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KAPTE'" ERICSSON OCH PANSARKLÄDDA F AR TYG*) 

Då jag enligt Kongl. Örlogsmannasällskapets stadgar bör 

frambära någon liten skärf på denna dess högtidsdag, mana 

mig tid och omständigheter att yttra några ord om kapten 

Ericsson och pansarklädda fartyg. Den förstnämnde har 

genom sina många vigtiga uppfinningar, äfren inom sjökrigs

materielens område, gjort sig väl förijent af vår uppmärk

samhet; och de bepamrade fartygen äro af icke mindre be

tydelse, då de, oaktadt åtskilliga brister, ega vitsord att 

vara de numera enda tidsenliga stridsfartyg. När det dess

utom, angående pansarfartygen, uttalas många olika åsigter, 

är det mig i dubbelt hänseende kärt, att med några få ord 

framdraga mina strån till den allmänna opinion'ens stora stack. 

Det är ej utan intresse att se tillbaka hur oblidt det 

bedömdes, när förslagen först väcktes att bekläda krigs

fartyg med 4~ tums jernplåt. Det påstods allmänt, att så 

belastade fartyg, om tillika bestyckade med kraftigt artilleri, 

aldrig skulle kunna flyta. Tanken Yar dock knappast uttalad 

förrän den blef verklighet, och när det då visade sig, att 

dessa jernklädda ekvallar icke allenast flöto, utan äfven upp

buro sina kanonportar tillräckligt högt, förespåddes, att far

tyg konstruerade att bära en dylik jernlast, aldrig skulle 

kunna ernå erforderlig hasighet för att blifva farliga för de 

mer snabbgående träfartygen. Men pansarfregatterna ernådde 

snart, icke allenast en lika, utan äfven större hastighet 

än hittills byggria träfregatter. Misstron bl'ef det oaktadt 

icke öfvervunnen. iflan sade nu - och säger så än - att 

pansarfartyg aldrig kunna blifva säkra sjöfartyg. Denna 

sednare invändning är ännu icke till fulla vederlagd, men 

deremot så till vida bestyrkt, som fregatt-byggda pansarfar-

•) Anförande af kommendörkapten Adlersparre i Kong!. Örlog,:manna

!ällskapet, högtidsdagen den 4 5 Nov. år 1862. 
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iyg, med ej lillräckligt stora dim ensioner, ltafra i egenskap 

af sjöfartyg icke motsvarat konstrukiiirens beräkningar. 

Ehvad än framtiden konuner att härom utvisa, har man dock 

lnmnit derhän, att llltmera äro de ganska få som icke er

känna, au ett träfartyg, om än aldrig så ypperligt sjöfartyg, 

måste i strid allLid blifra pansarfartyget underlägset, äfven 

om detta sednare ej förm år bära så tjock pansar, att: den

samma uneler alla förh ållanden är ogenomtränglig. Sednaste 

skjutförsök i England, der WhH" orth genomborrade skott

tanor, byggda ilikhet med pansarfregattens sida, förneka in

galunda det räsendtliga skydd pansarn medför, ty enelast un

dantagsris får man under strid, såsom på en skjutbana, rikta 

noggran t vinkelräta skott; och en jemförelsevis obetydlig 

re1·kan måste det blifra, när den jernklädda sidan trälfas 

uti en aldrig så obetydligt sned riktning. Ännu mindre bör 

man af dessa skjutförsök låta sig så bernsas, att man tror 

desamma skola aflägsna all vidare tanke på pansarbekläd

nader samt åte r upplyfta den gamla träsidan till dess fonl

na anseeude, och alltså utplåna hågkomsten och be tveleisen 

af fakta sådana som t. ex. turkiska fregatternas anli;ndnino

'Vid Sinope, förstörelsen ombord de allierades flottor rid bom~ 
bardementet af Sebastopol; eller de många experi menter der 

vattendränkta såYäl som torra träsidor af brändsatser IJ!it\it 

förtärda likasom snö för solen. Whitwort.h's franJO"ånoar 
1 o "' 
1afra deremot ännu djupare nedsänkt träsidan ibland det 

föråldrade och bräckliga som redan utspelt sin bästa röle. 
' ty har man genom dem fnnni t, att pansarsidan under vissa 

förhållanden kan af bom!Jer genomträngas och förstöras så 

är de ra f en gifren följd, att detsamma ännu lättare kan' ve

derfaras den nakna antändbara träsidan på ett mångdubbelt 

större afstånd än hrad man tillförene anat, - och åter här

af följer, att då man af tvenne ofullkomliga tino- naturlio-t-
• • J o o 

VIs IC ce använder det obestridligen sämsta, så måste träsi-

dan undanskjutas, och all vidare fundering på dess återupp

tagande med visshet blifva ett tacklöst arbete, ett till vår 
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egen skacia vanmäktigt brottand e med Tiden, som nu mer 

otl'etydigt än någonsin gif\it oss sin fingenisning lnilken 

'
·a·· o- vi måste o·å De Whitworthska skjutförsöken hafnl dock 

o o· 

en annan ej mindre riglig betydelse, nem!. att artiller i et 

sannolikt skall uppdrifrns till den fullkomning, att pansar

fartyg som ej förmå bära mera än 5 eller 6 tums pansarplåt 

icke mer motsrara tidens fordringar, lmnföre andra fartyg 

måste konstrueras som meclgifra möjligheten af pansnrbe

klädnadens tillökning i samma molm som artilleriet fullkom

nas. En del mo tståndare till det nya systemet göra dock 

en olika slutsats, och vilja insöfra sig sjelf\a och andra, 

med att jemföra pansat'fartygen vid den stålklädda riddaren; 

att liksom den sednare måste al:lägga sin rustning då kw

tet uppfanns, skola framtida uppfinningar nödga pansarfar

tyget till detsamma. Må vara att denna tankegång är rik

tig, men om så, bör i beräkningsn icke hel!er glömmas den 

tidsperiod af århundraden som åtgick innan riddar-rustnin

gen hade utljent sin tid - en alltför långvarig afvaktan att 

berättiga oss urakt.låta nutidens fordri!1gar! Dertill kommer, 

att pansarfartygets beklädnad icke är någon biirda för men

niska eller djur; och icke heller ett värn endast emot kast

eller skjutvapen, utan medför tillika en annan förmån, hvar

med riddarens rustning icke egde något motsvarande, nem!. 

att den skyddar emot antändning, hrilket deremot alltid blir 

en fara om den obe täckta t.r iisiuan återupptages. 1i el a lik

nelsen är derföre ej så hållbar som man måhända skulle 

önska. 
Det är väl bekant, att de franska skeppskonstruktörer

na med m:r Oupuy de Löme i spetsen, frambrin gade de för

sia pansarfartygen , ltvilka år 1834 ulmärkle sig Yid,Kinbun~; 

samt sedermera fr egalterna La Gloii·e och La NormandlC 

jemte flere andra efter samma modell. Dessa sednare, lnil

ka alla äro byggda ar trä och i det \äsenrltligaste lika med 

en vanlig frcgattbygdnat! beklädd med i medeltal 4i tnms 

jernplåt, yoro i rl e franska konstmkWrernas iigon en fu !iän-
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dad lösning af den nya up·pgift D .. . ·· en. et ar likaså kändt tt engelsmannen uttog o steget nå o-o t 1.. o- ' a behöllo den häfd f' "' anore, att ehuru de bi-vunna reaattformen b d fartyget af J'ern försedd od t ' ygg e de dock hela ' e e med vattenta··t k · kade äfven kan a s ott, tJ!Iver-tjockl k . onportarna af jern ehuru af endast 2 tums e ' samt lade 18 tums tJ .. f II d och pansarbeklädnaden Och :o Y dna emellan skeppssidan 
af de franska pansarfre~atterna ~ s~:a fö:.bättr~de modell delvis blifvit aJ1tao-en t'll'k nu afven I Frankrike o - .r 1 ·a er h .. n o • och i följd deraf större b ... l o sa stora dimensioner an g I et att pansarpl" t . kunde ökas ifrån 4 1 fl! 

51 
. ' o a ens IJocklek Enaland na f 2 I 2 tum, sa gaf man densamma i o mn a att vara nutidens t f fartya H·· . . mes ullkomliga kr i o-s-.. o· ar emot upptrådde dock kapten Cow J er ; o forordade sina pansarklädda kn ols . ,o l Coles .. och fullkomnincr w t 

1 
p kepp sasom en hogre dicrbycrdt o· J ~og o . (~lpO!skepp har ännu icke blifvit fär-o . o , OC1, sa v1dt Jao- vet ä. · .1 . ställd h .. ·· "' ' I IC (e SJelfra modellen fast-' va1 f o re dessa pansarfart o- .. . .. ega sin tillvaro. Icke l H . l Yo ann~ blott forslagsvis a Je el (Ull man Ibland pan f . ~en~ antal upptaga de, tillfällighetsförsök som f .. . :~~d aJ t~-1 Forenta staterna blifYit f b .· ' OJ e ra esns dast kunna anses ? ram llngade, och hvilka alla en-, sasom enstaka ex . . . vunnit något vidare fö ·t. d perunenter, lmlka ej " I IOen e. Men så ko o f landsman kapten John E.· .. m var rejdade IIcsson fornt reda t .. l . vetenskapliga arbeten 11 . 'bl ' n u mar \t 1 krigs-' \·an and bör i 'l o 1 terna I a p 1 mg wmmas freaat-. " omone och Princetown h 'lk . . ..o skruffregattei· och de först· k.· o ' " a \·Oro de forsta ' a l w san o-f a r t yrr d · . skottskyddadt under v att, 1. . o o o me maskmenet en mien. Det m o o amerikanska kriget riktad l . , I pagaende nord-. e Jans tanke anyo åt "'k . tenelens fullkomnande 1 f SJO Tigsma-' oc I rukten häraf blef pansarfartyg. Såsom ' det höfws . , . .. o en ny sorts livarthän de ... , smilet forutsag han aenast n nya ' agen maste föra ·I · 1· o franska och l ' oc t, l o Ikhet med de enge ska konstruktörerna 1 ·n .. vara ur stånd att skiiJ'a . ·r o ' ni w annu synas . sig l ran den tvåhuJ l· 1 .· . bvggnaden låt 

1
. . . H 

1 
aa11ga fregatt-. ' tan s1g Icke bindas af 1 . . . former, utan konstruerade tt t'll f gam a tiaclitiOne!Ia e l .orm och sammansättning 
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lielt och hållet nytt och egenclomligl fartyg. D<enna nya fartygsbyggnad, som han bestyckade med 2:ne de 'gröfsta fästningskanoner, erhöll just de egenskaper, smn äro lilko-ren för att med framgång kunna uppträda e:Iuot nutidens artilleri , nem!. den minsta möjliga slwttyta {ör fienden att 
Girjula prl, samt vidare, bestyclwingen s/;yddad balwm en pan.sarbelllädnad hvilf;ens tjoclrleli lian ö/;as i ·!lamma mo/m som 
artilleriets ltra{t urvecltlas. På hans fersta fartyg \ar pan:Sarns tjocklek 8 tum, lwilket han antog som ett minimum, men på sednare fartyg har det kunnat .ökas iill 24 tum och ·äfyen derutöfver om så erfordras. NaturligtYis skulle en ifrån de gamla formerna så skiljaktig konstruktion, i mer :än ett hänseende genast bliFva en utkastad stridshanske. Och då det sedermera berättades, att detta pansarfartyg 
,byggdes på den korta tiden af 100 dagar, och då samma fartyg straxt tleq3å med lysande framgång i ,·erklig strid genomgick ett det 11årdaste prof, och då clet sedermera blef bekant, att han, kapten Ericsson, varit så säker på sina beräkningar, att han redan före strillen på Hampton redd förklarat, att denna sorts pansarfartyg både till anfall och försvar skulle blifva en vida kraftigare och ändamålsenligare materiel än de mångdubbelt dyrare pansarfregatterna, så , reste sig kam på retad hane" och der blef -- företrädesvis 
i England och Frankrike - en uppståndelse som väl kun{\e förliknas med fönirringen kring ,Fugle-klippen" vid Hammarfest när ett skott lossas emot densamma. Det kunde ej hjelpas, att grunden började sYigta under många liedenärda gamla politiska och teckniska intressen, bvilka ilCkså, af en ganska yanlig sjelfbeYarelse-drift, med kritikens skalperingsknif genast stormlöpte emot den förtretliga lilla nykomlingen Monitor, som nu påstods innebära lJyarken någonting nytt eller ullgot dugligt. De lika bahända som ~fördragsamma anfall som nu haglade mot kapten Ericsson 'och hans pansarfartyg böra belysas, icke allenast af rättvisa för person , utan ännnu mer af intre'55{~ för het}dclse-
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fulla l1istoriska fakta. För Sverige är det af llögsta rigt, 

att sanningen, så ridt den rörer ena eller andra sjökrigsma

terielens företräde, icke bortblandas; ty skola vi göra upp

offringar för att erhålla en tidsenlig materiel, medgifra icke 

råra tillgångar nilgra storartade miss tag, icke heller att s;\

som i England och Frankrike, millioner uppoffras enrlast för 

att upprätth ålla dagens politisk a j emnrigt, utan afseende på 

hvad gagn derigenom befordras fiir morgondagen. 

Måhända skall det imändas, att den na fr ilga redan ;"ir 

utredd, att nilgon vidare granskning angäende de olika krigs

fartygens rel atira Yärde med afseende på Sreriges behof 

icke är behönig, enär den nyss af:glutade sjöfilrsrarskonunit~ 
t~en behandl at denna fdtga och förordat prmsarfreqntt

1
•r, 

sa~om rarande under nii rmaste nioåriga framlid den fiir rårt 

~~ra fädernesland mest ändamålsenliga sjökrigsmaterieL Sjii

forsYarskommitteen 1ar onekligen en authorilet Jnilkens oru 

äro af högt värde; men icke kan dess betänkande anses sä 

helt och l!ållet tillfyllestgörande, att ej en ytterligare gransk

ning uti ett och annat må Yara ti! Wten. Den ifn'igaya
1
·ande 

kommi!teen nödgades dessutom afsl uta sina arbeten rid en 

tidpunkt, som Yar en af de märklignste sjökrigshistorien han 

att upprisa, livarföre det också icke är att klandra, om ko

mitteen ej genast då kunde så uppfatta dagens fr t'lgor silsom 

den måhända nu skulle hafra gjort det. \'are härme rl ]Jll

ru som helst, är dock ämnet af alltför stor yiot att denid 
. k o "' 

Ia '{taga nagon förstummande gra nnlagenh et. Hvad jilg Jtar 

s:tt, ~h·ensom den öt'vcrtygelse jag efter snnwetsgrann pröf

nmg mhemtat., skall jag oförbehå llsamt uttala - och endast 

för min bristande fiirm uga ber jag om Ofver;;eende. 

Af dc många olika sorters pansarfartyg som !Jitti l ls blir

lit konstruerade, iir det, en ligt milt flirmenanrle, endast a:ne 

som fört_jena att lagall i betraktande. Dessa 3:ne äro de en

gelska eller franska pansarfregatterna, kapten Con·pl'r Colt•s 

föreslagnil, knpolskepp, sam t kapten .!oltn El"icssons pausar

fart.yg-. Stewcns rykllntm 4ao fot lållga j ernbaucr i, clwn
1 
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en snillrik ide e för sin lid (år 1841 ), kan ej anses lämp

ligt för nnrarande förhållanden. I·lela byggnadssättet är för 

svagt:, båda propellerna äfrensom en betydlig del af deras 

axlar ligga blottstälida för fiendens anfall, kanonerna hafva 

ej det ringaste skydd, och fartygets hela kostnad är så stor, 

att, allt detta sammanlagdt, det sannolikt aldrig blir full

bordadt. Det ligger dock mer än halft-färdigt i sin docka 

i 1-Joboken hvarest jag hade tillfälle att bese detsamma. 

Af Reed's pansarfartyg som byggas i England och som till 

det YäsemHligaste äro en sammansättning af det gamla trä

fartyget, förbättradt med åtskilligt ifrån kaptenerna Cole's 

och Ericssons systemer, är icke heller något färdigt, !war

före äfren detta måste tills ridare anses såsom ett experi

ment. De många andra modell er som blifvit frambringade 

såväl i Europa som Förenta staterna, men hvilka icke Yun

nit något förtroende, äro dels så obetydligt skiljaktiga ifrån 

pansarfrega!.terna, och dels så påtagligt misslyckade, att det 

vore utan gagn att här vidröra !war och en af dem. 

Deremot eo-a de 3:ne l"iirstnämnde sorterne nog fram

stående egenska~er , att det af dem har blifvit byggda eller 

byggas ett större antal, Inarförutan de Inar för sig hafm 

namn af att Yara en fnllt tidsenlig sjökrigsmaterieL Denna 

benämning förljena de äfren, sårida jemförelsen göres med 

råra vanliga o beklädda träskepp; men lemnar man den nak

na träsidan helt och hållet utom räkningen, och vid bedö

mandet afser hvad som erfordras för att motsYara nutidens 

krigsförhållanden, så synes det för mig, att de fregattbyggda 

pansarfartygen, ehuru så allmänneligt antagna, icke ega den 

stridsduglighet och styrka som nu äl" behöflig för att kunna 

kallas en tidsenlig materiel. Jemföras de med andra pan

sarrartyg, bestyckade med nyaste grofva kanoner t. ex en_ 

dast kapten Ericssons mindre pansarfartyg med 16-tums be

klädt pansartorn , bestyckadt med 15-!ums 460-pund. kano

nl'r, så är det ieke någon stor ö[\cnlrifl, om den såkalladc 

tidsenliga pansarfregatten förliknas Yid ett bräckligt lunk-
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makeriarbete. livad särskildt Sverige beträffar, äro pansar
fregatterna, genom deras storlel• och deras kostnad en den 
mest olämpliga sjökrigsmaterieL Skall ett fregattbyggdt pau
sarfartyg bibehålla sina sj ögående egenskaper, men dess öf
vervattenskrop]l tillika beklädas med 41 eller 5 tums jern
plåt, erfordras det för att uppbära en dylik jernmassa, så. 
stora dimensioner, att ett dylikt fartyg, genom sin längd, 
bredd och djupgående, icke allenast blef utstängilt ifrån alla 
våra varf och arsenaler, utan äfyen ur stånd att inkomma 
uti större delen af yåra hamnar. Det skulle äfyen blifm så 
betungande dyrt, och för våra mekaniska hjelpmedel ett så 
längvarigt byggnadsarbete, att ,-i sannolikt, om än med upp
offi'ing af all annan fartygsbyggnad, aldrig skulle kunna 
åstadkomma mer än ett eller två dylika fartyg. De engelska 
pansarfregatterna Defence och Hesistance, ehuru icke af stör
sta klassen pansarfregatter, och ej heller hafva hela öfver
vattenskroppen beklädd med pansarplat, äro dock nära 28 
fot djupgående och kosta sammanlagdt något mer än fjorton 
millioner riksdaler - samt äro efterallt, blott nätt och jemnt 
drägliga sjöfartyg. De mindre pansarfregatterna kunna vis
serligen erhållas för ett betyd] igt lägre pris, särdeles om 
de byggas helt och hållet af trä likasom de första franska 
pansarfregattermi; men dessa äro, ehuru billigare, ännu min
dre antagliga, när man i vågskålen äf1en lägger deras vida 
sämre beskall'enhet, hvaraf må nämnas, att ehuru den trä
förtimrade La Gloire och alla efter hennes modell, ej bära 
och icke heller förmå bära mer än i medeltal 4~ tums 
pansarbeklädnad, äro de dock 281 eller närmare 2!) (Tju
gonie!) fot djupgående; derigenom att hela skeppskroppen 
är en träförtimring på hvilken den tunga pansarplåten hänger 
fas tbultad, leda sig dessa fartyg i alla fogningar då de iiro 
ute i sjö, blifia derigenom läckiga och snart slopfärdiga; 
kopparförhydningen, som ej kan undvaras på träfartyg, för
stör hela pansarbeklädnaden under rattenlirlien; genom sina 
mindre dimensioner som ej motsvara pansams tyngd äro de 
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äfyea sämre sjöfartyg; och då deras af bränbara materiaUer 
ihoptimrade träsida ej kan förses med vattentäta slaggån
gar och t1ärskeppssko1t, såsom det är ombord på de engel
ska jernbyggda fregatterna , äro de tillika sämre krigsfar
tyg, - hvarföre också, såsom förut är nämndt, fransmännen 
hafva öfvergifvit La Gloire såsom modell och antagit det en
gelska byggnadssättet.") 

*) P!\ Riddarhuset bar nu, ·und er bifallssoii, framburits en för 
svenska notlön välmenande motion, der de t ibland annat yttras, att 
om Sverige skall bafva pansarfregatter, böra de vara af samma stor
lek och "beskaffenhet" som denna nära '2\J fot djupgående, trä
förtimrad e, svagt bepansrade, i sit.t eget land ej längre godkända 
La Glo i re! Samma motionär hade godbeten förra riksdagen, att för
slagsvis fr~mrulla million er på det vi under lopp et af följaode femtoo 
år d. v. s. Iii! cz,. 1875! skull e vara välsignade med sextoo trälinie
skepp med auxilier-maskin, hYilken materiel, lyck ligtvis nära nog omöj
lig att åstadkomma, red:w vid motionstiden var fö:-illdrad, och för oss 
svenskar hade blify<t en lika oduglig börda som bans nu förordade 
pHnsarfrega tter. Det iir utom all frA ga att elen i:idle motionären är en 
varm vän till !lollan, och så till vidu förtj enar vå r lika varma erkän
sla, men oförbehållsamt måste man ogilla hans personliga anfall, hans 
ihåliga sat,;er och storartade misstag, hvilka, talnnc:ful lt invafda uti fo
sterltJOciska känslouttryck, ej litet bidraga att missrikta uppmärksam
heten, förveck la frågan och ytterligare bortkollra först~r ndet bos en 
mängd reda n förut alltför öfve rspä nda nitti skare af sjöförsvaret, bvilka 
a o nu famla efter dimbilder, mera önska än ttioka, och derfilire 
bvarken kunna eller vilj3 inse skillnaden emellan Sverige nu och för 
hundra i\ r tillbal< a - som ic.ke bc·gripa hvilk l' n frätand e kräfta det är 
på dugligheten, när ett vapen är större än de t med de sannolika årliga 
tillgån game kan bållas i behö []ig verksamhet och öfning - som ej 
förstå vigten af arbetets fö,·delande, eller, hur mycket mer fu\\ ändade 
krafter erh11\las, om försvaret ~r egn<J hem ikläd es en lika sjelfständig 
form som förm~ga n att utstriicka \'ingamc och föra maktspråk på 
fr~immande kust _ som, dårade öf en kortsynt yrkeskärlek, tro sig 
böra uppratthålla det gaml a tra ditionella numera g~nornmurkna syste
met, och derföre omfatta äfven de oriml is(lste tillbud, endast de mot
verka öfvergången till den af tid och omständigheter så högt påkal
lade förändrin g, då blott en mindre del af vår sjbkrigsma teriel , ~an 
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De pansarfregatter som sjöförsrarskommitteen omnäm
ner, hvilka skulle Yara af sarmua cert som de i Frankrike 
byggda för konungariket Italien, och hrilka skulle kunna 
erhållas för det jemförelsevis ringa priset af circa trå mil
lioner riksdaler stycket, äro ehuru jernbyggda icke heller 
lyckade. Fastän icke beklädde med mer än 4! tums pan
sarplåt, äro de dock 20 fot djupgående samt 213 fot långa, 
hvarföre de icke kunna anses lämpliga för inomskärs-för
sYaret; och då de dertill, genom dimensionernas missförhål
lande till pansarbeklädnadens tyngd, icke ega bärighet nog 
att bärja sig i sjö, äro de lika odugliga till det såkallade 
yttre - eller hafsförsraret. Icke något missförstånd bör 
härvidlag ega rum. Af dessa pansarfregatter hafra endast 
2:ne blifvit byggda, och båda dessa voro för konungariket 
Italien. Äfven Spanien skulle hafra 2:ne dylika, m-en be
ställningen blef i god tid återkallad. Då den första te 

' Terrible, förliden Jul utgick ifrån Genua, mötte hon ternii-
gen svår sjö, då hon handterade sig så illa, att hon genast 
måste Yända om, och med yttersta fara kunde hon åter 
uppnå hamnen. Hon blef återförd till La Seyne, ln·m·efter 
bestyckningen förminskades ifrån att hafra nrit 28 st. 30-
pund. kanoner till endast 20 stycken m. m. Och då fi·egat-

bli f va fartyg afscdda för Ilesök p fl allägsnare forvatten och bcräi<na de 

för lulikornning i sjömansi<ap, men deremot den större vigtigare do

len, ett på noggrann lokal-klinnedom grundadt kust- och harnnför

svar, ett kraftigt, tlytaode artilleri. Nog af, den v ~illnli go ung

domsljusande motionliren har galopperat till torgs med lika mvcket 

omogen som aovHndbar frukt, hvilkeo, utan - urskiljning iho
1
;snm

lad, måste noga utgallras om den skall blifva till n<igon vederrrvickclse 

eller nytta. Mnn måste dock hålla honom räkning för lwns bmodia

het, att åtmin&tone indirekt erkänna (Se Ny1 Dagligt Allebanda ;:r 
267) att han vid 185 \J f1rs riksdag ej s;i noga begrep hvad han di\ 

motionerade; men han kunde ge rna ha f va tillagt, att har, nu, då han 

till.>tyrker oss att taga p;1nsarfregat1en La Gloire tiil mod ell m. m. Jik

artadt, Ufven denna riksdage n tir i oamma pr c dikam e~;t so m han 
1
·ar 

är 48 5'J. 
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tens konstruktör m:r Yerlaque, någon tid efteråt af en sYensk 
sjöofficer blef tillfrågad, huru hans fregatt hade motsYarat 
]Jans beräkningar, sYarade han: "att hon aldrig Yar änmad 
"till hvad man kallar ett sjöfartyg, utan endast ett strids
"fartyg, som när det är svårt väder då icke någon strid kan 
"komma i fråga, icke går ut till sjös." Det må vara att 
ett sådant stridsfartyg är godt nog i Neapels oftast spegel
planka hafsbngt, men icke är det passande för den skandi
naviska halfön, der krigsfartygen böra kunna uthärda våra 
alla tider på året rådande stormar, eller också ega så be
gränsade dimensioner, att de kunna flyta inom Yåra trängre 
segelleder. Ett af de tYå är oundvikligen nödvändigt. 

Men det är icke nog med att det fregattbyggda pansar
fartyget för oss blef antingen för stort och dyrbart, eller 
också ett både för skärgård och haf olämpligt fartyg; 
utan ridlåder detsamma äfren andra ofullkomligheter som, 
oberoende ar dimensioner och kostnad, äro gemensamma 
fel för alla klasser af denna sorts pansarfartyg. Pansarfre
gattens st o ra öfvenattenskrO(lp, som erbjuder fienden en så 
ypperlig skottalla, och pansarbeklädnadens betydliga tyngd, 
om den skall blifra ett skydd emot artilleriet, äro tvenne så 
heterogena elementer, att de aldrig nöjaktigt kunna samman
paras. Mer än 6 a 61 tums pansarplåt kan ett fregattbyggdt 
pansarfartyg sannolikt icke bära; men den 6 tums tjocka 
plåten börjar nu, att i egenskap af skydd, blifva ganska 
trifrelaktig. Artilleriet triumferar redan öfwr att kunna 
krossa sidan af den hittills bäst byggda pansarfregatt Ej 
noo- med att WhiLworth's bultfonniga projektiler hafra borrat o 

"ett rund t hål" trärs igenom en skottalla byggd lika med 
fregatten Warriors sida, utan vida Yärre blef det när tallans 
hållbarhet försökles med kulan iMm en 13 tums slätborrad 
kanon. När denna kula, vägande 286 skålp., anslog taflan, 
gjorde hon ett tvliqvadratsfots stol't lull, icke allenast uti den 
41 tum tjocka pansarbcklädnaden, utan äf\en i den 18 tum 
tjocka träförtimringen som låg bakom densamma. Hvad må-
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ste verkan dä blifra, om dessa pansartregalLer skulle kom · 
ma i strid med pan~arfartyg bestyckade med kanoner som 
skjuta kulor vägande 460 1>kålpund? Icke är det mycken 
öfverclrift att emot en dylik projektil förlikna pansarfregat
ten Yid ett krukmakeriarbete ? Och vore det ej för oss ett 
verkligt tokeri, att nedlägga oerhörda kostnader på en mate
riel som efter all sannolikhet redan står vid grafrens brädd, 
och aldrig borde Ilafra ansetts annorlunda än som en till
fällig öfrergångsmateriel ifrån ett system till ett annat? 
Dessutom medför fregattbyggnaden för pansarfartyg, andra 
olägenheter som äro alltför Yäsendtliga att förbises. Dess 
höga jernbelastade öfrervattenskropp gör den ute i sjön oro , 
lig och rull<mde, till stor mehn för kanonernas verksamma 
betjenande. Kanonportarne äro så sma, att de knallpast med
gifva någon sidoriktning, men likväl stora nog för fienden, 
att på batteriet inkasta bomber och drufhagel m. m. De 
tvåtmns tjocka jernportar som på de engelska pansarfregat
terna nedfällas vid laddningen, äro numera icke något skydd 
icke ens emot kulorna ifrån Whitworth's små fältkanoner. 
Vidare är icke allenast rorstocken utan äf\en propellern 
obetäckt och åtkomlig för fiendens kulor och pansorbräcka -Jf). 
Alla dessa sammanlagda brisler synas mig tydligt ådagalägga, 
ltvad jag tror ej nog ofta kan upprepas, att pansarfregatten 
endast är ett tillfällighetsarbete, en öf\ergångsmateriel ifrån 
de gamla träskeppen till ett bättre system, eller kanske 
rättare, den första gryningen af en ny dag som frambringar 
en fullkomligare och dyrare materiel, hvarigenom rueuniskor
na tvingas att på hafvet strida i ett mindre antal , och så
lunda undgå det storartade slagtandet, som linieskeppens tu-

") De lika obegripliga som osmakliga orden "krigsbagge", "väder
skepp", bvilka v5ra tidningar m. fl. begagna, vore önskligt ej måtte 
vinnoa häfd . Då vårt sp råk redan eger det uttrycksfulla kraftiga or
det mm·bräcka, lir det ju så nära till hands att öfv ersätla "ram" med 
timmerbr·äcka eller numera kanske bäst p ansarbr·äcka. Ordet inneblir 
oå hvad som menas. 
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sentaliga besättningar under fordua sjödrabbningar gjorde 
oundvikligt. 

Mera öfverenststämmandc med nutidens fordringar är 
kapten Coles kupolskepp. Jemförda med pansarfregatten äret 
de enklare sammansatte, mindre kostsamma och betydligt 
starkare krigsfartyg. Så visade det sig åtminstone efter 
hvad jag i England hade tillfälle att se af korvetten Hazard 
som nu är inredel till ett modellkupolskepp, äfvensom tre
däckaren Royal Sovereign som är unde1· arbete att förändras 
till ett kupolskepp med fyra ku}HJler, livarelera bestyckade 
med 2:ne Armstrongs 150-pund. slätborrade kanoner. Enligt 
första planen skulle på Royal Sovereign den 9 fot höga öf
vervattenskroppen äfvensom kupolerna beklädas med enelast 
4! tums pansarplåt, men nu är det bestämdt, att hela öf
' 'ervattenskroppen samt den del af kupolerna som är bakom 
kanonerna, skola erhålla 51 tums pansar, då deremot den 
främre delen af kupolerna, eller den som är närmast om
kring kanonportarna, skall beklädas med l O tums plåt. Der
till äro både roder och propeller så öfyerhyggda att de ej 
af fienden kunna sön.derskjutas eller krossas. Sålunda är 
detta kupolskepp i väsendtlig mohn ett starkare krigsfartyg 
än någon hittills byggd pansarfregatt 

Detta oaktadt hafm kupolskeppen, om de blifva i likhet 
med Royal Sovereign, åtskilliga fel, lnilka lmfvudsakligast 
komma ifrån de qyarlefvor som imentorn bibehållit af den 
gamla skeppsformen. Det först i ögonen fallande är skepps
sidans höjd. Såsom axiom lär man Yäl hädanefter nödgas 
antaga, att om artilleriet blott får en skottafia att skjuta på, 
vare sig en bepansrad skeppssida eller fästningmur, sam
mansatt hur starkt som helst, så blir densamma förr eller 
sednare hamrad i stycken. Är detta sannt, så är också ku
polskeppens öfvervattenskropp, med sina 7 fot lodräta och 2 
fot sluttande sidor, dessa fartygs dödsdom. En 5! tums 
pansarklädsel blir icke något långvarigt skydd emot nuti
dens kanoner. Dessutom hafva kupolskeppen en alltför stor 
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ufvervattenstyngll, för at.t blil\a makliga i sjögrtng, lmuf'Ure 
de, likasom pansarfregatterna, måste rulla och försråra kano
nernas bruk. Äfren medför sje lf1a kupolformen, ehuru för
delaktig att alleda tiendens kulor, sina egna olägenheter. 
Genom pansarplåtamas sammandragning opptill för att !Jllda 
kupolen, icke allenast minskas utrymmet och Yädervexlingen 
hindras, utan är äfven kanon!Jetjeningens !Jelägenher högst 
vådlig, enär deras llufruden äro alll'ör nära de in!Jöjda ku
polplåtarne och derigenom blottställda för kontusion. Ofull
komligt är det äf1en, att rid kanonens rekyl lenmas kanon
porlen öppen och obetäckt. Likaså är det en särdeles 
klumpig anordning, att den Herehundra skeppund tunga ku
polen, måste Yid kanonernas sidoriktning kringnidas metl 
menniskokraft. 

Icke något af dessa många fel som nu lJ !if vit anförda 
emot såYäl kupolskeppen som pansarfregatterna, finnas att 
anmärka emot det Ericssonska pansarfartyget Hela Moni
tors konstruktion, jemte det sätt på hvilket hon först fram
trädde, har gjort detta fartyg till en den snillrikaste uppen
barelse sjökrigshistorien någonsin haft au omtala. Utan 
föregående experimenter, tyst och obemärkt tillrerkadt, ge
nast stridsfärdigt och fuilkraftigt, framkom detta pansarfar
tyg likasom, enligt mythen, den beYäpnade Minena utsprang 
ur Jupiters hu(\ud. Ehuru kapten Ericsson är en erfaren 
skeppskonstruktör, försökte icke han, såsom Englands och 
Frankrikes ingeniörer, att sätta en ny duk i ett gammalt 
kläde, eller med andra ord, att oru!Jbligt YidlJJifya munera 
icke lämpliga traditionella skeppsformer; utan iklädde han sig 
genast sjelfständighetens llt·ägt, och med sålunda fria hän
der och snillets ingifYelser, konstruerade l1an sitt pansvr
fartyg, livars stridbarhet öfverträfJi:tr allt In-ad i den vägen 
ännu hlifvit frambringadt. Också är Monitor redan modell 
för 19 lika konstruerade fartyg, ehuru med olika dimensioner. 

Dessa pansarfartygs många framstående goda stridsegen
skaper äro först och främst, att de erbjtida fienden en den 
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nära nog minsta möjliga skott-talla att skjuta på, nem!. _en
dast det lilla cylindriska tornet, som medelst ångkraft knog
yrides och genom sin runda form afieder kulan, utom i de 
undantagsfall då hon kan t1·äl1'a tornet Yinkelrätt emot cy
linder-cirkelns tangent. Af sjelfra fartygsskrofYet synes en
dast 1 s tum öfyer nltnet, och denna ringa del är icke al
lenast pansarklädd med 1 O tum tjock pansar på de st~rre 
fartyrren och 5 på de mindre samt förstärkt med 22 tum tJOCk 
t.räfö;timring; utan är den äfren med beräkning ej högre öf
ver vattnet än däcksplankans och de tätt Yid llYarandra be
läo-na däcksvalkarnas sammanlagda tjocklek, hvarföre denna 
Jå:a del om den äfv-en skulle t1·äffas af en kula, är så Yäl 

"' ' 
o skyddad och starkt sammansatt, att det erfordras rnanga 

skott på samma stäi!e, för att nägon fa rlig skada skall kun-
na åstadkommas. 

Vidare äro dessa fartyg bestyckade med 2:ne kapten 
Dahlgrens 15-tums slätborrade kanoner, som skjuta kulor 
,,äo-a~de 450 skålpund stycket och bomber ' 'ägande 330 
sk~l !Jtmd. och dessa grofm kanoner, som ännu äro utan 

' 

o o like stå skyddade innanför tomels pansarYall, hv1Iken pa 
l\'lm;itor hade en tjocklek af 8 tum; men på de större far
tygen kan ökas till 24 l um. Ehuru en 24 tum tjock je~·n
massa , ytterligare förstärkt genom cylinder-ytans bugt1ga 
form ännu synes kunna påräkna en lång framtid innan ar
tille/iet förmår genomtränga densamma, är det dock icke 
någo t uti dessa pansarfartygs konstruktion som hindrar, att 
tornet bygges af en ännu tjockare pansar. 

Dft såsom förut är nämndt, dessa pansarfartyg äro !Jestyc
kade med 2:ne st. 15-tums slät!Jorracle kanoner, hvilka skjuta 
kulor vägande it;o skålpund, kan alltså en liten Monitor 
tilldela sin motståndare ett lika kraftigt gladt lag som den 
sjufaldiot större och dyrare 36-kanonsfregatten La Gloire --
om blot~ afses den utslungade j emmassans absoluta vigt- men 
ett milnndubbelt kraftigare när man beräknar verkan af "kon
centrer;d eld" hvilken blir en gifYCn fördel då artilleri-

' 13 
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styrkan är nedlagd i endast 2:ne kanoner, men deremot al
drig så att påräkna när den är fördelad på ett större antal. 

Sjelfra fartyget är så konstrueradt, att det består af 
2:ne delar, bvaraf den öfra - som nedgår under vattenytan 
5 a 6 fot, och, såsom förut är nämndt, starkt förtimrad och 
pansarklädd - är så mycket större än den undre delen, att 
den på alla sidor öfverskjnter denna sednare med flera fots 
öfverlängd, och sålunda åstadkommer den vigtiga fördelen, 
att hela den undra delen, äfvensorn rodret, propellern, an
karet med sin ketting m. m. äro alla skyddade för fiendens 
skott och pansarbräcka. Denna egenuomliga konstruktion 
medför dessutom en annan icke mindre ligtig fördel. Deri
genom att det öfre fartyget är flere fot längre och bredare 
än det undra fartyget, och på alla sidor utbreder en öfver
allt sammanhängande ringe, och då öfverrattenskroppen till
lika är så låg, att sjöarna emot densamma ej kunna utveckla 
någon betydlig anslagskraft, så förekommes härigenom nä
stan all rullning och stampning, hvarföre dessa pansarfartyg 
äro de makligaste ~jöfartyg, lwilket naturligtvis är en den 
största fördel för att med framgång kunna sköta de tunga 
kanonerna. ' 

Och när det nu härtill kommer, att de mindre af dessa 
pansarfartyg kunna byggas för det jemförelsevis ringa pri
set af 5 eller 600,000 rdr st-ycket, samt att deras djupgå
ende kan inskränkas till 8 eller 9 fot, att de erfordra en 
obetydlig besättningsstyrka, samt att deras enkla samman
sättning till alla delar kan åstadkommas af i vårt land in
hemska materialier, så synas de i sanning ega alla de egen
skaper som göra dem till en för vårt kustförsvar mest ön
skansvärd materiel. Deras lika fosterländska som snillrike 
konstruktör önskar icke heller något högre, än att få biträ
da vid utförandet om Sverige tillegnar sig fördelen af att 
ega så kraftiga krigsfartyg. Jag kan ej underlåta att här 
anföra ett bref ifrån kapten Ericsson, hvaraf icke allenast 
1nhemtas hans nyssnämnda beredvillighet, utan äfven hvilka 
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, .. rma soulirra känslor den utmärkte mannen ännu hyser för 'u t> å f" sitt gamla fädernesland. Det var i anledning af n· gra ore-
o-ående samtal angående hans pansarfa.rtyg, som han skref o 

följande: 
"Välborne herr kapten och r\ eldare l 

"Skulle svenska sjöstyrelsen efter tillbörlig granskning 
"af saken, besluta att bygga kanonbåtar på Monitors-syste
"met, så anhåller jag att få biträda vid planens ~tföran~le. 
''Längll, bredd och djupgåenue är allt hYad som bhfyer nod-
"vändigt för mig att veta." o "Då herr kapten frambär denna min anhållan, sa vore 
"yäl om på samma gång, vederbörande i ödmjukhet up}l
" anades att ej utan moget betänkande, förkasta detta en-m ' r·· "kla svstem förmedelst hvilket Sveriges kuster kunna or-
"svaras. lån~t bättre än med kostsamma pansar-ångfregat.ter. 
"Vårt fosterland är ju det jernrikaste uti hela Europa, vår 
"mekaniska färdighet öfverträtTas ej af något annat land, 
"och våra sYenska gossar, ehuru obekanta med sjöYäsendet, 
"äga just de egenskaper - käckhet, .. go~t förstånd ocoh 
"ihärdirrhet __ som passa dem för besattmng på kanonha
"tar af det nya systemet. Med sådana fördelar blit\er det 
"yårt eget fel om ,i icke oförtöl\adt blifya istånd möta an-

o o k t " "fall pa yara ·us er. . _. . t . ,. "Det torde e] ya ra opassande om Jag 'Id dct.a tillfall e 
"berättar, att under sista kriget emellan Ryssland och Ves~ 
" kt na J·ao- yar beredd aU ålenända till hemlandet så ma er , o ' . . . ''fort som det, då synbart oundvikliga deltagandet 1 knget var 
"förklaradt. Så äfvenleues för det kommande. ~a?1ma " l kr1"cr ro··rklaras af eller emot Sverige, sa ater-stune som "' · hem för att med lil', förmögenhet och lu·after "yänder jag 
"bidraga till fosterlandets försYar. 

"Med mycken högaktning och Yänskap tecknas 

"New-1ork den 6 Juni 1862. 
"J. ERICSSON. 
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Det äterstår mig nu att säga några ord i anledning af 

de många dels helt och lJåiiet fal ska, dels blott till en del 

sanna uppgifter som förn ämligast i Frankrike och England 

blif\it utspridda angående pansarfartyget lilonilor. I nämnde 

länders tidningar l1ar man sagrlt, och Yåra sveuska tidningar 

hafm återupprepat, att Monitor, nnder det ovärler hon mötte 

vid nedgåendet ifrån New-York till ClJesapeake Bay, visade 

sig Yara ett det odugligas te, mest oregerliga sjöfm·tyg, och att 

hon iföljd häraf med man och all t rar nära att förolyckas. 

Verkliga förhållandet var dock icke alldeles så. Sannt 

är det, att under det ifrågavarande tillfället var besättnin

gens tillstånd ganska rådligt, men orsakerna härflöto ej af 

någon våldsamhet hos fartyget eller dess benägenhet att 

sjunka. Hela faran härledde sig ifrån en WlfälliO' oordninO' 
1
· 

"' "' väderrexlingsmaskinerna. Dessa stodo under så kallade luft-

lådor, hvilka voro öppna luckor, med karmar som ej voro 

nog Ilöga att hindra den af blåsten våldsamma sjön att bryta 

öfver dem, 11Varigenom vattnet oafbrutet nedkom i maskin

rummet och slutligen blö tte dragremmarna, då ett par ut

vexlingshjul upphörde att gä. I följd af den derigenom 

störda luftvexlingen blef det icke allenast kolos och brist 

på luft nere i fartyg-et, utl!n böJjade äfven eldama att sl ock

na och propellern kunde icke hållas igång-. Men att farly

get skulle sjunka eller sönderbråkas af den llöga sjöhäfningen 

syntes icke någon anledning att befara. Jag l1ar talat vid 

3:ne personer som \Wo om!Jord på Monitor under ifråO'ava

rande resa, och In·ar och en af dem sade, att de, e~mru 
erfarne sjömän, aldrig rarit på ett makligare fartyg. Oak

tadt det bl äste Mrdt och sjön gick hög, roro såväl :;; ido

som långskeppsrörelsema mycket obetydliga; men llra1je ,-å O' 

rullade öfrer det lilga däcket;, lmu·före besättningen endas~ 
oppe på det lilla tornet kunde turr is rederqrickas med frisk 

luft. Icke heller har det scdermet·a rarit an!edni1
w misstro 

Monitor att bäJja sig i sjö; förutsatt det ej blåser "'hårdaste 

storm eller orkan, då icke något fartyg är säkert. Kap-
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ten Ericsson har erhållit uppdrag, att efter l\fonitors modell 

bygga några så stora pansarfartyg, att de kunna inrym

ma kol nog, för att gå öfver atlantiska oceanen och upp

träda när så behöfs vid Englands och Frankrikes kuster. 

Hvad vädervexlingen beträlfar, så blef den, straxt efter stri

den vid Hampton redd, förd igenom sjelfva tornet, och de 

förrnämnde luftlådorne blefvo borttagne, livarföre någon lik

artad olägenhet som den hvilken under första resan inträf

fade, icke mer bör kunna ega rum. 

En annan anklagelse är, att under striden med Meri

mac, var det inuti tornet på Monitor ett så starkt lufttryck 

utaf skotten ifrån hennes egna kanoner, ait många af ka

nonbetjeningarne förlorade sansen och mäste nedbäras m. m. 

Detta påstäende är dock lika tanklöst som det är i strid 

med sanningen. livar och en borde wta, att lufttrycket ifrån 

Monitors kanoner endast kunde kännas utanfOr tornet, enär 

kanonen sattes till bords innan skottet afl'yrades, och ej stod 

inhalt med mynningen innanför tornets sida. Monitors torn 

var härvidlag icke annorlunda än en vanlig kassematt; men 

icke lär någon Yilja påstå att besättningen uti en kassematt 

mister sansen genom lufttrycket ifrån skotten af deras egen 

kanon. Denna dikt om lu"ttrycket i tornet af egna kanoner, 

är ett sorgligt bevis på hur menniskorna döfm sunda förnuf

tet när de, upptända af partianda, kasta sig öfrer en ny san

ning för att qväfva densamma ! E medlertid var förhållandet, 

att då nåo-on af kanonbeijeningen lutade sig emot sidan ;af 
b 

o 

tornet, och samtidigt en af Merimacs kulor anslog tornet .pa 

motsvarande yttre sidan, fick han en så hård kontusion 

att han föll ikull. Detta hände 2:ne matroser samt maski

nistofficern. De trenne förstnämnde måste nedbäras och det 

erfordrades flere timmar innan de hemtade sig, men maski

nistofficern reste sig genast och fortsatte sin tjenstutöfning. 

Då tornets sidor icke berördes hade kanonbetjeningen ej nå

o·on oläO'enhet af Merimacs kulor, huru tätt de än haglade 
!::> !::> 
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emot yttersidan. Numera är tornets insida klädd med filt 
samt träpanelad. 

För att förneka Monitor någon utomordentlig styrka i 
sammansättning och konstruktion, har man i franska tidnin
gar äfven försökt nedsätta Merimacs styrka, eftersom denne 
2:ne gånger förgäfves försökte att med sin pansarbräcka 
krossa Monitor likasom fregatten Cumberland. Af denna or
sak hat· man anfört, at Cumberland var en mindre korvett, 
och att det icke var något styrkhetsprof att sönderbryta en 
svag korvett-sida. Cumberland var dock en af amerikanska 
flottans största fregatter. Hennes drågtighet var 1726 tons; 
alltså var hon jemnstor med vår fregatt Desiree. Fregatten 
Cumberland löpte af stapeln år 1842, och sednast år 1860 
erhöll hon en t(')tal förbyggnad, hvarföre ame1·ikanarne med 
skäl uppskattade hennes förlust lika känbar som om hon 
hade varit ny. 

Äfven har man såsom bevis på Monitors svaghet fram
dragit, att hon efter striden på Hampton redd icke förföljde 
den flyende l\'Ierrimac. Men den som kan framkasta denna 
anmärkning måste hafva glömt, icke allenast att besättningen 
på Monitor föregående natt hade inkommit i hamn efter en 
den besvärligaste sjöresa och ej hunnit blifva uthvilad innan 
striden började, utan äfven, att fäktningen med l\ferrimac 
hade pågått oafbrutet i mer än 3:ne timmar förrän 
den sistnämnde böljade draga sig undan, Och då dertill 
kommer, att chefen på Monitor var dödligt bränd utaf krut
gasen ifrån l\ierrimacs kanoner, så bör icke någon finna det 
annorlunda än ganska naturligt, att Monitors uttröttade be
sättning åtnöjde sig med att hafva drifvet fienden på flykten. 
Att Monitor ej erhöll någon betydande skada under den lång
variga striden, bevisas bäst deraf, att hon hvarken behöfde 
dockas eller gå i hamn, utan bibehöll stridsplatsen som ge
nast blef hennes station flere månaders tid. 

Man har äfven undrat lirarför Monitor icke utfört nåo-on 
"' bragd alltsedan striden på Hampton redet. Orsaken är den! 
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att sedan Merrimac blef förstörd hafva de konfedererade icke 
haft något fartyg som har kunnat strida med l'lonitor. Det 
i ticlningarne omtalade konfedererade pansarfartyget Arkan-
as som på Missisippifloden utmärkte sig emot flere de norra 

s t' 1 ano11båtar har man påstått bortjagade äfven Monitor; sta ernas c ' 
d · t II'lla skolatlas kan dock upplysa, att emellan Ar-en mms a .. 
kansas på Missisippilloden och Monitor i Ches_~.p.ea~e Bay ar 
en flera hundra mils Ianclsträcka, som omojhggJorde ~lit 
sammanträffande emellan dessa båda pansarfartyg. Momtor 
gjorde sig dock fullt värdig sitt först erhållna god: namn, 
då hon, i förening me el pansarfartyget Galena. och nagra an-
dra kanonbåtar ano-re'l fästet DarUng uppe Yid Jamesftoden. 

' "' t f . k Ehuru denna fästning var så högt belägen, att artygen 1c e 
kunde nog elevera sina kanoner för att göra densamma någon 
betydligare skada, kunde deremot fästningen med noggrannhet 
rikta sina grofva så kallade Columbiader (11-tums kan~ner) 
på Monitor och Galena, hvilka lågo ifrån denosamma pa ett 
afstånd af circa 450 fot. När manjemför hur mangaskott som 
under denna strid träffade Monitor samt hvad \erkan de gjor
de med lwad som vederfors Galena, så får man äfven här
ut~f bevis på ändamålsenligheten i ~ionitors konstruktion, 
att i forening med 6{oerlägsen molständs{örmdga visa den. 
minsta möjliga slwttyta. Monitor träffades af 14 skott, hvaraf 
icke nåo-ot o-jonle annan \erkan än att buckla pansarn ; då 
deremot"' den"' korvettbyggda Galena, beklädd med 3~ tum~ 
pansar lrelingarna voro infallande och beklädde m.ed en~~st 
2 tums plåt) träffades af 43 skott, hvaraf 12 gmgo t\ars 
igenom skeppssidan och gjorde betydlig ska~a !no~bords:. 

Man anför att Monitor, som hade en sa fatahg besatt-
. hade varit o-anska lätt att äntra. Förhållandet är dock, nmg, e 

att ulanför det alltjemt roterande tornet är blotta lufttrycket 
vid skottets aff'yrning ifrån de svåra kanonerna, tillräckligt 
att bortsopa de äntergastar som \åga försöket. . 

Ett annat fel som man trott sig finna hos Momtor och 
de öfriga af kapten Ericssons pansarfart.yg, är att pansar-
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beklädnaden icke består af en enda enkel jernplåt, likasom 
på de engelska och franska pansarfregatterna, utan utgöres 
af flere lager en-tums plåtar laggda of\anpå h varandra. Men 
hvad man här vill utpeka såsom ett fel, är måhända i prak
tiskt hänseende en af' de mest lyckade egenheterna i de 
Ericssonska pansanfartygens sammansättning. Det är väl be
kant, att vid försökskjutningarna i England, den enkla tjocka 
pansarplåten visat sig starkare än samma tjocklek samman
satt af tunnare plåtar; men det är också kändt, att man 
vid försökskjutningarna i Amerika kommit till en an nan åsigt; 
hvilken sednare äfren blef bestyrkt under striden emellan Mo
nitor och l\'Ierrimac. Monitors torn var byggdt af en-tums 
plåtar ställda framför hvarandra i åtta la o-er och alltså var 

" ' sidans tjocklek en sammanlaggli massa af 8 tums jern. På 
l\'Ianitors däck stod äfven ett lite t blockhus af jern, af'sedt 
för befälharvaren och rorsmannen. Detta blockhus var byggdt 
af smidda fyrkantiga jernbalkar, hrilka roro 9 tum ena si
dan och 12 tum på den andra. Flere af Merrimacs kulor, 
hraraf en mängd voro afskjutne på så kort afst.ånd som 40 
fot, trälfade tornet, men kunde ej göra annan verkan, än att 
de refvo sönder de håda yttre plåtarna och bucklade de öf
riga. Dereinot blef en af jernbalkarna i blo ckhuset tvärt 
afskjuten, och detta helt nära densammas ena ända. iVIerri
mac begagnade undet· denna strid l l-tums slätborrade kano
ner, som med 25 skålpunds laddning skjöto kulor Yägande 
169 skålpund -- äfrensom 2:ne reftlade kanoner, hvilka med 
21 skålpunds laddning skjöto 1.20 skålpunds kulor. Utom 
hvad erfarenheten sålunda vitsordade under denna strid är 

' det mycket annat som kapten Ericsson, och flere med honom, 
anföra såsom skäl hvarföre pansarklädnaden bör samman
sättas af flere plåtar, och icke utgöras af en enda enkel 
plåt. De tunnare plåtarue äro lättare att tillverka och kun
na derföre i tillverkningen göras af bättre beskaffade jern 
än som är möjligt med plåtar af 5 eller 6 tums tjocklek. 
De förra äro dertill u1indre dyra, beqvämare att handlera 
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och {flslsäfla, od1 gans/w lätta att reparera, hYilkel allt, iir 
deremot rakt motsatta förh ållandet med de 5 tums tjocka och 
25 skepplllul tunga franska eller engelska plåtarna. De tun
nare plåLarnes förnämligaste fördel består dock dcruti, att 
de äro mera böjliga, och derigenom fördelaktigare att emot
taga, uthärda och förminska första häftigheten af kulans an
slag, än de tjockare plåtarna, som visserligen göra ett mera 
tYärt motstruul, men jnst derföre gif\ :1 knlan tillfälle att med 
hela sin kraft sönderbryta eller genomborra dem. 

Ytterligare beskärrnar man sig öfrer beskaffenheten af 
Motli tors ir1re anordningar, samt beklagar, att om krigsma
teriel en blifrer pansarfa rtyg sådana som dem kapten Ericsson 
konstru t' rat, så är det i och me(l detsamma slut med allt 
sjömanskap - äf\ensom man påstår, alt en sjöman omöjligt 
ken uthärda lifret ombord i fartyg sådana som .Monitor m. m. 
Den förstnämnde klagan Ilar obestridligen sin rackra och äf
ycn aktningsvärda sida, men ~!en kan och bör icke förtjena 
något afseende. Är en krigsmateriel så fullkomnad, att man 
med den bättre än med någon annan kan försvara fädernes
landet, så yo re det en dårskap att låta det bero på någon 
sorts yrkessmak hurmida en sådan materiel bör antagas eller 
icke. Det måste allLid så förstås, att sjömanskapet är till 
fiir fäderneslandet, och icke trärtom! Omöjligheten att ler
' a ombord i dessa pansarfartyg är deremot en ömkelig an
märkning. För det första måste ihågkommas, att Monitor, och 
andra ar hennes klass, äro afsedde för ett lwstförsvm·, och 
beräknade att endast undantagsYis begit"m sig ut på öppna 
llafret; men dcrj emte är att miirka, att inom verldens alla 
Hottor finnes en talrik personal, som år efter år i ängfarty
t '"ens maskinrum lefm ett långt mer försakande !if än hvad ;ro förhållandet ombord på kapten Ericssons väl inredda pan
sarfarlyg. Icke kan det förnekas, att sjömanslifvet har sina 
större behag ombord i fregatter eller likartade krigsfartyg; 
men å andra sidan är det likaså obestridligt, att när kriget 
utbryter, «>ger befälhai\aren på en liten Monitor, lnilk ~? ns 

H 
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stridsduglighet icke kan betriflas, et.t s.felfmedretande som 
af inga andra förmåner kan uppvägas, och ln•ars afsaknad 
måste kännas bittrare än döden, ombord i en materiel som 
ej motsvarar sitt ändamål, och llvilken, enligt all sannolik 
beräkning, eJl(!ast erbjuder Yalet att blifva sänkt eller bränd. 
Simlie dock sjömannen så missförstå sin högsta pligt, att 
han helre uppofii·ar fäderneslandets gagn än sin individuella 

._böjelse för "sjömanslifrets poesi", så må han med armarue 
i kors försmäkta i sina drömmar och falla tillbaka för bät
tre män, hvaraf tillräckligt många skola framträda som med 
hänförelse gå ombord i den nya materielen, och der öf
taga den försmådda rG!en att försvara fosterjorden. Men en 
sådan sjelförnedring kan förvisst aldrig inträfia. 

Slutligen ber jag få säga några ord till Yederläggning 
på ett i utlandet gängse rykte, att kapten Ericsson tagit 
planen till sin Monitor ifrån kapten Coles kupolskepp. Några 
få ögonkast på olikheten emellan dessa pansarfartyg, borde 
vara nog för att öfvertyga lwar och en, att den ena inven
torn icke lånat något af den andra ·- n b. så vida ej fram
deles, lwpten rotes nödgas, ar intresse för sitt fäderneslands 
bästa, utbyta en och annan af sina mindre praktiska ideer 
emot åtskilligt ifrån kapten Ericssons systen1. Kapten Coles 
har sjelf tillkännagifvet, uti ett bref infördt i tidningen Times 
den 5 sistlidne April, att det var i slutet af åt 1855, som 
hau först rik tade sin tanke åt möjligheten af ett skoLtslmldadt 
pansarfartyg, samt att hans fö rsta plan var stillastiiendc! Im
poler, samt att det ej var förrän i Mars år 1859 som han gjorde 
kupolerna rörliga. Deremot hade kapten Ericsson, redan år 
1854 sin pl an fiir Monitor, ehuru då ej så fullkomnad som nu. 
I en skrifvelse till franska kejsare!), daterad den 26 Septem
ber 1854, erbjuder och sänder han denna plan, som då bestod 
af ett fartygskrof i det närmaste likt ~loniLors, m~n bärande 
en äfven då med ångkraft rörlig l;upol, i stället för det nu 
cylindriska tornet. De inre anonlningarne Yoro i det ' 'äsendt
ligaste desamma såsom de nu äro. Men likasom Fulton ej 
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J.yckades Yinna Napoleon den 1 :stes i'örtroende, utan måste 
fullborda sin idce i Amerika, lika liten framgång hade kap
ten Ericsson hos Napoleon den 3:dje. Väl erhöll han ett 
smickrande b;•ef, egenhändigt skrifn t af det Kejserliga Ma
jestätet, men något vidare i saken afhördes icke. Kapten 
Ericsson har cmedlertid nu, då partiandan vill beskylla ho
nom att lysa med lånta (jädrar, af franska Kejsaren återfor
drat sina papper, lnilka han också erhållit, och genon\ 
trycket berordrat ti ll allmänhetens kännedom. Det kan så
ledes icke bestridas, hYarken att kapten Ericsson på bästa 
sätt utfört en snillrik tanke, eller att det var ifrån honom 
sjelf, och icke ifrån någon aqnan, som densamma först ut
gått. För oss, såsom kapten Ericssons latl<lsmän, bör detta 
vara en stor tillfrcdsställelse, och säkert skall hYarje svensk, 
som vet hYilka arbeten kapten Ericsson utfört samt hur vig
tig hans sednaste uppfinning för Sverige bör kunna hlifra , 
m~cd tacksamt hjerta skänka honom sin uppriktiga hyllning, 
och utan tvekan tillerkänna honom ett af de främre rummen 
ibland fäderneslandets litmärkte män. 

__ :====-= 

(fnsändt.) 

ETT BIOBAG TILL BÅTSJIANS-INSTITUTfONENS HISTORIA, 

På det fakta må föri)lifva fakta och sanningen gälla 
för livad den kan, anser jag mig af förekommande skäl 
skyldig att i denna tidskrift anteckna, huru ombord på fre
gatten Norrköping, lineler dess sednast afslutade expedition 
till Norra Amerika och Westindien, fördelningarna vor o så 
uppgjorda, att under sednare hälften af resan, eller ifrån 
och med den 4 Mars detta år in till afmönstringsdagen den 
g sistlidne Augusti, arbe tena på stortoppen utfördes ~ndast 
af biltsmän, och detta såväl korporalstjenstgöringen som llYaJje 
annat derstädes förefallande arbete. linuer loppet af denna 
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tid, dä ej sällan förekom hård s\'gclt'öring lirrensom skiftning af märssegel, ställger oeh ril r m. Jl. S\årare aruetC'n, tilläts det icke någon matros eller jungman att denit! vara stormärsgastama hehjelplig, -vare sig ·;ädret Yar hårdt eller vackert, arbete t Hitt eller svårt. Dock inträHade det, såsom bruket är på örlogsfartyg, att nattetid, di\ eudast vakten var på däck, båtle stor- och rörmärs-gastar uppskickades att refra stormärs~eglet, likasom de ä[\en gemensamt refvade förmärsseglet: men detta skedde ej ar hit\ el på skicklighet inom den ena eller andra toppen, ej heller någonsin när det var alle man på däck, utan eullast iföljd af brist på manstyrka då l.llott ena Yakten Yar oppe. Efter dc första f]orton dagarnas exercise, hade jag aldrig någon anledning till misstro emot båtsmännens förmåga att uöjaktigt sköta stortoppen, utan tYärtom, utförde de alla der förekommande arbeten med nit och intelligens, och lika skyndsamt såsom vanligen är förhålland et på den med srårare segel och rundhult t.illtacklade stortoppcn. Jag kan äf\en tillägga, att ibland båtsmännen fanns det lika goda rorgängare som ibland matroserna, samt att fregattens bästa lodhyfrare var båtsman. Så rar förhållandet; Jn·arken mer eller mindre. Det som nu skedde ombord på fregatten Norrköping, der båtsmännen voro utraldc, bCYisar endast hrad som lwn göras af detta folk, men ej att hela båtsmanspersonalen redan är nog befaren att göra matrostjenst; Jnilket sednare vore att säga en öl\erdrift , som jag lika litet vill göra mig saker till , som ett motsatt påstående, att båtsmannen är oduglig till örlogstjenst., eller att en Bohusfiskare eller skärgårdsbonde, som med fisklina i hand suttit större delen af sin lefnad i en segelbåt, egcr billtre anlag att blifra en rask och kraftig örlog:>matros än en vid kroppsansträngande arbeten vand bonddräng ifrån Blekinge, Småland eller hvilken annan Jlrovins som helst. Afsigt~n med delta mitt framträdande är alltså endast, att i dess rätta dager framhålla ett af erfarenheten nu bestyrkt fakturu, och, som sagdt är, tillförsäkra det att få förblifva ett faktum, att det icke direkt eller indirekt må förnekus, och sanningen derigenom undanskymmas. 
Carlskrona den 21 \"oyember l R62. 



Aminnelse-tal 
öfver Aania·aien na. an. Friherre Otto Gu• 
stat J\lo••densliöld och Generalen tn. an. Jo• 
han Petter Lefren, hållna uti lt.ongl. Ör• 
manna•Sällslial•et på dess llögtidsdag, den 

15 ~o,·ember 1862, af P. G. Sparre. 

Sedan Kongi. Örlogsmannasällskapet förlidet år här fi· 
rade sin högtidsdag; har döden bortryckt tvenne dess medlem
mar; ett tYillingspar af utmärkte män, som icke blott efter
lenmat toma platser, utan - hYad mera är - äfven de 
skönaste minnen. Begge skänktes, eller kanske rättare åter
gäldades det gemensamma, egentliga fäderneslandet, af den 
provins, som ett obliclt öde sist derifrilll afskiljde; men dess
förinnan; i sekler visade sig vara en på mannamod och 
själskraft rikt bördig jordmån, der månget ädelt frö nedla
des, uppspirade såsom hoppgifvande telning, omflyttades och 
växte till herrlig stam uti det gamla Sveas sköte. 

De högaktade namnen: Otto Gustaf Nordensköld och 
Johan Petter Lefren, pryda ej mera förteckningen på K. ö. 
sällskapets hedersledamöter, och det hör till ordningen för 
dagen att det nyttiga de uträttat skall, jemte deras märk
värdigaste lefnadshändelser, om än allenast i sammandrag, 
här fram ställas. Vid sådant förh ållande hade det varit väl, 
om sällskapets ordinarie sekreterare eller ock den ledamot, 
som benäget åtagit sig att i öfrigt förrätta hans syssla, kun
nat uppträda ; men den förre är bortkommenderad och den 
sednares tid så kringskuren af andra göromål, att han ej 
trott sig kunna medhinna något derutöfYer. Endast af denna 
anledning blef min ringa förmåga tagen i anspråk. 

Amiralen, kommendören med stora korset af Kongl. 
Svärdsorden, innehafvm·en af guldmedaljen för tapperhet til~ 



sjös och Carl XIV Johans-medaljert, frlh:erre Otto Gustaf 
Nordensköld, son af öfversten Yid fartifikationen Anders Gu
staf Nordensköld samt dess husfi:u Hed'vig Eleon0ra Lillie
höök, föddes den 9 December 1780 på Frugård i Finland,;: 
dit hans förfäder, som härstammade ifrån Tierps socken utii 
Uppland, hade ö.fverflyttat. 

H edan vid l O års ålder invigdes ban till sjökrigstjen
sten, genom att, åv 1790, bim-a anställ'd såsom förhyrd ka
dett på linieskeppet Gustaf III. Emelfertid följde freden me(J); Ryssland snart derefter ; då han antogs till ordinarie kadett 
vid kadettkorpsen i Carlskrona. Denna läroanstalt skilJde 
sig mycket ifrån vår nmrarande krigsakademi; äfven deri
genom att e-leverne, som b:ad~Ie hvar for sig ute i staden.,. 
livarken spisade eller kommO' tillhopa tJftare, än under lek
tionstimmarne. En så ung gosse, som Nordensköld då var, kunde derföre icke umbära enskild tillsyn och erhöll den
samma på det lyckligaste sätt, genom inacko:rdering uti öf
verste Erik af Klints hus, der han njöt en faderlig, af ho
nom aldrig förgäten, omvårdnad. 

År 1792 förflyttades Carlskrona-kadetterne till Carlberg, 
dit Nordensköld medföljde och genomgick, på den nya för
läggningsorten, det återstäende af lärokursen så hastigt att 
han, efter att hafva deltagit i 2:ne öfningsexpeditioner, ut
nämndes till fändrlk vid örlogsilottan den 20 Mars 1795. 

Knappt hade han fått kokarden på hatten, förrän han erhöll plats såsom Yolontärofficer å fregatten Diana, under en expedition åt Medelhafvet, som varade till sommaren 1796. 
' då han, efter hemkomsten, antogs till adjutant af sin far-

bror, vice Amiralen Otto Henrik Nordenskjöld, chef för svenska eskadern på Köpenhamns redd. Följande året tjenst
gjorde han äfven dersammastädes; men på fregatten Bel
l ona, tills han blef kommenderad på fregatten Thetis, hvil
ken afgick åt Tunis och Tripoli. 

De nu nämnda sjöexpeditionerna voro väl nyttiga be
gynnelseöfningar för den vettgirige, unge ~jömannen; men 
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ingalunda tillräckliga att göra honom till hvad han borde 
blifva. Dertill erfordrades verksamt deltagande uti ett krig och en längre, oafbruten vistelse på det hårda element, som han skulle lära sig att besegra. Detta insåg han sjelf; sökte samt erhöll tillstånd alt ingå i engelsk tjenst; lemna
de Thelis i Gibraltar 1798, och kom ombord, såsom mid
shipman, på den af kapten Henry Digby förda fregatten 
Alcmene. 

Ibland de flera strider uti hvilka han derefter deltog, 
må det tillåtas mig särskildtomnämna den mest framstående; 
dels emedan jag hört honom sjelf berätta förloppet deraf, samt dels emedan utgången bekräftade: "att segern oftast 
tillfaller den djerfYaste befälhat\aren; förutsatt att han för
står sin sak och begagnar lyckans anvisningar., 

Länge hade fregatten kryssat på alla håll, under Ok
tober månad 1799, utan att kunna uppspåra någon pris; 
hvilket böJjade nedstämma folkets lynne. En dag ställde kaptenen sig framrör nachterlmset, tog nyckeln till sin byrå ur J-ickan, kastade upp den i Yädret och befallde vakthar
vande officeren att låta styra efter det streck på kompassen, hmri den nedföll. Mången log i mjugg åt detta beteende; 
men de äldste matrosemes förhoppningar lifvades deraf och 
det dröjde yerk.ligen ej länge, förrän seglare syntes, hvilka 
slutligen befunnos vara 2:ne från Vera Cruz kommande, 
spanska fregatter. Säkert upplyst om med hvem han kunde få alt göra, kallade kaptenen alle man på däck och höll ungefä r följande tal till sin besät tning. "()ossar! der ligga två spanska fyratiofyror mrd mycket penningar ombord. Ale
mene har blott trettiotYå kanoner och är dem således un
derläasen med femtiosex; men det betyder ingenting, vi taga 
dem ~ndå om J viljen ' 'llga försöket. Ja, eller nej ?" 

"Ja, ja!" blef det dundrande svaret och jagten, som ge
nast börjades, fortgick för alla segel hvilka kunde föras, i 
tre dygn. Under tiden tillkommo trenne andra engelska fre· 
gatter och ville dela rot\et i dock upphann Alemene ensam · 



182 

den ena fienden, afskar hans väg till Vigo och tog honom 
llelt nära spanska kusten, efter två timmars skarp strid. 
Den andra blef äfven eröfrad o~h engelsmännens byte besteg 
sig till 3 millioner piasier, i kontanta penningar. Cochenill 
och Indigo, till ett lärde af en och en half million, liade 
fienden kastat öfver bord, medan jagten påstod. 

Anländ, med fregatten Alcmene, tm Torbay, i Februari 
månad 1801, begärde Nordensköld att få afmönstra och resa 
hem; men elltlru detta först beviljades, blef han sedermera 
förklarad för krigsfånge, i anseende till den mellan Sverige 
och England utbrutna ofreden, och all t hYad som då rned
gafs var att han, emot lemnadt hedersord att ej rymma, 
skulle få Yistas hos sina, äfvenledes qvarhållna, kamrater 
ombord på den uppbringade fregatt en Ulla Fersen, tills em
bargon å alla swnska fartyg upphäfdes och passage llted 
kofferdilägenhet yppade sig. 

Lyckligtvis lJehöfde han rj länge ligga i en sådan overk
samhet och kom, påföljande höst, nog tidigt åter till fäder
neslandet, för att kunna triana blifva medkommerad på fre
gatten Fröja, för en expedition till medelhafret; som räckte 
i tolf månader eller ända till år 1803. 

.Mindre underligt vore, om en eller annan, som icke 
personligen känt honom, misstänkte att hans så tätt på Inar
andra följande sjökommenderingar, hufvadsakligast härtlöto 
ifrån slägtrelationer; men sådant var dock ej förhållandet. 
Fordom hade srenska sjöofficerare ganska sYårt att få an
ställning inom engelska marinen o<:h den, ltvars försök krön
tes med framgång, väckte alltid uppseende. Detta bier väl 
äfven förhållandet med Nordensköld; men orsaken dertill 
låg icke blott uti förljenta betyg om yrkesskicklighet och 
ådagalagdt mannamod på främmande köl, utan de1jemte i 
den ovanligt tidiga utvecklingen af de goda egenskaper, med 
hvilka naturen så rikt begåfmt honom. Den ännu icke fullt 
tjugoettftrige ynglingen uppträdde såsom en fulländad gent
l~man ; Ii\ al's angenäma, öppna och bottenärliga väsen, blyg-
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samma men likväl säkra hållning, intogo alla, som med ho· 
11om kommo i beröring. Det fanns ingen hans förman, som 
ej ansåg sig pligtig att omhulda ett såd-ant ämne till fram
tida högre befälhafvare; ingen hans kamrat:, som missunnade 
honom de deraf uppkommande fördelarnc. 

i\Iedan den sist omnämnda expeditionen utfördes, hade 
Srerige krig merl Barharesksiaten Tripoli, och chefen på 
fregatten Fröja fick 0rder att på sjösidan blockera dess huf
wdstad, så goclt det låt sig göra. En dag syntes tre starkt 
bemannade barker seg1a långs kustrn , i tydlig afsigt att 
smyga sig in uti Tripolis ej långt aflägsna hamn, hvarföre 
han beslöt att uppfånga dem. För detta iindamåls \ilmande 
arsändes Nordensköld med 19 man uti åttahuggaren; men 
fienden satte, Yid hans anna~kande, på stranden och öppna
tie, i skydd af dels sina egna farkoster, dels andra föremål, 
en li!lig gevärseld, Jnilken dock ej afhöll S\'enskarne ifrån 
att äfvenlecles landstiga samt försöka att åtminstone borttaga 
t1lla hans segel och roder. Ali clt under den härigenom upp
kommande striden utlöpte en betydlig, fiendtlig styrka ifrån 
hamnen, i mening att afskiira Nordenskölds åt.enäg till fre
gatten. Denna hotande fara nödgade honom aU tänka på 
sin egen säkerhet och g-å tillbaka; förande i släptåg, såsom 
pris, den ena mecl olja lastade barken, hvilken det lyckades 
att få flott. Hela hans åtgörande vid detta tillfälle godkän-
des med mycket beröm. 

Återkommen till Carlskrona, år 1803, befordrades han 
till löjtnant 'id örlogsilotian och förordnades, år 1804, att 
tjenstgöra såsom adjutant hos Yarfsamiralen derstädes. .. 

Åren 1805--6 och 7, deltog han uti flera, kortare SJÖ· 
expeditioner; var under en af dem chef på kuttern Hök, 
och under en annan chef på kut1 erbriggen Svalan, samt bl e f 
kapten uti flottorna det sistnämnda året. 

Vid krigets med Ryssland utbrott:, år 1808, användes 
han till flaggadjutant hos flottans befälharvare och förde för
sta kolonnen af den båteskader, som, natten emellan den 17 
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och 18 Augusti, utsändes för att genom äntring taga en del , 
uti Jungfrusund förlaggde, fiendtliga skärgårdsfartyg. Då 
desse tillhörde det rof, som Hyssarne åtkommit genom den 
olyckliga Sveaborgskapitulationen, var det naturligt att Nor_ 
densköld, i egenskap af infödd finne, skulle hafra dubbel 
anledning att vilja vara med vid deras återeröfrandc eller 
åtminstone förstöring. 

Huruvida planen till detta vågstycke var fullt ändamåls
enligt uppgjord eller, om sådan, mötte i den grad svåra, 
oförutsedda hinder att framgången derigenom förfelades, kan 
här icke bedömmas; men säkert är, att ibland alla de som 
uti expedi tionen deliogo, knappt någon enda, mer än Nor
densköld, sett ett liknande företag verkställas. 

Lugn, rodde han i spetsen för sin ordningsfulla afdel
ning; var sjelf den förs te ombord på hämmeman Styrl>jörn, 
som han hade i uppdrag alt äntra och måste, en stund, en
sam kämpa mot de till fallrepstrappan frami lande ryssarne, 
innan han erhöll bislåml. under den sedan forto·ående 

"' ' blodiga striden på däck, uppfattalle lun~s säkra blick alltid 
det ställe, som företrädesvis borde anfallas, och der faran 
mest hotade blixtrade hans salJel främst, än för att rödja 
väg åt de sina, än för att afhöja dödshugget ifrån de fien
der, som begärde pardon ; äfren då dess e handlade fö rsåt
ligt, och han med möda undgick att falla ett offer derföre. 

Den olycksbringande Yillervallan ibland båtarne, hnri
genom svenskarne skjöto på hvarandra och hämmeman Hjalmar 
ej . allenast ftck rådrum att sörja för sin egen säkerhet utan 
äfven att med sina kanoner, jemte de slutligen ankommande 

' ryska kanonsluparne, göra styrbjörns eröfrande om intet, 
kunde han icke ens ana förr, än dess Yerkningar I:Jöriade 
framstå, långt mi11dre godtgöra, ty 13~dant låg ej if!Qlll ~;·är)r 
sen af mensklig förmåga. 

För sitt välförhållande och en, dock ej farlig blessyr fick ' . han svärdsstjernan och hade säkerligen de1jemte fått tapperhets-
medaljen i guld, om det då för tiden varit brt1kligt at.t den-
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samma, -smn vid sin första upp-:komst äfven benämndes ~<}illa 
8
yärdsorden", tilldelats hiligre cyfflcersgrad än löjtnants. 

Men en annan, För hans hjerta ljnf - dock icke med 
blodiga bragder gemenskap ,egan(le - bellöning ,·äntade ho· 
nom efter sjökampanjens slut. Fröken Anna Fredrika Lid· 
strömer räckte honom, ,cJe.n 20 NoYember, ,·id altaret handen 
såsom maka och l>lef, uHder en lång följd af år, hans trog
na ledsagarinna genom li4\et. Någon, .den -11usliga sällhe
!tens oafbrutna njutning, var emellertid ej att påräkna, så län~e krigets fackla bl0ssade. Hedan i De.cember skickades 
a-
1
an° ,enli"t nådirr ,befallninrr, till England och måste dröja 'l ' o o o -qvar derstädes till i Maj 1809; då han genast em~arkerade 

ipå chefs.kepp·et Uladislaff, i egenskap aif flaggadjutant hos 
·es.kaderche.1'en, amiral Mauritz von Krusenstäerna. 

När i påföljande Juli månad, ~xpeditionen till Ratan 
,afgick, :blef han förste flaggadjutant ll.os ,öfveramiralen ~ri· 
1
1
erre Puke. För att me-dverka till den uti Vesterbotten m

fallna, ryska armeens - såsom man då ännu hoppades -
:tlllfångatagamle, :lemnades honom högsta befälet på de 9 
-st. kanonslupar, hvilika lågo vid mynningen af Ume-ån och 
borde försöka att förstöra bryggan öfver densamma. Natten 
.emellan den 18 och 19 Augusti rodde han, med sin lilla 
styrka, midt igenom en :häftig jägareld, ån uppföre mot sta
iden ifrån tn·ar<> omg.ifmnde höjder kanonkulor och granater 
wan~ades; · men att tillintetgöra bryggan kom ej för honom 
ifråga, emedan fienden, som redan gått öfyer på norra stran· 
:den, sj el f sprängde den ' 'id sYenskarnes annal kand~," ...• 

Befordrad till major vid örlogsflottan, den derpa !fol3ande 
26 September, användes han, sedan freden med Rys~:and 
bWfvit :a:fslutad, såsom flaggadjutant hos befcä.lhafvaren ofver 
Gloekeskadern i Carlskrona hamn, år t 810; och sattes till 
.chef på fregatten af Chapman år 18 ~ .~. .. 

1 
•• Härigenom öppnades ett uylt falt for Nordenskold att 

bearbeta. Sammam·aron me.d engelsmännen, under kriget, 
hade väckt en allmännare ~lppmärksarnhet på Herahanda för-
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llållanden, som borde ställas annorlunda än de dittills fått 
förblifva inom den sYenska örlogsflottans sjögående fartyg. 
Denna nödiga förändring var dock ingalunda lätt att åstad
komma. Penningar saknades till materielens försättande uti 
ti~senligt skick; flera af skeppen v oro ej en gång kopprade; 
manga gamla, synnerligen utrednings, persedlar, af hYilka 
en del legat uti förråden allt sedan Carl XII:s tid måste, i 
brist på bättre, fortfarande begagnas; folkets beklädnad sva
rade långt ifrån emot be hofvet; för ordningen ombord fanns 
ingen bestämd rutin och materialier till sammansättninG' af 
en sådan hade ännu ingen företagit sig att samla, ehuru" det 
icke saknades fartygsbefälhafvare, hvilka gjorde allt för att, 
efter sina enskilda åsigter, ersätta bristen der de kunde 
befalla. 

En ibland dem, som man önskade få se, åtminstone Inad 
det rent praktiska beträllade, lägga grundval till något, små
ningom utbildadt och för hela flottan antagligt, bättre, mot
svarade Nordensköld på det utmärktaste sätt den goda tanke 
man hyste om hans förmåga. Ej allenast under nyss nämnde 
expe.dition. er~ä~des hans fregatt vara ett mönster af snygghet, ordnmg, disciplme och sjömannatakt ibland folket, utan öfYer
tlyttade han dem äfven på Jarramas, med hvilken han, i Au
~usti månad följande året, eller 1812, förde till och ifrån 
Ab o kronprinsen Carl Johan; som bl e f så inta()'en af hans 
förfaringssätt, att denne höge herre sedermera aU tid företrä
desvis valde honom till chef på de fartyg han Yil!e för sina sjöresor begagna. 

År 1813 slöt Sverige sig till den coalition som bildats 
i ändamål att bekämpa kejsare Napoleon den 1':stes Yidt u~
striickta och, om än gei)Om motgångarne i Ryssland nå()'ot 
skakade, despotiska välde uti Europa. Att på dettas koJ~i
n~~t verks~mt deltaga uti det, sig just då förberedande, all
~~1anna ~~·1get, blef derför nöc!Yändigt; men afståndet, som 
annu skilJde nordens söner ifrån den förmodade stridsplatsen 
var långt och således borde deras afsändning dit ske me~ 
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möjligaste skyndsamhet. Åt Nordensköld uppdrogs att, på 
fregatten Euredice, öfverföra den första svenska trupp, som 
ti ll Tyskland afskickades; nemligen en bataljon af Kronobergs 
regemente, hvilken, kornmen tillhopa vid middagstiden den 
12 Mars, tre och en half mil söder om Wexjö, fortskaffades 
så hastigt, att den redan 8:de dygnet 'derefter hade sina för
poster på gränsen emellan Pommern och Preussen. 

Längre fram, eller i halfva Maj månad, då kronprinsen 
sjelf begaf sig åstad, täcktes han begagna nämnde fartyg 
och chef, lwilken kort derefter blef öfverstelöjtnant i örlogs
tlottan; kryssade hela det återstående af året emellan pom
merska vallen och Belt, samt förde en konvoj till Götheborg. 

År 1814, då hinder mötte för den så länge ömsesidigt 
önskade, närmare politiska förbindelsen emellan SkandiYiska 
halföns tvenne brödrafolk, och SYCrige nödgades ' ;ända sina 
vapen åt ett håll, som det, efter freden i Kiel, minst af alla 
kunde förmoda sig behöf\a, fick Nordensköld befälet öfver 
den fregatteskader, hvilken blockerade norska kusten. För 
sitt biträde vid intagandet af Kragerö, erhöll han tapperhets
medaljen; och om hösten hemförde han, med fregatt.er~a 
Euredice och af Chapman, en mängd norska matroser Jfran 
England, der de yarit krigsfångar, men efter föreningen blif-
vit frigifne. 

Det lugn, som nu inträdde och lenmade fäclerneslandet 
tillfälle att återhemta sina, genom trenne tätt på ln·arandra 
följande krig hårdt medtagna krafter, allägsnade Yäl Norden
sköld, för en längre tid, ifrån hans älsklingsbana, sjöfarten; 
men icke andra, med örlogsHottans förkofran gemenskap 
e()'ande !Jestyr. Blott ännu en gång, efter att hafva blifvit o ' 'd f . t o befordrad, först till öfyerste och sedan, VI yrat10e t ars 
ålder, till contreamiral, plöjde han, i ordets egentliga be
märkelse Itafwts yågor. Detta skedde år l 828, då han ' 

o kommenclerade en förenad sYensk och norsk eskader, besta-
ende af en fregatt, en konett., tyenne briggar och en skG-
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nert, med hvilka ban besökte Plymoutit, Tanger, Gibraltar, 
Algir, Tunis, Tripoli, Alexandria, Malta och Livorno. 

Förordnad, är 1817, att vara equipagemästare vid varf
vet i Carlskrona, införde han derstädes en s!räno- ordnino-• 

e = VIdtog förbättringar i fartygens utrustning och uppmärksam-
made de förändringar, som timade inom marinerne i andra. 
länder. Hvad han af dessa fann vara nyttigt för svenska 
örlogstjensten, s·ökte han att på densamma tilläm]Ja · i den o 

' man ett knappt statsarAslag, svårt utrotade fördomar och häfd-
' 'unna vanor, i förening med gamla författningar llvilka blott 
statsmakterna kund·e förändra, sådant tilläto. Uti samma 
riktning arbetade han äfven under den länare t1'd som 1 o . , mn, 
~d interim, förestod varfsan1iralsbefattningen. 
Ar 1818 blef han öifverste i flottornas generalstab ocll 
, 1819 uti K. örlogsfle~ttan. 
, 1821 contreamiraL 
, 1823 erhöll han kommendörsbandet af K. SYärdsorden. 
, 1826 deltog han, på nådig befallning, i den kommitte, 

som skulle utlåta sig rörande flottans reglering. 
, 1837 förordnades han att vara chef för K. förvaltningen 

af sjöäreuclerne samt stor-amirals-embetets 2:dra afdel
ning; hva1jemte ban utnämndes till kommendör med stora 
korset af K. Svärdsorden. 

, 1839 var han ledamot uti svenska och norska unions
kommitteen; äfvensom den kommitte, hvilken skulle före
slå de punkter i Sverige, som borde befästas. 

'" 1840 uppdrogs åt honom att vara erdförande i den kom
mitts, son1 skulle afgifva betänkande öfver Yissa, handelil 
'OCh sjöfarteu rörande, omständigheter; bl e f vice amiral 
()Ch ledamot för militärmål i Konungens högsta domstol. 

, 1841 upphöjdes han i friherrligt stånd och förortluades 
att vara befälharvande amiral i Carlsh.ronas men kallades 
snart åter till Stockholm för att, såsom ledamot, deltao-a 
uti sjöförsYarskommi!een, med hvilket uppdrag han äfv~n 
måste fortfara år: 
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1842, efter att först hafm besökt Götheborg och Marstrand 
samt der inhemtat åtskillige, för kommiteens slutliga 
åtgärder nödige, upplysningar. 

Men förr än denna resa anträddes, drabbades han af 
tvenne, nästan samtida, ömmande förluster inom sin husliga 
krets; hvilka hård t pröfvade hans ovanliga själsstyrka och 
skulle hafm kunnat förkrossa mången annan, som fått en 
mindre på sin lott. 

Den 26 Juni omkom, under segling i båt emellan sta-
den och föräldrarnes sommarboning på landet, hans unge 
ifrån engelsk sjö!jenst återkomne son, Otto August, sekund
löjtnant vid K. 1\1. flotta. lVIodren, redan sjuklig, förmådde 
icke bära denna olycka; fick ett slaganfall och afled den 
derpå följande 4 Juli. Väl satte han, äfven då, !jensteman
pligten i första rummet och skyndade att uppfylla dess for
dringar innan den bittra hjertesorgens tår, som han fälde, 
knappt hunnit fukta stoftet på de, så oväntadt bortryckte, 
älskades grafrar; men lil\ets återstående väglängd var och 
förblef insvept uti saknadens töcken. 

År 1845 utnämmles han till Amiral vid K. M. flotta, och 
År 1846, den 12 Juli, erhöll han på egen begäran nå

di()'t afsked ifrån befälhafvande amirals-befattningen samt o 
krigstjensten; uti h vilken senare han, såsom officer, stått 
nå()'ot öfver 51 år med utmärktaste heder, hYarpå både mo-o 
naPkens o!l'entligt Jttrade tacksamhet och kamratemes upp-
rikti<Tt hemburna vördnadsbetygelser, vid hans afgång, gåfvo o 

de ojäfaktigaste bevis. 
Ingen har innerligare, än amiralen friherre Otto Gustaf 

NordeQsköld, älskat sitt fädernesland ; ingen varit dess ko
nungar mera oegennyttigt tillgif\en. Hvad han ansåg för 
rätt, vidhöll han med en sällsynt ihärdighet och yttrade sin 
men in()' utan menniskofruk!an; lnilket dock aldrig hindrade 
hono; ifrån att visa förmän tillbörlig aktning och att lefva 
på förtrolig fot med kamrater. Gerna deltagande uti dessas 
nöjen, hade han en egen förmåga aU undvika allt, som var 
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opassande eller lade grund till inskränkning uti den avil
korliga lydnad han, Ut1(ler tjenstens utöfning, kunde komma 
att fordra. 

När det sistnämnda inträffade, dagtingade han lika litet 
med egenkärlekens axelryckningar, som okunnighetens före
burna ursäkter; h varemot han städse höll den goda viljan 
full räkning, färdig att lemna upplysningar och råd, då de 
på rätta tider begärdes. Väl hände, någon gång, att det af 
naturen eldiga lynnet steg till hög temperaturgrad; men al
drig halkade eder eller grofkorniga uttryck öfver hans läp
par; hvilken sjelfbeherrskning fordom var mera sällsynt än 
nu för tiden, synnerligen inom krigareståndet 

Sveriges, honom så ömt om hjertat liggande, politiska 
sjelfständighet, trodde han ej kunna upprätthållas utan med 
tillhjelp af ett starkt, seglande sjöförsvar. För denna sats, 
byggd på öfvertygelsen: "att h varje långt utsträckt och till 
sin beskaffenhet otmäxlande operationslinie, kräfver anrän
dandet af flera slags rapen", kämpade han både på riksda
game och utom dem, när någon förnekade behofret af en 
örlogsflotta eller yrkade den befintligas indragning. Detta 
sökte vederparterne tyda såsom ahoghet mot skärgårdsflot
tan; dock kunde ingenting vara orättvisare än en sådan 
misstanke. 

Redan ifrån sin spädaste barndom hade han fått en 
orubblig öfrertygelse om nyttan af kanonslupar eller andra, 
med dem likartade, grundgående krigsfartyg, helst då de 
användas såsom flyttbara batterier uti trånga farleder. Ut
bildad till man på örlogsflottor, hade han lärt känna dessas 
stora värde i öppen sjö, såsom medel till både ett Ilaforn
slutet lands försvar och dess handels skyddande. Han ville 
derföre blott att der tvenne, på olika sätt fortskaffade sjö-, ' vapen erfl'irdras, deras materiela krafter, med fästadt afse-
ende på skiljaktiga anskaffn ings- och underhållskostnader 

' skulle stå i riktigt förhållande till hvarandra samt derefter 
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ordnas; hvilket var något helt annat än att höja det ena på 
det andras bekostnad. 

Hvad sjelfva skärgården beträffar, ansåg han den dele~, 
som ligger på Sveriges östra sida, för en fortsättning af O· 
stersjöns skaplynne i allmänhet. Begge harva, med sina be
ständigt omväxlande, dock aldrig särdeles betydliga djup -
ofta emellan öar och klippor löpande farvatten -- otaliga 
vikar och ringa afstånd ifrån strand till strand, ett slags ge
mensam insjönatur, som erfordrar den största möjliga för
måga att röra sig på små vattenytor, hos alla sorter fartyg, 
hvilka användas till deras försrar. Huru en sådan egenskap 
skulle bibringas ' 'åra linieskepp och fregatter utgjorde, åt
minstone någon tid, ett problem, som han gerna önskade 
lösa; men var derunder nära att begå ett verkligt misstag, 
då han trodde dem, med bibehållet antal kanoner, kunna 
förminskas i längd, utan att Yida öfvervägande olägenheter 
derigenom uppstodo. 

Lika un-cket hatare af tvedrägt, som ifrig statsekonom, 
ville han icke att Sverige skulle underhålla tvenne, på llVar
andra sned t seende, särskilda sjöofficerskorpser; helst ingen 
annan nation bekostade något dylikt. Inom alla öfriga mari
ner var, såsom axiom, antaget: "att den, som kunde handtera 
ett seglande fartyg och föra dess, med åror fortskaffade, 
båtar genom hög sjö till srårt åtkomliga landningsställen, 
äfven måste kunna manövrera andra, om än något större, 
roende farkoster uti lugnare vatten." De, som hyste olika 
mening, invände risserligen häremot: "alt skärgårdsvapnet 
fordrar särskilcia kunskaper hos befälet, såsom en noggran
nare kännedom om kusternas beska!l"enhet, rana att strida 
till lands och hastigt tälta på närmaste holmar, m. m.", 
men han sYarade dem: "att inom hvarje vanlig sjöoffteers
korps finnas alltid individer, lnilka, fastän tappre, ihärdig~ 
och beo-åt\ade med hvad man kallar, goda hufvuden, eJ o ' 

o oemotståndligt trängta ut llå elen Yilda oceanen. Ingentmg 
bindrar att låta d esse föret rädesvis egna sig åt skärgårds-
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försvaret; synnerligast sedan man börjat inse nödvändigheten 
af, att genom eget befäl söka öfra allt örlogssjöfolk i hand
vapens begagnande och landstigningar." Dessutom hade ju, 
redan under 1808 och 9 årens krig, de danske sjöofficerarne 
med utmärkt skicklighet fört kanonslupar både i Öresund, 
Belterne och norska skärgården; hYmjemte de ryska gifvit 
våra, med särskildt befäl försedde, skärgärdseskadrar fullt 
upp att göra? 

Det var således klart att Nordensköld ~;k ulle blifra en 
stor förfäktare af planen till den sjörapnens reorganisation, 
som företogs år 1824, ehuru han ingalunda gillade det sätt 
man valde för dess utförande; ty någon , de dittills för hrar
andra främmande, officerskorpsernas rerkliga sammangjutning 
till ett beståndande helt, syntes honom mycket svårt att åstad
komma, med mindre än man ombytte största delen af befä
let å hvarje station. 

Men äfven om styrelsen ansåg sig böra fördröja en så
dan åtgärds ridtagande eller fann den öfverllödig, så kunde 
det nödvändigaste af allt, nem l igen: ,personalens öfning i 
bredd med materielens systematiska förökande och vidmakt
hållande", omöjligt uppnås, så länge sjöförsvaret ej åtnjöt 
eget statsanslag. Vid 1823 års riksdag, då Nordensköld var 
ledamot uti statsutskottet, böJjade han, ehuru flottorna icke 
ännu utgjorde en enda korps, att kraftigt arbeta för ett så
dant anslags beviljande och lyckades äfren att få åtskillio-a 

" inflytelserika personer på sin sida. Emellertid fanns ett lika 
starkt, om ej starkare, motparti hvars besegrande endast 
syntes möjligt genom att våga ett steg, hrarifrån många 
ibland hans vänner afrådde honon1. 

Med temlig visshet kunde man förmoda att flertalet in
om riksstånden skulle, nät· striden om en så beskaflad fråga 
böljade, foga sig efter den åsigt, som H. M. Konnngen hyste; 
men anledning saknades ej att propositionen blifvit för höo-st~ 

" densamrna framställd såsom gränsande till intrång uti de 
Kongliga prerogatiren, ibland hvilka rättigheten att, efter 
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e"et nådigt godtfinnande, emellan armeen och flottorna fördela 
d: till landets försvar i allmänhet bestådda statsmedeln, icke 
utgjorde det minst ömtåliga att vidröra. Likväl och i förhopp
ning att den ädle monarken, som sjelf samtalsvis under resan 
till Åbo, då han ännu var Kronprins, medgifvet sig icke ega 
särdeles kännedom om sjövapnets behof, skulle genast inse 
rätta förhållandet, så snart det för honom opartiskt fram
stäldes, begärde Nordensköld audiens och gick rakt på saken. 
;Uen knappt hade han börjat andraga sitt ärende, förr än 
Konungens panna öfverdrogs med hotfulla moln, bebådande 
en missnöjets stonn, h-vilken också snart utbröt. Supplikan
ten var do ck ej den man, som lätt förlorade fattningen, hvar
före han lade bi tills byn gått öfver, då han genast åter 
brassade fullt, styrde upp tre streck nära vinden samt lyc
kades att, med det redliga uppsåtet till lots, ligga öfver alla 
onådens bränningar och löpa in uti framgångens efterläng
tade hamn. 

Vid lnarje gagnelig upptäckt inom det praktiska lifvets 
område, ,-m man gerna antaga att ide en derti ll varit snillets 
ögonblickliga ingil\else hes en enda, såsom uppfinnare fram
stående person; ehuru den nästan alltid varit anad af flera, 
hvilka med ett slags siareblick skådat in uti framtiden och 
derefter förutsagt ln·ad han bar i skötet. Till dessa senare 
kan amiral Nordensköld med skäl räknas. 

Nämnde förmåga är ett foster af ihärdigt fortsatta be
traktelser öfrer något visst, dittills ej fullkomligt utredt ämne. 
Allt sedan Finland gick förloradt, sräfyade för hans tankar 
den fara, som kunde drabba fosterlandet, om eröfringsbegä
ret åter vaknade hos dess östra granne. Underlägset uti 
beständigt färdighållna stridskrarter 1ill lands, hade Sverige 
af nöden att ej öfverraskas eller, rättare, få tid för att samla 
behöflig styrka på de mest hotade af kustens många, sår
bara punkter. Ännu egde det ej nog stor linieflotta, för att 
med den ensam våga rangerade sjöbataljer; således kunde 
det blott hålla säker utkik på hafret, borttaga fiendens en-
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skilda kryssare, förstöra dess transportflottor och handels· 
fartyg eller, i lyckligaste fall, angripa mindre eskadrar. Till 
allt detta erfordrades dock att de srenska fartygen voro fi. 
endens öfverlägsna i segling, samt hade förmåga att någor· 
lunda obehindradt röra sig uti stilje och ll!ot laber vincl. 
Huru dessa, dubbla egenskaper skulle erhållas, bildade den 
hufvudfråga, som han ville nöjaktigt besvara; och fastän svå
righe ten att deri lyckas, ej af honom fullkomligt blef bese
grad, uppsnappade likväl hans i alla rigtningar spejande 
öga ljusstrålar, der mången annan såg blott ett ogenomträng
ligt mörker. 

Redan för långt tillbaka påstod han att en auxiliärkraft 
till krigsfartygs framdrifvande skulle uppfinnas, och då detta 
inträffade genom l1jelp af obevärade ångbåtar, hvilka fast
gjordes vid eller bogserade de förstnämnda, medgaf han väl 
att första steget mot det rätta målet nr taget; men trodde 
ingenting egentligt vunnet förr, än hvarje krigsfartyg egde 
drifkraften inom egna rel ingar. Den så kallade Smithska 
skrufven, som man sedermera började am-ända i Englaud, 
omfattade han deremot med mycken ifrer och önskade se 
rlen införd i vår örlogsflotta; fastän flera män af yrket för
klarade det omöjligt att inrymma ängmaehin jemte nödigt kol
förråd på armerade krigsfartyg, ämnade för längre sjöresor. 

Ännu lefva personer, hvilka hörde honom yitra till en 
sin gamle vän, som innehade hög plats vid konstrnktions
korpsen: "Kom ihåg hvad jag nu säger. i\'Iåhäncla redan i 
min lifstid; men säkert då jag ej mera finns, skall du få 
se att alla våra linieskepp och fregatter erhålla skruf af 
någon, jag vill hoppas ändå bättre, hittills ej uppfunnen 
modell. " 

När, sedan han lemnat 1jensten, skeppet Carl XIV Jo
han, försedt med propell skar böljan, såsom det första så 
utrustade i vår linieflotta, strålade hans ögon af glädje; icke 
allenast emedan den älsklingsidee, för hvilken han så länge 
kämpat, slutligen blef förverkligad, utan äfven emeda\1 hans 
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Innerliga önskan: "att medlet dertill skulle uppfinnas af en 
infödd swnsk man", gått i fullbordan. Likasom Chapman, 
på sin t.id, fördunklade nu Ericsson alla medtäUare genom 
en ny skapelse; och i\'ordensköllt hade upplefvat sin skö
naste dag. 

Den totala, sjövapnets omstöpning, hvartill kriget under 
åren 1 S5t! och 55 Jade grund, fick han blott i dess böljan 
skåda; men trettio år yngre, skulle han säkert blifvit en 
stödjepelare i det nya system, som nu synes nödvändigt att 
antaga. 

Hvad han, för det på sin tid gällande, uträttat inom 
detta sällskap, dels såsom arbetande ledamot, Iwartill han 
redan år 1 809 k a Ilades; dels såsom ordförande åren 1824 
och 1827, samt dels såsom hedersledamot, sedan l 840, der
om vittna ej allenast våra protokoller, utan äfven den tack
samhetsgärd hvilken sällskapet hembar, då det år 1847 låt, 
på sin bekostnad, slå en betydelsefull skådepenning, till var
aktigt minne af hans utmärkta förtjenster. 

Blifven enskild man, flyttade han till sitt täcka landt· 
ställe, W erstorp, beläget vid hafstranden och så, att han 
derifrån dagligen njöt anblicken af de för honom kära 
skeppsmasterne, som påminde om hans barndomsfröjd, hans 
mannaålders för staten nyttiga verksamhet. Vårdad af en 
öm dotter, egnade han sig åt gårdens skötsel, trädgårdsod
ling och vidsträckt läsning uti, snart sagdt alla, vetenskap
liga ämnen. För sällskapslifvets behag var han dock inga
lunda liknöjd. Gerna besökte han sjelf gamla bekanta och 
mottog alla, som inträdde i hans gästfria boning, med ett 
äkta sYenskt handslag till beyis på att de voro hjertligt väl
komne. 

Huru han kunde, än tjusa med sitt milda leende, än 
bjnda vördnad när de manligt sköna anletsdragen fingo all
varligt uttryck, och städse underhålla de angenämaste ~am
tal, glömmes aldrig af dem, som hade lyckan att se och 
närmare känna honom. Hela hans väsen Yar en af dessa 

16 
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herrliga, nordiska urbilder, som Runeberg uppkallat ifrån 
förflutna tider och så lyckligt iklädt poesiens enkla, känslan 
l1änförande drägt. Grunddragen äro sann religiositet, brin
nande fosterlandskärlek, orubbligt mod i faran, trofasthet 
mot vänner och en mot alla öppen välvilja, som vrsserligen 
icke gör tvister omöjliga; men bär aktning för olika åsigter 
och skiljer sak från persen. Också trifdes alla åldrar vid 
hans sida; ty en lång erfarenhet gaf honom ämnen att af
handla och efter behof framställa. Barn kunde han sällan 
se, utan att kalla dem till sig och, genom vänliga ord och 
smekningar söka vinna deras bevågenhet; en önskan, som, 
besvnnerlio-t noo· ofta återfinnes bos under ·rapen grånade • o ö1 

kri~rare måhända derföre att uti deras yrke ligger något, o ' 

som ofta påminner om otillräckligheten af mensklig förmåga 
och manar till sitt ödes öfverlemnande i fö rsynens l1and, med 
samma undergifvenhet, som de små värnlösa varelserna. 

Begåfvad med en, genom fortsatt härdning underhållen, 
ovanligt god helsa, gaf han föga akt på de faror, uti hvilka 
hans medfödda djerfhet möjligen kunde störta honom, sedan 
musklerna böJjat f(}rlora sin fordua spänstighet. Uppklättrad 
till öfversta randen af ett nybygdt hus, för att efterse huru 
arbetet blifvit verkställdt, förlorade han jemnvigten, svindlade, 
nedföll i marken och inbars sanslös; visserligen för att åter 
vakna till besinning, men ej mera densamma, sam blott nå
gra timmar förut. 

Den trappres kroppsstyrka var nu ohje-lpligt bruten ; 
men själens verksamhet förblef orubbad under mer än ett 
solhvarf, som döden stod vid den ofta intagna sjukbäddens 
hufvudgärd; tYCkande att låta lien afskära en lifstråd, som 
han uti så många faror skonat. Först den 6 December 1861 
slutade amiralen friherre Otto Gustaf Norden~köld sin ärorika, 
åttiotvåriga lefnadsbana. 

Hans välljudande stämma höres icke mera ibland oss 
för att, såsom fordom, leda våra förhandlingar; men han 
skall derföre icke förgätas, hvarken inom denna krets eller 
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Kongl. Maj:ts flotta i allmänhet, så länge der klappar något 
akta sjömannahjerta och förfäders bedrifter äro helige för 
efterkommande. 

Generalen af infanteriet, presidenten i Kong!. krigskol-
leo-ium riddaren och kommandören af Kong!. Maj:ts orden o ' 

samt ordens öfverste ombudsman, chefen för framlidne Ko-
nung Oscar , l:s f. d. stab, ledamoten af Kong!. vetenskaps
akademien, storkors af K. danska Dannebrogsorden, herr 
Johnn Petter Le{ren, föddes i Åbo den 17 Januari 1784. 

Hans föräldrar voro theologie professorn vid Åbo aka· 
demi, Lars Olofsson Lefrcn, bördig ifrån Lefvene socken i Ve
stergöthland, samt dennes husfru Johanna Sofia Leyonanckar. 

Efter att Ilafra njutet privat undervisning l fädernehem
met, insattes den unge Lefren, år 1799, till kadett vid Kgl. 
krigsakademi en på Carlberg. Icke utan lust att egna sig åt 
sjömansyrket, medfölj de han öfningsexpeditionen i Östersjön, 
år 1800, för att utröna om han kunde trifras på de oroliga 

'
'a"o-orna · men slo~r dem vid hemkomsten, alldeles ur hågen ~ ' o ' 

och Yalde landtbacken ti ll Yerksamhetsfält. 
Sällan har nyssnämnda läroverk egt någon elev, som 

öfverträffat honom i sedlighet, fattningsförmåga och brin
nande lust att läsa. Detta hindrade honom likväl icke att 
ge rna deltaga uti lekar, på frihetsstunderna; ty hans lagom 
glada lynne led aldrig af - äfven de starkaste - tanke
kraftens ansträngningar. Lärarne omfattade honom med sär
deles välvilja; kamraterne älskade honom och anade att 
han, likasom han ständigt var numro -ett i sin klass, skulle 
gå förbi dem på den framför liggande yrkesbanan, hvilket 
också inträffade. 

Befordrad, om hösten 1802, tiii fändrik vid då varande 
lifregements-brigadens värfrade infanteribataljon: som seder
mera blef stamtrupp för först finska och slutligen Kong!. 
2:dra lifganlet, började han d~ göra tjenst i Stockholm. 
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fastän fullkomligt vuxen sin befattning, fann han icke uti 

garnisonslifvet, med dess niga vaktgöringar, parader, ka

sernturer och enformiga rekrytexersis den själsföda, som han 

svårligen kunde undvara. Emellertid föll det sio- betänklio-t 
"' " 

att lemna en korps, inom hvilken han njöt så mycken väl-

vilja och avancementerna gingo så hasiigt, att han redan år 

1805 blef löjtnant. ll1en just rid den tiden upprättades to

pografiska korpsen, och 1806 öfrergick han till densamma, 

uti hrars första triangelmätning, mellan Stockholm och Up

sala, han nrksamt deltog år 1807·. 

Hysslands orättmätiga anfall, år 1808, emottogs lika 

bakvändt af, som det blef olycksdigert för, Sverige. Krigets 

utbrott kunde man lätt förutse och likväl förbereddes ino-entino-
, o 

egentligt till landets försrar. Först då fienden redan stod 

långt inne uti Finland, böJjade man allrarligt tänka på saken 

och utskref en massa af ungt folk, till armeens förstärk

ning; men ln·arken organiserade d esse oerfarne krigareho

par på tjenligt sätt, eller eus försåg dem med det aldra 

nödvändigaste, såsom kläder, tillräcklig föda, goda vapen 

och användbart befäl. 

Vid sådant förhållande var det naturligt, att alla gene

ralspersoner skulle söka närmast omgifra sig med skickliga 

biträden och tjenstgörande generaladjutanten för armeen 
' 

generalmajor Tibell, som, i egenskap af chef för topografi-

ska korpsen, uppmärksammat Lefrens stora amändbarhet 
' 

kallade honom till stabsadjutant i sin expedition. 

Efter revolutionen, år 1809, fick han sin länge närda 

önskan, att personligen deltaga i kriget, uppfylld och afgick 

till tjenstgöring Yid norra armeens, så kallade, srenska för

delning; kommenderad af den tappre general von Döbeln. 

Här begagnades han först, att, med anledning af det 

tillbakaslagna anfall, som normännen gjort på svenska om

rådet, företaga många i militäriskt hänseende värderika un

dersökningar och ledde, sede}·mera, såsom genikorpsofficer, 

fönleJningens marsch genom Angermanland till Vesterbotten 
' 
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samt besö1jde dess öfvergång af Ume å och Ore elf så än

damålsenligt, att general Yon DUbelns trupper stötte till 

norra armeens öfriga, redan den 21 Augusti. Denna före

ning var så mycket mera ruagtpåliggaude, som det hörde 

till den uppgjorda operationsplanen att fienden, medan han 

ännu stod söder om Umeå stad, skulle tagas till fånga ge

nom begge de svenska armekorpsernes samverkan; h varvid 

norra armeen borde Yara nog stark för att, söder ifrån kun

na eftertryckligt tränga in på ryssarne, sä snart den norr 

ifrån räntade Wachmeisterska korpsen, hunnen till Umeå, 

gjorde elf\ens passerande för dem omöjligt. 

Men det stod skrifret uti ödets bok att sarmua otur, 

som hela tiden förföljt de svenska vapnen så länge Gustaf 

IV Adolf regerade, icke skulle upphöra fUrr, än med det 

under hans spira bö1:jade kriget. Äfren då lyckan, någon 

gång, tycktes vilja visa sig bevågen, blefro följderna deraf 

förderfliga. En stadig medvind böJjade blåsa, då den till 

Ratan afgående expeditionen lenmade Hernösand och alla 
' 

som i densamma deltogo, fröjdade sig öfver att de så ovan-

ligt hastigt uppnådde bestämmelseorten. Derom kunde dock 

icke general Wrede - just för den sydliga vindens skuld -

få lika hastig underrättelse sjövägen, som general Kamen· 

ski landvägen ; hvilket gaf den senare ett, ifrån faran att 

komma mellan trenne eldar, frälsande rådrum. Verklig fält

herre, ung och beslutsam, låt han afbryta en mot general 

Sandels korils den 18 hii1jad affär, ryckte genast med huf

vudstyrkan uti ilmarch åtta mil tillbaka, utan att hans sol

dater derunder fin go den ringaste hY ila; angrep general 

Wachtmei~ters korps den 19 Yid Säfrar och den 20 vid Ra

tan samt begärde slntligen att få underhandla om oantagliga 

förslager, tills Inad som återstoll af både hans trupper och 

deras tross, hunnit komma i säkerhet på vägen åt Torneä. 

Under allt detta trodde den norra armeens befälharvare honom 

blott hafra gått öfrcr lime elf och slå qYar pit norra stran

den, när srcnskame efter en bcsYärlig march, uppnått den 
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:;öd~a. Denna .. åsigt delade icke Lefren, som i egenskap af 
befalhafvare for en underofficer ifrån Ny lands dragoner jemte 
1 O man C almar regementes jägare, företaget en rekognosce
ring och dervid fångat en rysk posterin()' bestående af 1 
officer med 35 man. På grund af dessa "';ångars uppgifter 
samt llVad han efter noggranna undersökningar sjelf funnit, 
~~~porterade han, den 22, att fienden dragit sig långt bort 
lfran elfven, h vilken således kunde utan fara passeras; men 
en annan officer, som inbillade sig vara klokare, påstod 
motsatsen och blef trodd. Sålunda fördröjdes öf\ercråno·en 
till den 25 och de begge srenska korpserne räckte J~vm~n
dra ha~den först den 29 eller mer än en vecka för sent. 
... Ette1: den derpå arslutade freden, återgick han till tjenst

gormg VId topograliska korpsen och förordnades år 181 o 
att v~ra adjutant uti Kgl. krigskollegii intendents-d~partement: 

Ar. 1811 kallades han till ledamot i krigsvetenskaps
akadenuen; och hlef stabsadjutant hos fältmarskalken O'refve 
von E.~sen, som kommenderade armeen mot Norge, hva~emte 
han forestod generalqvartermästarebefattningen. 

Befordrad till major, år 1812, erhöll han departements-
chefsbefatttningen uti Koncrl krios1"olle0'·1I· k · · d o · , " o onumssanats e-
p_artem~nt; ~len beordrades, under loppet af sommaren att 
tJ_enstgora sasom fältmätningsofficer hos generalbefälhaf:aren 
VId vestra gränsen. blef nl'lJ·or· t· f'" l t .. . .. . . ' ' u I · a matnmgskorpsen och 
b~rJa.~e,_ enligt särskilt nådigt förordnande, hålla de sakrika 
forela~mngar oi allmänna krigs,etenskapen, ltvilka på den ti
den v~ckte sa mycket uppseende, både för innehållets skuld 
och lm·arens förmåga att klart framställa det ämne han be
handlade. 

~r 181_3 blef han befälharvare för fältmätningsbrigaden 
~ch ofveradJutant för yttre ärendena vid resen-armeen hvar·-Jemte h f" .... u d ' · j;· an . OI~.a a e generalqvartennästaretjensten. 

Nar Sistnaronde arme, år 18H, inryckte uti i\orge YäO'
Jedde han_ dess march öf'ver fjellen till Fredrikshall; va~ nä~-
varande ml och deltog r fl t ··ty· . . u I era ra umgar, såsom uti Tiste-

201 

dalen, vid Isse bruk och 'frön borgs kyrka; föreslog nya Yä
O'ars anläo·crnin()' ()'enom Wermland Dalsland och Bohuslän, ö 00 o ö ' }lvarmedelst kommunikationen emellan armeen och de orter, 
}lyarifrån den skulle erhålla sina hufyudsakliga behof, be
tydligt lättades; samt besörjde om rekognosceringskartors 
förfärdigande, i den mån svenskarue uti granmiket fram-
trängde. 

För dessa tjenster bl e f han, samma år, riddare af Svärds-
orden och befordrad till öfverstelöjtnant i anneen. 

slutligen upphörde, med föreningens ingående, den ona
turliga striden emellan brödrafolken och så Yäl svenskar som 
normän stucko det dra~na svärdet åter i skidan. Efter 
hvarje krig faller, merändels, den öfverlefvande soldaten i 
det förslappningstillstånd, som fordom kallades: att h vila på 
sina lagrar; ty det är så angenämt att få erinra sig öfyer
ståndna faror, befriad ifrån skyldigheten att lyssna om trum
ma11 kallar till nya, och det ligger någonting särdeles ljuft 
uti alt, njuta länge saknad beqYämligllet. Detta förhållande 
inträffade dock blott till någon del med Lefren. l-lans starka 
kropp hade föga känning af strapatser; hans nästan spartan
ska förakt för all sorts veklighet afhöll honom ifrån att, på 
maklighetens ejderbädd, företrädesYis sysselsätta sina tankar 
med dagens ,·äntande nöjen, och hans Ji{Jiga· själ kunde lika 
litet lefva blott på minnet af det förflutna, som umbära sitt 
rätta element, en oafbruten Yerksamhet. Familjelifvets be
hag skattade han deremot högt; men huru finna det på ett 
Hraktigare sätt, då hans närmaste anhöriga bot~ de i det SY~
rige icke mera tillhörande Finland oeh han SJelf hade sm 
station i Stockholm? 

Den lycka, som han så mycket åstundade att ernå, 
skulle dock snart kormua honom till mötes, och skapade åt 
honom ett eget, trelligt hem, då han den 18 Mars 181 5 
trädde i äktenskap med demoiselle Maria Antoinette Hedman. 

År 1817 blef han, af sina kamrater vid fä\!mätnings
korpsen, utsedd till ombm\ Yid förhandlingame inom det för· 
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samlade krigsbefälet; och lians derunder ytt.rade åsigter 

gjorde i den grad uppseende, att han valdes till direktör uti 
armeens pensionskassa. 

Härifrån räknadt, ombetroddes åt honom en sådan mängd 

dels rent militära, dels andra, stundom samtidiga befattnin

gar, att man knappt förmår begripa huru han kunde hinna 

fullgöra dem alla på ett sätt, hvilket i lika hög grad rätt
visade regentens honom egnade förtroende, som det fram
kallade allmänhetens bifall. 

År 1818, utnämnd till sekreterare i den komitlt~, som 
skulle afgifva betänkande öfver nödio-a fästnino-ars anla··o-o-nJ'no· 
• ö .. · O bO b 

mom riket, inga!' han till densamma ett eget anförande om 

landets försvar i allmänhet; åtföljde chefen för Ingeniör
korpsen, generalen friherre Franc Sparre, på dess resor till 

de punkter, som kommitteen trott sig böra anse 1jenligast 
att befästa och öfverlemnade till H. l\'I. Konungen det första 

förslaget om anläggningen af Vanäs, numera Carlsborg, hvil

ket visserligen korpschefen både underskrifvet och hufvud

sakligen o uppsatt; men h vari dock Lefn)n hade delaktighet. 
Samma ar upphöjdes han, på Carl XIV Johans krönino-sdao-
1 dl . o "' "'' a 1gt stand. 

År 1820 var l1an ledamot i den kommittll, som ned
satteso för att omarbeta reglementet för infanteriets manörrer. 

Ar 1821 befordrades han till öfverstelöjtnant i armeen 

o~h f~rordnades att, tills Yidare, bestrida guvemörsljensten 
".Id ~ngsal~ademien på Carlberg; hvilken syssla han på stat 
tllltradde ar 1824. Fördomsfri, sjelf uppfostrad på stället 

och grundligt hemmastadd i alla de Yetenskapsämnen, som 
(~erstädes borde läras, omfattalie han ynglingarne med wrk

lJg faderskärlek; Iossade på de föråldrade tvångsbanden, kom 

ofta personligen tillstädes i klassrummen virl lek lionstim

marne . eller. då tentamina höll os, och införde i allt en ny, 
mera o tJdsen!Jg ordning. 

Ar 1822 utnämndes han till chef för ingeniörkorpsens 
f o rt.i fika U on s b r i g a d. 
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Ar 1825 bl e f han ledamot i den kommitt e, som borde 

uranska allmänna uppfostringsverket och föreslå huru det 
"' skulle förbättras. 

.h 1826 befordrades han till generaladjutant i armeens 
ueneralstab. blef ledamot uti st.römrensningskommitteen samt 
" ' uti direktionen öfver den nya elementarskolan. 

År 1 828 invaldes han af Kong!. vetenskapsakademien 

till ledamot i dess 8:de klass; utnämndes till chef för Kron

prinsens adjutauts- och ordonnansorficerskorps, s_~mt till 1~
damot i kommitteerna, som skulle granska lagforslaget ~III 

nya krigsartiklar och armeens organisationjemte Iönreglering. 
År 1830 utnämndes han till kommendör af Svärdsorden 

och blef ledamot i den kommitte, som skulle utlåta sig, öf

ver samt föreslå teknologiska institutets organisation. 
År 1834 förordnades han att vara ordförande uti den, 

af svenska och norska officerare sammansatta, kommitte, 

som skulle utarbeta ett nytt tjcnstgöringsreglemente. 
År 1837 blef han öf\erstelöjtnant på stat 'id ingeniör· 

korps en. 
År 1 839 utnämndes han till kommendör med stora kor-

set af Svärdsorden och blef ledamot i den kommitte, som 
skulle yttra sig rörande rikets fästningar och denned ge

menskap egande ämnen; äfvensom den, hvilken hade i upp· 

drao- att föresl å ordnandet af armeens sjuhård i fält. 
"' Samma år anhöll han att få lemna gmernörsbefattnin

o-en Yid krigsakademien, hvilket Konungen, ehuru ogerna, 

~i föll; under nådigt yttrande af sin särdeles belåtenhet med 

det sätt, lnarpå Lefren i så lång tid fönaHat denna sy~sl~. 
År 1840 in o-i ck han, såsom ledamot, uti den komm1ttc, 

som öfverlade ;m Yissa, de förenade rikena gemensamt rö-

rande, ämnen. . . , 
År 1841 yar han ordförande ut.t den korrnmUe, som 

borde yttra sig om sjubården inom Stockholms garnison. 
År 1843 blef han generallöjtnant och kallades, den 16 

Mars, till hedersledamot af Kongl. örlogsmannasällskapet. 
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År 1844 utnämndes han till president i Kongl. krigskollegium. 
År 1847 blef han generalbefälhafvare för 4:de militär

distriktet. 
~r 1848 storkors af Kong!. Danska Dannebrogsorden. 
Ar 1850 utnämndes han till riddare och kommendör af Kongl. Maj:ts orden. . 
År 1852 anförtroddes åt honom att vara öfverkommendant i Stockholm. 

. År 1856 blef han sistnämnde ordens öfverste ombudsman 
År 1857 begärde han och erhöll nådigt afsked ifrån så väl generalbefälhafvarebefattningen, som öfverkommendantssysslan i Stockholm och slutligen 
År 1860 utnämndes llan till general af infanteriet. 
Denne mångkunnige, ovanlige man, hvars insigter o~h verksamhet så ofta togos i anspråk för de mest olikartade befattningar, Ilade dock tid öfrig för att, med sin säkra blick, oafbrutet följa så väl vetenskapernas framåtskridande som ' fäderneslandets allmänna angelägenheter, och deltaga i för-handlingame om dem på riksdagarne. För allt llVad han trodde vara heligt, nyttigt och rätt, stridde han såsom en bottenärlig svensk riddersman; med upp et >is i r och högburen sköld, den lian på ärans fält sjelf förvärfvat:. 

Han ville tryckfrihet, personlig frihet, och religionsfrihet för utlänningar, men hatade allt sjelfsvåld och kallade dem, som missbrukade den förstnämnda, för all frihets dödgräfvare. 
Han ville att Sveriges lagstiftande församlig skulle omtlildas till två, i stället för fyra, kamrar; att upplysningen skulle spridas till alla folkklasser; att myntvärdet skulle blifva orubbligt, privatbankerne understödjas genom kreditiver ()Ch hypopheksföreningarne befrämjas genom statslån. 

Någon annan styrelse, än ett lagbundet konungaväldes .ansåg han icke kunna ega bestånd; och trodde derjemte att 
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intet folk i längden förmår bevara sin yttre, politiska sjelf
ständighet, som ej bygger sitt försvar på egna krafter. ~er
före yrkade han den salsen: "att alla st.at.~r, ~yn~erl~g~n de små, böra hafva hela sin manliga befolkmng mlard 1 '\~pens handterande för att, när faran. hotar, kunna ~luta sig till en i ständig beredskap varande, Ytd fosterlandets JOrd med 
oupplösliga band fästad, pålitlig starntwp~l." .. En s~ dan an-_ såg han Sverige ega uti sin indelta armee; for ln1lken det aldrig kan göra nog att oförminskad bibehålla och bekosta 
dess tillräckliga öfning. 

Lycklig skriftställare, har han efterlemnat många värde-
rika tryckta arbeten. 

'Vid nära uppnådd 78 års ålder slutade han sin äro-
fulla bana den 9 sistlidne Januari. 

Kon u~ o-en förlorade i honom en trogen undersåte; Sv e-. ·b"l d si·na a··dlaste söner· armeen sin utmärktaste no-e en 1 an , " t ·arr vårrar berrarrna en veteran och ,·etenskapen et· - om J " o o o 
sådan liknelse - idogt arbetsbi*). .. l\ledboro-arekronan hvilar på hans graf, och Kongl. Or-loo-smannashllskapet frambär sin uppriktiga gärd af vördnad oh k acl till det hedersrum inom denna krets, som han oc sa n ld · d prydcle med sitt namn; men omständi~~~~terna .~ ng me -gåfvo att han, lyssnande till sällkapets Ifngaste onskan, per-
sonligen intog. . 
--- . t . e11 v3r 'ifven en bikupa. *) lblanil cmblemerna ull Jans Vdp ' ' 



UTMÄRKELSE. 
Vi göra oss ett nöje af att . fö bärvarande engelska b k' k . .m ra den skrifvelse från kes ärend es JC nmg till statsministern för utri-ena, som medfö!J'd ··r 1 värja so I e o Yer emnandet af en heders-m enge ska reo-erino-e k.. k Norrköpino- "' "' n s an t chefen på fregatten . "'' under dess sednast . d' · nddaren Ad! e expe JtJOn, kaptenen och ersparre. 

Stockholm den 25 Augusti 1862. 
Sir! 

Från Hennes Storbrittanisk M · .. Havanna har ti'll H · a a1estats generalkonsul i ' ennes Maje n f" för utrikes ärendena l d s a.s orste statsekreterare bistånd, som kapten, r l R~ssel, mkommit rapport om det Norrköping, af Hans ~~:·ts · :~ers~ar~e, chef på fregatten lemnat eno-elska ba ·k k J; Svenge och Nolorige flotta "' I 's eppet "Le· " ' den 12 sistlidne April F L . \'en ' l~emma i Glasgow, nen Mantanzas stranda~ (a ,o even under msegling till barn-. .. · e pc1 ett ref uti b t tillfallet var bårdt va"d . . ug en. Som Yill ei med betydlw ·.. l likt blifvit vrak om . . "' SJO, Jade hon sanno-' eJ en hastw och k ft' . genom kapten Adlerspa. o ra Ig hJelp beredts ning beordrade 3 ell Ire4, sbO~l genast, till hennes undsätt-er atar med kabl 100 man, hvarmedelst det ft ' ar och omkring e er flera r . .. lyckades att få lien . fl mun aJ s anstrangnino-ar ne I ott Yatt o någon betydli<Y skada II en, utan att hafya lidit " "' '· · ennes iUaj·ts · astundar att på nå<Yot -tt · regermg som ifl·io-t " sa uttrycka sin t k . e ten Adlersparres va"nl· . I .. a. c samhet för kap-Jga oc 1 vardef 11 1 · engelskt fart)'o- i "d l " . . u a lJelpsamhet mot ett .. . o no , 1ar lat1t åt 1 .. .. . folpnde hedersvärJ·a o l J· • Ionom forfanliga med-' c l Jar Ja<Y af I ·d R befalld att öfverlemna d . o. OJ ussel blifvit an-hållan att den o-enom ~nsamma till eders exellence med an-
t

.11 . o e er godhetsfulla fö . . ä l sm bestämmelse. Jsoig, m komma 
" Jag begagnar mig af tillfället . .. .. ater upprepa försäkran . . .. att ioi eders exellcnce om mm hogsta aktning. 

EDEVIN COHBETT. 
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Vi anse oss böra tillägga att den officer, som enligt kapten Adlersparres ordres, hade förtroendet att föra befäl yid ifrågavarande räddningsarbete, ' 'ar sekundlöjtnanten Carl 
Lundgren. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 
}l.lgier. 

CHERCHELL (250) '') Fyr, fast, röd, på ostliga ändan af norra hamnkajen och S. 10° V., rättvisande, från fyren på Joinville. Fyren passeras tätt söder om då man inseglar i hamnen, hvars inlO}JP endast är 94 fot bredt, och den blifver ej synlig förrän man inkommit i Cherchells för~ 
hamn. 

~sie D• 
KLOSTER CAJVIP eller QUOlN (350). Fyr, fast, belyser 

horisonten från N. 45° O. genom O. till S. 45° O. Höjd 256 fot, synvidd, i klar luft, 18 mil. Tornet är fyrkantigt 
och hvitt. 51 o 26' N. 140° 52' O. CONSTANTIN (350). Fyr, fast, på ön af samma namn, midtför staden Nikolnjew vid Amur~tloden. Höjd 40 fot, synv. 7 mil. Tornet är fyrkantigt och hvitt. 53°, 7' 15" 
N. 140°, 41' 53" O. Missv. 3° V. år 1861. ALEPPEE (339). Fyr, omgående med blänk hvarje mi-nut. Höjd 130 fot, syn v. 15 mil . 9 ° 29' 48" N. 76 ° 20 O. - Ankarplatsen är med fyren i N. O. till O. N. O., der dju-
pet är 4 il 4! famnar. 

ASHRAFI. (Röda hofvet och Jubal-sundet) (338). Fyr, omgående, på N. O. sidan af detta ref. Höjd 125 fot, synv. 
18 mil. 27° 47' 33" N. 33° 42' 18" O. 
") Nummern inom parantes hänvisar till beskriCoingen öfver fyrar, båkar och sjömärken, utgifven af ö. M. S., år 1856, 
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DAEDAWS (Röda ha{vet) (338). Fyr, fast, på s. o. sidan 

af detta ref. Höjd 61 fot, synv. 14 mil. Refvet, som har en oval 

form, är 6 kabellängder långt i N. V. och S. O. samt 2} dito bred t. 
1r&1:sh•alieu, 

PORT STEPHE.VS (351). Fyr, omgående, uti ett hvHt 

torn, livarifrån Morna-udde pejlas i s. V. ~ V., östra grän

sen af Brou.qhlon-öarne i N. O. t N., och Toomeree i N. N. 

V. i V. Höjd 126 fot, synv. 17 mil. 32 o 44' 36'' s. 152 o 

13' O. - Vid dubblerandet af fyren bör den ej nalkas när
mare än l mil. 

EDEN (355). Fyr, fast, röd, på sydligaste pynten af 
Look out point i Twof'old-Bay. Höjd 140 fot, synv. 9 mil. 

37o 4' 30" N. 140 ° 55' 30" O. Vid dubblerandet af nämnde 

udde, l1rarpå fyrtornet står, bör den ej nalkas närmare än 
2 kabellängder. 

GABO (355). Fyr, fast, på S. O. udden af ön med 

samma namn. Höjd 172 fot, synv. 10 mil. 37o 35' s. 
149° 55' O. 

PORT ALBEHT (352). Fyr, ridare undenättelser saknas. 
Dau1nark. 

HIRTSHALS (82). Fyr, med blänk I1vmje 4m. Visar 

stadigt sken 2m 55
8

, derefter förmörkelse 27s en star!" 

blänk l P, förmörkelse 275 och åter stadigt sken. Höj l~ 
182 fot, syn v. 21 m il. 57 ° 36' 6" N. 9 o 56' 36" o. 

TRE KRONOR (75). Då dimma inträffar signaleras från 
östt-a vallen af nämnde batteri, medelst slag på en gongon 

under 5 minuters tid med 5 minuters uppehåll så länge dim· 
man varar. 

England, 

GlRDLER ( 112). Fyrskeppet har blifvit flyttad t 2 ka

bellä~gd~r V. N. V. från dess förra plats och ligger på 19 

fot VId lagt vatten. Till följe häraf går nu segelleden öster 

om fyrfartyget Vill man gå vester om detsamma så måste 
största försigtig-het iakttagas. ' 

Si\ULLS ( 130). Fyrtornet <1r måladt i h vita och röda 
vågräta bälten. 
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OUTER DOWSING SHOAL (106). Fyrfartyget förer öf

ver den vanliga kulan på toppen en halfkula. Tunnan på 

south Uaces-bank är förändrad från hvit till svart med hvita 

bälten. 
CORTON CHANNEL (107). (Yarmouth). Fyrskepp med 

··d fvr omrrående llå 20 s. beläget vid sydöstra inloppet till 
ro J , "' ' o 

earton Gatway och ligger på 15 famnar Yid lagt vatten. 
' F. ,, F .. på fartygets båda sidor står ordet 'Corton azrway. orer 

knia på masttoppen. Till följe hä~·af är Stan{ord fyrskepp 

borttaget. 
MOUSE ( 111 ). Fyrfartyg, h varå fyren blifvit förändrad 

från fast till omgående samt grön med blänk hvarje 20\ 

m<~gypten, 

ZAFARANA (247). Fyr, fast, på udden af samma namn. 

Höjd 84 fot, synvidd 14 mil. 29 ° 6' 20" N. 32 ° 41' V. 

Från udden, hvarest fyrtornet står, uiskjuter ett ref circa l 

mil der djupet är l O famnar tätt intill refvets ytterkant. 

~~ranliril,e. 

CAP LEVY (181). 2 klockbojar vid klipporna Pierre 

Noir och Bass du Renier. 

n o Il a au l. 

NlENPOirr (99). Fyr, fast, röd, belyser en båge af 

horisonten från V. 13° S. genom N. till O. 7° N. Höjd 98 

fot, synv. 14 mil. 51 ° 8' 20" N. 2 ° 43' 49" O. 

.Italien. 

FIV~m (232). Fyr i klocktorn på pirhufvudet. 

POLA (232). (Istrien ). Fyr, omgående med blänk 

hvarje 208
, på Cap Campare vid södra inloppet till Pola s 

hamn. belyser horisonten från S. 40° V. till N. 60° V., rätt

visam~e och i riktningen emot udden Grossa på ön Brioni. 

1 ,·anli~t väder blifva förmörkelserna icke totala inom 6 mils 
"' afstånd. Höjd 46 fot, synv. 12 mil. 44° 52' 16" N. 13° 

38' 33" o. 
Japan. 

JEDDO (357). Fyr, på ön Sekoura. Synvidd 20 mil 
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~oa·röge. 

BUHOUIEN ( 5). Fyr, fast, Yid norra inloppet till Brönö

sund; synlig norrifrån emellan S. t. V. ! V. och V. N. V. 
l V; samt söderifrån emellan N. O. t. N. och O. s. o. { O. 
Höjd 42 fot, synv. 10 mil. 65° 28' 30" N. 12o 13' 30" 

O. Då man nalkas Brönösund norr eller söder ifrån, l1 åll es 
fyren öppen för att gå klar alla grund. Kommer man norr 
ifrån och är Yester om Salhuus1·ogn, bör fyren ej bringas 
sydligare än S. t. V. 1 V., då man styrer på densamma till 
inloppet Yester om Bultolmen öppnar sig och när fyren fås 
om babord, så styres S. V. in uti sundet. 

REfN ( 3). Hamnfyr, fast, på södra udden af Olenilsöen 

vid inloppet till hamnen; synlig emellan V. t. S. öfrer N. 
och O. till S. t. O. Höjd 41 fot, synv. 6 mil. 67° 55' 48" 
N. 13° 8' 30" O. - Sundet emellan Lamholm och Lang

slrjaer är öppet då fyren pejlar emellan N. ~ O. och N. N. O. 
Detta fanatten, så Yäl som det norr om Langskjaer, är fritt 
från grund. Fartyg skall Yid anlöpandct gå vester om fyren 
och emellan Fiskeskjaeren, som ligga circa l t kabellängd 
V. N. V. om densml!ma. Uli Yiken är god ankarbotten öf· 
verallt, så Yäl som tätt inom Langslrjaer och Lmnholmcn. 

OERSVAAGS (3). Hamnfyr, fast, på nordöstra sidan 
af Sagöen vid inloppet till OersmtafJShamn; synlig emellan 
O. N. O. öfYer N. och V. till S. O. Höjd 92 fot, synv. 6 
mil. 68 ° 11' 42" N. 14 ° 27' O. - Den vanliga och bä
sta ankarplatsen är med fyren i S. t. V. Ungefär 1 ~ kabel
längder N. t. V. om fyren är ett 6 fots grund vid lågt ratten. 

HJERTHOLMEN (3) Fyr, fast, på östra sidan af sam
ma holme Y id inloppet till Lödingenshamn; synlig emellan 
S. V. i S. öfrer V. och N. till N. O. t. N. Höjd 67 fot, 
syn v. 12 mil. 68 ° 24' 42" N. 16 ° 3' O. Fyren i N. O. 
t. N. leder en kabellängd öster om Rotvaer-klipporna, så väl 
som för Smallrumpen och Smnlen. Fyren i S. V. ~ s. leder 
circa i kabellängder öster om Strandadden och äfven klar 
för Fol/1-klippan. lljertholmen kan nalkas 1 kabellängd nära 
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på norra och östra sidan, undantagandes Yid Havneshallens
bank, hvilken har 16 fot Yid lågt yalten och som ligger 
cirka 3 kabellängder N. O. t. N. från fyren. 

FLADHOLM (13) Fyr, fast, på N. V. udden af nämnde 
holme; synlig emellan S. V. t. V. öfver S. och O. till N. O. 
t. N. Höjd 43 fot, synv, 8 mil. 58° 55' 18" N. 5° 33' 
42" O. - Emellan östra sidan af Fladholmen och staholmen 
är god ankarbotten med 9 a 10 famnars djup. Man styrer 
norr om Fladholmen som är fri från grund ungefär 1 O fam
nar från land. 

TUNGENAES (13). Fyr, fast, ungefär 1500 fot N. V. 
om det gamla fortornet rid nämnde udde. Fyren synes emel
lan O. N. O. ~ O. öfver S. och V. till riktningen af Hund
vaagöen. Höjd 32 fot, syn v. 6 mil. 59 ° 2' 6" N. 5° 34' 
12'' O. Den gamla fyren kommer att släckas. - Med fyren 
i O. N. O. i O. leder den circa 2 kabellängder norr om 
Villeboen. Bragen-klippan med sin jernspira är N. N. V. 1 
V. från fyren. Fartyg som söka ankarplats under fyren skola 
undYika Tungerefvel som ligger V. N. V. ~ V. och N. N. V. 
1 V. derlfrån, äf\enså S/rod/wlm-hanken som ligger V. ~ S. 
från fyren och en kabellängd från land. 

~o•·ra J'2-anea·i llu~. 

NEVERSINK (294). 2 fyrar, fasta, istället för de förra 
som visade en fast och en blänkfyr. Höjd 258 fot, synv. 
24 mil. 

ST. PIERRE ET MIGUELON (255). Fyr, förändrad och 
visar nu h vita och röda blänkar 11Yarje 205 , på det sätt, att 
tvenne ln·ita blänkar omvexla med en röd. Tornet är må
ladt i onwexlande röda och h vita bälten. 46 ° 45' 30" N. 
56 o 6' 51" V. - Vid det s. k. Syrlostloppet till St. Pierres

hamn äro uppförda tvenne mindre fyrar. Den ena fast och 
h vit, på klipporna rid Point e du Cannon; höjd 34 fot, syn v. 
6 mil. Den andra, fast och röd, på slätten norr om staden; 
höjd 64 fot, synv. 3 mil. - Fyrarna öfverens utvisa inseg
lingsloppet emellan yttre sidan af Bertrand-klipporna och 

17 
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Ile au:c Ciliens. - Den röda fyren ät· dessutom så ställd, 
att då den synes till Yenster om Cnp l' Aigle, behöfva far
tyg, som från Colurnbier kryssa genom N. O. loppet, icke 
frukta grunden vid Cap Rouge. 

4tst·ludieu. 

TAND.JONG (348). Fyr, fast, vid norra inloppet till 
Banka-sundet. Höjd 170 fot, syn v. 20 mil. 2 o 5' s. 105 o 
7' 30" O. Tornet är ltvHt. 

Jl."reusseu. 

STILOW (66). Känningsbåk, llYit med ljusröda bälten, 
66 fot hög och uppförd på den s. k. Hohen-Dune Yid Stilow. 
54° 47' 18" N. 17° 44' 24" O. 

KÖNIGSBERG (65). Hamnfyr, röd. 

Jfllyssland. 

SEGELSKÄR (56). Känningsbåk, å nämnde skär, till 
formen en fyrsidig pyramid med slutlande tak åt tvenne si
dor. Södra sidan af båken är !nit och de öfriga sidorna 
röda. Höjd 77 fot öfver hafvet, syn v. 1 O mil. 59 o 45' 54" 
N. 23° .23' 38" O. -- Denna båk jemte märket på stor
gadden anvisa inloppet till den farled som går Yidare till 
Ekenäs stad. 

BOGSKÄR (55). Känningsbåk, uppförd å Östra Bog
skär; till formen af en sexsidig stympad pyramid med spet
sigt tak .samt stång och flögel på toppen. Höjd 55 fot, 
syn v. 8 mil. 59 o 30' 45" N. 20 o 39' 45" O. 

SÖDERSKÄR (56). Fyr, llled blänkar hvarje 1~ minut, 
belyser horisonten från N. 3G 0 V. genom V. s. och o. till 
N. 36° O. Höjd 124 fot, synv. 16 mil. 6oo 6' 40" N. 
25° 25' 31" o. 

HANGÖ (55). Fyr, med blänk hvmje tm ss. Höjd 
112 fot, synv. 16 mil. 59° 46' N. 22o 58 8" o. 

STENSKAR (60). Båk, rödmålad, till formen af en 
fyrsidig stympad jJyramid, samt glest bräd!Jeslagen, undan
tagandes nedra delen, som är öppen. Höjd 59 fot. 59 o 
4!)' l 0'' :v. 26 o 23' o. 

213 

LEDSKÄR (55). Båk, rund och kägelformig, ö fra de
len röd och den undra grå, på denna klippa söder om Åland; 
den Jjenar till ledning för fartyg som komma Yest eller sö
der ifrån, samt för anlöpande af Ledsund. Höjd öfver llaf
vet 58 fot. 59° 57' 58" N. 20° 10' 15" O. 

ASPÖ (57). Båk, fyrkantig, röd. Höjd öfver vattnet 
124 l'ot. 60° 17' 19" N. 27° 12' 39" O. 

KAP FONTANE (240). Fyren belyser en båge emellan 
N. öfyer O. och S. till S. V., räUYisande; men på Odessos 
redd och då den bär i S. 13 o V. skymmes den af landet. 
Tornet <'ir rundt och hYitmåladt. 46° 22' 40" N. 30° 44' 
25" O. MissYisning 92 ° V. år 186 1. 

)'ENIKALE (243). Fyren är förändrad till omgående 
och Y isar en blink hYaJje sos. Synlig från N. N. V. öfver 
N. O. och Syd till S. 40 o V., rättvisande. 

EUPATORIA (.242 ). Fyr, omgående, med blänk hvarje 
minut. llöjd 52 fot, symidd 10 mil. 

VOLOISK (241). Fyr, fast, belyser horisonten från N. 
genom O. Hl! s. 40 o O. Höjd 30 fot, synvidd 6 mil. Tor
net är röd t. 46 o 44' N. 31 ° 54' 46" O. 

SOLOWETSKOY (1-IYita hafvet) (2). Fyr, 65° 7' N. 
3;) o 37' 30" o. 

CAP SW1AT01-NOSS (2). Fyr. 
SOSSNOWETZ (2). Fyr, på denna ö. 
BALTISIJPORT (61). Sjömärke, rödt, af jern, i form 

af en tresidig prisma, på en liten klippa Yester om Baltisk

port. Höjd 26 fot. 59° 20' 58" N. 23° 47' 45" O. 

SYDOSTBlWTTET ( 48). Fyrskepp med fast fyr, be• 
läget 2 ~ mil frän södra kanten af grunden sydostbrotten 
samt 6~ mil syd från klippan Bonden. Höjd 38 fot, syn
vidd 1 O mil. 63 ° l !Y N. 20 o 9' O. 

Under dimma klämtas med klocka. Fartyget förer kula 
på förtoppen och är rödmåladt med ordet "Sydostbrottet" i 
hvi:ta bekstäfver å båda sidor. 
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LANDSimONA (28 ). l stället för den gamla fyren på 
norra hamnarmen, hafra å sjelfva landbryggan blifvit an
bragta 2:ne lycktstolpar i S. O. l S. och N. V. ! N. p. c. 
från !naran dra, med 2:ne Iycktor å hvarje stolpe; skenet 
från de begge lycktorna som sitta på samma stolpe sam
manfalla på något arständ till ett enda sken. 

Kommande norr eller söder ifrån, bör man hålla s ig 
utom verstertlacket till dess fyrarna visa öfrerens, då man 
dermed kan styra rätt in i hamnen. Dessa fyrar äro endast 
afsedde för fartyg som ligga mindre än 8 fot djupt. 

SANDHAMN ( 42). Fyrlyckta, vid nämnde inlopp, ln-il
ken 1jenar vid till ledning för inseglingen ti ll samma ställe. 
59° 17' 42'' N. 181

' 55' 12" O. 

PENNINGESKÄHSBÅDAN C 40). Prickstång·, 13 fot hög 
med genombruten toppkula af jernplåt. 58 o 34' 18" N. 
17° 3' 6" O. 

VlNÖ (39 ). stångmärket är borttaget. 

BOTOHP (35). Tvenne 10 fot höga stenkummel, q 
sjömil S. V. från Haltna1·, hiiraf det ena med en 1 O fot hö o· 

>::> 

stång öfver kumlet och det andra med en 1 O fots st ån O' 
o o med tafia pa toppen. 

SVINGRUNDET ( 38). En 9 fot hög jemstång med 
korg å toppen, vid norra inloppet till Fårösund. 

Rö;~NSKÄR (50). Siångmärke, försedt på stöttorna 
med brädbekläclnad, lnaraf tvenne hvHa och trenne röda 
bräder omvexla l1ela beklädnaden uppåt. 

LEDSKÄR (50). Stångmärke, har blif\it försedt med 
b vitmålad fotbeklädnad. 65 ° 9' 6'' N. 21 o 37' 30 o. 

EGGEGRON D C 45). Fyr, fast, uti ett rund t torn å sam
ma ställe der den förra spirbåken stocl. Höjd 66 fot, syn
vidd 9 mil. Den gamla ledfyren är borttagen. 

SANDHAMMAR (29). 2 Fyrar, fasta, hvilka belysa }10• 

risnnten från N. öfver S. till V. N. V. Fyrtornen stå i N. 
N. V. och s. s. O. p. c. 750 fot från hvarandra och det 
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sydl iga 780 fot från stranden. Höjd 104 fot, synvidd 16 
mil. 55 o 23' N. 14° 11' 30" O. 

§l<ottlauli. 

LITTLE llOLBUHN HEAD l l 48). Fyr, med blänk 
bvmje 1 os. Höjd 75 fot, symidd 13 mil. 58 ° 36' 50 N. 
3o 32' 12" O. Fyren visar ~hvit:t sken åt Peniland Firth 
och Thurso Bay till den pejlas i N. N. O., samt rödt sken 
åt Serobsters redcl. 

BUTT OF LEWIS (147). Fyr, fast. llöjd 118 fot, 
synvidd 19 mil. 58 ° 30' 42" N. 6 ° 16' V. 
KIN~All\DHEAD (151). För att utyisa ett klippref, kal

ladt "Rattray Brigqs", som ligger emellan Peterhead och Fra
serburgh, Yisar fyren på förstnämnde ställe ett rödt sken, 
men i ll i'ai:je annan riktning ett Yanligt sken. Vidare är 
pynten af ref\ct utmärkt med en l O fots röd boj på 8} fam
nars djupt Yatten. Derifrån pejlas Buchanness fyrtorn i S. 
S. V. och llinnairdheads i N. V. t. N. ! N. p. c. 
S:T AIHlS IJEAD (157). Fyr, omgående, med blänk hvmje 
1 o~. Il ö j d 224 fot, synvidd 20 mil. Tornet är lnitt. 

. CAP LEWIS (Ön Lewis) (147). Fyr, fast. Höjd 170 
fot synvidd 16 mil. Tornet är hYitt. 

Sl)HHaie:n. 

BOTAFOCI-I (211). Fyr, fast, på ön af samma namn, 
vid norra sidan af inloppet till loicas hamn. Höjd l 05 fot, 
symidd i klar luft !) mil. Tornet är mörkgrönt med 11Vit 
lan tärna. 38 ° 54' N. l 0 30' 5'i" O. 

CAP SILLEIH.O (20 .j). Fyr, fast, Yid södra sidan af 
inloppet till Viqo. Höjd 72 fot, spmidd 17 mil. Tornet är 
af ljus granit. 42 o 6' 5" N. S o 52' 36" V. 

TOLUlEVEH. (209). Fyr, fast, med rödt skeK, uti ett 
torn på det raserade fästet Punta Cornuda. Höjd 33 fot, 
syn~ridcl 4 mil i klar luft. Tornet är mörkgrönt. 57 ° 5S' 
S" N. oo 39' 56" V. I anseende till de grund som fin
nas i närheten af J'unta Cornurl'a, böra fartyg af större lljup
gående ej nalkas denna udde närmare äu 1! kalJellängd. 
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EL CABANAL (210 ). Fyr, fast, uti tornet af kyrkan 
Nwestra Senora de los Angeles vid Valencia. Höjd 19 fot, 
synvidd 9 mil Tornet är ljusgrått. 3!) o 28' 50" N. o o 
20' 6" v. 

CAP TRAFALGAR (209). Fyr, omgående, som lmuje 
half minut visar sitt starkaste sken. Höjd 16S fot, sym. 
19 mil. 36° 10' 30" N. G0 l' 18" V. 

.MONTE LOURO (205 ). Fyr, fast, vid norra sidan af 
inloppet till ll'Iuros Bai. Höjd 89 fot, syn v. 1 o mil. 42 o 
44' 12" N. 9° 4' V. 

FERROL (204). Fyr, fast, röd, vid södra sillan af in
loppet till Fen·ols hamn. Höjd 38 fot, syn v. 8 mil. 43 o 
27' 42" N. 8 o 16' 6'' V. 

CEDEIRA (204 ). Fyr, fast, på udden Rvbaleira S. V. 
från staden. Höjd 88 fot, syn v. 9 mil. 43 o 39' N. 8 o 5' 
23" v. 

GIBRALTAR (209). Fyr, fast, på det nya möljlmf\udct; 
den visar rödt sken åt S., hvitt åt V. och grönt åt N. För 
fartyg, som anlöpa nattetid, iakttages: att så länge det röda 
skenet synes, bör man icke närma sig möljen, men när det 
h vita synes, kan man styra derpå; likväl hör man ej gå 
möljen nära. 

Söda·a A\uteril>a. 
SURINAM (325 ). Fyrfartyget är flyttad t cirka 4 mil 

längre upp i floden och en boj har blifvit utlagd på dess 
förra plats. Fyrens höjd är 20 fot och synv. 21 mil. 

Sardini en. 
CAP FERRO (221). Fyr, omgående, med lllänk hvarje 

30'. Höjd 220 fot, synv. 17 mil. 41° 8' 42" N. go 31' 
J 8" o. 

Tunis. 
LA GOULETTE (247). Fyr, fast, med rödt sken, på 

östra hamndammen vid i\1loppet till fanatlnet.La G(jid'ci'te, 
hvilket sträcker sig i N. och S.; fyren belyser hela redden 
vid Sidibusaid och mynningen af nämude fanatte n. Symldd 
0 mil. 
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Tull"ldet. 

THEBIZO~DE (239). Fyr, fast, på nclden ](almet som 
bildar redelen Yid nämnde stad. 41 u l' 25" N. 39° 45' O. 

KELUSU.\DE (239 ). 2 hamnfyrar, fasta, med röda sken, 
d llo .. id 6"0 fot, S)' HV. 4 mil. 40° lodrätt öfver llYaran ra. J 

50' N. 38° 24' 24" O. 
SULI\A. (238). Fyr, rast, med rödt sken, på yttersta 

ändan af norra hamnarmen Yill Sulina-mynningen. Symidd 
6 mil. 

loVest-l!ndien. 

CARA.VELL (321). (Martinique). Fyr, fast. llöjd 410 
· 4o 4!'' t·)" N 60 ° 5'>' 54" V fot, synv. 24 mtl. 1 ) - . - · ST. PIERRE (321). 3 hamnfyrar, hvaraf: 

1. En fast lnit fyr, på batteriet St. Marthe ' 'id udden 
som bildar södra delen af redden. Denna fyr, som är l~ögsl 
och längst in belägen, lyser hvarje natt. Synvidd 5 n11l. 

? 1o 11 fast orano·efäro-ad blå och grön fyr, påsanuna -· r~ , o o ' .. udcle. Denna fyr, hvilken är lägre och står längre ut an 
den förstnämnde, är orangefärgad mot N., blå mot V. och 
o-rön mot s.; den står i O. och V. mell den h vita fyren, 
;ynes på 5 mils afstånd och lyser äfven lmllje natt. 

3. En fast hvit fyr, al' ringa synvidd, på den andra 
förtöjningskistan. Denna fyr, Jnilken endast tj enar till ~~t 
för paketfartygen utmärka kistan, tändes blott vid de fo~ 
postfarLen bestämda tider, äl\cnsom tre pitföljande nä!.ler, t 
händelse af uppehåll. 

' N 61 o "" '>3'' SAINTE MARTIIES fyr, 14° 44' 3' • · o -. 
V. Ångfartyg, som norr ifrån Yilja inlöpa och fö,rLöja nd 
k. t b ··ra oii på 3 min. afstånd från Point e du l recheur; IS an, o "' 

oO • f t•·· . t d ·r· o t s 50u o livarefter man far s1gte a , ots. en Tan s yres . ., 
de lnila och orangefärgade fyrarna på udden Sl. Marthe och 

' l 1 ··ta l")·t·e11 ll.ol j,··1stau emot hvi\ken man då styrer. sec.an cen nt · ' ' · 
o Paketfarlyg, som komma syd ifrån, böra gå lmstcn s<~ 

nära, att dc få sigle af den llYi!a och den gröna fyren pa. 
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St. JU arlfte ,· d t! styra då mot dessa f',. . 
.. . . • ' }Iai, och så snart d 
aro I lodbart farratten hålla de sio- på 2·; ti'Il 30 1' e r 'II "' " amnars ()Up, f l dess den h viLa OCh den blå f r • .P .. • 
O t lP .. ) I en gatt ofverens i s ' ( rl de aro tvärs fö . l . ·'d .,.. 

1 
1 c en, VI spetsen aflodninrrsbanl·e•J •Oran uade b · h . o ' · , 

l l 
. OJen oc nd pass 500 alnar i Syd från kist"n 

me c c en hvlta f)Te l . f" u 
P l . .9 n, liar ore de med nord kurs böra stoppa 

pa c etta afstand för alt sedan förlöja rid kistan. 
Andra fal'tyo- än 1 ak If . 

k 9 .. • o Jr e m tygen, som om natten vilja an-
ra pa ·''· Pterres redd st· . den b F f . .. .. . ' Yl a emot batteriets fyrar, till dess 

nino- t a. Y~ en_ al' ofve!'ens med den lnita, då de und c!· lod
l O ~ s Yl a J n .l denna Ii nia och a nk l' a i säkel'het på 13 till 

arnnars dJup, i närheten af bojen 
Fartvo- . 1 · • 

.. ' Jo, som IIIH er segel afbida da o·en b" . l ,o sode!' om l' . o ' ora JC (C grl 

f.... . . lille!~ af de begge fyrarnc på udden St. li'Jarthe 
OJ att 1cke dnfra ned d .. ' 

sydvart. mc strommen, som vanligen sätter 

-----... 

UNOE!WÄTTELSE FÖR SJÖFARANDE. 

.Följande föreskrifter 1 iii · ktt . . . 
siska hanwar anko . Ja agande af dc llfl Portngi-
vit af Portu: .. I· ~ma~~de fm:tygs befälhafrare, haf\a blif-

1· AoiSIS ,a .r.egeungen anyo kungjorda, nemlio-cn: 
·0· Lt mamfester och "f··o- o 

tyo-sbef'a"JJ· f . o I Ioa dokument er som Cat·-o 1a vare sl·oJa If" . ' 
hamnar, böra Yara' l eo·anl~ e c _o',·a vrd ~nkomst till Portugisiska 

o ISeJ a c e af l'ortuo·· · l· 1 o nino-sorte11 elle. o ::c- ISis ' wnsul a last-
"' ' l om sa llan r t . · . ställd . f t l . Jens eman Jcke fHJnes der an-

. . ' d s ac ens magistrat. 
2:o. Att manifes ter ( · d 

hamnat· der· la ·t . . m upp lo) I.Jöra u t~agas i alla . s .nlllg egt rum. , 
3:o. Att Yid anlöpnitw af f· ' 

eller af a o l emmande namnar i lnfreJ'l. nnan orsak f ·t •o- ' ' lino-ar böra le J. ' m ) oets sund1Jetspass och örriga Jwnd-
"' ga tse ras genom de i d, . h 

Portugisiska konsuler. essa amnar anställda 
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4:o. Att i sådane främmande hamnar der icke någon 
lastning egt rum, endast sundhetspasset hör af Portugisisk 
konsul legaliseras. 

5:o. Att fartygsbefälhafvare, som icke iakttaga orvan
berörde föreskrifter, komma att underkastas böter enligt lag. 

(Forts.) 

SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA KONGL. BREF, FÖHORDNlN
GAR OCH liENERAL-ORDER M. M, UTGlNGNE FRÅN KONGL. 

SJÖFÖRSVARS-DEPARTEMENTET. 

(Kongl. Bref.) 

Den 3 Juni. Förändrad lydelse af l och 6 mom. uti 207 
§ af reglementet för styrelsen och ekonomien vid flottans 
stationer. 

S. d. I anl edning af krigsfartygs hädanefter sannolika byg
gande af jern, skall Yid inträlfande ledigheter inom flot
tans timmermans- och hamitverksstat tillsvidare tim
mermän icke på ordinarie stat tillsättas; men att, om i 
följd häraf brist uti nödiga timmermanspersonalen skulle 
uppstå, extra arlletare då få antagas, hvilka aflönas af 
uppkommande besparingar. 

Den 17. Argängsexamen från högre elemcntarläronrk for
dras, från 1864 års bö1jan, af dem som önska vinna offi
cersbefordran vid flottans kårer och ej utexaminerats från 
K. krigsakademien, och upphör vid samma tid all pröfning 
i de humanistiske ämnena Yid flottans läroverk i Carls
krona i och för oflicersexamcn. 

S. d. Kassören i Kong!. förra ltningen af sjöärendena J. G. 
Poller har erhållit 6 mi\ nader ytterligare ljenstledighet. 
Kammarfönandten Schultzberg förordnad att under tiden 
1jensten bestrida. 
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Den 9 .Juli. Förnyad förordning angående lots- och fyrin
rättningen i riket; reglemente för lots- och fyrstat.erna 
samt förordning angående lotshemman och boningsplatser 
för lotsar, att från 1863 års böJjan lända till efterrättelse. 

S. d. Den Öländska, vid tångöra lotsplats inlöpande båtar 
medgifna frihet från skyldighet att taga lots och erläg·ga 
lotspenningar, skall upphöra med 1863 års böljan. 

Den 18 September. Då fyrfartyget Cyclopen, änmad att så
som fyrskepp utläggas å Grundkallegnmdet, ansedts, så
som varande af riita angripet, och af en mindre ända
målsenlig beskaffenhet, icke vidare böra användas, så 11ar 
bifallits, det ett nytt fyrskepp må å skeppsrarfvet i Carls
krona byggas, och att kostnaden derför finge bestridas af 
befintliga tillgångar å behållna lots- och fyringsmedel. 

Den 23. Skeppsgossen rid 2:dra skeppsgossekompaniet n:r 
31 Anton Ferdinand Wahlgren har för räddandet af et.t 
menniskolif erhållit en gratifikationen af 30 rdr nnt. 

S. d. Som rid lJållen generalflottl.Jesigtning, linieskeppen 
Manligheten och Fäderneslandet förklarats till krigsbruk 
.oduglige, har befallts, det förutnämnde 2:ne linieskepp 
skola i författningsenlig ordning slopas. 

Den 30. Till förel.Jyggande det kadetter vid Kong!. krigs
ak.adei:lien ej må i för stort antal egna sig åt de till sjö
k~·,gsvascndet llörande studier, och efter undergången sjö
officer'iexamen söka in träde i 1Iottan, har befalHs, det t. v. 
enelast 3:ne kaeleLler årligen tillåtas bö1ja den för sjöka
detter föreskrifna undenisning, egande t. v. kanslere.n aU; 

för nästinstundande år till l!ög·st 6 utsträcka antalet af de 

kadetter, som få begagna förberörde särskilda undenis
ning. 

Den 14 Oktober. Att för jemförelse ruelian motståndskraf
ten hos svensk pansarplåt, jemförd med sådan till be
klädnad af stönc krigsfartyg i utlandet använd, en yla ar 
200 qradralfot; llraraf 100 från England, samt 100 fi'ån 
Frankrike, må ofördröjligen införskrifras, kommande kost-
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naden derför att förskottsris bestridas af under händer 
ärrande medel. 

Den"' 2S. Alt löjtnanten i tJotlans mekaniska kår J. C. d'Ailly 
må t. v. qvarstanna i Norra Amerikas Förenta stater, utöfver 
den rid hans utbeordrande den 6 sistlidne Juni föreskrif· 
na tid, dock med ål igga nde fiir honom , att före ianna
rande års utgång inkomma med närmare uppgift på den 
tid, som för det erhållna uppdragets utförande må kunna 
erfordras. 

s. d. Att kanonskonerterna Ehrenskjölll, Esbjörnson, Pol
lax Hector, Herkules, Vulkan, lUercurius, Ajax, Bachus, 

' f' o Pluto, Mars, Castor och Jupiter, skola utrangeras ran 
klassen af flottans bevärade fartyg. 

Den 11 November. Kaptenen i flottans mekanlska kår B. 
J. Jonzon har tilldelats en gratifikation af 500 rdr rmt, 
såsom ersättning, för af honom inlemnade upplysningar, 
rörande de inom engelska flottan färdigbyggde, eller un
der bytrgnad Yarande pansarfartyg, deras dimensioner, ång
macllln0kraft och bestyckning m. m., samlade under e.n af 
honom sistlidne sommar, på egen bekostnad företagen resa 
till England. 

Den 1 s. C hilledamoten i Kong!. förYaltningen af sjöären
dena, amiralitetskammarrådet och riddaren P. O. B~rck

strörn har erhållit tjenstledighet, under den tid l1an 
under innevarande riksmöte förrältar sekreteraretjensten 
hos rikets ständers konstitutionsutskott 

s. d. sekreteraren hos Kongl. fönaltningen af sjöärendena 
och riddaren C. E. Holm har förordnats, att under ami
ralitetskammarrådet m. m. Bcet:kströms 1jenstledighet, be
strida ciYilledamotsernl.Jetet i o!\annämnde embetsverk. 

s. d. Att en til!ökning af 1} kubiktum korngryn uti mid
dagsportion ärter, enligt gällande spisordning för :gemen
skapen rid flottans kårer i land , må samtelige (jenstgö
rande gemenskapen från IJii;jan af år l Sö3 Lillgodokomma. 

Den g December. Premierlöjtnanten lt. G. YOn Hedenberg 
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och sekundlöjtnanten J. C. E. Christierson hafva hvardera erhållit 3 års permission för att ingå i Kejserl. fransk örlogstjenst. 
Den 16. Att linieskeppetl Carl XIII skall slopas, samt fregatterna Desiree och Götheborg utrangeras och apteras till kolskep[l. 

(Generalorder. ) 
Den 6 Juni. Premierlöjtnanterne vid flottans konstruktionskår J. V. Gjerling och vid mekaniska kåren J. d'Ailly skola afresa till England och Frankrike, för att derstädes inhemta fullständiga upplysningar om framsteg, förbättringar och arbetsmetoder inom fremmande mariner. 

Den 13. sekundlöjtnanten vid flottan J. Christierson och underlöjtnanten vid marinregementet grefve A. T. Cronstedt äro beordrade att afresa till Stockholrn för att o-enonwå o o den skjutskola som öppnas vid Drottningholm den 15 instundande Juni. 
S. d. Premierlöjtnanterne vid flo ttan, friherre F. W. v. Otter och F. A. P alander hafva erhållit nådigt tillstånd att emottaga och bära den dem af H. l\I Drottningen af Storbritannien och Irland tilldelade medalj för deltagande i sednaste krig i China. 

Den 17. sekundlöjtnanten vid flottan E. B. Hollsten har erhållit 3 års tjenstledighet för att idka handelssjöfart. S. d. Kaptenen vid flottan, grefre A. H. Cronstedt skall vara chef för 4:de matroskompaniet efter befordrade Adlersparre. 
S. d. Premierlöjtnanten Yid flottan C. H. Thelander är beordrad att vara chef för 5:te Blekinges båtsmanskompani efter befordrade Lagerberg. 
Den 9 Juli. Ängfregatten Vanadis skall tilldelas besättning och utlägga på redden så tidigt, att de enligt kontrakt bestämda profturer och besigtning kunna vara fullbordade innan den 20 nästkommande Augusti , å hvilken dag ångfregaltcn skall inmönstras och vara klar att gå till sjös. 
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s. d. sekundlöjtnanten vid flottan och ridd L. L. Yon Horn bar erhållit nådigt tillstånd att bära den honom för kriget i China af I-1. M. Kejsaren af Frankrike tilldelade 
medalj. 

Den 11. Besättningslistor utfärdade för korvetten Lager-bjelke ; chef: kaptenen och ridciaren O. G. A. Herkepe, sekond: kaptenlöjtnanten J. R. Dahlström, officerare och civile 13, underofficerare och öfrig besättning 123; sum-
ma 138; och 
korvetten Najaden; chef: kaptenen och riddaren A. G. R. von Feilitzen, sekond: kaptenlöjtnanten och riddaren, fri h. B. o. Stackelberg, oflicerare och civile 13, underofficerare och öfrig besättning 123; summa 138. s. d. Löjtnanten vid flottans mekaniska kår A. d'Ailly är beordrad, att, i stället för den genom generalorder af den 6 sistlidne Juni anbefalda resetur, afresa till Newyork för att af kapten Jolm Ericson erhålla upplysningar om af honom konstruerade pansarklädda batterier. s. d. Premierlöjtnanten Yid tloltan, grefve A. T. P. Cronhjelm skall, efter sin återkomst från expeditionen med skonerten l' Aigle, tjenstgöra i sjöförsYarsdepartementets kommandoexpedition under kaptenlöjtnanten och riddaren, 
friherre Stackelbergs sjökommendering. s. d. Ångkonetten Oräud skall inträff'a i Stockholm så tidigt att den kan den 17 Aug. till Christiania öfverföra 
krigsakademiens kadet.1er. 

Den 12. Förordnande, huru med kommandoärenden skall förhållas under I-L M. Konungens resa till södra ortenut 
och Norige. 

s. d. Konteramiralen Printz ensköld skall till befälharvande amiralens, konte ramiralen och f. d. statsrådet m. m. C. M. Elinemarks ankomst till Carlskrona fortfarande bestrida befälhafvande amiralsembetet, äfvensom kommendören von Diederichs under samma tid varfscllefsembetet. Den 29. Premierlöjtnanten och riddaren Hjelmstjerna är be-
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ordrad att, efter af n.. t • r o ., . t Ol~-~ r mg _ran frega tten Norrköping, af-resa ttd St.ockholm for att l.J enstn·ö•·a i s· ·· l'"". . ·· t · ·o .. ·~o o t sYarsdepar-temen e1s kommandoexpedition. · S. d. sekundlöjtnant L. M. Törngren är beordrad nom o·.O c o 
att ge-De oa oo~e.stae~ul e _km:~. vid gymnastiska centralinst.itutet. n l Auo,us~.!. l renmrlO.Jtnanten Yill flottan P. G. II. Starcl· h~r erhalllt 3 års tjenstledigllct att såsom befäl harvare ; svenskt l;andelsfa~:t;·g idka in- och utrikes sjöfart. Den 22. h.omrnendon;:aptenen Yid flot·tarl l . l! , " ' · ' o c 1 rH c aren O G. L. lroll e har erhållit l ·~rs ro··t·la··n. . o • '' ' gnmg a nu innehaf-vande tjenstledighet att till hel sans ,.a' t·cla~t1d" riket. ' v Yistas utom 

Den 25. Ka~tenlöjtnanten Yid flottan J. E. Gadelius har ·erhållit !) manaders ijenstledio-het f'I·a' n cler1 13 S t· b .· .· . .. "' · · ep .em er, att bestwla na\·Jgatwnslararebefattningcn i Göteboro-. Den 26. Kommendörkaptenen Yid flottan och I~<ldaren A Adlersparre har erhållit nådigt tillstånd att emot1n9·a er; honom af K n·! Slorb .· 1 . .. · '· . " "' . • JI <llllliS!i:a regenngen förärad heders-vä1ja. 
Den 30. Kaptenlöjtnanten 

Hawerman har erhållit 
instundande September, 
fattninge n i Kalmar. 

Yid flottan och riddaren D. G. 
3 års 1jenstledighet från den s 
att bestrida navigat ionslärarebe-

Den 12 Sept. sekundlöjtnanten A F Ouchterlony I h.otlllt 
3 

o • 
• • · 1ar er-' ars 1Jenstledighet, för att såsom befälhaf• . ' svenskt hande'sr t. · ,, . 'me å '· m yg, 10 ·'a m- och utrikes sjöfart. Den . 18. Sekuncllöjt.nanten L. A. llubendick har b ·l· t att . o d eo1 c 1 a s < genomga en kurs vid Fahlu bero-skola so .. .. 1 o o• m oppnas nastKommanlle ar. 

De~ 22. ~1remierlöjtnanten O. E. Wollin har erhållit l års iJen~tl e dtghet för att idka in- och utrikes sjöfart. Den 2:J 2 st 51 t · . . . ~ ums kanoner af 175 kulors Yigt samt 2:ne 30-pund. kanoner af 200 kulors yio·t J·emte ' .. l .. projektil l o ' no c tga l .. . er oc l attiralj, skola till Stockholm innevarande lOst med_ lastbriggen Gladan från Carlskrona afsändas. 
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oen 26. Premierlöjtnanten i flottans konstruktionskår J. H. (jjerling har erhållit nådig tillåtelse att emottaga och bära riddaretecknet af Kong!. Preussiska Kronearelens 3:dje klass. Den 14 Oktober. Kanonslupen Svensksund skall skyndsam-Iigen klargöras för att till Carlsborg trausportera från CarlsJuona komne 2:ne st. 60-pund. och 2:ne st. 30-pund. kanoner jemte deras lavetter och öfrige tillbehör af atti-ralj och projektiler. Den 18. Sekumllöjtnanten H. A.nnerstedt har erhållit 3:ne års tjenstledighet för att såsom befälhafvm·e å svenskt handelsfartyg idka in- och utrikes sjöfart. Den 31. Kaptenen L. G. S. Pantzarhjelm har erhållit nådig tillåtelse att emottaga och bära riddaretecknet af Kong!. Danska Dannebrogsorclcn. Den 4 Decemller. Premierlöjtnanten E. A. Embring har erhållit l års tjenstledighet från den l nästkommande April räknadt, för att såsom befälhafvare å sYenskt ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart. Den 5. Kaptenlöjtnanten i flottans konstruktionskår och riddaren J. F. Ringheim skall, efter aflidne kaptenlöjtnanten och riddaren J. Jeansson, med instundande Januari månads ingång och t. v. yara chef för konstruktionsdepartementet vid Stockholms station af Kong!. Maj:ts flotta . S. d. I llämlelse något sYenskt örlogsfartyg skulle besöka Kiels hamn i Holstein, må kanonskott derstädes, eller i dess omedel bara närhet ej atlossas, i anseende till den menliga inverkan som derigenom förorsakas å de sjuke i dervaruncle hospital; undantag härifrån må dock göras yicl salut för Kong!. person och dylika fall. Den 13. Att kaptenen och riddaren A. G. R. YOU Feilitzen, Kaptenlöjtnanten och ridaren frih. B. O. Stackelberg, Premierlöjtnanten H. M. Servais, samt sekundlöjtnanterne G. 13. Lilliehöök och A. T. Thunberg erhållit nådigt tillstånd alt emottaga och bära: den fö rstnämnde storofficersteclmet, samt de öfrige officerstecknet af Tunesiska Iftikhairorclen, ät\ ensom nådig tillåtelse för kaptenen m. m. A. G. H. von Feilit zen att emottaga och bära riddaretecknet af ltalieilc-ska S:t Maurilii- och Lazariorden. 
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FÖRÄNDRINGAR INOM KONGL. l\IAJ:TS FLOTTA. 
Befordringar: 

Den 18 September. Till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten C. W. N. A. I-Ijelmstjerna; till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten F. S Malmborg . Den 30. Till lotslöjtnant och chef för Öregrunds lotsfördelning: flaggstyrmannen J. E. Lö{strörn. 
Utnämningar: 

Den 13 September. Till riddare af K. Nords~jerneorden : kaptenen i flottans mekaniska kår E. W. A. Sasse. Den 5 November. Till kommendör af K. W asaorden: öfrersten i flottans mekaniska kår grefre A. E. 11. Rosen. 
Transport: 

Den 18 September. Till underlöjtnant vid Smålands Grena ~ (lierbataljon: underlöjtnanten rid marinregementet friherre C. A. Wrede. 
A(s!ied: 

Den 18 September. Fördelningschefen i Marstrands Jotsfördelning, f. d. sekundlöjtnanten F. H. A. af Chris/iernin. Den 11 November. Kaptenen och riddaren af K. Svärdsorden m. m. A G. Netzel, med pension; och sekundlöjtnanten F. B. R. Nordström med tillstånd att såsom lönlös i flottan q vars tå. 
Döds{allj: 

Kaptenlöjtnanten, riddaren af K. Svärdsorden G. A. Ågreen, den 9 Oktober. 
Löjtnanten vid flottans mekaniska kår A. W. G. Lindqvist, den 15 November. 
Kaptenlöjtnanten rid Ho tl ans konstruktionskår riddaren af K. Wasaorden J. Jeansson, den 26 Novemuer. -----~- -·-· 

BElUKTIG ANDE. 
Tidskriftens redaktion har af kommendörkapten Adlersparre, blifvit uppmanad, att i detta häfte beriktiga hrad han i förra häftet oriktigt uppgifYit, att det var vid förra riksdagen som det på riddarhuset motionerades att Sverige skulle uppsätta en större flotta af 16 linieskcpp med anxiliärmachin. Den ifrågavarande motionen Yäcktes vid 1859 års riksdag. 




