg sig vara en 
särdeles sjöbefaren person och en icke obetydlig authoritet, 
då det gällde "sjöomdöme" o. s. v. l allmänhet voro dock 
passagerarne fruktande och oroliga , helst då det blåste, 
hvilket också icke var att undra öfver, 11å de första äng
båtarue ofta gingo sönder och många gånger sköttes med 
föga kunskap, vanå och påpasslighet. Då vädret var vac- ' 
kert lefdes deremot friskt undan. Herrame, som tyckte sig 
vara ute på äfventyr, ville dricka och sjunga, tyckte dess
utom att sjön sög o. s. v., h varföre tonen var att lefm 
omåttligt, d. v. s. då man ej var sjösjuk. Kaptenerna bjödos 
af alla. De voro "stora män" för tillfället, som imponerade 
genom sina förmodade djupa kunskaper såväl i farvattnets 
<Jch sjömanskapets sgm maskineriets myste rier, lnilket allt 
ue resande hen·arne kände föga eller intet. Många ångbåts
befälhafvare, som från början varit nyktra karlar, hade icke 
tlet då för tiden verkligen stora modet att säga nej, In-ar
före de också ofta till slut dll.kade under för Bacchi frestel
ser. Det berättas, att en kapten, som fann att strömmen 
vid Upsala-stäket var för stark för ångbåten att komma fram 
emot, med något sräfvande röst utropade: "Ja, mitt herr
skap, Jet syns att vi äro öfverlastade!" h vartill en hop stu
denter under hurrarep svarade: "Ja, det syns, det syns!" 
Allt detta är lyckligtris numera icke så. Både pDssagerare 
och kaptener ilafra höjt sig ur detta, om det tillåtes säga 
rent ut, primiti\'a .och råa tillstånd, och ett svenskt passa
gerare-ångfartyg utmärker sig numera såväl genom lugn, till
försigt och ett måttligt och städmit uppförande hos passage
rarne, som genom allva;-, humanitet och påpasslighet hos 
befälhafva.ren. Vår handels-ångflotta Ilar derjemte en Hr 
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maskinister, som i duglighet och bildning kan jemnruras med 
livad de flesta d. 1 ·· d . · ·1 ·· 

träffar många. 
an I a an er I c en r agen framte, samt öfrer-

Ka~ten Hammarsten var dock en man, som, fastän han 

e~rellanat kunde förifra sig, dark alltid skötte sig med både 

papasslighet och kunskap, och som det aldrig kunde hända, 

att han "tittade för djupt i glaset." Att Ormen Långe äfren 

under hans befäl hade många äfrentyr, låg i sakens natur 

och rar i intet fall dess skick lige l<aptens fel. Några a~ 
dem torde böra omnämnas, emedan de belysa en de l förhål

Ianden den tiden. En gång in!rii!Iade det nemli<re n på resa 
frå N 1 ·· · " 

n ~rr wpmg, att den ena balansen sprang, så att farty-

get maste ankra i närheten af Säfsundet. Sedan en del 
passauerare uått omb ·d o F.. · o 

o "' or pa oremngen, som pa resa från 

Stockholm ankom till Säfsundet kort efter händelsen stan

n.~de. ~e ö.frige qvar på Ormen, der de i tre hela dpg~ fingo 

fordnfva trden med fiske, promenader m. m., tilldess Förenin

gen, på återresan till Stockholm, to;g kamraten på släp. 

. ~n annan gång hände, att ångfartyget Föreningen med 

full fart "satte trärs på lif1·et" på Ormen Långe, som derrid 

fick en stor del af sidan inbräckt, så att den ovilkorliot 

hade sjunkit på stället, om bräckan icke lyck liatyis slut;t 

straxt ofvanom rattenlinien. Då för tiden fanns "'ino·en för

fat.tning .om fartygs manörer för att undYi k a samman;tötni ng, 

hnlken Icke utgafs förr än den 27 April 1840. 

Värst var dock kHpten Hammarsten ute, då hans passa

gerare en gång gjorde formli gt myteri. Det svnes som om 

han vid något tillfälle, då passagerarne helt .hastigt rusat 

öfv~r åt ena sidan al' fartyget, i i!\ern att inge1; olycka 

dengenom skulle ske, hade amändt a lit för häftioa ord och 

åtbörder. Detta retade en del af pa~saowarne i " höu orad 
h o o ;:-:, o ; 

oc .. da kaptenen, i första hettan, Yägrade att göra någon 

m·sagt, gjorde de sig färdiga att binda honom tilldess han 

gjort afbön. Men Hammarsten kommenderade genast: "Slopp 

maskin"! h v liket kommando också genast åtlyddes, Fartyget 

123 

blef nu liggande envist stilla på en stor fjärd, tilldess d~ 

upproriska sinnena hunnit lugna sig, hrarefter förlikning 

uppgjordes och resan fortsattes. 

Den af Föreningen började farten på Nykiiping, lnilken 

afbröts då delta fartyg tillsamman med Ormen Långe började 

gå på Norrköping, gaf baron Knorring anledning att föran

stalta om byggande af ett nytt far tyg i stället för Förenin

gen. Detta blef E/lida, som år 1827 började sina turer på 

Nyköping. Fult, föga snabbgående och alltid osnyggt, padd

lade det under 27 år fram och åter på Srerges östra kust 

och utsträckte slutligen sina resor ända upp åt Norrlan·d, 

der det fick sin bane. Under 1854 års blockad af Finland 

skulle det göra en fördelaktig frakt dit, men hindrades af 

en engelsk ångfregatt, som tog det på sl äp och bogserade 

den gamla skutan läck. Väl reparades hon åter och gjorde 

följande år ännu några resor åt de norra orterna, men rå

kade en natt ut för hårdt väder och kom med plats in i en 
hamn, der hon sjönk. 

År 1830 byggde brukspatron Owen ångfartyget Oscar, 

afsedt till fart på Getle. Det Yar så stort, att det icke kunde 

komma ut ur Mälaren genom Södersluss (som då icke Yar 

ombyggd), utan fördes utför strömmen under Norrbro, hvar

vid det stötte på grqncl och var ganska illa ute. Dess till

varo blef icke lång, ty ett par år derefter, då det en afton 

lagt till vid slottskajen i Stockllolm, råkade det följande 

morgon i brand, hvilkcn icke kunde släckas, hvarföre, på 

dåvarande kommendörkapten YOn Sydows råd, det höggs hål 

i bogen, så att fartyget sjönk. 

Sedan Owen försett de 20 första srenska ångfartygen 

med maskiner, fick han i Motala verkstad den förste med

täflaren. År 1830 byggdes der, efter ritning af majoren vid 

konstruktionskåren A. G. Carlsund, de båda "präktiga" ång

fartygen /Jlotala och Rosen. Båda roro så stora, att de icke 

med hjulen på kunde passera genom slussarne i vestra ka

nalen, hvarföre de, utan hjelp af maskinerna, fingo srgJa. 
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fräM Motala till Götheborg, der hjulhusen byggdes. De hade 
ovanligt små tubulärpannor af koppar, hvars rör voro sil. 
konstruerade, att draget måste underhållas medelst en af 
maskinen dragen fläkt. Motalas panna kasserades dock Yi d 
besigtningen och fartyget fick derefter en stor fyrkanti g 
panna af jernplåt, med så stora eldrör, att folket \"id sot
ning och rengöring kunde gå nästan rakt i dem. Motala 
förde posten i l O år mellan Ystad och Greifswald, h varefter 
det af postverket försåldes och gick sedan med temlig för· 
tjenst dels på södra orterna och Gottland, dels på Norrland, 
der det 1848 till en del för:;l ördes af eldsvåda, men l'ör· 
byggdes, och lärer ännu existera i Nyköping. 

lHotalas systerskepp Rosen började 1830 sina turer mel· 
lan Stockholm och Norrköping, men det fick behålla sina 
tubulärpannor, hvars fläktinrättning dock var opålitlig, så 
att det understundom kom sednare fram än de gamla ång· 
bätarne, ehuru det ibland lärer gjort resan på 12 timmar, 
hvarvid dock tjutet från fläkten hördes på långt håll och 
var särdeles plågsamt för passagerarne. Emedlertid bar sig 
icke det kostsamma fartyget, oaktadt dess eleganta inredning 
med dyrbara engelska mattor o. s. v., h varföre det såldes 
till ett danskt hus, som satte det, under namn af Drottning 
Maria, l gång mellan Köpenhamn och Stettin, der det gick 
i många år, tilldess det, efter en brand år 1849, blef såldt 
till Stettin och ombyggdt, hvarefter det uneler många olika 
namn amändes att gå på Odern, och lärer ännu under namn 
af Mercur gå mellan Bornholm och Köpenhamn. 

År 1831 byggdes efter major Carlsunds ritning bogser· 
ängfartyget Finspdng, hvilket i 10 år besörjde trafiken på sjön 
Glan, och samma år byggdes under kapten Hammarstens 
ledning ängfartyget Norrköping, som erhöll maskiner af 60 
hästars kraft och gjorde resan mellan Stockholm och Norr· 
köping på 14 timmar. Det slopades 1843, sedan det under 
de sista åren amändts att bogsera pråmar. Detta fartyg rar 
det första, som inreddes med ljusa och rymliga hyttor på 
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llmse sidor om en korridor under upphöjdt halfdäck, hvilket 
inredningssätt blef så omtyckt, att det sedermera antogs på 
en mängd ångfartyg. Detta inredningssätt är egendomligt 
för Sverge. 

I Götheborg byggdes 1833 bogser-ångfartyget Götha el{, 
som försågs med 2 st. 30 hästars balansmaskiner fråu Skott· 
land. Som dessa maskiner upptogo mycket rum i det korta 
fartyget, lades pannorna på däck och stenkolen på en der· 
öfver byggd altan, hrarest rorgängaren äfven hade sin piats. 
Genom denna öfrertyngd blef fartyget mycket rankt, hvilket 
isynnerhet var vådligt vid bogseringen, då bogsertåget i 
svängar tog styft åt sidan från den högt sittande pollaren. 
Det höll dock ut till 1855, då det en afton sjönk i Göthe· 
borgs hamn, lastadt med dyrbara maskiner till ett Yid elfven 
anlagdt spinneri. 

Så snart hela Götha kanal bliflit färdig, ville dess sty
rel~e underlätta segelfarten öfver mellanliggande sjöar, och 
byggde derföre i Motala under major Carlsunds ledning bog· 
ser-ångfartyget Sleipner, hvilket 1833 kom i gång i Wenern. 
Inloppet till Trollhätt:e kanal var den tiden ganska vådligt, 
ty strömmen drog, midt för Troiiilätte bro, med stark fart 
nedåt fallen, och som en betydlig sväng de1jemte måste gö· 
ras för att undvika från land utskjutande grund och stenar, 
hände en gång att Sleipner höll på att dragas utför Gullö· 
fallet, hvarifrån den med största nöd dock lyckligtvis rädda· 
des. För att för framtiden förekomma olyckor af sådant 
slag, gräfdes derför efter denna händelse stallbacka kanal, 
som går innanför ofvannämnde stenar. 

Serlan det emedlertid visat sig att föga eller ingen bog· 
sering kom i fråga, förändras fartyget 1837 och gick se· 
dermera någon tid mellan Upsala och Stockholm under nam· 
net Thor, men hade dervid så liten kredit, att namnet ånyo 
förändrades till W ermland, llVarefter det gick på kanalen 
med anlöpande af Carlstad, men lyckades icke heller på 
denna fart förvärfva något anseende. 



Kort efter öppnandet af Götha kanal bildades ett bolag 
för ångbåtsfart, kanalvägen, mellan Stockholm och Göthe
borg. Detta bolag byggde efterhand 5 st. ångfartyg, alla 
efter ritningar af dåvarande kommendörkaptenen von Sydow. 
Af dessa fartyg blefvo: Amiral von Ptaten färdigt l 834; 
Daniel Thunberg l 835; Et·ik Nordet•all l 837, samt Thomas 

Telford och Polhem l 839. l början voro ångbåtsr~sorna på 
kanalen i hög grad äfventyrliga, ty kaptene.r, rorgängare, 
maskinister, slussYaktare och öfrige tjenstemän vid kanalen, 
och sjelfva passagerarnc voro alla fullkomligt ovana denid. 
Farlederna voro derjemte på de flesta ställen ofullständigt 
utprickade, och der det bäst behöfdes funnos inga lotsar, 
eller voro de som futmos så ovana ocl1 så helt och hållet 
ur stånd att bedöma manövern med ett ångfartyg, att de 
gjorde mera skada än gagn. Påstötningar, såväl på grund 
som mot broar, slussportar och kanalbankarne, hörde derföre 
till ordningen för dagen, och ingen, som på sednare tider 
sett, huru säkert och behändigt kanalångfartygen skynda 
fram på deras besvärliga och svåra passage, samt huru 
punktligt d.e inträffa på bestämda platser· efter förut be
stämda tider, kan göra sig en föreställning om de hinde~ 

och uppehall af alla slag, som i början egcle rum.. Ännu 
långt in på sednare tider, varade resan mellan Stockholm 
och Götheborg 5 hela dygn. 

l 834 byggdes äfren ångfartygen En9elbrechl och Sjö

hästen. Engelb.recht tillkom, på föranstaltande af grefre C. 
1{. Ankarsrärd, för att bogsera på Hjeln~aren. Det hade en 
20 hästars oscill erande maskin, förfärdigad vid Brevens bruk, 
och en uppstående tubulä rpanna efter professor Schwartz' 
förslag. Allt hänid t.orde hafva rarit t!H•<Jretiskt riktigt, ty 
det har sedermera blifvit med fördel anvä:ndt på några af 
nutidens bästa ångare; men stora arbetsfel måste ha!\'a egt 
rHm vid förfät:rligandet, ty En.gelbrecht gick alltid Hla. Den 
användes slutligen att bogsera kalkpråmar mellan Karta 
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bruk, nära Landsort, och lmfYUdstaden, tilldess . den 1846 
Järer blifvit slopad. 

Sjöhästen byggdes vid Motala. · Qen var först ämnad 
till bogserfartyg, men gick i stället några år mellan Stock
holm oeh Örebro, hvi1refter den flera gånger ombytte namn, 
forst till Hjeltnaren , (lerel'ter till Föreningen, Drapa och sist 
till Te9ner, under hvilket sista namn 'den användes på By. 
e H\ en. 

Samtidigt med dessa fartyg byggdes ·af OweB, som nu 
hade små tillgångar, ett långt oeh smalt fartyg, som först 
kallades Arbo_qa och sedan Dalarne. Det liknade mera en 
spetsig pråm än ett fartyg, var svagt bygdt och af furu, 
samt i de flesta fall .misslyc.kadt till både skrof och maskin. 
Det varade derföre icke länge, och då det en rinter sjönk 
vid Bergsund, fick det qvarligga der för att utgöra grunden 
till en del af den blifrande kajen. 

De vid Motala tillverkade ångmaskinerna hade redan 
tillvunnit sig stort anseende, och den klarsynt.e gubben Ham
marsten fann att de voro icke allenast mycket vackrai'e än 
Owens, utan hade äfYen mycket ''starkare hästar". Han 
uppgjorde derföre förslag till ' en n.y o.ch mycket bättre ång
båt än den han sednast skaffat Norrköpingsboerne, och som 
han fört tillräckligt länge för att lära känna dess fe•! och 
brister. Sedån han föranstaltat om aktieteckning, reste han 
till "Mäster Frazer" i Motala för att beställa den 70 hästars 
maskinen. Antingen han der bekom någon af major Carl
SHnds ritningar, eller hans snille ledde hoHom att eftergöra 
Inad ha11 på ·desamma såg, så blef emedlertid det fartyg, 
som ·han, efter denna 1:esa, byggde på sitt varf i Norrkö.ping, 
mycket lyckadt och särdeles Hkt Rosen. Det kallades efter 
1834 års meteor Humeten och började följande året sina 
turer mellan Norrköping och Stockholm sa1nt· fullbordade 
resan reguliert på 12 timmar, såsom Hammarsten, ett de
cennium förut, tänkt sig böra ske. Detta verkställdes, böti 
man i.hå:gkornma, af en gammal man, iOm i sin ungdom al-
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drig fått lära mera än skrifva och räkna, båda delarue gan
ska ofullständigt, och som först vid mognare år började sys
selsätta sig med skeppsbyggeri och fartygsritningar. 

Kometen bibehöll sig i 20 år, men gick på sednare ti

den, sedan nya ännu mera snabbgående fartyg inkommit på 
farten mellan Stockholm och Norrköping, mellan sistnämnde 
ställe och Kalmar, dervid anlöpande mellanliggande betydli
gare platser på kusten. 

År 1840 började Raketen, byggd efter ritning af kom
mendörkapten von Sydew, sina turer mellan Norrköping och 
hufvudstaden. Den var ännu något snabbare än Kometen, 
och båda dessa fartyg, som gingo "mot hvarandra", under
höllo många år en säker och punktlig trafik. 

Sedan andra länder börjat använda ångfartyg i deras 
mariner, byggdes år 1834 i Carlskrona efter major Carlsunds 
ritningar två st. ångfartyg för flottan. Båda erhöllo balans
maskiner af 100 hästars kraft, det ena Oden från Owens 
verkstad, det andra Gyl(e från ~lolala. Med Odens maski
ner inträffade ofta små bristfällighetei' och eldrummet var 
fiirst så hett, att däcket genast vid profresan måste upp
huggas för att gifva luft åt eldrarne. Fartyget gjorde seder
mera några resor och afsändes 1836 till London, men som 
man då för tiden ingenstädes hade reda på kompassens deYia
tion, hvilken numera alltid vid kurssättningar iakttages, så 
kom Oden på hemresan under natten för nära jutska Nord
sjökusten, der den törnade på sandretlarne och förliste. Det 
sätt, på hvilket chefen på Oden tog hela skulden för olyckan 
på sig, utan att framkasta den minsta antydning om möjlig
heten af försummelse eller bristande uppmärksamhet hos den 
person, som vid tillfället hade vakten på däck, tillvann ho
nom då, och allt framgent, med några högst få undantag 
flottans hela officerskårs varmaste högaktning. Gylfe, som 
hade pålitligare maskiner, användes mycket och ofta i olika 
förrättningar ända till hösten 1854, då den på återresan från 
Norrland till Stockholm förliste strax.t vestvart om den s. le. 
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Bjl:lrn vid inloppet till Oregrundsgrepen. Vid krigsrätt upp
lystes, att sjökortet, som var gammalt, hade oriktig missvis
ning, hvarigenom fartyget, som haft säkert bestick vid stor
jungfrun, och som sednare styrt kurs på Örskärs båk, kommit 
vestvart i stället för ostvart om Björn, o,ch att misstaget 
icke kunnat märkas tidigt nog i följd af rådande regntjocka, 
hvarför fartyget, så snart upptäckten var gjord, ankrade i 

afvaktan på sigtig luft. I stället för sigtig luft, inträffade 
svår pålandsstorm, livarunder fartyget med maskinen i gäng 
sprängde båda kettingarne och, då det icke kunde hålla sig 
uppe mot sjön, dref i land och blef vrak. 

År 1834 hade major Carlsund uppgjort ritningen till 
ångfartyget Gustaf W asa, hvilket fartyg byggdes i Kalmar 
och sedan i många år gjorde resor mellan Stockholm, Ar
bo~a och W esterås. På detta fartyg iakttogs under en af 
dess befälharvare en hittills icke vanlig ordning, snygghet 
och noggrannhet, llvarföre det blef i alla afseenden väl an
sedt och berömdt, ehuru befälharvarens alltför häftiga tem
perament och ofta despotiska uppförande dock med skäl 
ogillades. Det kan emedlertid utan öfverdrift sägas, att den 
ordning, snygghet och takt, som numera allmänt utmärker 
den svenska ångbåtsflottan, otvifvelaktigt till stor del härleder 
sitt ursprung frän denne befälharvare på Gustaf Wasa, jemte 
en del andra flottans officerare, hvilka för ett tjugotal år 
tillbaka, såsom ångbåtsbefälhafvare, i dessa fall bröto en ny 
väg, och i en god skola uppammade en mängd unga, raska 
styrmän, hvilka inom kort sjelfva blefvo utmärkt dugliga och 

bra befälhaf\·are. 
Olägenheten deraf, att större fartyg icke kunde passera 

kanalen upp till ~1otala , kändes ofta ganska stor, såsom 
t. ex. då Gylfe måste intaga sina maskiner vid Mem, !!Var
före flera personer voro betänkta på anläggaodet af en me
kanisk verkstad vid saltsjöhamn, hvilket slutligen ledde der
hän, att en sådan under grefve Adolph ' 'On Rosens ledning 
plb!lrjades i Nykllping, der den sällsynta fördelen erl1,ölls, att 
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kunna drifr~ terkstadens maskiner med vattenkraft pft samma 
gång som rerkst:aden kunde anliiggas invid hamnen. Anlägg
ningen, som kostade betydligt, fortskred så, att någr~ ång
fartyg redan 1835 der blef10 färdiga. Dessa voro: den för 
fart på Finland ämnade och sedermera dit försålda solide, 

och Gripen, som sedan alltjemt gått mellan Nyköp ing och 
Stockholm, , båda med enkla mask iner af 30 hästars kraft, 
samt den lilla ångslupen Landslfronn, pinnieren för alla dessa 
nätta Ot:h nyttiga ångslupar, som på sednare åren börjat 
svärma orr.kring likt: sommarfogfar och gifYa ett förut okändt 
lif åt rörelsen på Yattnen i Yåra stora städers grannskap. 

I trakten af Kalmar byggdes af bröderna till den 1834 

allidne och djupt saknade major Carlsund två st. ångbåtar, 
hvilka erhöllo maskiner från Nyköpings verkstad. Den ena 
nf dem; Srr,1mkar1tm, erhöll på föt'sök en af kapten Otto 
Carlsund konstruerad 20 hästars maskin, der pistonstången, 
utan balans, styrstänger m. m., genom en vefstake verkade 
direkte på ~; efverl, hvarigenom nHI.skinen, som hittills genom 
balansinrättningen Upptagit den bästa tredjedelen af fartygets 
utrymme, blef så förminskad, att den långskeppsvägen icke 
upptog mer än omkring hälften så stor plats. Detta fartyg 
var först ämnadt att gå på någon af floderna i Norrland, men 
såldes 1838 och gick sedan i Öresund under mimnet Unionen. 

Den andra ångbåten byggdes af herr Claes Carlsund och 
kallades Olof Trätälja samt var en slags efterbildning af de 
i Amerika försökta s. k. "Cigarr"- eller "Tvill ingsbåtarne". 
Den bestod af tYå smala pråmar, förenade med ett däck, på 
hvars miclt befanns maskinen med dess stora ensamma hjul 
och på sidorna derom ångpannorna. Då den emedlertid ''ar 
klumpigt byggd och detjemte hade allt för svag maskin, så 
fick den alddg någon betydligare fart och kunde icke ens: 
gå fram mot strömmen i Clarelfven, för lnilken elf den var 
ämnad och der den också snart förföll. 

Vid denna tid inköptes i Götheborg en liten engelsk 
ångbåt· för att bogsera ·på Götha elf orvanför Edet. UeR 
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kallades lndu6trien och torde hafva fullbordat den vådligaste 
färd som något ångfartyg i Sverge någonsin gjort. Inloppet 
till Åkersströms sluss nedanför Trollhättan fordrar ganska på
passlig manöver af ett enkelt fartyg, och ännu mera så, då 
man har andra fartyg på släp, ty kommer man det allra 
minsta för långt ut från kanalbanken, så är man i fara att 
dragas ut i den strida strömmen, hvilken straxt nedanför 
bildar ett famnshögt fall, livaruti ligger ett icke obetydligt 
antal stora stenar. Då Industrien en dag kom utför elfven 
med ett par skut'Ol" på släp, mötte den just vid inloppet till 
kanalen ett fartyg, som hade draglina i land, och då ång
båten skulle väja för densamma, stötte den med förskeppet 
på ett från den ena kanal-armen utgående grund, livarvid 
akterskeppet genast bötjade "så sakta" svänga utåt ström
men. Den lilla besättningen lyckades dock genast komma i 

land med trossar, brarunder bogsertågen losskastades och de 
släpade skutorna fingo fast i land; men ångbåten, som icke 
kunde svaja strömrätt i följd af att den stod på grund med 
förskeppet, togs allt mer och mer af strömmen, så att tros
same till slut sprungo, och ångbåten svängde med ström
mens fulla fart med akterskeppet nedåt elfven, hvarvid den 
lossnade från grund och började sacka baklänges nedåt fallet. 
Ombord funnos nu endast kaptenen och maskinisten, hvilka 
båda dervid visade stor köld och rådighet. Kaptenen tog 
roret och maskinisten satte maskinen i gång, men strömmen 
tog, det oaktadt, allt mer och mer öfverhand, och Ull sint 
gick den ohyggliga färden rätt utför fallet, der ångfartygets 
skrof, under några sekunder, helt och hållet försvann i 

skummet, hvarefter det dock höjde sig igen och flöt, till 
allas stora förundran, helt och hållet oskadadt. på d·et lugnare 
vattnet nedanför fallet, livarifrån det ångade irt i nedra kanal
mynningen så, som om ingenting hade före fall i t. Utan tvif\-el 
måste den lyckliga utgången i betydlig mohn tillskrifras det 
manliga och rådiga sätt, hvarpå kaptenen och maskinisten 
"skötte sig"; ty om de icke gjort så som de gjorde, utan, 



132 

under fönlrring och häpnad, låtit fartyget sköta sig sjelft, 
så hade det, efter all anledning, slagit sig tYärs i fallet och 
då icke kunnat undgå att blifva krossadt mot stenarne. Det 
smärtar författaren, att ban icke känner de båda personernas 
nainn, hvilka det skulle yarit honom ett nöje att här utsätta. 

Industrien förstördes sedermera genom eldsvåda, men 
blef förbyggd och erhöll namnet Carl samt såldes till Fin
land, der den slutligen gick under namnet Nordrakten. 

Man började nu att på Gottland inse behofvet af ång
båtskommunikationer med fasta landet; och då amiral KreUger 
utgifvit sin bok "om Ångmaskiner och deras användande 
hufvudsakligen till sjös", så rådgjorde man med honom och 
fick sålunda ritningen uppgjord till ångfartyget Gottlnnd. 
Detta fartyg byggdes i Westervik och erhöll 70 hästars ma
skiner från Owens verkstad. Det kom i gång 1836 och var. 
ovanligt starkt byggdt, hvilket väl behöfdes, ty intet fartyg 
i hela sYenska ångbåtsflottan har genomlefmt ett sådant äf
ventyrarlif som detta, hvilket tidtals förts både ytterst djerft 
och väl, såväl som ytterst vårdslöst. Nästan oräkneliga äro 
dess pågrundstötningar, ombordläggningar och öfriga miss
öden, bland hl'ilka sednare det värsta kanske var, då det e!l 
natt tog eld vid skeppsbron i Kalmar och måste ~änkas för 
att räddas. År 1854 förändrades fartyget något och kallades 
derefter Fulton, men dess tid var förbi, ty ehmu det gamla 
mörbultade skrofvet ännu höll segt och envist tillsamman, 
kunde fartyget dock icke täfla med de nyare och tidsenligare 
fartyg, som efter hand intogo turer på Sveriges sydöstra 
kust, der Gottland hufnHlsakligen hade sin "trade", sedan 
det slutat alt gå mellan Stockholm, Wisby och Westervik, 
som det i bö1jan gjorde, hvarföre dess resor slutligen för 
alltid upphörde. 

Det är redan omnämndt, att dåvarande kommendörkapten 
yon Sydow uppgjorde ritningarne till de för "kanalbolaget" 
först byggda ångfartygen. Men äfven en mängd andra fartyg 
hade honom att tacka för deras tillvaro och goda egenskaper. 
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En tid förestod han ledningen af Nyköplngs faktori och 
skalfade det många beställningar. Först byggde han, för 
Hottans behof, den lilfn Nords!jernan, som hade dubbla oscil
lerande maskiner om 5 hästkrafter, tillverkade vid lkers 
bruk, och som Yarade till 1844, då den erhöll en efterträ
dare af samma namn, hrilken dock icke fick samma sorts 
maskiner som föregångaren, emedan de befunnas vara för 
komplicerade och kostsamma att underhålla. Efter hand 
Jenl!lade han ritningar till ångfartygen itlalmö, Furst il'lenschi
ko(f, Upfar~d, Svenska Lejonet, Svilhiod, Wettern, Östergoth
lnnd, llommen 16rlwpten, Sverge, Nordstjernan, 111urtaja, Ra
keten , Active, Gnuthiod m. fl., som det icke torde vara skäl 
att här uppräkna. 

De fl esta af dessa fartyg voro mycket bättre än dem 
man hitt il! s hart, både Inad inredning, fart och sjögående 
egenskaper beträffar, och hade allmänt balansmaskiner, hYilka 
den tiden voro de bästa. Synnerligen måste man beundra 
de små, be q' ämt inredda, lastdryga och lätt handterliga ka
nalbåtarne, hYilka med skäl kunna anses såsom mästerstyc
ken för sin tid, ehu;·u de numera äro långt öfverträffåde af 
kapten Carlsunds ypperliga propellerbåtar. 

Thomas Te!furd Yar den snabbaste af alla von Sydows 
kanalbåtar, och behölls derföre längst i bolagets tjenst. 

Polhan Hr tyngre byggd, och en af de långsammare 
kanalbåt fl r:Je. Den såldes 1854 till Linköping. 

Eric Nordeva/l Yar, ehum ämnad till kanalfartyg, ett 
utmärkt godt sjöfartyg, hvarpå det aflade prof, då det om 
hösten 1837 antogs att föra posten mellan Ystad och Pom
mern, i stället för det då kasserade Konstitutionen. Att det 
lar starkt byggdt visade det äfven, då det, utan att taga 
någon synnerlig skada, under tjocka satte på land på den 
öppna skånska kusten; der det stod så högt upp bland buller
hallingarne, att man kunde gå torr.skodd från land ut till 
fartygets förstäf. Efter tre dagar togs det, med tillhjelp af 
akterut utförda ankaren och öfver stäfven rest sax, af grund, 
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hvarvid det flöt tätt och välbehållet. Efter siutade postresor 
intog det, såsom från böJjan rarit afsedt, turer på "kanalen", 
och sedan det 1856 blifvit såldt till \Vadstena sjönk det, 
samma år, i Wettern. 

j)'Jalmö, som byggdes på Carlshamns handelsrarf, gick 
nära 12 år mellan Malmö, Köpenhamn och Li'tbeckr 11Var
efter det från Motala erhöll nya, direkt verkande maskiner. 
Omkring år 1857 uttogos d-essa maskiner, och fartyget för
ändrades till segelfartyg, med en lit.en propeller-maskin. Så
lunda utrustadt, lärer det hafva förlist i Nordsjön hösten 
1863. De uttagna, direkt verkande, maskinerna insattes 
ångfartyget L. .J. Bager, som byggdes af jern i Götheborg. 

Fu1·st ll1enschilwtf byggdes i .Å.bo, nncler ledning af rerk
mästare, utsedd af kommendöt·kapten ron Sydow. Det var 
ovanligt snabbgående, beqräml inredt och mycket: passande 
för den fart mellan Stockholm och Frnlancl, som det flera 
år underhöll. Det rar byggdt af furu, och rarade derför icke 
så länge som Yih·a svenska, i allmänhet af ek byggda, fartyg. 

Upland, som byggdes på Hammarstens varf i Norrköping, 
var ett mycket godt och starkt fartyg. Det ombyggdes 18±9, 
såldes till Sollefteå, och afgick dit. 

Svenska Lejonet, som byggdes för postverkets räkning i 
Westervik, inreddes i Stockholm 18B7 mycket dyrbart. se
dan det der gjort profresa, hYartill diplomatiska kåren m. fl. 
förnäma personer varit inbjudna , afgick det i Decetn.ber till 
Carlskrona, för att derifrån börja sina postturer tidigt föl
jande år. Men nedresan, såräl som några af detta . fartygs 
sednare resor, al:löpte icke utan vådliga äfventyr. I närheten 
af Dalarön tjocknade det till, och lotsen, som var för säker 
på sin sak, satte fartyget, med full fart, mot en i vatten
brynet synlig, rund klippa, der fartyget: fick en sådan törn, 
att det för några ögonblick låg nära kullvräkt, hrarefter det 
dock genast halkade af, och kom på flott ' 'atten, utan att 
någon läcka eller synhar skada på skrofvet kunde för-
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märkas"). Efter åtskilliga uppehåll, till största delen föror
sa kade af tjocka, kom far tyget ändt.ligen på 5:te dagen tiH 
Kalmar, men mt vill e det. icke längre stå. Ingen annan last 
hade medförts än elt ansen ligt kolförråd, och sedan detta 
betydligt förminskats, blef följden, att far tygel uågonstädes 
söder om Kalmar började visa sig vara så rankt, at.t l~rings

båtanle måste liras i sjön, oc 11 far tyget. återvända till Kal mar, 
för att intaga mera bottenlast Sedermera Inlades en icke 
obetydlig jemballast, och masterna förkortades, ln-arefter far
tyget blef tillrackligt styrt, och Yisade sig Yara ett utmärkt 
godt sjöfartyg, som bergade sig med ovanlig maklighet i 
alla de svåra stormar, som det bestod under dess i 7-åriga 
posttjenstgöring i Östersjön. 

Detta fartyg sjönk t\å gå nger under den tid det var i 
postverkets tjenst. Första gången l84G, då det låg förtöjdt 
i laget vid "brobänken" i Carlskrona. Likt flottans alla 
andra upplagda far tyg, var det försedt med ett spetsigt ryggås
tak af lätta, pappbeklädda brädfack, som sträckte sig öf\er 
fartygets hela längd, och utskjöt med undra ändan några fot 
utanför relingarne. Om natten haJe fallit mycket snö, och 
då solskenet följande dag började tina bort snön på takets 
ena sida, lutade fartyget sig så småningom öfrer åt den an
dra, tilldess slu tligen det stora afloppsröret började taga 
vatten, hvarefter rartyget inom några minuter fylldes, och 
gick till botten. Den andra sjunkniagen inträffade i Ystads 
hamn 1854. Unuer en svår storm sprängde fartyget sina 
förtöjningar, och dref på gmnd i hamnen, hYarifråtl det, så 
fort Yädret något bedarrat, genast aftogs. Vid derefter Yerk
ställd undersökning, nere i fartyget, syntes botlen Yara frisk 
och sund, och ingen den ringaste läcka kunde upptäckas. 
Kort derefter gick fartyget ut till sjös på några timmars 

*)'Först sedan f<lrtyget varit i g~ng ett helt flr bef~nns, vid dock
ning, al.t hela kriet var krossadt och vridet p§ sm~d, men detta hade 
icke [ör0rsä kat någon läcknillg. 



profresa, men det hade knappast hunnit ,·äl in i hamnen 

Igen, förrän vattnet på en gång bröt in i fartyget genom ett 

befintligt, men dittills af något ämne tilltäppt, hål i botten, 

och det med sådan hastighet, att fartyget nätt och jemnt 

hann förhalas in till stranden, innan det sjönk. Slutl igen 

såldes fartyget till ett enskildt bolag, som förändrade det 

något, och kallade det Argo; men fedan det gått en tid med 

förlust, slopades det l 862 i Stockholm. 
Svithiod. År 1836 hade n5gra af Stockholms importörer 

hyrt ett engelskt ångfartyg, Cornubia, för att försöka ång

båtsfarten mellan Stockholm och TrawemUnde. Detta fartyg 

hade ett par märkliga olikheter emot: hvad man här förut 

sett, i det skoflarne bestodo af jernstänger, hYilkas skram

mel hördes på långt håll, och pannoma utgjordes af 3 st. 

cylindriska pannor, underhällande ända till 30 % tryck pr 

qvadrattum, i stället för 5 a 8 'fE, som då var det allmänna 

trycket i våra maskiner. Dessutom var man icke van, att 

passagerarue senerades i aktersalongen, dervid befälhafYaren 

presiderade, hvil ket dock sedan blifvit ett bruk, äfven hos 
oss, på en del större fartyg, och ganska allmänt löje väckte 

det att se kaptenen stå på hjulhuset, såsom i England ofta 

brukas på de större fartygen, klädd i svart frack och hatL 

Emedlertid minskades kaptenens duglighet lika litet af frac

ken, som den kunnat ökas af en stortröja eller karaj, och 

vid årets slut hade han fört sitt fartyg så lm, och med så

dan ekonomisk fördel , att samma engelska bolag, som egrle 
Cornubia, följande år, i dess ställe, sände det mycket större 

ångfartyget S:t George, .hvilket fartyg sedan i några år un

derhöll den allt. mer och mer sig ökande trafiken på Lilbeck

Emedlertid beställde hrr Schön &: Schwan ångfartyget Svi

thiod, som byggdes på hanrle!svarfvet i Carlskrona, såsom 
förut är nämnrlt, efter von Sydows ritning. Detta fartyg In· 

tog . ina mask iner om DO hästars kraft vid Mem, och gjorde 

1837 om hösten sin första profresa. Under vintern inreddes 

det i Stockholrn, oeh böJjade följande år, under ångbåtsfiot· 
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tans numera veteran, kaptenen P. Nylen, sina turer pä Lll· 

beck, alternerande med S:t George, hvilken det snart undan

trängde, dels såsom Yarande beqYämare inredt och bä ttre sjö· 

fartyg, men kanske mest för den utmärkta omsorg oeh sä

kerhet, hvarmed det fördes. På sednare tider efterträddes 

det af nyare och större ångare, och såldes 1856, efter att 
ett år hafya försökt farten på Norrland. 

W ettern. Detta lilla, Ya ekra fart.yg ,·ar ett b land dem, 

som i böJjan hade en ständig otur. Det hade s. k. Yertikala 
eller triangel-maskiner af 20 hästars kraft, tillrerkade vid 

Motala af m:r Frazer, 11\ilka maskiner togo mindre rum, 

men mera ånga än balans-maskinerna. Serlan det haft många 

haverier och ''dåliga förljenster", såldes det 1843, och för· 

ändrades för fart på Lidköping samt kallades Westergöth· 

land, men det befanns snart Yara för litet för att gå på We

nem, der det for mycket illa, och måste lemna rum för 
större medt.ällare, hYarefter det först under namn af Arvika 

gick på Wermland, och sedermera 1852 kallades Anders 
Knape och gick på UddeYalla. 

Osterg6thlnnrl och flomm endurlwpten byggdes i Norrkö

ping. Båda gingo på .fönköping, ehuru Östergötbland först 
byggdes för att gå mellan Stockbolm och Liuk(iping, för 

hvilken fart det dock icke fanns passa, emedan det var för 
stort för farrat.lnet i St.åugån. Komm endörkaptenen brann upp 

på Wettern l 855, vid hvilket tillfälle aktören Thegerström, 

jernte en annan ung man, !nars namn fö rf. glömt, erhöllo 

allmänt loford för den t·askhet de ådagalagt vid räddning af 
medpassagemre. 

Sverge byggdes på Carlskrona handelsvarf för postver

kets räkning, och erhöll maskiner från Ny kölJings faktori. 
Det användes till postfart mellan St.ockholm och Köpenhamn, 

äfvensom tidtals på andra postlinier, men såldes 1846 till 
Danmark, der det under namnet Waldemar sedermera gjorde 
mycken nytta. 
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Nordstjernan (stora) byggdes oekså, för postverkets rä k
ning, på Carlskrona handelsHt rf, och erhöll maskiner från 
Nyköpings Yerkstad. Det Yar starkt byg~d t, och ett utmärkt 
Yackert, rymligt och elegant fnr!vg för sin tid, lwarföre det 
ofta anrändes att föra kong!. personer. Det amändes tidta ls 
att fura posten på åtskilliga, olika postli uier, och sednast 
mellan St.ockholm och Stettin, hmrmed det fort for tilldess 
del: för ett par år sedan erterträddes på denna linie af pro
pellerfartyget Drailning Louis,·. 

1l1urtaja (ett finskt ord, som lärer betyda Kämpen) bygg
des i i\orrköping, och erl1öll 70 hästars maskiner från Mo
tala. Det Yar afsetlt att föra boskall från fi nska hamnar till 
PeterslJnrg, och rar uerföre inredt med en lång bro, ledande 
från däck ned i fartyget, fö r djurens beqräma förande. Dett a 
fartyg va r äfren förselit med en särsk ildt inrättad iskällare, 
emeda n Hyssarne i allmänhet sätta stort rärde på att, under 
de heta sommardagarne, hafra tillgång till kallfriska dryc
kesraror. 

Raketen (förut omnämnd) byggdes äfven i Norrköping 
och erhii ll , Hksom Murfaja, 70 hästars ba lans-maskiner från 
Motala. Detta far tyg alternerade fOrst med Kometen på turer 
mellan Stocklwlm och Norrköping, och sedan med nyare 
fartyg. Det såldes om!uing 18~5 till Söhesborg, och gjorde 
derefter turer mellan denna stad och Uiheck , men det måste 
snart upphöra dermed, emedan rlet, i l'öljd af sina skrym
mande maskiner oc:h stora pannor, icke bar sig såsom bara 
fraktfartyg. 

Active byggdes för postverkets räkning, och förde något 
öfrer 10 år posten mellan West.enik och Wisby. Det 'ar 
ett mycket li tet fartyg, och hade sYag maskinkrart, emedan 
det till stor del nH· beräknadt för segling, men det rar ett 
alldeles utm iirkt sjöfartyg, kanhända det bästa som någo nsin 
funnits biaHel Srerges hela ångbåtsflotta. lr 1851 såldes det . 
Jill enskildt bolag, och gick derefter först ett par år mellan 
Slockholm och Södertelge, samt sedermera på .Ångern)an-eH\en. 
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Gnuthioå Ileställdes som systerskepp åt Svithiod, och bygg
.Ues på ett tyskt var f, för att fort bl il\a färdigt. Det fick 
ett godt maskineri i NykÖJJing samt ångpannor, hYilka i sig 
sjelfra voro så goda, att de, i föreni ng med en förmodli gen 
utmärkt omsorgsfull skötsel, uthöllo i Il år, under hvilken 
tid rartyget i alla afseenden fördes så, att det tillvann sig 
allmänt förfroende af såräl Srenskar som uUändningar. 

~led Gauthiod slufa Yi uppgifterna om de af kommendör
kapten, sedermera amiral, von Sydow konstruerade ångfar
'tygen. De fl esta af dem Ilafra nu, likasom deras utmärkte 
skapare, upphört att vara till, sedan de under lång och tro
gen tjensi gjort heder åt hans förmåga. 

Ännu medan kommendörkapten YOn Sydow Yar s~'erges 
förnämste ångfar tygskonstru ktör, bi<i1jade kapten O. Carlsund 
att gifva ritningar till både fartyg ocl1 mas kiner, och genom
förde, inom ganska kort tid, bet.ydl iga förändringar i. bådas 
konstruldion. 

På bröd erna Carlsnnd'> lilla larf Kolboda, >id Kalmar, 
·byggdes omkring 183G tYenne fartyg, lnaraf ritningen till 
<!et ena, Thorshäl!a, var nf det'! särlieles sk icklige , men lika 
anspråkslöse och blygsamme löjtnant Engel rid konstruk
tionskåren, och det andra, Norrland, ener ritning af kapten 
O. Carlsund. Thorsl!iil la , som lick balans-maskiner från 
Owens verkstad, nlr elf godt fartm, och gick uneler 12 år 
mellan staden 1ned delta namn och Stocklwlm, hvarefter det 
förbyggdes. Norrland, som fick af kapten Carlsunds direkt 
,·erkande maskiner från Motala, nr äfren eH godt fartyg, 
·och började 18:37 göra resor mellan huf\'udsladen och de 
11orrländska hamnarne, hrarmed det länge forffor. 

Utom Norrland konstruerade ka pten Carlsund rid denna 
tid ångfartygen Uleå/}(lrg och Ft· ej(J. :Det förstnämnda gick 
först mellan Stockholm och Finl~JHl, men rar för litet (det 
hade blott 20 hästars maskiner) för denna fart , hYarföre 
det blott användes mellan de finsl<a kuststäderna, och om
cöptes denid till Union. 
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Freja byggdes för farten på lJpsala, tick 60 hästars ma
skiner, men var så hög och, i följd deraf, rank, då den 
hade många passagerare, att den var föga omtyckt, Inarföre 
den 1845 upphörde med resorna på l:psaia, ombyggdes och 
kallades Carl IX samt användes sedan mellan Götheborg och 
hamnar vid W enerr1. 

Efter dessa fartygs byggande konstruerade kapten Carl
sund en större ångbåt, Örnslröld, som byggdes på vart'vet i 

Kalmar, och erhöll Carlsundska maskiner, tillrerkade Yid 
Owens verkstad. Detta fartyg Yar för sin tid ett, till både 
skrof, inredning och maskiner, utmärkt fartyg. Det gick på 
Norrland, och fördes de första åren af konstruktören sjelf. 
Det fortsatte sedermera sina turer på nämnde fanatten, der 
det höll ut i nära 25 år. 

Då det icke är meningen att föra dessa uppgifter längre 
än inom gränsen af de första 20 åren från ångfartygs an
vändande i vårt land, och då det skulle bli !'va alltför ridlyf
tigt att här upprepa alla de ef(er denna tid tillkomna 
svenska ångfartyg, så torde här endast böra nämnas, att 
kapten O. Carlsund gjort sig ett sådant namn såsom fartygs
byggare och ångmaskin-konstruktör, att han, utan tvif1el , i 
dessa afseenelen är den störste man, som någonsin funnits i 

vårt land. År 1843 öfvertog han Motala mekaniska verkstad. 
Der Jwnstruerade han, till en böljan, flera ångfartyg, som 
såldes till Ryssland, så de första svenska propeller-ångfar
tygen Jönköping och l.inliöping, så alla på sednare tider för 
flottans räkning beställda ångmaskiner o. s. v. Hans kon
struktioner kunna icke räknas i annat än hundratal. De 
s. k. "Carlst!ndska maskinerna" . efterföljdes af de omtyckta 
Londonfabrikanterna ''Humphrey, Termani and Dykes." Vid 
Pariser-expositionen 1855 gjorde en af hans rnaskiner stort 
uppseende, och vid expositionen i London 1862, tilldelades 
Motala verkstad medaljen i guld för dess arbetenfl utmärkta 
beskaffenhet. 
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Det var en tid, då ingen annan verkstad än Motala an· 
litades i \'årt land, In il keL på samma gång det var en heder 
för dess föreståndare, och en fördel för dess egare, dock 
icke kunde anses \'ara nyltigt för landet. Detta förhållande 
är numera förändradt, oeh andra mekaniska yerkstäder bö1ja 
att på ett förljenstfullt sätt täfla med Motala, som Yäl ännu 
är den förnämsta bland dem alla, men icke den enda, allena 
herrskande, inom den svenska ångrnekanikens verld. 

Innan denna lilla afhandling slutas, är det en pligt mot 
vår förste ångbåtsbyggare Samuel Owens minne att omnämna, 
att han äfren har hedern af att hafva förfärdigat den första 
svenska ångbåt af jern. Detta fartyg byggdes 1840 och 
kallades, välförtjent, Samuel Owm. Det yar af utmärkt vac
ker konstruktion, hu!\'udsakligen ragen efter engelska ång
fartyget Ruby, men maskinerna voro fr :;n början bristfälliga. 
De ombyttes derföre två särskilda gånger, och sedan fartyget 
fått sina sista maskiner, gick det under det förändrade nam· 
net I'Aigle både Yäl och oraniigt fort. 

I början Yille ingen tro att ett jernfartyg kunde flyta, 
och allmänheten hyste länge stor fruktan för att anförtro sig 
åt ett fartyg ''byggdt af jern". Så orediga äro de allmänna 
begreppen, då deremot den enkla sanningen är: att om ett 
fartyg blir så läck, att Yatt.net icke kan hindras att öka sig 
deruti, så sjunker träfartyget med lika hastighet, och lika 
säkert, som fartyget af jem. Emedlertid var detta 1840, och 
blott 20 år derefter förundrar sig knappast någon ö!\er det 
af hela verlden kända faktum, att fartyg, byggda så godt som 
helt. och hållet af 4~ tum tjocka jernplåtar, öfYerseglat oceanen! 

Hvar är gränsen för det mekaniska snillets företag? 
Oet kan ingen Yeta, men här är emedlertid gränsen för dessa 
anteckningar. Måtte den icke helsas af en alltför uttröttad 
och otillfredsställd läsare. 

En tabell öfver de i Sverge, till omkring 1840, byggda 
ångfartyg bifogas. 



Konteramiral Dahlgrens öfversigt öfveJ.' 
monitorernas tj cnslgöring. 

Flaggskeppet Philadelphia rid Morris 
Island den 28 Januari 1864. 

Sir! Ukmäligt departementets önskningar, får jag öf
Yerl emna följande öfrersigt ö f\ er monitorernas tjenstgöring 
under den tid de slått under mitt befäl; och som någon 
kännedom af de omständigheter, under lnilka de bli frit pröf
vade, torde leda till etl säkrare uppskattning af deras egen
skaper, skall jag i korthet skildra några af de förnämsta 
tilldragelser, i hvilka de deltagit under operationerna här
städes. 

Den 6 Juli iifrerlemnade konte ramiral Dupont till mig 
befälet öfver den sjöstyrka, som oceuperade kusten af Södra 
Carolina, Georglen och en del af Florida. Den inbegrep 
sjutio (70) fa rtyg af alla klasser, och Yar fördelad på olika 
ställen längs en mera än trehundra engelska mil lång kust
sträcka. På intet ställe voro krafterna concentrerade, enär 
ändamålet snarare var att fördela fartygen, för alt dymedelst 
åstadkomma en verksam blokad. 

Af pansarfartygen låg "Ironsides" utanför baren Yid Charle
s ton, !Yå monitorer voro Yid Edisto, en Yid Stono, tre rid 
Port Hoyal och en rid Ossabaw. 

Departementets order (af den 24 Juni 1 863) anbefallde 
mig endast att öfrertaga befälet; de innehöllo ej mera, och 
·det behöfdes ej heller. En fiende fanns framför oss, och min 
l11 igt var att, så vid t de medel, öfver h vilka jag dispone
Jrade, tilläto, tvinga honom till lydnad. 
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Samma· dag som jag anlände hade jag en sammankomst 
med general Gilmore, Yid ll\ il k en detaljerna för en landstig
nillg på i\lorris Island blefro uppgjorda, och bö1jan utsattes 
till följande Onsdag, ni en uppskjöls sedermera först till Th ors
dagen, otit derel't er ti ll Fredagt>n , för att lemna general Gll
m9re tid att fullborda sina anonluingar. 

I saknad af spedel a instruktione r nödgades jag på ta ga 
mig UllSVaret af ait handla, J:yarom departementet under
rättades. 

i\nf~llet på ~Io.-ds JlsJaud. 

Den del af operationerna, som rörde flottan, bestod uti: 
l :o. Att församla pansarfartygen ,·id Charlestons bar, 

för att med första kunna gå in öfrer den, i ändamål att be
täcka truppernas anfall, förilindra ankomsten af förstärknin
gar under attaquen, och engagera re!Jellbatterierna, synnerli
gen Fort Wagner. 

'2:o. Att tillhandahålla en komoj åt den kol onn, som 
skul le gå uptJfiir Stono-floden, lietäcka dess landstigning, och 
bombardera .James Island. 

3:o. At.t beYaka armeens depöter Yid Hilton Head och 
Seabrook, under det att trupperna voro dragna derifrån, och 
concentrerade på Fol!y Island . 

. Tag bör nämna, at.t m:r Ericsson hade beslutat föröka 
tjockleken af alla monitorernas styrhus, och att öka tornens 
och styrhusens baser med sYåra cirkelform iga metallskenor. 

De tre, som Y oro Y id Port Ro ya l, YOI'O redan under ar
bele för detta ändamål, och nngot framsteg hade redan skett. 
Till en del af mina förberedelser hörde att inhibera detta 
arbete, samt låta !.emporärt l' Jm·göra faltygen för tjenstgöring. 

Detta !Jief Yerkstiil lrlt i lid, och före dagningen den 9 

Juli voro monitorerna utanför baren, färdiga att. passera den, 
vid första tecken till rörelse från Yåra batterier på Folly Island. 

Planen Yar att öppna elden från de maskerade batte
rierna på norra ändan af Folly Island, gå in öfver baren 
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med monitorerna, samt bestryka rebellernas position pä höj
den af Morris Island, under det att trupperna, då det rätta 
ögonblicket var inne, skulle gå öfver det smala inlopp, som 
skiljer Morris Island från Folly Island. 

Nattens mörker hvilade ännu öfver land och vatten, då 
jag - den 1 O Juli - gick ombord på "Kaatskill", och intet 
tecken till förberedelse på land syntes. 

Det ,·ar maktpåliggande, att monitorerna icke, genom 
att visa sig, skulle ant yda hvilka detaljer i land, som roro 
fullbordade, och jag arvaktade derföre att batterierna först 
skulle öppna elden. Detta dröjde ej heller länge, hvarpå jag 
gick som ledare med min ftagg, blåsande ombord på Kaat
skill, och åtföljdes af kaptenerna Fairfax, Downes och Cal
houn, på "Montauk", "Nahant" och "Weehawken". Styrande 
tätt förbi "Keokuks'' nak, lades monitorerna i linie, ungefär 
parall elt med land, midtför södra höjden på Morris Island, och 
öppnade en häftig eld mot den derstädes posterade rebell
garnisonen, som endast svagt och effektlöst besrarade den 
storm af kulor och bomber, som föll på dess front och flank. 
Jag kunde tydligt se den stora villenalla, som detta hastiga 
och förkrossande anfall förorsakade. Det rar för dem en 
fullkomlig öt\erraskning, såväl hvad tiden beträffar, som i ut
vecklad kraft. 

Monitorerna gingo så långt in som vattnets djup tillät, 
så att bomberna från våra batterier på Folly Island passerade 
tätt för om, och stundom till och med öf\er dem. 

Ungefär klockan 8 synles en truppstyrka arancera längs 
Morris Islands låga sandstrand, och under det jag ännu tve
kade om jag borde traktera den med några kartesch-salfvor, 
förkunnade synen af unionsflaggan hvilka de voro. De ut
gjorde den brigad , som eskaderns båtar, under befäl af Jieute
nant-commander Bruce och lieutenant Mackenzie, hade öfverfört 
från Folly Island. Jag dröjde ett ögonblick, för att obser· 
·vorra värt folks gradvisa hopande i massor och dessas rörell!~ 
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framåt, och avancerade derefter, rör att med vår bestrykande 
eld påskynda rebellernas ftygt. 

skådespelet var nu af stort intresse 
Man såg våra trupper sätta sig i besittning af de sand

höjder, på hvilka fienden hade grundat hela försvaret af 
denna ända af ön , under det att. några bataljoner voro i rö
relse längs stranden. De slagna rebellerna drogo sig bråd
skande längs det låga flacka landet nordvart om deras posi
tion, och två eller tre enstaka boningar stodo i lågor, under 
det att monitorerna, följande tätt utmed kusten, underhöllo 
en jemn eld på de retirerande. Inom kort hunno de Fort 
Wagner, och här underrättades vi, att vårt framryckande 
var hejdad!, åtminstone för dagen, ehuru klockan ännu blott 
''ar nio. De slagna rebellerna voro lyckligt inom fästningen, 
och vårt manska() hade gjort halt på lagom afstånd derifrån. 

Den monitor, som förde min flagg, ankrade nu så nära 
intill land som djupet medgaf ( 1200 yards), och de öfriga 
monitorerna i linie sydvart hän. En stadig eld öppnades 
klockan ~ 1 o, besvarades lilligt af fästningen, och underhölls, 
med undantag af middagstimman, under hela dagen till kl. 6 
på aftonen. Jag drog mig då tillbaka och ankrade längre ned. 

Följande morgon före klockan 6 rapporterade flaggadju
tanten, att våra trupper i dagningen gjort ett misslyckadt 
anfall, och omkring klockan 9 fick jag en med blyerts 
skrifven biljett från generalen, innehållande: "Vi försökte 
"storma Fort Wagner i morse och nådde brös!Yärnet, men 
"manskapet ryggade och drog sig tillbaka med ringa förlust." 

Man vet nu, att rebellerna i största hast hade skickat 
förstärkningar till ön, hYilka hade kommit in i fästningen 
ungefär Yid midnatt. 

Jag hade ej fått någon underrättelse om generalens af-
sigt, och Yar derföre urstånd att i tid lemna någon hjelp .. 

Här slutade första afdelningen af försöket mot Morns 
Island. Det hade i alla afseenelen varit en öfYerraskning, 
och denna hade varit så fullkomlig, att det vill synas, som 
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om rebell erna icke fön än dagen förut haft någon aning 

derom; och det är till och med ej säkert, att de ens då 
visste, i huru s1or skala anfallet skulle ske. 

Om ett sådant verk som Wagner hade krönt sandhöj

derna på öns södra ända, skulle Yi ej lwnnnt få fast fot 

på ön, o.clt till och mell en öl\errnmpling hade trolige n då 
ej kunnat komma ifråga. M~n öl\erraskuingarn es tir! Yar nu 

förbi; endast genom ansträngan de arbete i löpgraf\ ame, och 

medelst batterier till la nds och Yalleo, kunde företuget nu 
utföras. 

Generalen beslöt nu att göra ett nytt anfall med samlad 

kraft, och att betäcka det l med . några lätta batterier, uppka
stade på från 1000 Iii! 1700 yards al'st ån d. 

Under det att förberedelserna för denna plans utförande 
bedrel\os, sysselsattes monitorerna dagligen med att draga 

Wagners uppmärksamhet på sig och minska hä ftigheten af 

dess eld. Häruti tmd ersWddes de på långt skouhåll af ka

nonbåtarne. Den 18 Juli vid middagstiden, då allt var i 

ordning, gicl~ jag på !Uontauk uppför ririeret, åtföljd af fyra 
moni to rer och Ironsides; ankrade på 1200 yards afslånd, 

eller . så nära som tidvattnet tillä t, och öppnade elden. 1\a

nonbåtarne, 1 skjöto från längre af'stånd, och landbatterierna 
deltogo äl\en .i striden. 

Allt efter som tidvattnet steg, gick Montank gra11Yis längre 
in, tilldess den, omkring klockan 7, var på cirka 300 yards 

afstånd från Wagner, då jag gaf befalining alt nyttja kar-
tes ch er. 

Urstånd att förminska farlygens eld, tystnade nu fäst
ningens lwnoner, och ingen enda man syntes. 

Ungef'är vid solnedgången till.kännagaf en ny, med blyerts 

skril'reu bi.ljett från general Gilrnore, att han ämnade storma· 
' men innan kolonnen nådde fästn ingsverket, Yar det redan 

fullkomligt mörkt. Elqen från fartygeu fortfor så länge som 

14'1 

det med trygghet för våra egna trupper kunde ske, men 
upphörde då mörkret gjorde det omöjligt att längre urskilja 

vän från ii.ende. Musköiteriet~ smatt rande tillkännagar snart 
att stormningen börjat; det fortfor utan afbrott till klockan 

~ l O, . och då kom mo de smärtsamma underrättelserna om 
Yårt nederlag. 

Detta rar slutet af företagets andra del, och berisade, 

att fäs l ningen var för stark, och för ståndaktigt försrara d, 
att genom ett hastigt anfall kunna eröfras. Endast genom 

långrariga och mödosamma operationer med löpgrafvar och 
kanoner kunde den betsingas. 

Här får jag anmärka, att uti denna nödrändighet ligger 

förnämsta orsaken till det dröjsmål att nå Charleston, som 

derefter följde. Trifreisutan var detta oundrikligt; ty man 

måste antaga, att flera trupper dit ej kunde undvaras fråq 

hufvudarnll\erna. Om en tillräcklig styrka hade funnits, så 

att man kunnat stonna med den häftighet, att allt motstånd 
blifrit förgäfyes, så kunde ·wagner ha tagits Yid första an

fallet; Gregg hade omedelbart derefter gifrit sig; Sumter 
skulle naturligen snart bafra följt, och pansarfartygen, ännu 

ej skadade af siräng och ihållande beskJutning, hade då 
varit i stånd att hastigt komma i beröring med de då ännu 
ofull ständiga iure befästningarne. 

Hebel lernas rörelser visade tydligen, att de medgåfvo 
omöjligheten af att fö rs1ara Morris Island - och följaktli

gen äfren Sumter - sedan l'år position der blif1·it fullstän

digt etablerad och betäckt af pansarfartygen. De sökte en

dast att hålla ön så lång tid som erfordrades, för att er

sätta Sumter genom en inre position; följaktligen Yar hYmje 

qag, som Wagner kunde bålla sig, af elen slörsta vigt fö~; 

Charleston. 
, Denna politik hade framgång under ;t:ne månader (fråg 

den lO Juli till , den 7 September), och gaf dem tid att on~ 
skapa Fort Johnson från en gammal förfallen skans till ett 

kraftfullt jordverk, förbättradt på grund af den erfarenhet, 
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150m vunnits vid Wagner. ~foultrie försågs med dylika för
bättringar, och de tiesta af Sumters kanoner fördelades 
mellan Johnson och Moultrie. Batterier byggdes längs södra 
stranden af farleden från Johnson åt staden till , och på så 
sätt fullbordades ett inre försrarssystem, som, ehuru drt. 
skiljde de framskjutande och 'igtigaste försvarsrerken på 
längre håll från hrarandra , derigenom att Johnson sattes i 
stället för Sumter, likväl gjorde tillträdet till den öfre ham
nen ännu mycket srårare, derigenom att en vida kral'Ligare 
eld concentrerades från nya batteri er på fartyg, som för
sökte intränga; och derföre stod det nu så till, att , äfven 
sedan Morris Island var utrymdt, och Sumter raseradt, flottan 
ännu hade att passera under elden från l\'loultrie och Bee, 
för att Iinna sig i närvaro af ett fruktansrärdt jordrerk, un
derstödt af sammanhängande batterier, och behrrrskande hin
der och spärrningar, svårare än några mellan Sumter och 
1\loultrie. 

Under ingrniörernas framskridande mot Wagner spelade 
de jernklädda rartygen en betydande röle , nytljande sina kano
ner när heldst tillfälle yppade sig, på sätt nedannämnde 
exempel Yisa. Man kan lätteligen inse, att, då förhållandena 
i örrigt Yoro lika, det hade Yarit precist lika lätt för rebrl
lerna att arbeta sig fram mot Yår position, som för \åra 
trupper att arbeta sig fram emot deras. Men en alharsam 
skilnad låg derut.i , att pansarfartygens, och äfYen kanonbå
tarnes, kanoner helt och hållet beströka den smala öns hela 
bredd, och fullkomligen förbjöd hrarje operation af detta 
slag från fiendens sida. Dessutom, hvarhelst deras eld blef 
besyärlig för Yåra egaa arbetare, drog alltid en anmodan 
från generalen elden från Yåra fartyg på dem, I)Ch jag kän
ner rj, att den vid något enda tillfälle felade att göra ver
kan. Som en följd häraf voro rebellerna inskränkta till 

Wagner, och utan makt att hindra löpgrafrarnes framåtskri
dande, så att dessa slutligen leddes in uti sjelfva fästnings- , 
grafven, och föranledd e fästningens utrymmande utan stormning. 
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Dagen före den, till hvilken stormningen var utsatt, förde 
jag in pansarfartygen i samlad styrka enligt öfverenskom
melse, och beskjilt fästn ingen hela dagen, förvandlande den 
till en sandhög. 

Följnnde morgon skulle den ha stormats, men fienden 
!Jade Hytt, förutseende det oundvikliga resultatet. 

Fartygen delade si'dnnda till fullo med armeen de opera
tio ner, som ledde till utrymmandet af befästningarne på Morris 
Island, o e il, förutom ln ad som redan blifvit nämnclt förhin-

' drade de äf\en ankomsten af förstärkningar, eller sådanas 
hopa nde mellan Wagner och liregg. Eskaderns båtar ;-oro 
upptagna af piket-tjenstgöring nattetid längs Morris Islands 
sjösida och på den J illa fl oden på dess inre sida. 

Ett: detachement matroser och marinsoldater under kapten 
Parkers be fäl dellogo med fyra reftlade skeppskanoner, som 
för detta ändamål blifvit landsatta, i batteriernas beskjutning 
af Fort Sumter. 

Pansarfartygens äliggand en utfördes ej under sysslolösa 
batterier. Wagners kanoner uraktläto aldrig att öppna elden 
på dem, och skjöto tilldess deras betjeningar af våra pansar
fartyg tvungos att söka skydd under de bombfria hvalfven. 
En af dessa kanoner (en l O-tums) lenmade på h vartenda 
torn djupa märken, som ej lätteligen åter skola utplånas. 

Pansarfartygens operationer mot Morris Island afslötos 
på ett Yärdigt sätt genom en allYarsam strid med Fort ~ioultrie 
samt batterierna Bee och Beaurt'gard m. fl. , för att bistå "Wee
hawken'', som hade råkat: på grund under deras eld, och slutli
gen åter blef IIott, men betydligt skadad till följe deraf, att 
det fallande tidYaHne t blottat dess s kr of nedom "öfverhänget". 

Andra tillfällen funnas, då häftiga strider egde rum med 
rebel!förskansningarne på SulliYans Island, och, förutom de 
förnämsta anfallen med samlad styrka, funnas få dagar från 

10 
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första anfallet (l O Juli) till utrymmandet (7 September), då 
ej några pansarfartyg eller kanonbåtar Yoro sysselsalta med 
att beskjuta fiendens Yerk, för att underlätta arbetet för ':åra 
trupper i land, hvilket följande utdrag ur den officiela för
teckningen Yisar. 

Datum. 

1863. 
Juli 18. 

Juli 22. 
Juli 24. 

Juli 25. 

Juli 28. 

Juli 29. 
Juli 30. 

Juli 31. 

Augusti l. 

Augusti 2. 

Augusti 4. 

Augusti 6. 
Augusti 8. 

Föremål. Enga_gerade fart yg. 

Anfall på ll'lontauk (flaggskepp), Kaat-
Wagner. skilJ, Nanlucket, Weehawken, 

Patapsco; kanonbåtarue Paul 
Jones, Ottawa, Seneca, Chip
pewa , Wissahickon. 

Wagner. Nantucket, Ottawa (kanonbåt). 
Wagner. Weehawken (flaggskepp), Iron- i 

sides, Kaatskill, Monlauk, Pa
tapsco, Nantucket. KanonlJå
tarne Paul Jones, Seneca, Ot
tawa, Oai Ching. 

Wagner. Kanonbåtarne Ottawa, Oai Ching, 
Paul Jones. 

Wagner. \Veehawken, Kaatskill, Ottawa 
1 (kanonbåt). 

Wagner. i lronsides, Patapsco. 
Wagner. l IronsideR, Kaatskill, Patapsco, 

Ottawa (kanonbåt). 

l 
Hebellbatte- i Ottawa (kanonbåt). 

rierna på Mor-1 
ris Island. 
Wagner. 

Wagner. 

Wagner. 

Wagner. 
Wagner. 

~lontauk, Patapsco, Kaatskill, 
Weehawken, Passaic, Nahant, 
Marblehead (kanonbåt). 

Ottawa, Marblehead (kanon-
båtar). 

Montank, Marblehead (kanon
båt). 

Marblehead (kanonbåt). 
Ottawa, l\1arblrhead, Mahasca 

(kanonbåtar). 
Augusti 11.

1 

Wagner och 
dess grann

skap. 

Patapsco, Kaatskill. 

l 

Augusti 

Augusti 

Augusti 
Augusti 
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13. ! Bebellbatte- 1 Kanonbåtarne Dai Chi ng, Ot- 1 
l rie~·na på Mor- tawa, Mahasca, Wissahickon, 
1 ns Isla nd . Racer. 
l 

14. Hebe!llJatte- Kanonbåtarne Wissahickon, iHa-
!rierna pf1 ~'lo r- hasca, Ott.awa, Da i Chi ng 
1 ris Island. Hacer, Dan Smith. ' 

15. 1 Wagner. Mörsarfartygen Racer, Dan Smith. 
171 Rt>l:ellbatte- Weehavvken, Ironsides, Montauk, 

r!ema ptlllo_~·- Nahant, Raatskill, Passaic, 
.n s Island, for Patapsco; kanonbåtarne Ca-
alt. af\linda el- nandaigua, Mahasca, Ottawa, 
den från våra Cimarone, Wissahickon, Dai 
baltt>rier, som Ching, Ladona. · 
började be-

skjuta Sumter. 
Augusti i S. ·w agn er. fronsides , Passaic, Weehawken; 

kanonbåtarue Wissahickon, 
Mahasca, Dai Ching, Ottawa, 

Augusti ID. 
Augusti 20. 

Augusti 21. 

Augusti 22. 

Augusti 23. 

Septemuer l. 

Wagner. 
Rebellhatte-

rir>rna på Mor-
ris Island. 

Sumter och 
Wagner. 
Wagner. 

Sumter. 

Sumter. 

Lad ona. 
lronsides. 
Ironsides; kanonbåtarue ~falla

sea, Ottawa, Dai Ching, La
dona. 

Tronsides, Patapsco; kanonbå
t.arne l\fahasca, Oai Ching. 

W eehawken, Ironsides; kanon
båten Montauk. 

Weehawken, Montauk, Passaic, 
Patapsco, Nahant. 

Weehawken, i\Jontauk, Passaic, 
Pa tapsco, Nahant, Lehigh. 

September 5. Ilindren meJ- Lehigh, Na hant. 

September 

Jan Sumt.er 
och liregg. 

6. Wa~ner och 
Gregg. 

ft·onsides, Weehawken, Montauk, 
Passa i c, Patapsco, Nahant, 
Lehigh. 

!September 7. B a tf erierna 
på Su lliYans 

Island. 

lronsides, Patapsco, Lehigh, Na
haot, Montauk, Weehawken 
(på grund). 

September 8. Batterierna 
på Sullivans 

Island. 

Ironsides, Patapsco, Lehigh, Na
hant, Montauk, Weehawken 
(på grund). 
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Jag skall mt i korthet göra några anmärkningar rörande 
moni torernas sä rskilria egenskaper, ncmiigen: 

1. ~Iotstånrlsförmåga. 

2. Artlll cri styrka. 
3. Djupgående. 
4. Fart. 
5. Hcsättningsstyrka. 

1}1 ut si llnds( örmågn. 

Under operationerna mot Morris Island afskjöto de nio 
pansarfartygen 8000 projektiler och träffades åttahundra
åttiotvå gånger. 

Inbegripet tjcnstgöringen Yid Sumtcr i April, och Yid 
Ogcchce, var hela antalet trätfar elfvahundranittiofyra (1194) 
fördcladt på följande sätt: 

Antal skott skju!.na. J 

~-~ 

Knatskill. 
:\lo uL:wk. 
l.ehigh. 
l'a>'<HC 
Nahant. 
Pat<lpsco. 
Weeilawken 
'lan tucke t . 
fron;; Jrlos 

XV- XI- Fnrt.ygen Trälfar den 
tums. tums. träffats. 7 April \863. 
138. 425. 86. 20. 
301. 478. 154. 14. 

41. 28. 36. 
1HJ. 107. 90. 35. 
170.1 276. 69. 36. 
1'l8. 230. 86. 4 7. 
264.! 633. 134 53. 
44. l 155. 53. l 51. 
- l 4,439. 164. (?) 

1,235.! 6:771~. ~~~882~·--;;:2--;;-56"'.-~ 

l 
Trälfar vi d' Summa 
Ogechee. J träffar. 

106. 
46. 214. 

36. 
9. 134. 

105. 
1. 144. 

187. 
104. 
164. 

56. 11,194:-

A n tal skjutDa 
skott. 

De afskjntna prOJektilernas 
l'igt i tons. 

Af Ironsides. . . . . . . . 4,4:39. 
'\l-tums af monitorer 2,332} 3 " fl7 . V-tums af monitorer l ,255 ,a · 

8,026. 

2881. 
1511} 365 
213 ~ . 

. 653!. 

Utaf de åtta monitorerna rar en ständigt frånvarand e 
\- id Warsaw, för att blokera rebellernas pansarbräcka. 
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"Lehigh" anlände ej förr än den 30 Augusti, och var 
således endast i tillfälle att deltaga i operationema under 
de återstående 7 dagarne, men gjorde god nytta för sig. 

Under någon tid Yoro endast fem monitorer disponibla 
för ett gemensamt anfall, och derefter sex, hvilkct Yar det 
högsta antal, som vid nf1got tillfälle fanns att t. ill grt. Följ
derna af den ihåll ande beskju tning och den hårda hanllte
ring, för hvilken moni lorerna voro ulsaHa nnder dessa tYå 
månaders oupphörlig tjenstgöring, Yoro nöchändigt\is sam
manlagdt mycket betydliga, oci1 ä[\ eu större derförc, att 
alla reparationer, som möjligen kunde uraktlåtas, nppskjötos 
till slutet. 

De v oro derföre naturligtvis \·i dlyft iga, då de företogos. 
Den beskjutning fartygen utstodo var exempe llös. "Jfontauk" 
hade blil\it träffad tvåh undrafjorton ( 214) gånge·, "\Vee
hawken" etthundraåHiosju ( l 87 ) gånger, och nästan u tes] u .. 
t ande af 1 O-tums kulo r. 

Hvilka fa•·tyg ha någonsin Yarit utsa tta för ett så
dant prof! 

Det öl\"erraskande ligger ej deruti, att dc efter en sil 
sträng handtering, un de r så lång !id, skul le rordra Iletydliga 
reparat ioner, utan deruti , att det ens rar möj ligt att åter 
sätta dem i tj enstbart skick. För n1 t kunna uppskatta kraften 
af en l 0-t ums kula måste man ha erfarit den. !!vem helst, 
som är i beröring med den del ar tornet som trälfi-ls, faller 
sanslös, och sjelf har jag i styrhuse t rnri t nära aH blifra 
kullslagen uneler en strid med Moultrie. 

Alla de små bristerna i detalj framstodo af en så pröf
rande behandling; rneu all a dessa kunde !Jotas, or-h ingen 
väsendtlig beståndsdel var allrarsamt skadad. iUed sådana 
verkstäder och tillgångar, som ett af Nordens skeppsvarf 
besitter, hade reparationen af alla monitorerna kunnat ha
stigt verkställas ; men då maskiner, yerktyg, arbetare, ma
terial i er och allt måste anskaifas långt ifrån, uppstod nöd
vändigtYis betydligt dröjsmål, och dessutom giek det aldrig 
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för sig vid någon tidpunkt, att undandraga ens en del af 
monitorerna från blokaden. 

De tillägg, som ansågos rådliga för alt stärka styrhus 
och torn, blefvo nu ä t\ en applicerade, och fartygens bo u nar 
rengjorda; ty dessa hade nu blifvit så öl\enuxna af ostron 
och gräs, att farten derigenom förminskats till 3 il 3} knop ; 
och jemte det starka tidvattnet i denna hamn bidrog detta 
betydligt till svårigheten att under eid manörrera fartygen 
som sig borde. 

En natt, då jag hade gått in för at t attaquera Sumter, 
och var helt nära detta fäste, öfverraskades jag af hårdt 
väder från S. O., och det var väl att nattens mörker dolde 
långsamheten af vår fart genom vattnet, under det monito
rerna drogo sig ur sin belägenhet. 

Artilleristyrlia. 

Hvarje torn innesluter två kanoner, och från den egen
domliga lätthet ett sådant torn har alt rikta det svåraste 
artilleri, härleder sig t.-ifvelsutan önskan att göra dess båda 
pjeser af den tyngsta , sort. I h vad mån andra afseend en 
böra kontrollera bestyckningens beskati'enhet är nödvändigt
vis en oafgjord fråga. 

Mot ett pansarfartyg kan det vara bäst alt nyttja en 
kanon, i stånd att utveckla den största kraft; men hururida 
denna kraft skallhärleda sig från en projektil af stor tyngd , 
framdrifven med ringa hastighet, eller af mindre tyngd med 
stor hastighet, om det bör Yara en 15-turns kanon med 30 
a 40 r6 krutladdning eller en 13-tums med 50 1I krutladd
ning, är ej här af vigt; kanonens tyn ,~d för ena eller andra 
ändamålet kommer ej att variera till någon betydlig grad. 
Men vid operationer mot jordförskansningar, hrars byggnads· 
ämne icke kan varaktigt skadas, ulan endast rubbas, och 
mot hvilka enda sättet att gå till Yäga är att söka tysta 
deras eld, vore en betydligt lättare projektil att föredraga, 
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på det att elden mätte kunna bli fva så hastig som 

möjligt. 

En kanon af 16,000 eng. 'fb:s vigt för l 0- eller 11-
tums kula och bomb vore fördenskull lämplig. 

Då flera monitorer sammandragas, vore det äf\en bättre 
att hafva de båda kanonerna, i hvarje torn, af samma slag, 
och i striden använda de fartyg, !nars bestyckning man un
der för handen varande omständigheter före d ro g. 

Hvar och en af eskaderns monitorer hade en slätborrad 
15-tums och en mindre Il-tums eller 8-tums refllad kanon; 
till följd häraf ernåddes ej det högst önskvärda målet -
hastighet i skjutning. Att detta måste tillskrifras kanonens 
kaliber, och ej dess placering i ett torn, visar sig af ett 
:anrnärknings\ärdt exempel. 

Monitorn "l\Iontauk", kapten Davis, var den 9 November 
1863 engagerad i att beskjuta Fort Sumter, hvarvid dess 
11-tums kanon, på en timma, efter livarandra afskjöt 25 st. 
bomber, hvaraf 21 st. trälfade den beskjutna fästningsmuren 
från 1600 yards afstånd. Följaktligen afskjöts en bomb på 
hva1je 2,4 minuter, hvilket icke blott är hastig, utan äfven 
särdeles noggrann och vacker skjutning. 

Det finnes intet skäl, hvarföre ej en annan 11-tums ka· 
non, placerad uti bred l id varande Ja yett i stället för 15-tums
kanonen, skulle ha kunnat al'l'yras samtidigt, i hvilket fall 
från monitorn på en timma .skulle ha afskjutits 50 st. bom· 
ber, d. v. s. en bomb på hvarje 1,2 minuter. 

Hastigheten af "Ironsides'" eld, enligt kapten Rowans 

rapport, är: 
Tid. Anta l sl;jutna 

skott. 

Timmar. Minuter. 

Hastig skjutning . • . •• O. 05. . . . 25. 

J emn, ihållanåe skjutning 2. 55. . . . 490. 

Antagen att vara möjlig. 1. 

Mont3uk . .••• • •• , l . 

00, . .• 360. 

00. . • . 25. 

Tid för hvarje 
skott. 

Minuter. 

1,74. 
2,86. 

1,33. 

2,40. 
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Det synes häraf, att under en kortare stund afskjöts 
från fregatten en bomb från hYarje kanon på 1,74 minu ter, 
och under tre timmar en bomb på 2,86 minuter; och man 
tror, att en ihållande eld kunde åstadkommas med ett skott 
från hva1je kanon på 1,33 minuter. Den sistnämnda hastig
lieten är alltså möjlig; men jag är öfvertvgad om, att det 
vore omöjligt att länge fortsä tta clenned, med tillbörligt af
seende på noggrann riktning, och på betydliga di stanccr ; oeh 
jag tror äfven, att, på det hela taget, all, för alla praktiska 
ändamål önsklig, hastighet i skjutning skulle er hål las från 
ett med 11-tums kanoner bestyckadt monitors-tom. 

Ergo kan man antaga, att, hvad eldens hastighet be
träffar, den utvecklade kraften hos samma antal 11-tums 
kanoner blir lika, vare sig de äro monterade uti ett moni
tors-torn, eller uti ett fartygs bredsida. 

Djupgående. 

Monitorerna af "Passaics" cert ligga ungefär 111 fot 
djupt, då de äro på sitt rätta läge. 

På denna kusten är 10 a 11 fot det mest passande 
djupgående, för att intränga uti alla de förnämsta sunden 
och t1oderna, och för att kunna naYigera dem obehindrad!. 
Ett större djupgående försYårar ett fartygs rörelser, och ute
stänger det i många fall från Here hamnar, utom under ser
deles gynnsamma omständigheter. 

Fart. 

Monitorernas fart är ej stor (7 knop) , men med ren 
botten är den dock ganska aktningsYärd, och fullt jemngod 
med Ironsides'. Styrinrättningen ät· egendomlig, men då man 
förstår sig riktigt på den, och handterar den rätt, så är den 
ej svår att kontrollera. De vända med snabbhet, och fordra 
derför nästan mindre utrymme än någon annan fartygsklass. 
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B esällninqsstyrlw. 

ErHlast 80 man erfordras, för att sköta så\"äl fartyg 
som kanoner; och detta kan ans r s ganska måttligt. i\! ed 
andra pBnsarfartyg dela de ohigenheten ar en inskränkt syn
krets, af det enkla skäl, att i dylika fartyg, öppningar af 
ni'1go n lle lyclligare storlek måste umhikas. De !Ja några an
dra !Jrister, men dessa vidlåda ej systemet, O\: h anses kunna 
helt od1 hållet, eller åtminstone till en del , al'hje!pas. 

Vare detta nog sagdt om monitorerna. 

Ilronsides. 

"Ironsides" är ett bra och kraftfullt fartyg. Dess pan
sar har utstått stark beskjutning mycket Yäl, oeh dess bred
sida, bestående af sju st. 11-tums kanoner od1 en 8-tums 
reftlad kanon, har alltid gjort stor verka n, då den öppnat 
elden mot fienden. Djupgående 151 a 16 eng. fot; fart 6 
a 7 knop; besättningsstyrka omkring 440 man. 

Fartygets brister äro dess abepansrade för och akter, 
som följaktligen lätt skadas af långskepps-l.leskju tn ing, och 
mera eller mindre imecklar skruf och roder, under det att 
hon ej kan besrara elden i någon af dessa riktningar. Detta 
var i synnerhet ofta en stor olägenhet vid anfall en mot 
batterierna på 1\'Iorris Island; ty 'i (l Yissa tidvattnets stadier 
snja fartyg nära tYärs öfrer farl eden , och presentera för 
och akter mot stranden af Morris Island. An måste fartyget 
derföre dröja att intaga sin position, och andra gånger, 
återigen, srajade hon rund mycket olägligt, under det hon 
var engagerad. 

Monitorerna, å andra sidan, Yoro nästa n lika fullständigt 
beskyddade på alla sidor, oclt kunde skjuta i h1all riktning 
som heldst. "lronsides" var öppen för vertikal-eld, och dess 
kanoners sidoriktning begränsad, till följd af illa placerade 
kanonportar. Det begär efter jemförelse, som nu rasar, kan 
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lätt tillfredsställas genom att sätta orvanstående nppgifter i 
jemnbredd. "Ironsides" kan åstadkomma en hastigare och 
mera concentrerad eld , hvilket, under för handen varande 
omständigheter, gör hennes kanoner mera verksamma än 
monitorernas 15-tums. 

Å andra sidan återigen, var hon, till följd af sitt djup
gående, inskränkt till midten af farvattnet; var mycket sår
bar för Iångskeppsskjutning, och ur stånd att ge sina egna 
kanoner någon betydligare sidoriktning. Monitorerna kunde 
operera i de Ilesta loppen ; kunde rikta sin eld rund hela 
cirkeln, och voro näslan lika väl beskyddade på alla sidor. 
Båda fartygscerternas brister kunna till en del eller full
komligt afhjelpas. ''lronsides'" pansarbeklädnad kan göras 
fullständig; ~å äfven monitorernas. Monitorernas bestyckning 
kunde så fullkomnas, att all önsklig hastighet i skjutning 
ernåddes; men genom intet påfund kunde "Ironsides" sättas 
i stånd att nyttja mycket tyngre kanoner, än dem hon nu 
har. Lihäl, då sådana förändringar bl ih"it gjorda, som er
farenheten gifvit vid handen, skulle fortfarande återstå för 
monitorerna mindre djupgående, val af kanoner, från de 
tyngsta till de lättaste, bättre skydd och egenskapen att 
kunna rikta sin eld rund hela cirkeln; följaktligen förmåga 
att föra det S\åraste batteri in på det minsta djup, med lika 
anfalls- och försvarsförmåga i alla riktningar, och det med 
halfva det antal kanoner, som ett annat fartyg för i sitt 
batteri. 

.;JemCörelse ruelian pansarfartyg. 

Den nu gjorda jemförelsen bör förstås såsom hafvande 
afseende på för handen Yarande omständigheter, och alldeles 
i-eke såsom afgörande med hänseende till pansarfartygs me
riter i allmänhet. 

Det är från denna synpunkt, som Sjöförsrarsdeparte
mentets (the Navy Department) förfaringssätt bör betraktas, 
i afseende på valet af en klass fartyg, framför en annan. 
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Det är tydligt, att. det rj \iii' ämnad! att uteslutande 
adoptera någon viss st il, ty u ta f de trenne först beställda 
far tygen Yoro två af den Yanliga so rten med batteri -- "Iron
sides" och "(jalena··. Den sednare Yisacle sig snart \ara 
absolut oduglig, och så må, te ll\arje lwpaasrad ångare af 
dess storlek. Det är allmänt erkänd!, att. plåtnr af mindre 
än 4 .\ eng. tums tjocklek ej kunna ulltärda ansl<lgt't al" tunga 
proj elt. il er, och rartyg så bepansrade måste ila !Jt·tydlig dräg-
tio·het J<w antar att Departementet rndast tin111ade bygga ' 'O • :::"' ' 

sådana fartyg, som \oro !J iis t passande för tj ens!.en på krigs-
theatern. 

Med fäst.adt afseende på de särskilda för handen Ya
rande behofven, Il\ il k a erfordrade riuga djupgflende och stor 
artilleri.:; tyrka, vi sar det sig, att Departementets Yal icke 
kunde hat\a nuit klokare, än då det föredrog ett antal 
monitorer att operera från en svår fregatt såsom !Jas; och 
om Departementets afsigt med hänseende till antalet kunde 
ha u1förts, så skulle Yi yarit i fullkomlig besittning af hela 
kusten från \"irginiens uddar till ~ew-Orleans, inbegripet 
Wilmington, Charleston, Mobile o. s. Y. 

Flera fel hos båda fartygscerterna äro lätt afhjelpta, 
men några af monitorernas brister kunde endast genom pröf
nin()". i strid bestämmas; dessfiirinnan \·ar endast en approxima-" tion möjlig. 

Ihad för en annan sort fartyg kunde Departl'mentet ha 
valt? Bestämd t ingen af dem, som byggts af engelska eller 
franska auktoriteter. Warrior och ilndra af dess klass äro 
utomordentligt kraftfulla , men skulle ej här kunna komma 
inom skotthälL Deremot finnes det högst få navigabla far
vatten på denna kust, som ej äro tillgängliga för monito
rerna. De beherrska allt som är nära kusten, och kunna 
sjelfva ej nås utaf fartyg af större djupgående; så att, då 
det fanns något skäl att befara uppträdamtet af pansarbräckor 
i denna trakt, kunde jag försäkra Departementet~ att pansar-
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fartygen kunde bibehålla sin position, så länge som stenkol 
och proviant räckte. 

Det förefaller måhända, som om jag talade alltför posi
tivt i ämnet, men någon erfarenhet deruti ger säkerligen 
rättighet at t så göra. 

På ett enda undantag när, har jag varit ombord på en 
monitor i alla de förnämsta striderna, och de förnyade olycks
händelser, som träflat flaggkaptenerne i min närhet, visa att 
jag befunnit mig i belägenhet att kunna dömma. En gång 
var jag ombord på "Ironsides" vid ett anfall på l\'Ioultrie 
och Sumter. Jag har äfven gifvit akt på monitorernas be
teende till ankars, under alla Yintervädrets vexlingar i detta 
blottställda läge. 

Den fullständighet, hvarmed fyra små monitorer, under
stödda af en pansarklädd fregatt, ha stängt denna hamn, 

• förtjenar Yäl att anmärkas. Ganska snart efter att !)a kommit 
in på redden, framskjöt jag en monitor långt in mo t de inre 
mynningarne af norra loppet, och lät understödja den af en 
annan. Den 19 Juli om natten förs ökte en engelsk ångare 
.att Wpa in, och då den lyckats undvika den yttre biokadens 
häftiga förföljelse, trodde den sannolikt, att all fnra var öf
verstånden. lVIen den tappre kapten Bodgers Yar den natten 
på förpost med ''Kaatskill ", och en bomb, pl ötsligt afskJu!en 
för om förbrytaren, gaf tillkänna, att ingen undflykt var 
möjlig. I förtvitlan eller förskräckelsen stötte denne på en 
sandbank, och dess vrak har sedermera tjenat som en var
nagel för dylika illgerningsmän. Trå eller tre ångare, som 
voro inne, lyckades strax efteråt slippa ut, och en eller två 
ha kanske sluppit in, ty monitorernas besättningar voro dd 

()fta allt för uttröttade att göra vakt nattetid; men dermed var 
det ock slut, och under flera månader har intet enda fartyg 
passerat in el! er ut. 

Dessa fyra monitorer, som sålunda hållit Yakt, ha åtta 
( 8) kanoner och trehundratjugo (320) mans besättning, h vilket 
är högst obetydligt i jemförelse med det arbete de uträttat. 

161 

Jag har sålunda nedskrifvit de allmänna intryck, som 
nn äro mest påfallande, men i största hast, och under det 
jag yarit öfverhopad af tjensteåligganden, hvilket, som jag 
hoppas, skall qena till ursäkt för sådana ofullständigheter, 
som ofrhilligt insmugit sig. Illed mera ledighet kunde jag 
göra detta intressanta ämne full rättvisa. 

Jag har äran vara &c. 

JOHN A. DAHLGREN, 
Contreamiral och chef för hlokadeskadern . 

Ur Förhandlingar inom f{ongl. ÖrJogsmanna
sällskapet. 

Den 10 sistlidne Dec. inlemnades och upplästes nedan
stående anförande: 

Till Kong l. Örlogsmanna-sällskapet! 

De inspektioner ~r hemkomna fartyg som under denna bäst varit 
åt mig uppdragna bafva gifvit mig Hn!edning till några anmärkningar 
emot anordningarue för strid. 

Jag vill boppas att det på fartygen kommenderade befäl ej må 
anse anmärkningarne ställda emot detsamma, ty anordniogarne llafva 
varit i det närmaste lika på alla och angifva således att de äro öf
verensstämmande med hvad allmänt brukas på våra krigsfartyg. 

Finner Sällskapet mina anmtirlmingur oriktiga så erh~lles derige
nom ett bevis på flirdPlcn of nuvarande anordningar, men skulle nå
gon af dem gillas är jag öfvertygad att Sällskapets godkännande skall 

bidraga till förändring. 
t:o. Vattentillgång för eldsläckning anser jag saknas: förr fun

nos röst- och märstmmor samt en mängd läskbaljor fyllda före stri
den, men nu, då sannolikheten af eldsväJa är större, finnas endast 
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några fil af de sistnämnda. - Etl iirnbare vatten, ögonblickligen nn
vändt, kan görn mera nytta än tusentals kannor, som komma sena1·e 
ocb jag anser de rföre, att på bntterier och isynnerhet pfi tros!'bottc1; 

horde finnas vnt ten-reservoirer, ell er iltminstone pytsar, fylltiD med 
vatten, upphDn~as vid ldart skepp, och våta sva blar spridas inom f;rt yget. 

2:o. För de före striden varande sjuka ell er för dem, so rn sli
ras under densamma, tlnn es ingen plats afs edd, der de kunna anses 
skyddade för fi end ens skott, och l'j heller sådan för Läkarne, utan 
anses de s:1rade kunna få plats i hyttorna pfl trossboltPn, och Iäkarne 
stå f:ir diga vid sitt förllindnin gs hord i gunrummet.- si\ bilade qväst
lafvcn var förmodligen, i öfvcrenssliimmelse med sitt namn, afsedel 
för detta iindamål, men alltför trnng, hvar l' mot j ''g vet, alt pi\ anrlr·a 
nationers fartyg finnes nn ganska rymlig lokal, och apathekel ' 'id den
samma, under lrossdack, och derifriin kommunikation med förråd s
rum, hvares t på vattencisterner ell er proviantk:irl utbredas madrasser 
till de sjul<as oeh såra rles emotlagaode. 

3:9. Franska regl ementet föreskriiver upps~ittandet af fallnät , 
h vilket utgöres af trossar, tagna kryss vis emellan vanten, för att emot
taga ned skjuten tackling och äfven äntringsuät, hvilket ej tinnes hos oss. 

4:o. Vi hafva silkallade tinterdraggar med kettingar, hvars ända
mål måste vara att vid ombordläggning fällas ombord i iiendens skepp; 
de böra då vara s tarka nog att kunna hi\lla 2:ne fartyg tillsamman 
men di\ rnan får se härtill användas till OGh med fiskdraggar med e~ 
ketting, l<1 gom s tark i ör alt binda en hund, kan man misstro att det 
endast är en paradsa k. - Tanl;arne äro Hfven ueläde om anordnin
gen för deras fäll ande; somliga llafva draggame upphissade mid,kep ps, 
och en göling fr fi n riinocken på hugten Jf elen i keltingen fa stgjorda 
iinda, merl ber~kning alt draggc•n vid dess fallande skall svänga Jflngt 
ut, men är det f.~ n l<hart, :1tt under tid en för den häftiga ste striden 
iakttaga rätta ögonblicket för nockgölingens los;;ande, och fördröj es 
detta, lir till och med möjli gt, att dr<~ggen faller pä eget däck, och 
skadar eget folk; lägga 2:ne fartyg ombord på h varandra, så att jag 
genom svängning kan få draggen ombord p~ sidomannen, är det äl
ven troligt, att eo dragg, fälld rtitt ned fr iln nocken, hinnr;r honom. 

"!i :o. _Vid k;1nooexercis synes mig såsom ~kolundervisningen bi
b.ehalles for länge, då jag trott mig märka, att den vid inspektion en 
eJ var fullkomligt bortlngd . - Öfvertlyttandet fn)n strid med ena till 
andra siLlan syn~s mig upptaga för lång tid, och man är alltför noaa 
me.d att ladda och försäkra gamla stridssidans kanoner. _ Ombyte :r 
strrdssrda ar ofta beroende af manöYer med eget skepp, hvartill folk 
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tagits från kanonerna, men det är af vigt att elden snart börjar fr~n 
andra sidan, och blir man beskjuten på båda sidor, lir skyndsamhet 
så mycket vigtigare. 

6:o. För äntring kallas divisionerna med för hvardera besWmd 
signal, och samlas p& anvista ställen i plutoner innan de aof~lla. -
Åntriog förekommer vanligtvis under det striden är som hetast, och 
då är det ej !Ht att serskilja signalen. - Jug skulle anse lämpligare 
att derföre ej fanns mer än en signal, vid hvilken en viss del rusade 
upp till äntring, och vid samma signals repeterande efterföljde de bf
rige. - Har man i god tid kunnat bestämma sig för äntring, bör na
turligtvi s förut fi endens däck rensas af muskötteri, äfvensom äntrings
manskapet ordnas på anvisade ställen, men oftast torde Chefen vara 
tvungen att ögonblickligen ~eslämma sig derför, och anser jag derför 
att som regel borde antagas, att om Chelen ger direkt ordre om ~n
tring, hör det uppkallade manskapet genast begifva sig till äntrings
stället, ty det måste då \ara fördelaktigare, att niigra få man börja 
striden, än att uppehåll sker genom samlandet af större styrka. 

7:o. l{anonerna voro surrade ecdast med taljorna, och man för
säkrade mig, att det vid alla tillfållen varit tillräcldigt, då kilar sättas 
mot rullarne. Jag vågar dock betvitla att det är öfverensstämmande 
med försigtighet, ty man är beroenrle af hållfastheten af en bult i si
dan, och jemför man det med ännu brukl iga surrningssättet på skepps 
undra batterier framstår det såsom alltför ostikert. 

Carlskrona den 28 November 1863. 
C. MEISTER. 

Anförandet öfverlemnades efter slutad diskussion åt ve
derbörande föredraganden i de olika vetenskapsklasserna 
jemte deras suppleanter till punktvis behandling och yttrande. 

Med anledning häraf inlemnades och upplästes nedan
stående yttranden, nemligen den 17 Februari A och B, samt 
den 23 Mars C och D. 

A. 
Undertecknade, som af K. Ö. S. erhållit uppdrag att granska och 

yttra oss om 3, 5, och 6 punkterna af ledamoten l\1eisters, till siill
skapet inlemnade skrifvelse af den 28 sis tlidne November, få bärmed 
äran till [{. sällskapet afgifva våra §sigler för hvarje af de granskade 
punkterna särskildt. 
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S:je punkten 

nngående örlogsfartygs forseende med fallnät och änternät. 

Så 1· ~ 1 f~ll- som änternät kunnn vid :1tskil!iga tillfall en vara ur 
bebofvc t pDkallade, men dessa tillfti ll cn rnås l.c dock anses silsom un

duntngsfal l. Unrler vanlig strirl rJJ fur·tyget tir i rörels ·, sk ull r! iinter

nlit vanJ bin de rliga för manövern, men deremot syn es som om dc 

alltid borde Vcll·a fast.satta på sina sUi ll en, ocb Mven npp llissade, då 
ett fart yg ligger till aukurs, och kan fönlinta anfall af bå tar. 

IlY<1d fallnät beträffar så unses att dc, af s~mma sk3J sorn mot 

linternä ts begagnan de tiro anfö rda, icke bö ra ifr:i gakom ma att anviin

das på farryg, som sko la g~ till sjös, hvarcmot det torde var·a skä l 

att uppsätta s:1dana på alla upp tJck lade exercisfartyg, som kun na 
blifva afseelda att ligga tili ankörs. 

P;] gru nd af ofvanstå end e, och dii det derjemte är svårt at t inom 

rclioga rne pil ett f;Jrtyg her·bergera siivm änternät som fallnät, så 

anse vi oss ej kunna tillstyrka alt desamma reglementeras, såsom o

vill<arligt tillhörande hvarj e sjönrstadt fart yg, men väl att reglem entet 

må gifva rättighet åt en fartyg;;chef att, när han anser hehofvt• t så 

fordra, frfln varfvet erhi\Jla fall- och äntemät., eller också att låta till
verka sådana ombord i fart yge t. 

5:te (JDn!dcn 

angående franonexercisen ombord. 

Un dertcck n;lde inst~i mma med ledamoten Meister deruti, att ka

nonexcrcisen ombo rd ofta, å vå ra fartyg, påminner för myck et om 

sk olan, i s:1 full, att det synes som om uppmärksamheten att gö ra 

do reglementerade handgr·eppen, allt för mycket binder den bastighet 

och kraft i kanonern.Js hanrlterand e, som fram för· allt bör vara det 

mål, hvartill öfningarne skola strdfva. Vi anse derför, att sedan er

forder lig exe rcistid blifvit egnad åt inl iiran de af temp o, vapenhemt

ning m. t!. i\ Ji gganden, samt den särdeles vigtiga viskni ngen, jemte 

fän ghålets noggran na t'ip[Jande, och sjelfva lad dningen, blifvit säkert 

inö fvade, bör den eg<'ntl iga undervisningsexercisen upphöra, och inga 

förel:isninga r, eller n5gon undervisning, under sfelfva exeTcisen, vida

re fä l·ga rum, utan sådant endast ske under e\crcistimmans hvi/o

st.unde r·. Allt sii borde, såsom en ledn ing för exercisen, Regl ementet 

up ptaga <J tt: Sedan lwndgrepp, tempo, vapenhemtn·ing rn. rn, blifv'it in

lä,·de, och v(qten af t·isknin.,qens noggnumltet, och fängltålets täppande 

den·id, samt laddn·ingen bliji·it lcla1·t uppfattade oclt inöjvade, så fåt· 
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kanonexercisen ombonl, ·ic!ce 1·idnre afbrytas genom unden•isning eller 

föreläsning, utan sicalt den j o?'fgå rned den ytte•·sta möjliga kraft och 

hastiglwt, till dess ln·ita {,ej alles, eller till dess kanone·rna Mij'vit sur

•·ade, då de fel, som under exe•·ctsen kunna !wjva egt 1'ltm, bö,·a'l'iittas. 

Naturligtvis skulle, under siidan exercis, uppehållen, ell er h vilostun

derna, följa tätt efter hvarandra, och sjelfva exercismomenterna blif-

va korta, för att icke göra exercisen alltför tröttande. • 

Då numera ett icke obetydl igt antdl af besättnlngarne, pa de van

liga öfningsfartygen, äro exercerade innan de komrna O!l'lbord, bör det 

under vanliga fall icke ätgå mera än tre eller fyra veckor, innan den 

långsamma och tr5kiga undervisnings-exercisen IJör· kunna bortlåggas, 

och kanonexercisen börja utföras med den kraft och hastighet, som 

måste ådagaläggas under striden. 

G:te IJnnlitcu 

angdende äntring, samt manskapels kallande frdn lranonerna. 

Undertecknade anse: 

a) A t t <len nuvarande tlntringsförtlelningen i divisioner och plu

toner, jemte dermed följande olika kallelser, bvilka kun:Ja varieras på 

8 olika sHtt, d. v. s. giilla 8 olika del3r tiotergastar (se Art.-ex.-regle

mentd p. 105 §. '2 11 ), icke är praktisk, och icke motsvarande den 

enkelhet hehofvet påkallar. Pil ett skol~kepp ku11na, för omvexlings 

skull, dylil;a förd elningar vara bra, och milhända äfven på verkliga 

stridsfartyg, då de fii b ~hi\lla besältningen '2 a 3 år, men för våra 

fårhåll>mden, cl t'!' det är högst undantagsvis besättning~n förhlifver ett 

belt år ornboro, ii r denna nu reglementerade fördelning bel t visst mer 

till förvirrirr;( än reda. 

b) Alt, jJ1i grund af hvad nyss blifvit anfördt, ltimpligt vore, att 

det i likhet med bvad lednmotc>n Meister yllrnr, t-j funnes mer än 

en 'tintringssignal, och vid hvilken en, alltid bestämd, del af manska-

l d · • ·f a pl'l v id kanonerna f:Jt.tad e sina handvapen, och sam a e s1g pa o r 

dltck, samt att då samma signal förnyades, efterföljde de öfriga, som 

~ålunda alltid ~kulle utgöra 2:a delen, eller 2:a iintringsdivisionen. 

Antages sålunda en signal till åntring, så blef det, enligt vår uppfatt

ning, nödvändigt att för iintring~fördelningens UjJpgör~ude och sjelfva 

äntringens utförand L' best ämrna följande: 

t:o. Allt med handvapen bevapnadt manskap indelas uti fem 

divisioner, nem l igen: 

1:a JJfu skötteri-dit,isionen, bestående af muskätteriet på däck och 
reservcma. 

11 
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2:a Muskötteri-dicisionen •), bestående ar allt med gavlir bevtlp
nadt mansknp frän kanonerna. 

1:a Äntrings-divisionen, bestfiende ar allt med hu<>gare eller hu<>-
0 ' " gare och pistol, beväpnudt manskap viå alla udda kanoner. 

2:a Äntrings -dll:isionen, beståen;:!e ar allt med huggare, eller 
huggare och pistol, beväpnadt manskap vid alla femna kanoner; samt 

Rese•·v-divisionen, hest~enrle af allt öfrigt bcv~pnaclt manskap, 
som icke tillhör n~gon ar de fyra förutnämnda divisionerna, och hvil
ken division endas t är afsedd att, i sista hand, kallas på däck för att 
afs lå äntring. 

2:o. Muskötteri-divisionerna kallas genom chefens muntliga be
fallning och n:petition (utan signal med skepparpipa, hvilket synes 
vara en onödig försinkning, helst skepparne tillhöra reserverna, och 
kunna vara sysselsatta på sådant sätt, ~tt de hvarken höra befallnin
gen, eller kunna vara i st~nd att genast blåsa signalen). Uppställ
ningen sker på den plats, som chcren dertill utsett, eller som för 
tillfället bestämmes. 

3:o. Äntrings-divisionerna kallas genom c/,rfens muntl~qa befall
ning oclt •·epetition, sam! beledsagas dPrjemte af en ihållande kvirkel 
med handskärra (eller en ih51!a nJe hlii;;ning på trumpet). Wir an
märkes: att skärran kan h~em som helst sköta; trumpeten högst rn. 

Första signalen, eller hvirfveln, afser alltid 1:a äntrinys -dicisionen, 
som d~ skyndsammast h•,•rntar sina handvapen, och bcgifl'<'r öig på 
öfra däck, hvarest d<'n uppstilller sig bakom kobryggan p;'i motsatta 
sidan till den, som är u:irmast nenden. 

Om signal eller hvirlvel ånyo girves, znnan 1:a äntrin,qs-divisionen 
åte·rkomrnit till s·ina kanoner, är detta signal för 2:a änt-rings-ditisio
rwn att skyncia upp på öfra dhck, med iaktLagmJdc att först h.afva in
halat nlla kanonerna pil un dra batteriet, s1\ att portame kunna f<illas. 

Om ytterligare s igna l ell er hvirfvel gifves, ·innan 1:a och 2:a än
trin,qs-dim'sion.e1'11a återkommit till sina kanoner, år detta sign<ll för 
·reserv-dit•is·ionen att fatt.3 sin3 handi';Jpen, "c~ 1 hasta upp p;1 d:ick . 

4:o. 1:a äntrin_gs-dil'isionen ledes ar 1 a uallen:-dicisiunens uej<tl
lwfw•·e (den tlldste hefälhafl•aren för l:a cliv i s ionern~, om f<Jrtv<>t't 
har mera än ett batteri) och de udda kanonplutonernas bef:ll. "" 

•) Den nuvarande s. k. jrJuskötteri~jorstiirknin,qen. Detta lilnga, 
sv;]rutlulade och opral<tiskn namn borde upphöra. 
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2:a äntrings-divis1'onen ledes ar 2:a batteri-dil'isionens uefiitlwf
vare (den äldste af 2:a batteri-divisionerm1s bdälhafl'arr, om fartyget 
bar mera lin ett batteri) och de femna kanonplutonernas befäl, och 
hela äntringsst!lrkan föres af öfra däcks uatteribefälhafvare. Datteri
befä lhafvame på öjra och undra batterierna, jemte krulhemtarne, 
qvarblifva på sina batterier för att fälla porlarne, eller försvara dem. 

Reserv-division0n ledes ar särskil dt, rlertill ul.sed t heml. 
2:a muskötteri-divisionen tilldelas l:impligt befäl af bef;ilct vid 

batterikanonerna, lwilket s~l unrl a icke kommer att tillhöra befälet vid 
1 :a och 2.a äntrings-divisionerna. 

5:o. Har 1 :a ~nlrings-divisionen blifvit kallad fr~ n kanonerna, 
skall hvar och en af 2:a tlntrings-divisionens kanonhe!jeningar, jemte 
egen kanon, llfven sköta närmaste kanon fö•· om, hvarvid iakttages 
likartad fördeln ing, som vid dubblering; men har der·jernte 2:a mu
sköUeri-divisionen blifvit kallad fri\n kanonerna, eller äro kanonbctje
ningame vid 2:a äntring;;-divisionen, af annan orsak, så försvagade, 
alt mindre skjutverkan åstadlwmmes genom duublering, än genom att 
blott ha f va hvar~nnan kanon bemannad, så verkstii Il er batteribefäl
harvaren ing••n duhhlering. 

Skulle tlendens läge vara, eller blifva såd;~nt, att endast vissa ka
noner merl fördel kunna rikt.as mot honom, men andra deremot icke, 
så eger batteribefålhafvaren alt kalln m;mslnpet frfln de ovPrksamma 
k;monerna, för att desto bUttre 3nv:inda dc lwnoner, som kunna skada 
tienden. 

6:o. När äntergastarne samlas till äntring, höra de, så mycket 
Forn möjli~t., dö lja sig för fleurl•~n, för att kunmJ angripa honom oför
beredd. Äro muskötteri-divisionerna bilade under vapen, så hör de
ras mansk:lp så fördela~, att det p~ bii.;;ta sätt kan beskjuta c\8t man
skap, som fienden samhr för at.t afsl~ äntringen. 

7:o. Chefen gifver kommandot Antra!, h vilket förnyas af än
t.ringsbef;ill't. Äntringen verkstilles under hurrarop. 

8:o. Hvirfvel med il<Jndskhrn, 1'5 tirler d:"r manskapet rj är upp
sllilldt. viJ l<anonernJ, är signal för ;~llrn~n beväpning med handvapen, 
hvarvirl dessa genast tillgl·ipas, och bes~lttniugen skyndar pil ujra 
däck, samt uppställer sig der enli;:t uppgjord fördelning. Pi\ samma 
g5ng Idargöres handgevärs-arnmunitiorll'n m. m., så att laddning och 
ammunilions-utclclning gE'nast knn ega rum, om så sl(l)lle befallas. 

Uatleriernas krutbemt~re, Mvcnsom ~lit krut- och kul-lnngnings
mauskapct, samlas på batterierna under bef~l af batteribefälharvarue 
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och batteri-underofticcrarnc. Niir d~nna signal sker natteti.d1 medgirves icke tid att beslå eller stulva kojerna. 
c) Att genom en s51unda anordn~d äntringsfördelning m. m. följande förd elar vinnas, hvilka icke uppkomma af den nu reglementerade, nemligen: 

1 :o. Att chefen icke behöfver, innan äntringssignal göres, nedskicka bud (Art.-cx.-reglem:t sid. 105 § 211) till batteribefälhafvarne l om hvilken, eller hvilb, del<ll" af äolringsmanskapet, han vill kalla, utan nii·r som lwlst ger sin befallning derom, hvilken ögonblickligt repetera~, rund hela f:lrl ygc t, af befälet vid kanonerna, samt ~tföljes, för mera verkan skull, af en en!;el, men tydlig och genomskärande, signal, som icke kan misstagas. 
2:o. Att fördelningen är enl;el, och derför ltltt att ihiigkom~a. 
3:o. Att hela det nere i fartyget, vid krut- och kul-lan goiug, grundtaljor, läskning m. m., delade manslwp, som, enligt nuvar~ndu exercis-reglemente, icke tillhöra någon stridsafdelning, derigenom alt de delas att utgöra •·eserv-dim's·ionen, kunna i nörlfallsstund, och såsom en sista ansträngning, pii en gång kallas till strid. 

4:o. Att batterihefälbafvarne l.iro ålagde att, under äntring, ordna batteriernas kanon-eld på lämpligaste slitt. 
5:o. Att hela bes:ittningen, utan att förut vara vid kanonerna , eller behöfva infalla vid dem, på en gång kan kallas att beväpna sig med handvapen, och att pistoler och gevlir hastigt kunna bliCva laddade o. s. v. 

Undertecknade twfva sålunda ansett ledamoten Meisters anmiirkning vara fullt riktig, men m'istc• dock i ett f<~ll ski lja sig ifrån hans åsigt, nernligen dt•ri: d~ nan säger, att antergaslarne icke skulle behöfva samlas före äntringsanfHIIet, utan borde, :11lt efter som de uppkomma p5 diick, cmfal la fienden, den ena efter !len andra. Undertecknade anse, att äntringsmanskapet bör samlas, och att ett koncentreradt anfall är viikoret för alt vinna fwmgång. 
Vidare anse vi oss böra framsllilla, att vid klart skl'pp böra, så snart. lwnonerna blifvit klargjorda, pistoler och gevär genast laddas, ty det torde sedermera, under loppet af dr3bbningen, ej vara tid 1 clertill. Nuvarande reglemente bestämmer ej, när dessa vapen skola laddas. 

A. ADLERSPARRE. A. I-IElll\EPE. 

Grunder 
för 

ombildning 
af 

SVERTGES SJÖFÖRSVAR. 
Framstäida och, med Hans Maj:t Konungens tillstånd, till 

trycket befordrade af 
D. von Plateu • 

Chef för Sjöförsvarsdepartementet. 

Den 12 Maj 1865. 

Hvarje lands försvars-anstalter böra vara ordnade efter dess politiska och geografiska förhållanden samt de anvisningar som från dess historia kunna hemtas. Om denna sats är riktig, hvilket svårligen skall kunna jäfvas, måste ock vid dess tillämpning på Sverige, såsom obestridligt framstå, att detta lands sjöförsvar bör, jemte ett för öppna sjön passande örlogs\apen, i sig äfven upptaga ett för dess skärgårdar och inlandsfarvatten lämpadt flytande artilleri, af helt olika beskalTenhet emot hvad behofwt kräf\'er i andra länder, hvilket vid fäderneslandets försvar, särdeles emot en öfverläo·sen fiende utan tvifvel skall utöfva kraftigare intly-"' ' tande, än det vi kunna hoppas hädanefter åstadkomma på öppna sjön. Sverige måste visserligen alltid ega större sjö-
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gående krigsfartyg, för hvilka, sihäl nnder fred som krig, 
många 'igtiga åligganden finnas att uppfylla; men lantlets 
tillgångar medgifva icke att underhålla en så stor och kost
bar flotta som skulle erfordras för att såsom fordom ute på 
sjön bekämrJa en mäktig granne och afhålla honum från 
våra kuster. Förhållandena äro numera så förändrade, att 
vid blifvande krig, vi måste emotse fiendens anfall på vår 
egen halfö ; och då äro farvattnen längs utmed stränderna 
af våra vidsträckta inre farleder och insjöar, en vigtig del 
af kri gsl.heatern, hvilken, till stort gagn för vår arme, kan 
och bör beherrskas af ett tidsenligt och efter de lokala för
hållandena afpassadt flytande artilleri. 

Dessa sanningar måste numera ligga tydliga och klara 
för !war och en. Men i och med detsamma de erkännas, 
blifver ock deraf en naturlig slutföljd, att inom ett sjöför
svar med tvänne så olikartade uppgifter, personalens ålig
ganden böra i enlighet denned så fördelas, att svenska sjö
officern ej pålägges större börda än i andra länder tilldelas 
hans yrkesbröder, och han således fritages från det mång
studium, okändt inom andra mariner, som nu fordras hos 
oss, vid Kongl. i\taj :ts Flotta, der anspråken äro att samma 
officer, som skall kunna manöuera våra största krigsskepp och 
föra dem ute på de aflägsnaste haf, äfven skall nt.a att leda för
sym·et uti våra svårkända och för Yårt land helt och hållet 
egendomliga skärgårdar och inre farvatten, der striden till 
ej ringa del kan komma att föras uppe i land och alltid 
inom en krigstheater, hvarest segern vinnes mer geno1u sol
datens blick än sjömannens erfarenhet och der hela krigfö
ringen måste ordnas efter reglorna för ett landtkrig. Att 
tilltro en och samma personal vara i stånd att förvärfya en 
så mångsidig kunskap och skicklighet var måhända icke så 
oriktigt under fordna tiders outveckl~.de krigsbildning, men 
såsom förhållandena nu äro, hvilat· en dylik tro på en allt
för osäker grund, innebär en öfverdrifven tillit till individens 
för!l!åga, eller också ett förbiseende af hvad som rovdras uti 
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det ena eller andra yrket, och den kan blifva af största våda 
för fäderneslandet; ty denna yrkes-sammanblandning är och 
måste alltid blifva, åtminstone i någondera delen af den olik
artade krigföringen, ett hind er mot frambringandet af en till
fredsställande praktisk duglighet. Om äfwn förmågor icke 
saknas, hvilka theoretiskt kunna inhemta allt hvad som till
hör krigskonstens olika vapen, är det dock aldrig att på
räkna, att en och samma person skall uti mer än ett yrke 
kunna på tillfredsställande sätt tillämpa theorien, -- och 
faran är, att den föregifna mångsidigheten, ehuru lofvande 
och säker under freden , blir en olycka när det gäller att 
handla i nän·aro af lienden. 1jenstgöringen ombord på sjö
gående örlogsfartyg och den tjenstgöring, som tillhör det 
inre försvaret uti våra skärgårdar och inlandsfarvatten, äro 
hvar för sig, om rätt vårtlade, af en så skiljaktig beskaf· 
fenhet, att de med allt skäl böra utgöra tvenne yrken. Att 
så fördela arbetet är ej mer än en skyldig gärd åt tidsan
dan. Krigsvetenskapens alla grenar utveckla sig nu nästan 
dagligen till en den föregående dagen icke anad fullkom
ning; och föt· att hän id ej blifva stillastående eller skrida 
tillbaka, måste konsten att föra krig fördelas uti särskildta 
yrken eller vapen, så att hvarje vapen får sina egna män, 
hvilka med odelad uppmärksamhet och nit och med sina 
bästa krafter oafbrutet arbeta för vapnets framgång uti det
sammas särskilda och naturliga riktning. Utan en dylik för
delning af arbetet är det numera icke möjligt att åt något 
yrke gifva, eller inom detsamma Yidmakthålla en tidsenlig 
fulländning. 

På grund af dessa skäl, och med stöd af hvad vidare 
kommer att anföras, föreslås : 

l:o. 

Att från Kong!. Maj:ts Flotta öfverflyttas så många offi
cerare som erfordras för det vapen, hvars ålig~ande uteslu
tande bör blifva krigföringen uti den inre skärgården ,äf-
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vensom aH i öfverenssti:immefse ct:ermell och i enlighet nwci 
,·ärt lands geograftska beskaffenhet, sjöförsvarets materiel så 
ordnas, att utom de fartyg~ hvilka äro beräknade hufvudsak
ligast för strid ute på öppen sjö, också andra konstrueras 
med särskilclt afseende på hvad numera fordras för striden 
inne i skärgården. 

2:a. 

Att sedan ett tillräckligt antal officerare sålunda blif
vit u(brutet för ett inre sjöförsvar, den nmarande Kong!. 
li1aj:ts Flotta erhåller namn af Kongliga lllottan, med oför
ändrad rang, och fortfarande !Jlir ett vapen hufvudsakligast 
för vårt yttre kust- och sjöförsvar. Detta vapen skall der
jemte äfven på allägsnare haf upprätthålla svenska fiao-rrans 

'"' anseende ociJ hos främmande folk bevaka i·åra intressen, 
samt, ellvar handeln använder svensk undersåte, blifra ett 
stöd för srensk lag och rätt. Ifrån denna del af sjöförsva
ret bör Lotsstaten erhålla sitt !Je fä l (se Bil. A.), och skulle 
äfven statens navigationsskolor kunna derifrån erhålla sina 
lärare. 

På det att detta vapen må utved.Ias i !Jästa öfrerens
stämmelse med vår förmåga, samt uppfylla hvad fädernes
landet af detsamma kan fordra, och för öfrigt erhålla den 
r iktning och lifvas af den anda som böjt andra länders ma
riner till så mycket aeseende, !Jör vid dess ordnande icke 
förgätas: 

att för oss svenskar numera icke finnes någon möjlig
het, hvilka ansträngningar vi än må göra, att i mängden af 
fartyg eller kanonernas antal sätta vårt örlogsl'apen i jemn
vigt med vår närmaste och farligaste granne; 

att en marin, som i matarielens och personalens nume
rär är den fiendtliga betydligt underlägsen, icke kan vara 
sitt fädernesland till mycket gagn, så vida den ej lyftes 
till en hög fulländning i sjömanskap och sjökrigs-duglig
het, samt 
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att en fulländad yrkesskicklighet blir HiUare att: åstad
komma i samma förhållande som personalens antal min
skas, men deremot aflägsnas .j -den mån ansträngningarna 
hul\udsakligast ilf'se en myc ke uh-e t folk och fa rtyg. 

Härar följ er att vid ordnaneJe t och Yården af vårt ör
aogsrapen, den fiirnämligaste uppgiften bör -bl ifva, icke att 
till det högsta möjliga öka rapnets numerär, utan tvärtom, 
att utan trekan nedhålla densamma Yid enjernförelseYis ringa 
grad af betydenhet , för att derigeno m med desto större fram
gång blifva i st{wd att i rerkligt sjömanskap och i strid 
:Ombord å fartyg kunna tä!la med gch öfverträlfa yrkesbrö
.derna i andra länder, samt göra det möjligt för våra örlogs
fartyg att tippträda ute på öppna sjön, oakladt der befintlig 
,örverl ägsen fiende. 

Att ernå en så hög ståndpunkt af yrkessk icklighet !Jiir 
:visst icke något lätt arbete; me u vägen di t är dock ej svår 
.att finna. Ty<.lligt och klart ligger den utstakat] af såräl 
sunda förnuftet som sjökrigshisto!'ien., och den rägen leder 
·ingalunda in uti stillraltnet af råra skärgårdar och färsk
vattenströmmar, ej heller till lägeröfningar eller :>tudier af 

'"'lilla kriget," eller till garnisonstjenstgöring, vare sig i fäst
ningar eller på stationerna - hvilket allt bör ti.llhöra ett 
annat vapen och en annan persona,[ - utan går den väg, 
som förer .ett .ö rlogsvapen till dess sanna fulländning, direkte 
ut på sjön, hvilken ännu i dag såsom tillförile är sjöofficern:; 
cenda rätta tillämp~ingsskola. 

En så mycket som möjligt oafbrnten sjöijenstgöring är 
.derföre den häfstång, hvarmed Yårt ö1'logsYapen skall lyftas 

till hvad det !Jör blifva. lhmje annan tjenstutöfning är mer 
eller mindre en af!edare från det mål som här är huf
vudsak, nemligen att i Sjömanskap :och Sjöstridsduglighet 

!Jlifva den flenlitliga örlogsmannen öl'verlägsen. Bringas sven
ska sjöofl'icern till denna yrkesfull ändning, är denned vun
net allt h vad staten af honom kan begära; men att fordra 
,mer vore att åsidosätta fördelarna af arbete ts fördelning, att 
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omöjliggöra tätlan med andra mariner, samt aU åter ned
stiga till det sextonde århundradets outredda beo-re!JfJ Jn·ilk· 
. fö o l "' ' a l'J rmac de urskilja, ännu mindre uppdraga gränslinien mel -

lan .. hv_arje särskilrit rapen. Engelska och franska skepps
besattlllngars lillfälliga lanrHstrider mot halh'ilda indianer 

'k ' mex1 'anare och seapoys, äro inga exempel för oss att lao-a 
till ledning Yid ordnaneJet af Yårt för Clii'OJicislm förh il lla~
den afseelda örlogsYapen ; och icke mindre rilseledande ro re 
det att anföra danskarnas fordna kanonbåtstrider eller de 
sedna1·e sjöstridema rid de nordamerik anska flodmvnnin
garna, - hvilka strider aldrig antogo karaktären af. skär
gårdskrig, ehum utkämpade med kanonbåtar - såsom be
vis för att vår örlogsflotta fönnådde fullgöra både egna plig
ter och allt hvad, enligt det efterföljande skulle tillhöra 
skärg~rd~-artiller_iet. Det är att antaga a;t den fiendtliga 
landstJgmngsarme, som för-r eller sednare kan kon1ma att 
beträda vår jord, besitter den mest fulländade europeiska 
la~dtkrigsbildning; och att emot. dylika trupper uppställa sjö
man, vore fullt jemförligt med 1788 års felsteg, då delar af 
a:men ~~.tkastades såsom bemanning på örlogsilottan; _eller, 
sasom annu sednare har skett, att oakt.adt örlogsofficern ej 
ha~le tillräcklig sjöbefarenhet, måste han gå hemma, när d~ 
officerare, som skulle beredas för siriderna i råra skärrrår
dar, utkommenderades att besegla A tf antiska oceanen ~ch 
1\'Iedelhafret, m. m. 

3:o. 

Att den andra delen af sjöförSI'aret, som uteslutande 
skulle omfatta krigföringen i råra skärgårdar och inlands
farvatten, erhåller benämningen Kongliga Skiil·går1lsnrtilleriet 
samt att detta vapen, med rangnummer emellan Kong!. Flot
tan oc.~ Folottans Konstruktionskår, ej uör annorlunda upp
fattas an sasom ett artilleri-regemente med flytande laretter 
och hvars uppgift blefve, icke blott. att hindra fiendens far~ 
tyg framtränga genom positionema i råra skärgårdar, samt 
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alt rid dessa strider veta att begagna !'åltverk, försänknin
~Yar, stängsel, minor m. m., utan äf,en a! t iklada sig den ej 
·"',·1nd t·e vio-tiaa rölen när fiendtli.,. arme nalkas stränderna af Il o b ' o 

rå ra inre farleder, att då angripa densamma, samt att blifra 
en Hankbetäckning för rår rgen arme, när hon stöder sig 
rid ett farbart \attendrag. Ät\en kring rf:ra sjöfästningar 
IJör Skärgårdsarlilleriet, medelst si na pansarklädda flytande 
lavetter, bidraga till försvaret; och å sje ll\a fästninarna, åt-
111instone de Yigtigare af dem, öf1·ertaga en del af befäls
vlatserua, rara kanonbeljeningens förhandsmän samt bestrida 
bi\Ujenstgöringen. ( Se Bil. B ) Det skall derjemte betjena 
~ch fortskall'a ett lättrörligt landst.igningsartilleri, hvilket på 
land kan uppträda i likartad tjenstgöring med armen. Ri
kets sjömätningar böra bestridas af Skärgårdsartilleriet. ( Se 
Bil. C.) 

Af Skärgårdsart.illeriets personal erfordras således så 
mycken krigsbildning ocll yJdsträckt ~ll'aktisk duglighet som 
inom ett och sarnn1a Yapen rimligen kan begäras. Men skulle 
det ä ligga dess oll'icerare, je m te uppfyllande t af ol\annämnda 
fordringar, äfren navigera på wrldsha1\en, samt efterst.räfva 
de kunskaper och den sjömannavana, som erfordras för att 
i strid på örlogsskepp ute på oceanen eller öppna sjön mäta 
sig med fiendens sjöofficerare, hvilkas hela krigsbildning 
nmfattar endast denna del af krigskensten, är det ganska 
risst. åtminstone enligt all mensklig beräkning, att s i många 
olik~rtad e pligter lwpade på en och samma oil'icer, skulle 
medföra en sorglig skörd af svikna förhoppn ingar, fädem es
landet blottställas för oberäkneliga förluster, och kriget, som 
åt den yrkesskicklige erbjuder sa mycken ofönansklig ära, 
blifva för den tappre, men af de många !Jligterna öfwrbela
stade srenska officern en bitter kedja af idel motgångar och 
förödmjukelser. Han kunde vara förvissad att, såsom far
tygsbefälhafvare, ute på hafvet möta en på detta element 
mer erfaren fiende, som vore honom öfrerlägsen i sjöman
skap, utmanövreratie honom och sålunda frånryckte honom 
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segern; och fastän han, iföljd u ta f mångsidigheten af sina 
pligter, tcke kunde hafva haft tillfälle att anrända någon 
synnerligt stor del af sin Jjenstetid ombord å fulltneklade 
örlogsfartyg, åt navigeringen och manörern på rerldshafrl:'n 
samt f'örvärfrandet af de merkantila kunskaper hrarje sjö
officer, som rätt uppfattar sitt yrke, ej bör uraktlåta in!Jemtu , 
hade dock denna tj enstgöring och dessa studier, ehmu otill
räckliga att bilda honom till en praktisk och kunskapsrik 
sjöofficer, varit en försummad tid för de många nödvändiga 
arbeten och öfningar som fordras för att blif1a vuxen de 
strider, hvilka, såväl i samband med som oberoende af ar
men, förekomma i skärgårdskr igeL Vore det honom med
gifvet, eller förenligt med den dul.Jbla yrkesskyldigheten, att 
fästa sina böjelser och sin kra ft llllfnalsakligast vid det ena 
af de båda olikartade yrkena, kunde detta icke ske med 
mindre än att han blefve en ofullii ndn d, föga hedrad kri
gare i det and ra. På den ~U\nd pn nkt krigskonsten nu be
finner sig, och utöfver hri!ken dea snnnolikt än vidare korn
mer att utvecklas, äro skärgårdskriget och örlogstjensten 
lwar för sig tillräckliga att upptaga en intellige11t mans hela 
verksamhetsförmåga; l!Yarernot den som eftersträfvar mäster
skapet i båda äfrentyrar att. ej ens 1 något uppnå blotta me
delmåttan. Det länder derföre såläl till tjenstens som den 
enskildes bästa, att officern vid Skärgårdsartillerieet, lika
som Officerarne vid hvarje annat vapen, icke ålägges annan 
tjenstgö ring än den honom tillhör, nem! igen hrarken mer el
ler mindre än llVad som erfordras och förekommer vid stri
derna i skärgårdskriget 

-to. 

Det yttre sjöförsvarets fa rtyg böra vara at' den kon
struktion som motsvarar fordringarna fiir öppen sjö. Alla 
böra de ra ra så beskaHade att de kunna kryssa på närgrän
sande farvatten, och en del af dem bör Yara afsedel att äf
nn kunna besegla de afliigsnaste haJ: Till Flotran bör så-
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lerles öf1erlemnas sjörörsYarets alla bnärade f'arlyg, som äro 
försedda med stående tackling, från och med det fregatt
tacklade ned till den nu1·arande kanouftngslupen, iiJvensom 
de hrilka för nyssnämnda fordringar, äro till längd eller 
fljupgåcnde af så s1ora dimensioner att de icke knnna med 
fördel manöneras i Y åra trängre skärgårdar. (Se Bil. D .. ) 

5:0. 

Skärgårds-artilleriets fartygs-materiel bör utgöras af 
grundgående fartyg, hufnidsakligast framdrifne medelst ma
skinkraft. Icke något fartyg tillhörande detta Yapen bör ega 
stående tackling, men Yäl lätta för tillfället uppsatta master 
för flygande rå- eller snedsegel. Det sjömanskap som här 
erfordras inskränker sig således till Yanlig båtsegling, till 
att kunna styra och ro samt att ega Yana Yid den del af 
ångbåtsmaniirern som omfattar bedömandet af fartygets rö
relsekraft. Befcilspt>rsonalen l.Jör jennäl ega erforderlig yr
kesskicklighet a1t kunna gå utomskärs längs utmed Yåra 
kuster. 

6:o. 

De olika fartygscerter och den särskilta beskaffenheten 
af desamma, hvilka böra anskaffas för Flottan och Skär
gårdsartilleriet, äfvensom antalet af dessa fartyg, kunna ej 
med något sken af pålitlighet bestämmas under nuvarande 
förhållanden. Dylika beräkningar hafva alltid, åtminstoue 
hos oss, frambringat svikna förhoppningar. Våra många sjö
försvarskomitrier allt sedan slutet af förra århundradet, sam
mansatte af de skickligaste män, hafva aila utan undantag, 
äfven den sednaste i Nåder tillsatta, härvidlag uppgjort för
slag som aldrig förverkligats. När dylika l.Jeräkningar hit
intills icke inneburit någon säkerhet, Yore det nu, då far
tygsmaterielen nästan dagligen förändrar form och egenska
per, i ännu högre grad äfventyrligt att försöka framträda 
med ett förslag, livars fullbordande, i följd af ekonomiska 
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skäl, ej genast kunde sättas i Yerkställighet, utatl måste 
framskjutas till en närmare eller l]ermare framtill. Att på 
grund af i dag kär1da förhållanden nppgifm lnilka fartygs
-certer oclt hrad autiil fartyg, som IJöra föreslås till nybygg
nad äfren efler· er1 så kort tid som IJ!ott 4 eller 5 å r, Yore 
antingen att misskänna den Hd ri !el\a uti, eller också, så
som förut redan ''r nämndt, atl med rissili'L missleda och 
nedlägga frön till /;rikna l'tirhoppningar. Allt Inad man nn 
med någorlunda anspråk l'å tillförliilighet kan säga är att 
Sverige, med fiistadt afseende å hYad som fordras såYäl un
der fred som krig, för sitt yttre sjöförsrar IJör förskaflit sig 
ett ej stort antal de rne,;.t snabbgående konet.ter, försedda 
med fullkraftig ångmaskin och IJestyekade med några få ka
noner af så grof kaliber dylika fartyg äro i stånd att föra; 
samt detjemte, i mån af monitorssystemets ytterligare full
.ändning, så många pansarklädda, sjögående tornfartyg som 
framtida ekonomiska tillgångar kunna rnedgifra. De 3:ne 
"monitorer", som nu hyggas, äro af det djupgående och för 
öfrigt af så stora dimensioner att de, ehuru kraftiga för po
sitiorrsförsraret, ej kunna anses blifra så lättmanörrerliga 
som är erforderligt för skärgårdskriget i dess vidsträcktare 
bemärkelse, och då de dertill, enligt sednare erfarenhet, äf
ven under storm på Allantiska oceanen, visat sig vara säkra 
sjöbåtar, och således ej kunna förnekas namnet af sjögående 
tomfart.yg, böra de i följd af dessa och Hera andra deras 
egenskaper, tillhöra det yttre sjöfö rsraret. För det inre sjö
försvaret IJlir det nödvändigt att skaffa så grundgående far
tyg som möjligt. Ehum de ej må anses annorlunda än så
som llytande lavetlet·, afsedde för vattnen inuti ,·åra skär
gårdar, höra de fortskaffas med ångkraft, ega det gröfsta 
:artilleri, rara (Jansarklädda, och ändock af ej större dimen
si<mer än att de genom sJussame å Götila Kanal i nödfall 
;kunna inkomm~ på råra stora insjöar. (Se noten till Bil. 
.f.). Derjemle torde behofYet kräf\a ännu mindre och lätt
·rörligare båtar för fortskaffande! af ett landstigningsartilleri , 
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hYilket, tillgängligt på råra talrika inre vattendrag, kunde 
landsättas och uppträda på en terräng, der icke något an
nat antilleri, beroende af anspann, kunde röra sig. 

Detta synes Yara allt hvad man med någorlunda visshet 
kan förutsäga; men utan tvifvel blefre det en kedja af miss- • 
tag, om man försökte att ännu närmare fastställa de IJlif
yande fartygens certer, om man bestämde antalet samt för 
någon längre tid framlade kostnadsberäkningar m. m. (Se 
Bil. E.) 

7:0. 

l'ledanstående befälspersonal .antages förslagsYis för det 
yttre sjöförsYaret, hvaraf dock några platser, enligt hmd 
längre fram anföres, tills vidare böra hållas Yakanta. 

1 Konteramiral .•....... med Generalmajors rang. 
3 Kommendörer ..•...... , Öfyerstes , 
5 Konunendörkaptener af l :a kl. , Öfverstelöjtnants , 

l :2 Kommendörkaptener af :2:a kl. ,, Majors , 
2U Kaptener . . . . . . . . , Kaptens , 
28 Löjtnanter . . . . . , Löjtnants , 
18 Underlöjtnanter . , Underlöjtnants , -----· - -

S:a 96. 
Utom Amiralen på stat, tilldelas denna titel stations-

befälhaf,·are, äfvensom befälhaf\are för stöne eskader, eller 
1lotta. För att dels förekomma trekan i af~eende på rangen 
och dels lyfta stationens an~eende, IJör Stat.ionsiJefälhafra
rens amiralsvärdighet Yara en grad högre än den på stat 
\'arande amiralsgraden, d. v. s. af lika rang med General
löjtnant. Underlöjtnanten bör icke utnämnas annorlunda än 
genom förordnande, samt under de 2:ne första tjenståren an, 
ses och i tjensten benämnas Officerskadet t; oeh innan han 
befordras till Löjtnant, bör han inl'ör behörig förrättning 
haf\a undergått repetitionsexamen i artilleri, narigation, ång
maskinlära och skeppsmanöner. Så snart trenne år Yoro 
fö rflutna efter olficersutnämningen, skulle han ega rättighet 
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;, ft taga denna examen. Dl'n·mot skulle den nu auhefalltla 
gradpasseringen på swtioncn up phö ra. Benänmingen Kapten, 
som för nänarande tillhör yng~l.a regements-oll'iecrsgmde 11 
\id 1\ongl. Maj:ts Flotta, är l'ii1· denna grad en of:'ge nt!ig och 
orättris benänmillg, som icke bör bibehållas. Orgenllig är 
den derföre, att den iir Yil sde ·~ande och icke tillkännagi l'v er 
personens rang ; och den är Ol'iittvis, emedan örlogskaptenen 
genom denna tit el lleröl'ras det medborgerliga anseende, har
till han enligt sina tj enstförhå!landen är berätt.igad. Flot
tans rangrulla är fö r de flesta utom rapnet en okänd au
lhoritet, och om än Kong!. Maj:t f'örändrade benämningen 
till Örlogskapten, Fregattkapten eller Korvettkapten, blel\e 
den dock i dagligt tal aldrig annat än Kapten, i likhet med 
Ilenämningen för armens Kaptener. Kaptens1ifeln är så myc
ket mindre lämplig för cheferna på statens krigsskepp, be
mannade med Jlere hundra mans besä ttning, som nu äfren 
skep paren på den minsta fraktbåt låter kalla sig Kapten. 
!Jet har derföre alla skäl för sig att regementsofl'icem, som 
m1 bär denna titel, erhåller eu annan, mer öfrerenssi.äm
mande med den grad !Jan innehar. Något }ån behöfrer här
,·id icke upJltagas från armen, ty örlogsvapnet vill vara ett 
sje}fständigt Yapen, och är rikt i sina egna tillgångar. Alla 
fordringar tillfredsställas, om Kaplenlöjtnanten erhåller titeln 
Kat}ten, och den nu\arande kaptensgraden förändras till kom
mendö rkaptens-grad, men med I\Iajors rang. 

O.lficerspersonaleus reduktion är numera oafvislig. Sjö
!zrjgs-materielens måtJg(lubbelt ökade kostnad har nödYändig
gjort en betydlig nedsättning i fartygens antal och storlek, 
hvaraf måste fi}lja en motsvarande reduktion af personalen. 
Ett annat skäl är att exerci,sanslagen icke äro, och sanno
likt ej heller blit\a, tillräckliga att bibringa det nuvarande 
stora olfkersantalet en tillfredsställande sjöerfarenhet Fä
derneslandet har mera gagn af ett mindre antal Yäl befarne 
och praktiskt bildade ofllcerare, än af ett mångfaldigt större 
antal , som , i fö.)jd af expeditionsmedlens ringhet, nödsal<a-
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des tjenstgöra mera på lantl än ombord å fartyg, och följ
aktli gen rj kunde fönärl\n il t· n ~j öYa nn, ll\arförntan ingen 
krigslycka på hafvet är att förninta. Derföre är den enda 
rätta beräkningsgrunden för olficersnntalet, alt ej flere ut
nämnas än staten, medelst till räckli ga ~jökommenderingar, 
kan förska ffa fnllg:od yrkesskieklighet; bYaremot såYäl st a
tens anseende som dess materiela fördelar sämst beYakades, 
om oflicersantalet bes tämdes efter möjligheten att gifya hYarj e 
olficer en knapl' lön Rtt lefya på, eller efter lmHl i'Om er
fordras i krigstid till befäl för så och ~å många tusendt~ 
båtsmän och beYäringsynglingar, eller e!'te r huru många 
grannrikena ega, eller lnilken annan beräkning som hele1st 
iiu 1Ien som grtmll:u• sig Jlå möjliglicten att bibringa fullä111httl 
yrkestluglighct. Under alla vanliga förhållanden är, ~ tmin
stone för den nuYaraude sjökrigsmaterielen äfYensom för Inad 
Yi kunna fönänta under den närmaste framtiden, det före
slagna otl'icersantalet af 96 otlicerare fullt tillräckligt. Un
de1:· krigstid får man Yid örlogsllotlan, likasom annorstädes, 
gå "man ur huset, " och o m delta ej gör tillfyllest, kan det 
rekryteras från krigsskolan och handelsflottan. Så tillgår 
det vid andra mariner och inga skäl tinnas för oss att der
ifrån göra undantag. Dessutom !Jör ihågkommas, att det un
der alla förhållanden ombord å fartyg är Yida bättre att 
hafva en eller tYå väl befarne och praktiskt kunnige olfice
rare, än ett flerdubbelt antal, som pi'l sjön ej känner sig 
hemmastad t. ( Se Bil. F.) 

Vid befordringarna böra samma laga r följas som nu äro 
gällande, med undantag att från löj tnantsgraden hyartredje 
uppflyttning skedde efter förtjenst och de !\enne efterföl
jande enligt tur. De1jemte bör Underli>ijtnanten undergå re
petitionsex.amen , såsom förut redan är nämndt, innan han 
befordras till Löjtnant. Det bör ej förbises, att ehuru ljenst
göringen under krigstid är inom alla vapen lika ansYarsfull, 
kommer dertill för tjensten ombord i fartyg, att äfven under 
freden flere hundrade menniskors m, fäderneslandets anse-

·' 



li8 

enlle och en staten tillhörig egendom, äro beroende af den 
vaktharvande ofl'ieerns yrkesskicklighet och nit. Denna olik
het emellan örlogstjensten och den (jenstgöring som med un
dantag af krigstid, förekommer inom andra militär-yrken, på
kallar en motsvarande noggrannhet i befordringarna, rid 
lnilka ensamt dilgligheten borde, så vidt ske kan, ingå i 
beräkningen; ty i motsatt fall blottställes, kanske dagligen, 
icke allenast ett dyrbart rapen, utan äl\en ännu högre och 
vigtigare intressen, för biltra förödmjukelser och förluster. 

S:o. 

Skärgårdsartilleriets befälspersonal bör bestå af: 
1 Konteramiral } 

med Generalmajors rang. el. Generalmajor 
3 Öfrerslar. 
5 Öfverstelöjtnantcr. 

10 Majorer. 
25 Kaptener. 
24 Löjtn&nter. 
18 Unde.rlöjtnanter. --- - -

S:ma 86. 

Utom amiralen på stat, bör denna titel äfven tilldelas 
Stationsbefälhafvare samt under vissa förhållanden befälhar
vare för en större truppfördelning. Stationsbef'älhafvarens 
amiralsvärdighet bör vara en grad högre än den på stat va
rande amiralsgraden, d. v. s. han bör hafva rang lika med 
Generallöjtnant. 

Inom skärgårdsartilleriet bör befordran ske efter sam
ma grunder som inom armen, helst officerstransport torde 
förekomma emellan dessa vapen. 

9:o. 

För det yttre sjöförsvaret föreslås att nedannämnde be
.fälsplatser genast tillsättas och erhålla i den ordning längre 
fram uppgifres, efterföljande löneförmåner : 

-----~-- ·=· ~......--===:=="""'": 
i . l 

Lön. l Inqu:Jrteflng. ,. 

l H:dr. H:dr·. B:~r. R.dr. 
.. l ! () 000 540 1 Konteramil a ...... · · 1 ' 

3 Kommendörer ........ a i4,500=13,5UO 400=1,201)~ 
5 Kommendörkapt· aD:a klass,, !4,000=20,000 4~0=2,0'0( 

12 D:o al'2:a klass, 13,000=35,000 2::>0=3,000 
der af 2:ne t. v. 'a kanta. 

1 

l 
·2 ~oo-17 -oo 150=1 050 7 Kaptener .... · · · · ·" , ,::J - ,;:> J _ ,,', 

22 D:o . . . . . . . . ,, j2,000= 14,000I1;:>0=u,·3001 
deraf 4 t. r. rakanta. l 1 

Il "0(1 C) GOl) 75= 600 8 Löjtnanter •.. . . · . · , ,~ = '' 1 

20 D:o . . . . . . . . , 11,000=20,000. 75=1,5001 
l ! 1 deraf 4 t. v. vakanta. 1 ,..,~ l 

l s Underlöjtnanter ..... .. ,, l 800= 6,400
1 

1 ~= ~~0 1 

I
l o D:o ....... , l GOO= G,oool 7;:>= ' ;)OI 
S:a 96 Offlcerare. Summa 179,0001 • 14,.5401 

Befälharvaren rid Flottans station i CarlsJuona bör till 
bestridande af representationskostnader, erhålla ett årligt 
arfrode af 5,000 rdr~ för lnilken summa, som i det näi:
maste öfl'erensslämmer med hrad han nu under olika titla1~ 

för sa()'de ändamål erhåller, tillgång kan beredas inom Arf:. 
vodes-;tnlen. Är stal.ionsbel'älhafnll'en af lägre grad än: 
Konteramiral bör han hafra så stor förhöjning i arfrodet 

' o l . som enligt det föregående tillhör platsen, sa att tans m-
komster J;lefre lika med hrad en Konter-amiral i samma be
fattning erhölle. 

De tio ofYan n ni y d da rakanserna böra ieke tillsättas 
förrän framdel es, i den mån behot\et det kräfi'CI', och böra 
under tiden de indragna lönerna med tillhörande inqvar
tet·in()'spen()'ar upJJO'ående till 19,400 rdr, inom huf'md-

"' "' ' "' ... l ti.te~n reserveras med förbiadelse att, sedan den fores agna 
organisationen till fullo blifvit ntförd, derefter hvatje åt· 
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till Riksgälds-Kontoret aflenmas Inad af nämnde summa 
under ftrets lopp icke behöf't för det afseelda ändamålet 
användas. 

Två tredjedelar af lönen bör anses såsom fast lön och 
en tredjedel såsom tjcustgtil'iugsl•cnuingar, lnilka sednare in
nehållas, när officer åtnjuter semester, eller permission ut
öfrer en månad, hnurid dock undantag eger rum, när per
mission erhålles till utländsk krigstjenst:. lnqvarterings
penningarna böra utbekommas under all kommendering; men 
Indragas vid permittering som fortfar utöf\er ett halft år, 
äfrensom när statens boställe begagnas. Under tjenstgö
ring i hufvudstaden bör samma inqvartering erhållas som 
vid Skärgårdsartilleriet. 

lO:o. 

Nedannämnde löneförmåner böra tilldelas Skärgårds
arti!Ieriets befälspersonal : 

r------

l Konteramir. el. Gener.-major 
3 Öfverstar . . . . . . . . . . . . a 

deraf l t. v. vakant. 
5 Öfverstelöjtnanter . . . . . , 

l O Majorer . . • . . . . . . . . , 
deraf l t. v. vakant. 

25 Kaptener . . . . . . .. 
deraf 3 t. v. vakanta. 

24 Löjtnanter . . . . . . . . 
deraf 4 t. v. vakanta. 

18 Underlöjtnanter . 

.. " 

.. " 

.. " 
S:a 86 Officerare. Summa 

4,000=20,000 550=2,750 
3,500=35,000 400=4,000 

2,500=62,500 225=5,625 

1,200=28,800 150=3,600 

800=14,400 150=2,700 

181,1001 21,675 
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Stationsbefälhafvare vid Skärgårdsartilleriet, om af lägre 
grad än Konteramiral, skulle hafva så stor tillökning i det 
för Stockholms station nu beviljade Stationsbefälhafvarearf
vodet, att hans inkomster blefve lika med hvad en Konter
amiral erhölle uti denna befattning. 

De nio vakanserna vid skärgårdsartilleriet böra icke 
heller tillsättas förrän framdeles, i mån af behof, och dc 
härigenom indragna lönerna jemte inqvarteringspenningarna, 
utgörande 23,025 rdr böra under tiden reserveras i likhet 
med hvad nämndes med anledning af vakanserna i Flottan. 

Två tredjedelar af lönen anses ·såsom fast lön och en 
tredjedel såsom tjcustgöl'ingspcnningar, hvilka sednare innehållas 
när officer åtnjuter semester, eller permission utöfver en må
nad, med undantag näl' permission erhålles tillut.ländsk krigs
tjenst. Inqvartering~penningarna böra utbekommas äfven un
der kommendering, men indragas ' 'id permittering som fort
far öf\er ett halfår, äfvensom när statens boställe begagnas. 
LSe Ril. G.) 

För penwnalens pensionering, vid såväl det ena som an
dra vapnet, bör tills vidare Kong!. Cirkulärbrervet af den 
20:de November 1860 fortfarande tillämpas; med iakttagande 
likväl, att pensionsbeloppet icke beräknas efter de föreslagna 
höjda lönerna, utan efter de löneförmåner som samma eller 
motsvarande grad uppbär enligt nuvarande stat. 

ll:o. 

Den personal och utgiftsstat, som enligt det föregående 
skulle tillkomma sjöförsvaret, står till den nuvarande uti ef
terföljande förhållanden. 

Den vid Flottan föreslagna befälspersonalen, som genast 
skulle utnämnas, utgöres af l Flaggman, 18 Regementsoffi
cerare, samt 25 Kaptener och 42 Subalternofiicerare; eller 
inalles 86 otflcerare. Om de förras antal, 19, divideras uti 
de sednares antal, 67, blir quoten 3,52. 

Den för skärgårdsartilleriet föreslagna befälspersonalen, 
i2 
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som genast !Jör tillsätt.as, utgöres af l Flaggman eller (ie~ 

neralsperson, J 6 Regementsofficerare samt 22 Kaptener och 
38 Subalterner; eller inalles 77 officerare. Om de förras 
antal, 17, divideras uti de sednares antal, 60, blir quo
ten 3,ti2. 

Enligt sednaste statsreglering består befälspersonalen vid 
Kongl. Maj:ts Flotta af 48 Flaggmän och RegementS>(}Jrice
rare samt 180 Kaptenlöjtnanter och Subalternofficerare; eller 
inalles 228 of1icerare. Om de förras antal, 48, divideras 
i de sednares antal, 180, blir quoten 3, 75. 

statsutgifterna för den föreslagna Flottans befälsperso
nal uppgå, löner o.ch inqvarteringspenningar sammanlagda, 
till 193,540 rdr. 

Motsvarande utgifter vid skärgårdsartilleriet utgöra 
202,775 r dr. 

statsutgifterna för den på stat sednast fastställda offi
cerspersonalen vid Kong l. Maj:ts Flotta belöpa sig: i löner 
till 395,500 samt uti inquarteringspengar till circa 38,000 
r dr; eller t i Ilsammans 433,500 rdr. 

Af det ofvanstående synes att det föreslagna o:tficers
befälet vid Flottan och skärgårdsartilleriet skulle nu genast 
utgöra inalles 163 officerare; men att nitton officerslöner äro 
reserverade, så att när behofvet det kräfver sjöförsvarets 
6fficerspersonal kan ökas tm 182 officerare, eller 46. office
rare färre än den officers~et·sonal, som är fastställd för 
Kongl. Maj:ts Flotta. Vidare visar sig att utgiftsstaten för 
de båda vapnens officersbefäl, när fulltaligt, upptager en år
lig summa af 396,315 rdr, men att den för närmaste fram
tid utgör 353,890 rdr, eller 79,610 rdr mindre än utgifts
staten för den nuvarande officerspersonalea. 

Den härigenom vunna besparing, hvilken framdeles skulle 
komma statsverket till godo, så vitla ej Kongl. Maj:t yille af 
densamma reservera någon del till förbättring af underoffi
cerslönerna, är dock af ringa betydenhet emot fördelen af 
den ökade yrkesskicklighet, som måste blifva en följd af 
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den föreslagna fördelningen. Några sifferuppgifter blifva här 
upplysande. De årliga exercisanslagen äro nu bestämda till 
370,000 rdr för det yttre sjöfömaret och 110,000 rdr för 
det inre. Dertill komma från Handels- och Sjöfarts-l~onden 
150,000 rdr, afsedela för expeditioner på aflägsnare farvat
ten; alltså kunna 520,000 rdr årligen a mändas såsom ex
peditionsmcdel för det yttl"e t'jöförsvaret. Den månadtliga 
expeditionskostnaden i medeHal för hvarje cert af fartyg, 
diriderad med de å fartyget kommenderade officerarnes an
tal, ger en quot, som utvisar hvad det kostar att vidmakt
hålla befarenhet och yrkesskicklighet hos en officersperso
naL Vid det yttre sjöförsvaret blir denna quot i medeltal 
2,500 rdr, och vid det inre ungefär 1,600 rdr. Dessa sum
mor äro, åtminstone för efterföljande jemförelse-beräkning, 
till fy Ile st noggranna. 

Enligt dessa riirden och med nuvarande exercismedel, 
kunna 208 officerare årligen erhålla trettio dagars sjökom
mendering vid det yttre sjöförsvaret; samt 68 officerare lika 
lång tid vid det inre. Om man antager att två tredjedelar 
af oil'icerspersonalen hvarje år böra sjökommenderas, skulre 
af det nuvarande officersantalet, faststäl(lt till 228 officerare, 
hvarje kommenderad officer årligen erhålla 41 dagars sjö
tjenstgöring vid det yttre sjöförsvaret, samt ej fullt 13 da
gars öfning Yid det inre. En så ringa öfningstid kan na
turligtvis icke frambringa en tidsenlig yrkesskicklighet. För
minskades officerspersonalen till inalles det antal som nu 
för den närmaste framtiden är föreslaget, d. v. s. till 163 
officerare, men skyldigheten fortfore att ömsom tjenstgöra 
på sjögående örlogsfartyg och ömsom vid skärgårdsartille
riets öfningar, blefve förhållandet visserligen uågot, men dock 
föga bättre. Arets sjökommendei'ade officerare, eller såsom 
det antogs, två tredjedelar af hela antalet, erhölle då en
dast 57 dagars sjötjenstgöring ombord å tirlogsfartyg och ej 
fullt J f) dagars öfning för skärgårdskriget, hvarjemte offi
cern qvarblefve uti den otillfredsställande osäkerheten om 
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hvilket af dessa båda yrken han egentligen tillhörde, eller 
åt hvilket han borde egna sina bästa krafter. Fördelalles 
deremot dessa 163 officerare, såsom nu här är föreslaget, på tvänne från hvarandra skiljda kårer, af hrilka hrar och 
en tjenstgjorde endast vid sitt vapen och blott Yid detsamma 
sökte fönärfm yrkesskicklighet, skulle inom Flottan hrarje 
officer erhålla l 09 dagars sjökommendering i stället för 57 
dagar; och hvarje olficer, tillhörande Skärgårdsartilleriet, 
erhålla 3!J dagars praktiska öfningar i stället för ej fullt 19 
dagar. (Se Bil. H.) Sveriges sjöförsvar i sin helhet skulle 
sålunda för livart och ett af de båda vapnen, Flottan och 
Skärgårdsartilleriet, erhålla ett officersbefäl, som uti vap
nets praktiska fordringar vore dubbelt så erfaret emot hYad 
som blefre den torftiga verkligheten, om ingen fördelning 
till tvänne Ya pen egde rum; och lika så, med hänseende till 
,de theoretiska studierna, hade officern då tydligt och klart 
framför sig sitt gifna mål, t\t hvilket han skulle egna "sina 
bästa stunder och sina bästa tankar." Derjemte skulle hrarje 
officer, både genom sin gnmdligare yrkesskicklighet och i medvetandet af att rj synas för mer än ln·ad han i nrklig
hetcn vore, känna en vida större belätenhet, än af den skörd som nu Yinnes af den föregifua mångsidigheten. Kär för
hållandena blefre sådana, hvilket det är fåfängt att rilja 
förneka, är det förlåtligt om man har svårt för att inse, 
huru motvilja skulle kunna ega rum emot en dugligheten sl't 
befordrande förändring, och stå tillsammans med den kär
lek till vapnet man ret råda inom detsamma. Icke heller 
är det lätt att förstå huru det kan anses vara öfverensstäm
mande med ett klokt förutseende, att försumma fördelarna af att för det inre sjöförsraret ega ett sjelfstänll igt vapen 
under fon~1 af ett flytande artilleri, lnilket, åtföljande ar
men och afpassadt efter våra iure lokala förhållanden, kunde 
beherrska stränderna vid våra inlandsfarvatten, samt derjemte 
vid många tillfällen göra tjenst som en skicklig pioniärtrupll. 
Blir deremot den nu föreslagna fördelningen af arbetet en 

• 
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,erklig;hct, är det ej blott försvarsverkets och hvarje en
skilds bästa som befrämjas, utan i och med detsamma äf
ven hela fäderneslandets, hvars väl ju alltid måste vara hög
sta ml'tlet för hvarje allmänt arbete eller företag 

12:0. 

Vid tillämpningen af den nu föreslagna ombildningen af 
Kong!. Maj:ts Flotta, - till tyänne kårer eller Yapen, bör så 
Yirlt möjligt är iakttagas, att den enskildes såväl som det 
allmännas intressen bevakas, och icke endast staten skyd
das för extra utgiftshördor, utan äfren hvatje individ be
tryggas uti sin författningsenliga rätt. 

Grunden för fördelningen bör derföre sammanfattas uti 
efterföljande viikor: 

att icke någon officer beröfvas de inkomster han eger 
i lön, tjenstgöringspengar och inquartering, samt icke hel
ler går miste om den befordran och uppflyttning till 
ökade inkomster, hrartill han, enligt nuvarande organi
sation, är berättigad; hvarjemte hör . fästas behörigt af
seende vid allt hvad billigheten kan medgifva utöfver de 
författningsenliga anspråken. 

att sil vidt med tjensteus fördel är förenligt, den före
slagna fördelningen uppgöres i öherensstämmelse med of
ficerarnes eget fria val. 

att ifall delningen medför uppflyttni ng till högre grad 
eller lön, den sednare icke får tillträdas förrän medel 
dertill erhållas genom inträffade vakanser. 

att de officerare, hYilka icke blifm upptagne uti rul
lorna för de båda nya vapnen, icke destomindre måste 
fortfarande tjena staten, så länge de åtnjuta sina fulla 
löneförmåner. 

Dessa vilkor, hvilka ej gå utöfYer hvad rältYisa oclt 
billighet föreskrifva, böra på ett frisinnadt och grannlaga 
sätt iakttagas. Hvarje åtgärd bör vara grundad på en före-
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hvilket af dessa båda yrken han egentligen mlhörde, ell er 
åt hvilket han borde egna sina bästa krafter. Fördelalles 
deremot dessa 163 officerare, såsom nu här är föreslaget, på tvänne från livarandra skiljda kårer, af hrilka Jn·ar och 
en tjenstgjonle endast vid sitt vapen och blott Yid detsamma 
sökte fönärfra yrkesskicklighet, skulle inom Flottan hrarje 
officer erhålla l 09 dagars sjökommendering i stället för 57 
dagar; och hvarje officer, tillhörande Skärgårdsartilleriet, erhålla 3!) dagars praktiska öfningar i stället för ej fullt 19 
dagar. (Se Bil. H.) Sveriges sjöförsvar i sin helhet skulle 
sålunda för In·art. och ett af de båda vapnen, Flottan och 
Skärgårdsar1illeriet, erhålla ett officersbefäl, som uti vap
nets praktiska fordringar vore dubbelt så crnwct emot hYad 
som blefve den torftiga verkligheten, om ingen fördelning 
till tvänne Ya pen egde rum; och lika så, med hänseende till .de theoretiska studierna, hade officern då tydligt och klart 
framför sig sitt gifna mål, åt hvilket han skulle egna "sina 
bästa stunder och sina bästa tankar." Derjemte skulle hYarje 
officer, både genom sin gl'llndligare yrkesskicklighet och i medvetandet af att ej synas för mer än Jn·ad han i nrklig
hetcn vore, känna en vida större belåtenhet, än af den skörd som nu Yinnes af den föregifua mångsidigheten. När för
hållandena blefve sådana, hvilket det är fåfängt att vilja 
förneka, är det förlåtligt om man har svårt för alt inse, 
huru motvilja skulle kunna ega rum emot en dugligheten sr1 
befordrande förändr ing, och stå tillsammans med den kär
lek till vapnet man vet råda inom detsamma. Icke heller 
är det lätt att förstå huru det kan anses vara öfverensstäm
mande med ett klokt förutseende, att försumma fördelarna af att för det inre sjöförsvaret ega ett sjelfstämligt vapen 
under fon~1 af ett flytande artilleri, lnilket, åtföljande ar
men och afpassadt efter våra iure lokala förhållanden, kunde 
beherrska stränderna vid våra inlandsfarvatten, samt derjemte 
vid n1ånga tillfällen göra tjenst som en skicklig pioniärtrup1J. 
Blir deremot den nu föreslagna fördelningen af arbetet en 
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,-crklighet, är det ej blott försvarsHrkets och hvm·je en
skilds !lästa som befrämjas, utan i och med detsamma äf
ven hela fäderneslandets, hvars väl ju alltid måste vara hög
sta målet för hvarje allmänt arbete eller företag . 

12:o. 

Vid tillämpningen af den nu föreslagna ombildningen ar 
Kong!. Maj:ts Flotta, . till t.Yänne kårer eller vapen, bör så 
,illt möjligt är iakttagas, att den enskildes såYäl som det 
allmännas intressen bevakas, och icke endast staten skyd
das !'ör extra utgiftsbördor, utan äfven lna1je imliYid be
tryggas nti sin författningsenliga rätt. 

Grunden för fördelningen bör derföre sammanfattas uti 
efterföljande vii kor: 

att icke någon officer beröfvas de inkomster han eger 
i lön, tjenstgöringspengar och inquartering, samt icke hel
ler gl'lr miste om den befordran och uppflyttning till 
ökade inkomster, ll\artill han, enligt nuvarande organi
sation, är berättigad; hvarjemte hör . fästas behörigt af
seende vid allt hvacl billigheten kan metlgifva utöfver de 
författningsenliga anspråken. 

att så Yidt med tjensteus fördel ät· förenligt, den före
slagna fördelningen uppgöres i ötrerensstämmelse med of
ficerarnes eget. fria ra!. 

att ifall delningen medför uppflyttning till högre grad 
eller lön, den sednare icke får tillträdas förrän medel 
dertill erhållas genom inträffade rakanser. 

att de officerare, hYilka icke blifra upptagne uti mi
lorna för de båda nya vapnen, icke destomindre måste 
fortfarande tjena staten, så länge de åtnjuta sina fulla 
löneförmåner. 

Jlessa vilkor, hvilka ej gå ntöfver hvad rättvisa och 
billighet föreskrifva, böra på ett frisinnad t och grannlaga 
sätt iakttagas. Hvarje åtgärd bör Yara gl'undad på en före-
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gående pröfnlng emellan statens och den enskildes rättrnä. 

tiga anspråk. 

Hinder kan då ej möta att låta hva1je officer *Jf få 

välja, om han vill öfrergå till skärgårdsartilleriet eller qrar

!Jlifra vid Flottan; men 1\ongl. Maj:t bör dock rara förbe

hållet, i händelse det gjorda valet vid anmälan pröfras icke 

kunna förlikas med tjenstens fordringar, alt denid göra de 

ändringar som omständigheterna påkalla. Det vore lika nnc

ket i strid mot olficerns sanna fördel, som till skada för 

det allmänna, om vid skärgårdsartilleriet an tages andra än 

sådana som erkänna sig fatta Yapnets lärde och hafva verk

lig böjelse för den vid detsamma förekommande tjenstgö

ring; likasom det icke vore öfrerensstämmande med klok

heten, att vid antagandet till FloLian förbise rioten af att 
b 

vid detta vapen erhålla den mesta erfarenheten i verldig sjö

tjenstgöring. 

De oll'icerare, ltrilka Icke blifra upptagne på Skärgårds

artilleriets eller Flottans rullor, böra öfrerflyttas till en sär

skild stat, kallad Nya Rcscl'v-Statcn. Till denna stat böra 

företrädesvis öfverflyttas de Kaptenlöjtnanter som ej kunna 

befordras; demäst de regementsofficerare som rt'dan äro för

bigångne, nära pensionsåldern, eller icke komma att befor

dras, samt af Kong!. Maj:t anses kunna bättre am-ändas rid 

denna stat; och slutligen de subaiternofi'icerare som o-en om 
' " 

sjuklighet eller af andra skäl ej äro lämplioa för sträno-

tjensgiiring. Officerarne på ~ya Heserv-State1~ böra få be: 

hiilla oafkortade sin nu-rarande lön, tjenstgöringspengar och 

inquartering, samt kunna i tur uppflyttas inom graden till 

högsta lön med tjenstgöringspengar, äfrensom hrarje subal

ternofficer b.ör vara lika som hittills berättigad att befor

dras till Kaptenlöjtnant; allt detta dock endast i mån af af

gång från Nya ReseJ"I'·Staten, samt emot skyldighet att fort

farande göra tjenst. Derjemte bör lnarje Premier- eller se

kund-löjtnant, som öfvcrllyttas på denna stat, genast erhålla 

25 procents förhöjning å sin på stat innehahaode lön ocli 
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1jenstgöringspenningar, hvilken förhöjning, som är afscdd alt 

utgöra en ersättning för minskning i inkomster genom förlu

sten af sjökommenderingar, han bör bibehålla intill dess han 

befordras till Kaptenlöjtnant. Officerarne på Nya Beserv

staten bör äfvcn vara medgifvet att taga afsked med bibe

hållande af lön utan tjenstgöringspenningar och inquartering ; 

och böra de officerare, som begagna sig af denna rättighet, 

upptagas på en särskild hulragnings·Stttt. De på denna sed

nare stat upptagne officerare skola, intilldess de fyllt 55 år, 

yara förbundne att, med erhållande af fnll lön enligt gra

den, under krigstid åter ingå i tjensten. Nya Heserv-Statens 

1jenstgöring skulle förnämligast omfatta vissa delar af sta

tionstjenstgöringen vid båda vapnen, samt kompaniljenstgö

ringen vid Flottan. 

Då vid grundläggningen af ett nytt vapen, särdeles när 

fordringarna bliha så stora och vidtomfattande som vid Skär

gårdsartilleriet, den första uppsättningen officerare måste 

emotse ett mycket trägnare och ansvarsfullare arbete än vid 

ett vapen lirarest institutionerna redan äro ordnade, fordrar 

jjenstens bästa att öfverflyttningen af dessa officerare sker 

med noggrannt urval; äfvensom å andra sidan det ej är mer 

än billigt att, vid tillsättandel af dessa maktpåliggande -be

fälsplatser, de fördelar ej försummas som kunna beredas 

medelst befordran till en högre grad. De dessa befordrin

gar åtföljande högre lönförmåner böra dock icke bekommas 

förrän medel dertill !Jlifvit tillgängliga genom afgång, lika

som tillträdet till de föreslagna lönförhöjningarna inom de 

olika graderna måste blifva beroende af blifvande ledighe

ter inom .Nya Reserv-staten. Fyllnademua i dessa nya lö

ner böra turvis tilldelas båda vapnens grader, sålunda att 

böJjan göres med skärgårdsartilleriets Underlöjtnan tsgrad, 

1lerefter följer Flottans Underlöjtnantsgrad, sedermera fort

sättes vexelvis vapnen emellan gradvis och uppåt, men inom 

hvarje grad bö1jas meil den äldsta i graden och fortsättes 

nedåt. 
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gående pröfnlng emellan statens och den enskildes rättmä· 
tiga anspråk. 

Hinder kan då ej möta att låta hvarje officer sjelf få 

välja, om han vill öfrergå till skärgårdsartilleriet eller qvar

blifra vid Flottan; men Kong l. 31aj:t bör dock vara förbe

hållet, i händelse det gjorda valet vid anmälan pröfras icke 

kunna förlikas med tjenstens fordringar, alt denid göra de 

ändringar som omständigheterna påkalla. Det vore lika myc

ket i strid mot olficerns sanna fördel, som till skada för 

det allmänna, om vid skärgårdsartilleriet antoges andra än 

sådana som erkänna sig fatta vapnets värde och hafva verk

lig böjelse för den vid detsamma förekommande tjenstgö

ring; likasom det icke vore öfrerensstämmande med klok

heten, att vid antagandet till Flottan förbise rigten af att 

vid detta vapen erhålla den mesta erfarenheten i verklig sjö
tjenstgöring. 

De ofi'icerare, hrilka icke blifra upptagne på skärgårds

artilleriets eller Flottans rullor, böra öt\erflyltas till en sär

skild stat, kallad Nya ltcscrv-Staten. Till denna stat böra 

företrädesvis öf\rerflyltas de Kaptenlöjtnanter som ej kunna 

befordras; dernäst de regementsofficerare som rrdan äro för

bigångne, nära pensionsåldern, eller icke komma att befor

dras, samt af Kong!. ntaj:t anses kunna bättre amändas Yill 

denna stat; och slutligen de subalternofficerare, som ger10m 

sjuklighet eller af andra skäl ej äro lämpliga föt· sträng 

tjensgöring. Officerarne på Xya Heserv-Stateu böra få !Je

hålla oafkortade sin nuvarande lön, tjenstgöringspengar och 

inquartering, samt kunna i tur upJJilyttas inom graden till 

högsta lön med tjenstgöringspengar, äfrensom lnarje subal

ternofficer hör vara lika som hittills berättigad att befor

dras till Kaptenlöjtnant; allt detta dock endast i mån af af

gång från Nya Heserv-Staten, samt emot skyldighet att fort

farande göra tjenst. Derjemte bör lnarje Premier- eller se

kund-löjtnant, som öfverflyttas på denna stat, genast erhålla 

25 procents förhöjning å sin på stat innehahaode lön och 
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ljenstgöringspenningar, hvilken förhöjning, som är afsedd att 

utgöra en ersättning för minskning i inkomster genom förlu

sten af sjökommenderingar, han bör bibehålla intill dess han 

befordras till Kaptenlöjtnant. Olficerarne på Nya Reserv

staten bör äfvcn Yara medgifvet att taga afsked med bibe

hållande af lön utan tjenslgöringspenningar och inquartering ; 

och böra de officerare, som begagna sig af denna rättighet, 

upptagas på en särskild lmlragnings-Stat. De på denna sed

nare stat upptagne officerare skola, intilldess de fyllt 55 år, 

yara förbundne att, med erhållande af full lön enligt gra

den, under krigstid åter ingå i tjensten. Nya Heserv-Statens 

1jenstgöring skulle förnämligast omfatta vissa delar af sta

tionstjenstgöringen vid båda vapnen, samt kompanitjenslgö

ringen vid Flottan. 
Då vid grundläggningen af ett nytt vapen, särdeles när 

fordringarna blifra så stora och vidtomfattande som vid skär

gårdsartilleriet, den första uppsättningen officerare måste 

emotse ett mycket trägnare och ansvarsfullare arbete än vid 

ett vapen brarest institutionerna redan äro ordnade, fordrar 

1jenstens bästa att öfverllyttningen af dessa officerare sker 

med noggrannt unal; äfvensorn å andra sidan det ej är mer 

än billigt att, vid tillsättandet af dessa maktpåliggande !Je

fälsplatser, de fördelar ej försummas som kunna beredas 

medelst befordran till en högre grad. De dessa befordrin

gar åtföljande högre lönförmåner böra dock icke bekommas 

förrän medel derlill blifvit tillgängliga genom afgång, lika

som tillträdet till de föreslagna lönförhöjningama inom de 

olika graderna måste Llifva beroende af blifvande ledighe

ter inom Nya Reserv-staten. Fyllnadernna i dessa nya lö

ner böra turvis tilldelas båda vapnens grader, sålunda att 

början göres med Skärgårdsartilleriets Underlöjtnantsgrad, 

derefter följer Flottans Underlöjtnantsgrad, sedermera fort

sättes vexelvis vapnen emellan gradvis och uppåt, men inom 

hvarje grad börjas med den äldsta i graden och fortsättes 

nedåt. 
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Medelst dessa förbehåll och medgifvanden blefve såvä1 
officerspersonalens som statens fordringar enligt all rätt och 
billighet bevakade. De officerare, som öfverflyttas till de 
nybildade vapnen, erhålla genom delningen så afgjorda och 
otvetydiga fördelar, både i ekonomiskt och i rent militäriskt 
hänseende, att derom icke behöfrer ordas mera än hvad här 
redan är sagdt. Af de öl'rige officerarne, upptagne å den 
föreslagna Nya Beserv-Staten, komma livarken regements
officerarne eller kaptenlöjtnanterna i andra förhållanden än 
för närvarande, hvaremot subalternofficerarne, hvilka natur
ligtvis icke kunna antagas h land sig räkna nllgot regements
officersämne, vinna ej blott ökade löneförmåner utan kunna 
äfven, i följd af den höga ålder Nya Hesers-Statens kapten
löjtnanter uppnlltt, påräkna en hastigare kaptenlöjtnantsbe
fordran än nu är att förvänta. 

Flertalet af Officerarne skulla således vinna på förän
dringen, ingen förlorade och statens vinst blefve störst; ty 
pligternas fördelning och oli'icersantalets förminskning måste 
frambringa, såväl inom Flottan som Skärgårdsartilleriet, en 
vida högre yrkesskicklighet än unrler nuvarande samman
blandade förhållanden är möjligt åstadkomma. 

13:o. 

Sedan Kong!. Maj:ts Flottas officerspersonal blifvit för
delad i enlighet med Inad i dd föregående är föreslaget, 
måste en omreglering äfven ega rum med Flottans Konstruk
tions- och Mekaniska kårer, Läkare- och Ci\·iJ-Staterna, äf
vensom med machinist- och handtverks-personalen. Dessa 
förslag blefve för vidlyftiga att här framlägga, och icke hel
ler skulle de bidraga att närmare än som skett i\skådliggöra 
den föreslagna organisationens anda och riktning. Erinras 
bör dock, att för machinistpersonalens, redan nu påkallade 
tillökning och tidsenl iga organisation, erfordras att af nitst
kommande Rikets Stänrler begäres ett rcservations~lmshtg stort 
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20,000 rdr att årligen utgå, intilldess detsamma kan ersät
tas genom erhållna medel utaf de blifvande vakanserna i den 
Nya Reserv-Staten för otTicerarne, dock icke förrän sedan 
o!ficerslönerna blit\it. fyllda. 

14:o. 

Lnderbefälet Yid Kong!. Maj:ts Flotta är redan genom 
stationsfördelningen skiljdt uti tvänne af Inarandra obero
ende afdelningar, tjenstgörande vid Inar sitt vapen. Likaså 
fördelade äro matros- och kanonier-kårerna, livarifrån un
derotficerarne för nänarande rekryteras. I-lär är således 
icke behöOigt att göra någon vidare fördelning; ty de un
derofl'icerskårer som nu tillhöra Carlskrerna station, äfven
som matroskåren, böra förblifra vid Flottan, och Underoffi
cerarne vid St.ockholms station, samt kanonierkåren böra 
tillhöra Skärgårdsartilleriet. 

15:0. 

Samma skäl, som nödvändiggöra en reduktion i det 
nuYaranrle officersantalet, äro lika gällande för underoffice
rarne. ])esse sednares antal är vid Carlskrona station 200. 
För Flottan föreslås att antalet må blif\·a 148, fördelade 
uti nedanaämnde grader med dertill hörande kontanta löne
förmåner. 
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5 Flaggstyrmän • . . . . a 
15 Öfverstyrmän .•..• , 
20 Understyrmän ..... , 

6 Flaggkonstaplar ... , 
18 Öfverkonstaplar ... , 
30 Underkonstaplar ... , 
6 Flaggskeppare 

18 Öfverskeppare 

l 30 Underskeppare 

S:a 148. 

.... '' 

.... ,, 

.... '' 
Summa 

r Lön. 

H:dr. H:dr. lf\:dr. H.dr. 

800= 4,0001 50= 250 
650= 9,750 36= 540 
550=11,000 36= 720, 
800= 4,800 50= 300

1 

650=11,700 36= 648 
550=16,500 36=1,080 
800= 4,800 50= 300 
650=11,700 36= 648 

550=16,500 ; 36=1,0801 

90,7501 5,566 

Hvartill kommer 3:ne tunnor garnisonsmål, eller deremot 
svarande kubikfot, spanmål in natura, derest icke denna för
mån skulle anses böra för Flottans underbefäl, såsom redan 
egt rum för armens, upphöra, i hvilket fall dock lönerna 
borde i förhållande dertill skäligen förhöjas. 

Underofficerarnes löner och inqnarteringspenningar böra 
utfalla i enlighet med de föreskrifter som gälla för office
rarne; och deras befordran, som hittills skett endast efter 
förtjenst, ej efter tur, bör oförändradt fortgå enligt samma 
grunder. Så många af den nuvarande alltför stora underof
ticerskåren i Carlskrona som öfverskjuter det för Flottan 
föreslagna antalet, böra genast sättas på en Reserv-stat, llYar
est de få behålla sina löneförmåner och sin incJLmrtering 
samt rättighet att i mån af afgång inom denna Reserv-stat 
uppfiyttas till högsta lön i graden, men med skyldighet att 
fortfarande tjenstgöra på stationen. 

Enligt nuvarande aflönings-stat för underofficerarne vid 
Styrmans-, Konstapels- och Skeppar-staterna å Carlskrona 
:>t.ation uppgå löner och inquarteringsersättning till 122,250 
rdr. Den nu föreslagna allönings-staten jemte inquartering 
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för underoff'icerarne vid Flottan uppgår till HG,31G rdr. Det 
öfverskott, som härigenom erhålles, utgörande 25,934 rdr, 
bör i mån af medlens tillgänglighet genom afgång från Re
serv-staten och sedan de bestämda lönerna på ordinarie
staten blifvit fyllda, användas till förbättrade löneförmåner 
vid matroskåren och båtsmanshållet, på sätt längre fram fö
reslås. Likaså bör värdet af den spanmål som inbesparas 
genom de indragna underolficerstjensterna, belöpande sig till 
circa l,SOO rdr, äfl'en ställas till Kong!. Maj:ts förfogande, 
för atl am·ändas vid båtsmansllållet. 

16:0. 

Malroskåren i Carlskrona, som utgör 400 man, och är 
fördelad uti 100 1 :sta klass matroser, l 00 matroser och 
200 jungmän, bör, såsom förut är sagdt, tillhöra Flottan. 
Vid denna kår är en förhöjning i löneförmånerna af bebof
vet påkallad. Utan en duglig och !Jel i\ten stående matros
kår är det åtminstone för nänarande knappast tänkbart att 
Sverige skall kunna erhålla ett örlogsvapen, till gagnet mot
sYarande den kostnad som nedlägges på detsamma; men en 
du.,.li" matrus fullt hemmastadd uti den mångsidiga arbets-

ö o ' . o 

skicklighet som erfordras vid denna yrkesutöfning, är en sa 
värdefull person, att den som ej betalar honom tillfyllest, 
icke får behålla honom. Derföre föreslås, att ntaf det öf
verskott 25,9:34 rdr, som erhölls genom reduktion af un
derofficers-staten, 20,805 rdr må am·ändas till aflöningsför
höjning vid matroskåren. En l :sta klass matros har nu i 
aflönlng 75 öre om dagen, h vari portionen är inberäknad; 
en matros har 65 öre, och en jungman 39 öre - allt när 
portionen inberäknas: derjemte har lnarje man brödport i on, 
60 rdr i beklädnadspenningar samt 12 rdr i inquart.ering, 
Nedanstående tillökning uti dagafiöniugen föreslns: 
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5 Flaggstyrmän • . . . . å 

15 Öfverstyrmän •.. • • , 
20 Understyrmän ..... , 

6 Flaggkonstaplar ... , 
18 Öfverkonstaplar . , 
30 Underkonstaplar . , 

6 Flaggskeppare 
18 Öfverskeppare 

l 
30 Underskeppare 

S:a 148. 

.. " 
.... ,, 
.... " 
Summa 

l 
Lön. 

l 

l lnqunrtering. [ 

H:dr. H:dr. f\:dr. R.dr. 

800= 4,000 50= 250 
650= 9,750 3G= 5401 
550=11,000 36= 720· 
800= 4,800 50= 300

1 

650=11,700 3G= 648 
550=16,500 36=1,080 
800= 4,800 50= 300 
650=11,700 36= 648 

550=16,500 36=1,0801 

90,7501 5,566 

Hvartill kommer 3:ne tunnor garnisonsmål, eller deremot 
svarande kubikfot, spanmål in natura, derest i eke denna för
mån skulle anses böra för Flottans underbefäl, såsom redan 
egt rum för armens, upphöra, i lnilket fall dock lönerna 
borde i förhållande dertill skäligen förhöjas. 

Underofficerarnes löner och inqnarteringspenningar böra 
utfalla i enlighet med de föreskrifter som gälla för office
rarne · och deras befordran, som hittills skett endast efter 

' 
förtjenst, ej efter tur, hör oförändradt fortgå enligt samma 
grunder. Så många af den nuvarande aliLför stora underof
ficerskåren i Carlskrona som öfverskjuter det för Flottan 
föreslagna antalet, böra genast sättas på en Heserv-Stat, hvar
est de få behålla sina löneförmåner och sin inquartering 
samt rättighet att i mån af afgång inom denna Heserv-Stat 
uppflyttas till högsta lön i graden, men med skyldighet att 
fortfarande tjenstgöra på stationen. 

Enligt nuvarande aflönings-stat för Underofficerarne vid 
Styrmans-, Konstapels- och Skeppar-staterna å Carlskrona 
;;;talion uppgå löner och inquarteringsersättning till 122,250 
rdr. Den nu föreslagna allönings-staten jemte inquartering 
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för underofficerarne l'id Flottan uppgår till 9G,31G rdr. Det 
öfverskott, som härigenom erhålles, utgörande 25,934 rdr, 
bör i mån af medlens tillgänglighet genom afgång från Re
serv-staten och sedan de bestämda lönerna på ordinarie
staten blifvit fyllda, användas till förbättrade löneförmåner 
vid matroskåren och håtsmanshållet, på sätt längre fram fö
reslås. Likaså hör värdet: af den spanmål som inbesparas 
genom de indragna undero!Ticerstjensterna, belöpande sig iill 
circa 1,800 rdr, äf\'en ställas till Kong!. Maj:ts förfogande, 
för att auYändas vid bi'ttsmanshållet. 

16:0. 

Matroskåren i Carlskrona, som utgör 400 man, och är 
fördelad uti 100 l :sta klass matroser, l 00 matroser och 
200 jungmän, !Jör, såsom fömt är sagdt, tillhöra Flottan. 
Vid denna kår är en förhöjning i löneförmånerna af bebof
vet påkallad. Utan en duglig och belåten stående matros
kåt är det åtminstone för närrarande knappast tänkbart att 
Sverige skall kunna erhålla ett örlogsvapen, till gagnet mot
svarande den kostnad som nedlägges på detsamma; men en 
duo·!io· matros fullt hemmastadd uti den mångsidiga arbets-

o o ' 
skicklighet som erfordras vid denna yrkesutöfning, är en så 
värdefull person, att den som ej betalar honom tillfyllest, 
icke får behålla honom. Derföre föreslås, att utaf det öf
verskott 25,934 rdr, som erhölls genom reduktion af un
<lerolficers-slaten, 20,805 r dr må am ändas till allöningsför
höjning vid matroskåre n. En 1 :sta klass matros har nu i 

allönlng 75 öre om dagen, h vari portionen är inberäknad; 
en matros har 65 öre, och en jungman :39 öre - allt när 
portionen inberäknas: derjemte har h varje man hrödportion, 
60 rdr i beklädnadspenningar samt 12 rdr i inquarlering, 
Nedanstående tillökning uti dagaflöniugen föreslås: 
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För 100 1:sta klass matroser, 25 öre om dagen 
, 100 matroser 10 öre 

9,125 rdr. 
3,6:10 " 

·-~-8,030 " --
, 200 jungmän 11 öre 

Viikoret för 
S:ma 20,805 rdr. 

tillökningen bör dock blifva att den J :sta 
klass matros, matros eller jungman som är försumlig i tjen
sten eller icke iakttager ett godt uppförande, förlorar till
ökningen intilldess han åter deraf gör sig förtj ent. 

17:0. 

Denna aflönings-förhöjning, som ej är större än att Yår 
matroskår deraf är väl förtjent, särdeles l :sta klass matro
serna, hvilka alltemellanåt måste göra underolficerstjenst, bör 
i betydlig mån fästa matrosen vid tjensten samt sprida tref
nad och belåtenhet. Dock är icke allt dermed vunnet. Skall 
underofficern eller matrosen blil\a fullt nöjd med sin ställ
ning och älska tjensten, är det icke nog med en tillräcklig 
aflöning, utan måste äfven en väsendtlig ändring ske uti nu 
gällande föreskrifter angående de theoretiska kunskapsprof 
matrosen och jungmannen måste genomgå, innan han blir 
berättigad att befordras till undcroll'icer. De nmarande for
dringarna gå härvidlag vida längre än tjensten kräfver. Icke 
nog dermed att staten förlornr en dyrbar arbetskraft under 
de många månader som årligen uppolft·as på den för tjen
sten onödiga skolgången, utan, Inad värre är, matrosen an
ser sig, seelan han Yäl slutat den fleråriga kursläsningen, 
berättigad att blifva något bättre än en arbetande matros. 
Befordras han ieke snart till underofficer begär han antin
gen sitt afsked eller qvarstannar tryckt ocl1 missbelåten med 
sin i hans tanke alltför underordnade ställning. Äfven se
dan han blifvit underofficer, anser han tjensten otillfreds
ställande för en man som aflagt så stora kunskapsprof, hvilka 
tydligen synas honom Yara ämnade för en högre befattning, 
med molsYarande större inkomster än som honom kan er
bjudas. Den friska och förnöjda anda, som i alla länder ut-
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n1ärker den hurtige SJomannen, blir aldrig den gåf\·a som 
faller på Yåra matrosers eller underofficerares lott, förrån 
examensprofven uti underofficersskolorna nedsättas i närmare 
öf\·ereusstämmelse med tjenstgöringens fordringar. (Se Bil. l.) 

1S:o. 

Skeppgossekåren, som nu upptager 280 gossar, bör äf
ven qvarblifva vid Flottan. Genom undero!11cerskårens för
minskning, samt enär de bättre viikoren för matroserna må
ste föranleda en högre belåtenhet inom denna kår, och af
skedstagande i följd deraf mindre ofta förekomma, torde det 
framd eles blifm nödvändigt att reducera skeppsgossarnes an
tal till öl\erensstämmel se med den årliga afgången från ma
troskåren. 

19:0. 

De 80 underofficerare, som mt tillhöra S!ockholms sta
tion, äro ett större antal än som erfordras för Skärgårds
artilleriet, bYarest 60 underofficerare Yore tillfyllest.. Dessa 
böra fördelas i efterföljande grader med dertill hörande 
löneförmåner: 

l l ! 
i Lön. 1 lnqunrtering. 
1 ______ 1 ---1 

l B:dr. ll :dr. H:dr. H:ur. 

5 Flaggjunkare ...... a l 800= 4,000 100= 500 
25 styckjunkare ...... " l 700= 17,500 80=2,000 
~_Ser~eanter ....... , 1_!00= l 8,000 80=2,4001' 
\s:a 60. Summa 39,5001 4,900 

Härtill kommer 3:ne tunnor spanmål , lnanid anmärkes 
hvad förut nämndes angående spanmålen för underolftcerarne 
vid Flottan. 

Underofficerarnes löner och inqnarteringspenningar böra 
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uppbäras under samma rilkor, som äro föreskrirna för Offi
cerarne; men befordran !J ör ske såsom hittills, utan afseende 
på tur. Löneförmånerna för Skärgånlsartillericts underolfi
cerare äro något större än de som äro föreslagna för Flot
tans underofiicerare, enär de förra ej kunna påräkna så lång
variga sjökommenderingar som de sednare. De förslnänm
des löner och iuqnarteringspenningar äro i närmaste öfrer
ensstämmelse med Inad som är fastsläldt vid Srea Artilleri , 
men något lägre på gnmd af de inkomster Skärgårclsartille
riets nnderolncerare erhålia under kommenderingarna. 

Så många af de nuvarande Underofficerarne vid Stock
holms station, som öfrersl(juta antalet af de för skärgårds
artilleriet föreslagna, böra, under samma viikor som i punkt. 
15 äro uppgifna, sättas på en Reserv-Stat. (Se llil. K.) 

20:0. 

Enligt m!Yarande aOönings-staten föt· de underofficerare 
som tillhöra Stockholms stat ion, uppgå löner, tjenst.görings
penningar och inquarteriflg till inalles d8,700 rdr. Den nu 
föreslagna utgiftsstaten för skärgårdsartilleriets underoffice
rare deremot, belöper sig till 44,400 rdr. Alltså erhålles 
hät· ett öfverskolt af 4,300 rtlr. Detta öfverskott, som först 
genom afgång å Reserv-Staten blir tillgängligt, bör mn:ändas, 
såsom längre fram anföres, till förhöjning af de nu alltför 
knappa löneförmånerna vid !Jåtsmanshållet. 

2l:o. 

Kanonier-kåren, utgörande l 00 kanonierer och 100 un
derkanonierer, bör tillhöra Skärgårdsartilleriet, samt bibe
hållas vid sitt nuvarande antal. Äfven löneförmånerna böra 
förblifm vid l1Vad de nu äro, enär de äro tillräckliga. Ka
noniererna ligga alla inquarterade i kasern, Inrarest de åt
njuta fnll kost och äro beklädda af slaten, samt hafva der
till kontant dagtraktamente af 50 öre, 25 öre, och 14 öre. 
Vid härrarande skolor och dithörande examensprof för att 
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blifva berättigad till underofficersbefordran, erfordras äfven 
en räsendtlig omreglering, så mycket mera nöchändig som 
de vidlyftiga kurserna i navigation, nautisk astronomi, tack
ling m. m. icke för skärgårdsartilleriets underofficerare äro 
behöfliga. 

22:o. 

Båtsmanshållet bör fördelas emellan Flottan och Skär
gårdsartilleriet, samt en del deraf tills vidare öfverflyttas 
till armen. Sjöförsvavet kan icke med sina exercis-anslag 
gifva hela den nuvarande båtsmanspersonfilen tillräcklig öf
ning i sjötjenstgöring och ';apenföring, och icke heller är 
det att förmoda att fartygsbygnaden på örlogsvarfven erfor
drar en så stor handräckningsstyrka som tillförne, lwarför
utom meningen är att gif\a äfven båtsmanspersonalen den 
bästa möjliga militärdaning, och spara den från alla der
emot hinderliga släparbeten; men utom dessa skäl finnes 
ännu ett, nemligen att land!försvaret, om det skall kunna 
fullgöra sin uppgift, är för vissa provinser i största behof 
af stamtrupp till beväringen. 

23:o. 

Till Flottan böra nedannämnda kompanier anvisas, 
nemligen: 
3:dje Blekinge 
4:de d:o 
5:te d:o 
6:te d:o 
l:sta Södra Möre 
2:dra d:o 
3:dje d:o 
l :sta Ölands 
2:dra d:o 
Smålands 

kompani .............. 287 man. 
d:o .............. 257 , 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

.. 244 " 
........ 278 n 

.. ........ . ... 274 " 

............ .. 287 l7 

..... , ........ 255 " 

..•........... 125 ,r 
138 11 

121 ' ~ 
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Tjust 
Östergötlands 

d:o 
d:o 

· · · · . .... ..... 118 man. 
.............. 194 , 

Summa 2,578 man. 

24:0. 

För Skärgånlsartilleriet föreslås efterföljande kompanier 
nemligen: 
Norra Roslags l :sta 

D:o 2:dra 
Södra Roslags l :sia 

D:o 2:dra 
l:sta Norrlands l:sta 
1 :sta Södermanlands 
2:dra d:o 
1 :sta Bohus 
2:dra d:o 
l :sta Blekinge 
2:dra d:o 

kompani .....•...... 125 man. 
d:o .... .. ...... 142 , 

d:o ............ 125 , 
d:o ...•...•.... 137 

" d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

141 
" ...... . ... 134 " 

............ 142 " 

...... . ..... 281 " 
. • . . . . . . . . . . 188 " 
............ 263 " 
............ 228 , 

S:ma 1,906 man. 

25:o. 

Eftdrföljande båtsmanskompanier föreslås att med Ri
kets Ständers begifvande och på en tid af 25 år öfverflyttas 
till landiförsvaret: 
1 :sta Norrlands 2:dra kompani ......•..... 173 man. 
2:dra d:o l:sta d:o •.•......... 173 
2:dra d:o 2 :dra d:o " 
l:sia Gotlands 
2:dra d:o 
Norra Hallands 
Södra d:o 
Westergötlands 

d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

.......... .. 175 " 

. . . . . • • • . . . . 122 " 

............ 138 " 

. . . . . . . . . • 229 " 
. . . . . • . . . ] 35 " 

. . . . . . 87 '' 

Summa 1,232 man. 
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26:0. 

För de kompanier som skulle tillhöra Flottan föreslås, 
att 32 distinktionskorporaler utnämnas, hvardera med ett 
arfvode af 52 rdr utöfver det nuvarande korporalsarfvodet 
38 rdr. Dessa distinktionskorporalers åliggande skulle blifva, 
att biträda kompani-chefen uti kompaniets disciplinära och 
ekonomiska vård. Flottat1s underofficerare; hvilka Ifrån deras 
första uppfostran såsom skeppsgossar och sedan allljemt vant 
sig dels vid garnisonsllfvet och dels vid sjölifvet, kunna icke 
anses lämpliga att förläggas till kompani-tjenstgöring på 
landsorten, hvarest de skulle inträda i ett alliför sysslolöst 
lif och för dem främmande förhållanden. Deremot böra di· 
stink!ionskorporalerna, med erhållande af det föreslagna arf· 
vodet, blifva ett godt och väl behöfligt biträde för kompani
cheferna, hvilka icke, såsom kompani-cheferna vid armen, 
hafva något underofficersbefäl till biträde. 

Utaf det öfverskott, utgörande 25,934 rdr, som erhålles 
genom indragning af 52 underofficersplatser vid Carlskrona 
station, föreslogs här förut 20,805 rdr till löneförhöjning 
för matroskåren; alltså återstå 5,129 rdr äfvensom circa 
1,800 rdr för den inbesparda spanmålen, eller inalles 6,929 
rdr. Derjemte äro 8,440 rdr anslagna till artilleri-båtsmans
arfruden för det Carlskrona station tilldelade båtsmanshålL 
Dessa summor, utgörande sammanlagda 15,369 rdr, föreslås 
att användas på Flottans båtsmanshåll enligt följande för
delning: 

32 Distinktionskorporaler . • ..... a 52 rdr 1,664 rdr. 
685 Förhandsbåtsmän ...••....• , 20 , 13,700 , _ 

S:ma 15,364 rdt• . 

Dessa förhallllsbåtsmän, hrilka skulle utbytas emot de 
hittills så kallade "artilleri-båtsmännen", IJorde uttagas ibland 
de båtsmän som visat en framför de öfriga kamraterna fram
stående duglighet i tjenstgöringen ombord å fartyg, vare sig 
vid arbeten till väders eller vid kanonernas betjenande, och 

13 
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borde de, så vidt möjligt är, uttagas från alla kompanierna 
i förhållande till dessas storlek. Viikoren för arfvodets ut. 
bekommande skulle dock vara ett punktligt iakttagande att 
vid uppfordringsturerna infinna sig vid stationen, samt för 
öfrigt ett godt uppförande, äfvensom ordentlighet och nit i 
tjensten. 

Vidare föreslås ett ännu mer oeftergifligt viikor för 
båtsmanspersonalens duglighet: att h varje nyantagen båtsman, 
vid första uppfordringarna till tjenstgöring på stationen, bör 
genomgå en rekrytslwla, - en benämning· som elen nuva
rande "exercis-skolan" skulle erhålla. I rekrytskolan skall 
undervisningen omfatta icke allenast exercis-skolans nuva. 
rand e öfningar: kanonexercis, marcher och vapenföring; utan 
derjemte h vad är af lika mycken vigt, nemligen: segel· 
beslagning, rodd, lodhyfning och, så vidt tiden det medgif· 
ver, rundhults påtackling smnt upp- och nedtagande. Förrän 
rekryten vunnit godkänd skicklighet uti rodd, segelbeslag· 
ning och kanonexercis, får han icke användas till släparbeten 
å stationen, och icke heller, om det utan olägenhet kan 
undvikas, sjökommenderas. För öfrigt må tiden för rekryt· 
bildningen bestämmas efter den nyantagnes särskildta anlag 
samt Tygmästarens bedömande. 

27:0. 

_För s kärgårdsartilleriet föreslås, till biträde åt kompani
cheferna vid bevakandet af ordningen inom kompaniet, att 
vid dess båtsmanshåll tillsättas 30 distinktionskorporaler, med 
ett arfvode af 52 rdr utöfrer det nuvarande korporals·arfro
det. Äl'ven Skärgårdsartllleriets underofficerare synas icke 
vara lämpliga att såsom underbefäl vid båtsmanskompanierna 
förläggas i landsorten, men om en sådan åtgärd skulle be
finnas blifm en fördel för tjensten, må anordningen deraf 
komma att bero af framtida föreskrifter. 

Genom indragningen af 20 underofficersplatser vid Stock· 
.holms station, erhålles utaf den nuvarande allöningsstaten 
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ett öfverskott af 4,300 rdr. Dertill kommer, genom samma 
indragning, inbesparad spanmål till ett värde af 700 rdr. 
v'et nmarande årsanslaget för artilleri-båtsmännens arfyoden 
är för Stockholms station 3,720 rdr, hvilken summa, till

sammans med· de förutnämnda summorna, inalles utgör 12,720 
rdr. Denna sednare summa, lrraraf en del redan är till
gänglig och återstoden blir det i mån af afgång från under
officerarnes Heserv-Stat samt sedan de nya underofficers
lönerna bl ifYit fyllda, föreslås att till upphjelpande af Skär· 
gårdsartilleriets båtsmanshåll användas enligt följande för
delning: 
30 Distinktionskorporaler . . . .... a 52 rdr 1,560 rdr. 

558 l:sta klass artilleri-båtsmän ... , 20 , 11,160 , ---------s :ma 12,720 r dr. 
Dessa l:sta klass artilleri-båt§måu, lnilka skulle mot

syara Jl\-ad nu kallas "artilleri-båtsmän" - en benämning 
som icke mer innebär någon utmärkelse, då hvarje man af 
Skärgårdsartilleriets båtsmanshåll måste vara en artilleri· 
båtsman - borde, så vidt det med tjenstens bästa lmnde 
fören as, uttagas från alla kompanierna i förhållande till 
d.essas styrka. Förmånen af att vara l:sta klass artilleri- . 
båtsman, skulle mellgifvas endast åt dem som visa framstå· 
ende duglighet i tjensten jemte ett godt uppförande samt nit 
och noggrannhet i att ej försumma siationstjenstgöringen. 

Vid stationens exercis·skola, . som äfven här bör för· 
vandlas 011 rekryt-skola, skulle hhrje rekryt, så snart han 
till stationstjenstgöring sig inställt, undervisas i kanon-, hand
gevärs· och kompani-exercis, äfwnsom uti att ro, hyfva lod 
och segla i båt. Till Tygmästaren borde det vara öfver- · 
lemnacH att bestämma huru lång tid hvarje rekryt skall un· 
d~rvisas i rekrytskolan. 

28:0. 

Då flera klagomål blifyit framburna, att provinsen BI~· 
kinge är alltför strängt roterad med bå tsmän, föreslås att en 



200 

af sakkunnige personer sammansatt komite genast mätte till

sättas, för att undersöka förhållandet och till Kongl. Maj:ts 

nådiga pröfning framlemna förslag till lämplig lindring. 

29:0. 

De för båtsmanshållet nu föreslagna och så Yäl behöf

liga arfvoden, äfvensom de förutnämnda icke mindre nödvän

uiga löneförhöjningarna i{IOm matroskåren, skola icke på 

många år kunna utbetalas, såvida medel dertill icke erhållas 

förrän alla de å Reserr-staten öfrerflyttade Underofficerarne 

afgått och de derigenom lediga lönerna bJifya tillgängliga. 

Det kan dock iclte med tjenstens bästa yara förenliot att 
o "' ' 

under sa lång tid åsidosätta beredandet af dessa, utan trif-

Yel kraftigt verkande förmåner åt tvänne för Sjöförsvaret så 

vigtiga kårer, hvarföre utaf nästkommande Rikets ständer 

bör begäras ett reservationsanslag af 32,730 r dr, för att ge

nast kunna utdela de ifrågavarande arfvodena och lönförhöj

ningarna inom båtsmanshållet och matroskåren, med skyldig

het för styrelsen, att, sedan de nya underofficerslönerna 

blifvit full!aliga och i mån af sedermera tiilgängliga medel 

genom vakanser i den föreslagna Reserv-staten för under

officerarne, till Riksgäldskontoret hvarje år inbetala hvad 

som af reservationsanslaget öfverblifver: eller också, att af 

Rikets Ständer äskas anslag till en indragningsstat för den 

u el af underofficerskåren som skulle , på underofficerarnes 
Heserv-Stat öfverllyttas. 

30:o. 

· Det vore önskligt att statsanslagen för sjö-expeditionerna 

på allägsnare fanalten blefve så tillräckliga, att icke alle

nast Flottans fasta kårer - matroskåren och båtsmansperso

nalen - derigenom kunde erhålla en fullt tillräcklig sjö

befarenhet, utan äfven att en del af handelsHottans matroser 

årligen kunde förhyras på Yåra utgående örlogsfartyg. Läte 

det sig göra att i örlogsbesät!ningen upptaga kofferdi-matroser 
' ' 
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yunnes derigenom det dubbla målet att de yppersta sjömanua

elementer blefve inympade på Flottans stamtrupper, samt att 

kofferdi-matrosen lärde sig inse att han ingenstädes bättre 

bemöttes och vårdades än ombord å. det svenska örlogsfar

tyget. Häraf skulle åter följa, att vid utbrott af krig, han

delsflottans bemanning beredvilligare anmälde sig till örlogs

tj.ensten, och att Sreriges sjöförsva1· komme att lwila på en 

mera nationel grund än den sou1 åstadkommes genom den 

tnmgna lydnaden för lagar och författningar. Såsom för

hållandena för närvarande äro, kan dock icke förväntas en 

så stor tillökning i exercis.anslagen, att de utevarande far

tygens antal i någon betydlig mån ök.as; och detta förutan 

kan icke heller någon del af bemanningen å våra örlogs

fartyg tagas från handelsflottan, med mindre än att Flottans 

stamtrupper beröfras en för dem behöntg sjötjenstgöring· 

Allt hvad uu utan skada för egna trupper kan föreslås, är 

att befälhafvarne å våra uterarande örlogsfartyg åläggas, ehvat· 

de å utrikes orter finn<\ svensl~t sjöfolk som åstunda hyra, 

att så vidt utrymmet ombord å örlogsfartyget meclgifver samt 

utan att nyttja maktspråk, förhyra och till fäderneslandet 

hemföra dessa för vår handelsOotta värdefulla män, eller 

också, i mån af behof, öf\erlemna dem till svenska eller 

norskn handelsfartyg, son~ Ul}der loppet af resall påträffas. 

Härigenom blefve åtminstone dc första stegen tagna nännare 

det stora mål, som aldrig bör lenmas ur sigte, och lnilket 

det tillhör framtiden ·att slutligen uppnå, nem l igen alt sam

manknyta rikets handelsflotta med dess örlogsnm:in. 

31:o. 

Den del af sjöbeväringen) som under fredstid är (ör

pligtad till v.apenöfning, bör öfverflyttas till armen, med fö.r

behåll att Yid krigstillfälle åt sjöförsYaret öfverlemnas. så 

stor del, som för krigsfartygens bemanning må kunna er

fordras. 
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32:0. 

Marin-regementets åligganden böra ej ingå i bemannin

gen af fartyg, utan uteslutande blifva O"arnisons-IJ'ensto·örino
G b b ,. 

enom en sålunda oafbruten tjenstgöring i land, skulle detta 

regemente utveckla· sig till ett fulländadt Infanteri, berätti

gadt till ett af de första rummen inom del.ta Ya pen; 11\'ar

jemte tillfälle blefve att, i stället för marinsoldaterna, sjö

kommendera ett större antal matroser och båtsmän. (se 
Bil. L.) 

Sjöfö1·svaret skulle således, enligt lwad nu i det föregående 

blifvit föreslaget, till fartygens bemanning hafva att tlllgå : 

Officerare .......•...... 

Underofficerae1· .........• 

~1atroser och jungmän .•..... 

Kanonierer .......•.•.•. 

skeppsgossar • . • . . • . . . •.• 

Flottan. J Sk~irgårrls- i 
l artilleriet. l 

96 
148 
400 

86 /i 

60 

200 ! 
l 

Båtsmän •.....••....... 

Summa 

280 
2,578 

3,502 
],906 i 
2,252 

I alla tider l1ar en handling, som åsyftat en genomgri· 

pande förändring, mött motstånd och varit förenad med srå

righeter. Det kan derför icke förräntas, att detta förslag 

till ombildning af Sveriges sjöförsvar skall härifr2n göra 

ett undant ag, eller rinna ett odeladt godkännande. Hvmje 

upplyst Yän af yrket måste dock medgifra, att en grundlig 

reform uti de flesta institutionerna rid Kong!. Maj:ts Flotta 

är af behofvet påkallad. Länge har detta varit erkändt, 

men det stora arbetet har alhjemnt. blifvit undanskjutet, och 
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de långrariga meningsstriderna, som ohejdadt fortgått, haf\a 

ej frambringat någon frukt, blott burit vittneshörd om sYå

righeten att komma till en gemensam åsigt. Det är icke 

för tidigt, efter en fyratioårig inbördes strid, under hvilken 

nationen alltjemnt blifrit gäckad uti sin rättmätiga förvän

tan på ett med stadgade åsigter grundadt sjöförs;-ar, att nu 

öfrergå från ord till handling. Genomträngd af denna öf

vertygelse, har jag sannetsgrannt pröfvat hvad som kan 

vara till fäderneslandets gagn och den enskildes belåtenhet, 

samt med denna ledning sökt att utarbeta ett för SYeriges 

förhållanden lämpadt förslag, hvilket med lika mycken kär

lek och omtanka omfattar såräl det ena som det andra af 

hvad som fordras för rårt sjöförsvar, och hvilket, till sina 

grundlinier och sin syftning, är i full öfrerensstämmelse 

med Kong!. Maj:ts Nådiga Proposition till sednast församlade 

Rikets Ständer. Gillas detta förslag, skall frukten af mitt 

arbete ej blifva utan nytta. I stället för den nurarande 

ofulländade s. k. "skärgårdsHoltan" - lnilken genom sitt 

ontrecklade skick missledt mången att anse skärgårdskri

gets hela konst bestå endast i det lilla sjömanskap som er

fordras för att kunna styra en kanonbåt, skjuta och ro -

erhölles, utan ökad kostnad, ett för sitt yrke krigsbildadt 

skärgårdsvapen, som kände krigets alla fordr ingar i skär

gårdarna framför vår hufmdstad och andra vigtiga delar af 

vår kust. Genom sin kunskap i minkriget och praktiska 

skicklighet i byggandet af fällverk, stängsel-linier, broslag

ning m. fl. pioniärarbeten, skulle detta va pen blif\a af slörsta 

nytta äfven för siriderna på land. I egenskap af ett grund· 

gående flytande artilleri, framdrifret medelst ångkraft, fyllde 

det en lucka uti rå ra försvarsanstalter: det !Jlefve för Yår 

arme en kraftig hjelptrupp, hYilken med sina grofya pansar

skyddade kanoner vore vid hennes sida när hon nalkades 

skärgården, kunde med sitt lätta landstigningsartill eri upp

träda på en terräng otillgänglig för fä l !artilleriets anspann, 

samt derjemte, på ''åra inre vattenYägar, under en fortsatt 
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strid, följa l1enne längst in i landet, om sådant blefve 
nödvändigt. 

Och i och med detsamma f1·ån Kong!. Maj:ts Flotta ut

brötes ett sålunda sjelfständigt vapen under form af ett 

skärgårdsartilleri, så naturllgt för Sverige och för ]1vilket 

svenska folket instinktmessigt uttalat den lilligaste åstundan 

vunne fäderneslandet äfven ett sjelfständigare och mera full: 

ändadt örlogsrapen. Då, renad från elementer som aldriO' 

borde lieune tillhört, enär de, om ej helt och hållet för~ 
summade, alltför mycket draga uppmärksamheten f~ån den 

Yerkllga sjötjenstgöringen, skulle Svenska Flottan i anda 

och riktning bilfra hvad en örlogsflotta är i andr; länder 

och med rissket tillvinna sig det höga anseende, hvarmi 

detta vapea, rätt rårdadt, lian uppbringas äfven i ett fattiO' 

land ; ty det är befälets och besättningarnas yrkesskickliO'~ 
Ilet samt fartygens duglighet, ej det stora antalet som ad-
lar en örlogsmarin. ' 
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nn. A. 

För lots-staten bör det bästa befäl kunna erhållas från 

Flottan. Endast sjömän, och dertill väl befarne sjömän, 

knnna utvisa eller med sakkännedom bedöma hvarest fyrar 

och sjömärken böra byggas, samt med ledning af sjökorten 

uppdraga och afpricka de lämpligaste segellederna. Likaså 

erfordras det en mångårig befarenhet och ett upplyst sjö

mannaomdöme, att kunna väl ordna lotsames skyldigheter 

och rättigheter, så att de öfyerensstämma med den sjöfaran

des rättmätiga anspråk. Uti dessa yrkesförhållanden måste 

deremot Skärgårds-artilleriets officerare jemförelsevis vara 

okunniga, hvarföre till Lots-staten icke något befäl bör ut· 

tagas från deras kår. 

nn. n. 
Det kan icke vara tillfredsställande att tjenstgöringen 

å rikets sjöfästningar bestrides ensamt af officerare, hvilka 

ej ega erfarenhet i vården och bruket af groft artilleri, och 

hvilkas föregående tjenstgöring aldrig haft beröring med 

eller riktat uppmärksamheten åt Inad som erfordras för att 

motstå anfall af örlogsfartyg eller sättet att förstöra dylika 

fiender. Dessutom är det ju sannolikt att vår arme, åtmin

stone i krigstid, väl behöfver för de rörliga operationerna 

allt livad henne med rätta tillhör, hvarjemte af hennes styr

ka ej ringa del åtgår till garnison å Ianlitfästningarna och 

andra bevakningar. 
Skärgådsartilleriets vapenöfningar äro deremot af den 

beska!I'enhet, att de dana denna trupp till den bästa garnison 

en sjöfästning kan erhålla; och när exercisen i fästningens 

kasematter är i full öfverensstämmelse med den artilleri

tjensfgöring som närmast tillhör skärgårds-a rtilleristen, må

ste den ifrågavarande garnisonstjenstgöringen anses nyttig 

äfven för hans yrkesutbildning. 
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Det synes derföre vara goda skäl för att skärgårds
artilleriet öfvertager åtminstone en del af garnisonstjenstgö
ringen å rikets sjöfästningar. 

IUU. C. 

Sjömätningarna å rikets kuster 'äro för skärgårdsartille
risten af stor nytta. Hans gifna vinst vore först och främst, 
en, åtminstone distriktvis, noggrann lokalkännedom. Han 
erhölle en skarp blick, eller förmåga att snabbt uppfatta 
och i minnet qvarhålla de framstående naturegenheter och 
förtoningar, som inom skärgårdat· och utmecl kuster erbju
das till vägledning, men hvilka ofta äro af den beskatl'en
het, att de endast af ett erfaret öga kunna upptäckas. För 
skärgårdsartilleristen äro derför sjömätningar en sysselsätt
ning, som mycket bidrager att ingifva honom den yrkesskick
lighet, hrilken slutligen berättigar honom att ernå de högsta 
poster inom vapnet. Deremot ät· sjömätningsarbetet till föga 
gagn, såsom bildningsmedel, för officern vid örlogsvapnet. 
Sjömätarens långvariga bålljenstgöring är härtom menlig och 
störande för den slags tj enstvana, som ej kan förvärfvas an
norstädes äu om bord å örlogsfartyget, och livarförutan en 
officer, om äu aldrig så kunskapsrik, icke i örlogs(jensten 
är Inad han bör vara. Icke heller behöfs det för att blif
va en skickelig sjömätare eller kustbeskrifYare, att vara en 
fulländad sjöman eller örlogsofficer. Erfarenheten har här
vid många ovedersägliga bevis. Den uti sjömätaryrket kan
ske skickligaste vi på sednare tider egt, har aldrig haft 
tillfälle att utveckla sina anlag för örlogsljensten, och icke 
heller varit hvarken naYigatör eller fartygsbefälhaf\are förr
än han blef sjömälare; men under utöfningen af detta sed· 
nare yrke har han, lika som flera andra, fönärf\at sig allt 
.behö!ligt sjömansskap och nog befälhafvarskicklighet att föra 
sitt lilla sjömätarfartyg. Det bör äfven ihågkommas, att de 
astrouomiska kunskaper, som erfordras för att bestämma de 
\'igtigare triangelpunkterna, äro för Skärgårdsartilleristen, äf· 
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,·en såsom sjömätare, lika litet nödvändiga som för hYarje 
oilicer vid Topografiska kåren, för hvilken ifrågavarande ar
beten undangöras innan den allmänna recognoceringen bör
jar. Simile deremot en särskild kår UfJpsättas endast för
rikets sjömätningar, kunde man motse, att dessa officerare, 
·genom sina då oafbrutna ögon-ansträngande arbeten, förr eller 
sednare skulle räkna ibland sig lika många otjenstbara som 
tjenstgörande; hYarjemte befordran inom en så fåtalig kår 
skulle, åtminstone tidtals, för de flesta blifva en okänd förmån. 

ra 

em. ID. 

Ehuru små de nuvarande kanonångsluparna än äro, bö
de dock bemannas med yälbefaret sjöfolk, om ur deras 

segelarea skall kunna uttagas den kraft, densamma innebär. 
Är det fråga om pressning under hårdt Yäder i hög sjö och 
mörker, fordras andra män än half!Jefarne artilleriofficerare 
för att leda ett dylikt ar!Jete. Skärgårdsartilleriets personal 
skulle visserligen kunna öfvas i dessa arbeten, men sanno
likt komme den aldrig till målet, enär öfningar i sjömanskall 
måste och borde åsidosättas för de inomskärsöfningar, som 
för skärgårdsYapnet äro hufmdsak, hraraf följde, att sjö
mannadugligheten blefre otillfredsställande och ett eljest akt
llingsYärdt vapen blottställde sig sjelft och fäderneslandet för 
lJiltra förödmjukelser. Armens Flotta Jemnade i detta hän· 
seende ett lärorikt exempel. lJuder dess tillvaro fanns icke 
ånrrmaskinen ombord å fartyg, utan måste å de flesta skär
gå;dsfartygen under längre marscher begagnas segel, Jn·ar
före befälet ansåg segling såsom det hufvudsakl igaste fram
dl'ifningsmedlet. Det blef derigenom svårt att uppdraga en 
bestämd gränslinie emellan ett örlogsvapen och ett skärgårds
·vapen. Den mens kl iga fM'ängan visste också att häraf be
gagna sig, och gjorde det till sin egen skada. Arm ens Flotta 
framkall ade sjelf sin undergång, genom att vilja visa sig uti 
full sjömansdrägt och med fulltacklade fartyg uppträda så. 
som kryssare ute på öppna sjön. Den rådande opinionea 
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hos dessa och andra officerare erhöll härigenom en alldeles 
falsk riktning - som ännu är synbar i föreställningen att 
skärgårdskriget är ett yrke, hvilket hvar och en är vuxen 
som eger erforderligt sjömanskap att manöuera en kanonbåt 
och kan betjena en kanon, hvarföre örlogsofficern, som är 
både sjöman och artillerist, ansågs Yara en fulländad skär
gårdsofficer. Man förbisåg vigten af att ega en god lokal
kännedom inom den blifYande krigstheatern, man tänkte icke 
på den ännu Yigtigare militäriska kunskapen at.t draga för
del af terrängen, att välja positioner, att tillverka, handtera 
och utlägga minor, att bygga stängsel och försänkningar, att 
förstå och hålla samband med armens operationer, - eller 
i få ord, man tänkte endast på sjömanskapet och förbisåg 
det vigtigaste nemligen krigföringssättet. Följden af så 
outredda irriga begrepp blef också, att Armens Flotta, oaktadt 
traditionerna af fordua lysande bedrifter samt en och annan 
densamma tillhörande utmärkt personlighet, bl e f ett misskändt 
vapen, som ej förmådde uppehålla sig sjelft och slutligen 
försvann, såsom ett eröfrat byte, uti syskomapnet örlogsflot
tan. Tiden nr då ej mogen för något bättre. Sedan dess 
bafva fartygen erhållit ångkraften till framdrifningsmedel, och 
skärgårdsfartygen samt hela den inre krigföringen derigenom 
kunnat göras oberoende både af segel och åra; liVarför nu
mera en skarp gränslinie kan uppdragas emellan detta va
}Jen och örlogsflottan, och dymedelst alla frestelser till de 
gamla missbruken undanrödjas. skärgårdsvapnet erhåller 
derigenom mera kraft alt antaga sin rätta form och riktning, 
samt bör kunna blifva hvad det alltid bordt vara, d. v. s" 
ett flytande artilleri, som genom krigföringssättet är närma
re befryndadt med Armen än Flottan, men, i följd af mate· 
rielens beskaffenhet, måste vara s!äldt under sjöförvaltnin· 
gens styrelse. 

Det är visserligen en obestridlig sanning, att genom ån
gans tillämpning äfven de största krigsskepp shäl som ka
nonbåt en uumera kunna röra sig inuti skärgården, förutsat t 
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att vattendjupet är tillräckligt. Man bör dock icke d era f ta· 
rra sirr anlednitll'. eller beo-å det misstag att förvexla 2:ne 
~ o o' o 
från hvarandra skiljda ting. Derföre att all fartygsmateriel 
så till Yida kan anses användbar i skärgård, är deraf inge11 
följd att örlogsofficerns krigsvetenskapliga bildning i ock med 
detsamma blifvit fördubblad, eller att hans förmåga blif\it 
ökacl att emottaga ett dubbelt mått af vetande och praktisk 
skicklighet; ej hel! er att den personal som skall strida i 

Skäro-ården måste inhemta de kunskaper som erfordras för 
"' ' striderna ute på hafvet, för skeppsmanövern och oceanseg-

lingen. Snarare är det nu mer än någonsin af vigt, i sam· 
ma mån som faran för anfall uli!'rån blifvit större, att skär
rrårdens försvar öfverlemnas åt en särskild, endast härtill ., 
afseeld personal, hvilkens hela arbetskraft och skarpsinnighet 
uteslutande egnats åt denna del af krigaryrket. Illa vore det 
om, såsom förut är nämndt, tvänne helt och hållet olika ting 
förvexlades, In-ar igenom sj öförsYarets ordnande och fädernes
landets säkerhet komme att byggas på den falska grund: 
att fartygsmaterielens tidsenliga fulländning är mäktig ingju
ta i personalen en så mångsidig krigsbildning, att olika yr
ken sammansmälte och sjöofficern ånyo, likasom under sex
tonde århundradet, vore istånd att äfven i landtstrid uppträ
da som en fulländad krigare. En sådan återgång, eller troll 
på något dylikt är i en alltför uppenbar strid mot vår tids 
hela riktning och fortgående utveckling, och kan icke Yara sann. 

Bil. E. 

Sednas!e sjöförsvarskomi!c, hvilken sammanträdde om 
llösten 1861, kom, enligt dagens då rådande åsigt, till det 
resultat att Sverige för den närmaste framtiden borde i sitt 
sjöförsYar . ega 6 st. pansarft·egatter, konstruerade i likhet 
med en namngifven italiensk pansarfregatt Komiten slutade 
sina förhandlingar i Maj månad år 1862. Innan betänkandet 
hunnit blifva tryckt och innan det framlemnades till Hans 
Maj:t konungen, erhöllos upplysningar, hvilka gåfvo skäl att 
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betvilla lämpligheten af den italienska modellen; och vid 
den 6 månader sednare församlade riksdagen, sattes det icke 
ifråga, hvarken att begära eller gifva anslag för den några 
månader förut föreslagna fartygcerten. 

Från alla länder har man nu likartade exempel, och 
att döma af hvad som föregår i de stora marinerna, måste 
man stundligen Yara beredd på allljemt fortgående förändrin
gar, samt iföljd deraf äf1en oförutsedda kostnader. lV!an må
ste derföre taga dagen som den kommer ock begagna sig 
af det bästa t1den frambringar; men om man uppskjuter be
hölliga regleringar med personalen, intilldess krigsfartygen 
erhålla sin rätta form, blir väntan helt visst lika lång, som att 
stå vid brädden af en flod och afyakta när den må sluta att rinna. 

Af Flottans nmarande fartyg äro alla de belärade ång
fartygen, med undantag af ett linieskepp, mer elle1· mindre 
amändbara till strid-, exercis· eller transport-fartyg; hvar
jemte fregatten "Vanadis" och kanske äfven korvetten ''Gefie" 
äro fullt tidsenliga för en "Alabamas" röle ute på oceanen. 

Jhad Yåra nuvarande rodd-l;:anonslupar och kanonjollar 
beträffar, är det naturli gt att de icke mer äro egnade att 
uppträda i strider emot nutidens sjökrigsmaterieL Man kan 
kke antaga att en fiende nalkas våra kuster med roddfartyg. 
Icke heller kan man förvänta att fiendtliga transport-flottor 
utsändas utan betäckning eller komoj af tidsenliga pansar
klädda krigsfartyg, hvilka sednare måste antagas, åtminstone 
under alla vanliga förhållanden, vara osårbara af det artil
leri, våra roddkanonslupar förmå att bära, samt ofelbart i 
stånd att förstöra hva1je roddflotta, som i deras när
varo och i farvatten der de kunde röra sig, försökte 
angripa konvojen. Det måste derföre anses vara slut 
med rodd-krigsfartygens fordna röle att strida mot fiendens 
krigsfartyg. Icke destomindre synas de, intill dess tjenliga
re materiel hinner ansl•afl'as, fortfarande böra användas, så
väl vid försvaret af stängsellinier och försänkningar, som 
till transportfartyg för delar af armen äfvensom för Skär-
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gårdsartilleriets eget manskap, dess landstigningsartilleri och 
förråder. I många fall vid strider emot landttrupper, lnilka nal~ 
kas stränderna af våra inre fanatten, äro äfven de amändbara. 

För att visa att åtminstone under närmaste framtid 86 
officerare ,·id det yttre sjöförsvaret är ett tillräckligt antal, 
hvilket dock enligt det föregående J'an ökas till 96, torde 
efterföljande beräkning vara tillfyllestgörande. Man bör dock 
ånyo förklara, att hvarje beräkning eller försök till förutsä
gelse angående beskafl'enheten och antalet af vå1· framtida 
sjökrigsmateriel, nu mer än någonsin måste anses såsom ett 
otillförlitligt arbete; men med förbehåll att ej bJifya så för
stådd, som om man ville uppträda med någon säkerhet, kan 
man vara berättigad uttala, att det )'ttre sjöförsvaret, ehuru 
tillökt med de 3:ne tornfartyg som nu äro under byggnad, 
inom närmaste 6 år )'tterligare bör hafva erhållit l snabb
gående ängkorvett samt l sjögående tornfarlyg, båda upp
gående till en sammanlagd ungefärlig kostnad af 2,400,000 
rdr. Man torde äfyen förslagsYis kunna antaga, att vid den 
tid dessa båda nya stridsfartyg blif,·a färdiga till tjenstgöring, 
skall af Flottans nuvarande ångfartyg efterföljande antal vara 
i tj enstbart skick, nemligen l linieskepp, l fregatt, 3 kor
vetter, 8 kanonslupar samt l transportfartyg. Dessa 14 far
tyg, i förening med de förutnämnda 3:ne tornfartygen samt 
de påräknade 2:ne nybyggnaderna, klargjorda alt gå i strid, 
skulle erfordra nedannämnda officerspersonal: 

Stab . . . . . . . . . . 1 Flam;rr.an 1 Res-em:tsolf:r 2 1\apt:r el. Subalt:r. 

llinicsl;epp . . . . - 1 " . 8 
1 fresa tt .. ..... -
3 korvetter. . . . . -
8 lmnonslupar ... -
1 transporlfartyff - , 
1 ny korvett .... -
4 sjöffåcndc torn-

1 
3 

fartyg . ...... - 4 

,. 

" 

" 

S:a 19 fartm . . . . . . . 1 I•'lagsman 11 Regem:tsolf:rc 

5 
12 
8 

4 

16 

" 

" 

" 
56 l(apt:r el. SuLalt:r. 

• 
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Alltså erfordras för ll.it i krig utsända Ileuna antagnings· 
Yis påräknade flotta, 68 officerare. Förslaget upptager dock 
för det yttre sjöförsvaret 96 officerare, lwaraf följer, att 28 
officerare finnas att tillgå utöfver det antal som erfordras 
för den aktiva sjöljenslgöringen. Ett så stort antal som 28 
officerare i reserv synes vara tillfyllest för staber i land, 
för stationsljenslgöringen samt för beräkning af tillfälligt 
sjuke m. m. För öfrigt bör icke förbises, hvad ej nog ofta 
Jum upprepas, att den kraftigaste förberedelsen för kriget, 
är att under freden ej tillsätta flera officerare än som kunna 
sysselsättas med fullt tillräcklig sjö ljenstgöring och sålunda 
bibringas den krigsbildning som innebär Yana och säkerhet 
i tjensten ombord. De1jemte slår det alltid öppet, såsom 
förut redan är nämndt och brukligt inom alla andra mari
ner, att Yid opåräknadt vidsträckta krigstillfällen, ytterligare 
öka onicersantalet genom utskrifning från krigsskolan och 
förhyrning inom handelsflottan. 

Det antal af 77 officerare som nu genast skulle till
sättas vid Skärgårdsartilleriet, och hvilket i mån af till
komna nya fartyg kan ökas till 86, grundar sig på en med 
det föregående likarlad beräkning. Samma förbehåll måste 
äfven här uttalas, att efterföljande uppställning af fartygs
materielens framtida antal och beskalfenhet ej måtte miss
tagas för ett bes!ämdt förslag. Det synes dock icke vara 
någon öfverdrift i anspråken om man antager, att under 
loppet af närmaste 6 år Skärgårdsartilleriet erhåller 3,000,000 
rdr i nybygnadsanslag, - samt att vid slutet af dessa 6 år 
2:ne bataljoner landstignings- och bombkanonslupar återstå 
af den nuyarande rodd-kanonbåts-materielen. Dertill kan i 
beräkningen ingå l pansarklädd kanonångbåt efter modellen 
N:o 2 uti Öfrerste Ljungstedts förslag "), Jnilken redan är 

*) I Pnli!jhet med unrll'ådda order har Öfversle .Ljunffsledt, Sekunrl· 
chefen for Hollans J(onslruklions-k ih', inlenmal förslag med ritnin[:ar och 
koslnadsberälm in[:a r· på pansarklädda kanonångLåfar. Förslaget, framkal-
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anbefald till byggnad och för hvilken medel finnas. Sålunda 
förutsatt, att Skärgårdsartilleriet under närmaste framtid af 
6 år erhåller 3,000,000 rdr, skulle detta vapen vid slutet 
af nämnde tid eller kort derefler, kunna ega följande far
tygsmateriel, hvilken vid krigstillfälle erfordrade nedannämnda 
officerspersonal: 

Flar,g- Rer:emcnts- Kaptener el. 
ntan. offiet·rare. Subalterner. 

Stah L 1. 2. 

6 pansarklädda kanonånr,båtar 

en!. N:o 1 af Öhersle Ljung-

stedls I'Mslal). n. 12. 

2 en l. N:o 2 af d:o d:o 2. 4. 

12 en l. N:o 4 af d:o d:o 1. 12. 

l minfarl yg en l. förslag af ut-

liindsk inr,eniör 2. 

7 lanrist ip,·ninrrs-arlillcri-biit ar· . 1. 3. 

2 ,1 gamla modellen rodd kanon-

hålar . rl . 
------

1. 1"1. 10. S:a 52 fartyg. 
Vidare för sjöflisl ningarna (Carls-

kronas och Waxholms). 2. 10. 

Alllså inalles officerare 1. 13. 50. 

------
Jadt genom el( föregå ende af enskild in[:eniör till pristäflan inlemnat, 
upptager 4 modeller, hu!'rudsakligasl sk iljaktiga geno~ de olika dimen
sionerna. Alla äro dc docli så små all de kunna gå rgenom Göta kanal 
och inkomma på våra slora insjöar. De äro hvar och en heslyckade med 
blott en kanon, men å modellerna N:o 1 och N:o 2 är denne en 460-
pd{j, vägande 44,00,0 sk51t)· 1\lodelll'n N:~ 1 förer. sin kanon uti ett pan
sa dom bygdt af plåtar, hvillw i medeltjocklek !tllsammans ut(löra _7 ~ 
tum men som kan ölias till ·JO tum, ulan all fartyget hehöfvcr hltfva 
slör;·c (in all det kan eä (lCnom slussarna å Göla kanal. Delta lilla far
tyg, bcrälwadl all &öra 8 mils fart och all kosta 250,000 rdr, kan i skiir
gårdsterränf: tryp;et anl)ripa den slörsta pansarfregatt, enär denn~ hvarkcn 
har så erofl artilleri eller så tjock pansarbeklädnad som kanonbaten, men 
erbjuder en tiofaldigt större skotlyta. Dcrjemlc kostar pansa:fregattcn 6 
a 7,000,000 rdr. - Modellen N:o 2 är berälmad att kosta Cirka i40,000 

l N
. ' som är heslyckad med en 68-pdg l1anon vägande 30,000 r< r. .o q, 

skålp., Jigr,er endast 4 i fot djupt och kosta: c:r~ia 8?,0?0 rdr. Skilr-
eårdsvapnet erhåller snlunda' en fartygsmatenel som almlllslonc fol' det 
narvarande motsvarar tidens alla fordringar. 

14 
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Förslaget upptager 86 officerare, ln·ilkas antal således 
lemnar ett öfverskott af 22 officerare för staber i latld t , s a-
tionstjenslgöring, sjuke m. m. 

Norrska sjöofficerspersonalen, hvilken är afsedd till be
fäl såväl för landets yttre som inre sjöförsvar, utgöres af 
endast 84 officerare. Det här framlagda förslaget upptager 
srenska sjöförsvarets officerspersonal till 163 offleerare _ 
all tså nära dubbla antalet - men bereder dessutom tillfälle 
att kunna göra en tillökning af 19 officerare, d. v. s. inalles 
182 officerare. När så är förhållandet, måtte man på frå

gan : huruvida det för ' 'årt yttre el! et· inre sjöförsvar nu före
slagna officersantalet kan vara otillräckligt, med Yisshet 
kunna sovara, alt ännu på flere år är faran denidlag ingen. 
Simlie ater en motsatt åsigt vilja göra sig gällande, nemii
gen att det föreslagna officersantalet är för stort, tinnes icke 
något hinder, nät· bevisen derför blifva öfvertygande, att 
göra en ytterligare reduktionen. De, enligt förslaget, in
dragna · ofllcerarnes antal är dock nära dubbla antalet af 
hvad 1862 års sjöförsvarskomite föreslog till indragning. 

nu. G. 

Af tvänne skäl äro löner och inquartering vid skär
gårdsartilleriet föreslagna något högre än vid Flottan. Det 
ena har redan länge gjort sig gällande, genom den förhöj
ning af 25 procent på inquarteringen Officerarne vid Stock
holms station erhållit, emedan det är dyrare att bo i Stock
holm än i Carlskrona. JI.Ien då icke blott hushyran utan 
äfyen !1ela Iefnadskostnaden är högre, synes det ej vara mer 
än följdri ktigt att äfven lönen och ej ensamt inquarleringen 
blir något större för den del af sjöförsrarets oilicerspersonal 
som erhåller hufvudstaden till centralstation. 

Det andra och vigtiga re skälet för olikheten i de före
slagna lönerna är den betydliga sklllnad som, i följd M de 
båda vapnens olika beskaffenhe t, måste ega rum i tidsläng
derna för officerames sjökommendering inom det ena och 
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andra Yapnet. Om man företrädesvis håller sig vid de mel
lersta och lägre graderna, samt undantager de officerare 
som årligen användas till sjömätningar, kunna Skärgårds
artilleriets officerare icke påräkna mer än ungefär 2:ne må
naders årlig sjökommendering, hvaremot officerarne inom 
samma grader vid Flottan böra i medeltal komma att erhålla 
5 eller 6 månader. Det dagtraktamente officern åtnjuter 
under sjökommendering, ltvilket i allmänhet är tillfyllest för 
utgifterna under kommenderingen, är olika efter de olika 
farval ten som besökas, livarigenom örlogsofficern stundom 
har 100 och 200 procents förhöjning på hvad som bestås 
för kommendering invid rikets kuster. Om emellan de båda 
vapnen jemförelse göres af årliga inkomster i t. ex. lägsta 
regementsofficersgraden, Inarest olikheten emellan de före
slagna lönerna är störst, kan man utan fara för stor miss
räkning antaga nedanslående siffror : 

Föreslagen lön ......•.... 
D:o inquartering ..... . 

Ekiperingspenningar för sjökom-
mendering .......... .. . 

Sjöaflöning för 2:ne månader med 
tillägg för befäl å bataljon-kanon-
slupar .............. . 

Sjöaflöning för 5 månader med 
tillägg för befäl å korvett samt 
100 procents förhöjning för 2:ne 
månader .•............ 

Porlionsersättning under sjökom

l l 
,

1

1\omm.-1\npt.l MaJ·or. 
2:dra klass. 

,--+----·i 
R:dr. 

3,000 
250 

140 

1,417 

H:dr. 

3,500 
400 

70 

:!50 

menderingen, ungefär . . • . . . . 1---7_5_\--· 30 
Summa 4,882 4,~ \ 
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När sålunda de ekonomiska fördelarna, enligt all sanno
likhetsberäkning, falla på örlogsofficerns lott, äfven i den 
grad hvarest de föreslagna lönerna äro mest olika, måste 
förhållandet blifra ännu mer så i de andra graderna, der 
skilnaden dels är mindre, dels ingen; och när dertill kom
mer, såsom förut är nämndt, att utgifterna äro större för 
officerare i Stockholm än i Carlskrona, samt att befordran 
måste blifva trögare Yid Skärgårdsartilleriet der kåren är 
fåtaligasl, så följer häraf att om anmärkning skulle göras 
emot de något större lönerna Yid Skärgårdsartilleriet, är det 
denna anmärkning men icke den föreslagna lönfördelningen 
som innebär orättvisa. För att än ytterligare visa att de 
föreslagna lönerna, vare sig rid det ena eller andra nltmet . k ' eJ unna anses Yai·a för högt tilltagna, anföres efterföljande 
jemförelsetabell, upptagande de nuvarande lönerna \id Kong!. 
Maj:ts Flotta jemte lönerna rid Svea Artilleri samt de före
slagna lönerna för Flottan och Skärgårdsartilleriet. 

-
1\ongi.Maj:b···l Fl . Sldirg~rds - ~- Svea Flo'ta ottan. ·' ,. ,, . •· · .~ r,t l'rtet. .Artilleri. 

Lö~~~~~; Lö~l Lön. jtnqv
1 

Konteramiral . :. . . . 6,000 540 6,000 540 G,OOO 1750 - - j 
Kommendör el. Ofverste 4,500 360 4,500 400 4,800 750 6,000 750 j 
Kom.-kapten l:a klass{ 4,000 l el. Öfverstelöj!nant 3,500 360 4,000 400 4,000 550 4,500 550

1 

Major el. Kom.-kapten{ 3,000 240 3 000 250 3 ~oo 400 4 000 4001 af 2:dra klass . . 2,500 ' ,u ' l 
Kaptenlöjnant eller { 2,200 96 2,500 ~ _ {3,000 _, Kapten . . . . . . . 2,000 2 ooo bO 2,500 22D 2,400 22Dj 

' 2,000 l 
Premierlöitn. el. Löit- { 1,200 1 200 { 1 2()0 l J J 7') ' 75 l 200 150 ' 150' uant . . . . . . . . 1,000 ~ 1,000 ' ' 1,000 / 

1
1
Sekundlöjtnant el. Un-{ 800 72 800 l l derlöjtnant . . . . . 

1 
600 f 600 75 800 150 800 150! 
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För officer vid Flottan stationerad i Stockllolm, är in· 
qvarteringen lika med den i motsvaranlie grad vill Skär-
aårdsartilleriet. ( Se p ag. 20.) o 

!llil. n. 
Dessa 39 dagars öfningar för skärgårdskriget blefve 

dock icke skärgårdsartilleriets enda ex.ews- eller sjötjenst
göringstid. Vid stationen skulle sommaröfninga1:~~a __ al.ltid 
börja med daglig exerci3 ntan inmönstring eller SJOaflonmg, 
såYäl ombord å fartyg som på land, och kunna utsträckas 
flera mil utanför stationen. De afdelningar af Skärgårds
arlilleriet som blefve stationerade Yid sjöfästningarna, och 
således skulle ligga alltjemnt ute i skärgården, kunna under 
hela årets lopp hafva mångfaldiga öfningar både ombord å 
fartyo· och på land, hvanid exercis-anslaget endast undan
tags\~S behöfde an l i tas. Dessutom blefYe ej så få af Skär
.,.årdsartilleriets orncerare tunis Here somrar ärad oafbrutet 
~pptagne med sjömätningar, utan att kostnader: derfö~· dr~1h· 
bade exercismcdlen. Häraf synes alt Skargardsalyllenets 
praktiska öfningar icke skola blif1a otl1lräc.kliga. A~1et; Yid 
Flottan kau saknaden ar tillräckliga ex.erc1s-anslag 1 nagon 
mån al:hjelpas medelst särskilda anordningar, hYilka icke 
heller skola uraktlåtas. 

Såsom ledning Yid bedömandet af den nöthändiga skil-

d l
. la··nrrd ao exercis-liderna för de båda olika yapnen na en , · ' anföres exempelvis efterföljande approximatil'a beräkning för 

rekryt bildningen. 
Ombord å örlogsfartyget bör båtsmannen först och främst 

Yara artillerist samt kunna bruka handvapen, oclt derjemte 
kunna styra, ro, hyfl'a lod, beslå och ref,·a segel, upp- och 
nedta.,.a rundhult samt sjömana och laga segel. Till en del 
kan ~apenföringen ät\ensom sjömansarbetena läras ~1en~~1a 
på stationen, men för alt kunua tillämpa dem ute pa SJOil, 
måste han erhålla en flerårig öfning på sjögående fartyg. 
så t. ex.. kan i stationen::; exerci s~;kola inläras handgreppen 
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och bruket af kanonen, men för alt i sjögång, ombord på 
fartyget som rullar, rätt handtera kanonen, erfordras en myc
ket lång öfning under sjökommendering. Sak samma gäller 
om styrning, lodllyfning samt handteringen ar segel och 
rundhult:. 

Ombord å skärgårdsartilleriets fartyg, hYilka äro utan 
tackliag och rj annat än flytande lavetter, behöfYer en man 
af båtsmanshållet endast vara artillerist, knnna begagna 
handvapen, styra, ro och hyfva lod. Exercishuset å statio
nen är härvidlag en nära nog lika god skola som den fly
tande lavetten, hvars krigstheater är skärgården. Styrning, 
rodd och lodhyfning måste läras på vattnet;, men kan dock 
lika väl ske å lämpligt fartyg vid stationen som ute på sjö
kommendering. Sedan stationsundervisningen blifvit bibrin
gat!, är några månaders !jenstgöring ombord å inmönstradt 
fartyg tillfyllest för att inlära rouline ombord samt kanoner
nas handterande på ett inne i skärgfmlen rörligt fartyg. 
J.VlanöYern med landstigningskanonen kan fullt Yäl inöfvas Yid 
stationen. 

Om man nu antaget· att rekryten, såYäl vid Flottan 
som Skärgårdsartilleriet, kan på ett års tid inilenila hvad 
å stationen bör inläras, och att således tiden och kostna
den för denna stationsundervisning äro lika vid båda vap
nen, måste man dock för rekryten vid Flottan beräkna minst 
trenne års sjökommendering, innan han kan anses hal'va 
förvärf1at örlogsmatrosens mångsidiga yrkesskicklighet. En 
båtsmans sjöaflöning jemte portion för 3:ne års tid kan 
icke beräknas till mindre än 6()0 rdr. Vid Skärgårdsartil
leriet deremot bör en rekryt, sedan han erhållit ett års un
denisning å stationen, med sex. månaders sjökommendering 
eller inmönstring å fartyg kunna inhemta den vana och de 
kunskaper som erfordras för att göra honom tillfyllest tjenst
bar å den flytande lavetten. Båtsmannens sjöafltining oeh 
portion under sex. månader, hela tiden å svenska farvatten, 
belöper sig till högst l 00 rdr. 

·' 

21H 

Alltså erfordras för rekrytbildningen vid Flottan unge'
fär 4 år oclt 6GO rdr, för d:o vid Skärgånlsartilleriet l ~ 
år oeh 100 rdr. 

Bil. l. 

Efterföljande utdrag m det program å läroböc~er och 
lärokurser som är faststäldt för undervisningeu vid F lottans underoffic~rs-skolor, visar hvilka lärdomsprof hnuje matros 
och kanonier måste genomgå, innan han kan blif\'a befor
drad till Underslyrman eller Underkonstapel, d. v. s. tillläg
sta graden underofficer. l den så kallade llörberethuule klas-
sen erfordras: 

a) Arithmetik. 
Allmän kurs t. o. m. satmr.ansalt Resula dc lri och Intresse-

räkning. 
Stu,.,.e 

li[jalions

riilminf:. 

kurs. Den allmiinna 1\urscn samt derulöfvcr Hahatl-, Al
och Bolav,s-riilmin[j, Ränta l'å ränln, I\edje- och Vexel
P. E. Cronhjchns Elementer 5: lc uppla[j<lll. 

b) ProlJOrtiousliirMI. _ . Altmän kuTs. fhacl som härom afhandlas i P. E. CronhJdms 
Elcmcnlct·. 

S örre kurs. Delsamma mrd full sl:inrlisa bevis för satserna. 

) Lä1·au om J,ogaritlnncr. . , c 
1 ll .. , ·s l' o-·t·bcrcd·mrle afhandlins ar om Loearttlnncr af .b. .1: man h:Ul • . l 

G. af Klint; i allmänhet utan bc,-is för satserna .. 
S tii1'1'r kurs . })elsamma med full sländip;a bcns. 

d) AlgelJra. 1 ~,.,,,·s E·lemcnlcrna i Alp;ebra, jcmte serier och Josarit t-A~~ ~ - v d mer. Dc fem första kapitlen, uf,·ensom nneon l;änncdom om 2: ra 
l. . l-Iärift-llll undanla<' CS 1 :sitt eraelens cqnaltoner PTaelens Cfjll U tOtlrt · " '' il l l- t och bn isct för l3iuomial-theorcmct. med ~ra o JC ,an a > k .. ' J) 'lJitn'inna hursen jrmlc 4:d ~ , 6:1.e oeh 7:de ap. Storre KUTS . en c. • { 

'13 o' t r·· o Binomi :li-lheorrtnc! undanlelf:C~. scunl scncr. ev LsC OI 
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e) Geomett·i. 

Allmän kurs. Plancmelrien och St,•rcometri rn nfP. E. Cronhjelm 

S turre k11rs. lle sex fö,· sta, samt H:te och 12:1c Löckernn i Eu

clides, med undnntarr af Levisen fö1· 5:te bokens ]H·opositiuncr, till 

den utfiil'lif,hel som fiirckornmer i dc af fl. R. Bråkenhjelm utgifua 

elementer. 

{J Plan Trigonometri. 
Allmån kurs. t>Jnn Trigonomcfl·i af E. G. af J(Jint §§. 24-47. 

61. 62. 67- 70. 72. 73. 75-89. (1840 å1·s upplap,·a) samt ded uk

tion af dc mest OLJJJ(lp;iinp,·lig·a Trit;onomct,·iska fOI'mlcma. 

Si<!rre kllrs. n en allllliillna kursen, jcmle alla dc med r;•·öfJ'e 

st il fr yt"kla trigonometriska formler i ofvannämnda lärobok. 

g) Nlekanil~. 

Allmein brrs . FiiJ'sla f, l'und vma till mekani.kcn af J. F. Ehren

stam l. o. 111. 4:de kapitl et, med llllllan! atl af mindre vi1;tiga satser 

och hcYis. 

Större km·s . Summa hirohol< fullsUindi t:t. 

Il) Koniska scl<tiont~r. 

Altmån kurs. l'unktcrs och linicrs hes!iimmandc p,·cuom koonli

nalcr; bcniim nin(j och tilhimplic-a er,cnskaper af dc l<roklinicr som 

upplwmma ff<'nom koncus sl<ii rninga r af plane1·. 

Större kurs. Detsamma, jeml.c bcs liimmnnrlct nf niirnnda hokli

nicrs equal.ioner. Analyti sk aeomet ri af Jocl; niek. 

Sedan matrosen behörigen genomgått denna "Förb ere

dande klass", först då får han bötja den egentliga under

officers-skolan, Inarest han, för att blifya t. ex. Underkon

st.apel, Yid are måste genomgå en kurs i Sjö-A•·tilleri, För

skansningslära och ltcglemcntcn, samt efter bcskrifning och 

koustl·uktioustabeller Uflflgöra lättare artilleri-ritningar. 

Utan att hafya genomgått dessa lärdomsprof, är det icke 

medgifvit en matros, hur duglig sjöman och praktisk artil

lerist han än må vara, att blifva befordrad till Underkon

stapel, som dock är lägs ta graden underofficer. Det är en

dast i svenska marinen matrosens arbetskraft riktas åt ett 

dylikt kursläsande, hvilket också, enligt hvad erfarenheten 

f 
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tillräckligt visat, Icke är till mycket gagn för tjensten, men 

deremot, såsom förut redan är nämndt , mrdfiir flera betänk• 

liga olägenheter. 

Bil. K. 

Nedanstående tabell visar skilnaden emellan de nuYa· 

rande och de fö reslagna underofficerslöne rna. Enär Styr

män, Konstaplar och Skeppare ha fya lika lön i samma grad , 

upptages endast de förstnämndes löner: 

-------·~ l\ongl , ~L,j: l~ ~ - ~~o~ t.:-, Skärgllr_ds-j 

, cf.l~,. j ; ;;l'"~~~~ 
Flaggstyrman el. Flaggjunkare . . 800 3G 800 \ 50 800 1100 

ÖfYerstynnan el. styckjunkare . . 600 36 650 l 36 700 80 

{ 
550 . l l 

Understyrman el. Sergeant. . . 500 36 l 550 
1 

36 GOO l 80 

De nmarande in(1varteringarua äro höjda 25 procent 

för nnderofficerarne likasom för officcrarne vid Stockholms 

station. 

llil. L. 

Ombord å engelska, holländska och amerikanska ör

logsfartyg, bYarest den stora mängden af besättningen ut

göres af värfyadt folk från snart sagclt all a länder, äro ma

rinsoldater bellötliga såsom en polis-trupp till stöd för di

sciplinen. På det svenska örlogs-fartyget är förhållandet 

annorlunda. Der består besättningen hufrudsakligast af båts

manshållet och Flottans fasta matroskfu·, ll\a remor marin

soldaterna utgöra en YärfYad trupp af allehanda folk, från 

olika landsdelar. De Ilafra också ombord i\ rartyg varit 



222 

m_~r ansedde som en paradtrupp än ett stöd för ordningen. 
For landstignings-strider äro båtsmännen redan nu så exet·
cerade att frånvaron af det fåtal marinsoldater som hittills 
utgjort en del af besättningarna, ej blir någon känbar för
lust, och hrad beträlfar honnörs-tjensf.göringen på halfdäck 
vid kajutdörrren m. m. är dylik tjenstgöring för båtsmanne~ 
en, i militäriskt hänseende, väl behöflig lyftning. 

Sammandrag af åtskilliga ({ongl. Brcf~ För
ordningar, Generalorder m. m., utgångne 

från Sjöförsvarsdepartementet 

(Kong!. Bre f.) 

Den 25 April. Premierlöjtnant J. C. Ost crman har erhållit 
3 års jjenstledighet för att ingå i kejserlig fransk örlogs
tjenst. 

s. d. Dc officerare af flottan, som kommenderas till exerc is 
under sjiiexpeditionet·, skola, utnn hinder af l mom. i 18 
§ af Sjöaflöningsreglementet, vid de tillfällen eller för de 
tider,- då, enligt berörda regl emente, sjöa!löningen bör 
utgå utan förhöjning, ega aU, i stället för IJi tl ills bestådda 
trefjerdedelar, åtnjuta full eller hel enkel sjöaflöning efter 
innehafmnde grad , äf\ensom alt det sålunda förändrade 
stadgandet skall från nästinstundande Mnj månads början 
tillämpas. 

(Generalorder.) 

Den 4 Maj. Sekuudchefen för flottans konstruknonskår, öf
versten m. m. A. Ljungstedt skall resa till Stockholm för 
att tjenstgiira såsom adjungerad ledamot i k. Förvaltningen 
af Sjöärendenn. 

Den 5. Raptenen m. m. A. F. PetJerscn, premierlöjtn. frih. 
F. W. \'011 Otter och sekundlöj tnnnt C. A. Puke tillåtas 
emottaga och bära, den förstnämnde officerstecknrt och 
de 2:ne sistnämnde riddartecknet af Tnnesiska Nishan 
l ft ekhar-orden. 

Den 6. En kanonångslup, en landst.igniugskanonslup och en 
kanonjoll skola, under beräl af instruktionsofficern i ar
till eriexercisskolan jemte 2 oflicerare och med hesiittnin
gar af i exercisskolan kommenderad! manskap, utgå på 
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14 dygns ex.perlit.ion i skärgården till öfvande af målskjut
ning m. m. 

Den 9. År.gfregatten Vanadis och ångkonetten Gel:le skola , 
efter deras återkomst till Carlskrona, Inspekteras, afrustas, 
uppläggas och afmönstras. 

Den 23. Tygmästaren vid Stockholms station, komm.- kap t. 
m. m. A. von Fei litzen, skall, tillsamman med en artilleri
officer, anslälla undersökningar fö r utseende af lämplig 
plats för skju!Jiirsök med rellla d e grofya kanoner. 

Den 27. Fastställdes nytt formulär till loggbok för K. M:ts 
flottas ångfartyg, att tjena till underdånig efterrättelse. 

Den 30. Lotsdirektören C. Ll. Lilli ehö ök har erhållit 2 må
naders tjenstledighet fr ån den 7 Juni att vislas inom eller 
utom riket. 

S. d. Andre majoren Yid marinregementet Ll. E. Forneli 
skall inställa sig å Axevalla den 22 Juni för att tjenst
göra under öfningslägret. 

------- - --

Föl'ändl'ingar tnom i\ongl. Maj:l s Flolla. 

Befordring: 

Den 9 Juni. Till underlöjtnant Y id marinregementet: 
utexaminerade kadettkorporalen V. fl. liocl>. 

Dödsfall : 

Sekundlöjt.nanten A. E. Palnnder, den l Juni. 
Löjtnanten på flottans expektans-stat C. F. von Wachen

felt, den 2 Juni. 




