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Nordenfelt. O. D. Osterman. A. Osterman.
M. Kock. B. E. Fornell. R. W. Bmckborg. *)

Sednast förflutna högtidsdag medförde för K. Ö. S:t
den sällsporda tillfredsställelsen, att under hela loppet af
det då tillä-ndagångna arbetsåret hafva ägt obruten den
krets af män, som vid dess ingång tillhörde detsamma.
Så är det icke nu. Det tidskifte, som sedan dess
förflutit, har för Ö. S:t icke varit lika lyckligt; och det
nya arbetsåret, det som i dag går till slut, har fört med
sig förlusten af män, hvilkas bortgång· det är min pligt
att här inför K. Ö. S:t anmäla, åt hvilkas minne det
åligger mig att hembära Ö. S:ts gard af hågkomst. Må
dock denna gärd mätas, ej efter de få, de svaga ord, som
här uttalas, men väl efter den anda, hvilken ligger till
grund för den häfdvunna seden, att på vår minnesdag,
gemensamt, egna en stund af hågkomst åt medarbetare,
hvilka för alltid nedlagt sitt arbete.
Och af icke få har denna gång arbetet blifvit ned·
lagt; endast till sina minnen kan Ö. S:t numera räkna,
under nu tilländalöpande årsskifte bortgångna:
Hedersledamoten Enar Wilhelm Nordenfelt,
Hedersledamoten Christofer Didrik Ostorman,
*) Minnesord vid [{. Ö. S. hör,tidsdag den 15 November 1869 öfvcr
B. E. Fornell, af I-led. Led. i Ö.· M. S., J. T. Byström, öfvm· de öfrige
af sekreteraren.
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Korresponde rande ledamoten Abraham Osterman,
Korresponde rande lodamoten .Michael Kock,
Arbetande ledamoten Bror Eduard Fornell, samt
Korresponde rande ledamoten Robert \Vilhelm B::eckborg.
Härstamman de från en gammal bergsmanssl ägt,
N orijn, h vilken år 1720 under namet Nordenfelt introducerad es å svenska risdarhus et, samt son till brukspatorren J ohan Nielas Nordenfelt och Anna vVilhelmina
Posse till Säby, föddes Enar Wilhelm den 6 December
1798 på Björneborgs bruk i W ermland. Efter i hemmet begagnad enskilt undervisning blef Nordenfelt vid
ovanligt tidig åld er student vid Upsala universitet. Utnämnd vid 17 års ålder till fanjunkare vid Skaraborgs
regemente, befordades han inom kort till fänrik vid detsamma, 4 år sednare till löjtnant i armeen samt påföljande året till löjtnant på stat.
Lofvande anlag, arbetsamhet och tilldragande sätt
att vara, ledde t idigt uppmärksam heten på N ordenfelts
personlighet , och redan året efter sin utnämning till yngsta offi cersgraden komm enderades han att som adjutant
tjenstgöra hon chefen för 7:de infan teribrigaden , generalmajor Reutersköld ,
Eter att år 1821 undergått den för befordran till
löjtnant vid ingeiör-corp son bestämda examen, några dagar derefter erh ållit förordnande att vara brigadadjuta nt
vid _den brigad, der han förut i samma egenskap, som
komm enderad, tj enstgjort, samt under sommaren som frivillig deltagit i fältmätnings brigadens topografiska arbeten,
utnämndes löjtnant Nordenfelt vid 24 års ålder till kapten vid konungens generalstab för armeen.
Ar 1829 andre kapten vid det regemente h an tillhörde, följande året inspektionsa djutant vid 4: cle inspekti~;>nen hos generallöjtn anten grefve Posse, 1833 rege-

mentsqvarter rnä.starc, året derpå kompaniche f, befordrades
Nordenfelt samma år till m;j or i armeen.
Mot slutet af år 1832 upphötd e organisation en på.
inspektioner , men det förtroende N orclenfelt, vid sin
tjenstgöring der und er general Posse, nf denne tillvunnit
sig, bibehölls, och redan år 1834 erhöll han förordnande
att, under sin förra inspektionsbefälhafvare, nu exellens
och distriktbefälhafvare, vara chef för staben vid 3:e militärd istriktet
Inom kort erh öll emellertid maj or N ordenfel t ytterligare bevis på den uppfattning, som gjort sig gällande
om hans tjenstdugligh et, i det h an, år 1836, befordrades
till 3:e major vid Elfsborgs regemente, för att redan inom några få månader der anställas som 1:e major samt
derefter utnämnas till öfverstelöjtn ant. I denna sednare
egenskap erhöll han, under danska kriget 1848, vid svenska truppernas besättande af Fyen, förtro endeuppdrag et
att der vara befälhafvare öfver Elfsborgs regemente.
Sättet att utföra detta uppdrag medförde öfverstelöjtn at
N ordenfelts, året derefter följande, utnämning till öfverste
och chef för Jönköpings regemente. Under hans innehafvande af denna befattning utbröt kriget mellan Ryssland och VV estmaktern a, och vid det beslut svenska regeringen, under en för Sverige kritisk tidpunkt, år 1854,
fattade, att afsända trupper till Gottland, erhöll öfverste
Nordenfelt utm ärkelsen att utses till brigad-chef för densamma.
Men redan länge hade Nordenfelt, jemte de förtjenster han inlagt inom det yrke, han sedan ynglingåren
tillhört, äfven gjort sig bem ärkt utom densamma, genom
administrati va egenskaper, genom verksamt deltagande i
stats- och kommunal-a ngelägenhet er, det sednare så inom
stad som land, genom driftighet och duglighet som landthushållare, samt genom stor arbetsförmåg a och ovanlig
lätthet ~tt hastigt k,unna göra sig förtrolig m:d olika fö:r·

hållanden, och snart öppnades också ett nytt fält för hans
verksamhet, i det han år 1856, tillförordnades, samt vid
slutet af samma år utnämndes, till lanclshöfcling i Blekinge län.
N ordenfelts långvariga verksamma em hetsmannabana
upphörde år 1867, då han, med pension, lemnade befattningen som lanclshöfding, för att draga sig tillbaka till
det enskilta lifvet, efter att i 52 år egnat sig åt statens
tjenst.
Riddare af Svärds-Orden sedan 1837, bärande Dannebrogs-Orden som ett minne af tåget till E'yen, utnämndes Nordenfelt, som Lanclshöfding i Blekinge län, till
kommendör, samt vid afskedstagandet till kommendör
med ,;to ra korset, af N ord stj erneorden. Medlem af Krigsvetenskaps-akademien år 1849, kallades han år 1855 till
ledamot af Lancltbruks-Akademien och 2 år derefter till
Hedersledam ot i K. Ö. S:t samt valdes år 1868 att vara
vice Ordförande i N orcliska nationalföreningen.
E'öre representationsförändringen ofta och med värma uppträdande vid stånclsriksclagarne i egenskap af medlem af Ridderskape t och adeln, samt af detta stånd år
1849 vald till Revisor af Stats-, Bank- och Riksgäldsverken, erhöll landshöfcling Nordenfelt, ännu i sista ticlen
af sin bana, vid det nya representations-sättets införande,
af det län, hvars styresman han då var, det utmärkande
förtroendet att för detsamma vara ledamot i riksdagens
första kammare, i hvilken egenskap han deltog i riksdagarue åren 1867 och 1868.
Då Nordenfelt, ernella~ dess båda riksdagar, kort
efter sitt afskedstagande, för alltid lemnade Blekinge,
detta landskap, hvars natur, hvars innebyggare han under sin mångåriga verksamhet inom detsamrna såvällärt
att känna; der så mycket blifvit honom kärt och der han
sjelf, genom sina egenskaper som offentlig man, genom
sin ovanliga älskvärdhet som enskildt, förvärfvat erkän-

nande, vunnit vänner, förblef han ~lnnu fortfarande med
starka band fästad vid Blekinge innebyggare, med tillgifvon hetens och med pligtens, genom ömsesidiga hågkomster från det förflutna, genom egna åtag-anden för
framtiden.
Denna framtid skulle emellertid endast blifva kort
och deltagandet i riksdagen 1868, allt som representant
för sitt fordua I_, än, blef N ordenfelts sista offentliga värf;
redan få månader efter dess afslutaude, men blott några
få timmar efter slutet på den dag då K Ö. S:t sednast
trädde här tillsammans för att begå minnet af sin stiftelsedag, afled Nordenfelt i Stockholm den 17 November
1868. Enkling sedan år 1857 efter Maria Elisabeth
vV mrn, med h vilken han sedan år 1826 var gift, efterlemuade lunclshöfding N orclenfelt vid sin bortgång tre
·
döttrar och ö söner.

Glesare och glesare blir allt mera inom detta samfund antalet af de män, hvilka i fosterlandets tjenst bestått striden mot dess fiender; och allt djupare måste
också förlusten af dem kännas då de bortgå. Mer än en
länk har under detta arbetsår fallit bort ur denna åldriga, fåtaliga, om fosterlandet förtjenta krets och den, som
först af dem fått kämpa den sista striden, var Chrislofer
Didrik Osterman.

E'öcld i Oarlshamn den 12 April 1787, uppfostrad i
Oarlsknma, dit hans föräldrar, majoren vid örlogsflottan
Justus Osterman och dess hustru Ulrika Charlotta Pettersson, få år efter sonens födelse öfverflyttade, bestämde
sig Ohristofer Didrik Osterman redan tidigt att egna sig
åt fadrens yrke samt ingick år 1802 som kadett vid krigsakademien på Oarlberg, hvarifrån han, efter att deltagit
i tvenne öfningståg, vid 18 års ålder utnämndes till Ullderlöjtnant vid örlogsflottan.
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Påföljande året volontär-officer på fregatten Chapman under konvoj-expedition åt Medelhafvet, anställdes
Ostorman år 1807, uneler blokad-expedition åt Bältena,
som kommenderad officer på fregatten Bellona, från h vilken fregatt han, som pri;;mästar e, till svensk hamn öfverförde trenne under expeditionen uppbringade handelsfartyg.
Skådoplat sen för 1808 års sjö-expeditioner, under då
utbrutna krig med Ryssland, var hufvudsakligen Finska
Viken. Dit hade i början af J uni svenska linieflottan
afgått från Carlskrona , efter det en afdelning af densamma förut kryssat i Sveriges södra och vestra farvatten
för att hindra en befarad fiendtlig landstignin g i Skåne
samt dereftor, detacherad från ofvannämnde station, återtagit det af Ryssarne, under tiden för nämnde kryssning
intagna, Gottland.
Förgäfves sökte emellertid, i de nya farvattnen, den
svenska flottan länge den fiendtliga och eftorhand förlades, i afsigt att derigenom hindra ryska skärgårdsfartygs
framträngande åt Åbo skären, en afdelning af densamma
på stationer kring ,Jungfrusund.
Bland ile fartyg.. som tillhörde nämnde afdelning,
var äfven fregatten J arramas, och sänd från denna fregatt, blcf Ostorman en af dem, som utvaldes att utföra
det båtanfall, som, natten emellan den 17 och 18 Augusti, från afdelningen vid J ungfrusund, företogs mot på
Loföfjärclen förlagda ryskil eskadern af skärgårdsfartyg,
bestående af Hemmema s Styrbjörn och Hjalmar samt
trenne skonertar, alla förut svensk egendom men å hvilka, vid Sveaborgs öfvergång, den svenska flaggan måste
lemna rum för den ryska. Hufvuddra gen af den nattliga
strid, som på nämnde fjärd egde rum, hafva här, i den
nu saknades närvaro, blifvit skildrade för icke långt tillbaka, då sammanställde mNl minnet af ou bland dennes
tappra ::;h·idskamrater. Nu må derföre endast nämnatS ..

att, som bofälhafvaro för J arramas slup, var Ostorman
en af de käcka unga officerare, hvilka, i spetsen för sina
båtbesättningar - dessa bestående af idel frivilliga, äntrade styrbjörn, och att, som utmärkelse för hans tapperhet under den mördande strid, som der egde rum,
åt den 21 årige underlöjtn ant Osterman tilldelades tapperhetsmedalj af guld.
Omkring tvenne månader efter striden på IJoföfjärden återvände svenska flottan , som sedan slutet af Augusti hållit den ryska i overksamhet samt innestängd i
Baltisch port, till Carlskrona och med den J arramas, å
hvilken fregatt, under årets expedition, till följe af den
farsot, som deruneler å svenska fartygen härjat, ombyte
af chef skett icke minde än 6 gånger, och der Ost•mnan,
från att gått ombord som yngste officer, efter hand haJ.e
stigit till närmaste man. Kort efter sin hemkomst kallades han att vara Amanuens inom K. Ö. S:t.
Efter att påföljande året uneler en kort tid tjenstgjort på ett af de linieskepp, som utlagts för att bilda
blockad-Iinie vid inloppet till Carl.skrona, kommenderades
Osterman på linieskepp et Konung Adolf Fredrik, chefsskepp för landstignin gs-expeditionen till Norrbotten. Efter framkomsten till Ratan uppdrogs åt honom att med
en division öppna kanonslup ar verkställa rekognosering
af hamn en vid denna plats, och, sednare, att i särskilt
beskickning afgå till Säfvar. Aterkommen derifrån, deltog han, tjenstgörande i ett af de batterier, som blifvit
uppkastade vid Ratan, uti den strid mot ryssarne, hvilken ägde rum vid svenska truppttrnas återinskep pning å
eskadern.
Unelev ofvanstående expedition befordrad tilllöjtnan t
vid örlogsflottan, omedelbart efter återkomste n till stationen kommende rad på, för f. d. Konung Gustaf IV Adolfs
öfverförande till Pommern utrustade, Fregatten Camilla;
år 1810 tjenstgörande vid sjömätnings-corpsen 1 under på·

8
följande året dels använd vid mätningar i Carlskrona
skärgård, dels kommenderad på fregatten Eurydice, erhöll löjtnant Ostorman år 1812, för första och enda gången, kommendering i egenskap af chefens närmaste man,
nemligen å kutterbriggen Delfin på kryssning och konvojexpedition i Östersjön och Kattegatt.
Efter att sommaren år 1813 haft utmärkelsen att,
oaktadt ännu ej uppnådd kapten sgrad, blifva å linieskeppet Äran under befäl af öfverste af Trolle, kommenderad att tjenstgöra i nämnde grad och dervid tillagd densamma tillhörande fönr,åner, samt efter att derpå, sedan
Trolle emottagit befälet öfver en sagde år utrustad konvoj-eskader, hos denne tjenstgjort som eskaderadjutant,
hade Osterman, nu 26 år gammal, tillfredsställelsen att,
ännu hösten samma år, få hissa eget befälstecken, nemIigen först på loggerten Alert samt derefter på skonerten Experiment, för konvojering och skydd af postfarten
emellan Pommern och Skåne. U n der kryssningarne i
detta ändamål togs af honom fyra danska fartyg, deribland en kapare.
Med sistnämnde skonert, påföljande året tillhörande
eskadern mot N orige, hade Osterman, under anfallet mot
Kragerö och Fredriksstad, uppdrag att verkställa undersökning och pliktning emellan förstnämnda plats och
Kungstens fästning, samt var vid utstakning af artilleriIinie i och för beskjutning af Fredrikshall, som biträdande, tilldelad generalerna Cardell och Suremain.
Åren 1815, 1817, 1818 och 1820 kommenderad på
kustbevakning, dEJs som chef på enkel kanonslup, dels
som divisionschef för flere sådana, hade Osterman, som
år 1818 befordrats till kapten vid örlogsflottan samt året
derefter kallades att vara arbetande ledamot i K. Ö. Sällskapet, på de mellantider sjötjensten icke tagit honom i
anspråk, varit anställd vid Carlskrona station dels som
nn4er,ekipagemästare, dels som adjutant hos först varfs -
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amiraleu, samt, derefter och hufvudsakligast, befälhafvande amiralen på nämnde plats.
Med dessa befattningar på stationen Lärjade Ostermans tjenstebana att taga en ny, förändrad rigtning; på
den, dittills snart sagdt oafbrutna, praktiska tjenstgöringen till sjös följde nu, för lång tid, en, fullt lika trägen,
verksamhet i teknisk och administrativ väg.
R edan som adjutant hos befälhafvande amiralen utnämnd först till major i Konungens generalstab för flottan samt derefter till major vid örlogsflottan, beordrades
major Ostorman år 1823 att fiirestå, samt erhöll påföljande året förordnande på, tygmästaretjensten i Carlskrona, hvilken befattning han innehade ända till år 1837,
och hvilken han endast lenmade till följe af det honom
då tilldelale högre förtroendet att vara ch of för k. skeppsvarf'vet derstädes i sin helhet.
Som tygmästare år 1826 utnämnd till riddare af
Svärds-Orden, år 1829 kornmenderad i egenskap af chef
på kutterbriggen o'clfin för expedition åt norra delen af
Stockholms skärgård, två år derefter befordad till kommendörkapten, samt åren 1826 och 1830 äfvensorn de
derpå närmast följande tvenne åren ledamot af, för profoch försökskjutningar, :eedsatta komiteer, erhöll kommendörkapten Osterman. under innehafvande af varfs-chefsbefattningen, år 1842 kallelse att vara ledamot i k. Krigsvetenskaps-akademien, år 18,!4 kommendering som chef
på fregatten .T osephine på expedition till Tanger och Gibraltar, med befäl derjemte öfver norska fregatten Freja
och korvetten N ordstjernan, samt påföljande året graden
af kommendör.
Ända till år 1849 innehade kommendör Osterman
befattningen som chef öfver kongl. skeppsvarfvet, efter
att då, för m.era än ett fjerdedels sekel, endast med undantag af korta mellanstunder, som chef för departement
eller chef för det hela, hafva tillhört detsamma, och så-
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landa egnat största delen af sin mognare ålder åt de mödosamma kall han der bestridt. Den i förhållande tidiga ålder, vid hvilken han der inträdde, den långa tid
hans befattningar der varade, bära vitsord, om det förtroende han, af öfver honom stående, åtnjöt; och att ett
motsvarande förtroende egnades honom äfven af hans
medtjenstemän, framstår deraf, att han, under icke mindre än 15 år, på grund af deras val, oafbrutit hade uppdrag att vara ledamot i direktionen öfver Amiralitetskrigsmanskassan.
Uneler det sista skiftet af Ostormans tjenstebana,
den tid som följde emellan hans frånträdande från varfschefs-befattningcn och hans afskedstagande ur flottan , förestods af honom, vid olika tillfällen, för kortare tid
tjensten som kommendant i Carlskrona, samt tilldelades
honom ofta upprepade förordnanden att som generalmönsterherre förrätta mönstring inom distrikter af båtsmanshållet. Under samma tidskifte kallades han att vara
Hedersledamot inom detta samfund.
År 1805, vid instiftandet af Carl XIV J ohans medaljen tilldelad denna, gafs åt Osterman, från statens sida, det sista erkännandet af gjorda tjenster då han år
1861 utnämndes till kommendör af Svärds-Orden. Året
efter det han af sin konung fått emottaga detta Ol'kännancle af väl förrättadt arbete,lemnade kommendör Ostetman, 74 år gammal och officer sedan 56 år tillbaka, det
vapen, han med kärlek och tillgifvenhet omfattat under
hela sin långa tjenstebana, medförande tillfredsställelsen
att under elevsamma städse allvarligt verkat inom den
krets honom till arbete blifvit anvisad.
Tillbringande sina återstående dagar fortfarande inom det samhälle, det han sedan sina barndomsår ägt till
hem, ett hem, som han sedan år 1821 delat med sin
honom efterlefvande maka, Matbilda Charlotta Ameen,
åtnjöt kommendör Osterman den sällsynta lyckan att
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ännu i långt framskriden ålder bibehålla lefnandsftiskhet
och helsa. Med lifligt deltagande, ännu i sin höga ålderdom, för de skiftande vexlingar, som, då och i de närmaste tiderna förut, så mäktigt inverkat till förändringar
inom det område der han arbetat och verkat, förenade
han rika minnen från det förflutna: minnen från en tid,
då Sveriges flotta, om än ej alltid med framgång, dock
städse med mannamod uppträclt för fosterlandets värn;
minnen af de svenska sjökrigare, hvilka i hans ungdomselarrar
förde densamma till strid, och hvilkas namn vuxit
e
samman med svenska flottans minnen. Också älskade
den åldrige att dermed sysselsätta sig, och med fägnad
lyssnades till honom, då han förtäljde händelser från dessa tider, drag ur dessa mäns lefnad.
Ostermans egen lefnad slutade i Carlskrona den 19
December 1868. Vid den nära 82:årige makens och farhons
dödbädd sörjde maka och 7 Larn.

Närmast främst, med afseende på åldernl inom K.
Ö. S:t stod, bland dess arbetande och korresponderande
ledamöter, ännu vid ingången af detta år, Abraham
Osterman, medlem sedan 39 år tillbaka af detta samfund.
Yngre broder till den, hvars närmaste man på dagens dödslista han är, egnade sig äfven han, i likhet
med fader och broder, åt sjömannayrket, ehuru den
tid, han kom att tillhöra detsamma, blef jemförelsevis kort.
År 1817, endast 17 år gammal, utnämndes Ostorman
till underlöjtnant vid örlogsflottan, efter att på den ovanligt korta tiden af 13 månader genomgått krigsakademien
på Carlberg; erhöll året derpå befälet öfver en däckad
kanonslup i och för dess hemförande från ·\Vall ö till
Carlskrona; kommenderades efter hemkomsten som volou-
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tär-officer å kuttorbriggen Delfin, under expedition åt
Narige, samt anställdes år 1819 som kommenderad officer å briggen Vänta Litet, på öfnings-expedition med
kadetter.
År 1820 och en del af 1821 adjutant hos contreamiralen grofve Cronstedt, erhöll Osterman, sommaren
sistnämnde år, kommendering som volontär-officer å korvetten J arramas på expedition åt medelhafvet samt, efter
att år 182i3 afmönstrat från densamma, anställning som
flaggadjutant hos h. e. grefve Cederström å, för H M.
Drottningens öfverförende till Sverige, utrustade linieskeppet Carl XIII.
Under de två derpå följande åren idkande handelssjöfart som styrman å svenska bandelskeppet Skandinavien på resor åt England, Medolhafvet, Norra Spanien
och Portugal, återkallades Ostorman mot slutet af år
1825 till tjenstgöring å stationen, anställdes der för en
kortare tid uti befälbafvande amiralens militär-expedition
samt derefter som kornmenderad officer å fregatten
Eurydice, på kadett-öfnings-expedition åt Östersjön.
Efter att - sedan han under mellanliggande tid haft
förtroendet att vara ledamot uti en för utarbetande af
taktik och signalbref nedsatt kommitte, - än .en gång,
äfven nu på öfningståg med kadetter, tjenstgjort på fregatten Eurydice, slutade Ostermau, med 1830 och 31
års expedition till Brasilien, som kommenderad officer på
fregatten Chapman, sitt deltagande uti praktisk sjötjenst.
Känd som skicklig observatör utsågs Ostorman att
deltaga i de astronomiska observationer, som mot slutet
af 1820:talet och i början af påföljande decenniet pågingo vid kuster af svenska landet; och af öfverstelöjtnant
Hällström samt af honom gemensamt förrättades sådana,
dels långs kusten af Bottniska viken, dels vid Ölands
södra udde, de sednare afseelda att, gå i samma riktning,
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som de arbeten, hvilka utfördes af från rysk sida företagen kronometer-expedition i Östersjön; hvarjemte Osterman särskilt erhöll och utförde uppdraget att i Raparanda verkställa astronomiska observationer till bestämmande af ställets longitud.
Osterman, som år 1827 befordrats till premierlöjtnant vid K. M:t Flotta, utträdde redan år 1837 ur sjökrigstjensten, då med erhållande af majors namn beder
och värdigh et, samt nedsatte sig, efter afskedstagandet, på en honom tillhörig egendom Orraryd i Kronobergs län.
Under en lång följd af år bosatt på nämnde egendom samt egnande sig med nit och förmåga åt skötandet
af densamma ända till sista tiden af sin lefnad, afled han
efter en kort sjukdom derstädes den 17 Mars innevarande år. Gift sedan år 1832 med J obanna Sundell, efterlemuade major Ostorman vid sin bortgång hustru och
5 barn.

Mäktigt inverka, vid val af lefnadsbana, yttre bindande omständigheter, och blott sällan torde verkligt lefvande, inre, kallelse blifva den bestämmande makten vid
sådant val. Men må än den sålunda afgörande makten
varit en yttre, må än den inre hågen ha kallat åt annan
led, så gifs dock naturer, hvilka genom inneboende kraft,
genom ärlig vilja, äro i stånd både att utjemna stigen
och att, tidigt nog, frammana icke allenast lust och böjelse att utbilda sig i den en gång anträdda rigtningen,
utan äfven förrnåga att der gifva fullkraftigt arbete.
Af sådan natur var Michael Kock, men behofvet att
ega, tillfället att lägga i dagen, detta, inträdde för honom
icke, som det eljest så ofta inträffar, vid första valet af
lefnadsbana, icke uti den ålder, då spänstigheten i ungdomssinnet underlättar hvarje förrändring, utan först vid
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omval af lefnadsyrko, inne i hans mannaålder, då det
gällde att, mot ett annat, utbyta ett sedan barndomsåren honom kärt yrke, åt hvilket han, med lefvande intresse, med lycklig förmåga, redan egnat sina bästa år.
Hvad Kock, äfven efter detta utbyte, kände för sjövapnet, hvilket han som officer tillhörde från år 180!)
till 1833, och hur han uppfattade sin egen ställning der
under den tid han vid detsamma tjenstgjorde, framgår ur
hans egna ord till detta samfund. ''Under min tjenstetid", så lyda ordagrant dessa "har jag endast skördat
fördelar, ynnest och välvilja af förmän; vänskap och aktning af kamrater; och nödvändigheten att behöfva lemna tjensten var för mig derföre särdeles påkostande. Önskan för det vapens framgång, h varvid jag haft äran tjena,
skall aldrig upphöra hos mig."
Och dessa uttryck voro inga tomma ord. Hans, efter honom i tjenst qvarvarande, förra kamrater uppbura
honom högt, så i egenskap af officer s.om af kamrat, och
äfven af det slägte, som inom sjövapnet följt efter dessa,
har säkert mången varit i tillfälle att personligen erfara
hållbarheten af hans slutord. starkt betecknande den
uppfattning, som inom flottan gjorde sig gällande om
Kocks personlighet, och huru den ställning, han der intagit, fortfarande inom sj·ö\"apnet uppskattades, är den
märkliga omständigheten, att han, oaktadt sitt utträdande
ur tjensten, åratal efter det så skett, af K. Ö. S. kallades att vara korresponderande ledamot inom . detsamma.
Michael Kock, född år 1792 den 19 Oktober i Uddevalla, der hans fader, Simzon Kock, var köpman och
skeppsredare, gjm:de, vid ännu ej fyllda elfva år, på
handelsfartyg, åt lliedelhafvet, sin första sjöresa. "Den
skeppsrörelse, min fader bedref", -- så yttrar han sjelf
- "föranledde troligen min tidigt fattade böjelse för sjölifvet; och denna böjelse", fortfar han vidare, "tillintetgjordes ej af missödet under min första sjöresa, att gula

febern, som då härjade i ~Iallaga, tidigt utbröt ombord
på det fartyg jag då befann mig och bortryckte hälften
af besättningen, hvarefter ett halft års tid måste tillbringas ombord under karantän på redden."
Föräldrarne önskade emellertid att han skulle välja
en annan bana och, efter hemkomsten från sin första
sjöresa, sändes Kock till Upsala universitet, der han under tvenne år begagnade undervisning. Hågen för sjön
gjorde sig dock ånya gällande, och då hans föräldrar åter
gåfvo vika för sonens lifliga önskningar att få välja sjöyrket till lefnadsyrke, gick Kock, i afsigt att egna sig åt
handelssjöfarten, år 1806 ånyo till sjös, äfven nu på
köpmansfartyg, denna gång åt Vesterhafvet, samt gjorde
påföljande året, som understyrman, resor på England och
Östersjön.
Kriget mot Ryssland år 1808 gaf emellertid hans
verksamhet en annan riktning och, antagen till förhyrd
kadett vid örlogsflottan, tjenstgjorde Kock under krig'3åren i denna egenskap, först å chefskeppet Gusta.f den
IV Adolf, samt derefter på kutterbriggen Svalan, under
tjenstgöring å hvilket sednare fartyg h~n, vid 17 års ålder, konstituerades till officer. Sedan Kock, året efter
krigets slut, i Carlskrora undergått sjöofficers-examen, utnämndes han omedelbart derpå till underlöjtnant vid örlogsflottan.
I denna grad kommenderad, åren 1810 och 1811 på
blockad-expedition, och året derefter som flaggadjutant,
först hos amiralen friherre Palmqvist på expedition i
Östersjön samt sedan hos general-amiralen grefve Puke,
m·höll underlöjtnant Kock vid 21 års ålder eget befäl
å loggerten Activ samt året derpå å loggerten
L'Impatient.
Efter slutet af detta sednare befäl, samt till våren
år 1815, i Stockholm tjenstgörande som stabs-adjutant
hos generaladj;atanten för flottorna, deltog han, som kom-
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menderad officer, sistnämnde år samt år 1816 å briggen
Delfin i sjötåg till Vestindien, år 1817 på kadett-exped ition med korvetten Svalan, år 1821 i öfningståg åt Kanalen och N ordsjön på fregatten Freja, samt slutligen,
under återstoden af sistnämnde år samt de båda närmast
påföljande, men nu i egenskap af chefens närmaste man ,
på kutterbrigge n Vänta IJitet i expedition till .M:edelhafvet, hvilkct sednare farvatten han derjemte, under åren
1818 och 1819, som befälhufvare på handelsfarty g be·
·seglat.
Under denna sednare sin bortovaro från tj cnsten,
befordrad till löjtnant vid örlogsflottan , utnämndes Kock,
vid 1824 års omorganisation af densamma, till premierlöjtnant vid K l\1. flotta, inom hvilken ban år 1831 befordrades till kapten.
Svenska flottan, på samma gång den tillfölje af helt
naturliga, med alla mindre sjönationer gemensamm a, förhållanden, icke kan vara rik, synes, detta oaktadt, mera
än en gång hafva handlat, som ansåge den sig så. Lätt
förklaras kan derföre, att Kock, efter att - vare sig af
egen dragningskra ft till den del af hans fosterland, till
hvilkon anslöto sig minn en från hans tidigare ålder, eller
som en följd af andra omständighe ter, framkallade af
dagens förhållanden - redan åren 1820 och 1824, i egenskap af tillfällig befälhufvare än för det ena. än för det
andra af Bohus båtsmanskom panier år 1825, således vid
33 års ålder, förordnade s att vara chef för ett af dessa
kompanier.
Närmaste följden häraf blef, det han, som dessförinnan nästan oafbrutet deltagit i effektiv tj enstgöring ombord, efter emottagande t af detta förordnande helt och
hållet upphörde att segla; slutföljden åter den, det han,
oaktadt att under sin anställning uti den, väl företrädesvis som pröfvograd betraktade premierlöjtnants- eller, som
den numera benämnes, kaptensgrad en, ingen enda gång

vari t tjenstgörand e ombord, likväl hafva vunnit befordran
till kapten, eller, för att nyttja dagens benämning, till
komm endörkapten af 2:a klassen, redan 2 år derefter utträdde ur flottans tjcnst.
Sjelf skildrar han anledningen till detta utträdande
sålunda: "Då j ag under mitt vistande i landsorten som
chef för Bohus båtsmanskom pani, händelsevis blef invecklad uti industriella företag, af större omfång och af
den största vigt för mig, så att jag ej så odeladt som
jag bo rde, kunde uppoffra min h ela tid åt tjensten , utan
att tillintetgöra redan vunna ekonomiska fördelar, var det
af skyldighet så emot staten som mig sjelf, som jag 1833
ansåg mig böra begära, och erhöll nådigt afsked ur krigstjen sten. ''
Genom hans afskedstagan de förlorade flottan en begåfvad personlighet , men värdet af denna gjorde sig kraftigt gällande på den nya bana, på hvilken Kock inträdt.
Med särdeles verksamhet och med mycken framgång egnand e sig åt denna sednare, upphörde han dock aldrig
att hysa llflig saknad och varmt deltagande för den han
lem n at.
Ett erkännande för hans verksamhet inom sjövapnet
hade han af sin konun g erhållit, i det han omkring ett
år före sitt afskedstagan de, blifvit utnämnd till riddare
af Svärds-Orde n; Carl XIV Johans medaljen utgjorde
för honom ett minne af krigstj enst und er den härförare,
hvars namn denna medalj bär; och ett bevis på, huru
Kocks arbeten inom det industricia området blifvit uppskattade, innebar b ans utnämning till kommendör af

W asa-Orden.
På Wågsäter först, en större
samt sednast i Uddevalla, hade
sin industriela verksamh et, sitt
vidsträckta, egna bandel~företag

egendom i Bohus län,
Kock, under tiden för
hem , derifrån ledande
samt på samma gång
2
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utöfvande stor och inflytelserik vrrksamhet i ortens allmämla angelägenhe ter; och i nämnde hans fördelsestad slutades den 12 Maj detta år hans företagsamma
lefnad.
Kock var två gånger gift, först med Elisabeth Fröding. I dessa båda sina äktenskap hade han glädjen
af 3 söner och 3 döttrar, hvilka alla såväl som bans
hustru i andra giftet, Emma Iggerström, öfverlefva
honom.

Då en man, ännu i sin kraftfulla ålder, af döden
plötsligen bortryckes ur den krets, der han, genom sällsyn ta ege:nskaper, såväl bufvudets som hjertats, tillvunnit
sig sann högaktning och varm tillgifvenhet , - från ett
lif som ännu innebar löftesrik förhoppning påfartfarand e
verksamhet - då må det förlåtas om, i första ögonblicket, ofrivilligt skulle framställa sig frågan : hvarföre '? Man har så svårt att försona sig med en sådan skickelse, då den afbryter en bana som ännu synes fortgå mot
ett mål, hvilket den sålunda tyckes vara förmenad att
uppnå! - och dock, rätt fattad t, är ju lifvet ett sökande efter, ett sträfvande, och i lyckligaste fall ett närmande till ett inom stoftets vm·ld städse oupphinneli gt mål
- ett mål som först på andra sidan grafven framstår i
full sanning och klarhet. Den sökande andens tidigare
fr;görelse ur stoftets band, är ju endast förkortning af
vägen till tidigare uppenbarels e af det rätta ljuset! Må således återblicken på hans redliga sträfvan i pligtens, hans framgångsri ka arbete i det sannas och skönas,
tjenst, förmildra saknaden efter Bror Eduard Fornell, om
än hans jordiska bana tyckes hafva slutat i en alltför
tidig graf.
Ö{verstelöjlnanten vid Jr. marinregementet, riddaren
af E.. Svärd1 · orden~ Bro1· Eduard Fornell, föddes den 28

Juli 1820 på Eckran, en liten landtgård i närheten af
Göteborg, tillhörig hans år 1827 afiidne fader, majoren
vid flottans konstruktion s· kår, J ako b Anders Fornell.
Efter undervisning af private lärare i Göteborg, äh-ensom kortare tid hos anhöriga i Östergötland, erhöllo
hans studier mera uteslutande militärisk rigtning vid flot·
tans undervisning sverk i Oarlskrona, der hans moder, såsom enka, bosatt sig, och Inrarest han, - 1836 konstituerad
till underkonsta pel vid sjöartillerire gementet - följande
år undergick artilleri-underofficers- samt 1838, sjöartilleriofficers-examen och samma år utnämndes till underlöjtnant vid fören ämnde regemente. Efter att 1841 hafva.
tjenstgjort å artilleri-exer cisskeppet "Manlighete n", var
Fornell, från och med 1842 till och med 1855, anställd
som adjutant hos regementets sekundchef, i hvilken tjenstgöring dock afbrott egde rum , då ban 1844 kommenderades till central-insti tutet för gymnastik och fäktning,
h vari han 1845 undergick examen, samt 1847 anställdes
som informations-officer vid regementet. 1849 kommenelerades han å fregatten "Desin\e", utgörande chefsfartyg i den svensk-norsk a eskader som under kommendör S. von Krusenstjern as befäl var stationerad i danska
farvattnen, med anledning af dä pågående dansk-tyska
krig, samt 1851 å ängkorvetten "Gefle". Sedan han i
12 år qvarstått inom underlöjtnan ts-graden, befordrades
Fornell 1851 till löjtnant och 1859 till kapten i regementet. Hade hans avancement hittills gått långsamt, till
följe af den vanliga befordran i tur, blef hans nästa steg
på befordringen s bana så mycket snabbare, ty redan
1861 utnämndes han till major och 2:e bataljonschef.
1863 nämnd till riddare af K. Svärds-orden , 1865 kommenderad att tjenstgöra i staben vid öfningslägret å Axevalla, befordrades han 1866 till öfverstelöjtn ant och 1:e
major, samt invaldes 1867 till nrbBtande ledamot af K
Örlogsmanna-sällskapet.
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Öf,·erstelöjtnant Fornells ovanligt hastiga ~wancement
till regementsofficers-grad, innan ban ens innehaft kompanichefs-befattning, förutsatte öfvertygelsen om hans
framstående egenskaper och förmåga, en öfvertygelse som
fullt bekräftats under hans återstående verksambet i
tjensten.
Efter genomgången officen:-examen, och sedan han
förvärfvat epåletterna, var han långt ifrån att endast i
garnisons-tjenstens pligtenliga fullgörande finna sin tillfredsställelse, eller att anse sin militäriska och humanistiska bildning afslutad. Hyllande den maximen: menniskan bör strufva att Cc'rlifra sin egen personlighet; hennes utveckling måste nödvändigt vara hennes egot verk,
fortfor han ständigt att med lifligt intresse och uppmärksamhot följa de omgestaltningar inom krigareyrket,
som under senare tider uppstått och att förvärfva insigter i dess både teoretiska och praktiska delar. - Inom
don humanistiska bildningens område, uppnådde han,
hufvudsakligen genom omfattande läsning, sarrit resor inom fosterlandet och frommande länder, en ståndpunkt
som, i förening med rika naturgåfvor, manade honom att
beträda författarebanan, men i en rigtning, fortlöpande
bredvid den militära, utan att egentligen komma i närmare beröring med denna i annat afseende, än att det
högre mått af bildning och vetande som den förra betingade, äfven i mycket kom den senare till godo. Vår
uppmärksamhet påkallas härigenom till betraktande af en
annan sida af Fornelis personlighet, den han dock under ovanligt lång tid, både till följe af föresats och af
en i hans karakter grundad blygsamhetskänsla, förmådde
att undandraga allmänhetens blickar, döljande densamma
bakom anonymitetens slöja, bakom författarenamnet
Jerernia s Jilunter.
Väl är det fält, han under denna pseudonym dyrkade, ej detsamma h vars odlande af detta Sällskap omfattas,
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väl anses i allmänhet dess lättare jordmån ondast lämpn, sig för frmnbringande af prydnadsalster, men har man
rätt uppfattat Jerernirts !flunters författarekarakter, sk all
man finna, att de alster han på detta den lättare litteraturens fält bringat i dagen, "novellen" och "etyden",
upp en bara ett vida högre syfte, än att blott erbjuda läsaren ett medel till flygtig förströelse, eller retelse för inbillningen, och som gör hans författareskap förtjent att
äfven inför denna hets framhållas.
Huru han till en del fattat romanens betydelse och
berättigande, derom vittnar ett hans eget yttrande: "Böcker äro i visst fall rueuniskornas representanter och historien ensam är icke härvidlag tillfyllestgörande; romanen bör komma derjemte, romanen som är de historiska
individernas historia,. sedernas fotograf, menniskohjertats
analys, romanen som i vårt sekel intagit en så betecknande och betydelsefull plats." - Den grundsats i afseende på konstnärlig produktion, till hvilken han anslutit sig och äfven bemödat sig att följa, uttalar han i
ett af sina äldsta arbeten: "Utan inspiration gifves det
icke något snille. Men inspirationen ensamt förlänar icke
åt själen denna klarhet, denna reda som utgör den högre
konstens bestämda fordran. Det är icke no"'b att känna
lif/igl, man måste äfven känna djupt; - än mer, man
måste känna ädelt!" - Ädelbeten finner man också utgöra huf'vudclraget i hans skrifter liksom don tillhörde
hans egen personlighot Derjemte begåfvad med klar
iakttagelseförmåga, har han äfven med träffande och fina
drag, med qvickhet utan elakhet, förstått att teckna sina
bilder Om onekligen reflexionen ingår såsom en framstående egenskap i hans diktningsart, förfaller den alldrig till etf torrt docerande, den är på ett otvunget sätt
förenad mod skildringen i öfrigt; men oftast utgör likväl
löjet på ytan det medel hvarigenom allvaret på djupet

23
uppenbarar sig; hvarföre också hans författarskap erhåller prägeln af äkta humor.
Sällsynt förmåga som skriftställare, nit och skicklighet som militär, förenade i Pornells person . fästade K.
Örlogsmanna-sällskapets uppmärksamhet på förmånen
att ega honom såsom deltagare i sin verksamhet, men
denna påräknade förmån var, tyväl'r, bestämd att endast
förblifva -förhoppning! Honom förunnades endast att vid
några få sammanträden intaga sin plats vid detta bord.
Då han 1867 inträdde som ledamot i Sällskapet, hade
det sjukdomsfrö, som sedan länge inom honom låtit förmärka sin tärande tillvaro, utvecklat sig till den oroväckande grad, att ban under nästan hela sistlidne vinter
nödsakades vistas i Köpenhamn under läkarevård. :Förtrogen · med tanken att hvarje nytt anfall af det kroppsliga lidandet förde honom närmare döden, skref han då
till en, sin äldste och förtroligaste vän, nu på annan ort
bosatt, att han i döden såg "en fridens engel" vid hvars
tillrop "hjertat ej skall ·vackla."
Och snart förnam han detta tillrop! -Hemkommen,
dröjde det ej länge innan han åter nedlades på sjukbädden som nu blef hans dödsbädd. Den 22 sistlidne Maj
kallades han hädan, från sin efterlefvande, innerligt älskade 8G-åriga moder, från kära syskon och tillgifna vänner1 från fosterlandet der han intog en värdig plats, från
det samhälle der han från ungdomen haft sitt hem, och
der han utgjorde en prydnad.

Lifligt anslår inom all Sveriges land - än i den
dag som är - minnet af de strider, der Finne och Svensk,
för sista gången, i troget fostbrödralag, täflade att värja
ett ännu då gemensamt, fosterland; minnet af de tappra
stridsmän, hvilka på Pinlands fält, vid Finlands kuster,
kämpade för dettas vara eller icke vara, och dem dessa

striders bard, sångaren från förra brödralandet, betecknande skildrar med orden:
"Han kunde lida allt, blott ej sm ära svika;
Han både frös och svalt, men segrade tillika".
Men segrens fmkter blefvo om intet, onda maktm· rådde,
och fo~tbrödralaget blef brutet. :Med Sveaborgs öfvergång
brast första länken i den kedja, som stora gemensamma
minnen, trofast ömsesidig tillgifvenhet knutit emellan
Sverige och de många sjöarnes land.
Blad de Finnar, hvilka vid nämnde fästnings fall
den 3 Maj 1808 som krigsfångar komma i ryssarnos händer, befann sig äfven Robert ll'ilhelm Bmckborg, då fl aggjunkare vid Sveaborgs eskader af armeens flotta och under belägringen tjenstgörande som officer. Efter att emellertid, inom kort, lyckats att undkomma ur fången skapen, samt, redan i Juli samma år, att öfverkomma tili
Sverige, erhöll B::eckborg, der konstituerad till underlöjtnant, befäl öfver kanonslupen N:o 94, med hvilken
han tilldelades den afdelning af skärgårdsflottan, som
från dennas hufvudstation vid Små Sottungarne, mot
slutet af Augusti, afsändes för att mot ryska skärgårdsfartyg skydda Österbottniska kusterna, från hvilken del
af landet det lyckats general .A.dlercreutz att tillbakadrifva ryska hufvudhären. Snart erhölls spaning på den
fiendtliga skärgårdsflotta, mot hvilken företaget v~r rigtadt, och redan den 30 Augusti spordes vid Lörertö, att
den varit synlig vid södra ändan af den end[j-;st 2 mil
derifrån belägna Sudsalsön.
I afsigt att uppsöka fienden, styrde nu svenska afdelui~gen, bestående af 35 kanonslupar, ordnade i öppen
plutons kolonn, med c,he.fsfartyget i teten, för öppen
vind, med stormasten uppe samt storsegel och stagfock
satta, in i farvattnet emellan nämnde ö och Varsalaön,
och, redan klockan 12 på middagen omförmälta dag, påträffades den fiendtliga fiottun .
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Gynnade af väderleken och affarleden s beskaffenh et
varseblefvo emellertid ryssarne redan på långt afståncl
de mot dem sålunda uneler segel nedhålland e svenska
fartygen , och, förr än de sjelfva upptäcktes , intogo de
en stark ställning vid Isoluoto-h olmen, med 4 1 kanon-;slupar ordnande sig i. on bågformig linie, från hvilken
de med korsande eld kunde Leskjuta de, genom ett intill samma holrhe beläget trångt sund, anryckand e svenskurne. Ett skarpt skott, som sårade en af besättning en
å chefsfartyget, mottog dessa också, nästan i samma ögonblick som från det sednare uppgi ck signal: "fienden i
sigte ". I största hast formerades nu linie, segel och
mast ncdtogos, och under rodd angreps med liflig ifvcr
den fiendtliga ställningen. Trängseln i sundet hindrade
emellertid den svenska befälhufvaren att vid anfallet använda hela sin styrka och förorsakade, i förening med
den taflan, som rådde att deltaga i stridGn, samt tillfölje
af friskning i vinden, ombordläggning hans fartyg emellan, på samma gång dessa, från den öfverlägsna fiendens sida, mutt.es af en häftig koncentrer ad eld. Början af strid en var också ingalunda gynnsam för svenskarne.
1

Än ett sund. mindre ännu än det, genom hvilket
des~a redan anfallit, ledde till ryssarnos position, men
detta förklarades af lotsame för grundt för de svenska
kanonslup arne. En af dessas befälhafva re upplodade
emellertid midt under striden detsamma, och denne, löjtnant Hagelfltam, j emte tvenne andra hans käcka kamrater, Kloreker och Cedervald h, hvardera åtföljd af tillgängliga fartyg af sina divisioner, angrepo härpå genom
den nya farleden ryssarnos venstra flygel. Dessas eld
måste nu delas, för att rigtas äfven mot det h~ll, hvarifrån de nya a~griparne kommo, och med största häftig·het samt med förödande verkan, så på ena som andra si-

dan, pågick fortfarande striden, men nu utan någo n afgjord öfvervigt för någondera.
Bland dem, som klimpade på E<vcnskarnes första valplats, var äfven Bmckborg, med sin kanonslup N :o HL1,
~1 era än sex timmar hade kampen varat, och ordbrutet
hade Bmckborg, med jemförelscvis ringa förlust, deri deltagit. 9,}:ns lott blcf emellertid svårare än dess kamraters, och just i ett ögonblick, då dess befälhafvarc., hvilkcn alltid personlige n verkshi.llde rigtningen af sin kanon,
hade afslutat sådan samt stod i begrepp att kommendora fyr, träffades kanonslup en af en fiendtlig kula. Kallblodigt viljande upp skj uta und ersökningen af dennas verk an, intill dess hans eget skott var affyradt, uttalade
Bmckborg sitt kommando ord, och på detta följ de också,
ögonblickligen som alltid förut, en explosion, men, nu
icke som då, åstadkomm ande ett, mot motstånda me väl
rigtadt, skott; denna gång var det verkan af deras; det
var 94:n, som sprang i luften, antänd i krutdurke n genom den från dem nyss sända kulan .
En bland de få af kanonslup ens besättning, hvilka
vid dennas sprängning ej tillsatte lifvet, undslapp Bmckborg dervid med endast en lindrig kontusion ; och så
snart återvann h an sin, vid explosionen förlorade, besinning, att då ännu fortforo att ljnda de hurrarop, med
h vilka från ryska linien helsades framgången af clt't skott,
som förstört ha.ns kanonslup.
På egen hand lyckandes att bringa. sig upp fr å n spillrorna af denna, hvilken efter sprängning en sjunkit, fast
på lågt vatten, Llef hans första omsorg att bringa i säkerhet och förskaffa vård åt dc qvarlefvancle af besättningen, han der, mestadels ~årade, lyckades upptäcka.
Under detta hans bergningsa rbetc ·fortgick striden lika
häftigt som förut, men framgånge n hade nu efter hand
kommit på svenskarn os; och, endast några minuter efter
spräugnmg en af BmckLorgs slup, furkunnacle nya hurra-
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Då hufvudfl.ottan i Nove111ber månad lernnadc finska
farvattne n för att återvänd a till Sverige, sändes den elivision Breekborg tillhiirde, att betäcka on infanterib ataljon,
hvilken erhållit i uppdrag att bränna i östra åländska
skärgård en befintliga byar, för att derigeno m försdira för
ryssame att, hvad som befarades , der fatta fast fot under vintern, Såväl skärgårds divisione ns fartyg, som äfven de öppna skutor man lemnadt för öfverföra ndet af
dc brtinda byarnos innebygg are jemto dessas lösa egendom, infröso, emellerti d; snart började fältsjuka n, denna
1808 års demon., att härja såxäl bland skärgårds innebyggarne som bland truppern a, och först i Februari 180!)
lyckades det de få af divisione ns befäl och besättnin g,
som denna sparat, att öfver Älands haf, på isen, öfverkomma till Sverige. Nyss tillfriskn ad från den härjande farsoten, då han företog denna färd, insjuknade Bmckbor g efter framkom sten åter svårt i densamma.
På egen begäran att få utgå på den expeditio n af
armeens flotta, som under året först kom att utsändas,
erhöll Bmckbm·g i Maj åter befäl på en kanonslu p , anställdes med denna vid den flottilj , som afsändes till
Norrbott en för att deltaga i operation erna mot de ryska
trupper, hvilka der infi1llit, samt tillhörde slutligen den
afdelning , som för anviindan de i U me å olf, förlades vid
dennas mynning .
~trändorna af plfven~ ntlrmare inåt land et, innehade s
af ryssarne, hvilka från uer uppkasta de batterier samt
genom jägareke djor kunde beskjuta densamm a, och förbindelsen emellan båda landsidor ne underhöl ls medelst
en, längre uppåt floden befintlig bro. Att söka förstöra
denna, . for att derigeno m afbryta föreninge n mellan de,
på ömse sid-or: om eliven varande, fiendtliga truppern a,
uppdrogs åt den kanonslu psafdelni ng Breekbor g tillhörde.
l syfte att verkställ a dt•tta.. drog sig natten emellan duu
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18 och 19 Augusti, d0usannna från flodm v nnino·en elfvon
"
J
uppföra. Beredda att, under sin väg, bli beskiutna från
de hi\ga stränderna, hade bofälhafvarne :1 slu~)arn e för
l
t
R
•
att 1 n<Lgon mån åstadkomma skyeld mot fiendens kulor
l
l
o •
l atit
ossgöra segoln, så att dessa i lösa bu()"ter nedföllo
från de i sina klykor liggande, masterna, sa~nt derjemte
öfnn· seglen låtit hänga bosättningarnos kappor.
Beskjutning utoblef ej heller, och klockan 10 på
aftonen, då afclelningen närmade sig don ö, som straxt
nodanför Umeå stad delar elfven, möttes don från stränderna med en häftig eld från dervarande batterier och
j ägarek odj or. Äfven från do n strid, som nu upp»tod,
varade i 4 timmar, hembar Bmckborg , likaoch h vilken
o
som fm u den vid Grönviks-snnd, ett minne, ett minnes tecken att af honom stadse bäms i närheten af det hederstecken han då förvärfvade. Detta nya minnestecken
var on rysk j ägarkula, lwilken när;l stride ns slut träffade
Bmckborg i venstra axeln samt der för alltid qvarstaclnade , för att på GO:de årsdagen efter striden vid Umeå
med honom jordas.
Först efter 7 månader återställd från sitt uneler
nämnde strid erhållna sår, var Bmckborg redan våren
påfölj ::tnde året åter ch ef på en kanonslup denna gån()"
"d f'iirsvaret af Oarlskrona inlop p; och soml befalhafvare1:">
VI
öf:or mörsarefnrtyg deltog han uti belägringen af Brednksstad och FredrikshalL

1\.r

18 Ll och derpå närmast följande året, äfven som
från 1815 till 181 7, idkande handelssjöfart, först i egensk~p af styrman, sedan som befälhafvare; 1817 or.h 1818
adJutan~ .o~h fartygsch ef vid genoral-lots-inspektionen;
1819 d1v1swns chef för kustbevakningen i Norrbot b:m,
1820 chefens närmaste man på Konungens jakt Amadis,
blef Bmckborgs första tj enstgöring å örlogsflottans fartyg 1
.l
el a" }1an ar'1°':J1"
officer, anställdes på
_ u~ 1 ::;om l·~omm enuoracl
kurvetten J arramas för sj ötåg till .1\[edelhafvet
0

D erifrån återkommen i första dagam9 af 1823, erhöll han, sonun aren samma il.r, befäl å skon erten Fröja
på kustbevaknings-expedition sa~1t., året dero~ter, på ett
mörsarefartyg, för deltagande uh dels profseghug emellan
skärgårdsfartyg af olika konstruktion, dels skj utförsök
med nya certer artilleripjeser.
:M~n j emto färde rna på sjön hade, redan för lång tid
tillbaka, Brnckborg egnat sin verksamhet åt ett kall, som
nu , år framåt, mera uteslutande blef fö remålet för hans
sysselsättning, åt lärarekallet. Efter att tidtals, åren 1813
och 1814, bestridt befattningen som navigation slärare vid
k. krigsakademien, erhöll han uns förordnande som information s-officer vid Stockholms eskader samt anställdes,
år 1825, som ordinarie navigationslärar e vid förstnämnde
akademi. I denna egenskap doltog Bmckborg, som lärare för kadetterna, å de för dessas öfning utrustade fartyg, uti 8 års expeditioner , och året efter den sista af
dessa, erh öll han 183ö, befäl på kadettkorvetten N ajaden,
ullder iifningsexpedition till Holland. Hans sista tjenstgöring till sjös, egnad likasom den första åt skärgårdsvapnet, var, år 1836, befälet öfver en batalj on kanonjol
lar, efter det han clå, 33 år af de 37, hvilka förflutit,
sedan h an 1800, som tolfåring, å handelsfartyg började
sin sjömanna-bana, årligen, längre eller kortare tider,
lefvat inom r elingarne.
I_Jöjtnant vid armeens flotta år 18 15, ehuru han först
2 år efter denna utn ämning erh öll underlöjto antslön, den
första lön han på ordinarie stat uppburit; samt kapten
vid samma flotta år 182B, innehade Bmckb01·g vid tidpunkten för sitt sista sj öbefäl, sedan år 183 1 grad som
kapten vid K. M:ts flotta, befordrades inom denna sednare, år 1839 till kommendörkapten, hvilkcn grads h ögsta klass, eller, som den sednare benämndes, komm endörsgraden han erhöll år 1851. Emellan sistnämnda båda tider erhöll kommendörkapten Brnckborg år 1842 för-
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att Yara lfldam0t af flottans ekonomiska öfvcrF'örvaltninr\'Cil af Sjöilrendena. Sedan l820 tillkrigsvetens kaps-akadomieu, kallades han år 1840
ledamot i K. ö. Sällskapet.
J emte den utmärkelse Brnckboro-o redan i unga år
l
o
pa s ugfältet vunnit, bar denne, sedan ;h 1833 riddare'
s t'J_en:~n - från 18Ci 1, året före hans afskedstagande ur
kngstJensten utbytt mot KDmmeudörs-k0rset af SvärdsO~·den samt, sedan 1855, Carl XIV J ohans medalj. Det
mmnestecken af fiende bekommet, från fordua strider.
han o inom sig bar, sträfvade också att utbyta plats; sök~
te, ar efter år, att uppnå -· hvad det i striden ej mäkt~_t att träfia - hans hjerta, ocl1 väl långsamt, men dock
narrnare och närmare, gick dess bana, om än utan att
~~gonsin nå sitt mål. Och huru nära, eller huru fjerran
Ifrån, detsamma detta minnestecken slutligen staduaded~tta ku~de _mätas först efter Brnckborgs, den 10 Augusti detta ar, 1 Stockholm timade död.
~·yc~lig i sitt husliga lif, hade han glädjen att ända hll sm bortgång dela detta med sin, honom efterlefvanie · hustru vVilhelmiua Unonius, med h vilken han -å r
183G inträdt i äktenskap.
Fö~d finne, -- han var född i staden Lovisa den 25
~ebru~n 1788 - uppfostrad vid finskt gymnasium, det
l .. Bor~a; en bland dem. som strid t och lidit för Finland,
forbiet Brnckbm·g städse varmt hängifven denna sin födelsebygd, på_ samma gång han derjemte , sjelfuppfoshare
af svenska kngare, var varm svensk.
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Tankar om nutidens krigsfartyg. *)
Kastar man en blick på skeppsbyggeriets framsteg
efter de stora sjökrigen under slutet af förra och början
af detta århundradet, finner man att isynnerhet under de
sista decennierna krigsfartygens dimensioner ganska hastigt tillvuxit i jemnbredd med artilleriets förstörelseförmåga. Vid hvarje större omhvälfning af de rådande
förhållandena, då någon ny uppfinning vare sig i afseende på rörelsekraften, artillerieffekten eller skeppskroppens
byggnadsmateriel gjort en dylik tillvoxt nödvändig, har
man gerna velat tro sig vara på gränsen af det möjliga
i denna tillvext. Så har man väl ock i sjelfva verket
förhållandet varit då man nemligen endast dervid tagit i
betraktande möjligheten att med de för hande~ varande
hjelpmedel utföra sjelfva fartygens byggnad och handterande m. m. -- Men lika litet som man vid hvmje föregående utvecklingsperiod hunnit gränsen för krigsfartygens storlek, styrka och rörelseförmåga, lika litet torde
man våga antaga att just nu, vid den sednast inträffade
stora revolutionen i Sjökrigsväsendet, hvilken pansarbeklädnadens användande å krigsfartygen samt artilleriets
jättelika utveckling åstadkommit alltsedan år 1855, då
ideen att med tjocka jornplåtar bekläda krigsfartygens
skrof till skydd mot artilleriets förstörelse förmåga åter*) Tal vid presid ii nedlii!H:andc å höt:tidsdauen den l t! Nowmher
l8ti 9 af hroT amiral en o11h kommendören C. A. Sundin.

upptogs och för första gången praktiskt tillämpades,
den största möjliga gräns för dimensioner, styrka och
snabbgående blifvit uppnåc1(1. Ett sådant antagand e står
i strid mot allt h vad erfaren h etC' n läre r och vida antagligare är att så ltlnge de stora sjörnakt0rna mäkta bekosta elen vidare utveckling som kan itstadkomma, skall
äfvon nya rastlösa sträfvanden åt d0tta håll icke h eller
upphöra. Men hvar är väl gränsen för de stora nationern as förmåga i denna väg ? Huru långt återstår det
icke ännu, till målet, för nation ernas industrie lla utvecklings-strä fvanden? Med nya sebo-rar i denna del föl]. a
.
oupphörl igt nya strider och hvarje dag förer oss ju till
närmare kännedom af naturens outtömligt rika hjelpkällor.

l :o. n Passio mots/11,nd.~förmåga", eller skydd mot artillerieffekten medelst tjock pansarbe klädnad, jemte styrka i sammans ättningen , för att kunna emotstå grundeller sammans tötning.

2:o. "Artilleri-styrlw" , concentre rad
ytterst kraftiga pj eser.

några få men

3 :o.

"Snabbgilende".

4-:o.

Förmåga att medelst "1·am" stöta motständ aten

i sank.

Det har icke varit min afsigt att här, inom rymden
af några få ark, lemna några beskrifni ngar öfver eller
spcciola uppgifter om ett eller annat af nutidens pansarfartyg; för denna ·krets äro do nog redan förut kända.
Det är blott hufvudeg·enskaperna hos ena eller andra
certen som jag ville söka framhålla och på grund deraf
anställa några få betraktel ser dels i afseende på de olika typernas anfalls- och försvarss tyrka, dels ock i afseende på det stridssätt och de taktiska grunder, hvilka
sanr,olikt vid en blifvande sammandrabbnino· emellan liko
artade eller olikartade pansarfar tyg komma att göra sig
gällande.

Den ordning hvaruti och det sätt hvaruppå dessa
hufvudeg enskaper hos nutidens krigsfart yg blifvit sökta,
har vexlat allt efter de speciela ändamål för hvilka far·
tygen äro konstrue rade. Sålunda finnas fartyg, konstruerade med hufvudsa kligt ändamål att medelst "ram" skada motstånd aren, hos hvilka pansarbe klädnade ns och
sammans ättningen s styrka, jemte stor hastigh et, eller med
andra ord stort rörelse-moment, sökts. Hos andra, ämnade för hamn- och kustförsv aret, ha artilleris tyrkan och
passiva motstånd sförmåga n utgjort de 2:ne förnäm sta egenskaperna , hvilka sökts på bekostna d af snabbgåe ndet
Åter andra, hufvudsa kligen afsedela för Ocean-tjenstgöring,
ega såsom den mest framståen de egenskap en snabbgående såväl för ånga som för segel, men jemförelsevis svagare bestyckn ing och passiv motståndsförmåga. Slutli·
gen hafva de stora sjömakte rna, såsom egentliga stridsfartyg i öppna sjön, sökt erhålla dessa 4 hufvudegenskaper förenade i högsta möjliga mån, såsom t. ex. hos engelska pansarfar tyget "Herkules".

De hufvuclegonskap er, hvilka i allmänhe t sednare
tiders konstruktörer sökt erhi\.lla hos krigsfartygen äro
följande:

för hvilka nutidens konstruk törer sökt lösa Sl.~a proble-

:Man torde sålunda böra betrakta pansarfartygs-byggnadskon sten såsom ännu varande i dess första utvecklingsstadium. Ifrån denna synpunk t må det ock vara
skäl att beakta såväl de svaga som de starka sidorna hos
de pansarfar tyg hvilka hitintills blifvit konstruerade.

Tager man nu i betraktan de dessa olika ändamål,

..

i,}

Il
mer, skulle man kunna indela nutidc!1s krigsfartyg
terföljande 4 certer, nemligen:

ef-

i:n. ''Pansarfrega/len", ollor det starkt bepansrade ..
snabbgi\ende och starkt bestyckade, stundom mod ntm
försedda, krigsfartyget.
2 :o. "Tvrnfartyget" , eller det med stark bepansring
och bcstyckn i ng fö rsedda hamn- och kustförsvars-fartyget.
3:o. ''An.r;kvnctlen'' , eller det fö r ånga och segel snabbgåelldo , lättbepansrade el ler obepansrade och relativt tiitt
bestyckade fö r ocean- segling och strid afsedda, krigsfartyget; samt

4:o. "Rarnen" eller det för stötning Rtarkt sammansatta och bepansrade stridsfartyget.
Pan sal'fregatterna, dessa nutidens linieskepp, ega framför fordna t;clers segel- nch ångskepp denJ fördelen att
kunna, ut an synnerlig fara för att skadas från tillfälligt
uppförda strandbatterier, röra sig u.ti alla trängre farvatten, der djupet och utrymmet modgifver sådant. Visserligc·n försvåras deras rörels er af deras betydliga längd,
men sedan numera dubbelshufven böJjat användas jemväl på krigsfartyg torde och de största pansarfartyg,
derest dubbelshufven å dom användes, kunna göras lätta
att manövr era i trånga farvatten Slmlle denna förrnodan vi sa sig riktig försvinn er ock en af de största betänklig heterna f<ir en bofälbafvaro å ett dylikt krigsfartyg att med detsamrna inlöpa i trängre farvatten der
mindre motståndare sökt undankomma. Detta naturlioto
vis under förutsättning att farvattnet är kändt, eller på
fö1·hand undersökt. och i detta afseende gifver rrfaren-

hetcn vid handen att nägra oöfvcrvinneliga svårigheter
sällan uppstå för en skicklig och djorf b eftLlhafvare .
.Tag har härvid
och stängsellinier,
bragte, enllr dessa
mera hinderliga för

ieke tagit mE'll i ber~lkuingen minor
h vilka i farva ttn et kuuna finan s an·
äro lika och stundo m till och med
de små än för de stora fartygen .

D en strlinga begränsning, för ett krigsfartygs operations -fält, hvilken fordom Lhfvit uppsbl!d , h ar durföre
numera till · en stor del försvunnit , då , lika så 1·Hi som
de mindre tornfartyge n , under vissa Yi lko r., kunna antagas amänclbara till strid i öppmt sjö n, också de si örsta
pansarfregatter kunna inllipa i de trängro farvattm~ n fö r
att förfölja eller undanclrifva en der uefintlig p :w~a r·
flottilj.
Det torde för lwa r och en ii g-ga klart i ilagen humsom i lipp en sjö sna1bhetl•n af ett krigsfartygs rördser
måste utgöra en den väsendtligas te egenskap en , vare sig
att striden föres enskilda far tyg em ellan eller emellan
fartygs ·afclolningar, då derigen !J m en bofälhafvare sättes
i tillfäll e att välja ögoublicket fur stridens inlollande eller
ock att helt och h ållet undvika en sådan om kra Fterna
äro allt för ol ika. Vigten af denna sanniug synes ock
allt m er fJCh m er göra sig gällande vid nya krigsfartygs
kon struerande, d tt snalJbgi'tende numera !:lynos utgöra en
oefttrgifiig ege nskap l,os amha nationers kri gsfartyg.
S edan striden blifv it iulocld utgör nat urligtvis artilleriets
förs tö relseförmåga det vigtigasto mom eutet, t<tm in stone
till en början Under antagande af n ågorlun da jenmlikhet å do stridandes sidor i afseende p:'\. artilleri-pjesurnas
antal och pundigtal tlfvensom i skickligh et att Jem servera, utgör målets storlek eller med andra ord träffsäkerheten den omständighet hvarå förstörelseförmågan i för·
sta hanrl beror. Härvid fram stiil1er sig tornfart~'gf'n8 QC'.h
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i ~y nnerhet monitorernas förnämsta företräden framför
bredside-fartygen , då dessa, dels i anseende till sin ringa skottyta öfver vattnet erbjuda minsta föremålet för
träff, dels ock i följd af deras rörelsers maklighet, medgifva säkrare skott från egna kanoner än de i rörelserna
häftiga re pansarklädda höga krigsfartygen. I någon grad
minskas de anförda fördelame i samma mån som hafvet
är lugnt och reffiade kanoner med stor träffsäkerhet användas. Då emedlerti.d största delen af nutidens krigsfartyg ännu icke ega den tjocklek på bepansringen att
de kunna uthärda en långvarig beskjutning från de kraftigaste artilleripjeser, som kunna upp suttas ombord i fartygen och hvilkas antal med hvarje dag ökas allt eftersom anskaffning af dylika pj eser kan ega rum, måste
otvifvelaktigt h varje be.slutsarn beftllhafvare under stridens
fortgång fiirsi)ka att tillgodogöra de fördelar i andra hänseend en eget eller egna fartyg må kunna förete framför
motstå n darens ; så att om t. ex. ena fartyget har större
rörelse-moment än det and ra, befälhafvaren å det förra
icke und erlåter att medelst stöt söka sänka sin motståndare. I den täfian, som clm·vicl uppstår, å ena sidan att
kunna gifva, och å andra sidan att undvika en sådan
beror utgången till största delen på snabbheten i farty-'
gets rörelser och manöver-ski ckligh eten hos anföraren.
A ena sidan skall då elen större farten hos de större
pansarfartygen gifva dem öfvcrvigten mot de mindre
snabbgående elylika såsom t. ex. monitorerna, och å andra sidan återigen motväges denna öfvervigt af dessa
sednares mindre längel och större lätthet att genom täta
vändningar komma undan.
Skulle likväl dubbelshufven komma att mera allmänt användas jornväl å de större krigsfartygen torde
denna monitorernas fördel mycket förminskas. Det kan
jemväl vara skäl i att anmärka, att såsom monitorernas

uefälhafvare nu äro placerade i styrtornet, försvåras i betydlig grad möjligheten för cletn att observera en mots.tåndares rörelser och sålunda äfven att använda sin
manöYer-skicklighet. Huruvida den skada, som genom
en stö·t kan tillfogas en monitor blifver tillräcldig för dess
sänkande beror naturligtvis på stötens styrka, på stället
hvarest stöten träffar samt på möjligheten att åtkomma
dess svaga botten - allt omständigheter, h vilka äro omöjliga att på förhand bestämdt beräkna, men då en sådan
verkan ligger inom möjlighetens gräns är den ock värd
att taga med i beräkningen af stridens utgång. :Men
äfven om sjelfva stöten från ett större bredside-pansarfartyg kan af en monitor unelvikas eller emotstås, uppstår dock alltid vid en strid in på lifvet en stor fara för
monitorn att genom dess svagt bekläelda däck erhålla
skada från det högre pansarfartygets plongerande kanoner,
och endast af denna anledning lärer det sednare med
sin öfverlägsna fart aldrig underlåta att söka in på lifvet
af en motståndare om denn e är en monitor, helst den
sednares fördel af mindre träffbarhet, härigenom jemväl
förringas.
:Monitorernas svagaste sidor i jemförelse med de stöl'·
ro pansarfregatterna utgöra sålunda deras ringa fart, del'as svaga bottnar samt åtkomligheten af deras svaga däck,
allt naturligtvis under förutsättning att do användas i öp·
pen sjö, der utrymmet meclgifver fri manövrering. Den
korta tid för hvilk en do oga rörelse- och försvarsförmåga
göra dem äfven till bevaknings- eller blockacltjenst un·
derlägsna de med talding försedda pansarfartyg-e n. J ag
har här talat om den mindre sortens monitorer, vi ännu
ega eller sett här i Europa.
Ångkorvettens hufvudegenskap är snabbgående och
denn a. cert synes allt mer oeh mer vinna upprnärk::;am-
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hot hos do större sjöma ktoma , ju ment artilleriet-; utveck
ling nöclväncliggör tillökning af pansa ms tjocklok hos
de
egentli ga slag-fartygen. Då omecll ertid denna ångko
rvetten s hufvuclcgcnskap endas t kan vinnas genom
att
gifva fartyg et stora dimensioner, växer jomväl denna
cert
ju högre fordringarue stegras i afseende på hastig heten.
Någon strid emell an ångkorvett en och do starkt bepan
srade krigsfartygen läror väl icke gorna länge kunna
underhå llas och torde alltså såvidt möjligt är af ångko
rvetten undvikas, derest icke denne oger artilleri med
stor
träffsäkerl1et, som på långa distanser kan skada sin
motståndare.
För do smärre stator, hvilkas naturl iga läge och fr.rhållan den göra det nödvändigt att vidma kthåll a ett
sjöförsvar , men hvilka icke mäkta att åstadk omma de
ytterlig t dyrba ra större pansa rklädd a krigsfartygen, synes
denna nya cert af ångkorvette r derem ot utgöra en framtidsförhc•ppning. Den vigt, som ocean-kriget innefa
ttar
behöfvcr icke här framhållas, ty erfare nhete n har gifvit
sedna bevis derom.
Det är anmär kningsvärdt ej mindr e att vid det första använ dande t af bepansrade krigsfartyg i sednaste Amerikans ka inbördes-kriget, "1·amnin,g " , genas t och utan
artilleriets begag nande, företogs af "Jtierrimac" mot träfartygen
och af denne och "JJionitor'' mot hvara ndra, än ock
att
under samm a krigs fortgång "ramn ing" ofta förekom
då
afgörande result at erhöllos. I sjöstriden vid Lissa
se vi
samm a förhållande åter upprepadt. Ehuru ramni ng
äfven i en blifvande sjöstrid sålund a sanno likt skall
komma att utöfva ett icke oväsendtligt inflytande på stride
ns
utgång, kan dock ifrågasättas huruv ida "rammen'' enbar
t

lwn komma att utgöra en framtida cert af krigsfartyg.
D e hufvu degen skape r denna måste ega, fordra nemli
gen
så stora dimensioner på fartyget att dessa obetyd ligt
behöfva tillökas för att jemväl medgifva tillräc kligt utrym
me och bärigh et för artilleri. Likvä l skulle man kunna
tänka sig såsom en möjlighet att konst ruera ramar
,
hvilka till största delen låge under vatten ytan
och
hvilka s['tlunda vore tJii.ra osårbara af :fiendtliga
artillorirt.
Icke allena st nutidens krigsflottors oberoe nde af vinden utan ock den stora ojemn heten fartygen emell
an i
afseende på rörelseförmåga, passiv motst åndsförmåga
och
artilleristyr ka inom de flosta nation ers pansa rfiottor,
likasom äfven de vida svårare följd01· h vilka nu vanligen
uppkomm a genom sammanstötningar pansarfartyg emella
n än
fordom var händelsen om segelskeppen kommo i collisi
on
med hvara ndra, nödvändiggöra helt andra range ringar
för
flottor eller eskad rar nu mot förr. Kölvattens-ordningarno
hafva derföre oftast utbytt s mot echiquier-ordningar
af
olika slag. Hvad särski ldt angår monitor-eskadrar synes
det så mvck et lämpligare att med dem begagna denna
ordning, s~m dessa fartyg i anseende till deras låghe
t på
vattne t och brist på tackli ng äro gansk a svåra att se
nattetid, likasom signal er ifrån de låga tornen äro svåra
att
urskil ja derest fartygen gå i hvara ndras kölva tten
eller
ligga i raka linier.
Uneler svensk-norska monitor-eskaderns expedition år
1867 begagnades också med fördel echiquier-ordning
under gången genom Östers jön samt genom Finsk a viken
,
der blåsig och regnig väder lek några nätter förs vårad
e
eskaderns samm anhåll ning.
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Front-linior kunna jenwäl hastigt bildas åt alla sidor
från echiquier-ordningar och divisionerna hållas väl samlade i denna ordning.

()fverslgt af 1870 års RiksdagsförhandUngar
rörande SJöförsvaret.
K. M:ts Nåd. l'rop. N:o J. om statsverket.

Enligt nu gällande Riksstat finnas pä Femte Huf-vudtitel till årliga eller stående utgifter anvisad t:
i penningar .
. . . . R:dr 4,017,084: 91.
, indelta räntor, efter markegång på
81,422: 79.
förslag
. . . . . .
"
, oindelt spanmål 59,663 kubikfot,
förslagsvis a 2 R:dr 10 öre kubikfoten . . . .
. . . .
.,
125,292: 30.

--------------~----~------

tillhopa R:mt R:dr 4.223,800: I enlighet med de beslut, som innefattas uti närlagda den 7 dennes inför Kongl. Maj:t uti statsrådet
förda protokoll, vill Kongl. Maj:t nu, beträffande regleringen af utgifterna under Femte Hufvudtiteln, framställll
följ ande förslag :
.A.flöningssfaterna.

På de skäl, som finnas angifna uti nyssberörda pro·
tokoll, föreslår Kongl. Maj :t att, med uteslutande från
Förvaltningens af Sjöärendena nuvarande aflöningssumma . . . . . . . . . . . . R:dr 35,350: af deri inbegripna 2:ne arvoden å tillsammans .
. R:dr 11100:
men med öfverförande
till densamma af ett
aflöningsanslnget
2
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till Sjöförsvarets stationer i Carlskr ona
och Stockho lm samt
depot i Göteborg ingående belopp
, 1,000: förstnäm nda afiöningssumma minskas
med skillnad en emellan dessa 2:ne
belopp, eller.
100: -,
hvarigcnom anslage t för Pörvaltn ingen "
af Sjöären dena från och med år 1871
komme att utgöra.
R:dr 35,250: -;
äfvensom att till penningeförslag et för
Sjöförsvarets statione r och depot . R:dr 1,127,807: 30.
läggas förenämnda .
,
100:
-----'" ---- - - så att df'tta anslag skulle förhöj as till R:dr 1,127,907: 30.
Vidare och då oegentligt är, att anslaget till Sjökrigsskolan, h vilket redovisa s inför FörYaltningen af Sjöärenclena, nu finnes inbegrip et under dc:t allmänn a anslaget till förenämnda statione r och depot, föreslår Kongl.
:Maj:t, att det för denna skola anvisade anslag, 21,470
R:dr, särskilo t å Rikssta ten upptages under iakttaga nde
af motsvarande förmins kning i nyssnäm nda allmänn a pennin geanslag.
Enär den vid 1867 års Riksdag bestämd a summa af
10,861 R:dr till aflöning åt de å flottans gamla Reservstat då qvarståe nde officerare ännu med oförändraclt belopp är inbegrip en i förutnäm nda allmänn a penningeanslag, ehuru numera till officerarnes å berörd e Reservstat aflönancle endast erfordras 5,4ö8 R:dr 12 öre, skulle
skilnade n emellan berörda 2:ne belopp cUer 5,402 R: dr
88 öre kunna aflöningsanslaget fråndrag as; men Kongl.
Maj:t föreslår likväl Riksdag en att låta det nuvaran de
anslage t orubbad t qvarstå, för att med ej mindre nu befintliga än äfven framd eles derå uppkom mande besparin-

o-ar öka afiöuing stillgång arne för Sjöförsvarets nybildade
Corps or och såmedelts bereda en hastigare öfvergång till
normnl stn.terna.
Af anledning, att statskon torot uti dess don l sistlidn e Docem bor af:l.å.tna und erdåni ga berättels e, angåend e
statsver kets tillstånd och förvaltning, anhållit, att å Riksstaten uppfiird a förslag3anslag måtte så vidt möjligt bcsbmmas så, att de motsvara cle verkliga utgiftern a, vill
Kougl. lVIaj:t föreslå, att det under afiöni.ngsstaterna å
Femte Hufvud titeln såsom sådant anslag uppförda tillskott i de till båtsmansinrleln ingen i Blekin ge län anslagna räntor, hvilket anslag år 1868 öfverskridits med
8,44D R:dr, må från dess nuvaran de belopp 16,000 R:dr
mod en summa af 8,200 R:dr höjas till 24,200 R:dr.
Jlaterielen.

Såsom af ofvanberörda inför Kongl. Maj:t elen 7 dennes förda protokoll inhemta s, har Kongl. Maj:t, i anlednill g af Riksdag ens uti underdå nig skrifvel se don 13 ~1:aj
18Li9, angående reglering af anslagen å Rikssta tens Femte
Hufvml titel, gjorda anhållan , att Kongl Maj:t ville af
de behållni ngar, som vid 1869 års slut kunde finnas å
Hufirudtitelns reservationsanslag, med undanta g af det
till lots- och fyrinrät tuingcn, låta till Krigsfartygs-byggnadsfomlen öfvcrföra så stort belopp, som för år 1870
an såges vara såsom bidrag till nämnde fond erforderligt,
sedan Förvaltn ingen af Sjöärenclena inkomm it med en
närm are utrednin g öfver ifrågavarande anslags ställning
vid sistlidet års slut, beslutat öfvcrföring ti.ll berörda fond
af så stort belopp utaf de för äncl<tmålet användb ara befunna behållni ngar, som, utöfver befintliga ell er påräknade tillgång ar, funnits vara fö r krigsfar tygsbyg gnader und~r år 1870 erforder liga ; hvarj emte Kongl. Maj·t nu
före slår Rikselagen dels att, till bestrida nde af,kostnaclerna för dylika arbeten m. m., som ansetts böra under år

1871 utföras, till fyllnad i derför påräkneliga medel använda en s[trsbld å H ufvudtiteln befintlig tillgång, dels
att, af återstående behålh1ing på reservationsanslaget till
Sjövapnets öfningar, till statsverket för användande till
andra ändamål öfverlemna en summa af 200,000 R:dr,
som för Sjöförsvarets behof nu anses kunna undvaras,
doek uneler förutsättning, att ifrågavarande anslag får
till sitt nuvarande belopp fortfarande utgå, på det att
medel må vara att tillgå till förhyrande af det privata
sjöfolk, som, i följd af härnedan omförmälda öfverflyttning
till Landtförsvaret af ett visst antal båtsmansnummer,
beböfver för sjötjenstens bestridande förhyras.
Diverse anslag.

Då de å Femte Hufvudtitoln nu uppfiirda anslag till
Sjölmrtckontorets verksamhet och Lifräddningsanstalterna
å Rikets kuster icke blifvit till sin natur närmare bestämda, förrslår Kongl. Maj:t, att dessa anslag, det förra å
60,000 R:dr och det sednare å 10,000 R:dr, i 1871 års
Riksstat upptages såsom Reservationsanslag.

I anseende dertill, att det under denna rubrik förekommande anslag å 30,000 R:clr till spanmålsupphandlings- och bagerikostnader under flera år lenmat icke
obetydliga behållningar i förhållande till anslagets belopp,
har Kongl. :Maj:t ansett detsamma kunna förminskas med
10,000 R:clr och vill förelenskull föreslå Riksdagen att i
1871 års Riksstat upptaga förenämnde anslag till endast
20,000 R:dr, hvaremot och då förslagsanslaget till reseoch traktamentspenningar, å Hufvadtiteln uppfördt till
5~000 R:dr, städse i betydlig mån öfverskriclits, Kongl.
Maj:t, med föranledande tillika af statskontorets ofvan
omförmälda underdåniga berättelse om statsverkets tillatl'tnd och förvaltning, föreslår Riksdagen att till detta
förslagsa,nslag öfverföra nyssberörda 10,000 R:dr, hvariaenom detsamma kQmme att till 15,000 R:dr fö1·höjas.

For Handeln.

Under förutsättning, att det under denna rubrik uppförda reservations-anslag till Lots- och {yrinräflnin.IJen med
dertill hörande personal för år 1871 b eräk nas till lika belopp som för år 1870 eller till650,4GO R:dr, begär Kongl.
1\faj:t Riksdagens medgifvande, att öfi'Orskoti:en å inkomsttiteln fyr- och bålunedel må fortfarande, såsom hittills, få
för dot med ifrågavarande anslag afsedela behof användas.
Om Femte Bufvudtitelns nuvaR:dr 4,2:!3,800:
rande slutsumma .
läggas förutnämnda uneler rubriken
oflöningsstater upptagna förhöjning i
tillskott i de till båtsmansindelningen
H,200:
uti Blekinge län anslagna räntor .

"

kommer Hufvucltitelns slutsumma att
R:dr 4,232,000:
uppgå till
deraf på förslagsanslagen belöpa 205,556: 70.
Vidare vill Kongl. Maj:t h ärigenom hafva erinrat
om elen förändring i vis~a under Femte Hufvudtiteln
förekommande anslag, som, genom öfverföriEg af medel
till Fjercle Hufvudtiteln, blifver en följd, derest Kong!.
Maj:ts under denna dag till Riksdagen beslutade framställning om öfverflyttning till Lancltförsvaret af åtsilliga
båtsmanskompanier äfvensom det i Carlskrona förlagda
Marinregemente blifver af Riksdagen bifallen; om h vilken fråga uti här ofvan åberopade protokoll närmaro
förmäles .
Slutligen fäster Kongl. Maj:t Riksdagens uppmärksamhet på den under Nionde Hufvadtiteln förekommande framställning om uppförande på samma hufvadtitel
för år 1871, så.som e:d ra anslag~ af följande 2:nc kreditiv nemligen:
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För att fortfarande ej mindre sätta AmiralitetsKrigsmanskassan i stånd att till Sjöförsvarets embets- och
tjenstemän samt betjente, som söka afsked, genast utgi.fva pensioner enligt de för kassan nu gällande pensio nsgrunder, än äfven utgöra tillgång till de dem tillförsäkrade fyllnadspensioners utbetalande. . R:dr 72,000: samt för upprätthållande af den Sjöförsvarets afskcdade gemenskap förunnade
40,000: förbättrade pensionering.
tillhopa R:mt R:dt 112,000: med Direktionen öfver nämnde kassa lem nad rättighet
att å berörda kreditiv under loppet af år 1871 lyfta hvad
för omförmälda behof blifver erford erligt, sedan styrkt
blifvi.t, i hvad mån de för innevarande år beviljade onahanda kreditiv för pensioneri ngen åtgått, dock att hvad
under sistnämnda år icke för ändamålet erfordrats, må
för 187 1 års pensionering i mån af behof användas.
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Finnes det öppet vatten vid Nordpolen 1
Ingen som intresserar sig för lösningen af de frågor
som ännu stå obesvarade rörande rätta utseendet och natmen af den jord vi bebo, kan annat än glädja sig öfver
attcinom pressen öppnats diskussion i. en fråga som efter
sna\ t 350 års forskningar af kunskap~rika och ihärdiga
män utgångne från snart sagt alla civiliserade nationer,
dock står lika oafgjord framför oss i dag som ifrån början - nemligen: Finnes tlet öppet vatten vill Nortlpolen eller
ieke! Ty under det att inga andra trakter af vår verld
mäktat motsätta sig menniskans forskningsbcgär, ha hennes ansträngningar, hennes uppoffringar af tid, krafter
och penningar, på detta håll alltjcmt strandat mot dc
ismassor som på större eller mindre afstånd från sjelfva
polen, öfverallt kringsluter densamma; -- h varken vår
tids män med deras rikare kunskaper och crff\ronbet eller
vår tids fartyg i deras fnlländade skick, ha visat sig kunna bättre trotsa det norra ishafvets harrieror än de första arktiska navigatörerna med sina primitiva och bräckliga farkoster; men under sådana omständigheter kan det
heller icke förvåna att i denna forskningens tid, menniskans aldrig slocknande kunskapsbegär, för föridarandet . af sina teorier tar sig bevis väl m yeket från fantasi.ens område och - likasom den drunknande som griper
efter hvarje flarn han ser - söker begagna hvarje litet
faktiskt rön för att, lagd t under dess in billuings förstoringsglas , tjena henne såsom medel.
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Uti en af vårt lands mest lästa tidningar (Nya Dagligt Allehanda) har man under sista dagarne af sednast
förflutna året sett 2:ne uppsatser behandlande denna fråga,
som, äfven för den oerfarne, måste förefalla såsom de i
det ljus de bringa öfver saken, sprida litet väl mycket
Grundade på ett i amerikanska tidskriften
irrsken.
"Putnams .Mounth 'ly l\iagazine" införd uppsats af fadren
till den nya vetenskap som under namn af "Hafvets
Fysiska Geografi" redan funnit så många idkare, den så
berömda Maury, -antyda de på möjligheten af en öppen
sjöväg till N ordpolen och tvärs deröfver ned till Behringssund, "hvilkens upptäckande icke allenast skall
blifva en det nittonde århundradets stora tilldragelse, utan äfven komma att r·evolutionera ländernas vid Norra Atlant.ms
handel pil Orienten, likasom Suezkanalens fullbordande,
sannolikt skall göra medelhafsländernas".
Vi beklaga att vi icke kommit i tillfälle att läsa
sjelfva den af kapten Maury i nämnde tidskrift insända
artikeln i sin helhet, utan måste åtnöja oss med hvad
som deraf reproducerats. :pock vilja vi redan från början förklara, att hvad den än må innehålla utöfver hvad
som i tidningen återgifvits, vi icke tro deri finnes ett
enda ord som kan berättiga art.-författaren att tillägga
kapten J.VJaury tronl att en nabigabel väg skulle finnas
öfver polen 'l'ron på tillvaron af ett öppet pohu·baf är en
sak -- en, som räknar bland sina bekännare icke blott
kapten l\1anry och den af honom i artikeln åberopade
kapten Silas Bent, utan äfven d:r Peterman och många
andra framstående män från såväl de vetenskapliga som
praktiska erfarenhetens leder, men tron på tillvaron af
en öppen banil!~lsväg på detta håll är en an~an, en antydan som vi hade trott för länge sedan blifvit begrafven
med do många ta ppm, som, vid en sådans vägs sökande,
der lenmat sina ben. För en sådan tro fordras andra
skäl än dessa hvarmed kapten 1\faury's uppsats synaiii

sluta:

"all den enda pmt.liska vägen {ör fartyg all ktmnrz

detta öppna ha{ uch derigenom Nordpolen, är att {ö~ia
Kuro-Sivo och Gulfslrömmarnes varma vatten uch pil del intränga i det omtaila hofvet; samt alt vattentermometern är den
enda vägiJisrrrn. dil man vill sölra reda på och {ölja dessa
strömmar, af lwillwn anledning de med allt sliäl !runna lwllas
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de tennometriska portame till Nordpolen"; för att kunna af

hans artikel få en sådan uppfattning föreställa vi os><, att
man skall antingen ej ha lagt märke vid de rön som der
gjorts, eller ock anse dem ej blifvit rätt utförda !
Då vi äfven ingå på diskussionen i detta ämne är
det således icke med tillvaron af en handelsväg öfver
polen vi vilja sysselsätta oss, ty vi anse det vara en för
länge sedan bevist sak att en sådan icke existerar; vi
vilja taga den andra fasen af frågan, den, huruvida Polarbassirren till någon större del kan vara öppen och hnruvida man dit skulle kunna taga sig in, eller - om den,
som andra sidans åsigter vilja lägga i dagen, endast består af ett isuppfylldt haf "ett polynia" som alldrig- kan
med något hopp om framgång någonsin komma att beseglas.
Vi medgifva gerna då vi ämna uppträda för den
sednare åsigten att det är ett vågadt företag att söka
bemöta sådane auktoriteter som kapten :M:aury, d:r .Peterman m. fl. hvilka, såsom redan är närnndt, äro de
förnämsta advokaterna för 8tt öppet haf, men der det
endast kommer i fråga att rätt tillämpa de iaktagclser
som under en lång följd af år vunnits, så kan försöket
ej blifva farligare än att då erfarenheten gifver oss nya,
dessa, huru otroligt det än för oss nu synes, skola nödga
oss att ändra vår öfvertygelse.
Det viikor som skall möjliggöra tillvaron af ett öppet polarhaf är ett enda, nemligen: att de strömmar som
ha sin upprinnelse i de tropiska trakterna af de båda
stora haf som skilja den gamla verlden frän den nya
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på båda sidor, först och främst verkligen når denna polarbassin och sedan har tillräckligt af sin värme q var då
den kommer dit - vare sig den lupit fram på ytan och
dervid kommit i kontakt med denna samma isbarrier
som varit så mången navigators "Ultima Thule" eller gått
som en underström flytande fram på "sin botten och
sina stränder af kallt vatten" såsom Maury uttrycker sigför att der utöfva något klimatologiskt inflytande; intetdera är fakti skt bevisad t och det är således denna grundfi·åga som det här vore vår afsigt att behandla. Dock
tro vi, för mera lätthets skull, utan att derigenom gå
andra sidans argumenter för mycket på lifvet, man gerna kan säga att donna nya af kapton Bent för denna
frågas lösning i Ishafvet indrFLga Kuro-Sivo ström, kan
lemnas utom räkningen; ty om en ström, må vara äfven
att dess temperatur är 4 a 0° öfver fryspunkten, icke
har ett större utlopp än det 45 a 50 mil") breda och högst
20 f:r djupa Behringssund och der utbreder sig öfver
ett flack som sträcker sig 300 mil nordvart hän utan att
ligga på mor än 20 till 30 f:rs djup, inslängdt af ständig
is, som kanske mången gång sticker lika djupt- så kan
dess vatten icke ha något nämnvärdt inflytande på de
trakter som ligga åtskilliga hundrade mil norr derifrån
igen. Det skulle således endast vara de varmare vattenmassor som, utströmmande genom Floridagolfen och
komne på hiijden af New Foundland möter den mollan
Island och Grönland framflytande Arktiska eller Labradorströmmen, skickar en massa, den man fullkomligt
känner, förbi Islands och Skottlands vestkust för att
famna hela den nordvestliga kusten af den balfö vi bebo
och med sina yttersta delar under större delen af året
förmildra Spets.bergens och Nova Zemblas vestra trakter '
under det att en annan, som är mindre känd, liksom'
*) Nautiska mil .
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dyker inund er elen kalla Labradorströmmen och går på
djupet af Boffins bay för att blanda sig mod dess Yattl'll
_ skulle v1:1ra agenterna lwaraf man bör bogagna sig för
att få vår frå ga besvarad. Hit äro :Llla onso, men här
skiljer man sig ock. Do som tro sig finna iippct n\tten
vid polen, säga, att detta varmare vattnet, som kommande fram på ytan med sin oändliga massa från CentralAmerikas och :Moxikos nejder, upphemtar en värmemängd
så stor att den skulle kunna "bringa ett bolt jernberg i
smältande tillstånd", skall på något ställe öppna "Nordpolens tennom etriska portar" och fliida in i detta mystiska "gebit", - och det som komm or på djupet skall
någonstälies upphöra att gå nordvart, och måste, för att
det skall kunna sedan återvända på ytan, någonstädes
flyta upp; och som detta varma flöde måste komma till
ytan uppe i Islwfvet, måste der äfven finnas öppet vatten; -lm:tremot do som icke tro på denna navigabla sjö
säga: väl flyta dessa strömmar hela året om uppemot
norlien och öfverskrida äfven någon gång den SO:de paralellcn, men likasom Golfströmmon i sitt sydligare lopp
har så skarpa konturer att man till och med kan med
ena delen af sitt fartyg vara på Golfströmmens varma
1lå vatten under det att den andra befinner sig på dess
bädds - Labradorströmmens kallare - gröna materia,
så kan man uppe der isen råder, på ena sidan finna sarnloa
ma Golfström Yid en temperatur af till och med
isblock,
2°, medan man har på den andra ett gigantiskt
simmande i det 3° till 4° kallare arktiska vattnet, men
frätt och tillba.katrängdt af sändebudet från tropikerna,
utan att dock detta förmår att, i annat än ett fullkomligt a.fkyldt tillstånd, i någon större mån be.herska p olenEj
ogästvänliga område.
Men säga de förra: - huru skall man då förklara
tillvaron af detta hela året om existerande utflöde från
detta område? Huru skall man på annat sätt än genom
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inflödet af vattenm::.v;soma söder ifrån kunna förklara att,
breda strömmar bärande på sina Atlas-skul dror isfält
mätande 300,000 qvadratmils areal , löpa derifrån med en
hastighet af ända till 12 a 16 mil i dygnet hela året om?
-- "Hvarje ström i h afvet har sin motström och h var
helst man påträffar en ström som drager till sig vatten
från den ell er den delen af hafvet, måste en annan störn
tillföra samma del lika stor vattenmängd, ty eljest skulle
don första strömmen förr eller sednare upphöra, af brist
på vatten att nära den." Vi svara till detta sednare med
:Maury's egna ord: "det finnos .faktorer som heta afdunstning och nederbörd.* ) I de equatorisk a och passadvindregionerna der vattenmassans minskning genom afcluustning öfverväger tillökningen genom nederbörd, måste
hafsytan komma lägre och genast lika mycket vatten som
härigenvm afföres flöda in från nord och syd för att återställa det rätta vattenstån det". Igen''*"') - "vindarne h::.t
tagit dessa vattenångor och fört dem till de extra tropiska regionorua der de falla såsom nederbörd på ställen
der vi få antaga nederbörden öfverväger afduustningen.
Här blir en annan ändring i vattenstån det - det blir
högre i stället för lägre - och häruti hafva vi en annan rörelsekraft för en hafström från hvardera polen mot
eqvatorn, hvars enda uppgift är att fylla behofvet från
afdunstningen i passaderna". Icke allenast är det bristen vid equatorn genom öfvervägande afclunstning i dess
nejder som skall ersättas från polerna utan äfven det
der uppståend e öfverskott, som måste söka sin väg derifrån och hvarigenom polartrakt erna kunna sägas, icke
allenast fylla den vattenbris t som uppstår i de heta länderna, utan äfven, hvarigenom naturens stora vexelverkan uppstår, att under det att equatorial-oceanerna ge"') Ph. Geugt·. of the Sea. punldrll
*"') lbirl, 510.
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norn :jordens rotation sände: af sitt upphctt~oe vattm:
att förmildra de extra trop1ska ländernas khmater, sa
sända polartrakte rna en långt mera än mot~varande afk ld vattenqvan titet mot söder för att förnnlclra de troprska trakternas temperaturförbållanden. Och s~ulle icke
detta öfverskott på vatten som, genom afdun stmn gsfenomenet, uppstår i polartrakte rna tilhopa med ersättning en
för det vatten, som Golf· och Kuro-Sivo ·strömmar ne föra
elit, vara tillräckligt för att förklara denna 150 till 200
mil breda arktiska ström som löper ned långs Grönlands
vestra kust med en hastigbet som iakttagits uppgå ända till 20 mil i dygnet, äfvensom elen kanske någon
gång 100 mil breda, som går igenom Baffins Bay.? utan
att de förra, i. betydligare mån dertill behöfva b1draga?
-- Vi tro det fullt och fast!
Men andra sidansåsig ter åtniija sig icke med denna, hvad
man med skäl måtte kalla, naturliga förklaringoch dervid taga de till hj elp dessa onaturliga, till bvilkas bevisande kraft
fantasiens skarpa mikroskop måste anlitas, för att de skola
kunna målas riktigt öfvertygande. Vi. vilja anföra ett enda sådant exempel: Maury, Bent och flera, h varibland sednast
artikel-författaren i Nya Dagl Ailehanda , anse att dessa
ofvannämnda förklaringsgrunderna för utflödet af allt detta polarvattn et icke äro tillfyllest; - på det att cle nu
skola få in ännu mera af detta varma vattnet i Polarbassiucn och derigenom göra detta "öppna hafs" tillvaro
oemotsägligt, så. vilja de öka arktiska strömmam es dimensioner till det sagolika. Sålunda anför Mam·y i sin
"Physical Geography of the Sea" *) (fullkom~igen sam~a
resanneme nt som han återgifvit i den amer1kanska tidskriften och nu funnits i Nya Dagl. Allehanda ): "Just
samtidigt med det doktorn **) med längtande ögon betrak*) Punl<len 1,87.
**) llrnna dold or '':u· herr E. ){an e som först åt·l'n 18~0 - 51 i effenskap al' läkare åtl'öljdc den under !Jefal af lbjln. De Ilaven konnnendcrad<•,
uf Urineli i New-York orh den n~ligPn aflidnt· ~tot·e phiiHntl'open Peabod:

taJe detta egendomliga gröna vatten, *) känner man att
en storartad "drift" satte ut ifrån en annan del af denna
öppmt Polarsjö lwilk en fiinl c med sig från dess moringar
engelska upp täcktsfartyget Resolute, hvilket kapten Kellet *"') hade öfvergifvit fas tfruset i isen flora vintrar förut.
D enna ''drift" förde på sina skuldror ett isfält, som betäckte en area af 300,000 q/)rrdmt11;il ett afstånd af ett tusen mil syd vart. D etta fartygs "drift" var en rep etition
af Dc Havens namnkunnig:.~, "drift", ty i båda fall en var
det isen i hvilka fartygen vore fast som förde dem med
sig, härmed förståendes det bccrrepp att fartyO'cn icke
b
'
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drefvo genom en ränna eller öppning i ise n utan qvarsittande deri, buros af sjelfva isfälte t."
T aga vi nu detta resa ment i närmare skärskådande
d. v. s. jemföra de uppgifna dimensionerna med dem som
traktens geografiska natur medgifvcr och derjemte rådfråga de officiella dolmmenterna rörande fartygets återfinnand e, så skola vi fin na följande: R esolute öfvorp;afs
i Maj 1854 på Lat. N. 74° 40'. Long. V. lO t 0 20; af
K elJet sedan han från don 12 Nov . föregående år varit
bokstaftigen fast deri ; härifrån till det ställe der fartyget
den 10 Sept. 18;};) af kapten Buddington i Lat. N. li4o
4C' I,ong. V. 6"! 0 6C' påträffades, är ganska riktigt något
öfver 1000 mil, men se vi på beskaffenheten af dPn väa
hvilk on detta 300,000 qvadratmil stora isfält skulle pas~
sera t mellan dessa punkter, så fin na vi, att för att komi London utru stade llottitjl'n hrs(fipr;cl e af IH·it:rp,-nrne Advancc or.h Resr.ue
och sl'da" 5r·rn 1853-5 4 sj el f kornmwd erarle samma brirrv, Advancc, allt
för att sö ka den franldin ska expedit ionen.
*) Del bör kanslre upp lysas all d:r f(an c aldrit:r lllPd cznn öv,on snt:r
dcUa vallen utan att det >ar d:r· ll"lorlon ålfö ljd af endast en man, cskim ~cn Hans, som, från höt:rla nrlr! rid Kap Jndepcnd enec, uppliir.kte d!'!
men all ri d uär under beniimninp,-t·n "the open Sea of l(ane".
'
**) Numera amir·al, kommcnd erantle cntjc lska QSkariPI'Il i· Chinesiska
och .lapanesiska farvallnena.

ma ut genom do 3GO mil långa Barro·,vs- och Lancastersunden, får d enna ismassa ej ega mer än 30 mils bredd
och som det är tydligt beskrifvit såsom "ett enda isfält"
måste dettas utsträckning upptagit en icke mindre längd
än 10,000 mil eller så långt att, då den 70:de jordparaleliens längd är 5,964 mil, det räckt icke blolt rund hela
jordkl otet på donna höjd utan äfven måst ligga. dub~cl
på l f 3 :delar der af; och för att e!ter utkom sten 1. Ballins
Bay komm a emellan Kap \Valsmgh::un å Amenkanska
och HoJsteinsborg på Grönländska sidan, der bredden
icke får vara större än 150 mil, skulle isfältets längd
vara 2,000 mil eller så långt att om Resolute hängt fast
på den norra ändan, skulle den södra rodan vara nere
vid Florida på Lat. N . 31°. Vi anse att vi icke behöfva
åberopa mer än detta enda exen1pel för att visa hvilka
bevis enthusiaster för en sak kunna låta förleda sig att
begagna.
Men det är äfven ett annat förhållande som
måste belysas - det huru man målar för att visa, att
om man blott kommer öfver denna mor eller mindre vida
isbarrior, så har man "det öppna polarhafvr t". Artikelförfattaren i N. D. A, som något öfverdrifver h vad härom yttras i källan för hans uppsats, punkten 484 i Maury,
säger: ''l sammanhang härmed omnämner författaren
(Maury) några . egendomliga iakttagelser af d:r Kan e Då
han hade kommit så långt norrut som möjligt till lands,
möttes han af en beiyclande isvall, som sträckte sig vidare mot n•n·dpolen, obekant huru långt. D etta afskräckte honom icke och mecl sina sLidars hj elp begaf
han sig med sitt sällskap ul på den frusn a massan och
efter en sexto n mils resa upptäckte han det bekanta
"öppna hafvet" som sedermera burit dess upptäckares
namn." I sin offieiqlla rapport till amerikanska shttssekretorarerl för flottan beskrifver d:r Kane sjolf detta
tillfälle på följande sätt: "Det vidare framträngarrdet mot

AJ!anten *) l>lcf här ~toppaclt genom en stor glacier som
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en fortsättning af inre Grönlands ".Mor de glace'" och är
den största glacier som är känd existera. Dess brant,
nodhängande öfvor Yattnet, presentera r en perpendik ulär
yta, ve~lando mellan tre och fornhundra fot i höjd. Glacwren {oljdes ldn_qs dess bas*"') in uti ett nytt nord-sträc ·
~mnde land hvars kust åtör drog sig mot vester och som
pg kallat W ashingt0n land. Detta lands sydvestliga Kap
dubblerados af W:m Morton och vår eskimå med ett
hundspann och landet derifrån följdes tills de nådde den
stora inskjutand e vik som är kallad Oonstitution Bay.
~el~ den.na . sträcka sköljdes af öppet vatten sträckande
s~g l en rsfn ränna till de motsatta stränderna på vestra
std~n. Detta vestra land har jag inskrifvet med Henry
·
Grmclls namn."
. "Den i haf,·et rätt nedskjutande udden vid Oonstitutio~ Bay var den aflägsnaste punkt som uppnåddes och
blef kallad Kap Indop enclance. Den ligger å Lat. N. 81 o
o
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~- · ong. v· no vJ ' oc 1 nacldes endast af 'Villiam
1\-;orton. Derifrån ~<yntes det vestra landet sträcka sig
la~gt nordvar~t med on isfri horizont och långa vågor
kronta med sma hvita mössor rullade deremot. Vid en
höjd af 240 fot öfver hafvet, hade denna vidsträckta yta
~ortfarande allt utseende af en öppen och isfri sjö. Då
Jag begär för den denna karaktär, hänvisar jag endast

till verkligen observerade fakta, utan att söka bekräftelse
eller stöd derför genom teoretiska deduktion er."
Detta är dä den öppna sjö i polens närhet der det
varma vattnet från Golfströmmen, som går under Labta'dorströmmen, kommer till ytan med tillräcklig värme föt
att upplösa dessa trakters is! Och den sammanhängande
issträ<~ka som skiljde Morton från det fartyg han tillhörde, var det enda hindret fö·r briggen att komma in på
-detta vatten och derpå fortsätta upp till polen! Att der
då, likMom när Hayes någlia år sednare besökte dessa
trakter fanns öppet vatten-, kaa ej nekas; men är detta
något bevis på öppet vatten vid Nordpolen?! Advance blef
instängd på Lat. N. 78° 38'. Låt någon med sitt fartyg uppnå det å samma latitud belägna Helissund , som
skiljer Spetsherge n och Barentz land, i Augusti månad.
Vid denna årstid kunna oftast fartrg konuna dit, men
ej längre, till följe af derutanför liggande fa:st is. För
vidare framkomst måste man derföre, likasom Morton,
fortsätta med slädar. Man följer då östra ku·s ten af
Spetsberge n inåt Hinlopen och kommen 20 a 30 mil på
en obruten isyta, finaer man snart från h vilken höjd man
der bestiger, fallkomlig t sarruna taflll. som Morton: 4e
hvitmössade vagor,'ID.aS :taktm"essig'a 'Slag möt stranden öCh
fåglar af mångahan da slag sträckanile mot norden öfver
ett isfritt h af h vars gt1il'fs b:J<J-ti horisonten beherskar, med
en vattentem peratur ännu högre än den som Morton fann
i Juli 1854. Men lika litet som detta tager någon på
sina upprörda böljor till Nordpolen - lika litet tror vi
"the open sea of Kane" skall fylla en sådan förhopp ·
~~

_*) Scdan d:r 1\anes afdelnin& vid Kap Alexander funnit Grönlands
vcsUtgaste udde, t.·oddc man, att som kusten derifrån dro& si& nästan
1
· b··'d
•·a ll Ostvardt, Grönlands sträckning mot norden här nått Stn
OC \
OJ
hafvet.
Grönländska
mot
att kusten to& sin riktning
**) Man hchöfdc således ick e gå upp på "den betydande isvallen~
frusna massa" fiir alt kom111a 1·idar(' mol no•T.

.

!Det e"Rtht egentliga skäl ·som f-örfäkt.are af tro-n }llå
· ett eppl:lt polarhäf fö't u'f.r-igt beg'agrt'a si'g af är S'Coi·esbfs

· berättelse <öm hvalar söm. blifvit an'ti"affade i Behrin~s
tul'l.d trakter m6d harp'tt'n'til' i ~ig · trv'ilka 'ftri~ 1nä'tttla

5

59

med Baffins- Bay-bYalfångarcs märken *); mP-n då man
bemärker att det ställe "the Bay of :Mercy" der M: c Clm·c,
kommen ifrån Behringssund, lenmade sitt fartyg år 1854
endast ligger 1:!0 mil från det ställe Winter Harbour
der Parry, kommen ifrån Boffins Bay, öfvervintrade 1819
-1820, så bör denna omständighet ej förefalla så märkvärdig, att man - med ihågkommande att hvalen ej kan
vara under vatten mer än omkring 1 /, timma mellan
hvarje gång han är uppe och "blåser" och att den anses
löpa med en fart af 16 knop - nödvändigt måste förutsätta att han derföre gått genom ett "öppet polarhaf."
Efter att sålunda ha sökt ådagalägga att de fakta,
man lyckats förskaffa sig, vare sig genom verklig erfarenhet eller med stöd af naturvetenskapernas teorier, ingalunda utgöra bevis på ett isfritt polarhaf, vilja vi begagna ännu några andra med afsigt att med deras tillhjelp söka visa att allt af den o/rända polarbassinen
som ej bestdr af land

eller iskontinenter, måste utgöra ett

lsuppfyllt haf.

(Forts.)

-:l N. D. A. uppffer, aom vi tro oriktiet, att Scoresby sjelf ejort
applär.kten i Norra lshafvrt och der funnit Behring5sunds harpuner.
Hnrken i Scoresbys resa ej heller i Maury ha 1·i kunnat Aterlinna bel'&llt>lBen aådan, utan som den här anförts.

Den Österrikiska Torpedoo.
(U1· Mechanic's Magazine.)

Sista tillägget till Torpedo-frågans historia och dess
praktiska utveckling har man fått af några experimenter, som nyligen utförts i Österrike med en undervattenssjelfgående torpedo. Våra blad b~ra talrika vittnesbÖrd
QID den B.nillrikhet, som sedan, några är utvecklats pA
miuor ftl:r .försvar amoi kriisfarty&'s anfall.

Under ryska kriget var Cronstadt försvaradt af detta
sl ags vap en , försänkt i iuseglingsrännorua, .klart att tän.
ektricitet. Sednare under amenkanska kng.et
el
d
as
me
d
tog ma n Sl. n tillflykt till samma medel för
- kust- och
.
hamnförsvar. I detta slags torpe~o hafva
en kraftig
förstörelse-maskin, som visades v1d den hlla hamnen
Fiurne i Adriatiska hafvet. Vi kunna ej lägga en detaljerad beskrifning öfver denna maskin inför .v!ha läsare,
derföre att de vigtigaste delarue hållas hemhga af uppfinnaren, hvilken föredrar att göra detta heldre, än att
atentera sin princip och derigenom offentliggöra des~
; endomlighet. Vi kunna likväl genom ett ögonvittn~
I;mna en geuerel föreställning om dess yttre form, och
hvad den är i stånd att göra. 'rill utseendet är detta
fruktansvärda vapen likt en fisk, närmande sig formen
af svärdsfisken. Men utom ett framskjutand ~ spröt,
har den ett vertikalt och två åt sidan utspringande
utskott, hvilka alla äro aftryckare och explodera
minan, så fort de trycka med tillräcklig styrka mot
ett föremål. Den har derför fyra chancer att verkställa
sitt mål -- genom direkt stöt framifrån eller sned från
någondera sidan, eller ofvanifråu genom att gå under
botten af något föremål, mot hvilken den skall operera.
Den kan laddas med hvilket explosivt ämne som heldst
krut, bomullskrut, dynamit eller nitro-glycerin och explosionen kan vara af tillräklig styrka för att spränga hål i
det starkaste pansarfartyg
,
Det mest framstående och vigtiga i uppfinningen är
·det · sätt, på h vilket den kan framdrifvas på h vad djup
under vattenytan som heldst. Då man bestämt sig för
ett visst djup, kan torpedan framdrifvas horisontelt p.ä
detta djup i hvad riktning man behagar med en rnaxlmum fart af 10 knop i timman. _Den som åsåg försöken ,
berättar att torpedon sattes af från eu Mt och efter att
hafva sankts 6 a ·8 fot unde:P ''ättenytan~ höll den sig sf\
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vidt man kunde se vid :)amma djup och gjorde 3 hvart'
Qm 150 a 200 alnar hvardera rund båten och kom upp
till ytan, då dess framdrifvande kraft - komprimerad
luft - var uttömd. Vattnet vid Fiume är ganska djupt
och särdeles klart, så att man kunde se jättefisken. fullkomligt på sagde djup. Dess gån.g kunde ock skönjas
af de luftblåsor, som kommo till ytan i dess kölvatten
på ett betydligt afstånd bakom densamm.a. Uppfinnaren
är en M:r Robert 'Vhitehead, en engelsk ingeniör boen~
de i Fiume och chef för ett maskin-etablissem.e nt derstädes.
En af.skedad Öfficer i Österrikiska flottan, kapten
Luppis korn fö.rst på tanken och föreslog M:r Whitehoad
önsklighoten af en 11jelfgående torpedo, hvars främre del
var fylld med explosivt ämne och bakre del med rörelse k~aften, h vilken l:)orde vara ånga. 1\ofen egnande sin uppmärksamhet deråt såg M:r 'Vhitehead snart, att Kapten
Luppis' ideer voro overkställbara; att en på ytan flytande kropp aldrig skulle svara mo.t ändamålet, och att eld
eller ånga i så nära granskap med ett explosivt ämne skulle
blifva. ~å farligt,, att denna ide borde aldeles öfvergifvas.
Han började derföre utarbeta, något helt nytt, som bestod i att skapa eu fisk i stället för en ångbåt; och efter Qtaliga mi.sstag, och svikna förhoppningar bLe.f h~J,n,s ihärdjglJOt slutligen belönad genom ofvannämnde lysande resultat.

Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, Generalorder m. m., utgångne från Kongl. SJ'öförsvarsdepartementet.
1869..
D.ec. 17.

(Kon-gl. Bre}.)
Underl9jt11:a~ten vid k. fiattan O. E. Nord~u.
feltr b~v-iljas 3 åP.~ ftienstledighet för ah ing·å i

Kongl. Storbrittannisk örlogstjenst med åtnjutande af ett årligt stipendium af h 125.
f)ec. 19. :Militär-attacheen vid K. :M:ts beskickning i
Paris, öfverstelöjtnanten m. m. F. N. Staff tilldelas en gratifikation för innevarande år af
L500 rdr rmt att utgå från Femte Hufvudtitelns anslag- till extra utgifter.
" 22. Under kanonångslupen Ingegerd' s instundande
vinterexpedition för att bispringa fiskare i N ordsjön må, från och med dagen efter den då
fartyget anländer till Göteborg till och med
den 15 April 1870, i fall expeditionen då ännu fortfar, de å densamma kommenderade
officerare, underofficerare, maehinister och rnachinistlärlingar åtnjuta 100 procents, och fartygets öfriga besättning 200 procents förhöjning
i dem enligt gällande sjöafiöningsreglemente
tillkommande sjöafiöning.
" s. d. Löjtnanten vid flottan c~ H. Ramsten beviljas,
för af honom gj.orda uppfinningar af båtfirningsm. fl. apparater, en gratifikation af 4,000 rdr
rmt att ullgå_ med 2,000 rdr från Handels- och
Sjöfartsfo:fiden och med 2,000 rdr från 5:te
HufvudtitelRs allmij.r1na besparingar, dock med
vilkor, at.t .krona:.n må å egna verkstäder och
för eget behof tillverka och begagna omförmäld_a b.åtfirningsapparat med allt hvad till densamma hö!!er.
,,.. 30. Att profskj:utning skall verkställas vid Finspang med en 8 1 08 tums kanon på så sätt att
först 300 sk0tt afskjutes med 46 skålp. krut
och projektil ~ normal vigt, eller· 339 skå.lp.,
<}Ch a.tfii dere{ter· krutladdningtln· ·ökes till 56
skålp. och skjutningen fortsättes till dess ka~
nonen blifv.m·· obrukbar. Bner det tvåhundra-
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skottet skall Förvaltn ingen af Sjö·
ärendena afgifva rapport om kanonens beskaffenhet. Officerare af såväl armeen som
sjövapne t skola beordras att ombesörj a profskjutning~:true och skola kostnade rna för desamma bestridas af de å fjerde och femte
Hufvudti tlarne anslagna medel till skjutförs öks
anställan de.
Dec. 31. Lotsdirek tören, kommend ören af kongl. W asaOrden m. m. m. m. C. B. Lilliehöö k, ledamoten i Riksdage ns Första Kammar e, skeppsredaren, kommend ören af kong l. W asa-Orde n
m. m. A. O. "\Vallenberg och kommend örkaptenen å Kongl. Maj:ts flottas nya reservsta t
K. L Natt och Dag förordnas att vara ledamöter i en komite för utarbetand,e af förslag
till ny förordnin g angående lots- och fyrinrättningen i riket.
, Bl. Att de officerare af sjövapne t hvilka beredas
att genomgå bergskole afdelning en vid Teknologiska institutet i Stockhol m, må vara berättigade att, under den tid kommend eringen i
ofvanupp gifna ändamål varar, jemte kostnadsfi·i undervis ning vid Institute t, åtnjuta enahanda aflönings förmåner som de nämnde vapen
tillhöran de officerare hvilka genomgå kursen
vid högre krigsskol an å Marieber g, eller ett
årligt stipendiu m af 300 rdr rmt, samt att bibehålla sina å stat innehufv ande aflöningsförmåner .
(General order.)
1869.
Dec. 6. Majoren vid skärgård sartilleri et och riddaren
·0. F. Kreuger beviljas tjenstled ighet från och
med den 1 nästkomm ande .Tanuari till och
med den 30 samma månad.

Dec. 14
. ·

"

17.

" 23.

•

-.

l

27.

")) s.

d.

1870.
Jan. 11.

,

12.

l~anonång~-båten Ing-eg-erd
skall inmönstr as den
~ ~

29 dennes.
Det innevara nde år af trycket utgifvet "Underdånig t förslag till Exercis-r eglement e för
infanteri et" må uti tillämplig a delar följas vid
undervis ningen i skärgård sartilleri ets exercisskola.
Ytterliga re försök skola anställas med den af
kommen dörkapte n friherre C. G. von Otter
föreslagn a signaleri ngsappar at för nattsigna lers
gifvande enligt Colom bska systemet ; och eger
,befälhafv aren för _flottans station i Carlskro na
föranstal ta det försök med ifrågavar ande signaleringsapp arat måtte varda företagen å något
eller några af i vår eller nästinstu ndande sommar utrustade fartyg.
Kanonån gbåten Motala skall afrustas.
Kanonån gbåten Ingegerd s, i G. O. af den 14
dennes, anbefalld a inmönstr ing skall uppskjutas tillsvidar e, men skall kanonbåt en bibehålla
uppbörde rna ombord.
Löjtnant en vid kongl. skärgård sartilleri et friherre E. Barneko w och underlöjt nanten vid
flottan O. Arehn skola beordras att deltaga i
undervis ningen vid kongl. Teknolog iska institutet i Stockhol m för att genomgå dess
bergs-sko leafdelni ng; egande de att dervid
åtnjuta de förmåner som Kongl. Brefvet
af den 31 Decembe r 1869 derför bestämmer.
15 st. modeller , att lända till efterrätte lse
vid skeende nyanskaf fning af beklädna dspersedlar för kongl. flottans matroskå r, fast-

,ställas.

San. 20.

,

Kanonbåten
Ingegent hvars förut anbefallda inmönstring, enligt Generalorder af
den 27 sistlidne December, blifvit tillsvidare uppskjuten, skall inmönstrns den 29
Januari.
20. Und.erlöjtnanten vid kongl. Södra Skånska
infanteriregementet friherre A. R. Bennet
må genomgå graderna vid kongl. Marinregementet.

FUrandringar Inom SJöförsvarets kårer och stater.
Utnämningat· :

Den .14 .Januari. Till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet: Generalmajoren, chefen för Fortifikationen m. m. frib.. B . .A~ Leijonhufvud.
Transporterad:

Den 17 December 1869. Till flottan's indragningsstat: Kaptenlöjtnanten vid flottans nya reservstat m. m.,
O. L. G. E. Lagerheim.
A{sked :

.

Den 14 Januari. Från Statsråds-em'betet: statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet, generalmajoren m. m. C. M. 1'hulstrup, dervid K. M:t betygat sitt
synnerligen nådiga välbehag öfver statsrådets under en
långvarig förvaltning af vigtiga embeten städse ådagalagda särdeles utmärkta skicklighet, undersåtliga trohet och
fosterländska nit.
·
lJödsfall:

Kaptenen vid skärgårdsartilleriet D. L. Heilborn den
i7 Januari 1870.
Ka;ptenlö)tnanten vid Rongl. Maj:ts flottas nya reservstat P. T. Nordvall den 2 Februari.

