
Häfte N:r 5, 1865

28:de Årgången

Carlskrona



169 

B. 

Yttrande al föredragande i 2:a vetensliapsl&lassen. 

Anm. 1. Sednaste Artilleri-exercis-reglemente föreskrifver, i lik

het- med före gående reglemente, att vattentunnor skola fiunas i mar

sar och röst. Mät·stunnorna tilldelas sprutor. (Ex .-reglem:t sid. 3 
punkten 6). 

Vid klart skepp till drabbning skola 2:ne laddare hemta våt sva

bel, 2:ne handllangare ställa läskbaljan midskepps, fylla den med 

vatten, och hemta handsvabel o. s, v. (Ex.-reglem:t sid. 21) . 

Eldsläckningspyts sl,all finnas, en för hvarje lwnonbetjening -

Artilleri-, lnveutarie- och Utrednings-reglem:t för 1\ongl. Maj:ts flottas 

seglande fartyg och ångfartyg - hvarföre anmårktlingarne härom, i 

hv~d som kan rör:1 reglem enten, torde kunna förfalh; och h vad vatten

reservair beträffar, bar man· troligen elen bästa och största utomkring 

fartyget, tillgänglig genom spolpumpen, som uppbördstimmerman med 

öfrige pumpar skall klargöra. (Ex.-reglern:t sid . 23) . 

Anm. 5. Att skolundervisningen vid l<anoncxercis bibehålles för 

länge, kan icke annat. iin inverlia menligt, i flere än ett afseende, på 

fartygets försättande i st t iclbart skick på möjligast kortaste tid. Ge

nom de sttlmliga rättelserna uttröttas kanoobotjeningarne, såsom t. ex . 

vid riktning, ~lå såväl kommendör som sekundkommendör innehafva 

en tröttande stäl ln ing. och batteribefälhafvareo, för att rätt3 en sär
skild kommendör, tilter de öfriga fortfarande qvarblilva i riktnings

ställning. följelen blifvet· oftast, att den utsträckta venstra handen, 

högra lwäet och ågat öf1~ransträngas och trötlas o. s. v. 

näst vore derföre att, sedan und er flere dagar fortsatt enskildt 

exercis - instruktör för hvarje pluton, e11\'r heldre för hvarje ka

non - vid sammanöfuiug i divisions- ell er batteri -exercis, icke någon 

rällelse fick ske förrärt vid "hvila". Någo n svilrighet för befäl ocb 

underbeftil att ibfigkornma de begi\ngna felen, bör ej if t ågakomrna, om 

korta exercis- och hvilost.under onwe xb. 
AU alltid ulim undantag vid ombyte af st ridssida ladda och för

säkra gamla sidans kanoner, anses äfven oHimpligt, och kuode väl 

reglementet Jemna förtroende till batteribeftilhafva re att bedömrna nöd

vändigbeten bäraf. 

Anm. 7. De olika surrningssäll Artilleri-exercis-reglementet före

skrUva äro säkcrlrgeo, om surrniogro verkligen verkställes enligt regle-
12 
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mentet, fullt. tillförlitliga i de fl es ta fall, mt~n utomdess angifver s5vUI 
samma reglemente, som sjöar tillerikurscn, utvliipr att vid sersicilla 
omständighet(• r och tillfållen förstärka surrningen; och <lä allt de tia 
är nogsamt känclt, gäller stiker ligco ~nmärlmingen en uralitli\tentld, 

att icke noga iakttaga rrglomentet. 

c. 
Till Kong l. Örlogsmanna-sällskapet! 

Det af [{ongl. Orlogsmanna-sällskupet åt undertecknade, ege~>-

skap af föredragande för 3:e och 5:e vetenskapsklassern3, lemnadr:r 
uppdrag att afgifva yttrande öfver 2:a punkten ,1f de, af herr kom
mendörlwpten Meister samm<mfattade, anmärkningar med anledning 
af den uppvisning, som egt rum med åtskilliga kronans fartyg, hvilka 
sisUidet i\r varit utkommenderatie på expedition från denna station, 

få vi äran bärmed fullgöra. 

Såsom yttrande torde göra til!Cyll cs t att åberopa de åsigter rö
rande denna <lngeWgenhet, som vi ~ egenskap af kornite-ledamöter re
dan förut uttryckt i det betänkande, som af deH år 1851 nedsatta 
komit6 för sjukvå rd ens ordnande vid 1\ongl. Maj:ts flotta afgafs, i 
hvilken komite, utom andra, jemväl förlattaren till anmärkningarne 
deltog, och i denna punkt. di\ delade öfrige komiterades äsigt. 

l{omiteens yttrande hade denna lydelse: 
"Dessutom bör ;'\ alla fartyg vid klart skepp be1·edas plats under 

trossd~ck, så att de blesserade eller sjuke kunna der emottag~s och 
vårtlas, i hvilket hänseen •ht nödige madrasser m. m. böra vara der
städes utlagde och i ordning, sil· att icke hinder möter rör att af de 
blesserade eller sjuke genast kunna begagnas." 

Skälet, hvgrföre komiterwo ej uttryckligen fordrade, att plats 
borde på förband vara beredd uHdcr trossdäck, för emotlagaode vi:l 
tillfälle af strid af sjukn elter blesserade, ehuru önskvärd en s:'\dan 
sak framställde sig, och ehuru lwmiteradc hade sig bekant, att a en 
del utländska krigsf~rtyg såd~nt ingick i elen primitiva inrednill~ell, 

finnes väl ej uttryck t i berörde betänkanqe, men var: aH komiternde 
vid jemförelseo cml'!lar; ,\c olika certerna af äldre och nyare fartyg 
vid kong!. svenska tJotlan och dem ~r ntländska mariner, hvarå eg 
stlrskildt sjukrum under trossdäck förefanns, funna så väsendtliga 
skiljaktigheter hvad hufvuddimensioner och följaktligen utrymme be-
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bd•äiTar, utt d•' icke trodde si5 böra pöyrka eller tillråda en sak, 

som det skulle va rit ;lbsolut omöjligt att utföra. 
Do f~rt ygsbyggna der, hvilka tillkommit sedan sagde beWnkande 

11fgafs, äro •·j, , nligt vii r tanka, egoade att i någon m>•n rubba h vad 
nt'r ut.i hlifvit utfnladt, rörande denna angelägenhet; och clet lir der
ft\rc fot t.farantk v'ir öfve rt. yge lse, att i kong!. svenska flottan ej ännu 
ftirc!inncs nfi;:ot fartyg af den storlek, at t ett specielt och i öfrigt 
!Umpligt rum för i s tritl blesserades inr ymmande kan Hfses. 

Carl skrona den '22 Mars 1864. 

A. LJUNGSTEDT. SAM. MÖRCL\ . 

D. 
Till Kong l. Örlogsmanna-sällskapet! 

Som sv5righeter mb\t att, enligt l~ongl. Örlogsmanna-sällskapels 
beslut, till samman~ med för ,.rl t·ögam~en för l :a vetenskapsklassen af
gif,·a ytt ran ue öfvcr 4: e pnnkten af de, af herr kommendörkapten 
Meister sammanfattade, aumärkningu med anleduing af den uppvis
ning, som Pgl rum med ~tskilliga frän denna station sistlidet år ut
kornrncodcrado f:Jrt.yg, får jag, med förbigående af fr~gan orn änter
draggarf' ;indamfils ~ nligaste manövrerande å v:'\ra fartyg, inskränka 
mig till yttrande af några ord om dessas vi:;t, och svårleken af de 

dem tilldelade kettingar. 
Vigtt'll af äntenJ•·aggörne för kong!. flottans fartyg varierar emel

lan 1 i ii sp. och 2 ~ t is p., ocil l:iukdimcnsionen af dem tilldelta ket
ting<11·, från ,1 linier till 5 linier. Detta passar tydligtvis så föga in 
p~ den nedsii\tando beskrifning af de änterdragga •· och kett.ingar, 
h vilka skola ilaf,•a blirvit förevista ombord p :'l far t ygon, att det måste 
antagas, att det mindre slaget af draggar, hvilka tillhöra fartygs-in
ventar; et, eller kastdn1ggar , blifvit förevista i s tället för äoterdrag
garne, hvartill orsöken torrle få sökas antingen deruti, att änterdrag
garne af fartygsb .•f;ilet ej blifvit medtagne ombord, hvilket någon gång 
hände1• med inventarie-persecllar . lwilka upptaga mycket l'llm, eller 
ock, att de varit sii s1·;lrt åtkomliga i rummet, att man föredr3git att 
producera den sannolikt lättare till hanns liggande kastdraggeu. 

Carlskl'ona den 2'2 Mars 1864-. 
A. LJUNGSTEDT. 



Sammandl'ag af åtskilliga Kongl. Bref, Föi'
ordningar, Generalol'der m. m., utgångne 

från Sjöförsvarsdepartementet 

(Kong!. Bre f.) 

Den 6 Maj. Regementsläkare \id flotian erhålla lika in-
qvartering med kaptener vid flottan; 

förste bataljonsläkare lika med kaptenlöjtnanter; 
andre ba taljonsläkare lika med subalternofficerare, och 
extra läkare, förordnad att å någon af flottans stationer eller 

å dess depöt bestrida ordinarie läkarebefattning med lönen 
såsom arvode, den samma befattning tillkommande inqvar

. tering eller inqvarteringsersättning, såvida förordnandet 
fortfar öfver en månad. 

Den 1 O. Ersättning åt komiterade för behandling af frågan 
om Skepps- och Kastellholmames upplåtande till Stock
holms stad m. m. har blifYit bestämd för ordförande och 
hvarje komite·ledamot till 4 rdr rmt för hvarje arbetsdag. 

Den 24. Kaptenen vid SYea artilleri C. E. af Klercker, an
ställd såsom militär-attache i London, och ålagd att sär
skildt följa uppfinningar och förändringar inom sjöartilleri
Yapnet, har blifvit tilldelad ett anode af 1200 rdr nnt, 
att utgå från 5:t.e hufvudtitelns anslag till extra ut.girter. 

S. d. Kaptenlöjtnanten vid flottans konstruktionskår H. For
nell samt till hans biträde en qvartersman beordras att 
afresa till Stettin eller andra preussiska Östersjöhamnar 
i och för anskaffande af ekvirke till byggande af torn
fartyg. 

S. d. Förnyadt reglemente för presterskapet vid Amiralitets
församlingen i Carlskrona. 
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Den 3 Juni. En dykeriapparat, att begagnas rid förefallande 
behof', må för flottans räkning anskaffas. 

Den 7. Ett arrode af 2 rdr nnt må tilldelas hvardera af 
2:ne extra biträden, hvilka, på grund af meddelad före
skrift, innevarande år tillhandagått rid inwnte ringen af 
Carlskrona stations artilleri- och ammunitions- samt sink-• 
hus- och fastage-förråd. 

Den 14. Det belopp, Kong!. Örlogsmanna-sällskapet för niir

varande af allmänna medel uppbär, må, med beräkning 
från innevarande års bö1jan, ökas mert Fyrahundrade rdr 
rmt, att utgå af samma anslag, livarifrån förenämnda be
lopp hittills blifvit bestrid!. 

Den 29. Fem stycken pikar, efier en af kaptenen vid Ko
nungens 2:dra lifgarde 1\. von Kra:~mer konstruerad modell, 
må förfärdigas, och derefter försök, till utrönande af de
ras brukbarhet och förmodade företräde framför hHtiiis 
Yid flottan begagnade änterpikar, anställas . 

S. d. 12:e mom. i 72:a § af reglemeFJtet för styrelsen och 
ekonomien rid lloti<lns stationer den 28 Sept. l 836 er
håll er följande förändrade lydelse : 

"\'erkstad eller arlJetspost, der eld varit begagnad, visi
"teras före afringningen af äldste på s!ället, eller i niir
"mast be!iigna verkstad, tjenstgörande uml •:roflicer eller 
"mästare, eller ar annan uurlerof!icer eller mästare, som 
"af Yarfschefen blihit dertill utsedd; och ansrare den, 
"som risitationen !'örrättat, för att elden är räl utsläckt; -
"yarfschefen ege dock att till eldlisitations förrättande 
"beordra officer, då han pröfrar serskild anledning dertill 

"förefinnas." 

S. d. Så länge timmermansstatens i Carlskrona prorisio
nella ställ ning varar, må, efter framställning af varfsche
fen för Inarje serskild gång, de lärlingar vid enriskrona 
stations konstruktions-departem ent, som dertill föreslås och 
finnas kompetente, och som, enligt förut gällande före-
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skrifter, bordt karlskrlfvas, men hvilka nu, enligt K. Br. 

3 Juni 1862, icke kunna till lediga timmermansplatser 

uppflyttas, uppbära med 25 öre dagligen skilnauen emellan 

inneharvande och närmast högre dagspenning. 

S. d. Under denna dag har Kong!. Maj:t i nåtler fastställt 

''Reglemente för sjulwilrden vid Dess flottas stotione1·" ot:h 

i sammanhang härmed befallt följnude förändrade lydelse 

af punkterna C och D i 2:a mom. af 3:e § uti reglcmt'ntet 

för styrelsen och ekonomien vid flottans stationer, nem!.: 

C) Friln förste lälwren : "Förslag öfyer de för sjllkYår

den erforderliga förnödenheter och kostnaden derför." 

(Generalorder.) 

Den 2 Maj. Korvetten af Chapmans besättningslista ökas 

med en extra kadett: Alfred Christenson. 

Den 4. En svensk-norsk öfningseskader skall, under uefä l 

af viceamiralen, H. K. H. Hertigen af Östergötland, samlas 

å Hakefjord vid Göteborg den 16 Maj. 

Den 7. Sekonden å ångfregatten Vanadis, kaptenlöjtn. och 

ridd A. J. Af'zelius, jemte 2 sekundlöjtnanter från nämnda 

fregatt och en sekundlöjtnant från konerten Gefle, skola 

afpolletteras och beordras resa till Stockholm. 

S. d. De från Cher!JOnrg med ångfregatten Vanadis för flot

tans räkning hemtade 890 revolvers jemte 89,000 patroner 

skola till depötchefen för flottan i Göteborg öfverlemnas. 

S. d. Kanonångsluparne Gunhilds och Alfbilds besältnings

listor skola ökas med !war sin hornbl åsilf'<' . 

Den 9. Ängskeppet Carl : IV Johans alla knrronaJer skola 

för skeppets förestående expedition utbytas emot ett lämp

ligt antal af korv Lage1·bjelkes eller Nnjadens kanoner. 

Den l O. Eskaderchefens, viceamiralens, H. K. H Hertigens 

af Östergötland stab skall utgöras af: en flaggkapten : 

kommendören vid flottan och kommendören af Svärdsorden 
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C. J. von Diederichs; 2 flaggadjutanter, neml. kaptenlöjtn. 

och ridd. A. J. Afzelius samt kaptenlöjt.n. och ridd. Aug. 

Hjelmstjerna, och en expeditiouskanslist. 

Den 12. Löjtnanten vid marinregementet A. T. Vougt har 

uppå egen begäran blifrit enllcdigad från sin befattning 

vid kronoarbetskå.ren. 

Den 15. En expeditionspredikant skall tjenstgöra på eska

dern och embarkera å ångskeppet Stockholm. 

Den J 7. En kanonåugslup, en Iandstigningskanonslup, samt 

en kanonjoll skola rustas, för att 8 eller l O dygn uti 

skärgårelen öfva målskjutning, uneler befäl af instruktions

{)fficern i artilleri-exercis:;knlan, biirädd af 2 officerare, 

samt med besättningar af omkring '75 man ur exercisskolan. 

Den 23. Ynglingen L. T. Remohl fi.Jlå(es alt såsom passa

gerare åll'ölja kadettkonetten af Cl:äpman. 

Den 25. Underlöjtnanten vid ma rinregementet N. E. Lind

berg tillåtes att t. v. tjenst göra såsom suruumerär subal

ternofficer Yid kronoarhetsld\ren. 

:S. d. Löjtnanten vid marinregeme ntet J. G. Scl!mal!z skall 

såsom subalternof!lcer på stat tjeustgöra Yill kronoarbets

kåren. 

S. d. Sekundlöj!.nant A. V. E. Ila !man tjen ~tgur t. v. uti 

Sjöförsyarsdepartemeutet s kom mamlo- ex p ed i Ii ou. 

Den 26. Kanonångsluparne Bogland och Sn'nsksund skola 

rustas och tillhöra första fartygsbataljonen af de !.Yå, som 

anbefallts till rustnin~ Yid Stockhol ms station. Såsom 

chef å Bogland kommentleras kaptenlöjtnant C. A. L. Fries 

och å SYensksund premierlöjtn. och ridd. C. C. Engström. 

s. d. De hå till rustning vid Stockllolms station anbefallde 

fartygsbataljoner skola bilda en eskader uneler befäl af 

kommendören och ridd. A. R: W. Egerström. Eskadern 

skall inmönstra den 7 Juni. staben skall utgöras af en 

förste flaggadjutant och en kanslist. 



176 

Den 6 Juni. Sekundlöjtnant G. J. Sjöb1' rg har erhållit H års 
tjensl.ledighet tiil handelsojöfarts idk :ll !de. 

Den 8. Kommendörkaptenen rn. m. J B. Klema1t har er
hållit 2 månaders ljenstledighet, för att till hälsans rån! 
Yistas inom rike!; och skall kaptenen m. m. fri!J. C. Skog
man under tiden rara ledamot i kong!. fiinaltuingen ar 

· sjöärendena 

Den 14. Marimegementets manskap må å ler, till ra n l i g t 
och af författ.ningarne bestämdt anta! , permitteras. 

Den 15. De, genom nådiga Generalorder af den 4 sistlidne 
Maj, anbefallda öfningar i eskader skola upphöra. 

Den 23. Kanonångsluparne Gunhilds och Alfhilds besätt
ningslistor skola minskas med lnar sin kommend. officer. 

Den 27. En kanonångslup må anrändas till undersökande 
af prickames ställen å Grundkaliegrunclel. Fiirvall.ningen 
af sjöärendena bestämmer iu- och afmönstringstid samt 
meddelar i öfrigt nödiga föreskrifter. 

Den 13 Juli. En af de vid Stockholms station befintliga 
kanonångslupar s!älles till kong!. fönaliningens af sjö
ärendena förfogande, för att begagnas 1ld de undersök
ningar, som böra företagas inn erarande sommar vid Finn
grundet och Grundkallegrundet. 

Den 14. Kaptenen oth rldd. grefre A. Taube har erhåliit 
6 månaders förlängning å förut beriljad inrikes ljenstle
dighet. 

Den 16. Expeditionerna merl fregatterna Norrköping och 
Josephine inställas. - Kap:enlöjtnant Uln n skall uppresa 
till Stockholm. 

S. d. Ångske]Jpen S!or:kholm och Carl XfV Jo han, åugfre
gatten Vanadis och ångkonelten Getle skola inträfnl på 
Karlskrona redd den 31 de11na månad. 

Den 18. Kaptenen och ridd. F. Didron till åtes emotlaga oeh 
bära Kong!. Danska Dannebrogsorden. 
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Den 22. Ångskeppen Stockholm och Carl XIV Johan, äng
fregallen Vanadis och ångkonet.ten Getle skola afmönstra 
elen l nästic Augusti. 

Den 23. Den nnder kommendör Egerströms befäl ställda 
skärgårdseskadern skall afmönstra den 5 nästk. Augusti. 

Dt'n :u. En af de rid Stockholms ~tation befintliga kanon
ångslupar må ställas till kong!. fönaltningens af sjöären
dena förfogande, för att från Carl skrona hämta det der
slädes byggda, för Grundkallegrundet afsedda, fyrfartyg. 

Förändringal' w om Kong!. lVIaj:ts _Flotta. 
B c fordringar: 

O en U Maj. Till sekundlöjtnant: utexaminerade kadett
korporalen G . • J. Sjöberg. 

Till pastor vid Amiralitets-församlingen i Carlskrona: 
kompastorn F. A. Bergclin. 

Den 14 J n ni. Till kommendör: kommendörkaptenen C. 
A Bmclrsfrörn; till kommendörkapten: kaptenen B. J. Adel
borg; till kapten: knplenlöjtuanten A. W. O. Boy; till kap
tenlöjtnant: premierlöjtnanten fri h. C. A. W achtmeister; till 
premierlöjtnant: sekundlöjtnanten A. W. JJ1almborg; i flottans 
kons!ruktionsid\r, till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten J V. 
Gjcrliny ; i flottans marinrrgemente, till kapten~ löjtnanten 
A. 'J'h. Vou.IJl; till löjtnant: unclerliijtnanten Th. N. H. Ch. M. 
lV. Psilandcrslljöld, samt ti l I underlöjtnant: utexaminerade 
kadetten C. G. F. Viner. 

Den 29 Juni. Till proviantmästare vid flottans station i 
Ca riskrona: kassören vid Amiralitets-krigsmanskassan J. F. 
Nordb eck 

A{sked: 

Den 15 Juli. Kaptenlöjtnanten på flottans reserv-stat, 
ridd. af k. Svärdsorden J. J. Carsberg, med pension. 

Dödsfall: 

F. d. statsrådet, f. d. amiralen, kommendör~.n med stora 
korset af k. SYärdsorden, hedersledarnoten af k. Orlogsmanna
sällskapet, frih . C. A. B. Gyllengranat, i Paris den 22 i\Iaj. 

Kaptenen Yid marinregementet, rldd. af k. Svärdsorden 
J. V. Bagge, den 8 Augusti. 



Svenska Ångfartyg under de första 2 decennierna. 

Namn. 

Witch 
Experiment (A) 

Amphitrite 

Upsala (A) 
Norrköping (A) 
Yngve Frej 

{

Svenska Lejonet 
= Constitution 
=Kronan 

'Preuss. Adler (A) 

l
Braut Anund 
= Frithiof 
= Örnen 
Carl Johan 
Stockholm (A) 

(B) 
Föreningen 

Vulkan 
losephiue (A) 

Herkules 
Delphin 
Ormen Långe 

Eliida 

Josephine (B) 
Oscar 

= Dronning Maria 

IHkr.l Fä;~ig l Ritning ar l Byggd i l Maskin ar 

8 1816 
22 1818 

{ 
81818} 

16 1819 
22 l 820 
22 18'21 
22 1821 

Juni 
50 1821) 

=l l 50 1821 
22 182 11 

1830( 
18331 

22 1822 

{
44 1822} 
60 183 1 

\

441822 

56 1823 
j80\18'24 t 
'\56 18251 

3611827 

Propeller af S. Owen. 
d:o d;o. 

Hjulbftt af S. Owen. 

d:o d:o. 
d: o l Norrköping 1 Owen 

Wahlbeck St. Varfvet 1 Owen 

Carlskrona l Owen 

Carl s krona l Owen 
Stockholm Owen 

Skåne l Owen 
S. Owen l Stockholm Owen 

Owe n 

Wahlbeck 

Hammarsten 

v. Knorring 

Carlskrona l Owe n 

\ Stockholm l 

St. Yarfvet 
Åker 

Norrköping 

Nyköping 

Owe n 
Owe n 

Owe n 

Owe n 

Owe n 

30,18271 Owen 
601828 Owen 
60 183 1 A. G. Carlsund 

Stockholrn 
d:o 

Motala 

Owe n 
Owe n 
Motala 

l 
Rosen 

= Prins von Preussen, _ 
= Mercur 
l\'Iotala 

Finspong (A) 
Norrköping (B) 
Göta Elf (A) 

(Sleipner '= Thor )= Wermland 
t= Idog 
Engelbrecht 

{

Sjöhästen 
= Drapa 
= Föreningen 
= Esaias Tegner 

6011831 lA. G. Carlsund d:o 

20 1832 
60 1832 
60 l 833 
40 l 833 
= 1837 
= 1840 
= 1855 
20 1834 

A. G. Carlsundl Fiskebv 
Hammarsten Norrköping 

Göteborg 
Motala 

Carlslund 

2011834 l A. G. Carlsund 

- 11849 
= 1854 

d:o 

Motala 
Owe n 

Skottsk 
Motala 

Breven 

Motala 

Gått på Öden. 

Aldrig rätt i ordning. 
Då tackjernspannan sprack, uttogs maskinen. 

Mälaren Sjönk vid Kungsholmen. 

Upsala Slopad 1837. 
Norrköping Såld som skonert. 

Mälaren Gått efter 1850. 

j Ystad 

l Norrköping 
Pomern 

l Mälaren 
· Norrköping 
/ Enköping 

Skåne 

till 1838. 

till 1841. Seglat sedan. 
Blef smedja 1838. 
till 1831. 
år 1831. 
till 1844. Slopad. 
seglat som 4-mastad skonert. 
Ombyggd 1831. Såld till Riga. 1 Åbo, sedan 

) Norrköping 
l { Carlskrona, Såld till Königsberg. 

sedan Non·k. 
Stockh. skärg. Kasserad snart. 

Mälaren / Bränd 1826. 

IStockh. skärg. 
.Mälaren 

j Norrköping 
)sedan Link. 

Efter 1853 ko1pråm. 
Slopad. 
Sjönk Yi d Roxen. 

Nyköping Sjönk i No rrland 1855. 
m. tl. 

Mälaren Slopad 1858. 
Getle Brann 1834. 

Norrköping j l Såld 1835. Ombyggd 1849, efter 
, l eldsvåda. 

1835 Köpenh. 

l 849 Oder, l ännu 1854. 

{ 
Ystad, 

sedan Norr!. 
!ila n 

Nonköping 
Göta elf 

)

Wenern 
Upsala 
Carlstad 
Göteborg 
Hjelmaren 

m. m. 
Hjelmaren~ 
Kanalen 
Fryken i 

Wermland 

1 Såld 1846. Brann 1 848. 
\sist Gottland ännu 1856. 
Slopad 1841. 
Slopad 1843. 
Sjönk l 855. 
Ombyggd i Stockholm. 

Slopad 1846. 

Ombytt egare flera gånger. 

Ombyggd i Wermland. 



Namn. l []kr. J Faä~ig l Bitning ar l Bygg J i l Maskin ar , . Gått på ' l Öden. 

-{.A-r-bo_g_a-(.-1\.)--·- 1
1 

601
1

1834 Owen 1
1 

Stockholm [ Owen -~ Mälaren Sjönk vid Bergsund före 1846. 
= Dalarne = l 
Amiral von Platen l 2811834 J. G. v. Sydowl Norrköping Motala l Göta kanal } Såld 1848. 

, 1 , . _ l j l sed.Nor:~·t~lge 
Cometen l 70[183;) 1 Hammarsten l d:o d:o 1 Norrkop1ng} Ombyggd 1848. 

l l l s~_danKalmar 
Gylfe [l 00 1835 A. G. Carlsund Carlskrona Motala Il Or logsfartyg Förlist 1854, Oktober. 

F ör list l 83fj, J u ni. 
Såld till Finland. 

Oden '1100 !1835 d:o d:o Owen d:o 
Solide 35 1835 Nyköping l Nyköping 1 Finland 

lDaniel Thunberg l 32 1835 v. Sydow Norrköping ;\'Iotala 1 (I.\.analen 
= Thorild = l 850 

1 

1' Udderalla 
Såld till Uddevalla & Kungsbacka. 

= Kungsbacka 1 = l 855 l ( Kungsbacka 
Gustaf W asa l 45 l 835 A. G. Carlsund Kalmar d:o i .Mälaren 
Gripen 30 l 835 Nyköping Nyköping 1 Nyköping 

{
Strömkarlen .20 1835 O. Carlsund Kalmar d: o ! J Norrland 
= Union = 1838 Il Sundet 

Förlängd l 845. 
Såld till Malmö. 

Landskrona 6 1835 , Nyköping 1 Sundet 

\

Industrien 60 l Engelskt l fart.yg 1 \ (.1öt.a el f l Brann 18. 39? 
= Carl =l i r·· l Ombygo·ri. 
= Nordvaklen =·1 1 j /Finland l Såld . Ttf1 Finland. 
i\lalmö 70 1836 l v. Sydow ' Carlshamn illotala 1 Liibeck Ny maskiu 184S. 
! Gottland 70 1836 J. H. Kreuger! W estervik Owe n ! Södra Srerige Såld i Finland 1856. 
l= Fulton = r\854 \ / 

Ulla Nordstj ernan 5\1836 v. Sydow , Stockholm Åker S!oc kh. sta /.i on / Ombyggd I 844. 

Olof 1'rlitlilja 
Furst Menschikoff 

Eric Norelevall 

T horshälla 

{
llpland 
= Sollefteå 
Norrland 

{ 
SYensha Lejonet 
= Argo 
S1ilhiod 
Wallman 

jUleåborg 
)= Union 

l
Wettern 
= W estergötland 
= Arvika 
= Anders Knape 
Vikingen 
Westmanland 

{
Drottningholm 
= Lyckeby N:o 2 

{
Lyckeby N:o l 
= Stepenitz 
Östergötland 

9öf~8~w 
32\1837 

4511837 
32 1837l 
=11858 ) 
6011837 
7 0 1 18~7 
= 18;:,9 
90,18:38 

611838 
2011838 

Cl. Carlsund [ .H:oJbo(la 
v. Sydow Abo 

d:o Norrköping 

A. Engel Kolboda 
v. Syrlow Norrköping 

O. Carlsund Kolboda 
v. Syclow Westervik 

d:o CarlsJuona 
d:o Nyköping 

O. Carlsund Finland 

2011838 l v. Sydow l Motala 
= 1843 
= 1845 
= 1852 
45 1838 Cl. Carlsund l Kolboda 
45 1838 v. Sydow Luleå 

8 1838 O. Cai"lsund 
-= 1846 
61838 l l Nyköping 

-= 1846 
v. Sydow 

d:o 

Nyköping 
Motala 

d:o 

Owe n 
Motala 

Nyköping 
Motala 

d:o 
Nyköping 

d:o 

Motala 

Owe n 
Owe n 

Munktell 

Nyköping 

Klarelf'l'en 
Finland 

Kanalen 

Mälaren 

{
Upsala 
Norrland 

Norrland 
Ystad 

Lubeck 
Göta elf 
Finland 

Wet.tern 
Wenern 

Dubbe\båt. Odug\\g. 

j Såld till \Vadstena 1856. 
l i \Vettern 1856. 
Ombyggd 1848. 
Ombyggd 1858. 

l Sjönk 2 gånger. 
Såld 1855. Slopad 1862. 
Såld 1856. 
Sjönk vid Göteborg. 

Ombyggd 1843. 
Såld Hera gånger. 

Mälaren l Såld till Thorshälla 1848. 
d:o Slopad 1853. 

Mälaren } Slutade Yid Åhus 1855. 
sed. Carlskr. 
Carlskrona 1 
sist Oder i 

Såld 1845, ändrad. 

Sjönk 

Prins August 

{
Freja · ·· , · 
= Carl IX 

4011838 
201838 

,, 601838 O. Carlsund 

Norrköping 
Mora 

I~olboda 

Motala 
rl:o 

Nyköping 

Jönköping 
Siljan 

{
UP,sql,a· 
Wenern 

till1845. Ombyggd i Motala 184\:l. 
1846 

,_.,.,.._ .~.!' ."':·_.....,, 



Namn. 

Örnsköld 
Kommendörkapten 
Bellman 
Thomas Telford 
Polhem 
Laxen 

{Sverio-e 
= 'Valdemar 
Murtaja 
Raketen 

Activ 

Heimdall 

Gauthiod 
Finspong (B) 

= L'Aigle 
tamuel Owen 

= Öresund 
Christiania 
Najaden 

Exper\ment (B) 
Notdst}ernan 

-
Thor 
Necken 
Jenny 
Svan 

Öland 

Seandia 

Mälaren 

'Hkr. Fä;digl 
ar Ritning af l Bygg~~ Maskin af l Gått på l Öden. 

l 

80 1839 O. Carlsund Kalmar Owe n Norrland l Såld till Finland 1856. 
32 1839 v. Sydow Norrköping Motala Jönköping Brann Yid Wadstena 1855. 
61839 Nyköping Nyköping Mälaren 

34 1839 d:o Norrköping Motala Kanalen 
341839 d:o Göteborg d:o d:o Såld till Linköping 1854. 

118:39 J. Andersson [Norrköping Norrköping Norrköping Sjönk 1845. 
120 18:39} v. Sydow Carlskrona Nyköping Postfartyg Såld till Danmark. 
= 1846 
70 18:39 d:o 
70 1840 d:o 

16 1840 d:o 

14 1S40 Sheldon 

120 1841 v. Sydow 
20 1841 
80 1841l Owe n 
60 1845 

l 
120 1841 v. Sydow 
{101842} A. Engel 
201844 
40\1842 v. Sydow 

120 1842 d:o 

22011842 d'Ailly 
61842 

~11842 v. Sydow 

l 10\1842 l d:o 

l 60 1843 Beijer 

1 70 1843 s. Owen 

Finland l Motala Finland Inredd för boskap. 
Norrköping l d:o Norrköping Såld till Sölres!Jorg 1855. 

d:o d:o \ Gottland till 1 85 1.~ S'ld ·n N l l 
Södertelge till 1853. a tl t or r am . 

Carlskrona d:o { Carlskrona} 
station 

Förlängd 184:3. Pråm kallad} 
Ormen Långe 1857. 

Lilbeck Nyköping Lilbeck Pråm vid Fjäderholm. l 862. 
Fiskeby Glan 

{Stockholm Owe n Mälaren Såld 5 gånger. 
af jern {~orrköpi ng 184-!--47. 

andra maskiner O resund 1847. 

Norrköpiug Motala Norskt post- fa rtyg. 
Läaghol-~mens 'arf Mälma ("' Wl Dmig, fick der ny 

sist Weicllseln l maskin. 
Nyköping Nyköping Finland Såld till Hyssl:::llll. 
Carlskrona d:o Postfar tyg Sil.ld 1862. 

Motala \ Krigsfartyg Carlskrona 
Långholm. Bergsund Thorshälla 
Nyköping Nyköping l Gefle 

Svan å Sjön Barken 
i Dalarne 

tid först till Enköping, sedao 
l Kalmar Kalmar sund till Uleåborg. Togs af engelska 

flottan 1855. 
\ {Mota~a Motala Blekinge Såld till kolpråm. 

af Jern 
Örebro Ändrad år 1845. j {Stoc~holmj Owe n 

af Jern 

-00 
~ 




