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Arsbe1·ättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under det fö.-flutna arbetsåret. 

l(on gl. (irlogsmannasiillskapct har un<lcr <lotta arbetsår 
nnit samhult till H or<linaric och l extra sammanträ<lc, hnu·
Yirl årsre<logi">I·elscr lift h• a n fgi 1\·its: 

i Bestyckning och Beriipnin.r; a[ lo<lamoton Broman; 
i JJlinriisenJe , .b'leldroteknik och Spriinyiinmrn af blamo

ten Limlbcrg; 
i JVavigation och Sjöf'arl a[ kelamoten Gyl<lun; samt 
i Rc_qLemenll'n, FutTal!ning samt IIclso- oc!t Sjukvtml af 

J c dam o ton N cuemlorff. 
l<'öredmg kll' hållits nJ ledamoten SLJan·c nngåemle kust

försv arskom miLteons botänbm<lc. 
),..f de tätlingsskrifter, h\·ilka till 1\:ongl. (hlogsmannasäll

skapet inkommit, ktr en nJlwnclling öh·cr »f-ltrntegi. och far
tygshyg_gna<h n[ Kong!. Örlogsmannas~i.llskapo t förklarats \'ma 
Yiir<l ntt boWnas mo<l silfyormotlnlj m en , <lt1. Yi.tl nnmnscdclns 
öppnnn<lo bo[anns, aLt densnmma upptog tvenne namn s[u.;om 
förfa ttare till täfiingsshifton , nii.mligon löjLnantema Yi<l Kong!. 
flot tan O. Lyboek oeh E. J lii.g-g, kunde enligt dc för Ritliska
pet gällande stadgar 11ämH<la belöning ej ntdolas. 

En inkommen täflingsskrift >> Villkoren för torpe(lhi\tames 
frnmgi'Lngsrika npptrii<1an<lo samt <leras taktik » af kaptonen Yi<l 
Kongl. iiottnn frih. L. Akcrl1iolrn hae u l· sällskApet ansetts för
tjiLnt af he(lrnndc om niimnan<lo. 

Tidslwift i Sjiivä.sentlct. 



:-litllskfl]lCts ti<lskrift har utgif\·its enligt samma plan och 
n [ sam m c redaktör som förc,l.(WnllO i'tr. 

:-:elbn ~iillsknpct genom mHlcnli'tnig skril\·clse sistlidet i'tr 
l' nu n hi\.11 i t l >eho!'vct a[ oU öka< l t [tr:-;ansl<lg I ör att si'tYiil k u n n a 
1m<lcriJ i'tlla ou h kom plattera :-lilllskapcls stora och yänldulla 
hiuliotck som il[ycn bli i lilll'iille att göm cJctsnmma n1er;1 
l'mktbilnuHlc genom att anstiilln ett aflöna\lt bitrilclc åt bilJiio
teknricn, Jwnrigenom biblioteket dugligcn kunde hi'tlln'< tillgäng
ligt, har Kongl. ~Inj:t mccl bifall lill denna fnun stiil\ning l'ulJ 
nit godt lill<lcln Kongl. OrlogsmamHtsiilh;knpet si'tsom bidrag 
t.ill bcstri<lan<lc a[ utgiltcr för tilli)kning o<.:h yc'J.r<l a[ Silllsb· 
pets bibliotek ett belopp a[ l ,UOO kronor. 

'\'ill bihliotckct lmha följaiHlc gal\or öh·<·rlii.mnats : 
Utlrtiall(\c a[ Svenska 'l'cknolog[örcni ngcns kom mi L t. e rö

ramlc «Försl<lg till na<lig !öronlning anghcnclc pnssngerartiing
fart.~·g», skänkt al· kommendör Eng'Jtröm. 

:-;jömaktcns inflytnn<lc pft l1istorien l~iGU- ~11:)3, I , af :\L1-
hnn, ölvcrsatt och skii nkt at bptcncn l'rilwrre .\kcrhielm . 

OfJiccrarc O<.;ll <.;ivilo tjänstcmLin kom IltCnclerado om hord 
i't örlogsl'arlyg lSöG- 1\JOO, af G. yon Hor11 , ~känkt af l'örf:1t· 
laron . 

!•'rån Xllhlo internationolbt m c<lieinska k:ongrcssen i J'a
ris elen :Z - \J Angu~ti 1\lOU, a[ Ad. ltudberg, sbinkt ni förl'at-
tm·cn. 

H<~ga 11 om Hknndias fjortonln1g-gare , af Pa11g, skänkL a[ 
kom!l1 <.; Juli'll' l~ng:-;tröm . 

l~l;~nd dc nrk, 11\·ilka under arc.:l inköpts \'(jr att infC>r-
lil.n1s lll<.;il biJ,liotc.:kct, m i't nänlllas: 

Le!nJWIIn-Pefkvn·ski. Dcut~<.; h ~T auti schcr .\llllannch . 
Ber l i 11 J DO l. 

Furest et Noallwl. Les lmtcanx sousmari us. l o<.:h Il. 
P11ri s l \JOO. 

Wisficenus. Dcuts<"l!O 8ecmncl 1t somt und jct.zt. Leip-
zig l \)01. 

v. ]Joltkc. Der Hussidl-Lurkischo l~el•hng in del' Clll'O-
piii sl: IJen 'l'urkci J S:ZS - :Z!l . Dl'rlin l Hl l . 
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Calwcll. The cffcct of mnritimc command on lanu cani
paign s si neo ·watorloo. Lonelon 18!J7 . 

Alin.) 

H\·erigos grnmlh,gar och fandamentala stadgar (edition 

fh·crigcs rikes Lag (cd, Hkmin. ) 
Hidcnbladh. "\dmini stmtiv hnn1lbok. 
8wulbiirq. HYorigos land och folie Stockholm Hl01. 
l•'ran mbctando lo<Lttnölcr till heders ledamöter hafva 

ö[ycrl'örts: 
Gonernllotsdirekti..iren D. U. \\r. Lineler och 
Konteramira l U. l\[. Ingclman. 

Tillkomn e: ilro : 
Arbotan<lo ledamöter .. ........ ........ .. ................ ...... 4. 
Korrespomlcrnndc lollamot l. 

~led <löclcn äro n l'gfmgn c: 
] fc<lcrslcclam()tcr ............ .. ..... .. ................................... 2. 

För niiTYal'HIHlc utgöres säll skapet af: 
l•'örslc ho<lersloclamötor ............ ...... .......................... 2. 
I-lctlcrslcclamötcr ......... ...... .............. ....... ....... ........... ... 31, 
Arbotamlo lc<lamötcr .............................................. 72. 

K orrcspomleramlo Jedam(iter: 
Avonske och norske ... ................ ..... . ........ .. .............. 2G. 
Utländske ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . o. 
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Aminnelsetal, 
npphslrt yid ftmndct at J(ongl. (\rlo,(!RmrtnnascLll~kapct~ hiigtidRdng 

den !i'J :\oyomi>l'l' 1001 rtl' ;.:ckrf'((' !'tll'l'll kont.·knplt'11 .\. n .. lucl . 

llerr On1föraJHlc! 
?\Iine ll orrarl 
Innan Kong l. Örlogsm;umnsilllskapct slut:lr sitt arhct,.;[rr, 

hjLHla (less st:vlgar och hi-Hllvunnen se(l, att Yi rliUn en min
nl't.s krans [J.t Llom, som un(lcr det sn1 111W ftret l'i.ir :1llti<l sluta t 
sin segling på ti<lens hnf och passerat (lötlc'ns li11ie in på llct 
okiln<ln <lnnklets ocean, lii.mnn.nde knw åt oss CJl(last mimwn , 
men u land llOSSa il[YE'Jl historisk;\, ontpJ<1.nliga, ja :;tuml om stora 

ll1lllllCI1. 
])o miln, å hYilkns gral'vnr Yi (1c1mn. gång 1-:kola neclliigga 

y{\.rn l'nk\a minncsknlllsar ilro: Lrrcltf' Jru·ob Jo/l(lll.~!'ll. An·id 
Possr: och Adolf' Erik Nonlcnskiu!d. 

Den förstnilmJHks l'riml'iilk hm· Yisscrligcn ej ägl 1'11111 nn
dl'l' dl'\. ''en~t!-'tc ;\rct, men omstii.nrligltl'tenw nw(l _gMnJ <'.i :~1.t :t 
l'tirr;t lttigti(lslbgcn tcekna lt:~ns mnn. 

t 
Lerche Jacob Johansen 

l'ö<l<lcs <len '2 RcptL•ml>er HUR. Yi<l '21 [trs å lclcr utnilmncles 
lt;tn till sekunt!li.i_jtnatlt i de11 norska marim·n och _gcnomgiek 
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flärdLer UJtdcr (t,rcn l H-W- +:? en kurs Yi<l <len militiint hön·
skolan i Kri:-;ti;Jni;t. .t\itgm år öennnJ blo[ ban Jmdottol·lie~· 
och liimrc i Rjökrigs:;kolan , i ]1\·ilken befattning han ycrkade 
und er tio [u ·. ] Hn:Z lwfonlrndes Johansen till premierlöjtnant 
och hT<l i'tr senare utnilmn(les han till marinens t~'gmiistare, 
i lnilken egenskap han Yar chef för marinens artilleriverkstil
der oeh lahoratori nm. Under ej mindre iln H år hokhid<lc 
ha11 denna viktiga post, lwilkcn just under Llennn. porio<l var 
mycket ansmrsfull genom <le t stora omslag i sjökrigsnmteric
lcns utveckling, som bctceknas af införanite t a[ monitorer, 
n'frlwle kanonor oeh HIHkrvattensminor. Såsom medlom af 
en hol <lel s[t ,·ti,l rasta som tillhilliga kommissioner- cbribland 
<len S\'l'nsk-nor::Jka artillerikommissionen 1}:)()], HlG2 oeh lr\(:i3 
--- uWhalle l1an iifwn ett om [attanclo infl.vtamlo på matNie
lcns utveckling. l'JHlcr denna periotl bol'orrlra<les han 1H5H 
till bptcinlöjlmmt och 10GH till kaptein samt erhöll 1HG1 riil
tlartodmct a[ (l an::Jka Danncbrogsonlen och 18Gfi af S:t Olafs
orckn. 

1070 kalla<ks Johansen frim tygmiistarobofattningcn till 
ch ~, 1· W r no re' lm n w r i l H.' n s lmhu <l vn.rf i Carl J o hans Yiirn, pil. 
lwilkon ansYarsl'ltlla poRt han i OYanlig gm< l ådalng<lo (let prak
t iska sinne och elen aclministratii·a Ji.irm;\ga, som fiir Yur[s
chcl'shcfattninQen är i så hiio· "TUll erlon1erlin· . ....... h h - ~· 

Att J ollansens fmmst i'toJl(lo du g l i g hot och stora fört-jiin-
stor om Yapnct iil'wn pii högre ort uppskatta<les, Yisa<lo sig 
ocksi1 , h· <lit ~jöm ini sterportt'öljl'll på sommaren år 1?-172 genon1 
statsrådet Drockc; tilllmkatriillanrlc hlcl' loclig, utnämndes <lit
,·anmdc kontmCJHWr .JolmnRcn till stat:->rå<1 oeh chef !'(jr marin
oclt postckpartl'Jill'lltct, lwartill tro år senare iihcn kom upp
draget att ,·ara mariucus hi.igsthefallnnclc Yi<l konungens l't·;\n-
\'Hl'O. 

1 12 är litg nor~ka rlottans h ögsta lodning i stntsn"Hkt 
Johansens hiincler, och nnrll'r <lunna tid hade han att kiimpa 
mot stora s\' [triglwler , emedan <let tlh l'örsvarsnihilistiska ycnstcr
partict genom s it t Uertal i sl·orti ilgct lade anslags\·ägraus hiim- ' 
sko på sjöförsYards ti<lsenli o·a utvocklino-. • b . b' 
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Itesultaton ar hans statsr åclsti d ä r o ( brfiir i eke så stor n 

som man skulle hafv<t YLin tnt sig, chtll'tl han Yisste att liiHLla 

och beFästa s itt fönärfyado anscewlo som skicklig a<lministm

tör och kunnig fackman. Diirjclllte å<lngaln<lc hnn en l>eun

dransvärd förmåga att trots alla Ye<lenärdiglll'ter bellålla sitt 

sinnoslugn och sitt humana slltt em ot uHdcror<lnadl'. 

Den tid, under lnilkcn Johanson Yar ehcl' Jör det me<l 

marind<.'partomen tct förenade postdcpartemcntd, il r Oll n r el e 

mest bot)'<lolsefulla peri oderna i <leRs ub·ec;klingshistoria , t~· 

efter bre[portots nodsättande 11-171 Jic;k post\·orket ett lörut ej 

anadt uppsYing, lwarigonom på <ki-:s örwrstyrdse stiilldcs 

många sYåra uppgifter, lHilka omellorti<l lyckligt löstes r1ncler 

Johansens chofsskap. Rärskild anlo<lning att hah<t honom i 

tacksamt minn e har post \·erkots personal, emedan ltan införde 

den praxis, h vilken i Norge likRom här oj förr råildo , atL t ill

sättandet af platser skulle ske genom befonlran inom Ycrkct. 

Joh ansens offentliga bana slutades kort efter J Hti+ ärs 

beryktade riksrätt, af lwilkon han i\.dömrlos H,OOO kr:s böter. 

Sedan den ticlon har Johansen fört ett stilla och tillha

draget Iii', intilldess han efter f~·llda 81 år dog i Jamwri sist

lidet år. 

Af yttre utmärkelser tillföllo .Johansen, utom do b ~lr ohan 

redan omtalade, flere an<lra rmdor hans långa statsr<"t.dstid. 

SfL blof: han 1B7.J. kommen<1ör al ::Jyiinlsonlens 1 :a k lass, samma 

år kommondör af S:t Olofsonlons J :a klass, 1H7!l konterami ra l 

~L la suito och följande år erhöll han stora korset ar S\-~lnbor· 

den. Sodan 1875 har han Y::trit hedorsledamot ar detta sällskap. 

Orefve Arvid Posse. 

Grefvo Arvid .Rutger Fredrikson Posse föd<lcs ö, Rosen

rlats stltesgårrl i Malmöhus län elen In fl'ebr 1W20. Hans hu1er 

var lan<1shöfdingcn Fredrik Ralomon Posse och modern rriii ClT

innan lVfagclalona Charlotte Ben n et. \ 'id J ö å rs ål<ler tog han 

• stuelentexamen Yid Lunds unin~rsitct O(:h rem <"tr senare, J S-±0, 

aflacle han derstädes examen Jör intrildc Yi<l riitteg[mgs \·or

ken, hvarcfter han samma år antogs till auskultant i hofrät-

- 40'>-

tc11 (i l'\·rr Rk<t1H: or:lt Blekinge. L'll<1LT dennas juri sdikt i on ar

betade km f'l'dan d<'b pu ting oeli <1cb i hofriilll' ll och rll

nitmndcs J K-k> till \·i cc 1Iilrn<lf; l1öl'ding. 

l•'öljmHl e {n· hll't lwn kanslist· Yid niimnd~l hofriitt och 

föronl 1mdc'S ]).;_j. l till a<1 .i ungnad ledamot ar dun salllll1 a. Re

< h n ] K-l-!) liimmtdc lwn "'hthf]il1t~ten för aH ii•rna s in· i1t "k<·J·t-
. h ~ 

sel n ar CharlottcnhuHb under tiden inköpta ~iileri, hYilht f;('-

dcrlllera a[ honom omsknpades till ett af s\.idra Rid nes vaek

nu;;tl' l wt-rc.~iiJen. 

l ' ndc'r l!l'la <len tid han intill ~itl intrii<ll' i konuw.!. cn s 

r å<l l1ilr Yar bosatt , deltog han p [t ett Yorksamt och ins·i -kts

fullt sitt t i arbetet f CH· pro\·i 11:-<e11s ekonomiska och kul turolla 

ntn•ekl i11g oeh heklild<k.; mc<l åtskillio·a mecllloro·erliua och 
·':l h M 

ekonomiska uppdnt.C:, si'lfiOill nilmnclcman i Ljunits hiirad , ord-

förand e i Rkåncs en,.,kihla hank snmt Yie;e onlrönm<lc och onl

förancl o i ~lalm\lhtts liins lan<lsting. .\mm pi't senasto l'll<ler

domcu har han Yarit ordrömnde i Rk1wska hypoteksförenin

gen , Högallils st.enkobYurk samt Y stml - Eslöfs J·crnytto·saktic-
• . b 

bolag. 

Posse började sin politiska bana s[tsom lL1damot af ri<l

dcrsknpet oeh adeln Yid li-1;-)()-01-\ [trs riks<1ag, elit han inntl

dcs i han kont~kot t d. Följande riksdag l Hli2--()i) ntr km ord

l'öramlu i hcYiJlningsulsknt.tet. Nilsia riks<lng J HGi:i-18()() ym· 

han ordföraJHlu i stal:;utskottct oeh \'ar clft c'n ar det n Ya ro

prcsl'uhition~~kickds irri.!!,·aste molsti'tJl(larc. lTJHler [tron, 1S()7 

till JKS l t i llhönlo Posse o a liJrutl'L "\n dra kammaren sUiw l i "t 
' b 

omval< l a[ l [ciT<'stad,.; och L.i tmits h ii rad , och Yar nn<1cr rlunna 

ti<l stnblli~kot.t d s on lröntn<le till 1 S7 i'> och < lilrcfter talman i 

Andra kam mnn'n i nti Il d< 's:-: han i , \pr i l J HKO kalla< les att sit

som statsminister in triida i konseljen. Der gilll<lc nu för f'tats

mini stum l'oC's<' att bringa till lösning <le Yiktiga fri1gor, som 

allt sedan dl't nnt rept'l'sc·nta(ion:.;siittcts införan<lc sthtt [>1t <lno·-
, 

b 

onln ingen, rrågnmn 0111 i Il< lulni ngs,·crkets o c; h grundskatternas 

ari.dtatHk i Na mnwnhan,C!; lllL'< l en ny f'örsnu·sorganisalion . 

Stora [>nrlaJ1tC1Ihtrieika kommitteer nedsattes rör l'r[tgomns ],u

reclniug oeh Yi<l J Kk3 ars riksdag framlade <leu Posseska mi

ni:;ti.irou sina Jörslag. Men dl't, Yisadc sig uu att, oukta<lt don 
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lcdamlc sWllning inom (let milkliget l:i1Hltman11apn.rtiet, ;;o111 

l'osso allL sedan dos:,; hilda1Hlo hado i11tagi t, l1an lik\'iil i0h1 
kund e r; n m la majoritet i nom A1Hlra kammaron [ur sina lur
sing. M c<l anle<lning lliintl· uttriid<le Posse i .J u n i 1 KK3 ur rt'

goringen ouh utniimmlo:,; Lli't till prc:>itlent i knmmarriittl'n . 
Sox: i'tr so nare tog lHm f.tl'skccl lr;r.n llcnna l'O::>t ouh Iunl u so
dan priYatmanneus lir, dola1Hlc :oin Lid mellan skutseln al' s i11 
priiktig<t egondom 1\\ishy im·i<l Mari cb·od oub onll'iimndoskapet. 
i de Iurn tnhmncla skånska in<lnr;triholagon. 

J r ånga utmärkelser fUllo n n tnrligt\·i s p;L gro l \'C Fo:-JSl'S 
lott. Han i nnohaclo blaJ Hl mmat Sond1meronlen ouh S:t O lafs
ordens storkors. Han \'ar ledamot ar Lamltbruksakatlcmiun , 
hederslodamot af Fysiologiska siillskapot i Lnn< l ou h sedan 
1880 ltctlorsloaamot ar tletta sällskap. 

(;rorve Posse var gil't h [L gii.ngur, Hirsta gimgon med 
grefvinnan Amelie Carolina Lle la ()anlio, andra glingen n1etl 
Ebba Augusta Hägorllycht. 

Friherre Nils Adolf Erik Nordenskiöld. 

Sliil.;:tcn N onlonskiiild hi.ir:-~tam mar [r~m Lo r pet .KorduJl
Kt.ker i Tierps socken nJ lTpsnla liLn, och (lon försto kil1Hle stam
radorn var nmlororfi ccr nmler konung Carl X Gustafs till. 
linns son kalla<le sig Norharg och dennos barn iin<lralle nam
net till Nonlonborg. '[\· :, af <lem , ni.imligl'n hUrarbhöfllingen 
Anders Johan och uh-orsten Carl Fredrik hloho 17M adlade 
med namnet Nonlenskiuld. Tro gronar af shikten ktl'n• Sl'

<lan lJlifYi t frihciTlign. Professor A. 1~ . 1\onlcnflkiöl<l Yar son 
till (ifycrinten<lcnton :lur <len linska herg:ost.n-oll:lon Nils Gustar 
Nonlonskiul<l, h\'ilkon inla.!,it stora l'örtji'tnster om utvecklin
gen af och kiinuoLlomon om Finlands IJorgväscJHlc. A el oH Er i k 
N onlenskiultl fölldes i J lolsingl'ors den 1:-\ N oYem ber 18i.l2. 
Efter att ha[ya [Jtnjutit unden-isning <lels Yid Borgå g~·mna
sium o uh dels i h o mm ut, elit r l w n under si n faders le t lning 
gjorde sina grumlliiggan<le stnclier på mineralogiens område, 
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hld han l.H-Hl stu<lent i Helsingfors, lJ\ ' ~JrdLer han P-\i);) !Jlel' 
kantlitlat och 1H65 licentiat i den nwtomntisldysiska faknlte 
ten. J Sö-lc lJu r:jatle hau sitt H'tenskaplign författaroskap merl 
åtskilliga sm ~Lrro mineralogi ska och komi;;lm al'haiHllingnr. 

\'i<l samma tirl blef hmt Yald till knrntor för matematisk
fysiska [aknlteton , hvarjtimto han utuii.nJJHles till hergskoncluk
t.iir. Friin <lo:-Jsa h tttla befattningar bld han emellertid snart 
oftcnl.t afskedad, emedan han cloltagit. i on ka.mratrost, tlhr pn
rodi er p it politiska tal o0h antlra sk~Lmt:-Jnmma skitlar förc
komlllo; för att höja feston ha<le man bostätt sig nl ctl taffel
musik Ir;m linska sjuekipagut och olyckan ville, att musikan
föraron var en nngifvaro, Jwnrtill kom att goneralgu vornören 
sodan gammalt harlo ett horn i sillall til l ftts killiga a[ delta
game i feston o uh blaJHl dom l\ orrlenskiul<l. Denne reste nu 
till Berlin, (br han under [ortsatta stndior vistn<les till 1H5(i, 
d[t. han öfvcr S1'erige åtorvi1ndo till Finlaml. Här sökte och 
erhöll han Illl ett af universitetets stom rosestipendier för ou 
studierosa i Europa. Innan Nordenskiöld gaf sig åstarl på 
donna resa, Yille han dock vara m ed om promotionshögtiflon 
1H57, vid hvilkon han på ou gång skulle promoveras till lilo
sof·io magi ster och doktor, mod första hodorsrumlllct bland ma
gistrarna och andra hlan<l doktorerna. 'rill promotionen \'ar 
inhjutlon en deputation från Upsala och Lund och hvarh~ilst 
<lon n a <lopntation fiirda<lcs r mm i F i nlaw1, hälsados elen som 
kiira gäster från det gamla moderlandet, hvarvid onlon ej all
titl viigdes s[• noga, till stor förargelse för gonoralguvornören, 
hvilkon betraktarle yttringar af <lylika känslor nästan som lancls
l'urr~i(lori . Yi<l don slutliga afskodsrostcn blef 1\ordenskiöl<l 
anmo<lad att löresl[L on skål för gi.Lstorna, lwilken i don irrite
rade stämning, lwari man på högre ort befann sig, diLr an
såo·s hah·a 1msserat bo-ränson för hvad som kunde tolereras. ,, 
N onlenskiul<l erhöll moclllelall!le, att han antingen genast skulle 
resa utomlanlls eller också göra afbun; han Yalde det tör ra 
o<:h reste på r;omnmrcn 1Sn7 till Stockholm. Då han kort 
efteråt lick m o<l<lclando, att hnns resestipendium blifvit honom 
fråntaget , statmade han i Stoukholm och fortsatte sina studior 
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vi(1 r iksmuseets mincmlbtl>inett, Jn-a rs intcwknt ])ml'c:-::sor l\l o
:·mndcr mottog h onom med sYnner i i.0; \'ith·ilja. D i't :\ [osnndvr 
kort hiirol'tcr dog, kallades X ordcn:-;kiijlcl Wljandc i'tr t ill J 1am; 
cfterträ(laro sftsom prol'e:-::sor och inten(kllt och hlcf shhuHla 
fastare htm(kn vid :-;itt 11\'a fo :-::lcrlan(l. Att l1an l ikviil nwd 
starka band h i1 ng<lo k\-~11" vid sil·t gamla J'iidcnll'sland s_Y nc,; 
diiral, att han 10 år sena re sökte mincralogic> och geologie pro
ressur on v ill Helsingrors uniwrsitct. Att Nonknskiö1<1 ie;kc 
erh öll denna prol'essm berodde ('nligt hans egen t1ppgift ute
slntaml o diirpå att han iGko ,-illo lol\·a ntt ej blanda si_g i politik . 

Jag Jwr m ed <tfsikt titmligcn utrörligt omtalat do lt iindcl
scr uw1cr Nor<'lonskiölds ~-ngro {tr, som verka(lc (liirhän att 
h an bl ef s \·e nsk, e medan de i a ll miinhet torde \'ara mindr e 
kända iin det, so m under hans senare lif gjort honom r.1·ktbar 
öfver h ela v itrlden och m m1 h onon t den S\'Onska isha[sforsk-
nmgon . 

Det var ej mi1Hlre iin 10 län,gre el ler kortar<' forskningf'
färdor till ishah ct, i hvilka professo r Nonlcnskiöld var <lelta
gare eller lcrlarc. 

Den första för etogs ~tret efter förvisning<'n J'T·[m Hel si ng
fors, då han JS5H ptL sommaren deltog i O. M. Torclls WrsLn 
fiinl till f-lpetsbcrgcn , Ull( ler ]n-il kOll y j ktiga [_\-11< l gjonles, Siil'
ski l(lt inom Nordenskiölds specialitet. Yii:\tföreningar fr ttn tNtier
ti rl en . 

Yid Torells an(lra exp ctlition t ill Rpctrolwrgen J fl{j l , n u: 
Nonlcnskiöl<l den wtenf'kaplige lt'< larc' ns närmask man. l"n
ller denna färrl gjonles en grun<llig uudersökning i naturlti
stori skt hitnseewlc af stora eldar ar Rpctsbcrgl'n. Dc af Xo r
dcnskiöl<l 11tt'örda geograf iska och geologiska l'orskninganw har 
lmn skild rat i Yetenskapsaka(lemicns lt anrlliugar i\J· HIGB. ~!'ör
arbeten t ill rlc gra(lmi\tningar, f'Olll nu tm<1N (le tvä RC tln Rle 
iiren pi't.gått på Rpctslwrgen , had e under (1<'nwt CX['e(lition tag it 
sin början. För att l'ortf'ittht dessa nrhcton utgi ck J r\(i-1- <' Il ny 
exped it ion, <lcnna g[tng tmtkr 1\ordcnskiö]d:-; bcl'iiJ. l 'ndc r 
(lcnna I'l'.~;t ul'slutwks do påhörjwlc knrtlitggningsarhetc•JJ<t och 
nya bidrng insamlades till kiinne< lom om Rpetsborgcns l'l ora 
och fauna. 
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D c hi tt ill::; utWnla SY<mska if' hnl'scxpe<lition orn a ha(lc vä
sentli gen bokostats af staten. Men <lå nu intet vi <ln n ' o llent
ligt bitlrng mr ntt hoppa~' , od t Konlcnskiöl(l Yill e fortsätta 
Spetsbergens ,·ctenskapli;_!;a utfor"knin g, och särskiltl t upptaga 
det I' Ursök , so m gjonks J r;( i-l-, att nw<l l:art~·g nppn å en hög 

]1.on1lio· brer1(1•'Tac1 Yiimlc hnn si2 till (li'mu·aJHlc lantlsl! öl'd ingon ,"J - b l ,, 

o')'o[vo A. E l! ronsYiin1, t li't. h nws initiativ moclel för iLndamål et ,., 
insnmlaclrs i ( ;iitchorg. UroRshandlaren Oscar Die;kso n hörjade 
dft. u töfningcn a r det storarLade mecenatskap , som ouppl öslige11 
förc1mt h a uti namn med N onlcn,;kiöl<ls. På t1ctta si\tt kom 1\or
rlouskiölcls rj cnlu ex petlition ti ll stån<l. Den företogs lt\GH mcrl 
P-. 11 o· l'mho·et >> f-io~iu » å lwilkot nu varamt o :-tatsn 1 iniste rn frih erre (ll ,._, . ... h l 

F'. \\T. Yon ()ttcr ,-ar chef. Denna re ."a iir berömd företrädes-
vis (tirigcnom att. å cleJ tsamma n ådeles don dittills h cigsta af 
rurt.vg hunna nonlliga lat.itutl , 81° 3!1' . 

Di ckson crbjö<l sig nll att bekosta on ny cxpo<lition me(l 
i:\nclamå l att öfvoni ntra p ~t f-lpotsborgon, och ditritrån p å slä
<1ar fra m tri:iJlO'a öhcr isen mot n or< len. Ro m en förberedelse ,.., 
härt ill u l· on lo N onlonskiölr l l H70 en fän l till Grönland, h mr-::o. 
under han [ramtriing(1e t' n hot.Hllig sträe;lm å rlen ogästYii,n-
liga inlawl r-;isu n och hl.aml annat påt rLiiJade clc kolosf'aln, go
clign;t _jcrniJloe;k , som se< lan up psttilldes i \r eten skap saka< lcmien s 
YcstilJul och so n1 an ses v;u·a a t' kosmiskt UTf' [WUng. 

So mmaren 1))72 antriid(lcs den plancra(1o non lpolsexp ccli
tion un , m on ha(k iGke t ur nwd. sig. N{Lgon isfi\nl mot p olen 
kunde icku fö retagas, oG h l10 la cxped i tionen nö<1ga( k s öfver
vintra i :\fossel Jm,·. Mot slutet at denim al m [mga försakelser 
ut m,'irktn o" fyen·i l~trin o· l'ö rctoo· 1\ onlcnskiöl( l ]. ämto (lån1n1nde t')1 /'"""~ 

löjtnanten Palan(lcr en slä<lrärd utdtor nonlostlan<lots norel-
kust och öfvor dess al(lrig förr b otriid<la inlandsis. 

Sommar en lH76 och 1 S7() företog Nonlouskiöltl tv iL resor 
ö[ \'l' l' Kariska h ni\' et ti ll Jc•nisej s my n n i ng och d i tri l' r i\ n upp
för J'lo< len laudyäo·cn hem öh·er Sibi ri en or;h lhssland. Med b . . 

lo<lning ar erfaron lt cten fr[m dcsRa J'Of'Ol' , planhulc Xo rdcnskiöltl 
\ T cga-oxpcd i tioncn . Detta storartade t'örd.ng, m ed , \_,_i ens kr i ng
sc u·linlr som m[tl möJ.lio·gl·ordos genom kouung Oscar~ , Didz-o b ~ o........ < .) .._, 
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::-:u ns och don sihiri;:;kl' köpmannen i-libi1·iak() IT~ rrik():,Liga undl'r

slu<l. Pil gn11Hl :il· crl'nronhcten fri\.n l"ina n·sor till ,Jc·nisej och 

pit gl'l11H1 af studium al' l'll del ii]dre i S.l- lllll'riwt l'.l· ska llll

<lorsökning<tr al' 1\siens nonlku,.,t, am:i1.g sig Konlenskiöld lw

riLttigad att antaga , att del öppna vatten, lt1·ilket t1·ft år it rwl 

rurt !Jonom ijl\·er det förnt sft illa hcrvkta1lo Karahai'I·L·t enliot 
. • b 

all sann olikhd striLektc sig iinda fralll till Ikringssnnd och ntt 

en kr i 11 gsq~;l i ng aJ dl'll g:unla viirlden alltsit 1·on· miijlig_ 

Den 21 Juli 1~7:-\ liimnade Yega-c-'pedihom' ll Tromsu; 

den besto1l a[ tro Jart.~·g och sto1l under lC'd1ting af .:\orden

sk iölfl , åtl'öljd af en talrik vetenskaplig f'ta!J. THt\·arandc hijt

nant PalmHicr var chef pft det för e-'pC<litionons r iLkuing an

skarlado trä{mgfnrt.,,·gct » \ 'ega '' · Den l Augusti n ttd1ks Jl'lli

scjs mynning, don Hl Augusti pn.SRL'nules J(ap T s.ioljuski n _ 

YiLl Lenaflodens lllYJminu: slölj-dos » \ -<' l!W' f'ritn dc bftda örriu·a 
• ~J • J b 

l'artygen ocl1 Jorts:tttc ensam färden ijster ut, till de::;s <len , niL-

stan vid målet fijr si n Hird , niLra 11\'n I'itleknJ- ej· li'tunt l'rim 
• • b 

Borings suncl elen 2:-1 September inshing·des a[ is och nörlgadcs 

öfvcrvi ntra. Donna öfven in trinQ bkl' emell ertid svnm'rlio·en 
(.1 • ~ 

rik på Yetcnskapliga resultat, lwarjiimto <leH långa ti<l, Hom 

l:örgi ck u ban minsta tutd erriittclse om exped i tionc11, i högsta 

grad stcgnt~lo intresset för <lcn Hnmma och öka\le spänniiigen 

betriiJra11de <les:-; ntgitng. 11'örst don J:-\ Jnli JH/!) Hlnpp »Ycga '' 

loss ur sitt isriLngsel och fortsatte fiL n len genom Hori ng~""ll ltd 
in uti Stilln oceanen, och den 2 Reptl'lll llC'r sprecls l'rtm Yoko

hama undcrriittolser att N on lostpassagen y m· l' ullhon l: L( l . 

R edan llllllor öl\·eni 11 tringen vi<l l'itkka.i s~·~so l sa tt.c sig 

Nonlensk iöld lllcd planer t ill nya arkti ska furctag. Bland fln\' 

siLdana föll Yalot på hrö11laJHl. diLr Xonknskiijld fiiretriidcs\·i s 

Yi!lo utröna inlandf:iiscns bes lmiTunhct. Dick::;on stiillde tLII\'O 

medel ti ll hans förl'ogan<le, och i J\laj 1 :-\H3 liLnmadu imgar~·n 

'' SofirP> C:ötehorg lnl' \l ckstination till (:rön1nnd. Fiir Nor<len

ski öl d s teori , att <: r önln1H l i ch iir f u J l stiindi g t lwtiLekt al' i s, 

vanns dock intet sW\ l under en :;o <l:<gars is1·andring; isWckd 

\'ar obrutet si'L Hmgt expeditionen rr:\mgi ck. Detta nH' ::'fonkn

tikiölds sista arktiska resa , men utom dylika hur han J0rctugit 
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mfmga l'l'snr 1 \'l'k' '"'k''i'lig't s.1·1'te :-<t~, \"ii. l i1t om Nl't• rigt' so m i 

l<)tropas lil'riga liLndcr. 

i-li\son1 en l'i.ilj1l nr de11 stom r.l"l.::tharlwt , som Nonlen

skii.jld s J'or.-;l;ningsl'iL rdL'L' I'LlltllO, erhiil l han talrika yttre uLmär

kel :-<t' l' . I <~ I .Lt' l' \ 'e.!.!,'al'ii.rdl'll upplli.ijdt•s han i l'rilwnli.gt slftnd , 

han 1·ar ll'damol al· i-i\'e nskn nka\leniien, al· Ydt•nskapr-:akade

mi •· n och a l' 1\·siolog;i.-;ka ,.;iill skapct i Lund, ilelll'l' :O iC<l:llil OL nr 

yetcn sktps- ueh Yitturhd :-<~nmhii.lleL i ( :<.itchorg, n·il'llskapssoeie

teun i Upr-:ala sanil nr ddta ,.;i ilh.;knp , di'SS lllmn \":ll' han k·dn

mot eller Jwdnskcl:llli Oi af (il\-er ~() ui-Jiillllskn. Yetl'JI Skn pJigfl 

sand'tmd_ J[,lll 1·ar kumiiil'illlör nwd stunt kor,:ct at Nord

stjL' l'llt'O]'( len med hrilja nk r ;.::1 111 t kolllllll'll< Iii r cllt'r riddnn' nJ 

talrika utliiiHlska on[n;tr. 

Konknskii.ild har ol'l'c' ll tliggjort en mii11g•l \'dunslwplign 

afh:11l<llingar rurl'triL<ll' :-l l-is i \" ctcnsknpsak;Hl\'miellS skr il'ler, i 

Geologiskn, l'öreni11gcns l'iirhall\llingar samt i ntliindskn tidf'kril'

ter. • \J siir:,;kiltl hl'tydcl se iiro hans gcogrnJi.':!kn nr beten, sttsom 

, J1'acsimilc-n.tlas til l kartogralicns iil\bta historia », h1·ari åtcr

gii\·as lmr tor i'r{m Ptolonuei ti<l iiwla till J GOO-ti1let, samt clet 

m'lwtc, som biltlar en ;.dags fo rtsiLttning nJ nYssniLmnda York, 

oeh som b ii r titeln ,, Periplus, utkast till sjökortens oeh sjö

!Jöck.crnas iildsta hi storia " . S lutligeu hör äl\·on l'mmhålhs hans 

af!t:tiHlling >>O ill borrn ingar el't(jr Yattcn i urberget ,, och dc 

vack ra resultnt , so m crh f1.lli b \'id <len praktiska tilliLmpnin gen 

n, l' denna teori_ 
[ det politi ::;ka lil\·l't l~en· Xordenskiöl<l <leltagit åren löG~) 

-l ~71 sam t l KK l- ]:-\~);), (]i\, h:m \'Hl' luLlamot ar 1\.mlm kam

maren l'ur i-ltoekllolms ;;t:d . Hans l'ur::; ,·ars\·änliga hållni ng 

undn J:-\D2 hr~ urtima riks\1ag gjonle honom <lock min<lrc 

beh:tglig för i-ltockholms-libc'mlcnlft, och 1S~J:1 omyn,l des ha11 icke. 

N onlcnskiCdd ya r g i l't. med finska l'ri hNrinnan Anna l\Laria 

~~ n,nnerh i el m oeh l'i'tL·rltimnar onka och t \'iinn e !mm , l' n son 

och en <lotl-cr, den l'iiJ'I't' wtc11skapsman och arkti,.;k l'or;;karc 

såsom Jmll'm _ 



Kriget mot Danmark 1644-1645. 
Ope1·ationerna till sjös och deras samband med kriget 

till lands. 

A r löjtna11t H. Tollsten. 

(Forts. från Nid. Hfjl).) 

Scdan ilen svPnska flottan lättat och styrt vcstvart förbi 
Femerns nstra udde, synes elen haha lofvat upp rätt betyfl
li gt or:h styrt mot IJciligcnhafcn. Tätt efter följde för god 
vind den tlanska fiottan, som <lock, när elen kom bakom Fe
men!, synes ha[va kommit i lä a[ lancl , så att då vinelen sam
tidigt drog sig :syclligare, lyckados Fleming vinna den a[ bi'tcla 
eftorstriiJvaclc lovartsidan. Nn yämlo den svensim flottan och 
slaget ]Jörjade omkring kl. 1· o. m. 

Den danske riksamiralen Jörgen Wind på Patientia sy
nes hafva ha[t brådt att få börja striden, ty han hncle seglat så 
fort att de öfriga skeppen oj kunnat följa honom , utnn kom
mit vid pass två kabelli.lngder efter. EmelJorticl uppmärksam
maeles riksarniralons fnrliga belägenbet af chefen för 4:c eska
dern amiml Pros J\1um1 på >>8oi1a », llYilkcn skyndade till hans 
betäckning, oeb nu lo[vacle rlo båda ~uniralsskeppon upp mot 
iiomlcn . >>Sophia>> aflossaflc det första skottet, och det besYa
rades genast med sex skott från svenslen siclnn. 

Vid ljud et n[ trummor och tmmpeter höll Fleming ned 
mot fienden, och under liflig kanonad passerade dl1 båda flot
torna hvaranclra, hYareftcr syonska flottan vämle. Unclcr tiden 
synes Yimlon hafva dragit ::;ig öfyer på vostknnton, och sven 
ska flottan , som haft slr~iek bogou, befann sig fortfarnnde i 
lovart . 
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Den r1anske riksnn1iral on synes hafva sackat längs don 
danska linien lur att lwla ticlen kunna 1tnrlorhålla stridenmoll 
do förbipasserand e S\'Onska fartygen. :i\itr därför svenska flot
tan vänclo, ri'tkaclc amiralen jiimto nhgra få skepp, som bcfnnno 
sig i hnns närhet, i en fnrlig belägenhet, ocl1 Fl eming anstrii.ug
cle sig till det yttcrsla fur ntt knnlln lägga ombord och iintra 
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Paticntia, men: »Hans (= amiral Wincls skepp) yar något litet 
fi5ru t h och skyiHlaclc und<"m , brukandes si n e s tycker achter u Ut 
och 1-Lws Excellens honom intet meer än m e<lll dee frembste 
Stijckel'tle på Boghon Canonera kunde. H varmod Hans Ex<.:ollens 
sköt honom lå ngt;-; Skoppet och förtogh;~, Hans Exell ens m c<lh 
llvart f-lkott Jl'nhrLou . Och Ilan, som sköt achter uLh, mulll 
< lerigenom så mycket tnccra forthghng och kom sin kos >>. 

I-hiruml cr erhi5ll Sceptor tvenne ::; kott i Yattcngå ngcn, som 
tvnng Fleming att lägga bi och r eparent. 

Det dan ska amiral sskeppet angrep::; emcJlcrti<l häl"tigt af 
Jlm·a svenska ::;kepp och råkade i stor fara, m en amiral Wind 
yärjde sig maiiiigen och hck uncl ::;ättning af Sophia och Storni
arn, och snart kom konung Christian sjäH med sin csktt<lcr 
och >>skxrrny<lsererlc mmgtig pna Svensken, Rom lwldt sig vel 
og i god Ord en tilhobo ». 

li:mellerLitl måste PaLi enLia lofva till vind och fälla sina 
::; tyckeportar för aU reparC'm. Det hade fått ej mindre än 0 
skott i vattengåugC'n, ett märssegel sönderskjutet, riggen ::;lm· 
Jatl och bland annat storstången bräckt. I tre IIcla timmar 
t1re[ ainirnlsskcppet omkring utanför flottan, och sYonska skepp 
hade lätt kunnat laga det, om <le lagt sig viun därom. Un<ler 
denna strid synes konung Christian , just då han stod i begrepp 
att affyra en kanon, bli[vit alh·a rsamt sårad af splinten [rån 
ett skott, som döda(le flere personer i konungens närh et , blaml 
dem två bröder· Ulfclcl. Själf fick konungen ona ögat förstörclt 
och sårades på ej mindre än 13 olika ställen. Stor försti.lm
ning rå(lcle ombord metl anledning a[ •konungens fall, m on 
snart reste sig Ullrislian upp, öl"vcrhölj<l af blod och fortsatte 
under Jolkets hLinförelso att föra befälet. 

Fleming mtirkte emollcrticl nu, att <len danska flottan kom
mit i oordning, och sände därför sin jakt för atL gifva befall
ning ti ll do skeppscbcfer, som i stridsvimlet kunde npp[nlta 
hans order, att följa amiralen samt försöka » coupera >> fiendens 
flotta för att sätta en del däraf under t\·änne eltlar, och sii
lunda afskära hans aktersta skepp. 

Sedan jakten fullgjort sitt uppdrag, satte Fleming kms 
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rakt genom rlen rhmska slagordningen, men högst få skepp 
följil e lionom , clo fl osta g ingo upp lon1rt om flottan och sköto 
på afstå nd. Fienden ::catte till både hlinclor och bramsegel för 
att sluta sin lini o, men Rynos dock ej kunnat hindra Flemings 
genombrytning. När amiralen cl"ter vcrkställrl genombrytning 
kom 11pp akter om svcn~;ka fiottan, råkaLlo han i strid mod 
<len <la11 skc Yiccamiralcn (trol igen har amir<Ll Flnming, [rån 
!Ivilk on denna skil(lring är h~imtad, här begått en förväxling, 
och ås~' [tas i stä llet konun g Christinn själf, so m förde befälet 
i5[vcr 3:e eskadern) samt i3 an<lra danska skepp: Sophia, Nor
ske Lowc och Olc1 onbmg. f-lccptor led mycket af deras clcl, 
Rå att både SC'~el , master och stänger blefvo skadndc, och se
dan hon L"Ltt tre skott uneler YattenJinicn, måste amiralsskoppet 
ånyo l~igga bi för att reparera. Om1cr titlen sökte kap ten 
Speek på ,,~attan (::l2 kanoner) cröfra X olleblaJet (2-l kanoner), 
Iucn <lotta mis~lyckados, se rhm Pelikanen skyndat till undsätt
ning, or-h IC1ttnn måste uppgifya fö rsö ket, m ed förlust af bog
spröt och galljon. 

De båda amimbskoppen Scoptor och Patientia synas nu 
ha[va repm'erat sina skad or och kommit npp i linien, !war
efter strid en för fjcrdo gången föm yados, men snart slöidos 
de bå<la striclanclc af det inbrytande mörkret, och stri<lcn upp
hörclc af sig själ!". Kl ocka n half 10 på kvällen vände svenslu t 
flott;m för att ieke komma för niira land , och lät högste be
Li.lhnl"ntren >> sätta old i lanteman» för att fl ottan skull e k\lla 
sig tillsam mans under natten. Fienden sy nos oförmärkt dragit 
sig un.clau. ~äslan h ela dagen den 2 Juli kryssade Fleming 
fmm och ti llbaka på platsen, erbjudande strid , men då fien
den ej sy ntes till, beslöt ban gå till Christi<mspris för att re
parera och bvila ut sina bcs~ittningar . Följande dag ankrade 
flottan där. 

H vad utgången af slagd beträffar, måste den betecknas 
såsom oafgjon1. Floming synes tydligen hafva lcdt svenska 
flotta n m ed stor f:lkiekl ighet, <lå han alltid, trots de ständiga 
vimHiirämhingarnc, lyckades bibehålla lofvcn af fienden, ä[vcn 
sy nes hans genainbrytning a[ elen danska lini en bcr~ittiga houom 

'l'idskrijf i Sjiiciiscnrlrt. 
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till en i'nunsUtende plats bland taktik er, men då skeppscheferna 

saknnclo erford erlig öfning, blef han illa understödd. Möjligen 

hade s \·cnskarne liclit något mindre förlu ster än Janslmma. 

Sft uppg ih·cs a ntalet döda till ~O och sårade till öO inom den 

svenska flottan, mot r cspckti1·e -W i.t öO döda och cirka 11U 

sårade inom den danska flottan . Vi sserligen hade chden på 

Papegoijan satt sitt fartyg på gnmrl , men detta togs snart flott 

nf sveusknrne själfvu. A andra sidan måste amiralsskoppet 

Patientia i ett mycket dåligt till stånd och mer! sin amiral clöd

ligt sårad gå till Köpenhamn för ntt reparera. 
Den danska flottan hade ankrat unJer fi'cm orn, lwarest 

rlon kvarlåg från den 2 till den 7 Juli. ])et fdrefallor ogen

<lom ligt att, ehuru de båda flottoma lågo inom 10 mils af

stånd från hvarandra, ingen hade aning om tl cn andres när

varo. Båda felade i att icke utsiinda kryssare. 
A ingendera sidan var man nöj<! med sina skeppschefers 

uppträdande i striden. Den (i Jnli voro oHi corarne kallade 

ombonl på Sccptor och fingo en sknrp fdrmaning för att de 

ej fäktn,t bättre, sä rskild t gällde detta skeppen Haphael, A pollo, 

Leoparden, Stockhollm, Ti :jgem, Fortuna, l\fcrcurius, Jägaren , 

W cstenYi:jk, Acllilles och W estgöta Leijonct. ~Len Göteborg, 

Draken, Knttnn, Svärdet och Andromeda erhöllo vitsordet att 

do gjort Yiil, och kapten Speck på Kattn,n fjck -!0 riksda ler , 

för att han Wrsökt äntra Nelleblac1ct. \ 'isserligen sö kte chefen 

på Hnphaöl försnmt sig mod, att lwns löjtnn,nt oj n:lat lycln, 

och sköt skulden på denne, umler J et att chefen på Leopar

den fmmhöll , att han följt sin amiral tre gånger i elden till 

<less Achilles lagt ombord mod honom . J\len <l it Frantz Hol

hinder på Stockhollm sade, att han gjort sitt bä::;ta, svara ri o 

amiralen honom, att han fäktat som en gammal käring. Den, 

som nästa gång stridde på det sättet, skulle utan all ni'Lcl er 

hängas. Michael Com elins på . brandskeppet fick förmaning, 

för rlct han ej under 2:c1ra och 3:dje chargen passat på och 

nngripit f-ienden, då han »nogsamt kunnat effektuera sitt werk». 

Don danske konungen kallade likaledes sinn officerare 

om bord och förmanacle c lem vi r l hot n,f stegel och hjul att i 
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nästa strid uppföra sig bLlttrc och oj Llmna sina amiraler i 

sticket. Ramtidigt mecl aLt konungen rlen 2 Juli boorclrade 

l'atientia att afgå till Köpenhamn för att reparont samt med

taga do sjuka och sårad e å Hottan, befalld es att Oklenburg, 

hYa q>å Peclcr Ualt bcfnnn sig, skulle Yara amiralsskepp för 

l:sta es kncl cm, i-ltornmrn vicomnirals- och Ficlcs schoutbynncht

~ko ]'p, samt att <le nnrlra skeppen i eskadern skulle utgöras 
nf: S\·anen, L ~uubct, lfaYh csten, .Jomfn1SYen<lcn, Ornen och 

Prins Christin,n. L'ctlcr C<alt bc[onhadcs samtidigt till general

amiral vit! Jiottan på <Lmskn siclan . 
Först don r) .) uli t-ick ma u undeuilttelse om att <len sven

ska fiottan ycrkligen låg Yi<l Cbristianspris, och samma llag 

anhel'alles nmiral L'edcr Galt att m od sin eskader nl'gå till 

Christianspris samt - om elen s1·enska iiottan skulle ligga 

el är - - [örn n k ra si n eskader så långt fr[m fästningen och skan

sam o, a tt clo oj knmle li<la någon ska,la af eldmJ. Don G Ju li 

ba<lc Peder (;a lt utfört sin order, orl1 fdl:jamle dag ankracle 

den <lnllslm I-lottan uLnnför Kielerfjonlon. '!'ro skepp, som 

Fleming siin<lt till Stmlsunr1 för att hä lll tn, öl, bleh·o ittcr in

jagade af danskarna. 

Do båda flottornas liigc framgår af nedanstående skiss. 
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F loming ville genast gå 11nnskn flottan till mötes, mori 

hillllra<ll!s clii.rif'rån af yjt] riga Yindnr. l\Ion lwns heslut aH 

bryta sig ut, s[t. snmt vinrlcn blcl' gynnsmn , var fnttadt, i lrots 

nJ att Torstensson uppropade gl\ngor rtulde honorn att inYiinta 

ankomstou al' do Geers (-lotta, on1 h\·m-s påskynclanrle redair 

brof a!'gått. Af detta amiralens boslut framgår, ntt tlott:rns 

tillstånd ingalunda var så dåligt, att <lon bohöfdo unclvikn. 

strid. 

På tviinne krigsråd don 7 och 10 Juli beslöts, fömlom 

on clol utnämningar efter fallne oHicerare. n.tt skeppet l'ape

goijan, som var gammalt och seglade mycket illn, så att det 

hindrade öfriga fartygs rörcl:-er, skulle sii.nkas, seelan <less ka

noner fördolats å öfriga fartyg. Dcssutonr l>osliits, att 13 espin

gar mod 8 musketörer i lrnnj e skulle hfdln Yakt hvarje natt, 

samt att utbrytningen sku ll e ske mc<l llotL111. formcrafl pit tre 

linier enligt nollanstående slngonlrring. 

1:sta, linicn: 

l'viars, Arken , Sv~irdet, Hmålii.mlslm Lei:jon, (fiiLcllorg, 

Sccptor, Draken , .Tnpitcr, :\yckel n , Crona.n, Stock

hollm, Samson. 

/hlm linien: 

.\ndronwrln , ~- Fortuna., .Jiigaron , Ecnl1orn, ltnphn.i'l, 

Enttan, Heginn, ~U\ncn, \\'l';-<(('JWijk, s,·:wen, l:c

compcm:, Salva.tor. 

J:rfjc lini rn : 

Fortuna, J•' al kon , ,\ehillos, :\fcl'l'\l'ijff, Tijgcr, Leopard , 

P t. Michael, V est L eijon , Biina n , :\pol i o, :\l Cl'l'l ll' , 

Jungfrun, :\[cerman, Grijpon, Uharitas. 

De stora skeppen voro nlltså placcra<Je i friimsta linien 

och hade rmlor att li'lgga ombon1 med t-iomlon , mOllan cle min 

dre sökte sig ut. Lyckacles gouombrytningen förmodade man, 

aLL lienden skulle söka sky<l<l i Stora Helt. :\1nn bcsliit nit ej 

l'ölja ei'Ler honom , hiilst l'äl!.mnrskalkcn nrr upptngcn al' strid 
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Jn ecl <le kejserlige och alltsii ej kunilc bcgag1ra sig af flottans 

därvaro för aLt gå öl\·or till Fyen , utan bonle svenska fioLlan 

i stället gå till Pt rnlsund l'ör aLt uttöm bohö(!iga reparationer, 

för sil vidt llen ic·ke Yid ntbr.\·tningcu lcLlO allvarsamma för

luster, i li\'ilket !'all Kalmar-sund såsom mera skyrlclaclt synto:;: 

vara att Iöreclraga. 

Den J~ Juli uänna\lc sig elen dunska flottan ytterligare, 

och: »det haver \'Cl iutet i nogle humh·eclo Aar li ggot t\·omle 

Potentaters Flaadr;J·, som Fjcndcr vm-, sua hmr hos hinand e11 , 

som disse gjor » shcf konungen uf Danmark, eller p[l ott annat 

ställe, att svenskaniO l~rgo sft niim »att Fjonclen kan horc min 

kloeko slaa ». Ett bref l'rftn samme konung af flenna dag ho

lyser stii JJJningen i'r, rlen dauska si•lan rtitt väl - - - »Hans 

l~ e ti'; L·rcligh ot haver ogsa.a jaget tlc Skjclmer i ett Ilul, san at 

man iutot, efter mcuncskclig Fol'lluft, kan nndorlcdes dommo, 

at, inclen vi skillos hera<l, man omlolig en af os bukkc. Det 

komm er mig Gu<l vrore lo\·et tilpars at C rlfarton iir sa.a SllCver 

at clor kan ikkun et f~kib gaa clerud paa (1-angon, vil Gud i 

Himlll olon at jag kan hnlcle dom en till lnnge dorimle, dan 

faa dc vist Mangel paa alt det <lo sknl leve af». 

l1'öljan<lo r!ag utga[s order J'ör danska f·lottan s förhållande 

vicl en C\'Cntue ll utbrytning. l:'e<ler Ualt, som låg närmast, 

sknlle uppt:rga förstu f'töton, llvarpå amimlcma Pros i\fuml 

och Joachim Grab0\1' sknllc skynda till !rans unclsiittning. 

Konungen, ~om låg ubmWr, Rkulle hålla sin eskader i roson

för att unrlerstödja dom at amiralorrw , som yoro mäst i bohoi 

däraf. Vi<lnro befalldos att, om de :;:må fartygen skulle l'rum

siiDllas före cle öl'riga för att loc:ka danskn.rnc att på dom af

lossa si11a knnon or och el itrigen om medgiha do s töno skoppen 

a!.t oskadade slippa igenom, skulle man icke däm[ låta locka 

s ig utan spara ol<1on tills de större skeppen konune inom 

skotthåll. Om cle sycm:ka fartygen satte kurs mot Yismar, 

skulle cle oj eftcrsiittas , men om däremot hela flottan ollor 

någon del dilraf ginge p [t Bomhol m , skull0 Llon i [rigt förföl

jas; hamfi)r· allt sknllo don törhindrus att segla upp i Stora 

Bel t , 
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Fömiimlignst på grunll at l'iiltmarskalken Lennart Tor

stens upprepade uppmaningar beslöts i krigsrii.d elen 17 .J u ii 

att uppskjuta en eventuell utbn·ininP-· (j ~t 7 c1ao·ar Wr att. in-
.J o b 

vänta do Geers flotta. Don 21 på kvällen kom ett starkt 

regnväder och hård vestlig vind, men donna gick redan un

der natten åior öhor till ostlig. Emellertid börjm1e ställnin

gen blifva allt mera bekymm ersam för sn!nskamo. En ~~,UUO 

man stark kejserlig anno under Gallas l1atlo inryukt i J-l'obtcill 

och slagit läger vid Oldosloho, hvarifrim on utsilnd strötkår 

intagit och plundrat stadon };:iel. Donna arn1e hotade oj blott 

att atskilra Torstensson !mus åtortt'lgslinio utan sy ntes ill'von i 

förening rned den danska flottan komma att uto·öm on dirokt 
h 

fara för don svensl;:a f-lottan och afskära dess tilll'örscl. För 

att intaga bästa möjliga plats för ott e\'(;ntuollt anfall oj min

c1re af do kejserlige än äfvon at konungen af Dannwrk, skull e 

skoppen ankra enligt nodanstående crofl u is: 

Smålands Leijon 

Scoptor 
Draken 

Jupitor 
Sviirdot 

ltegina 
Loopar<l 

Kattan 
Hapl1ad 

Heco m pe11 s 
Andromeda 

.Apollo 
Månen 

Jhgareu 
Svanen 

GuLeborg 
Cronan 

Nycke ln 
Stocklwllm 

Arken 
i\lars 

Samso1 1 

N. ForLulla 
·w ostorwijk 

Tijgor 
Sal\·ator 

.l\lcrcurius Eon!Jornen 

ForLnna Falken 

A chilies 

.l\loorwijff, St. Michaöl, Bönan, Jungfrnn, S:t Jacob, Griipen. 

Gallas synes emellertid vid Oldeslohe most sysselsatt sig 

med gamman och dryckeslag, och Christian IY skref äfvenl 

- 418-

att Gallas kock nu h m u nskiln k gjort Danmark större skada tln 

10,000 man kojserliga lljälp tru p per seelan kunde reparera. 

Farligare blof on a[ danskarne uppkastad skan s vid Labo, 

som besattes mod J ,:WO man , öfvorförda från Fyen, och hvar

ifrån elen 25 Juli old öppnades mot den svenska fiottan. Föl

jande clag don 2() Juli skulle skeppet Småländska Leijonot, 

som låg i teten framför amiralsskrppet förhala sig till on mera 

skydelad plats. Några kulor passerade stundom förbi detta 

skepp, ouh en al' llcssn råkade slå ned i kajutan på det sven

ska fl aggskeppet, h Ya rest högsto befälhafvaren stod och tvtLt

tado sig. 8kottet dödade betjänten, som höll i tvättfatet, och 

atsl ot ona låret på F leming, som afiod efter några timmars 

förlopp efter att först hafva uppmanat genoral-major Carl Gu

staf ~Wrn.ngol att »stij grr på detta skeppet Sceptor in och det 

föra till Hennes K ong!. .l\htij:ts tjänst wäl igenom och sig låta 

wårda om Flottans Conservation ». Flemings uppmärksamhot 

hade blih·it fästatl Yid Vv~rangel, då han, sänd med ett viktigt 

bud af Lennart Torstcnsson, rodde fram till amiralskeppet i 

ett sådant kulregn att al' 25 mans besättning endast 11 vid 

framkomsten fmmos vid lif. 

Sverige hade drabbats af on stor förlust, en af dess främ

ste söner had e fallit, och sorgen öfvor huns bortgång mildra

des enelast i ringa mån al don unge efterträdarens mod och 

oförskräckthet. 
Don ~7 Juli !J ölls krigsråd, h yilket äfven fältmarskalkon 

bevi stade. Dtir beslöts , att man ej liingro skulle vänta på god 

viucl , utan anti ngen varpa eller bogsera. sig ut, så snart mörk

r ot fallit ph. Fartygen sku ll e avancera hå och två och dc, 

som kommo först , skull e vänta på do öfriga \·id yttersta huken. 

Brandskeppen skull e följa efter och amiralsskeppen i lovart 

om flottan. Den s venska flottan skull e, vare sig den gick seg

rande eller slagen ur st rid en, begifva sig till svenska skärgår

den. Vore några skepp så illa medfarua, att de ej kunde 

följ a flottan. borde dessa bogifva sig ti ll Stralsund eller \\ris

mar. 
Tidigt elen 2tl hittade svenska flottan för att gå ut, mon 
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blef lJäftigt beskjuten al' batteriet ptt L<tiJJJ me<l cle11 piU'tiljd, 
att Achilles stormast blcf slm<h<l, hvmför J-lottan m;}ste v~lnta 
på redden, till skadan blifYit repareraLl. 

Emellertid togs skansen af fältmart>kalkcn, i'iOm (ltlreftcr 
gick ombord på Sceptor för att hålla krigi'iråcl. Ditr beslöts, 
att så fort vinden blcE gynnsam, skulle man anfalla den cbn
ska f-lottan, hvilken nyss förut, <lå den märkte , att svcnskame 
stod o i b0råcl att lJryta sig ut, gått mt<hn, mon n u låg u p p 
i viudon för att vinna lofvon. 

Defälhafvarne fijr svenska flottan Y oro genendmajor \\'ni n
gel på Sceptor, Ulpspane på Hikskronan ocl1 Bjollkon.stjcrnn 
på Arckon. Om någon preminenc:c dem emellan var ic:kc bo
stLlmdt, utan >>alle tilhoopa motte ntra skylligc Cooperera till 
C ronans Tjenst och göra Fienden affbr~lcb. 

Följande morgon blåste en svag nord vestlig viml, men 
medan man väntnde på att den skulle Iriska i något, stillm1rlo 
den i stället ut och gick öfver på ostkanten. 

Samma dag elen 28 Juli ger den danske konungen en 
skriftlig order till Peder Galt, att med sin eskader nnfalla sven
ska flottan, om den vågar sig ut, men att ej följa dem in i 
,I-Iålct». Den 30 på morgonen blåsto sydvestlig vind , och clc11 

svenska flottan lättade klockan () L m. och gick mot iieudon, 
hvilken drog sig unelan mot Femern till. Nedanstående skiss 
visar flottornas läge före utbrytningen . 
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\'indon stillnade dock snart ut, och mellan 12~ 1 började 
en svag sy<1ost att blilsa. Nu synas båda flottorna hafva stått 
syd på för att vinna lofven, men tack vare den uppkomna 
vindföräwhingcn lyckades den danska flottan bibehålla denna. 
Elmru den danska eskadern - här råder någon osäkerhet, om 
det yar hela danska f-lottan, men af allt döma, må':lte det blott 
hafva varit Galts eskader - - sålunda vm i lovart och htHle 
goclt tillfälle att anfalla, gjorde elen det dock icke, och denna 



[i)rseelsc skulle kosta dess be!'tilbafvare lifvct. Kl. 7 pit kviil

len sprang vindun Öl\"C~ l" på sydvest, oeh svenskarue kommo 

då i lofvart om fienden, men som det ansågs vara Iör hi..ngt 

lidet på kvällen för att anfalla, nöjd e lllan sig mod att drifn1 

danska flottan fram !"ör sig ut till sjös. Följande morgon don 

31 Juli var vinden fortfarande syrlvostl ig, och ehuru fienduu 

nu var så längt borta, att den knappast kunde skönjas, höll 

S\'enska flottan ned m0t honom. \'inclen mojnad e dock af m er 

och mer och då den k l. l e. m. åter gick öfver till ostlig, oeh 

flottan led brist på fl ere fömödenhetor, återvände don till Chri 

stianspris för att hämta från Kiel bes tälld proviant. Kär dan

skarne sago, att svenskarue drogo sig til1baka in i hamnen , 

satte de till alla segel för att upphinna dem , men uiir sven

ska fiottau , ehuru inkommen på redden , vänder och går emot 

fienden, drager sig den danska åter tillbaka. 

Samma dag den Bl Juli utn ämner konungen Erik Olto

son , ll';ilkon just ankommit från Köpenhamn mod skeppet l'a
tientia, till geueral-amiral i Galts ställe, men förordnar dock 

att: »Os Elsk. Peder Galt intil videre Besked nere Vice Amiral 

under den första Eskaclron>>. Häraf synes framgå, att konnu

gen tydligen ej varit nöj<l mod Galts uppförande. 

Den l }~.ug. provianterade svenska flottan. Samma dag 

hölls äfvon kri gsråd, ocb då beslöts, att enär Ga llas stod utan

för Kiel och lätt skulle kunna afskänt flottan all tillförsel frftn 

land, und er det att d<.mskt1 flottan hindrade densamma från 

sjös idan , och enär bi'tda möjligeu samtidigt skulle kunna föro

taga ett bombardement, i hvilket fall svenska flottan skulle 

råka i ett kritiskt läge , så beslöts , att man om möjligt samma 

natt skulle söka komma ut för att bogifya sig till do svenska 

skii.ren. Om fienden följde oss i h ~Ll arne, torde detta ej mod

föra någon risk; inträffade motvind , borde svenskarne hafva 

]ofven . Omkring kl. 1.0 på kvällen gick svenska Hottan till 

sjös för en frisk sydvostl ig vind, utan att danskarna hade nå

gon kännedom därom. Tidigt på morgonen don 2 Aug. ]JaS

serades Pomern och svenska flottan återvände till Stockholm , 

passerande Landsort den 5 Augusti. 
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Di'L rlan:,;ke konungen or J:or, att svon::;ka r-lottan nllllor nat

teJJ lii.1111mt rC'rlden, beorcha(lo han don 2 Aug. Erik Ottesen 

att me<l n skepp följa efter don svenska Hottan samt om 

n1öjligt tviuga elen till strid. Påträffades icke fienden, skul le 

han kryssa mellan Gottland, s,·erigc och Domholm, uwelan 

konungen morl 10 skepp, l fregatt oeh l gal leot kry~:c;ado 

mellan Femel"ll och skånska kusten för at.t bindra don vtLutado 

do C~oerska fiottan att triinga i n i Östersjön. 

Jfärat framgår , att den så\"äl i s\·onska som dnn~ka sjö

krigshistorien git'na framsti.\lluingeu, att Peder Galt vid utbryt

ningen sku ll e fört befälet öfvor bola dan::oka iiottau, ej är med 

verkliga l"örlH'dlanrlot öh·ercnsstämmando. 

>> Genom do båda förut anförda ordoma af den :11 Juli oeh 

2 r\.ugnsti, båt la <latermle ))vor Cbristinnspri s )) och Ull<1ortocknaclo 

ar Christian I\', måste anses bovisadt, att konungen då själf var 

nii.rvarande och förde högsta befälet, och man kan a [ ordernas 

stilisoring mod on till vissbet gränsande sannol ikhot antaga, 

att han äfvon var där don l Augusti ".''') 

Att Galt begick ett fel, rlå han oj don 30 Jnli anföll 

svenska fiottan, måste medgifvas. 1\len att han härigenom gjort 

sig saker till lil"vot, kan botviflas, h iil st ingen störr e skada upp

kom, cli't :ju s\·onska fiottan återvände till Uhristianspris. Fi.."lr

summelsou , lwarigenom sve nska f-lottan undshl p p, llmbbar 

konungen och möjligen Erik Otteson, mon alld olos icke Galt, 

som vid detta tillriillo oj ens förde befiil ö!'vor on eskader, mou 

troligt ä r, att man ansåg sig bohöfva on synebbock och där

till valdos G-alt, som ju genom sin nyss anförda för~oclso oj 

kan sägas hafva Yarit utan skuld, och så gick Tycho Brabes 

dystra S]Jådom i uppfyllelse. 
Deu S och 9 Augusti synes konungen lmfva l1örjat niirma 

sig hnfvudstaden och bd'unu sig dessa dagar utanJör Möen, 

ifrigt spejande efter de Geers flotta. · Denna hade, 22 skepp 

stark, lämnat Holland flen S Juli under befäl af l\lartin Thi

esson , men blef uppehållen af stormar och motYind, så att den 

ej förr än den S Augusti inträffade utanför Göteborg, som be

lägrades af llorska trupper under befäl af ståthållaren i N or ge 

''') Chr. Brnun. Slaget paa Golberger Heijcle. 
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Hannibal SclJOslerlt , und er rlot 5 norska dcl'eJJsions skepp un 
der 0\'0 Gjodcla afskar til lförseln fri'tn ~:jösitlan . J)cn ;.;venska 
flottalts ankomst förclrel' do norska ske ppen och hilfcl o blol:ka
den nf Göteborg. Don D Augusti anliimle Thios:;on till f::lnu 
det och ankrade ntanför L::mdskrona. 

;\nkomston af clo Geers Jl otta väckte stor oro i Köpen
hamn , i sy nn erhet som hela danska flottan yar främ·araJHl o 
(konungens eskader låg då vid l\[öen). Heln, JJatton n\ddo stor 
uppst[wdelse. Borga ro och bön el or grep o till va p ou. l~m eller

tid hittade Thiesson tidigt Uiljando Jllorgon och satte kurs mel
lan tro i Drogelen utlagda kanonpråmar, 11\·ilka livarelera voro 
bestyckade med 2-± kanon er, men dessa förmådd e dock oj IJin
dra Thiesson genomfarten. 

Vicl utgången ur Drogden uiira Dragör mötte lt onom 
konungen af Damrwrk med sin eskader och en häl'tig arti ll eri
strid uppstod, dock utan något resnltnt. Christian hidöljdo 
honom tinda till Dornbolm, mon vhn1le där i förhoppning att 
Erik Ottosens eskadrar skulle afskära honom tilltr~idet till Öster
sj ön. 

Dc från Holland kommande sYenska skeppen voro miJJ
drc än do 1lanslm ocb cliirl'ör dem underlägsna i sh·irl, l11011 

äfvon mora grundgående och lätt manövrerliga, och detta gjor
de, att do lättare kunclo Slll)"ga sig utefter land , och UJHlgingo 
shluncla Erik OLtcsons eskader, som enligt en synnerligou pi't
litlig källa (Chr. Brunn) skulle legat unrler Möon, medan ltol
läntlamo passerade SUJHlot. tläkert ~ir, att Erik Ottoson strax 
därefter blof afskedacl, för att han ej i tic! tridfut anstalter l'ör 
att hinclnt svenslut ii ottans genomfart. Denna kom så l u n da 
ulau förlust af ett emla fartyg till Calmar, b\'arest Thiossen , 
sodan bun förgäfycs sökt svenska bnfvudflott.nn i södra Öster
sjön, ankrade i slutet af Augusti. Han kallades nu till Stock
bolm och adlades under namn aE Ankarhjelm . 

Af ett från Horn uppsnappaclt bref slöt sig danska rege
ringen till, att svenska flottan ej mer skulle komma till sjös 
detta år, och det föranledde konungen att låta duuslm flottan 
alrusta, så när som på on mindre eskader, som. umlor Pros 
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MmHl kryssade i de 1lauska fal'\'nttcn. Xiimncla uppgift vm' 
dock icke (il\·oronsst~Lmmamlo med ycrkliga förhålbnclot . Bri
staJHle pänningetillgång<n iih-onsom stor sjnklighct Jörsvå.rndo 
visserligen sYonska fiottan s utrustning, si\. ntt först don lG Sept. 
12 ~kopp och 2 brännare under (; onorfi l ~1ajor Carl (l-usta[ 
\Vnwc,·el s bofiillåo·o soQ.olklara å Dalarö rede!. Eme ll ertid kunde i? b C} 

fiottnn i följd af ogynnsamma vindförhållanden ej ntlöpa fö1T 
än don 21-\ :-loptomber. Följamlo clng verkställel es de båda Hot
tornas förening i Calmar. 

Den i"> Oktober n.l'segla<le flottan från CaJmar och kunde 
redan elen 7 s. m. ankra utunl'iir 11öon, dit unelerrättel se in
lopp , att on !lantlig eskader kryssarla mellan Femem och 
Lanland. Flottan lättade då ankar, och sedan elen erhållit on 
förstärkning al' 3 skepp och l brännare från Wismar, siktados 
den l l Oktober un<ler Fomern dnnsk<t eskadern, som riiknmle 
l(j skepp och l galleot mod tillsamuwns +l D kanoner, umler 
amiral Pros Munels bofiil. 

I följrl af en stark sydvostlig storm kunde fienden ej fln
gripas. Båda flottorna synas hafva ridit ut stormon till ankars 
i 11\'anmdras närhet. För att danslmrne icke skulle kunna 
lämna platsen obemärkt, utsattes hvarje natt en särskild »braml
Yakt» . 

Först elen 13 Oktober bcclarrade stormen, då den sven
ska J lottan genast lättade, lwi l ko t ex om pol följlies af fienden, 
Amiral Pros Mnnd sökte först komma några af do mineho 
skeppen, som i följd a[ stormen r'lrifvit n ed i lä, till unrlsi.Ut
ning, mon llå han såg, ntt svenska Aottan höll ned på honom , 
brassade han bil]oviud och sökte arbeta sig upp i lovart. De 
mindre fartygen drofYo ned i lä och blefvo anfallna af do Geers 
eskader, som genast i början af striden tog -± skepp, unrler 
det att -! nndm flyclde mot Laalanc.l och, sättande sina skepp 

I)å onmrl !vekades rärlcla besätLnin2·arnc· i båtarne. Dessa skepp 
h ' v ........ 

too·os sodan al' bonmd och föllo sålunda iifven i sYonskarncs b • 

våld. 
Umlor tiden hade » Pationtia », väl understödd af do ofter

följnml o skeppen, häftigt nnl'alliL det svenska linggskoppot, och 
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en ska rp stritl utspann s ig. Förgäfws sökte W mngol lägga 

om bon l med » Pntientia »; hans master och rundlllllt Y oro så 

illa tilltygnd c, att fartyget o.i huHlo nJmlöHera t il lriickli gt Yäl. 

Hnns u[sik t u t!'ön le;; cloc.:k ~•f chcl'on ph »Witeborg », Tlli oss Cnr

m:liusso n, SO JJl tog <l ct clmdm fl aggskeppet . Under striden 

<lödnd cs amiral l'ros i\lun1l och , Jå han c:i igenkitnlles, l.Jlcl' han 

i likhet mod d e öfriga fallne ufkbdcl oc.:h kastall öfver bord. 

Ytterli ga re ;) danska skep p s~tttes pa la n<l samt :2 bri.incles, nn

<ler det att »Oldenburg >> ä nLrades af >> ~ya Fortuna», så att 

af hela clou dan ska eskadern u lott 2 skepp undkom mo: >> P cl i

kanetl>> och »Lambeb för aU bri nga tidemler om det förkros

sand e n c<lcrln get . 
.\ ömse siclor syn es mnn hal'va stridt med stor tapperh et, 

men skillnaclcn i styrka var alltrö.r betydlig, för att utgången 

län ge skulle vara oviss. Förutom amiral Pros i\'[und aHcr1 

ni\gm [å dagar efter slaget Corlits Ulfeld af sina i striden cr

lli\llna sår. Amintierna Grauo\\' på >> Lindonnerl» och Joss

mtindlJ pft >>O lrlcuburg>> samt l,OUO man togos till Hw ga. 

?llaukcll uppskattar förlusten i döda och sårade å <l anska Jlot

tan till 3,000 man. 
Andtligou hade sYenskarno erhållit det så mycket ofter

sträfntclc öfvervälclot till sjös, men de kunde nu ej draga 

don sto rfl fördel clä ral', som dc för blott JJ ågra mi'tnadcr 

sedan skull e hafva gjort. Krigsläget till lnmls var nu väsont

l ige n f ö ränd rad t. Gallas rörel:;cr i Torstensso ti s r ygg bad c 

tvun g it d01mo att lämna elen da nska halfön för att anblla dc 

kejse rlige. Nu önskade regeringen, att Torstenssoll skulle vi.Lmh 

om , för ntt med flottans hjälp (jfvcrgå till Fyen, mon själf 

fann h an rlet förclelakiignrc aLt fortsätta kriget me1l do kej se r

lige. Hcgcringon gillatlc den na h ans plan. Yisserligen kule 

han kvnrlämnat IIolmnt!J \Vrangel mod 6,GOO ma n för att bi

l.J chålla cröl'ringcu af Jutland , men såväl den ne som Hom 

kä ntlc s ig allt för svaga för att knnna rikta ett afgöramlc slag 

mut Danmarks bufvudstacl. 
Följdema ar segern ,·oro dock in ga lunch ringa, ehuru dc 

kunn at ulil'va i1n nu stiino, <,m \Vran gel fö rstått att riHt lJc-
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gagna Slg ar sin seger. Svenskames seger tvang kom11lg Chri

stian, som med on här på 14-- 16,000 man öhcrgått till Nkån e 

och börjat gå a nfallsv is till \'iiga mot ll orn , a.tt genast <lrnga 

sig tillbaka t.ill S:jcllaur1, iör att i stti llct a[dola bären till för

svar för ett vä ntadt anl'all ph småöa l'll e, då man ju ic.:ke visste, 

mot hvilkon plats cletta anfall komme ntt riktas. Hjälptrupper 

öfverl'önl cs till Fyeu [rå n orkobiskopen af Bremen och till f-:ljcl

laml frå n Norge. Kanonpråmar uthtrl cs i Drogel en för a lt 

skyrlrla hufvud staden . 
~l on anfallet p å s lll åönm o u tcblc f. I s tället låg Wm:1gel 

i \Vismar och reparerad e sirra under stri<l en erhållna skador 

från den 1:) änrla till den 30 Oktober . I följd häraf g ick, så

som vi se lt, r egeringens plau , att f-l ottan skulle afskäm konun g 

Cbristians rclrtttt till cle danska öarnc, om intet. 

Den 30 Oktober gick Wran gel åter till sjös, m en som 

kontraktet mollnn cle Geers fl otta och svenska staten nu var 

utlupet och lamlots finan ser ej voro så särdeles gnda, så sog

la<'le Ankarhj elm merl sin eskader t.illbaka till Hollan1l . \ ' itl 

förbipasscrandct gick han in ti ll Göteborg oeh unrlanj agade 

Qye GjedJa, som m ed 4 norska skepp å nyo sökte afskilra sta

den tillförsel fråu sjösidan . 
Själf lät Wrangel sig nöja med att den 31 Oktober in

taga F omem , som återtagits nf danskamc, seglade sedan till 

\\' ism ar , kvarl åg där elen G- 11 N o ve m ber, h varpå han gic.:k 

till s,i ös oeh kryssade i södra Östersjön och sundet don 11-
2:3 s. n1. Wrnngel gjorde, oi'tcr föregi\.ngeu rekognoser in g, on 

Yi sit utanför Köpenhamn , hvarcst han saluterade med svensk 

lösen, dock utan att erh ålla svar. Svår storm tvang h onom 

emell ertid att redan den 23 N o vem ber inlöpa till Wismar fö r 

att lägga fiottan i vinterkvarter och hindrade honom frå n att 

utföra svenska r egeringens p lan att und er cirka en månads till 

förl ägga fl otta n i sundet och där u pptaga tull , för a l t på s[t 

sätt kunna underhålla henne utan kostnad för kron an. 

År 1645 in gick fö r Danmark under dystra auspicier . l 

Jutlanll stod I-1clrnuth \Vrangcl kvar virl vViborg, och storro 

delen a f Skåno var i svenskarn os våld, blott ni\,gra få fas ta 



phtser s[tsonJ Kristian stad och 1\Ialmö ,ucrstodo. Don cbnskn 
rJottan ha<lc lidit ett nlh·arsnmt nodorlag, oeh sta tskassan var 
tom. Danskamos sak syntes hopplös , och nu hlol det diplo
matiens uppgift att ril<kht , hn1d S\'iin1et förgiihos Iörsökt. Den 
H Fol•ruuri lii-16 öppnados umlor fran sk-holländ sk u cm od ling 
l"rc<] sundorha n dl i ng ur i Brömso!Jro. 

:-ron konung Clu·i stian synes hah-n hal't S\'årt ntt gi\. in 
på svenskarnos hårda fordringar. Han hade uniler Yintorns 
lor•p dels inköpt fri\.n Holiancl, c1ols fän1igbyg;gdt några L1.rtyg, 
oe!1 <.;huru <lon !lanskn flottan inp;alumb yar stark nog at t rniHa 
sig mod <len H·cnska, kunde dock on fl otta på 2n f:n·tyg, chr
aJ J-t örlogsskepp, nn(1er H.iksnmiralon (h·e Gjcdda lämna sun
det l'ör att (Jlyorli.irn först~lrkn!ngar till Hannibal Hehostcdt, 
som belägrade (;i>tcborg, och afskilrn staden förbindelsen från 
sjiisid[til. Hednn don ;~ i\laj hade dock amiral .\ nknrhjcl111 an
kommit ln't.n l [oil<tJH1 med skoppen , ()almar 1\yekolu» och 
»Famn » till Göteborg, hYnrost förut lågo ej minJro iin l 2 sven
ska skepp, m cu större elden at dessa synas o:i varit utrnstado 
och bcmamwclc. 

0\·e C+jodda lade sig nu att blockorn Göteborg, mon so
dan oj rnindro än -t af hans fartyg, däribland Jlaggskoppet 
Sophia, stranrbt under den !J årdn storm, som rasad e den 25 
Maj , och sedan den svenska hn[yncHlottan don 22 l\bj ankrat 
å Dalarö r edd och \\' rangels eskader lupi t nt från \\'i smar , fnnn 
han n't.dligast att Liil'vct blocka<1en oc!J skynda till J\:öpenhamns 
furs,·m·. 

l !':l\·erige hade ma n mecl i f vor arbetat på flottans klargö
ring. Ja, man hovpn.d cs till Yånm kunna utrusta ända till ~)0 
skepp, väl försol1l1n lll C<l ammunition. Dessa furhoppningar Yi
saclo sig dock snart allt för sangviniska. Utom den s \·en sk:t lml'
vn<Uiottan skulle en »got1 och väl bcrc<1<1 flotta >> under \\'ran
gols befäl, samlas i de tyska l1amnmne fur att hålla » l~olmn
gen a[ Danmark i sjön och på siun. öar i kontinuerlig otO >> , 
samt dossntom skullo i Sk:1gerak bftllas on konsiderabel flottn , 
som försvararlo GötciJorg och till on god del skilde Nor.t;e och 
Dailnmrk fr iu1 lwanmllm oc.:h gjun1c norskn sjöLuten osäker. 
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»'1\-leclelst r1ossa flottor förmena vi dc dan ska vara att hringtL 
till gorla och reputerliga traktater och fr edsslut» . 

Don 21 Mnj skrihor regeringen till 1\Tmngel , att förenin
gen af <lo båda flottorna icke sii ti<1igt kunde ii.ga rum som 
l'örut var beräknarit (i slutet af 1\faj ). Till mötesplats bestäm
dos Dornlmsch, vester om lU.igcn , och b orde Wrnngcl, dii han 
mottagit r1otta bro!', hegifnt sig dit m ed sin flotta. 

Don sven ska hnfnH1fl ottan kunr1o cmcllcrti<l, him1racl a [ 
en ihållande mohind, icke lämna ~tockholms skärgånl fön än 
den 20 .Juni. 

Don bestod af' 2-± skepp och 3 bran(1 skepp UJHler amiral 
Erik Hynings bcl'ii.l och var bemannad mod nära :\GOO 
man. Do största skeppen voro omollerticl svårhancltorliga och 
kunde under h öststormarna riika illa ut; då man dessutom fruk
tade, att under rötmånadon sjnkdomar skulle nppstå Lland 
don stora bos~ittningen, så uppmanade regeringen ]{yning att 
hemsända r1e fem dyrbarasto kapitalskoppen så snart som 
möjligt. l1Icc1 denna flo tta skulle llyning enligt regeringens 
in stl'L1ktion af <lon 21 Maj gå till segels, och, om den dan· 
ska vågade sig ut, sknllo han uppsöka och slå densamma. 
G i n ge däremot fienden de fou siYt till väga - b vilket vore vida 
troligare - och lade sig utanför Köpenhamn för att hålla 
kommunikationen moc1 i\Ltlmö öppen, borde amiralen blockera 
honom och afbryta hans förbinc1elso med Skåno, läggande sig 
på någon säker plats antingen tnellan Saltholmcn och I-hen 
eller bakom Dragör eller också i Kögcbnkten, m en framför 
allt »fatta , kannlon , så a.tt viigen till Helsingborg och Lands
hona lt å ll os öppen för llon svenska , m en stilngcl för elen dan· 
ska flottan. Om amiralen kum1o försiikra sig om sundet, skulle 
han låta Wrangol gå m oll si n flotta till lilla Belt, h varost denne 
förut borde hafva samlat ett antal mindre farkoster till rytto
riets öfvcr[öram1o. Wrangol skulle försöka lundstiga på Sjel
lnnd, Laaland eller Fyon samt om möjligt bemäktiga sig n ågon 
ort, hvarigonom man skulle kunna hindra all undsiittning till 
Skåno och sätta don ursprungliga planen på Sjelland i verk et 
med hopp om framgång. I sistniinmda fall skulle IIolmntlJ 

Tidslwift i Sjöviiscndet. 2!) 
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\Vran o·el med största delen af sina trn])per gå öher till öame, 
b 

iiJven om man chrmod måste släppa Jutlnnd oeh Holstein för 

tillfiillot, enr1nst han där kunde hålla do förnilmsta fästnin

garna bosatta. Ankarhjelm fiek order yara bored<l att på ll.\'

nings oll or 1\"raugols kallelse gå till Belton oeh göra alarm i 

Sjullnnds hamnar; kom icke sådan order, skulle han st~mtla 

virl norska kusten, hindra til!försC'ln och siUun<1a sk il ja Xorgc 

och Damnark. 
Hedan den () Juni balle en holländsk flotta på -±7 skepp, 

+,300 sjömän och 1,400 kanoner under amiral 1\'iLtcs befäl 

kommit till sundet, konvojerantic 308 kofferdiskepp i afsikt, 

dels att bereda <le hoiländska skeppen en skycl<larl och tullfri 

passago genom sundet, dels att gifvn mera ellertryck fi.t sina 

sändebuds medlarerole. Utan s\'iirdslag Lilltnmgo sig ho llän

darue tullfri genomfart af Öresund. 

Enligt sin instruktion ägde Hy11ing att viclmnkthålla ett 

godt samförstånd mod den nod erländske amiralen och handla 

från r1on synpunkten, att Sverige yore mod <lon nodorländskn 

flottan bäst betjänt, då denna ltölle l'ig stilla. Hyning borde 

afböja hvarjo anbud till samnrkan med donna flotta och hiin

visa dylika förslag till regeringen. .Då Augusti månad mod 

sina stormar och mörka nitLter kom, skulle amiralen segla hem , 

mon ö[vcrläm ua till Wrangol de mora liitthan(ltorlig~t skeppen, 

som knn<le hålla sjön. På hemviigen L>or<lu han söka bemäk

tiga Hig Uotlaml. 
Uneler Yintem hnrlo Wrangol Yarit syssolsatt mo<l ntrust

lling och bemanning af sin af 23 örlogsskepp och ett bmnd

skl'pp bcståemlo I-lotta, galleoter och andra mindre rartyg obo

riikna<lo'''). 8törsta svåriglJOton bestod i att sknffn folk. För· 

gäfves sökte Wrangol mot höga värfningspcn ningar ansknfla 

Hil.dant i Holland. Från StocklJOlm Jiclc han ()[>0 biitsmiin, 

men regeringen uppmanade honom att hiilldro låta ett par 

skepp ligga, än att botunga staten mod högre underhåll för 

"') Sta<lon Stralsnml utrustade litvon ni'tgra Hkopp I:Ur att hållrt sjön 

ron Cr?m danska kapare. Till dora~ bestyckning lilmnade \\'rangol ett an 

tal k:cnonor. 
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viirfning, i nödfall kunde han nyttja några danska b<'ttsmän 

på hvart skepp. \Vrangol uppmanneles id'von att tillse, Jet ej 

några förrä!lare smögo sig in bland do värfvade. Denna var

ning visa<lo sig icke vara öfvorfiörlig, tv oj långt därefter blef 

on pomeranare, vid namn Johan Greff gripen och tvingad att 

bekänna, det han mod tillh:jiilp af två i:l. k. holvetesmaskiner 

hart för afsikt att sätta eld på el e båcla amiralsskoppen » 'l'ro 

lejon » och ''Dra ken >>. För <lotta clå<l bloT han lcfvando brii.nr1. 

Emollorti<l var Wmngel otålig att snart m komma till 

sjös, men rogeringen uppmanade honom att väntct till Hyning 

kunde förona sig med honom, s~\ att Wrangcl icke skulle bchöfva 

utsätta sig för någon onödig risk. Blott om danska Jiottan ginge 

till Göteborg, skulle \Vrangel göra »alarm på öarne och så

Jum1a elivertera f-i enden därifrån >> . 

I April företog Wrangel med 7 skepp en rekognosering 

af c.le (lanska öarno och i moclio af Maj gick han åter till so

gels [ör att förona sig med Hyning, men då don svem:ka huf

vucHiottan icke stod att finna, beslöt lwn att göra ett anfall 

på Burnhollll. Den 0 Juni bosatte han under hot af beskjut

nmg utan motståncl stadon Nexö å Bnrnholn1s ostkust. Se

<lan Wrangol fätt förstärkning från Horn, diiribland on ston

mörsare och en annan mörsare, anföll han slottet Hammar

hus, so n1 redan don l(i Juni måste kapitulera. Den 29 Juni 

härjacles tlottan af en svär storm, moll <lon påföljcl att två 

skepp: .~ramla Fortuna och Stormaren samt en galloot stran

dade. Ornen och gal leoten Postiljonen blofvo afmastade och 

sprungo läck, lwarJör de sändus till Stocklwlm för att repare

ras. I slutet af Juli åtorkonuno dessa. 

Först Llou ~O Juni länmade l~yniug Stockholms skärgård, 

med flottan indelad först på två, men efter föreningen med 

\Vrangel på tre eskadrar. Emellertid möttes flottan äfven nu 

af vidriga vindar, sä att don icke inträffade vid Bornholm förr 

än don ö:e J nli, efter att dock först med tillhjälp af landsatta 

trupper lmfva intagit Visby. "0/yssnämnda dag ägde förenin

g~n moll~m Hynings och IVrangels eskadrar rum. Arven Hy

mngs eskader hncle un<Ior stormon afsovtirclt förminskats; si\, 
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hade \\'estorwik strandnt på Bornholms-kusten och Arken, ~Iars 

och Andromeda blifvit så lii.ck, rrtt do m<hto :'ttorviincla till8tock

holm för ntt repareras. Flottan kYrrrlåg Yi<1 Bornholm till den 

12 Juli , då don enligt amiralernas uoslnt gick till Dombuseli 

för ntt proviantera, t'lock hallo don 7 Juli två skepp (C;1l1nar 

Nyckeln och Kattan) clotacborats till Falsterboref för att i:lkt

taga elen danska flottau . Don 1--l- Juli ankrnrlo syonska flottan 

Y id Dornhusch . 

Hed an vid Bomhol m hade Ity ni ng mottagit tro brcf l" n'\. n 

Horn nf elen 30 l\laj, li och 12 Juni och nu seuast ett bre!' 

af den 10 Juli, däri Horn ifrigt uppmanar Uyning att hin<lra 

öfverfarten från Sjelland till l\lalmö, framh ;\llancle, att allt bo

ror på samvorkan mod flottan och ntt rlärl"ör ntan henne intet 

kunde företagas . I sitt sista brd fd1gar han, huruvida ej pro

vinnton kunde afhämtas, sednn flotian tngit sundet i besitt

ning. Hyning svarar, att lwn i enlighet lllcd sin instruklion 

skall göra allt, bvad han kund e, utan att ri skera flottan, men 

](all ino·ontino· lofva förr än han skaftat sig noggran nare hm-
c . ' b b , 

slmp om farvattnet . Det meclförLla rojökortet vågade h~n ej ~it<t 

på; officerare vid f-lottan haclc förl-dnrat det mycket lelakt1gt. 

Horns förslag att transportera provi<mtcn till s nndct, iörl.;::1star 

Ryning bostämdt, framhållande att sjötolkat elen 13 Mn], då 

amindon reste från Stockholm, ej hade proviant för mora 

ii n 2 månaller (ch nr u Jlottnn enligt i nstrukti oucn al' den :21 

:\lnj bort l1ah-a proviant för !re mi'tnnder), och ntt sorl:\11 dess 

nio veckor förflutit. 

Den Hl Juli erhöll HvnilJ<•· ett brcf In\n I:fom mo<l ~i llllll 
J ·":> 

ifrigaro uppmaning om biträ<lc. AndtJigen <len 23 Juli iir 

provianteringen af:;lutnd, och iiottan liittar nnknr utanför :\[öo,n. 

Följaude dag gick fl ottan till Stcvens Klint, linn-est kl'l gsrad 

höll s. H är beslöts, att skeppsmajor Dn QuAsnes moll U skepp 

skulle söka bemäktiga sig de båda pråmar och beskjula 

dc blockhus, hvilka danskarue lagt ut i Drogdon i afsikt att 

förhindra fientliga fartygs genomfart och bero(la on tryggacl 

passage för egna. Öfverste Hamilton skulle med ~lla ~ottan s 

cspingar utföra on landstigning, för att sätta s1g 1 bes1ttnmg 
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af blo c:khuscn oll or i nö1Hull brii nna delll . ]1'öljando llag heslöts 

doc.:k, att anrallot skull e uppskj utas, till dess mau g jort sig 

b~Utre un(ler rätt<J d Olll djupförhållandona, på det utl Jurtygen 

ick e måtte iil\,enlyrn~. Don :Zii Juli skrefs till amiral \\' itLc 
' . ' 

och :llnintlWjtnaJJt Certzon siindcs för att muntligen förskafra 

sig uppl_ysJJingm om farvattn et . Från don 27 Juli utsattes 

lJrarj o uatt rid Dragör upp mot pråmarne on vakt p [L -± h 5 
skepp. 

Don li .\..ugu'-lti lwgar sig nmirnl Hyuing och genoml

major Wrangcl lill [ilitmarskalk llorn i Skunör för att ö[ver

liigga on1 Malmö· s bcliigrin g. Amiralen vägrade att lägga flot

tan mollnn J\lulntö oc:!J SaltliOlm en, men förklarade, att IJottan 

skull e kunna närma sig så mycket att IIoms läger vore skyd

cladt från sjösidan. 

Yitlmc beslöts, aLt \\'ra n gel Lorrlo göra en di version mot 

1l e danska öarno i Stora Belt mod rytteri och fotfolk och un

<1erstöc1_jn s af nm ind .AnbrlJjulm, som skull e segla Jrån Götc

borg med ! t af de cl iirnmmde skeppen och sed au löpa in till 

Chri~;tianspris. D etta förslag kom dock icke till utföraudc, 

möjligen i följd af Oxonstjcrnas brof till Wrangol af don l 

och li Augusti, tliiri ban n'\ <1er till ntt uppskjuta »desseinen 

mot ö:truo till bitttJ·c occussio n >> och att hå lla Jiottan samlad, 

enilr freden är nii.m fiJrestå.cmlo. 

Don 13 . \ugTtsti 1()--J.:) idslutados fl·odon i Brömsobro, bvar

igonom Snrigc or!Ji.ill oinskränkt tullfrihot i Öresund, J oml

land , lierj oda len, öarne C:otland och Ösel samt Halland pä 

3U år. 

Att J (j--1;) [m, krig c_j kom att lä mn a en vinst, som kun

nat motsntra do stora rustni11garne och f-)\'Crigos öl"verlägson

lt ct, torde få till skrihas c:j blott den s \·onsko amiralens lång

rmmhot ociJ försigtighut i ri.irclscmu, utnn ärven drottningen , 

som till h varje uri :::; ar-Letade p[t ett lwstigt fredsslut. Så skref 

drottning_·en rcclnn <IC'n 2 Juli t ill Hom R.)' llino· och Carl Gu-
~ ' b 

s ta[ \\rrnugel, att ll<l goll t lwpp om ett fred] igt utslag på un-

clorlJHudlingaruo Yi<l griln.sou funn es, de borde hålla inne mod 

alla Jicntligheter. 
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Vi lm[ va sålunda sel t, huru den dunska flolta 11 ge 11 om 

sograrno vid Listerdjupet och den oal'gjorcla stritlen på Gol

borger Hcijde lyckats Vtirna silt lands oberoende, och huru 

Danmark, då dess flotta ej längro är i ståucl. att bestrida don 

svenska flottan herraväldet på Östersjön, och dess armocr fur

gäfvcs sökt besegra de svenska, ser sig tvungen alt ingå på 

don store Oxenstjomas hårda fredsvillkor. 



UPPSÄ TTNINOSVERKST ADEN 
vid Bergsund. 



UNDRE MASKINVERKSTADEN 
v i d B e r g s u n d. 



PANNVERKST ADEN. 
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Våra leverantö1·er af sjökrigsmaterieL 

V. Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag. 

Borgsund har gamla m10r. Redan år 17G!! anlade en 
skotte, Thomas Lewis, därstädos ett gjuteri och från hans tid 
k\·arstår det solida stenlms, som än i dag utgör disponentens 
boställe. Y orkstadon gick sedormera genom flera cgarcs hän
der tills den år 1868 in köptes af g rosshandlaren A. W . Frc
stadius. Efter hai1s år 18(i7 t i made frånfälle, billlad es 1870 af 
arfvingarnc <le t nu varande Borgsund s m ekauiska yorkstad t~ 
aktiebolag, so m på m[wgfaldigt siLU uppchifvit och utvidgat 
rörcbon, så att den inom sin bufvudbranch är den största in
orn landet, och med anlitamlo af endast egna hj älpkällor till
verkar allt för våm moderna pansarbiUar, som faller under ra
mon J'ör en nwkani t~k verkstads och ett vads verksamhetsfält, 
eller m eLl andra ord: fartyget komplett mod maskiner, pannor 
och inredning. 

Ett mmat område, inom hvilkct verkstaden gjort sitt namn 
kändt och berömclt, ii.r brobyggerict. Inalles 7G2 järnvägs
och landsvägsbroar h a fva 10\·crerats till staten och enskilda , 
och bland dessa broar återfinn a Yi dc flosta af betydenhet in
om landet. 

Vid Finnbocln, bchiget invid Stockbolms saltsjösicla, an
Jaoe bolagot år ltl7-± ett varf mod verkstäder samt on slip för 
uppbalning och reparation, all t afsodt för större fartyg. 

Vi ingfl. uu ptt en bcskrifning af verkstäderna vid Berg
sund och Finnboda och hiiu ,·isa för den skull till fl.tföljande 
plankartor, som utvisa de olika byggningarnos inbördes läge. 
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Till Bergsund kommer man littL l'rtm llllrvutblmlens roen
tralaste 1lelar medelst antin gen ångslupsliuie elle r eloktri :;ka 

spårvagnar. 
Vid inträdet på vcrkstadsomrh<1ct har man kontorsbyg~

nadou till vonstor och gjuteriet till höger. Om vi börja med 
don föna, kommer man först upp i en hög hall , i llvilken fin
nas upphiingcla molleller till do flosta vicl bolagets verkställer 
byggda fartyg. Det är on stor och onekligen intressant sam
ling. Utom en hel c1el bekanta namn hån vår handels- och 
skärgårdsilotta so vi många som tillhöra örlogsflottan , såsom 
>>Alfbilcl» och »Gunhikl», byggda redan 1862, »8kjöhh och 
"Feuris », chefsfartyget "Drott », l:a klassons kanonbåtar " Hota », 
>> Skäggalll» och »Ska.guh , l:a klassons pansarbåtclr »Thu]o , , 
»Oden» och »Th or», torpedkryssarn c » l'silander» oeh • C Ia os 
Uggla» samt torpedbåta.rne » ~lumin » , »Freke>> och >>Go re ». 
Vidare förekomma bland utlänl1slm mun n tviinne ryska krys
sares, finska isbrytaren »Murta:ja», flnska lotschefsfartyget »Elc
könn», ett flertal oljebåtar för Kaspiska hahet, ångslupar och 
bogserbåtar till Ryssland m. m. 

Rnndt kring denna hall äro chefernas rum samt dc r~· m
liga och ljusa rit- och kameralkontoron belägna. 

Från kontorsbyggnarlen komn1er man direkt till dc där
med sammanbyggda maskinverkstäderna, af ln-ilka yycr ä ter
finnas bland plauscherna. 

De utgönt hå våningar; den nedre Iör cle tyngre maski
nerna och den öfre för lättm-o arbetsmaskiner samt för \'Crk
tygsafdelningon. Hela komplexet är nynppfördt på samma 
plats som den gamla maskinYerkstadeu , och skedde detta så 
att driften ej ens tillfälligtvis behöfd c afbrytas. Järn och sten 
ingingo som hufvndsakliga. materialicr , golfvet i öfrc verk
starlen är laglit på järnbalkar, emellan lJyiJka äro slagna 
betonhvalf. Byggnaden är således uranclfri . Det hela gör med 
sina stora fönster, lätta takstolar och hvitn yäggar och tak ett 
s_ynnerligen ljust och angenämt intryck. För ventilation och 
uppvärmning är väl sörjdt, och arbctamc hal'va rymliga tviitt
rum med omstjälpbara handfat samt plats för ytterplagg. 



r 
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l\Lecl afseende på maskinerna, deras uppställning och kraft
tilll'örsol iir allt ordnacH på modernaste vis, och liings bola 
clou nedre 250 fot långa och 60 fot breda verkstaden löpa tra
verser, som förmå föra arbetsstyckena till bvar särskild maskin, 
hvarigenom mycket m·bcto och tidsspillan undvikes. 

Uppsättningsverkstaclen, så tilltagen att plats flnnos för 
byggandet af de största maskiner, utgöres af ett 100 fot 
långt och 60 fot bred t, sig till maskiH verkstaden öppnande 
tvärskepp. En väldig lindrifven tvaverskran om 26,000 kg:s 
lyftkraft ses nästan jämt igång med att förflytta tunga arbets
elular till alla ti.inkbara platser i verkstaden. Några af de allra 
största arbetsmaskinerna hafva här sin plats . En af plan
scherna ,·isar oss här pansarbåten "\Vasas» maskiner i det när
maste färdiga. 

De millt emot belägna suickarc- och timmennausverk
städcrna i två våningar, med ö[vorl iggande utslagsvin d, äro 
nyuppförda samt rikligt försedda med såg-, l1y!iings- och andra 
för träbearbetning erforderliga maskiner .· 

Smedjan, luttig och ljus , men sina änghammare och här
dar, och den utanför liggande spantplanen, försedd med plåt
bockningsmaskin samt en större hydraulisk press, är äfven den 
nyaulagd. 

Tackjärnsgjuteriet, som utför arbeten oj blott för verk
staelens behof, är utvidgadt samt tillbyggdt med tvännc flyglar 
iune!Jållancle motullgjuteri och renhus. Emellan dessa ligger 
g j uterigårclun med plats för de till formarn c använda »fiasko ma , . 

Som nämnd t är bafva alla nu uppr:iJmade verkstäder ny
byggts, och som detta skett sedan år 1897, kan man förstå, hvil
ket rastlöst nydaningsarbete här pågått; också är ti!Uöljc h ära f 
samt geuom inköp af moderna arbetsmaskiner verkstadens till
verkningsförmåga betydligt ökad. 

De återstående, nämligen pann· och kopparslagareverk
städerna äro väl försedda med do maskiner, som moderna ar
betsmetoder kräfva. 

Fackmannen lägger i kopparslageriet särskildt märke till 
en kraftig hydraulisk rörbockningsmaskin af verkstadens egen 
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modell. Den gör den cljes svåra och tidsödande böjningen 

al grofva stål- och kopparrör till en jLlmförclsevis lält sak. 

I pannvcrkstadcn sker så långt möjligt är all nitning 

liydrauliskt. Den ii.r v~il rustad med borrmaskiner för vnn liga 

pannor och dessutom är uyanskatrad on synnerligen effektiv 

sexspimllig borrmaskin, elen enda a[ sitt slag i landet, för till

verkning af don af tlottnn antagna pmmtypen al" Yarrow::; kon

struktion. Diktning och mejsling sko moclolst presslut"tsvc:rk

tyg. HiLr äro äiYen imyn)(1a de för tillverkningen af verksta

dens behof af bultar och nitnr strängt sysselsatta maskinema, 

samt lnftkomprossom moLl tillhörande accumulator. Trycket 

på pressluften iir 7 atmosfcror. 

I tvänne rymliga skjul, syunerligon välhchöfliga i vårt 

strilngn klimat, Jitm as treune hii.ddar för nybyggnad af fartyg 

intill 2-±0 fots längd. Det största fartyg, som byggts vid Berg

sund, hade dock en lllngd af 292 fot, n1on detta måste byggas 

i tvänno delar för att kunna passera Stookholms sluss. Lik

som i öhiga verksUteler äro i dessa skjul framdragna ledHin

gama för hydrauliskt tryck och press] ur t. 
Bortom clot större · båtskjulet ligger en mekanisk npplml

ningsslip för fartyg af intill GOO tons egen vikt. Afven hit 

uro pressluftledningarna framclmgna samt göra gorl tji:i.nst Yid 

reparationer. 
\' orkstadon äger god t kajutrymme Jör ropm·cntor och för 

fartyg till vinterkvarter - man kan ofta räkna till ett 30-tnl 

- och till deras tjiinst finnas uppförda bodar för förvar!ug ar 
inventarier. 

Hittills hafva alla :whoten Hir broar och takkoustruktio· 

ner utförLs uneler har l1immel, men nu ~lr ou tidsonlig stöno 

broverkstad uneler uppförande. För broar anviindes enbart 

hydrnulisk nitning, och hur genomfördt detta system är kan 

man förstå, enär verksladen har sin egen järnyi.lgsyngn moll 

fullständig installation för hydraulisk nitning, och donna vagn 

skickas mcr1 öfverallt där en jilmvägsbro skall sättas upp. 

InYid smedjan li gger don hydnmliska anläggningen mod 

automatiskt pum]WOrk och viktaccumulator, lovororande vatteu 

under 100 atmosferers tryck. 
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JiimYtigsspår iiro öfvcrallt frumdragna HlOm vcrkstads
omr~tdct och utsikt torde finnas till framtida anslutning till sta
tens :jiirll\'iigsni:Lt. 

En elektrisk central förser verkstaden med bågljus, för
ölrigt an vändes lysgas. 

Arbetarnos nntnl varierar mellan 600 or:h 800. På bola
guts invid vcrkstadsomri'tdct bcliigna stora tomter Jinnas en 
mängd bostätler för tjänstcmiin ocll arbetare samt en paviljong, 
inrymmande, utom en större samlingssal för arbetarna, deras 
bibliotek, rum för kaptener, läkaren, och en treflig restaura
tionslokal med moderata priser, afseeld för tjänstemän och be
sökare vid verkstaden. 

Chof och öfveringeniör vid Bergsunds verkstad är sedan 
1890 \Y. Jacobsen. 

Finnboda har ett vackert läge på södra landet alldeles 
im·id Stockholm, och man konuner lätt dit ut med ängsluptlr 
från slussen ollor ock landvägen. Varfvet har allt sedan sin 
anläggning gått raskt framåt i utveckling, så att det nu utfOr 
de mest omfattande nybyggnader och reparationer. 

Secbn man, kommande från staden, passerat en del af 
deu långa kajen, finner man kontorsbyggningen san1t ritkon
tor, snickare- och timmermansverkstaden samt Lakom dessa 
slipen och stapelbädden. 

I följd af Stockholms sluss ' otillräcklighet har bolagot 
här måst sträcka kölarne till de allra största fartygen, såsom 
pansarbåtarue »Thule», »Oden», >>Thor» och ».\\Tasa>>, isbryta
ren >>Murtaja » m. fi. 

Öfver stapelbädden, som hvilar dirokt på berggrunden, 
och med en sjöbädd fortsätter långt ut under vattnet, äro upp
förda tvänno kraftiga trawrser, som medelst elektricitet för
flyttas utmed hela byggnadsplatsens längc1. De kunna tillsam
mans lyfta elen tyngsta pansarplåt, och på planschen, visande 
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pansarbåten »\\' asas •> sjösättning, !:lO vi nnorcluiJJgon för do=-!:la 
tm verser, och var den den första hi.lr i Iamlot n p p för< b. 

SJ i pen ligger jämnsides med stn poll>ildclen och (hi l"n:s n r 
ett hydrauliskt mnski uer i, arbotaitdo med ett try ck at l 2: ) 
atmos rerer samt förmår upphala furtyg om 1+00- 1500 tons 
egen vikt. Den hm· varit och i:ir fortfarande lifligt anlitad, i 
det cirka 80 slipningar nrkstidlus om året. För arbetena å 
sl ipen och stapelbädden äro dc moderuasto anordningar vid 
tagna. Så äro ledniugar för oleklrisk borrning, för presslull
och hyL1ruuliskt tryck M vor allt framdragna, s::m1 t dessutom 
axelledn in gar för lindri[na portnbla borrmaskiner, som särski!<lt 
väl komma till allvändning för borrning af pansanliick, pro
pellerstöd och hylsor m. n1. Med pressluft utföres hufvllilsak
ligen diktni ng och mejsling S;tmt uitning på clj cs oåtkonJ
liga ställen, t:v så långt sko kan anväiHlcs först och friimst 
hydraulltik nitning. 

Don hydrauliska anläggningen arbetar mecl ] 27 atmosfc
rers tryck samt är utförd af bolaget, som rlossutom levorerat 
dylika anläggningar till andra verhtiicler. 

Ofvanför slipen ligga vcrkstal1sb~'ggningnma, som iiro 
försedda med alla för plåtarbeten och pannrcparationcr erfo r
derliga maskiner, såsom klipp- oeh stansmaskincr, hy Har, l1ydnm
liska pressnr, rikt- och bockningsmaskiner nL m. , samt inrylll
ma smedja med ånglmmn1nre samt en Uinskim·orkstn.cl , SOI1l 

kau utEöra oml:attnndo mnskinreparationor. Där bakom ligger 
spantplanon. 

Utmed kajen bortom stapelbä(lden ligger on si.irskilcl bygg
nad för en så stor utslagsplnu att fartygens konstruktionsritning 
cli.ir uppritas) naturlig storlek Vidare Jinnes utmed sjön upp
lagsskjul för briicler och bjelkar samt hingst bort ett. fullsttiu 
digt sågverk och IJ yf-lE'ri, som, utom det ntt det förser Yorkstu
den med cliicks- och Hilllan plank, li stor m. m., äfven utrijr 
enskilda beställningar. 

Arbetsstyrkan varierar m ellan -!00 och GOO man. 
Yorkstadon äger lossningsplatser för haverilaster samt en 

kajsträcka uppgående till en kilometer , däri inboriiknndo rlc på 
ömse sidor om slipen utgfLencle piererna. 
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För ly ftning i och ur fartyg af stö rre tyngder, sasom 
pmm or, pansarpl åtar och kanoner, finn es en kraftig snxkran 
med ångsp ol. En järnväg leeler frå n kranen till verkstä!lCl'll<l. 
\ ' m· h· et u p plyses me el clcktrislw bi\ glam por, hY i l kas (lynalllo 
drifvos a l' verkst::ulsmu skin on . En särskild dc Laval s turbin
<lynamo ombesörj er lJ clysningou vid slipningarne. 

l' å den bakom yarfsområ1lot behigna höjden syn es d ispo
nontens villa, mod hiirlig utsikt öfyer den lifliga scgcllc(lc lt. 
Vidare en villa lör Ilottnn s kontrollernndc ingeniörer samt en 
f ii r Ynrh·cts byggmästare. Mod utsikt öfvor lmfvud starlen ligga 
på samma höjd bosttidcr för tjiinstomiin och arbetnro samt ett 
\illi gt besökt vänJshus med a fcl elningur för tJänstom~in och kap
ten er , Jör styrmiin och maskinister samt för ~ubetaro. 

Bolagots a lla arbetare ha l\·a fri läkarovård, äro olycks
fallsl'örsiikrado samt hafva ege n sj uk- och begrnfningskassa . 
Mu sikl,Jt rcr Jinnas såväl vid Borgsunfl so m Finuboc!a, hvilkas 
unelerv isning bekostas af bolaget. 

Ch of W r Finn bod a s i i p och var f är sodan 188 1 ingeniO r 
Knut v . Sohm nlcnseo. 

Bolagots styrelse utgöres af vcrkstiillamlo flirektöron Otto 
Fres tad in s snmt genoralkon sul Albert Starck och O!\·orste Ebbe 
v. H ofsten . 
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Några uppgifter om vår flottas första 
to t· p ed båtsfö rstö rare. 

Sedan innevarande års riksclag beviljat ett anslag af 
1,212,000 kronor till anskaffande af en torpedbåtsförstiinue, 
har K on g l. .Mari nförvaltningen infordrat an bud på leverans 
af ett sådant fmtyg från de förnämsta skeppsbyggeriflnnor 
inorn denna branc\1. Det fön1olaktigaste anbudet afgals af 
den !ör sina konstruktioner af torpoclbåtar och torpellb:\ts
förstörare vtlrlclsberörm1a firman Y arrow & O:o i England, och 
med donna lirrna har kontrakt nu afslutats om leverans af <len 
för vår fiotta första torpedbåtsförstönuen, hvilken senast den 
l-! Rovomber ntlstkomman<le år skall vara färdig att levereras. 

Ur le\'enmskontraktet hämta vi följam1e uppgifter röran-

r1e fartyget: 
Längd öfver allt 

Bredel 
Fart under ett oaf!Jrutet lopp af 

en vikt af 3:) tons .. 

. 220 ft. 3 in. 
20 )) (j )) 

3 limmar, förande 
31 knop. 

Kolförråcl omkring . ... .. . . . . . . . . .. . . . .100 tons. 
FarLyget byggc·s a[ stål och är indeladt 7 genom vat-

tentäta skott skilld:t afdolningm. I-har och en af llessa för
ses med dels en ängejektor me([ en k8pacitet ai t)() tons per 
timrnu, och dels ou 6 inhandpump, som arbetas från däck och 
har sugrör direkt till hvarjc afdelning, byarigenom slussven
tiler å de vattentäta skotten undvikas. !\led afseende på läns
anordningarna synes detta fartyg sålunrla blifva synnerligen 

väl tillgoclosedt. 

l 
l 
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Mod all utrustning och lwlft kolförråll omhonl skall far
tygets metaconterhöjtl icke vara mindre iin 2 ft. 

l'ropellermaskiuoma, som utgöras af två trippelexpan
sionsmaskinor, clrifvando ln'ar sin trobladiga broJJspropellor, 
lmfva lrvardern fyra cylindrar. IIDgtryckscylinr1crns r1iamotor 
20 1

/ 2 in., mm1eltrycksoylinderns 31 1j., in. och do bårla li\p
tryoksoylinclrarnas 3.+ in. Slagets bug!'! skall vara ] ft. G i ;~. 

Den för maskineriets rJri [vande ortorderliga ångan fram
bringas i fyra vattenrörpannor aJ' Yarwws patent nJo1l stål
tubor, konstruerade för ett bögsta arbetstryck af 2:)0 lbs. Don 
totala elclyta11 skall utgöra li3,ll00 kv.-ft. och rostytan 220 kv.-ft. 
Hostons liintu1 Iitr icke öfverstiua 7 1/, rt . 

~ h "> . 

För att tillrälligtvis ytterligare kunna u p p el rifva fartygets 
fart komma två af pannorila att förses me1l såclnn anonlni1w 

~ b 

Jör oljeulrlning som af firman Yarro1\· & C:o blifvit anbringad 
i't clo för bolländska !lottan nyligen Jeycrerarlo första klass tor
ped bf1.tarne. 

Förutom do båcla propellonnaskinerna kommor fartyget 
att försos morl flera auxili~irmaskiner, niimlig·eu en "enerator 

< b 

för inre och yttre belysning·, evaporator och destilleringsappa-
rat, styrmaskin, ängspol samt luftkom pressionspum p. 

Fartyget skall konstrueras för att föra en bestyckning 
al' tvfl torpedtubor å diick oeh fyra -!5 cm . torpeder samt G 
st. 57 mm. knnoner med 1,200 skott. Bestyckningen skall 
emellertid icke levoreras af 1'1rnJan YmT011· & C:o, utan rlonna 
Hmw åligger ondast att förse fartyget mer! erforderliga för
stiirkningar och sftclana anordningar som erfonlrns för ohan
niimncla bestycknings anbringande. 

Fartyget skull i mo das för on bcsiittn in g beståonde af 1 
chd, -! officerare, ö undoroffJcornro , D umloroHioorskorpralor 
och -!G man gemenskap. 

. För ehoten skall särskild hytt anordHas och om möjligt 
Mven för offlccramc, men om detta icke skulle låta sig göm, 
skola sofplatser, omgi.fnn al' rlraporier, an,JrJnas fiir officerare 
i gunrummet. Umleroflioeramo skola haf\•a. sin särskilila mes~>, 
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Ocll l t Sln 1ll f·o"rses med liknande anordningu1·, rnans ;:ape s nun • c 

som !'t \'åra öl'rign fartyg förefhuws. 
Fartygssida, skott och öfrigt :järnverk. inom bonls skola 

förses med korkcementering för att göra lart~·get beboel1gt 
vi 11 tertifl. 

I det oh·anståenclo bafva i största korthet angif'vits (lo 

viktigaste uppgirtema bctridfandc vår förstling a[ donna t~'[l, 

bva.rs uppträdande inom flottan tonle emotses mod allmant 

intresse. 
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Torpedbåtar leverer·ade till franska marinen 
från Normand & C:o, Havre. 

Från M. M. Augustin Normand & C:o i Havre hnl'va ny
ligen lovorera.ts till franska ma:·inen tviinne lJOpa.nsr,l.dc torped
båtar, >>~irocco>> och >>Mistral >> , förseelda mod samma sla,c~;s 
mask i 11 och pannor som »Cyklon o». 

Försöken mod dessa båtar orbjötlo siirskildt intresse pit 
gr u n d af de stora tyngder, som båtarne förde. 

Dimensiouoma äro: 

Längd i V. L ................................ . .. .......... ..J.J,s m. 

Största bredd på pansaret .... .. ...... . ......... ... -l,ss " 
Nickelstålpansaret skyddar maskiner och pannor samt 

har följande utsträckning: 

Vertikal bepansring från 20 cm. umlcr V. L. till diick. 2ö mm. 
Pansrade tvärskeppsskott för och akter [rån 40 cm. un-

der V. L. till däck: .. .. .. .. . . .. . .... . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. :20 » 

Vortikalt pm1Sar till skydd för styrmaskin m. m. öfver 

däck ........ . ......... ..... ... .... ..... ..... .. ....... . .............. . ......... 2i> » 

Däck och luckor ............................ .... ...................... .... . ' u 
Deu sammanlagda ökning i vikt, som betingas af pan

saret, skroEvets förstärkning rnidskopps samt af en ihldii':\; 2;) 

cm. hög köl, som sträcker sig hings h alf va fartygets liingd, af
sedd såväl till att ytterligare stärka skrofvot som ärvon att 
hindra rullning, uppgår till den anmärknings\'ärdt höga sum
man af 2-l tons. 

Skrofven äro mycket starka, hvilkot Jramgi.ck af eit mil:ls

öclo, som hände en pansarskydelad torpcclb[tt af alldeles samma 
'1'-idskrift i Sjiiviiscwlet. iJ() 
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konstruktion som dc ifrågavm·anelc under en proftur utanför 
Loricnt, i elct att bftten mccl 23 knops fart under tjot:ka riLncle 
mot en ötvervaLtcnsklippu. Flere man skalbeles Yid stijtcn, 
mon fmLvget blci icke på annat Yis skadndt än att omkring 
7 meter " ~f förskeppet krossades, oeh b iUcn bi er bogsera< l i 
ham11. 

Båtarne mod förde umlcr pro[tnrcrnn sådana tyngder att 
deplacementet motsvarade cleras verkliga llcplaccmcnt nn•l cr 
tjö,nstgöring (Sirocco 177,0 ton s, Mistral 178,7 tons), ett r.uda
rin gssätt, som nurnera ständigt tillämpas inom fran ska mannen . 

. Fullkraftspro[vct, som varnrlc i -1 timmar, utfördos så
lunda, att farten l timme i strLick hölls vid 22 knop, därefter 
h ögsta fart under l timme i sträck, och 22 knop under de 
tviinne sista timmarne. 

Kontraktet stipulerade 2G knop, mon under don timme, 
clå maximumfart skulle göras , uppnåtlues i verkligheten af >>Si
rocco )) 28,3 knop och af »Mistral» 28 ,1 knop. 

I botraktande af att >Cyklonc >> (opansrad 1-11 tons dcpl.) 
vid profturen gjorde en bögsta fart af 30,7 knop,. måste o[van
ståencle resultat anses såsom i hög grad anmi:irkmngsvänlt och 
synes af detsamma fram gå, att det är möjligt a:t åt torpcubå
tar och destroycrs gifva ett afsevärdt skydd af pansnr, utan 
att Lu·tcn behul:ver nämn värdt ne(lsLUtas. 

]) å do bestämmelser, som tillämpas vi d profturer med 
l'ran ska torpc<lbtittlr, erbjuda åbk illigt al' intresse, mcllelcla \'i 
11är n i\ gr a uppgi [ter bctriiffanclo dc från ~ ormands verksLLiclcr 
Jcycrorado torpc(lbåtarno N:ris 2 12- 216, äh·onsom rörallile <l e 
prof <lessa underkastades före emottaganclct. 

})o karaktäristiska egonskapema h os dessa b[ttar, !Jyillm 
numera t jäna såsom typ vid nybyggnader mom fran ska ma-

rincn, äro: 
Längd i ' l. L . . . .... .. ... ...... ... .... .. .. . 
Brodd i V. L. 
Atörsta bredel 
D j upgi'tcnclc, för 

D:o akter. 
Deplacement ... 

37,0 m. 
4,030 )) 

4,200 )) 

] l \1 o )) 
2,n20 )) 
8 () ,G tons. 

l 
\ 
r 

i 

l 
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Båtarne hafva en fast stäftub och en rörlig däckstub 
akterut för 38 mm. torpeder, af hvilka två stycken ingå i ut
rustningen . Förutom nödigt utrymm e för manskapet finnos en 
kajut och 2 byttor för officerare samt en mcss med två britsar 
och plats fiir hängkoj er för uncleroUicerarc. Kolboxarne rym
ma 12,G a 13 tons kol. 

strålkastare Jinnas icke, m en för den inre belysningen, 
s ignal eringen , båglanternor m. m . användes elektriskt ljus. 

För fartprofven g~illllc följ ande föreskrifter: 
En mottagningskommiss ion i Cherbourg skall försäkra 

sig om att skrol'ven, maskinerna och öfriga installntiouer inne
J w f va kontraherad e egenskaper, och skall b varje båt för detta 
iLnehmål undergå följ n n de prof: 

1 :o) 8 timmars prof med moderat fart (1-1 knop). 

D etta första prof har till ändamål att utröna kolåtgången 
pr engelsk mil Yid 14 knops fart och att dymedelst bcstärnma 
don k vantitet kol , som b ehö[ves för att kunna tillryggalägga 
l ,000 engelska mil med denna fart. Torped båtarne skola un
der de tta prof vara nedlas tade på sätt vidfogade viktfördelning';') 
utvisar, och skall sålunda allt, som ingår i leveran sen, vara 
ombord , inneharvande rätt Yikt, och öfriga tyngder antingen 
Gnnas ombord in natma eller ock ersättas med ballast. Den 
odisponerade vikten skall icke ersättas. 

Signalmaston skall vara hLlld och stufvacl på däck. 
Profvet skall utföras med on fart al' så nära som m (ij

ligt H knop, och skall det härför behöfliga slagantalet utrönas 
genom en preliminär löpning på elistansmiL 

Kolåtgången pr till ryggalagd engelsk mil viel exakt H 
knops fart beräknas mod ledning af kolåtgången under don 
vid profvet anvämla m odoUnrten på så sätt att den senare kol
åtgången multipliceras med kvadraten p å förhållandet m ellan 
14 knop och den använda medclfa rton . 

*) Denn~ :tillhör leveran sbeRt.iimmel sem~ fii r en n :'1got RCJJ~rc leve• 
re rad b:'it om 3,5 tons HWrrc deplrtecment. 



Vikt f önlclning. 

Tvno·Ller 
" " 

-y;lgilen<le l Ej ingä-~ 
i levemn- ende i le- 8nm111a. 

Skrofvot med inredning .. .... . ... . 

Tillbclliir ........................................... . 

j\faskincri för fartygets framtl r ifJ1ing. eva-~ 
.. poratorer, verktyg och reservpcr:,;cdhr 

Ofriga maskiner med verktyg och resm·v-
persccllar ...... ...... ...... ...... ... .. . ... 1 

Artilleri och ammunition ... ....... ... . 

l ~::~~)~~~~~:~)er. _or· h· - ~Ol:J~-~cl-l~~~-~:~~~-i~:~:::. : . :: . 
l Besättning, kojm· oeh diverse utredning 

J' l'OYinn t ...... .. . ............................ .. 

VaUcu fiir besittmingen .... ... ...... .. 

_\b:,; i. rigg, ankardon och förtöj ni ng:u ...... 

Dbcrsc förn\clsartiklar 

Summa 

Odisponerad Yikt 

:-iumma cleplac:cmen! 

:2:o) Fullkraftsprof (2-t knop) . 

ROll . VOI'allRCll. 

tons 

2'1/lllli 

3,!J00 

Bli,900 

2,17H 

1llj 

1,017 

GOO 

70,03!1 

tons 

1,500 

100 

1 ,2()0 

so o 
10,000 

2,300 

!JUO 

1,0CO 

4HO 

290 

400 

1!1,430 

tons 

33,400 

992 

1,200 

2,!J73 

lO,GOO 

2,800 

!JOO 

1,14(; 

1,:YJ7 

2!10 

:JOO 

l:l!J,ö(i:J 

l ()(};) 

Före detta försök ombordtn.ges elen kvantitet kol , som 
funnits lwl1ufiig för ait geuomlöpa 1,000 ongebka mil met1 l-J
knops fm·t, mod villkor cloek att densannna ej Etr unrl ersliga 
lO,ö tons, som utgör clet för loverantliren Wreskrifna minimi
förrådet Beträffande alla öfriga tyngclor gtilla samma be:-<täm
melsor som för första profvet, och skall signalmaston iihon nu 
vara fiilld . 

Fartprofvet skall tillgå på följande sätt: 
''lid början och slutet a.E profvet göl'as trenne löpningar 

om e(1olbart efter livarandra på en uppmätt di stans af omkring 

en cngobk rni ls ltingd. ;\[ollan dessa lupningar skall torpod
lJ<'\.tcn vara under g[tng två timmar i sträck >> en route libro » 
med raka kurser, och ftir le\·orantören åtnöjas äf\-ell om prof
vet i dess l!Clhet till följe! af svängarue 111. m. skulle räcka 
längro än tre t i llllllar. 

Boriilmingcn af d istamen pr slag »l'avance » skall ske på 
l'öljall\le vis: 

För hvar och en af 1le sex löpningarne före och efter 
två-timmarsloppet bcräk11as förhitllanclet mellan den uppn1ätta 
banans J~ingrl och tiden , som il.lghtt för Lloss passerande. Me
•lcltalet af dessa förhållanflen, hvarvid dock det för andra och 
femte löpningmnc skola ingå dubbelt, betraktns som modoHart 
under dessa löpningar. PZt samnJa sätt beräknas modelantalet 
slag pr minut, hvareftor <len vilglängd, som mod den beri.ik
nado modellwstigheton tillryggalägges under on minut , diviLlo
ras mod Iuoclclslagantalot pr min ut, då rosuHutet gifver 
•l'nvauco». 

Boträfhmde två-timmarslöpningen >> en route libro>> skall 
l w la do t uneler densamma uppnådda slagantalet antecknas, och 
Lorilknas don Lmder löpui11gen tillryggalngtla distansen genom 
att >> l'avauco moyem1o » vid do öfriga Iöpningarne nmltiplice
ras mod an talet slag uniler två-t i mmarsprofvot. Den mod led
ning af denna dii:ltnus beräknade farten blifver b[ttous prof
turslnrt, och skall donna för dc ifrågavarande båtarnc uppgLi 
till minst 2-t knop (1,)-·r):z meter i timmen). 

Såväl de ureliminii.ra som slutliga proftmernn skola före 
tagas i lugnt och strömfritt vatten. 

Resultaten af profturonw, af l1vilka ingen behöfde för
nyas, framgå i sammandrag af vidståonde tablå: 



l 
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Kolprof vill 14 knop . 

l N:o 212. 1 K:o 21 3. 1 N:o 214.1 N:o 215. 

Deplacement ......... ... ...... tons 

Fart .............................. kn. 

Slaganlal .................. pr minnt 

, Avancc • ...... ... ........ ..... .. m. 

Kolåtgång pr timm e .. ....... kg. 

14 

D:o 

D:o 

D:o 

pr kv.-m. rostyta 

> häs tkraft ...... > 

' eng. mil vid 

knop ...... ............ ...... > l 

8G,505 

14,1-1:\ 

183,3 

2,3810 

142,50 

30,78 

O,.t:J3 

9,87a 

8li,OJ8 

14,178 

li~J ,o 

2,432(; 

1:17 ,5 

2D,s9 

0 ,4H 

~) ,'15( i 

Fullkraftspro f. 
Deplacement ................ .. tons 86,01.8 8G.o1s 

Fart .............................. kn. 26,81 2G,s7 

Slagautal .................. pr minut B45,2 B3li,D 

>Avan ce > ........................ m. 2,3U72 2,.1G20 

E.olåtg{mg pr timme ... ..... kg. lBGO 1382 

D:o pr 111'.? rostyta ... ' 294,~ 298,4 

D:o pr en g. mil ...... > 50,73 51,10 

8G,01s l 8G,öD5 

14,211 14,272 

180,37 18fl,o 

:2,- t::~ . J 2,~\:JUii 

147,5 140,0 

31,!1:'\ 30.30 

O,,HO o,.Ju 

10,070 f.i ,.J.J:3 

8G,5% 8(j,5!J5 

26,!JO 27,07 

335,ö 312,5 

2,,1701 2,3707 

1347 1440 

291,G 311,7 

50,8 5'3,1!! 

• 
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/1.nförnndt• vid pres idiets m•dläggamle å Kongl. Orlog>l lll<Lll!IU

si.Llbkapcts högti dsdag den J fl 1\ovcmher Hl01 uJ' On1-
J'\jram1cn .1\:ontcramiral J. H ägg. 

Några betraktelser öfver gnmtlens och bottnens beskalfen
het i våra skärgårtlat· samt tillförlitliglieten ar våra sjö

kort, jämte några tlät·metl sammanhängande frågor. 
D on seelan iil dr c tiller g ä lian dc · åsikten , att sj öbotlnons 

topografi inom och närmast u tanför våra skärgård ar i hn[vud

sak öl'voronsstätJllllOr mocl det torm lanucts , torde ämm kunna 

anses som den rätta. 

Höjcl- , oll or· om m nn så yj]l uttrycka sig, cljupförhMlan

cluna p i't sjöbottn en äro Yisscrligon oj så skarpt lramtriLdandc 

sum p{t land , pil grnnd lläraf att på de större djupen di.ildcma 

i ullmänhet äro utjämnade af ett tjockt lager af lera ; monlik

!Jctcn hlir större på dc mindre djupen, där bergbotten iir 

l'örllärslmnclc. 
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Fig. 1. g il'ver ett exempel pf1 detta förhtdlande; kolltu
remu p it lrud llafva samma karaktär som konturema i vattnet. 
D ä uppsUtr den frågan: lwarför ö[ vorensstämma do 11 !'j ökor
ten utsatta grund en m ed hänsyn till konturerna så sällan m ed 
öarnas oe;h sblrons konturer. Orsaken till clotta är att scika 
Ll iiri , a tt mnn vid beteeknandet af grund stannat vid ett vis~ t 
trnditi onolt cljnp, inomski.irs vid U:l fot på ~ildre kartor , 20,2 
fo t = () m eter på nyare , samt utomshirs ollCJ" i hafsbamld 
vid G [t t) famn:.n å äldre lwrt, mot:-;varande 11 i.t lö meter å 
nyare kort . 

F i,c;. 2. föreställer ett sjökort öfver samma område som ilr 
topografiskt afbildadt å tig. l. Det bär befintliga 5 m. grundet 

8 

/O 

.9 
Il" Il /0 ~t Il 

Il J 
Il Il 9 .. ... 7 9 !O Il 12 

Il Il 9 lOB ~,i:{!:~Y:7;.9 ;}o !fl 13 

1/";- 10 !J 8 ''7 9 Il 
10 10 13 

Il 
lO 12 

I l 
12 /If 

fl t 12 

fil" !3 12 Il Il /1 12 I.Lt 
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8 
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6 

6.· 7 

8 8 

9 9 9 

/0 Il Il 
S'l: 

12 13 !Z 

!If !'t 14 

15' 15"' 

16 17 17 

har sin största utsträckning i N 0. - S Y. riktning, emedan 
m an vid grundumlersökningen funnit , att G m eter kurvan !mr 
den angifn a form en; ginge man (liiremot ner till ett djup af 
D iL lO meter så är det tyrlligt , att största utsträckningen skulle 
komma att ligga i 0 - Y riktning, och sålunda skull e grundets 
bas komma att till sin hufvuclsakliga form öfverensstämma med 
det n ilrli ggande sb ret. 

1 
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Orsaken till att man på sjökorten utmärker <le gm11d, so1n 

lmfva större djnp t . ex. från 11 till 15 meter och någon gilng 
<1ilrutöher , ilr naturligen den , att tnnn velat varna ~jönwnne11 
för dessa uppgrundningar , solll visserligen ej under vauliga 
förhållanclon äro farliga äfven för clo mest djupg<"t.ende fartyg, 
men som uneler svåra stormar förorsal.;-a farli.S"a brott (» l'illl
ningar» , som en del kustboar och lotsnr bonämna dem; därnt 
»F\lllbår1an >> , >>Fallen >> m. fl.) 

H vacl grundens profil eller genomski:irning L>etri.lffa r, före
komma alrlrig i värn skärg[trdar, oaktaclt man någon gång hör 
Jiskare och lotsar påstå motsatsen, så kallaclo >>soe;kortoppar >> 
eller grund med lodräta sidor åt alla håll. Af nllu dc tusental~ 
gmnd, som blih'it undersökta, finnos intet af sådan bcskafton
het, med undanta~ af ett par grund vid Uotlands kust t. ex. 
Brittema ntnnWr Östergamsholm (fig. J) där sidorna af nägra 

Pig. 3. 

grundklackar nästan ö[verallt äro loclrtlta , alldeles i öfvorons
~tämmelse mod de platåfonmtde bergen, som J-innas på ön; 
öfyerallt eljest i och utanför våra skärgårdar hafva iil'vcn do 
brantasto grunden a!ltirl åt ett eller fiera håLl långsluttande 
sirlor, ocb det är dos:m sluttningar, som lämna rl e så kallade 
gruudanleclningarna , hvilka framkomma vid kurslodningon. 

Tack vare denna grundbildning linnos <Jet en möjlighet 
att i våra skärgårdm uneler gynnsamma förlJållandcn kunna 
frolln sig [ör grundstötning gcuom en tät lodning, jämE. fi,q. 4 A; 
m en i mänga fall är det en ren omöjlighet, IJVilket fig. 4 B 
närmare belyser. 

i\f allt detta synes, hur Jarlig vår skärgånl ilr, och hm 
l'örsiktigt man bör navigera därstädes, särskildt rlti. man kom
mer in på det ntauför do allmänna farlecl enm ligguncle omri't
dut, om hvilket hilr egentligen iir fråga. 
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På (ig. 5 ser man ett fartyg gå fram i ett visst märke 
me el nedsänkt sliiplod, ställclt på l O famnar; furtyget går 
klart, mon passerar, utan ntt man ombord har någon aning 

1' 
;o./!." 

l 
~6Ha/:W4%o/~ 

därom, ett farligt grund på mycket nära håll. Befälhafvaron 
lefver kansko JJU i elen förostiillningen, att linien är ron, och 
en annan gång går han med fartyget samma väg och i summa 
märke. Detta hålles nu ej tillräckligt fint, hvaraf följden san, 
nolikt blir on grundstötning. För att förekomma ett dylikt 
olycksfall använder man vid undersökning af farloden två lo
dande ångslupar, on på !Jvarjo sida om fartyget och på lämpligt 
a[stånrl från detsamma. P·ig. 6 visar ett fartyg, som på grun
dare vatten går fram med ram i ett visst märke eller ons
linie; tydligt är, att iifvcn här en ångslup på hvarje sida skulle 
vara af nytta. I alla händelser kan en farlod ej läggas så 
nära ett grund, så vidt det ej utprickas. 
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Rg. G 

Tiden modgifvcr O] att ingå i närmare doLttljer rörande 
donna rlel af anförandet, hvarför jag öfvcrgår till den senare 
delen angående tillförlitlighoten af våra sjökort. 

Tid efter annan batva anmärkningar gjorts mot sjökor
ten, och dessa anmärkningar hafva nog i allmUnhet varit lJe
rättigade, när de framställts af kompetenta personer; men man 
måste komma ihåg, att en stor del af specialerna äro grunda
do på äldre mätningar som, bvad upplodniugen beträffar, ut
förts på en högeligen opraktisk metod, hvilken ej kunde litmua 
annat än ett otillfredsställande resultat. Den metod däremot, 
som under rle senaste åren tillämpats, är utan tvifvel fullt till
fredsställande, och de fel, som det oaktaclt rinnas på de senast 
utgifna specialerna, kunna oj tillskritvas metoden, utan snu
rare individen, som ej förstått att fullt begagna sig a[ de me
del, som nämnda metod erbjuder. 

Ofta framkomma anmärkningar från personer, som ej be
tiinlm, att de siffror, som på sjökorten angifvu djupen å om
rfcrlen inom skärgårelen eller i hafsbandot, äro utsatta med all 
möj.lio- noo-o-rannhet och alldeles oberoende af komrJasseJl. l\1an b bb 

har t. ex. stillaliggande tagit en krysspejling och ett lodskott 
samtidigt. Det djup man erhåller, stämmer kanske ej med 
det å kortet angifua. Då ligger felet däruti, att kompassen ej 
varit noggrant justerad eller att lodlinan ej undersökts huru
vida den har rätta längden, för hvilka fel man underlåtit att 
göra korrektion. Dessutom bör man taga med i räkningen 
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cloJI onJ:oL~in(lighcLen, alt en duhJJolsilfra L. ex. ~-~ i skaLm 
1
/ 100000 uppt:tgor en yLa al" omk ring ;)~,\)()() ln·.-mcter eller Oll 

k,·,uh:tt at l 75 meters silln, och inom l'tt sl'Hlant omri1.de kan 
djupen yariora mc(l flora Jn ctcr, så ojiinm är )JoLtncn illOI1l 
ool 1 niirn111st nbull"i)r yåra skitrgi'm]ar. lliirn[ l'öl.ier aLt, tU'\·on 
0111 lorlningarna utföras pft dot noggrannaste siitt, ölvcrons
sLiimmulso mocl sjukortet Lir svftr aLL erhftlln , och man kan pit 
gn111ll af cle ojiim im djupoit pi'tstå, att vi'u· skiirgård är Jtii:oLnn 
OJulijJ i g att an lotb. Annorlund a iir fvrliitllamlet vid do tippna 
ku,;terna t. ex. Öla1Hls vstm kust, CTot!aJlcls, Skåucs och l fal
lands kuster, bvilka på gnlllcl af den jiimnt stigan(lo bottnen 
anloclns. 

;""tt i do minstn. detaljer pii specialema ittergil"nt boltneus 
fonnation ii r natmligt\'is alldeles omöjligt oc..:!t ii r oj liiillor be!Jvf
ligL för att ändalllålot mcll ~poc ial erna, niimligcll att beroila 
trygghel åt navigeringen, skall kunna ,·imws. För att när
mare belysa detta , bifogas !Jitr ett utkast till ett skärgitrdsom
nlllc , (ig. 7. 

,,,,:~~ 
.. ;::>-

::~ · 
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Nicir ett dylikt område skall kartliLggas, mitsto man noga 
Hkilja på hufnHlsak och lJisnJ::. ] [n fYndsaken måste t.v(lligen 
Ynra aU bereda on tryggad lJaYigering åt don sjöfarancle, och 
för detta änclamål måste man se till , att holmar, skiir oc..:h uddar 
blif"a no<ro-rant utlao·cla ty dc kunna b!i[va bo·oda frimärken v bh b , 

för eventuella gnmc1, iifyensom att me<l största omsorg utföra 
en systematisk lodning för ntt elitrigenom få reda på grun<lan
lo<lni ngarn a och sedermera grunden. .\l mindre Yikt iir clär
omot befintligheten af stonar oeh sm[t grund inom do områ
den, som nJ en förstöndig sjuman oj böra navigeras, såsom 
t . ex. mellan de små llolmamc samt innanför den långt ut
sk:jutande 18 fots konturen vid .A. fig. 7. 

Skullo nwn liigga nor ett minutiöst arbete p~t sådana mt
deronlnndc onnitclon, hngo vi i mångt! decennier Yii.nta på ut
o·i f n n det n f llrä<rlio·a s 1. ö kort, och h vi l k a enorma kostnader b b b ' 

sku ll e oj ett elylikt planlUst m-bete meclfvrn. En sjömätare för-
biser visserligen ej dessa områden, utan gör naturligtvis så 
mycket som kan vara liimp1igt, han genom lodar den på clt 
systematiskt sätt och l1åller på samma gång utkik efter stenar 
och grund. lfau flnner kanske ingenting, lägger in på kartan 
dc tagna lodskotton (fmmställda i fig. 8, som är en förstoring 
a[ området .\ i fig. 7), ln·ilka tydligen ej augifva någon bc
stämll grumlanlerlning, och han tror sig på goda skäl haha 
gjort tillräckligt .ned hänsyn till upplocluingen af il'rågayarande 
omrftrle. Emellertid kunna dock små grund eller enstaka större 
slonur finnus här, och en \'ackcr dag, sodan specittlon publico
mts, kommor cu liten kanonbåt eller on torpedbåt, lwars chef 
ej ser något himlar för n n vigeringen innanför l ö fots kontu
ren, fmmilanclc med tämligen gocl fart . Chefen vill taga en 
liten genväg, går utan ivokan iu på det farliga områclet yjc] 

1\, stöter diir på en ston och inrapporterar saken uneler det 
han framhåller , kanske e.i i rapporten , mon inom kamnttkrct
scn, sjökortets usla bcskailenhet . l detta omdöme ligger doe;l~ 
tydligen en oriittvis<l., om man tngcr i betraktande, hvacl här 
ofvan anWrts. 

Dt1. lbrcJJJOt tolTiingeJJ iir stt(lan aLt den kt1Jt erbjufh on 



go(1 handmineposition (t . ex. vi(l C Jlg. 7) eller ett lämpligt 

sky dd för torpedbåtar (t. ex. yid H tig. 7, å ln-ilk on några små 

stro<.;k skola förcsUilla torpodl.Jåtnr), så är Llet alldeles giivet, att 

delta omn\Llo bör särskild t undorsökns. ;, [ed don samverkan , 

som rorcflnne;s mellan fiottan s stab och sjölmrtoverkct, i.ir det 

att förmo(b, att föreskrift om dylika und ersökningar komma 

att ing[t i sjömätningschefernas in struktion, rlå omsttindighc

torna rlii.rtil l l"öranlcda. Om sådan unelersökning i torpC<lbåts

tcnii.ug c:j ä r gjord, borde det ligga i hvarj e torpedbåtsch ers 

intresse att, cl å han utndt on position af liknande boskaftenhot 

mod den hä r fram ställda , noga nnd ersöka närliggand e sund 

och lamlgrundniugar, i stiillet för att, blimlt förlitande sig på 

sjökortet, ru sa fram geno1n sunden och onödighis riskera don 

dyrbara materiel, som blif\·it honom anförtrodd. 

Fig B ;o;oo 
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Att våra sjökort betrtiffando do områden, som ligga utan

för (lo allmiin11a farlederna , ej iiro tilHrod:oställamlc, är 0 11 stor 

olii.genlict, och för att minska donna har n1an vidtagit vissa, 

l 

1 

utanför o !Tentli g hetens områllo liggande åtgiirder , furutan ltvilka 

vi ej slcuUP med våra sturrc fa'rtyg knnna röm oss u tom dc oll
männa farlederna. Och likväl liira cnstalm röster ktha höjts, 

ghen<l o ut på att förklara u ii tmHla åtgiinl or onöcliga. 1\1ot on 

dylik ås ikt, livilkon vittunr om don djupaste okunnighet 0111 

våra skärgårclsförbållamlen, vill jng inliigga min skarpasto pro

tes t, ty skull e denna i\sikt, lwilkon ej gcrna kan hysas af nnnnt 

än någon enstnka incli\·id , vinna terräng, skulle vi få återgå 

till den med hänsy n till skärgårdsnavigering bedröflign tid , då 

man skull e utföra de s. k. rekognoseringarna, som m ed undan

tag al' att man för en kortare tid tick beskåda holmarna och 

klabbarna, oj lämnade annan Yinst än att man tick reda på 

ett ell er annat grund, på hvilkct man rtwde upp. Men det 

sättet att leta reda på grunden torde i längden blifva dyrbart, 

och det skull e ej dröja länge, förriin hela vår pansarf-lotta ge

nom en el y Ii k n a vigering p a mät: å blefvo redneorall till no ll. 

Att torpedbåtar ej böra bindas vid den metod, som m åste 

tillämpas på do större fartygens navigering, är gifvct, m en man 

mitsto komma ihåg, att elen djcrflwt, som utgör torpc)dvapnots 

grundkaraktär, ej får utesluta tillbörlig försiktighet vi el torpcd

båta rna s navigering. 
Genom en trägen öfning och ett uppmärk samt stueleran

de af vår skärgånls natur tonlo vi kunna komma derhän , att 

vi på ett klokt sätt må begagna de fönlelar som skärgårdou 

kan skänka oss, då det on g<'lng gäller att hinclra on li onde 

att s~itia l'nst [oL i vårt land . 
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Rosensvärd-Telandars rörliga plattform 
för förberedande öfningar till skjutning med 

kanon. 

1 botraktnn(l c af: att kanon en allijiimt bibch i\.llcr elen frarn
sti\,ondo plats bland flottans vapenslag, som don so(1an långt 
tillbaka intagit, så måste det ju ligga största vikt därpå, att 
iirlogsmatrosen iir väl förtrogen mod kanonens handteranclc, 
<1. v. s. besitter förmågan att snabbt verkställa riktningen och 
alt i rätta ögonblicket affyra skottet. Då nu denna färdighet 
icke kan uppnås utan on omsorgsfullt ledd och triigen öfning, 
så tonlo det vara obestridligt, at( mycket står i detta afseende 
att vinna, om grundläggande öfningar härtill kunna utföras, ej 
blott med så billig ammunition att skotte11s antal ej behöfver 
för kostnadens skull inskränkas, utan äl'ven att <lessa öfningar 
kunna företagas när och !war som hälst, utan anlitande af sjö
gående fartyg. 

Det första af dessa önskningsmål vinnes genom använ
damlet af tubkanonen eller af kanongeviiret, serveraclt med 
dess egen eller meJ reducerad , så kallad kammarskjutnings
ammumtwn. För att nå det andra önskningsmfdet har den 
rörliga plattformen blifvit konstrueraLl . 

Enär den anviincla artilleripjcsens egna riktmedol begag
nas, så blifva plattfonnon::; och bulansinrättningens dimensio
ner helt och hållet beroende på beskattenheten af elen pjes, 
som till det ifrågavarande ändamålet skall nyttjas. 

Den plattform, som l1är nedan beskrifves, tir afseeld för 
en ö7 mm . snabbskjutande kanon, med därtill aptoradt kanon-



ROSENSV ÄRO --TELANDERs RÖRLIGA PLATT FORM. 

AUTOTYPI, GEN. STAB. LIT. ANST., STHL/\-1. 

' , .t " , 



- 4Gl -

gevär, hvarjämto beräknats, att kanonbetjäningen skall vara i 
vanlig ordning uppställd, d. v. s. en man bakom och en på 
lwarclera sidan af kanonen, förutom ett underuefäl på kano
nens viillstra si(lu. 

På golfvet - eller däcket -- är fastskrufvad en kon, på 
hvilkon tlcn rörliga plattformen hvilar medelst en balans, soni 
moclgifvcr dess rörelse i dc riktningar, som motsvara ett far
tygs rullning och stampning. Dessa båda rörelser utföras där
igenom , att den enn eller andra sidan af pbttformen upplyftes 
eller sänkes af tv änne under densamma placerade häfarmar, 
hvilka röra sig kring stöd, fästade i golfvet, samt genom län
kar och verstakar stå i förbindelse såväl med plattformen som 
rned hvar sitt kugghjul, som tillhör det intill plattformen stå
ende stativet, och hvilkas hingnidning verkställes medelst vef
ning å deu för bfl.da kugghjulen gemensamma, stativet jämväl 
tillhörande, ratten. H vardom af de nyssnämnda vefstakarnas . 
fästpunkter i kugghjulen är genom en skruf fiyttbar från 
centrum af hjulet ooh utåt; och är det därigenom möjligt, så
väl att öka och minska rullnings- eller stampningsgraden som 
att helt och hållet upphäfva bvilkendera af dessa som hälst. 

l\lan kan således erhålla antingen enbart rullning eller 
enbart stampning, eller båda rörelserna samtidigt, och kunna 
de gifvas en storlek af upp till 7° a 8°, h vilket torde vara mera 
än bvad som beböfves. Då de~sutom plattformens rullnings
ri!relser, till följd af excentricitetens riktning, som åstadkom
mer desamma, äro något hastigare när den vågräta ställningen 
passeras, så blir plattformens rörelser så nära lika ett fartygs
däcks under rullning, som man kan önska. 

För att åskådliggöra siktliniens förhållande till målet, då 
detta är i rörelse eller när eget fartyg gör någon fart eller gir, 
anordnas målet så att det kan med önskad hastigbet förftyttas 
åt sidan, och man kan äfvenså - då kammarskjutning för
siggår - åskådliggöra det förhållande , som inträffar, då oget 
fartyg till följd af sjöhäfning höjer eller sänkor sig, genom att 
i vågform böja den bana, på hvilken målets förflyttning äger 
rum. 

i3l 
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Vill man än mera illusoriskt åskådlio·öra eo·et fartvo-s o·ir 
b o .; b b 

eller fart, kan den nu beskrifna plattformon kompletteras mod 

en giranordning, då följande förändringar l.Jlifva nödvändiga. 
Balansinrättningen flyttas från den i golivot fastshufvada konen 

och fästes på en tapp, som medelst kullager är rörlig iuuti 
konen . Beroende på storleken aJ elen vridning, man vill giha 

plattformen, eller med andra ord den ginörelse, som man ön

skar erhålla, utan att rullnings- eller stam pningsrörelsorna d or

af komma att annat än helt obetydligt åverkas, höj es den nyss
nämnda tappen, och sålunda äfven plattformen, hvarjämte de 
länkar, som förbinda denna med IJäfarmarna, förlängas . 

En länklängd af 350 mm. meclgifver en vridningsvinkel 
af 9,5°, utan att den lutning, som plattformen till följd af vrid

ningen erhåller, uppgår till l 0, då den vid do yttersta grän
serna är som störst. Girrörelsen utFöres genom vefning på en 

·till ett mindre stativ hörande ratt, som genom utväxling drif
ver en excenterskifva, hvarigenom en fram- och återgående rö

relse meddelas åt en, från don tapp på hvilken plattformen 
hvilar, utgående arm. 

Begagnas giranordningen eller är plattformen uppställd å 
ett skolskepp, som kan bibringas gir, så bohöfver ej målet för
flyttas åt sidan för att åskådliggöra gir eller fart. Det bohöf

ver sålunda icke häller befinna sig inom det rör kammarskjut
ning lämpliga afståndet af omkring 1:3 meter, utau kan anord
nas så :tmgt ifrån kanonen, att kanono·evi.irets oo-on ammuni-o b 

tion kan användas, hvarigenom målskjutning på afstånd iuom 
kanonge\·ärets skottvidd möjliggöres. 

Den stativet (det större) tillhörande ratten kringföres med 
lätthet a[ en man, och bör vefninbo-en sko med en hastiahot 

b ' 

som gifvor plattformon en rullningsrörelse motsvarande rull-
ningsperioden hos det fartyg, från hvilket man vill markera 

att skjutningen sker. Plattformon bör icke användas, utan utt 

det för densamma beräknade antalet man är så uppställd t där
uppå som här ofvan angifvits, på det utt rattens kringföring 

må ske jämnt och med minsta slitning af materielen. För att 
ej onödigtvis fresta balansanordningarna, då plattformen ej be-
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höfver röras, bör den kunna rnedelst i golfvet fästade haka1' 
eller på annat sätt försäkras, hvarjämte en låsinrättning un

bringas, omfattande rattens axel och den vid stativet befintliga 
spärren, som är afsedel till att fasthålla ratten i önskadt läge, 

när så er[ordras. Gir-ratten bör äfven försäkras, då don ej 

an vändes. 
För att mod bogugnande af lätt, snabbskjutande kanon, 

som riktas enbart med axelstöd, inlära det riktningssätt som 

måste användas vi(l stt<Jana medelsvåra kanoner, där riktnin

gen endast del vis utföres med axelstöd, kan man, vid skjut
öiningar då plattformon hålles i rullningsrörelse, föreskrifva, 

att kanonkommendören »särskild t för h varje skott», genom 
kom man do eller tecken låter unsätta bromsskrufven för höjd

riktningen, så snart krängningens storlek, efter den ungefär

liga sidoriktningens yorkställando, är af kanonkommendören 
observerad och höjdriktningen på grund däraf blifvit gjord. 

Därefter verkställes samt underhålles den noggranna sidorikt
ningen, och skottet affyras, när siktlinien, genom plattformens 

rullningsrörelse, bär på målet. 
Då kanongevärets a[tryckaro så förenas med kanonens 

affyrningsinrättning, a t t skottet affyras genom den sistnämndas 
användning i vanlig ordning, och då målet anordnas så som 

bär ofvan är antydt, eller giranordningen tillämpas, blir det 

sålunda möjligt att, med anlitande af den rörliga plattformen, 
bedrifva kanon gevärs- eller kammarskj utningsöfningar från fast 

uppställningsplats, under frarnställande af sådana förhållanden 

som vid sk j uLöfningar från fartyg under gång förekomma; 
hvarföru tom man, oberoende aJ den för tillfället rådande eller 

icke förefintliga sjöbäfningen är i stånd ej blott att framställa 
just den grad af rullning eller stampning, som man för öfnin

garnas succossi va stegrande anser vura önsklig, utan äfven att 
i hvilket ögonblick som hälst afstanna hvarje sådan rörelse, 

när så behöfves för rättelsers meddelanek 
Om därtill am·ändas såväl pjeser, hvilka riktas ensamt 

med axelstöcl, som sådana, !Jvilka riktas med rattar, så torde 
ej blott den största omväxling kunna ernås utan äh·en don 
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most omfattande utbi ldning i gnmderna för ka nonens hancl
haf'vnnd c ombonl kunna bibringas nwnskapet på ett siHt, som 
både flr enkelt och lätt anonlnaclt hvar som hälst snmt dess
utom föga kostbart. H varken vi( l (lessn skjutöfningm· el! or <l e 

föregåondo ri ktningsöfningarna bol!öfver si\Jun<ln ett rustad t 
fartyg användas. Genom ofvnnnänmcln anordningar unelvikos 
också den misshushi\Jlnin0o· mc<l tid O<.:h ])ännino·nr som liuo·cr b bb 

(l ärnti att, för öfvamle af ett rinQ·a antal manska1) åt o·åno·en 
~ J b ~ 

i cle f ö·rsta grunclcrnn i riktning och skjutning under rullning 

och andra fartygets rörelser, nödgas använda on sh dyrbar 
apparat som ett holt fartyg, hvilket ofta nog tlere dagar å rad 

iir af otjänlig väderlok hindradt i tilltänkta företag. 
Att man i sistnämnda fall kan , !"(i r att uppdrifva skjut

J'är<ligheten, n1edgifva ett nästan ol.Jegränsadt anvätHlande af 

don så billiga kammarskjutningsammunitiouon, och att in::;truk
tionsofficeron clå har lättare att personl igen utöfya kon troll öfver 
såväl kauonens som målets skötan<le, sam t därtill är i stånd 
att vid hvarje sä1~skild kanon stegra öfningarna och lämpa 

dom efter elevernas olika framsteg, - i motsats till förhållan
rlet ombord å fartyg under gäng, där si\Yäl gir som fart och 
rullning måste bli lika för alla kan onerna -, torde äfven vam 

talande skäl för att den 1m beskri fua metoden bör ha f va u t
sikt att vinna insteg inom hvarje örlogsmarin , där man vii.nle
rar en grundlig och rationell samt jämförelsevis litet ammuni
tionsödande utb ildning till kanonkommemlörens 'lå viktiga 

tjiinsic befattning. 

Den först till ,-erkaclc plattformen konstruerados å flottans 

vad i Stockholm på initiativ af kommendörkapten C. P:n Ro
scnsvärd och kaptonen vid Kong!. fiottan N. 'l'elander, efter 
hvilka llcn fått sitt namn . 

Den har under n tirmast föregående öfningsår varit an
vän<l vid oxercisskolan i Stockbolm med det resultat, att Kongl. 
mariul"örva.ltningen un(ler detta års sommar anbefallt, att ytter-

-- 4<15 -

li garc tre plattronwu· ~ kull e till verkas, d~iraf on för Rtockholm 

och två för Cnrlskronn stations riikning. 
Plattform en med giranordning är a[ ofvauniimmla ]JOI"'lO

ncr patentamd i Sverige och Here andra hinder, dock mcfl r~iJ

til!;het för svenska f-lottau att oaktadt patent;;kyl1<1ct fritt tillgodo-
göra sig uppfinningen. · 
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Kongl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
för år 1902. 

l. H vilka anordningar böra Yidtagas å flottans Ltrtyg, 
kolpråmar och kajer för att Lcfonlra ilastig kolning') 

2. Ilar svenska flottan Yid utförandet af sin roll so m 
landets första försvarslinie bchof af clepoter förutom dc nuYa
rande stationerna ? 

3. Ar flottans artilleri i bebo[ af Here kalibrar och i så 
fall hvilka? 

4. Hvilka åtgärder kunna vidtagas för att uppmuntra 
skeppsbyggnad en inom landet? 

5. Kan ej lönande svensk rederirörelse med moderna 
segelfartyg på afiägsna länder åshulkommas? 

G. IIvilka prof böra ett nyb,Yggclt fart~·g underkastas, 
innan det <W Y ändes i eskader, och bnru böra <lessa auonlnns ·J 

7. HYilka äro fördelame och olägenh eterna af flytande 
bränsle i sjöångpannor med särskiltH afseende pft vår fl ottas 
olika fartygstyper? 

8. Fritt val af ämne ligga nd e inom området för Kongl. 
Örlogsmanilasällskapets verksan1hct. 

rl'äfiingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel , lwilken upp
tager författarens namn och vistelseort eller också ett yalspråk, 
vara ingifyen till E:ongl. Örlogsman nasällskapets sekrctcnuc 
senast den l nästkommando Soptom ber; kommand e å f"iilll
skapets höglidsdag för skrift, so m bliJ'vit tillerkänd pris, r-litll
skapcts medalj i guld eiler silfvor att utdelas. Täfliugsshi[t, 
som icke kan belönas med pris, men likvi:ll anses för tjänt a[ 
Sällskapets erhlnnancle, kan på lJögtidsdagen erhålla hcdmnclc 
omnämnande. 
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f-iknllc den förseglade sedeln , l1vilken åtfölj er skrift, som 
bli[vit prisbelönt, enelast innehå lla vabprftk, tillkännagih'cs stt
dant under rörsta häll:ten af N OVCJn ber mån ad j )) Post- och 
Inrikes · Tidnino·an med anhållan att födattaren vlllc till Siill-,., 
skapet n ppgHva sitt namn. 

f";;\\' ida födattaren a[ inlämnad täHingsskriit icke tillkiinna
gi[\·er lllotsatt önsl.::au, förb ehåller sig Kongl. Örlogsmanna
siillskapct riittighetcn att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Carlskrona i Deccm ber J 001. 

SekretemTen . 
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l\[unchen. Verlag von J. F. Lehmann. Preis m. 2: -W. 

Denna jämförelsevis unga sjömilitära kalender, som nu 
utkommit i 3:e årgången, har i den utläll<lska fackpressen bli f-
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vit särdeles fördelaktigt omniinmd, och det, siLsom det vill sy
lias , med riLtta . Hvad särskildt ty::;\m flottan beträffar torde 
uppgifterna om denna vara både ti!Hörlitligure och rikhaltigare 
än i någon annan liknande publikation. Sålunda hLmnn s upjJ
lysning om såväl när fartygens byggnad börjat som 0111 uflöp
ningsclagen och när byggnaden afslutats eller beräknats afslutas , 
hvarjämte tabellerna äfvcn upptaga detaljerade uppgifter om 
fartygens besättningar. 1 

I fråga om öfriga mariner är icke så lätt att afgöra i h vad 
n1 rw uppgiftema ii.ro konekta, men att döma af do, som be
röm vår egen Hotta, synas de, om man frånser staffel och aviL
sentliga felaktigheter , i allmänhet vara riktiga. 

Förutom diverse uppgifter angående tyska flottans orga
nisation m. m . samt fart_vgslistorna , innebåller kalenelem äfveu 
redogörelse för de större staternas sjöartilleri, en jämföranue 
gndisk framställning af nyare kanoners effekt, de större mak
ternas nybyggnadsprogram m. m. samt en afhandling mod 
titel: "Kan England vidmakthålla sin öfverlägsenbet på haf
vet') , 

Förfatluren söker här visa, att England för framtiden icke 
skull blifva i stftlHl att hålla sin flotta vid den styrka, att den 
bli [vor öfvcrltigson de två dernäst starkaste, och menar, att 
detta redan nu icke skulle vara fallet, åLminstone icke till den 
grad som man i Englund år 1889 tänkt sig. 
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