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Örlogsskeppet Ama1·ant. 

:\!ängen tor<lo ännu bovara i lifligt minne den lycka<le 

konst- och indnstriutställningen i Stoekholm är 18n7. ·.\tski l

li ga separatutställningar hörd e därtill och bland dessa Yar ,, flot

tans utstitllniug». Denna var säYäl historisk som modern och 

vanu mycket erkännamle. Nummer l i utställningskatalogen 

utgjordes af "mocl ell af 50-kanonskeppet Am aran b. .1\loclellon 

hade funnits i ett ganska förfallc·t skick i ()arlskrona stations 

modellkammare, mon lyckligt restaurerats, sft till skrof som 

tackling. N u prosenterade <len sig å utstttllningon i en ut

märkt vacker skepnad och ådrog sig en förtjänt uppmärk

samhet. 
Skcppet Amarant är från drottning Kristinus ti<l och det 

äldsta svenska örlogsskepp, om hYilket man kan i detalj bilda 

sig en god och säker föreställning. åom <liirtill dess miixkliga 

verksamhet är kiincl från början till slutet, så har man trott, 

att en ful lständig beskrifning af själfva skoppet som ock a[ 

dess resor och öden skulle vara af ett allmiiunaro intresse. i\Tan 

har velat gifva on slags lefvornesbeskrifniug fr[m yår stor

hetsticl. 

Torselagen den l S Augusti Hi53 löpte skeppet af stapol 

på Skoppsholmon i Stockholm . ätapolbädden låg på holmens 

Sö<lm strancl mellan nu Yaranclc östra bostiillshusct (»långa m -
Ttil$/o'ijt i Sjöviisendet. 22 
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(lon ") och mynningen till don lilla bassängen för Svenska so

gelsiillskapets yaebter. Drottning Kristina hade don G Januari 

samn1a år stiftat en hof-orden oc;h efter c1onna .fick skeppet 

namnet .AnJ<tmnta. DeLta förkortades vanligen till Amarant, 

men förvril11gdcs ofta, sitsom »Anwxantho », »Ameronte», >>Ami

r:mthe » Ammirante » oeb »Ammoranb. Skeppet byggeles al' 

skeppslJ
1

.)'ggmästaron på Skoppsholn1 en Uorclt Uroon från J [o1-

lnnr1. Det blef [än1igt i l\[aj lGt>-1 eller strax inn nn rlrottning 

Krislina nodsteg från Sveriges tron . 

Tackling. 

Forlcmastcns c1imensionor: längd från däck 

till esolhufvuc1et (i:-> fot. 

Diameter vir1 mastfisken , öfm däck. 2 » 3 v.-tum . 

Förmärsen är cirkelrund och h vilar på tvär-

salningar och långsalningar, lwilka i sin 

onlning hvila på kind backar. Systemet 

nr såloclos likartadt mod hvacl ännn äger 

r u lll. 

Pul'1niirsrus diameter 

Omkring märsranden (lmnteu) och vid 

pass ;J verktunt ofvan[ör och något utan

för donsamma löper ett räcke ollor trä

bam1 (kallad t »ranclgjording») Iästn,clt till 

ö[ra gronon af å öfra sidan af märson 

i rad iel riktning anbragta knän. Of

vanför och något utnnför detta band 

sfl.mt på ungefär 3 verktums afståncl där

ifrån löpa ytterligare ett på samma sätt 

fästadt band, omfattande märsens aktra 

hälft. Knänas uppståondo gren är såle

des här längre Lin på de främre knäna. 

Fönnärsstångens längd 

D:o diamotor vid stora esolhnf-

hufn.1det .. 

l:? 

47 )) 

l » 5 )) 
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Öfre fönnärsen (motsvarande nutidens för

bramsalning) är konstruerar! i full öfvor

eusstämmelso lllecl förmärsen , men är 

betydligt mindre salllt lJvilar ej på kind 

backar utan på stångafsatson; diameter G fot 3 v.-tum . 

Förbram8tångens längd . . . . . . . . . . . . . 27 ,, 

D:o diameter vid bramosclhufvuclot 8 

Salningrn, som sitter på toppen a[ förbmm-

stången, bostår a[ 2 lång- och 2 tvär

salningar; långsalningarnas längel . 

Flögstakens längel ....... . . ... . 

D:o eliarneter vid lilla eselhufvudot 

I!'ockräns längd ...... .. ... . ...... . 

D:o diameter på midtcu .. 

Förmärsr/inc; hin g d . . . .......... . 

D:o diameter p<'L mit1tcn .......... .. 

Fu,rbramråns Iii n g d .. . .. . .. . .. .. . ... . . 

D:o diameter på midten ........ .. 

Stormastens längd från däck ti Il oselh ufvudct 

D:o diamotor vid mastlisken, öfre 

däck . 

Stormlirsens konstruktion lika mer! förmärsens . 

D:o diarnoter .. 

S tormiirsstc'lngcn,~ längd .... ... . ... ...... ... . 

D:o diameter vid stora osellmf-

vu det 
Öfre stormärsens kOJtstruktion lika mod ö[re 

förmärsens . 

D:o diameter . . . . . . . . . . . . . ... . .. · ······ 

StoJ·b1·amstångens längd · · ··· ······· ·· ·· ···· ·· ·· 

D:o diameter vid bramesellmf-
vu det ·· ····· · ... ···· · ··· . . . . . . . . . . ··········· · ··· · · 

Salninqen på toppen af storbramstången har 

samma konstruktion som elen mots va-
rand e på förtoppen; långsal ningens 

längel ..... .. . .......... 

3 )) )-) 

20 )) 

-P/2 
GD )) 

l )) 7 
+6 )) ~ 

l )) 31 /2 
27 )) G 

~~ 

GS 

2 )) + 

13 )) 5 
67 

)) ()1 /2 

(i )) 11 

30 )) 

U l/z 

-l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
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Flögstakens längd . .. . .. . . . .. . ... . . . ... . . 

D:o diameter vid lilla esolhufvndct 

storråns längd.. . . ............................. .. . 

D:o diamotor på mi(lten 

Storn~iirsräns längel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ..... . 

D:o diameter på miLlten 

storbramråns längel .................. .. .. .. . ....... . 

D:o diameter på midten 

]{,·vssmastcns läng<l från baHdäck till escl

hufvmlet 

D:o diameter vid mastfiskon i haU-

däck ......... .. . 

K:ryssmiincns konstruktion lika mod förmär

sens. 

D:o diameter 

Krysstångens längel 

D :o diameter vid stora esolhufyudct 

Salningen, som sitter på toppen af krysstån

o·cn bar summa konstruktion som snl
"' n ingen på toppen af förbramstången; 

långsalniugens längd . 

Kryssbramstång finnes oj. 

FLögstal{cns längd 

D:o diameter vid eselhufvudet 

B eqineråns längel .. . ............. . 

D:o dinmotor på midten 

Eryssråns längd .. 

D:o diamotor på midten 

~lJicsanspriets längel 

D:o diameter vid racken .. 

Campan(faggstc'lngens längd ofvanför esolhuf

vudet. 

D:o 

Bogsprötets 
D:o 
D:o 

diameter Yid eselhufvuclet 

längd utanför stäfven 

diameter vid stäfvon . . . . . . .. 

lutning mot horizo11ten 

23 Iot () v.-tum. 

5 
HO )) 

1 )) 8 

53 :.> 

1 )) 4 
30 )) 2 

10 

1 )) 10 

7 
28 » G 

R 

:3 )) + 

17 

-!2 

1 

30 

7-! 

l 

2R 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 1/z 
(j 

l 
tl 

10 
10 
5 

7 
5 
-t 
') tj 
~ 2 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 
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lJu.fJSJrröh·märscn, iU'von kallad blim1eniärson, 

är konstruerad på Iöljamlo sätt: på yttre 

än rl on af bogsprötet oeh på öfverkaut af 

detsamma ilr anbragt ett knä, hvars JH'Lho 

akter öfvor visande gren tlr Jastbnltad till 

bogsp rötet; den ö[re grenen står riltt upp 

oeh bar på toppe11 ett osollm [vu eJ , som ut

gör ett s tö eJ för boyon bJindemastcn, h vars 

fot bvilnr pö, den Iöe om knilet utskjutan

de bog.sprötsnockon . \ rid vinkeln emellan 

do u[tda grenarna itr på bvardora sidan 

on horisontal afsats, som går i jämn tur 

mod en dylik afsnts på yttersta uockon ft 

bogsprötet. l'å dessa afsatser hvila lång

salningarna, som uppbära två tvärsalDin

gar och sjillfva märsen, hvilkon sålunda 

är konstruerad i öfvoronsstämmelso me(l 

förmärsen. 

JJogsprötsmilrsons diamotor . ..... ...... .. .... . 

B ovenblindemastens längd 

D:o di mu eter i esel bu fvndot 

Salnin,qcn på toppen af bovonblin(lomastcn 

il r konstruerad i l i k bet med l'örutntlmnda 

snl1 1ingar; J[mgsalningons längd 

Gösstakaus liingcL .............. . 

D:o clianJCtor vid esollmfvndet 

BLinrldlns l il n gel . . . . . . . ... .... ............ . 

D:u dinmeter pä mi<lton .... .. .... . . 

Boccnblindräus liliigJ ....... . ... ... ..... .. . ....... . 

D:o diameter på miclton ... ..... . . 

Stående tacklingen. 

7 rot 3 v .-tum. 

Hl » G 

8 

q Jl/ 2 0 

18 )) 

31 ;~ 

02 )) 

l )) 11/2 
~;) )) D 

71 /2 

)) 

» 

)) 

Fockmaston . 

Stormaston 
.... har 3 par nnt på ln·nrjo sida l i s p an t. 

7 )) )) 31/ )) 
'2 

)) )) 
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Kry s::; masten .. bar "Z par van L p ä b varj e sida - -l spant. -

1 ~ö r m iirss tån ge n » l J /2 )) 3 

Stormärsstången 2 )) )) -l 

Krysståugen » l » 2 

Förbramstången l » - 2 » 

>> » - 2 storbramstången 
Vanten ansättas: undervanten mcc1elst jungfrur ocll Lalj

rcp till rösten, stång- och bram-vant på samma siitt till respek

tive märsar. , 
Puttingsvanten äro mocl balfs:lag fästade vid en s. k. put-

tingsvnrst af groft tågvirke, som var fastnajad tvärs öl'vor van
ton vid svigtningon och sladdarna voro med bäntsiar fästtHlo 

till rospolct.ivo vant utanför vursten. Emellan hvarjo vursLpar 
var on ansättuingsinrättniug anordnad på så sätt, alt fr i\n 

vurstens fästpunkter å ena sidans vant utgingo kor-La modna:i
ögon försedda stolpar, som förenade sig i stroppen tl on jung
fru. Från andra sidans vant utgick ett lika<lant system, och 

båda jungfrurna ansattes till hvarandra me<1 taljrep. Ihrige
nom hindrados vanten att dragas utåt af puttingsvanten, p~i, 
samma gång man kuncle genom taljrepen tillfälligtvis och efter 

bohof svigta in yanten för bättre ställning. 
Alla sta o·en äro j ö[re i.indan försedela ll10Ll ett löpcmdo 

b 

öga, som stoppar upp mot on stor knop s. k . »s tagkuntn »; 
nedra ämlarue af undorstagen iiro medelst kryssbändning lästa
do vid stora doclkoppar, som hafva f-lem hoJ för La1jropon. 
Stor!>tayet ansi.ittes till on mod dollkopp förseeld stagstropp, som 
mod sina båda parter går omkring fockmaston och bogsprötet 

vid stiiJvon. 
iJie!>anstaget är ansatt till on meclLlodkopp försedd stropp, 

so m sitter omkring stormasten på omkring tl fots afstånd från 

däck. 
Storstiing- och storbramslaqcn skära genom hangareblock 

fiistaclo under rospokti\·o förmitrs och öfre förmärs , samt an

sättas m ed talja i däck. 
Förstiingstaget ansättas till en cloclkopp, fastbiitHl t ill on 

S\·rr b•1lt som o-år io·onom boo·srwl.\tskniiei" och .)'ttrc timlan af 
"' \.. ' b b b . 

bogsprötet, tätt akter om märsen. 
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Pörbramdaget :;]dr först genom utt lJlock, fä::;L;Hit vid ::;al

Il i n gen ä hoYonbliudomao;ton, sodan genom ona skihan af ett 

c1uhholt ski.inklingsblock ft don uppståonde delen (råLton) a[ 

bOU:Slll"Ötsknäot, vidare ob·enom ett ledareblock [ästaclt ft boo·-
~ "' ..._ ) b 

sprö tets öhorkant, tätt akter om bogsprötsknäot, och ansiilt.es 
slutli gen medelst taljrep och jungfrur till en bult å bogsprö
tets öfvcrkant., tiltt akter om bogsprötssurrningeu. 

Krysstän_qstaget är medelst ett. hanfotsystem ansatt till deL 
aktersta storyantet å båda siclor. 

Bardunerna eller baksta!ren äro anordnade mwofi.irli tron 
" "' h 

som nu för tiden. Bovenblindomasten har ett haksttw som 
"' ' m oclolst on dubbel hanfot iir fast på fockstagot ocb skiir först 

genom ett sktinklingshlouk vid hovoitblindemastons saluing, 
seelan genom den andra skifvan i det förutnämmla dubbla 
skänkningsblocket å rätten, vidare g~nom ett lollaroblock på 

öfvorkant af bogsprötet mollan märsen och fockstagsstroppen 
samt nnsiittos slutligen medelst jungfrur och taljrep till on bult 
tiiLt utanför bogsprötssurrniugon . 

Bogsprötet har hvark on vaterstag eller bogstag, mon som 
dess tjocklek ilr något stön e än fockmastons oeh el et därjem to 
har säkert fäste i bogsprötsdynan å undra batteriet samt nte
dcbt ou stark bogspriit~smTning är- försäkraclt till skiiggoL, Ilar 

llet Llock on gunska försvarlig stöttning. 

Löpande tacklingen. 

l>uiina skil:jer sig i mituga nl"::;eoiHlcn från nuLidens. Lik
som man Yid don ståomlo tacklingon ännu i midLon al UiOO
talot OJ. kunnat friboöra s ibo- Jrån l>onii,<renhoton att l[tta sta u och van L ;-_, b 

Ljiina som stöcl för annat sti:wnclo gocls, på [Jyilket flirhållamlc 

1\ marants krysstängstag ocl1 boven blindobakstag iiro oxe m pol , I i k a. 
litet kuiHlo man un<lgh att tillämpa detta bruk \·icl llon löpan

flo tacklingen. Så äro så\'itl fnstn parten a[ förbra.ssamn som 
deras lodareblock fastsyl1cla: l"örhra.mbmssanws till mi(lton af 

storbramstabo-ot, fönnärsebrassarn:1s till midten al· stor:otäno-stao·ot o p 
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oeh J'o0kohrussarnas till midton af slortagot. Fri\.n ledarebloc

kon går halande parton i cliick. 
rå samma sätt itrO iJOYO!llJliwlebrassarna Odl lJ]iJHlolmlS

sama applicerade till focksta got, h vari [rån deras lwlundo purter 

genom ledareblock å bogsprötet gå iu på backen. 

i-)torbram brassarna gå till krysstängvanten, stonnärsobras·· 

sarnu till mosunstaget och mosmwunton, hvaromot storebras

surna gå nor till hyttan i likhet mod hvad nu för tiden är 

fallet . l3oginebmssarnu gå till storvanten och krysshmssama 

till lodareblock på mesanspriet och därifrån genom ledaroblock 

å mosanyautan ner i däck. Det låg således någonting »ging

ligt » (svigtande) i en clel af tacklingen. 

lUlrna hftllas intill master och stänger mcoelst rackar, 

som bestå af klot och slädar; unclcrrå- och mesansprirackarna 

äro försedda mod en mantel, solll skär igenom on kaus på elen 

ena af rackhältstropparna, bvarigenom möjliggöres att uncler

rårna kunna aHägsnas från masten så mycket so m bidevinds

brassningen erfonlrar. Mantelns eller skänkli~1gens block bil

dm· tillsammans med ett i däck vid mastfoton fastsatt block 

en talja som reglerade råns hige. 
Stor- och fockrån kunde strykas i cliick, då så erfordra

dos, medelst »repen». Dessa vor o <l ubbla och me el bukton 

smngna kring millten n f rån; partema gin go genom stagögat 

upp i märsen och genom gatt i främre delen ar csolbufvudct 

ocb löpte i en å öfvcr- od1 akterkant a[ det kullriga osollmf

vud ot Yarando riinna, vidare nor genom miirson och förenade 

sig i ett stort mod ;~ skifvor försedt falJulock eller s. k. kar

dolsbloclc :\[ollan rl essa skifvor och <ly lika i on nkter om masten 

stående knekt, för stormaston å nndre batteriet, för fockmasten 

å öfro däck, löpte fallet, eller, som det på 1600-talet kallades , 

»kanlelen ". Boginen'in kunde äfvon firas i <liick med ett on

kdt fall, men Yar i allmtinhot npphitng<l i en stropp under 

lång-salningarna. 

JJiiirscdrcj?·epen Y oro enkla och fastlJäncla om m i r lten af 

rån, skuro genom cLt skifgatt i märsstången tiitt unrler i."lfre 

märson ocb Yoro förseLlda mo(l talja i nkterbaml; undra bloc-
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kut Lill denna talja var iastbiindt till en sprint::Hl bn\L i ena 

lfw gsalningon. Löparon (fall et) gick genom märson nor i diick 

hings mnsten och bola(lcs på öh·ersta nageln å den till lllastcn 

l'astb nltacle bcliiggn i ugsklotscn. Brmnfallcn Y oro ii f von en kl a 

mod ett enkelt block i akterlwnc1, genom lwilkct sknr en man

tel, hvars fasta part satt J'ast vid ona sioans reling och don 

andra var försedel motl v1pp , som harlc sitt J'iisto vid nmlra 

sidans roliug. 
Alla toppläntor äro clubbia tl. v. s. fasta parton sitter 

morondels fast på niirmast orvanför varande osolhufvud. Här

ifrän skär toppläntan genom topplänts- och skotblocket på rå

nocken, viclm·o genom ett hangareblock uneler ntinnast or,·anl"ör 

varande märs eller salning och slutligen nor i rläck. Storc- och 

focketoppläntas fasta parter iiro biinlsln<le ollor sydda till på

krLingningon i märsen. Heginotopplänta ntgörc·s a[ on s. k. 

spansk topplänta, som ilr fast i eselhufvurlet. Blinrlotopplänta 

är tredubbel mecl fasta parton på rån, och blocket, lwarifrån 

löparon kommer, fast på bogsprötet. Bovenbli ncletopplänt.n 

liknar hramtoppläntorna och gå genom lollaroblock på aktra 

bovenblindovantet och ett elylikt hlock på mnntåget till ett 

kryssbult på storstugsstroppeu. 1\fesanspriots topplänta, mot

svanmc1e nutidens pikefall, bost[lr af en s. k. spruta eller han

fot nJOtl sina parter Sttmtmmlöpande i och skärande gouom ett 

a[-\ångt blo0k, bvan; stjiirt utgör själfn1 toppläntan , so m skär 

genom ett sldnklin gsblock vi(l krysstängsalningon odt därifrån 

ner i dii0lc l\losaJJbalstaljan eller undm toppläntan var au

bragt emotlan umlm noeken af mesanspriet ocl1 storvanten. 

Donna talja i förening mo(l giinlonm gifnt mesanspriet rlell 

ställning, so n1 är bohöfiig för kryssbrassarna. 

Segleu \'oro: mesan, kryssogel , storsegel, storsmii.rssegol, 

storl.lrnmscgol, fock , förmärssegel , J'örbramsc_gel, bliucla och 

bon n hl i nrla. 
"\Ila seglen yoro underslagna på n'tmas eller sprinas Ull 

derbnt mc<lol st långa råband , som pil sitrskihlt siilt knoparles 

l'l11Hlt rån . 
Förutom (lessa segel kuudo fart~·get föra öhcrlc<lscgel pa 
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stor- och foekrnastun . Htor- och fuekrån vol'O l'örsetlda ll<ell 

l>yglar för ledscgclspiror. Scglen voro trcknntiga. Ett Jall

block, förscllt med stjärt, fastgjordes på märsrånocken oeh go

nom cletta block skar l'allet, som var fast i seglets Iallhom . 

Stor- och förmiirsscglon voroförsedda me(l ett ref b vardera. 

Storseglet baclo ej något ref. Focken och meson voro 

förso<hla med s. k bonnett, som kunde slingro s loss från . clet 

öl'riga seglet, hvarigonom segelminskning kun<lo åstadkommas. 

Vill detta slags rei'ninQ: m8sto halsar skot gicrtåo· och o·årclirl-
u ' ' h h b 

gar skiftas till det kvarstående seglet. Dylik anordning ilnnas 

ännu på åtskilliga fiskefartyg m. fi. 
Allt det löpande godset, som bchö[clcs för seglens siHtnmle 

och bärga1Hlo, var i hufvudso k anordnaclt som nu i'ör tiden. 

Gigtågsblocken på rårna voro dock oj anbragta uära millten 

af rån, utan ungefär !Jalfviigs ut åt nockarna. UlHlorsegels 

voro , som i allmänbot på nut idens hanclelsfnrtyg, enkla samt 

v o !'O vid skothornon [iirsecl<la med on stor s . k. halsknop, h vil

ken "stoppade npp >) i hals eller skotlwmsögat, och voro i lik

hot . med h vacl ännu p<'t våra seglnn<le örlogsfetttyg l1r fall et, 

»Snlldlagda ", d. v. s. de voro gröfro vid fasta parten ocl1 a[

sm::dnadc mot Lindarna. Halsarna kallados fon1om Jör "s miter», 

tläraf ordet "smidlagch . Sturehals skar uti från och i u o·onom ,.., 

ett bål "stllitbåle t», i den s. k. lwlsklampen , en grof okklots, 

fasttimrad i sidan vid gångbordet och lwludcs i nom bords till 

ett i sidan fastsatt större krysshult, diir den belades. Foc;ke

halsar sknro i kryss genom tränne stora ha l i skägget ocl1 lctldes 

mollan gnljonslmäu och reglar in p il. backen. Alla råsegel på 

nHt'3torna voro Iörse<lda mod boliner, so111 loddes genom block 

p[t förom varancle stag eller bogspröt nor eller i n på däck. 

Ph bogsprötet fanns på ö f vorkant af LleteauJ ma och n[tgot 

akterom bogsprötssurrningen en ledareklots eller kam mo<l hål 

ollor gatt för on del löpande gods tillhörande bovenblincletack

lingon. Xhcnså fanns på !Jyarje si<la af bogsprötet on sto lpe 

af t[tgvirke mod inbiinr1a lollaroblock [ör boliner m. fi. löpnnclo 

ämlar. Dessa stolpar Yoro mo(l si n ö!'ro äucln l'nst i mantåget, 

med <len nedre Yid 2:a galjonstimrot l'örifrhn riiknac!t. 

7 
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Skrof. 

Skoppets skrol' utlllärkto sig genom sin vackm fornt. Det 

vur 125 1
/ 2 fot långt, 2d 1/2 fot brodt och U fo t djupgående; 

alltså ungefär af samma storlek som don år l K-lor) byggda kor

vetton Lagorbjelke. Unclervattenslinierna tyda på både styfbot 

och välseglir1g. Byggnadssättet är hollänclskt, !Jyilkot bovisas 

af det förhållandet att i Nioolaes \Vitsens "Bcheeps boHw en 

B csti cr>> finnes vid sidan 5~ en sidaritning a[ ett skepp som, 

ehuru något större, har alldeles samma konstruktion som Ama

mnth. Utefter hela fartygets längel löpa 4- bcrghult, grupperade 

parvis, så att 2 st. komm a nära vattenlinien, ocll do öfriga 

2 orvanför undra batteriets portar. Tätt ofvanför öfro batte

riets portar löper råhultet, å bvilket det s. k. skandäckot med 

sin ytterkant hvilar. Ofvanpå skandiickot är anbragt on låg 

breclgång, i hvilken små ovala gluggar finnas för bössoskyttar. 

Denna brädgång sträcker sig från akterkant a[ fockröstet t ill 

förkan t af storröstet. Från detta ställe höj er sig relingen. i 

3 mec1 ledstänger försedda afsatser, af hvilka elen aktersta 

sträcker sig från midton af rummet mellan stormasten oeh 

mesanmasten äncla till hackbrädet p:\ akterspegelns öfvorkant. 

Fr8.u akterkant af fockröstet höjer sig relingen i form af le<l

stång, stritekande sig föröl'vor ända till fränrsta balustraden, 

hvms hörn krönas a[ ett lejonlmh' ud fastsatt ;\. öfro Limlan af 

don här uppspri ngancle ö f ro galjonsregeln (ga ij onsgel i ngeu). 

Lcflst;'u~gen å gångbordet kallades " lml smast ». 

B crglmltcll, som äro afsedela att stärka skrofvct, hafva 

samma spr1mg som relingen. Det understa borglmltot, som 

vid l'artyguls rätta läge med sin mHlorkant tangerar vatten

linion , är det gröfstn och dc öl'riga artaga i st~rrka, i samma 

·mån som do ligga högre. Den aktra clelcn aF berghulten, af

skiircs helt eller delvis af portarna och skeppssiclan försvagas 

härigottom något. Alla däcken, som äro niistan raka eller 

ha[m obelydligt språng för att så Yidt möjligt bereda kano

nonw on l1orisontol uppställningsplats, följa borghultens språng 

ända till stormasten, men häri fritn ocb aktoröhor skiljer sig 

däckslinien mer och mer frå.n nämillht språng. 
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För.,·tärknin.r;cn p[t spantens innorsitla utgöres al': slagvii
gare, U<tlkviigare, i hvilkn. cliieksbn.lkarnn.R iinclar nwLl s. k. 
svalstjert (lnxstjert) äro ne<1fiillda, lifhult (waterl.wrd), som ligger 
ol'vanpå diteksbalkarnas iinclar, vtlgnre otvanpå liflmltet samt 
knän och stinnare . Yii.gaxo och liflmlt, som äro bultade ome
cleluart till spanten, fortlöpa oafbrutot från förstii[ven till ran
sonstimrot och spogeltimren längst akterut utan att på något 
ställe afflkärits, h varigenom de gifva styrka åt sic1au . Främre 
delen af skeppet är således något starkare sam nwnfogacl Lln 
aktra delen. Bulthutvudena äro ej som nu [\}r tirlen infällcia i 
honllägguingen utan ligga med sin yttre nmJning i rlagen. 

Stor- och fockröstet ~iro fastdamma1lo och 1Julta1le till -±:u 
eller öfvor·sta borglmltet, och röstjämen hafva sitt fäste å 3:e 
Gerglmltet. Kryssröstet är Iästaclt till råhnltet. 

Styckcpol'tarnas antal i undra batteriet äro 11 på hvnrje 
sicla, bogporton inberäknad. Därjiimte finnes en styckeport på 
l~vardom sidan om aktersttifven i den fl. k. vattenspegeln. 
Ofre Latteriet har 1 O portar på h varje sicla samt i främ ro b;\1-
vorket l port pft hvarjo sicla . På haHdäck (»styrpliktom) 1lnnns 
3 portar på bvurje sida. 

De fällbara battoril)Ortarna haEva tvänuo starka o·åno·]'i.iru h t'j 

öfre portrympoln oclJ kuuna medelst port:okänklingar och 
portstjcrtar halm; upp eller Hillas ner. De n[ öfre batteriets 
portar, som Jiunus å gångborden, hafva sina gi'mgjiim på tri.iJIJl'e 
porttimret och öppnas eller slutas sidovi.igen. Öfro batteriets 
portar itro placerade midt (ifvcr nnclra batteriportamas nwll<lll
l'l1lll. JUståndet mellan portarna är så berälmallt, att på siclor
na om hvarjo port allticl minst ett holt spant tinnes. 

Kwzoncrna voro af koppar. Enligt normal-bostycknings
listan skulle skoppet föra femtio så< lana, ni.iml igen: 

12 pund. 8 p11nd. {j pnnd . .'! pnn!l. 

undra batteriet 18 -± 
öfra cl:o 20 8 

hYilket utgör i~D~ i summa pumligt.aL Sålunda yar bestycknin
gen åren Hi72~1G7(i. Mon nmligcn, sftson krigsåren Hi:-)7 - -

1 UGO och lli7 7 IlaLie skeppet blott -±G kanon or, h varvid det ya r 

- B35-

antagligen fyra 3-pnndiga kanoner på lmlf<liick, som utoslötos. 
Då konungen och drottningen sommaren år 1(158 bogngna<1o 
skeppet och större utrymme orforclnvlos, inskränktes bestyck
ni ngen till 38 kanoner, nämligen: 

12 pnnrl. R ]mnd. 6 pund. 3 pnnrl. 

u n dra batteriet -+ 18 
öfm d:o H 2 
Summa pmv1igtal utgjon1o sålunda <lå 21:\2. 
I slaget i Öresund don 29 OktolJor 1 li58 hade skeppet 

återfått si n van liga bestyckning af -±0 kanoner. 
Öfrc däcket, so111 ilfven utgör cltick i kajutan, och har 

öppen back, d. v. s. saknar särskilclt uppbyggc1t backsdäck, 
m otsyarantle 14- och 15-humlmtalots kastell, sträcker sig fram 
t ill förstäfven. Omkring 5 fot från clonna afskäres di1cket af 
en tvärs öfver detsamma gåcnile rak reling, h vars öfre del 
krönes af en balustrad eller bål verk, som står riitt upp, under 
det att själfvu relingen lutar akteröl'ver och bar eu svagt 
s-formig genomskärning. 

Ungefärligen midt emellan stor- och kryssmasten höjer 
sig halfcliicket eller >> styrplikten". Detta har på förkant en 
balustrad å hvars midtelpmti en utsirad sköld J-innos anbragt 
af samma utseende som den å akterspegeln. 

Mclll kommer upp på halfcläcket genom en cläckslucka, 
t ill hvilken luder en trappa, som står tätt för om kryssmasten. 
Haltdäcket har ej något skott på förkant utan i:i.r öppet. 

Emellan kryssmasten och hack brädet reser sig främre 
skottet till en bytta, som antagligen var afsedel för löjtnanten 
och styrmannen. ~tt fyrkantigt upphöjt skylight lämnar ljus 
å t denna hytta. 

På däcket af byttan sLår med stöd mot hackbrädet ett 
knä, hvars öfre gren är försedel moc.l esellmfvucl för campans
flaggstaken. 

Inredningen af skeppet har ej till alla delar kunnat ut
rönas, mon då densnmma på grund af skeppets holländska 
byggnadssätt torde vara i full öfvorensstämmelse m ed liknande 
skepp, som finnas beskrifna i förut omnämnda arbete af \Vitsen , 
så skulle den vara följande: 
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Längst akterut på öfre batteriet har kaptenen sin bostad 
i kajubn, som efter tidens socl var förvaringsrum för en del 
handvapen som prydde Vtiggar och skott. .Ar 1 Gti-± köptes 
atlas till kajutans förseende mod >>slmrlakan-binnneL> och 
» bordtäcke ». På ömse sidor af kaj utan finnas do små galleri
armt som innehöllo bekvämligbotsinrättningar m. m. 

Närmast förom kajutan låg den s. k. styrp1ikton, som då 
bohofvet fordrade det, kunde tillfälligtvis iuredas till 1Jostac1 , 
clå passagerare metll'öljde. Ofvanpå haUcläckot och rätt öh-er 
kajutan låg den förutnämnda hyttan. 

På undre batteriet fanns ingen särskild inredning. Ka
byssen var bär placerad akterom fockmasten. Här fanns äfven 
de starka betingarna för ankartåget (»tåget») samt spelet för 
kabellaTium för ankarots l1ernvindande samt pumpar. I rummet 
under batteridäcket fanns akterut konstapelns uppbördsrum 
och under d otta låg krutdurken; hingst förnt fanns antagligen 
äfvon inredning för skepparens och timmermannens utredning. 
Hela det mollanliggamle rummet eller hålskeppet upptogs dels 
af bt~-llast, dels af ved och proviant, kullårar m. m., !war
jämte utrymme fanns för last vid förekommande behof. 

De intressantaste partierna af fartyget voro akterskeppet 
med sina förgyllda ornamout samt galjonen. 

Akterskeppet var konstruoraclt pft följande sätt: 
På förkant af och inbrösta<lt å don något aktoröfver 

lutande akterstätven ungetär 5 fot nedanför vattenlinien sitter 
det trekantiga s. k. • brottstycket» (gam. boll. » brockstuk" ), 
hvars öfre kant utgör basen för de uppspringande, utbugtande 
ransonstimreu , som , tillsammans med den å öfra ändan af 
akterstiiiven och på el oss förkant fastbultade och in bröstade 
horisonteJa häck balken, gifver elen s. k. vattenspegeln sin form. 
Emellan bäckbalkon och ofvannänmda brottstycke finnas ytter
ligare ett par häckbalkar (>> boll . "worpem) h vilka, tillsammans 
med ransonstimren och häckbalken, utgöra stöd för de i diago
nal riktning påspikade spegelplankorna, hvars öfra ändar 
fogas i spunniugen på häktbalken eller stäfven . 

Häktbalkens akterkant är ej, som på en del andra pryd-
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liga skepp, ornerad eller försod<1 me<l siirskil<lt listverk. Ihkt
balkons höjd öl'ver vattenlinien är omkring 7 fot. Ofvanpi\. 
hackbrädet livilar det utspriugam1e, med måladt silhuettorna
ment försedda krumhvalfvet eller hvalfspogeln, som upptill 
begränsas af det med hålkel ornerade häckbordet, son1 på 
sin öfvorkant har en uppsUiomle 1 fot hög något tillbakaura
gen kam mod hålkel upptill. UnJer denna hålkel är kam
men försedel mod en rundstar med musselornament Häck
bordet tillsammans wecl kammen kalltt<les ofta oeo-ent]iot noo· 

' b b b' 

arkitrav; <lennas höj<1 öfvor vattuct är omkring 10 fot. I 
krumhvalivet tätt under arkitraven är rotleröppningen eller 
gattet för rorpinnen, som här går in på undra batteriet. 1':\ 
arkitravens b[wkborclslist stå med manshufvuden, volnter och 
bladverk pryLlcla karyatidliknande konsoler, till ett antal af 9 
stycken, uppbiiran<1e elen andra hackbonlslisten eller som elen 
kallados »t!Jonis», som likuar ett upp- och nedvi:im1t ok, d. v. 
s., är högst midskepps och sänker sig åt sicloma för att åter 
stiga vid ytterhöruoJL 

Arven i långskeppsriktning har thorus liknande form, L1. 
v. s., skjuter längst aktoröfver midskepps, drager sig därpå 
tillbaka något på ömse sidor för att åter skjuta ut akteröfver 
vid yttersta hörnen, som uppbäras af konsoler n ågot kraftigare 
än de öfriga 7. Hela partiet emellan arkitraven och tborns 
faller ut aktoröfver, e b uru ej lJ{L långt n ii r så mycket som 
krum h valfvet. Det of vanför thorus varande partiet (akterspe
geln) som här kommor att boskrifvas har samma fall som 
akterstäfven . 

Den indragna af konsolhufvnclena afbrntna rundstafven 
på underkant af tborus är försedd med ett sammansatt mussol
och äggstafliknande ornament. Uneler denna rnndstaf är en 
fotshög plan fris, nertill försedd med en hålkelad list . 

Högsta punkten af thorus ligger nära 17 fot öfver vatten
linien. 

Ofvanpå thorus som uppbär akterspegeln stå fyra stycken 
3 1/ 4 fot höga, 2 fot breda bågformiga kajutfönster, åtskil(la och 
fiankerade af pilastrar, pryclJa med karyatider af samma slag 
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som rlo förnLnämncla , ehuru betydligt smalare. Pilastrarna 
uppbära on hålkelacl list, på unelerkant försedrl med on rmHl 
stal mecl musselornament. Ilela fönsterpartiet moll pilastrm: 
upptaga on bredd af 11 fot och on höjd a[ J 1/ 2 fot räknadt 
från mirJten af thorus. rrill de yttersta pilastrarna å hvarjo 
sida sluta sig vackra volut- eller snäckornament, liknande upp
och neclvända konsoler. Ofvanpå li sten, som kröner fönster
partiet, h vilar akterspegelns bu rvucloruament, bo stående af on 
m ed kraftigt upprulla<le kantor prydd hjortformig skölJ (kar
tusch) i bvilkon 3 kronor sitta. · På !Jvarjo sida om sköldon 
hvilar ett grinande lejon och under donsamma är ott afiångt 
sköldornamont, inom hvilkot synes namnet >>Amaranth». 

Ofvanpå skölden hvilar on kunglig krona, öfver bvilken 
ligger en Jagorkrans uppehållen aE band och en blomsterguir
land, burna af tvänne svä[vando knubbiga änglar, on på lwar
dora si<lan om kronan, bakom hvilken en fana stickor fram 
på båda sidor. Ett <lraperi, fasthållet af en rosett i öfro yttersta 
hörnon aJ akterspegeln hänger nor hi.ugs efter dennas ytterkant 
till on längd aE omkring 5 fot, Inrarefter eu hlomstorguirland 
vidtager , h vilken ända netl till thorus följ or ytterkanten a[ 
spegeln, som bär sväller uL på bre<hlen för att bilda det b1tg
Iormiga akterskottet till »gall e riet » (utbyggnad på sitlan at 
akterskeppet). 

Spegeln begränsas upptill a[ det rikt ornerade hackbrädet 
eller öfvorsta hackbonlot. Don omedelbart ofvanför spegeln 
utskjutande undre delen al" hackbrädet utgöres a[ on med 
äggsta[]ikt bladornament försocl<l rumlstaf af om kring 7 1

/ 2 

tums höjd; ofvanpå <lenna ruwlstn[ står ett genoml.Jrutot galler
york, bil<ladt af 25 st. mecl hvarandra sammanhängande på 
ända stående ontler o w kring 7 tum höga; därpå kommer en 
merl musselornament fiirsorlcl list . Dessa tre beståndsdelar at 
ha ckbrädets underlag sträc:ka sig oj längre ut åt si<.lorna än 
jomns med spegelns ytterkant. 

slutligen kommer själfva dot egentliga hackbrällot, som 
har samma okformiga böjning som thorus, ehuru bågarna äro 
betydligt flackare. Hackbrädet, som på underkant har on hål-
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kola<l li st, stritekor sina syagt uppåtböjda iindar 2 1 /~ l'oL 
utanför aktorspegelns sidolmntor. 

Ofvanpå backbrädet ligger ott tungt ornament, besLåonde 
at en sköld af samma slag som akterspegelns, olmrn något 
större, samt på sidorna af donna snirkolformmlo, genombrutna 
ornament, hvilkas öfre båge liknar en delad barockga[vol. På 
donna båge krypGI' på hvarj o sida ott stort lejon ned, lwilamlo 
sitt ilr-Jknu, snellt bakåtvridna hufvml på den utskjutamle nocken 
af hackln\illot. I sköldon är vinkolarmen för elen stora kam
pan lanternan fastsatt. P å h varje sida är i lejonmanen in
stucken armen till <lon minrlre lan ternan . Lejonens front vis:1r 
akteröfver. J lackbrädets ö[verkant ligger närn 31 foL öl:\·or 
vattnet. 

Ve utskjutande ändarna af hackbrädet upp!Järas a[ lwar 
si n mot utsidan af yttersta spegeltimret stödda konsol a[ sam ma 
slag och storlek som de, hvilka uppbära yttorsi.a hörnot a[ 
thorus. Under konsolons fot, hvilken är i linio moll don å 
rålmltot hvilando skandticksliston, står en mindre mod snirklar 
sirad konsol, från hvars fot sträcker sig on lloltin utöher galle
riets aktersta bugtiga llörutimnJOr . Från LleHinons gap ut
springor ett akantusblad , som sträcker sig ned. till on list, som 
ligger l 3/ 4 fot öfver den mod Lhon1s sammanh tingnnde lilngs 
galleriet löpande listen. 

Bakom lejonets hufvurl och p~t förkant af den utskjutande 
nockeu af hackbrädet samt unelerstöd d af konsolen, som ttl"ven 
uppbär nämlllla nock, är on stor snäcka fa~tbulbvl . I huken 
af denna sitter eu iiglebult [ör fasta parton af storelmtss. 

Galleriet har följande konsLruktion. 
På yttersidan af 2:a berghultot, nedifrån räknadt, ii.r 

fästadt ett listyerk, som utgör en fortsättning at den l"örut 
nämnda s. k. arkitraYen och oEvanför detta iinns ett listverk , 
ntgöramle, såsom oivan blifYit antydt, fortsättniug a[ Lhorus. 
Emellan dessa båd a listverk stå lmryaticlkonsolcr a[ samma 
slag som do under thorus å akterspegeln, clock ej så mycket 
framlutacle. Deras antal är l:i, inboräkuadt hömkonsolon 
uneler tborus ocb den främsta hömkonsolen, som sLöder sin 

T ·idslc-rift i Sjöväsentlet. 
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förli gaste sicla mot fart~'gets bordläggning. P~t thoruslistOil stå 
upp- och nechända mecl bladverk, perlband och snirklar sirade, 
k(ll'ta konsoler, som uppbära den förutnämnda l 1/ 4 fot högre 
upp löpande li sten, till hvilken dot från clelftnens gap noclgå
encle akantusblaclet sträcker sig. Dessa konsoler, emellan hvillm 
g uirlanclor hänga på väggytan, stå naturligtvis rätt o[vanför 
karyaticlkonsolerna. Sistnämnda list, som på sin underkant 
har en mecl musselornament förseeld runclstaf, afbrytos mollan 
andra och trc<lje konsolen, akterifrån rälmadt, af en hvälfcl galle
riport med ett kraftigt gångjärnsomamen t. H vallbågen är 
tryckt, J'örsetlcl mod platta uppvikna fötter oeh har på uncler
kant en rnmls ta f:, försedd mod ett blandadt mussel- och äg;g
stafornamont. Ofvanpå bågen strtickor sig på ömse sidor af 
on p{t toppen af bågen ståonde blomstmvas en tät knippa af 
lagorhlnd. Galleriets tak är afrun<laclt brutet, och täckplan
korna, hvars untlrn siclolmntor skjuta öfver <le un<lerliggancles 
öJre siclokanter äro försedda mod l'jitllornamout. Galloritaket 
afslutas npptilll af on plattlist, som ligger intill sidan 7 tum 
no(lanför rålmltot. På denna list stå fyra styckt.:n blomster
vaser. Don aktersta, nftgot utspringande delen af donna list 
utgör fot till den lilla konsolen , som står under foton till <lon 
under <len utskjntancle nocken af hackbrtitlet ståondo karyatid
konsolen. 

GaUonr'nx lmfvu<lparti utgöres af skiiggot, som hr l'ast
bultndt till förstärvon och sidovägen stödes af ett starkt knä, 
galjonsknä, som motl sin ona gren är foga<l till nndor·sta berg
hultet; den andra följer öfverkanten af skägget samt öfver
går småningom till en elegant uppspringande båge som a f
slutas med en liten \'Olut, på hvilken lejonets framtassar ln·ila. 
Från andra borghultet utgår ett d)rlikt knä, hvars framsprin 
gamle gren eller båge går paraHelt me<l don förstnämnda knä· 
bftgen samt afslutas i en större volut, som från sidan sedd 
liknar bakåtllöjda gumshorn, ntspringan<1e från hjässan af 
lejonet, som är inklämclt emellan de båda uågarna. L ejonets 
längtl tir ungofiir hitlfton af galjonens. lllellanrummet emellan 
de uåda knäna fyllos af ett genombrutet slingorornam ent, 
sträckande sig från förstiifvon till lejonets baktassar. 
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Skäggot har ett snor1t med dess förkant pruallolt liggan 
de gatt för Logsprötssurmingon, samt för orn detta två runda 
gatt för fockehalsama. På för- och akterkant af gattet för 
bogsprötssurrningen finnas s. k. följare , som gå rätt upp, samt 
äro bröstade öfver galjonsknäna ocb afslutas vid öfvorkant af 
öJ're knäet. De starkt böjcla galjonsreglarna äro tro, af lwilka 
de två lägre utgå från r'len mod en karyatid srnyckade kran
balkstryckaron tiitt framför bogporton i undra batteriet, och 
clou tretlje öfvorsta, som på underkant är prydd m ed en ägg
stafiiknande list, utgår från lojonhufvudct uppe i hörnet af 
främre balustraden och relingen. Denna galjonsregel kryper 
under kranbalken och innauför dess tryckare. Alla reglarna 
sammanlöpa å öfre galjonsknäet uppe under dess stora volut 
och bakom lejonets nacke. På öfverkant aJ' öfre galjonsknäet 
sti't 6 stycken galjonstimmor, som på innerkant sammanhålla 
galjonsreglarna. Dessa timmer äro emellan öfversta och mel
lersta galjonsreglarna försedela mod små Llaclprydda emellan 
reglarna utskjutanrle konsoler. 1'ficl~ öfver mellersta timret 
lwilar on nagelbänk för beläggning af on del till lJlindråmn 
hörande löpande gods , som kommer från r1e förut onmiimn(la 
sto lp a rna med ledare blocken. 

Styrinrättningen. Akter om kryssmasten fin nos i styr
plikten s däek en tvärskeppsgående smal och H'mg öppning, 
genom bvilken den s. k. >>kullorstocken" går upp. (~onom att 
röras tvärskeppsvägen i c1enna öppning åverkar den elen främre 
änclan af rorpinnon på följanflo sätt. I öfre battericliicket och 
rätt under ofvannämnda öppning finn es en i t värskeppsrikt
ning aflång omkring 2 fot lång och l fot bred öppning. Tätt 
under clonna finnes en i tviinne uneler däcket anbragta stötl 
o~h mocl en i långskeppsriktuing liggande axel försedel rulle 
eller nöt, hvilkeu har ett hrd, geuom hvilket nedre iin(lan af 
kullerstocken går nocl till den 2B/4 fet längro ner, pft on lechngn 
rörliga rorpinnens främre ända, mell hvilken kullerstockens 
ända sam mankopplas. Föres nu öfro delen af kullcrstoekon 
t. ex. styrbord hän , så tryckes rorpinnen babord hän och själlYa 
rodret styrbord hän, ditåt fartyget följaktligen girar, d. v. s. 
åt samma håll elitåt kullorstocken a[ rormannen före'3. 
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Denna inriittning, hvars tillvaro hr konstaterad, kunde 
natmligtvis ej åstadkomma större rorvinkel än omkring ] 0° 
åt hvarclera sidan, beroende på rorpinnens länge!. Emellertid 
kunde rorpinnen äfven hanclteras med taljor eller styrrep, inrar
för man br kuuna antaga att, då så erfordrades vid större 
girar eller vändningar, kullerstocken ögonblicken kunde från
kopplas, och taljorna eller styrropen användas, bvilkot äfvon 
\Vitsen synes antyda. 

Fartyget hade två bogankaren, två pliktankaren, samt ett 
strömanlmrc, ett par varpankare samt båtdraggar. De grofva 
ankartågen, som ej kunde läggas till spels, hem vindades me
delst kabellinor och sej~ingar. Antagligen funnos ej uneler 
vanliga förhållanden Hera än två båtar, en större barkass och 
on medelstor slup. Inga dävertar funnos för låriugsbåtar, utan 
stoclo båtarna på däck emellan fock och stormasten. 

H vad fartygets ornamentik beträffar, tyckes den öfverens
stämma med senrenässansen eller barockostilen. Det ligger 
någonting groteskt i figurerna, men det hela har dock mycken 
elegans och utan tvifvel har fartygets utsmyckning stått un
<lcr ledlling af skicklig konstnär. Alla ornament äro förgyllda 
ouh bakom dom liggande ytor äro djupt blåa. Galleriets tak 
är målad t i ljus bronsfärg och bräderna äro om era de med 
fjäll , hvars konturer äro utförda i brun färg. Håhultet, ytter
kanten af rösten, af ledstängerna, såväl som ornamenten (blad 
eller volntkonsoler) på yttersidan af stöttorna äro förgyllda. 
Hela det. parti som ligger ofvanför råhultct är blåmålad t samt 
ända från storröstet och akterut till spegeltimret försedt med 
heraldiska ornament, utförda i platt förgyllning med bruna 
konturer. Fartygets botten är hvit upp till vattenlinicn, och 
det mellan denna linic och undre berghultet liggande partiet 
är svart. Alla berghulten äro svarta ocb elen mellanliggande 
bordläggningen fernissad i träets färg . 

Portarnas innersidor äro cinnoberröda. Fartygets inre var 
fcrnissadt i en varm brunaktig ton, men alla balustrader, sköl
dar 111 . H. utsirade föremål voro förgyllda och de ytor, som 
bildade fond för omamenton v oro blå. Utsmyckningen af ka-

jutnn varierade allLagligen efter förhållandona um1or do olika 
oxpol1itionerua. Master, stänger och rö,r voro bestrukna met1 
li noljefornissa; rånockar , masttoppar, stångtoppar, n1iirsar, sal
ningar och eselhufvuclen voro svarta, miirsranclcn cinnolJonöd, 
mon randgjordingarna svarta; nagelbLiukar, koffernaglar, kryss
hult, knapar, ledarekauser, block och c1oc1koppar voro fernis
sade. 

Det är lätt at.t föreställa sig, hvilkon liflig och färgrik 
tafla (1ctta skepp skulle förete , när det hade sina röcla baUeri
portar uppslagna, antingen det låg till ankars eller kom seg
lande i hela sin skmd. II vilken motsats till 18-lmmlrutalets 
enforllliga svarta skrof med de hvita batteriliniorna, som utan 
minsta hänsyn till skepj>Cts arkitektur afskuro galjonslmiin och 
gelingar JJJ. m. blott för att fartyget skulle - - so långt uti 

Besättning. 

NormallJcsättningslistau upptager för Amarant: 
af flottan: kapten 

löjtnant 
undoroffi cerarc. . . ....... .. . 
harc1bomro (fältskiir) .. . 
bå.tsmitn 
bösseskyttar 

al an u en: officer .. ..... .... ... . 
u n clorofiiconn·o 
soldater 

1 
l 
3 
l 

80 
-!0 

~ 

(JO 

l:ZG 

("' ) (J 

eller tillhopa um. 
Donna följdos dock icke ofta, utan besii.ttningsstyrkan 

vtixlallo allt ol'tcr förhållamlena . I meLlellnl utgjordes bosätt
ningen af 120 a l-W man sjöfolk och -±0 i1 70 soldater. 

Resor. 

Sin första resa Jlck Amarant göra omedelbart sedan det 
blifvit färdigt . Donna gällde Li_i.beck, (lit engelske amba~saclören 
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Bulstrodo Whitelocke skulle öfverföras. Under befäl af lw lnt

majoren Hichård Clerck och kapten William Niuclair a[seglado 

Amarant den i30 ~laj Hi5-± och kom fram till Liibock redan 

don 10 Juni. På skeppet var amiralitetspredikanten Andreas 

( 'ampanius kommenderacl. Honom bestods :10 kannor spanskt 

vin till »messevin» (nattvardsvin). Derjämte mod följde bojor

ten Smrta Hund, lnstad med koppar, järn och l'urnbrä(ler för 

mnbassadörons räkning. Den 2-± Juni tick kapton Sinclair or

der att segla tillbaka till Stocklwlm. 

Aret ditrpå, Hi55, Jick kapten Johan \Yilliamsson Hvij 

\rngen befäl öfver Amarant. lian öfverförde i slutet af Juni 

don nyutnämnde genorallöjtnanten i Ingermanbnd, Estland 

och Livland riksskattmästaren gre[ve ~fagnus Gabriel De la 

C+arclie till Higa . Däri[rån förde hem riksmarskon grefve Gu

staf Horn, och kom med honom upp 1•å Stockholms ström 

den 1 O Augusti. I September ö[verförcle han rikskanslern Erik 

Oxenstjomas grefvinna Elsa Brabe till he11nes man i Pommern, 

!Jntre[ter han skulle sluta sig till riksviceamiralen grohe Karl 

Cfustaf Wraugols flotta i Putzigor-vikon norr om Danzig. MoJ 

anle(1ning af kriget mod Polen hade flottan nämligen i upp

tlnlg att blockera Damig. Dit kom Amarant elen -± Oktober, 

lJVarefter riks\·iceamiralen flyttade ombord på skeppet. Den 

15 Oktober skickacle Wmngcl hem större delen af sin flotta, 

oGh gick sjäH med Amarant och fyra andra skepp deu 25 No

vember till segels frttn Dum~igs rodel. Den 2ti ankrade han 

nndor tl reifs 'mlclorön på redden för W olgast. Dngon (lärpå 

landsattes soldatema. Don 30 NoYOiuber bnmado IVrangol 

.\marant och gick i land mecl bojorten Uripon. Kapton llvij

lrngen beonlmcles att segla bom till Stockholm. Han gick till 

segels don 2 December och passerallo uneler natten Bom lwlJ Jt . 

Dou 3 var tjocka. Yid dagningen den -± bnde man Gotland 

på styrborlls sicla, och Llon i"> Docomber Yicl middagsti(len pns

l':orado . \marant lyckligt in Yi<l Landsort. 
I Juli ltii"J:) hade konung ]._:,trl Cluslnf scglnt me(l f'in 

krigsittir t.ill l'olen och bmnnt ;.;in unga drottning Hedvig Elco

nora kntr i 0tockholm . Hon skulle äret dtirptt komma ut. till 
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konungen i kriget, och för resan öfvor Östersjön skulle Alllct

ntllt anviindas. Därl'ör a[seglacle amiralen fribene Klas Hjol

kensljorna llen U ]\[ars 1G5G från Stockholm mod 1\mmant 

oclt två nmlra skepp, men fick ligga fjorton dagar i Dalarö 

och vänta på gynnsam vind. Slutligcn gick vindon på nord 

don 30 Mars, (]å Bjelkenstjema gouast l1issacle S('gcl, passerarla 

Landsort vid midrlagstiL1on och fällde ankar p[t kvällen l'öl

jancle dag i SanelYikon på Ölands norra ud(le. Ilan giGk åter 

till segals i dagningen Llen l April, oclt aukracle vicl Kalmar 

samma tlag kl. 7 o. m. Här mötte honom tro skepp från 

Stralsuncl, under mnjor Daniel Jönsson StrussflychV'). Äfven 

dessa ställeles under Bjolkenstjerna, så att bans flotta utgjon1o 

sex skepp. Drottningen, sont hade rost !andyiigen till Kalmar, 

kom c1ett 8 April ombord på Amarant att bese skeppet. Don 

17 varpacles alla skeppen ut ur hamnen. Don lD .April flyt

tade drottningen ombord. Utrymmet blof då ganska hånlt an

litaclt ph Amarant, ty utom drottningen, några af hennes svit 

och Bjelkcnstjcrna, voro ombord koullnonderaclc kaptctterna 

.\ml01·s Umus och Simon ~larkusson, löjtnant ILms Hysing, 

underlöjtnant Erik Persson Psilam1or, kanslisten i ~tmiralitets· 

kollegium Johan Clodins, barborm~tslaren Joakim \'t11entin Em

moricb och amiralitutspreclikanten Johan Johannis Yansonitts. 

th\ snart drottningen kommit ombord, skulle Jlt<HI at'segla, 

mon hindrades af slilljo. Den 21 .\pr il hi tic\< lo llultan ,·i;;sor

ligf:•.JJ och styrde södomt i E'almarsmHl, men kom ej Itiugre 

iin till 1\föckleby kyrka på Ölalll1 , fyra mil från Kalmar, <lit 

vinden upphör(le att bEt,;n. Vill solens uppgång dc·n ~± ktttH1e 

man gtt hll segels , passerade l>lands södra udd e kl. :-;f. m. oGh 

aukrado Yid middagsliden elen ~ö en milutanför l'ilbu. Ihottnin

gun dcbarkcnvle p[t förJuidchtgcn följulllic dag. Den~\) April gic.;k 

aruiml Bjolkonstjcma i lntHl och rosto till konungen i Elbing 

att fii. inslruktion . Den 0 ~laj kom han tillbaka ombord odt 

lllclll1l'ltH1c att Hysittg b!i[\·it bofonlmd Lill kaplen oc.;h l'silan-

''') \lajor var liig~ta flagglll:ln~gradPn, <>cli luo(syanHie 1111ti<kns ko11 · 

ten:uuir::d\'1'. 



der iill öfycrlöjtnant. Major Stmssflyeht fi<.:k onlor, alt mod 
Amarant och tre andra skepp ::;cgla till Danzig och innesluta 
hamnen, så att inga fartyg kunde segla ut eller in. Den 11 
l\laj länmade Bjclkeustjerna Amarant, och seglade ptt skeppet 
llökcn till Stockholm. StrussAycht steg in på Amarunt och 
seglade till Danzig. 

Den 25 J u ni ftck major Strussflycht onlcr af kon ungen 
att hålla: Amarant i 01dniug [ör ntt ö[verföra konungen s syster 
prinsessan }[arie till honnos mako riksskatLmiistarcn grcive 
.\lagnus Clahriol De la Gnnlio i Uiga. Denna resa torde ii.gt 
rum i Juli , b varföre Amarant stannade kn1.r i Higa. l\fcn då 
ryska hären började belägra denna stad flen 21 Augusti, bogaf 
sig prinsessan därifrån, och kom i början af Soptom ber på 
Amamnt tillbaka till Stockholm. 

Kort <lii.reftor skickados skeppet åte r ut. Det gällde nn 
att hämta tillbaka drottningen från Prcnssen. Härtill beordra
lies amiral Klas Bjelkenstjerna med Amarant och fyra andra 
skepp. lian afseglade från Stockholm den 23 September och 
kom tillbaka dit med drottningen flen l November. 

i\. r 1 G5 7 skulle blockaden af Danzig fortsättas. ~ la.jorcn 
Iriborre Gustaf Sporling beordratlos den 2i1 J\lm·s att stiga in 
p[l Amarant, Iör att mecl detta och tro andra skepp scgl<t t ill 
Pillau, kryösa på det preussiska farvattnet och »håll a do Dan
zigor sjöröfvaro i tygel». lian afseglade omedelbart rliirp:'t och 
kom tillbaka den 11 Juni. 

Annu hade Amarant icke dragit ut mot Jie])(l cn. Detta 
skulle nu sko, seelan Danmark don 1 Juni JG57 förklarat Svorioe 

h 

krig. Amin1l Klas Bjolkonstjorna erhöll genast befallning att 
utrnsta bda flottan. Han liok henne ej fi1rdigmstad förr än 
i slutet nf ,~ugnsti, och gick Lill segels från Elfsuabbon med 
trettiotre skepp och två brännare . Amarant var majorsskepp 
i llottan och förelos a[ den tappre ma_jor Tönnos Allriansson 
~puck. Dcu 11 SoptemlJer Jick man känning af Bornholm och 
major Speck befalldos att h[tila sig före fiottan mc<l sin di vi
sion. Då fiottan dagen därpt\ avancorado åt lliigon, fi ck man 
i sikte don danska flottan mellan Skåno och l-löon. Bjolkon-
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stjcma satte genast kurs på donna., som stod ulHler bol'ii.l a[ 
riksYi ccamirnl on Honrik Bioll<e. 8trid on började kl. -± o. m ., 
men bl of utan resultat, emedan Bjelkcnstjerua blcE föga un
dorstöd cl af sina skoppskaptcncr. Uneler natten höll sig fi en
den i god ordning, gående brc<lvid vår Oottn. P,'\, morgonen 
den l 3 gick Bjelkenstjorna åter till m1fall, men åter lade de 
ficsta af våra skepp ö[ver och gingo unelan [rån lion<lon , utom 
några få såsom Amarant, Hars och några andra. l'vlon omsi
der blcfvo alla tvingade att gå ,:cectn» på ftenclon, så att man 
kom mod honom i en gorl aktion. Danska flottan måste l1å 
vika, och förföljeles ända till li'alstorbo, rlå mörkret föll på. 
Bjelkenstj erna gick till Dornlmsch vid H.ii.gcn och intog sam
ma ankarplats, som danska flottan nyss förut !Jaft. Amarant 
och tro andra skepp kvarlämnades uneler major Spock. Han 
skulle hålla sig utanför Stevn på Sola.nd , miclt emot Falsterbo, 
ocb akta på danskamas virlare företag. ])en Hi September 
kom major Speck till flottan vicl Dornbusch ocb rapporterade 
att danska flottan, tjugotre skepp, lagt sig i Kjögebugt. Den 
22 September gick Bjolkenstjorna frå n Dornbusch och ankra
de Iöljande dag på reddon för \Yismar. Don 2-t Soptomber 
gick /lottan in i \Yismars hamn. 

I-lär låg flottan stilla hela Oktober. Nttgm clagar, ollor 
elen 3-7 Oktober, var lwu blockerad a[ dauska tiottan. Den 
27 Oktober utskickados major Spock meLl Amarant och tvä 
andra skepp på kryssning ; ban kom tillbaka den 30. llem 
till Stocklwlm seglaclo amiral Klas Bjelkoustjoma den 3 No
vem ber med en clol af (~l ottan, och amiral Hicharrl (;Ierck don 

-± Decom bor med en an u an del. Därefter återstod o blott "\.ma
rant och fyra awlra skepp, mo<l bvilka major Spcck seglade 
till Lilla Holt. Han låg dels utanför ön Als och dels i J\licl
delsl'urtssund ända till in i Januari lli58, då han till följe af 
don inbr~·luncle vintern måste gå tillbaka till Wismar. DiLr 
upplades skeppen för vintern. 

l~l'tor sitt beryktade tåg på isen öfver Bälten, stod konung 
Karl (lusta[ don 12 fi'obruari l G 58 med sin segorvana krigs

hUr på Selallll och hotade Dtmmarks nästttn försvarslö:;n huf-
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VLHlstad. JJ är på följde fr cclen i Hoskil< le <len 2G Februari, 
ilvarigcnom Rverige Dck sin naturliga gräns söJ crnt och Kal
mar upphörde att Yara grtin s[i\stning . :\led anledning af elen 
förtindrade politiska ställningen , s::uonwnkallade konungen on 
utskottsriksdag till Göteborg elen 2 A pril. Sjä ll' kom km elit 
recluu elen 23 l\lrns ocb mötLes då af sin drottning. Ständcr
na afskodades elen 21 ~Iaj, hvareftor konungen skulle resa 
t ill s in krigshär för att afsluta kriget med rolon. För <l etta 
~inclamål hade major Tönn os Speck beordrats till Gölouorg 
m e< l Amarant från W is mar. Den (j J u ni steg konungen med 
drottningen ombord, kom till Frc<l.r iksoc.ldc <lou 10, t ill Son
d orburg don 13 och till Flensburg elen 1-! J u ni . Där steg 
konungen i land; drottningen fortsatte resan på Amarant till 
Wi smar . 

Konungen kom efter dit i Juli månad, och det var i 
Wismar, so m han tlon 23 Juli boslöt att m ed olst krio- tvinoa h b 

Danmark att uppfylla sina i Hoskilde-[reden å tag na förpliktel-
ser, frä mst den om Östersjöns stängande för främmmHlo flot
tor. Konun gen bogaf sig därifrån till Kiel , inskeppade <lär 
si.n krigshär och lemel steg don S Augusti vid K orsör på Seland s 
Yii.stra kust. Tre dagar därefter var Köpenhamn spärrmit så 
till lands som till sjöss. 1\:Tiget mod Danmark var åter i full 
gång. 

Emellertid l ~tg major Spock kvar i \Yi s 111 a r m oll Ama
rant. Don 17 Augusti bel'n ll<1 o konungen honolD att segla t ill 
Malmö ociJ clärifrå n ö[vorföm hertig Johan Frudrik a[ Brauu
scll\\·eig och Li.1neburg moll sYit till 'l'ra\Yomt1nde. Därefter skulle 
han hän1ta drottningen från \Vi smar till konungen. Den 2 
SopLomber pnssermle 1\mnrant mod drottn in gen ombord r ed elen 
för Köpen hamn , ll i t amiral 1\ las B jelkonstjerua en Y C<.; k a för u L 
nnlii.ml t llWll h ufvudfl ottan fr i'm Stock l10lm . Al iHtmnt, son J 

hade lwnvojerats af w\gra skepp från Stra1snn<l, under amimi
löjtnant Daniel Jönsson Stmssflycht, fortsalte t ill liolsingör, 
dii.r drottningen steg i l:md . Kort diireftor giuk mnjor Spock 
lltO<l Amarant, tvil, nmlrn skepp och en jakt ut på kryssnin g 
mollan K ullen och Solund, m ed uppdrag aLL kvarhitlla alla 
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skepp och farkoster, han mötte, vare sig de voro engelska, 
lwlliindska, tyska ollor svenska. Han hade hä rUI Hler sin huf
vudstation i Holsingörs hamn ; Kron horgs fästning hade näm
ligen fallit don G Soptornbor. Deu 12 Oktober kom hufvud
fiottan uJJder Bjelkenstjorna till H elsingör . Spock fick l1å upp
böra moll sin kryssning, och in sattes mod sina skepp i flottan. 

•Don 21 Oktober embarkerade riksamiralen grol've Kflrl Gustaf 
vVrangel på skoppet Viktoria, och tng befälet öher f-lottan. 
l\Iajor Speck på Amarant placerades i amiral Henrik Genits
son Sjöhjelms eskader såsom c.; hof för 2:a ni visionen, och skulle 
föra yiceamira1s fiagga. 

Den 2-!- Oktober kom holländ ska flottan under amiral 
Jakob vfln Opdam till Öresund för att und::>ätta Köpen llamu. 
Han ankrade vid Lappegrund, 11/ 2 minut llOIT om H elsingör. 
Don 29 forcerade ban passagen mollan Kronborgs och Hel
singborgs fästningar , od1 möttes därpå a[ svenskn fiottan. Efter 
en hård strid och svåra förluster ly ckades Opdam komma in 
till Köpenhamn och förena sig m ed don instängda danska liot
tan. På morgonen d on 31 Oktober gick svenska flottan in i 
LallClskroua hamn. \ ' icl midda gsticlen gingo nio danska och 
några holländska skepp från Köpenhamns redd att anfalla fem 
skepp, son1 ännu icke kommit in i hamnen . Fyra af dem ro
tiroracle då und er Kronborgs slott, m en det femte, som var 
Amarant nnder major S pock , upp tog 011 gan::>kn stark kanonad 
mod Jieaclun äiHla till aftonen, cl å liendon nöLlgmleH llimua 
honom . Pä 11a.tton hogsorade sig mnj or S peck in i L am1skrona 
ha111l1 . 

Dil. konnno· Karl l+usta[ var I)tt lJosök i L:tmlskrona den b 

lo N o\-cm be r ll):Jo fick han undcrrtittolsu, aLt dan sko Yice-
amirnl en P eder 13rol1nl låg i Ki el moll fem skepp, afsmlda aU 
öfvorföra r .Yttori till Fyen. Konungen bofallllo då major Klas 
U(nl-ln ntt. scoh till Knucl sho vocl Yid NYborg i Stora Belt mod hh ;:-, ' 

An1ar~tnt oc.; h tro a1Hlm skepp. Där skulle han erh ålla ytter-
ligan' sex ~ kopp , l1varoftor han skulle m ed alla skeppen SL'gla 
t i l l 1\ i el och förstlira d o dam; b skeppen dtLrstiL< los . Don :ZU 
NovomlJor kom U<r<>h t ill Kn wlsh owd oeb den -!- December :-,t-o 
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lill Kie l. l\leu då had e Bre<lals skepp tagit sin tillflykt i Flens

IJurgs hamn. Uggla soglaclo (];1 till Somlorburg, där han lyu

lmdos elen B December inskeppa <len af brandcnburgska trnp

per hi'trdt ansalta besättningen ii. slottet nncler öfversto Hutger 

von Ascheborg. Följantle dag landsattes besättuingeu i Få

!Jorg på Fyous sydvästra kust. Konungen kom dit ouh be

orclrade Uggla den 1ö December att gå tillbaka till Lands

krona. På grund af hårdt Yäder låg Cggla likväl ännu dou 

21 Decemuer kvar utanför Sondorbnrg. Kort Llärefter gick 

lum ti ll segels, mon kom oj liingre än till ön Arö under Fyen, 

där ban måste au kra. J ulaHon lyJ'te han åter ankar och isa< lo 

sig den 2U December in till Ny borg mod sina skepp Amarant, 
:\länen, \Vi sm ar, Haf'aol och S1·an . 

Nyårsdagen 1Gö!J fick Uggla befallning af konungen att 

segla med skeppen till vinterkvarter i Helsingör. Skullo vin

den oj tillåta detta, fick han söka sig in till Marstrand. 'l'ret

tondagen den G Januari afseglade Uggla på Amarant, åtföljd 

af skeppen Månen, \\rismar och Hafael. Svan kund e icke mod

tagas, emedan det var S\'årt läck . Vimlen var S. Y., mon 

gick dage11 därpå öfver till S . O. med storm och »tjockt yr

väder», så man ej kunde se en skeppslängd från sig. På mor

gonon den 8 blef vädret klart med O. S. O. viucl. Uggla var 

då två mil från J utiands kust. \Vis mar och Hafnol v oro inom 

synhå ll, men Månen var borta.';') Kursen sattes åt Öresund, 

men man måste för svårt yrviiclor ankra redan den !J. Dft 
det blef klart dagen därpå, kunde man so \Varbergs slott i 
O. N. O. Mau måste li gga kvar för hård ostlig vinet. Donna 

fortfor den l l, ehuru ej så hård . I stället blef det »skräckc

lig » kallt. »Hela halvet rök som en kookamle kiitill.» Den 

12 fortfor ostnn\·ädrot och drifi~;on satte in1)å natten så hiiftiot 
bl 

att man måste taga upp ankame, för att ej förlora Llom. Hat-

vet \·ar betäckt med isfiak af mils storlek, med hiir och clär 

några smala öppningar. Tackel och tåg voro orörliga af köld 

och hårda som järn , provianten var slut och folket kunde för 

''') Det kom sedan i lll)'t:keL Hkatladt tilJHtåml in i Orc~lJUd den Hi 
Jauuari. 
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köld rj härda ut l<'i.ngro. Knrs sattes då på Anl10lt. NenL pft 

kviillon samma dag kommo do dit och ankracle bakom ön , 

där ingen is gick. Vid midnatt till don 13 blof vinden fullt 

sydlig. Uggla såg ej annan utYäg, än att söka ballancls- och 

bohusskären för att ej förhungra. Han gick genast till segels 

och höll sig efter iskanten för att finna någon öppning iU 
land, mon fann ingen. Så bcgynnte oet att storma, och var 

på förmidda gen don 13 så klart, att man samtit1igt såg Skagon , 

L rusö och Yinga båk utnn[ör inloppet till Göteborg. Innan[ör 

båken syntes en liten öppning, och donna ville man begagna. 

Sodan man seglat genom ett tjockt isliak af en mils bro<lcl, 

haclc man omkring hå mil öppet yattcn innanför Vinga. Där

på kom eLt band af två fmnnar tjock tlrifi s, och där sntto 

skoppen fast tyå timmar. Men »såsom stonnon tilltog och 

skoppet samt isen v oro bo \\'ägnde (i rörelse) af vattnet, ty bröt 

clot ätH1tligen igenom och kunde clon isen, som låg innanl'ör 

oj hindra oss, utan skeppet (Amarant) Hög igenom såsom <1å 

en häst jagar». På detta sätt kom mo skeppen »genom Guds 

synnorliga nå(h in om Galtö i Göteborgs yttre skiirgi'crd. Men 

där var Yattnet icke i någon rörelse, så att där !Jloho skeppen 

sittande fast i isen. N atteu mollan elen 13 och l-l Janunri 

blåste en >>förfärlig» storm, så att, ehuru skeppen sutto fast 

>>Såsom i berget>>, måste dock rår och stänger strykas, på det 

mastema ej skulle gå öfver boi·d. Stormen fortfor (lon 1-l och 

snön yrde, ~å man kunde ieke se något. Den 16 kommo lots

män och fiskare ut till skeppen, och hjälpte att isa dem iu i 

Brätmösund. De sjuka föreles i land att vårdas hos böudoma 

>>och kunna de väl komma till riitta, när de komma i \'ärmen 

och varda uågorlunda skötta, allenast en part hafva frusit 

fiu grarne, fötterna och tåma nJ sig>>. Af besättningen Y oro 

icke fjärdedelen friska, ty enligt U gglns rapport till konungen 

voro på: 

friska 
sjuka .... 
döda. 

Amarant. \Yismar. llafael. 8ununa. 

3-l 18 22 71 
42 
18 

=\.J-l 

li-l 
36 

118 

-12 
52 

llö 

1.J.8 
lOG 
32H 
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Af officorarnc och Ull(lorofficornrn e voro blott Uggla själf, 

kapton Jan Bockhorn och löjtnant Erik Porsson l ':oi lanllor 

friska. ri't kläder var folket all(leles >>förblottaclt» och »on 

part lö:jtuanter, styrmän, coustaplar ocb skeppare gå med bara 

rompan, ty do ltafva intet på sig''· Andock måste de jflmt 

h ålla sig vid pumparna, ty så många voro icke friska, att man 

kunde byta om kvarter. Sin rapport till konungen, datorad 

"\.maran t dou 17 Januari J G5G*), ur h\·ilkcn orvanstående hnf

vmlsakligen är hämtadt, afslutar Uggla sålunrla: »Sist beedor 

jngh Edorss Kongl. i\Iaij:t uthij största unt1erJånig1Ieot, att 

enär såsom jag här haffwer bestält, lwa<lb såsom Ederss i\1aij :tz 

nånigasto befallandes varder, och beställas kan, att jagb (1ft 

måtto haffwa förloff på 2 eller 3 veckors tijdh, till att förrosa 

hetn till min gmnhla moder, som boor i Wärmelancl, och eij 

litngt här i från, jag h skall dock oij uthij någon måtta försum

ma Eclcrs i\[aijtz tiänst, uthan så snart som påfordras v:tra 

tillsLti.ädos igiäm. Detta var den belöning, han bcg~ircle för 

sin trogna tjänst! 
Från Göteborg skickndes folk med matcrialier ut till 

skeppen, hvilka nndergingo en väl behöfiig reparation. !Efter 

återkomsten från Värmland rapporterade major Uggla till 

konungen don ~1 Mars, att han varit ute i skären och sett på 

skeppen. l~eparationen gick framåt och Amarant hade fått 

en ny fockmast. Kort di.i.rcfter förde Uggla skeppen in till 

Göteborg. Därifrån seglade han (lon 5 April och kom med 

Amarant och \Vissmar den 0 April till lmfvudflottnn utanför 

Flensburgsvikcn nndor heffll at riksamiralen grehe Karl Uustnf 

W ra n gel. lT gglas tredje skepp Hafael harle gått till Lanels

krona mod on last bjelkar. 
Amaraut insattes nu i amirallöjtnant Gustaf Wrangcls 

eskaclcr i fl ottan, hvilken gick på morgonen don 10 April till 

segels åt Arö och ankrade vid mi(ldagsti<lon den 1() uneler 

Langolamls sörlra udde. Dagen därpå skickados G u sta l' Wnm

go l att med sin eskader uppsöka sju danska skepp, som gi\Lt 

från Köpenhamn åt Östersjön. Han återkom till lloLtnn (len 

22. Två dagar l'örnt hade riksamiralen lämnat flottan, öfvor 

*) l rik::;rtrkivcl : rtfdcln. sjiicxpc<litioncr. 
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hvilkcn hiigstn bol'älct d[t återtogs af amiral Klas Bjelkenstjema. 

Don 23 :tpril boonlrnlles major Klas Uggla mc([ Amarant och 

11i o n1Hlra skepp på rekognoscering åt Son<lorbnrg och Flens

burgsvikcn . ITan återkom don 2(i till flottan. i\lod denna gick 

I3j elkollstjema till segels från Langelands södra udde den 27 

;\ pril och ankrarle på c. m. elen 2D mollan I~'omern och Lå

lan (1. I dagningen (]on 30 April m~i.rktes en Jicn<ltlig bojort 

UJHlcr Låland, då eggla fick order att ro dit med fom ospingar. 

Som bojorton för det stilla vädret oj knn<le komma nn(lan, 

satt besättningen honom p[t grund och flydde i land. Då 

solon kort därefter gick upp, biet man oförmotlitdt \'arse on 

fiencltlig Jlot,ta af tjugosex skepp, ayancerantlc med svag ostlig 

bri s mot syenska flot tan . BjolkonsLjcma lät genast skjuta cl'tor 

Ugghl, som sLrax kom ti llbaka till flottan med cspingarne. 

Yill mitlllngsti<lcn (kl. 12) börja<lc str itlen mollnn llo båda flot

tomn och rortror till mörkrots inbrott . Flottonw bdtillnO :oig 

då m ollan Langeland ocl1 Li'LI:tml, 1lär svenska flottan gid;: till 

an kars. Fienden gick ö. t holsteinska kusten och an kra(le. 

Don l Maj lätt:tde flottan och börja(lc kryssa uppför 

Stora Holt. llon ankrade (len 5 vid lloss0lö på Rclatu~s norra 

kust. Dcu 7 gick hon åter till segels, men måste för stark 

motst t·öm ankra don 8 mollan Kullen oc!J f:Joland. lliir lhg 

flottan till den 1-± 1\laj; lättade drL, mon kom för stiltje ej 

längro än till Lappogrnncl. Don lG i\laj kou1 komt11gon om

bor<1 och gaf major !\:las Uggla order, att me(l "\.marant och 

fyra andra skepp gå att blockora Köpenhamn. Den 2:3 bcl'al

dos U ggl:t att gå från KöpenlJum n till Kronborg, så snart han 

fick se elen väntade holländska Jiottan komma. Detta inLräf

fad o reclan tYå dagar därefter då amiral van Opclam kom mo<l 

sin flotta i sikte och Uggla gick tillbaka till Kronborg. 

Jhroitor deltog Uggl:t på Amarnnt i mnirallöjtnant Gustaf 

\Vrangols al' en ständi g otur förföljda exiJOdition åt Holten. 

Wrnngol boortlrarlcs niimligen (len 27 Maj att gå med en eska

der af tretton skepp till illidcloll'artssun(l i Lilla Bol t samt upp

söka och IörsWrn alla skepp och farkoster, flom skulle föm 

fiendens tmppor öfver från fasta bwlot Lill F.Yen. Detta skulle 
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vam vorksWlldt till (lon l) Juni, cHL vnpenltYilnn mod ltollän

(]arne löpte ut. f-bmma clug seglade IVrangcllråJJ Ln1Hlskrona 

norrut, mon måste för stark västlig blåst ankra Yid Lappa

grund. Och som ban med denna vind ej kunde komma öh·er 

Sclnnds norra udc1e, beslöt han att Yiin<la och gå sö<lcrut genom 

Drogr1cn. Detta sattes i verket don 2D Maj, men vin(len skral

nade, så att han först elen 3 Juni kom till Femorn. Serlan 

han al' on ihållanrlc motvind kYarhål lits där ytterli gare tre da

gar, gick han den G Juni tillbaka norrut, och ankrade under 

l\Iöen den 7. N u sk re r han till konungen och begärde order. 

Till svar mottog Wrnngol en sträng skrifvelse, att ban bor(lo 

förstått att stilleståndet blifvit förlängd t, rlå han ej erhållit nå- . 

got meddelande från konungen att det upphört . . Han skulle 

nu genast segla till l\Iirlrlclfmtssuncl och utföra s1tt uppdrag. 

På onmd af vindon kunde lYrangel dock ej afsogla förr än 
b . . 

elen 11 Juni, och då genom Orosund norr om Seland. Den 

1.± kom han till tlcn lilla ön Ebclö, på Fyens norra kust. 

Kort därpå gick han och lade sig i norra inloppet till Lilla 

Belt, strax norr om ~<'redriksocldc (nu Fredricia). Knappt var 

detta skett, förr än de förenade danska ocb holländska flot

torna, tilllwpa omkring nittio skepp, kommo den 16 Juni och 

lade sig strax öster om Ebelö. Som det förlängda stillestån

det utlöpte elen 18 Juni, måste riksamiralen, som yar vid lJä

ren på Fyon, giha Gustaf IVrangel order att hetusegla. Han 

måste nu segla förbi rle förenade tlottorua och hade varit för

lorar], i fall icke en äfven till Danmark utsänd engelsk örlogs

flotta just då närmat sig. Dell 20 Juni kom Wraugel tilllJaka 

till Lamlskrona. Konungen vredgades öiver, att ban kom till

baka med oförrättad t ärende . Han arresterados och afskecla

dos, därför att han ej lydt order. Han utsläpptes clock eHcr 

några månader och litmuade riket. 
Konungen uppgttf dock icke sill plan att förstöra fiendens 

transportfartyg i l\1idcleliartssund. Den 23 Juni beordrade han 

major Klas Uggla, att redall samma afton gå med Amamnt, mo 

andra skepp, en brännare och en bojort genom Drogelen förbi Kö

penhamn och Malmö rakt på l\Iöeu och vidare mollan Femern 
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och Låland till Lilla Helt, och geno1n öfverraskning taga de i 

Midclelfartssund liggande skepp och farkoster. Då Uggla pil 

kvällen don 30 J u ni passerade Möens Klillt, fick han i si kLo 

en holländsk flotta af tjugutre skepp. Han retirerade då in 

åt Östersjön. Den l Juli gick ban långs med Jassmund vid 

I-Wgen. Den 2 kom ett af hans skepp (Hjorten) så nära bol

ländska flottan , att det 1ick tolf skott efter sig. Som denna 

flotta var femtio segel stark, beslöt Uggla att gå in till Borle

kull (Karlshamn), men måste på grund af tjocka ligga stilla 

den 3 och 4 Juli. Don 5 kom han in till Bodckull. Den 12 

gick ban därifrån ut på kryssning åt .Falsterbo, men då han 

blef varse ·en Jientlig flo tta af trettiotre skepp, vände han och 

inlöpte åter i Bodakulls hamn elen 15 Juli. Konungen Ya r 

särdeles angelägen att få Uggla tillbaka åt Grönsund för att 

försäkra öfvedarten mellan Möen och Falster. lian sluof där

för den 17 Juli till Uggla, som han trodde då ligga i Ystacl, 

att icke gå tillbaka till Bodekull. När kouungcn sedan Ilck 

veta, att Uggla gått elit, skref han elen 2.± Juli , att det vm 

illa ar Uggla, att han låg diir så länge och att hans , h uh n d 

blifvit af sjöluft så tungt, att det bonle justi11eras>> samt att 

om han icke fullföljde order, skulle han »betala med sin hals >>. 

Då detta straffbref afgick, hade Uggla redan två dagar förul 

seglat från Bodekull och intagit någon proviant i Ystad <len 

23 Jnli. Därifrån seglade han dagen därpå och ankrade Ull 

der Jassmun d deu 25. Den 2G--28 Juli var han Mer ute på 

kryssning och kom ut för ell svår storm. På aftonen den 2:-; 

ankraile han mellan Möon och Dornhusch på to lf famnar . 

Därifrån seglade han åt Stora Belt, och var don l Augusti 

mellan Nakskow och Langelands södra udcle. På intet af lHm::> 

skepp funnos då färre än trettio sjuka, men iiera hade sextio 

och däröfver . Den 3 Augusti rapporterade han, att han un· 

der fyra dagar haft blott \'atten och bröd till föda. Den 7 

Augusti erhöll han order af konungen att upplösa sin eska

der . Han skulle skicka tre skepp till Kronborg att repareras och 

själf gå mod Amarant och fym nmlrn skepp till Orönsund 

mollan l\löcn och Falstol'. 
T-irl~l.rifl i Sjiiviisendcf. 
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Uggla lämnacle nu Amarant, öfver hvilkot major Tering 
Henriksson i stället fick befäl. I Stubhokjöbing vid Grönsund , 
hade major Tering ett varf, på lwilkot skeppet reparerades. 
Den 4 September befallde konungen honom att gå med Ama
rant och sex andra skepp till södra udden af Langeland. Där 
skulle han träffa major Johan Bär med två skepp, hvarefter 
de skulle i sällskap segla till Kiel och förstöra där liggande 
skepp och farkoster. Den befallda föreningen verkställdes un
der Langeland den 13 September, då major Bär enligt konun
gens order insteg på Amarant På grund af en »grufvelig>> 
och ihållande storm kunde expeditionen till Kiel ej utföras. 
Major Bär fick ej länge behålla Amarant, emedan skeppet i 
början af Oktober ställdes jämte kompaniskeppet Halfmånen 
under befäl af major Tönnes Speck. Han kryssade med d~ssa 
skepp i senare hälften af Oktober norr om Seland mellan Oro
sund och Stora Belt för att kunskapa rörande en väntad större 
holländsk proviantflotta. Därefter upplade Amarant i Lands
krona. 

Konung Karl Gustaf begaf sig i slutet af år 165\:J till 
riksdagen i Göteborg. Efter sex dagars sjukelom afled den 
store konungen elen I 3 Februari 1GGO. Förmyndarregeringens 
främsta omsorg blef nu att skaffa riket on antaglig fred. 

Amiral Klas Bjelkenstjerna kom till Lanelskrona elen G 
l\fars 1660. Den 12 i samma månad befallde han amirallöjt
nanten friherre Gustaf Sperling att mod sju skepp, hvariblan<l 
Amarant, ställa sig uneler order af den af konung Karl 
Gustaf i lifsticlen till öfverbefälbafvare efter honom utnämnde 
pfaltzgrefven af Sulzbach. Sperling afseglade samma dag ti ll 
Holsingör, och fick där order af pfaltzgrefven att lägga sig på 
redden för Köpenhamn. Den 23 Mars erhöll ban förstärk
ning af sex skepp, så att hans eskader uppgick ti ll tretton 
skepp. Efter upprepade framställningar af holländame erhöll 
Sporling befallning att lämna Köpenhamns redd. Han gick 
tillbaka till Lanelskrona den 10 April. 

Följande dag beordrades kapten Jan Dockhorn att segla 
till Holsingör med skoppen lunarant och Andromo(la samt all-
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tid hålla något af skeppen kryssande i sundet mellan Holsingör 
och Helsingborg för att hindra andra än holländska skepp att 
passera, utan att göra reda för sig i Ilelsingör. Don 17 April 
tog han en dansk pris, hvarefter denna kryssning upphörde. 

Slutligen slöts fred i Köpenhamn, som skedde elen 27 
Maj. Flottan skulle nu få vända hem. Don 8 Juni m·böll 
amiral Klas Bjelkenstjerna order af regeringen att hemföra 
flottan. Redan två dagar därefter afseglade han från Lands
krona med större delen af flottan , hvariblancl Amarant, passe
rade Köpenhamn klockan 4 e. m., Ölands södra udde elen 12, 
Landsort elen 13 och ankrade vid Små Dalarö elen 14 Juni. 
Följande dag fortsattes fram till Stockholm, Jit flottan åter
kom den 20 J tmi efter två års bortovaro. 

I slutet af Augusti 1660 af gick A maran t under befäl af 
kapten J an Bockbom till ön Huden utanför Poonomi.incle för 
att hämta till Stockbolm riksamiralen och generalguvernören 
i Pommern grefve Karl Gustaf Wrangel. Han kom till huf
vudstaclen i början af Oktober. Samma resa upprepades år 
1663, seelan Amarant fått ligga två år stilla. U n der befäl af 
samme kapten Bockbom afseglade Amarant Jen 20 Ylaj och 
återkom den 14 Juli 1663. 

År 1664 fick major Johan Bär befälet å Amarant. Han 
afseglade elen 20 Juli med riksrådet friherre Gustaf Soop till 
Riga och förde därifrån i Septcm bor utomordentliga on gelsim 
sändebudet lord Carlisle till Stockholm. För dennes >>förfrisk
ning» i kajuten uppbar Bär 80 daler s. m. Skeppsprodiknn
ten ombord La1uentius Börstell erhöll 4 daler till » mossevin >>. 

Ar 1 GG5 an vändes Amarant för riksmarsken grefve Karl 
Gustaf vVrangels öfverförande från PonHnern till Stockholm 
och tillbaka igen. Han måste nämligen till hu[vudstaden att 
intaga sin plats i regeringen för beslutet om kriget mot Bro
men. Uneler befäl af kapten Olof Willman gick Amarant ti ll 
sjöss från Elfsnabben den l Juni och var i början af Juli till
baka. Ii' ör riksmarskens återfärd på hösten ställdes A maran t 
under kapten Didrik \Vrangel, som afseglade mo(l riksmarskon 
från Dalarö don 20 Oktober 
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Följande året öfyerEörde Amanmt fältmarskalken och ge

neralguvernören grefvo Klas Tott till lliga. K apten Olof \Vill

man had e återfått befälet på skeppet, och afseglade från Stock

h olm den 27 Juli. lian kom till Sand hamn den 29, där grofve 

'rott embarkerade. Den 3 Augusti gick han till sjöss och 

ankrade efter en svår resa p å redden för Diincml.1nde den Hl. 

Den 15 September hade Amarant kommit tillbaka , och lå.g då 

för motvi nd vid Höggarn , mellan Vaxholm och Stockholm. 

År 1GG7 anförtroddes befälet å Amarant åt kapten Erik 

Nilsson. l :Maj förde han riksskattmästaren frih erre Gustaf 

Bonde till \Vismar och därifrån riksrådet och presidenten i 

Tribunal et därstädes grefvc Bengt Oxenstjerna till Stockhol m. 

Friherre Bonde, som var sjuk och stadd på en r esa till en 

tysk badort, dog kort efter land stigningen. Kapten Nil sson 

fi ck då order att hämta hans lik till Stockholm och på samma 

gång föra trehundra centner krut till \Vismar för krigskolle

giets räkning. Amarant seglade frå n Stockholm i slutet af 

Juni och passerade Dalarö elen 5 Augusti på väg tillbaka från 

\Vi smar. 

Arven år 1668 hade kapten Erik Ni lsson befälet å Ama

rant. Han ö[vorfönle i Augusti cletta år riksrådet och fält

marskalken friherre Henrik Hom till \\rismar. Därifrån hade 

ll an med sig den nyligen afliduo fältmarskalken grefve Kristoplt 

af Dolmes lik till Stockholm . 

Amarant fick därefter li gga upplagdt på Skeppsholrnen 

i tre år . Niirmaste t illsyn därunder utöfva<les af kap ton Johan 

Ulerck, som skeppet var »tilldelad t». Dessutom v oro clärpft 

kommendera<1e en löjtnant, en skeppare och on högb<Usman . 

Mon på hösten l G72 kom utrustningsorder. Kapten Klas An

karfjäll beordrades den 23 September detta år att på Amarant 

öfvorföra hertig Kristian Albrekt a E Holstein-Gottorp, konun g 

Karl XI:s morbroder, från Stockholm till Eckernfördc i sydösLra 

Slosvig. H ertigen blcf färdig till a fresan i medlet aE OktoboL 

Den 28 seglade han på Amarant förbi Dalarö och den 2D stack 

skeppet till sjöss fråu Elfsnabben. Härmed tog Amarant. far

vii] a[ S tockholms skärgtl,n1, hvars böljor aldrig mera skulle 

Et smeka lrOnnes vackra sidor. 
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Efter att don 3 N o vom ber 1672 h af va landsatt hertigen 

E ckorn förde, seglade Ankarfjäll därifrån den J 3 till Lands

krona , för att enligt O]'(ler sluta sig till den under major H en

rik Leijonfel ts befäl stående konvojcskadern. Ankarfjäll kom 

di t don J 6 N o vem ber och fann där före sig konvoj skeppen 

Svenska Lejonet oclJ Göteborg. Från Landskrona seglade a lla 

tre skeppeu den 21 November för att lägga sig i Marstrand, 

men m åste för en häftig storm rädda sig in i göteborgsskären 

och lade sig el en 27 under I~lfsborgs slott. Resan fortsattes 

sc<lan och den 5 December kommo skeppen lyckligt in till 

1\larstrand. 

H i.Lr iick kapten Ankarfjäll ligga stilla m ed 1\maraut öfver 

ett halft år, eller till don 5 Juli 1673, då han afgick med tio 

handeisskopp ock krcjare i konvoj . Han gick först till redelen 

för London, sedan till Havre de Grace i Frankrike nch därpå 

till Lomlon att efterhöra konvoj· vid å terresan till Svcri o·o Af 
• b . 

kapare mötte han i sjö n både skottar och lwlhtndarc, mon dc 

ltölJ o s ig nndan . Däremot hade Hera svenska köpmansskopp, 

som g[tLt utan konvoj , kornmi t n tplnndrade till Lomlon. J\lod 

fyra · smärre skepp i konvoj kom Ankarfjäll den 30 Augusti 

tilll>aka t ill Marstrand, utan annan förlust än stora rå n . 

Diireftor fiek kapten Ankarfjäll åter ligga sti lla omkri11g 

eLt lwlrt flr. [ lJöcjan af februari 1U7-! gick han J'ör allLha 

gi'Lngen mo<l "\marant på k01woj mo<l köpmansskepp t ill Lon

don . lian kom dit den Hi Fobmari och seglade dii rifn'tn don 

30 Mars m od toli lmmlolsskopp till La HoolJOll e i Frankrike. 

l sjön n1ötte l Hm bi'tdo Jwl!Liwlska, fransJ.m och spanska kapare, 

uLan n.!t ulil'va anfallen. Till Hocholle kom bau redan den -! 

April; t>oglude cliLrifrå n don lO J\! uj mod en h op svou::;ka köp

llltlll Si:ikupp oell kom den 30 Maj lyekl igt tillbaka t ill J\!ar

sLmtH1. 

Ankarl'jiill , c;o m i 1\pril l>lifvit be l'orll rad till komm end ör 

e r!J öll den 30 J\laj hcf'iLl iil'ven 0[\·er do båda amhn konvoj

s keppulL Sam ma dag beon1rades km att gh med alla tre 

skeppen till Landskrona. Den 17 Juli 1G7-! afseglade h an tr[m 

l\larstrnnd, mon nHli:;te gå mod Amarant till Uötcborg att re-

• 
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parera galjon . Därifrån seglade han <len H September och 
var två dagar därefter i Landskrona. Där låg han till elen 
24 November, då han seglade t illbaka till Göteborg. Han 
ankrade elen 29 N o vem ber. Någon konvoj kom icke vidare i 
fråga i anseende till de oroliga tiderna, och Amarant upplades 
för vintern i Göteborg. Natten mellan den 14 och 15 Decem
ber blåste en »gräslig» storm i staden, hvarvicl skeppet lös
rycktes från sina starka förtöjningar och clref på grund i ham
nen. Det blof dock snart åter bergadt och fördt i säkerl!et. 

Kommendör Mårten Ankarhjelm förde befälet öfver fiot
tan i Göteborg år 1G75. Konung Karl beordrade honom don 
21 April att gå me;l Amarant ut på kryssning mellan Skagen 
och Kattegat. Från alla skepp han mötte, skulle han fordra 
skepparne till sig ombord att göra redo och visa sina pass. 
Holländska och brandenburgska kapare skulle han uppbringa. 
Den 12 Maj rapporterade Ankarhjelm sig vara klar och segel
färdig, men afseglade dock ej förr än elen 25 och ankrade vid 
Helsingborg elen 30 Maj. Dagen därpå seglade han därifrån 
och fick en kapare i sikte, som han jagacle i två dagar, utan 
att kunna taga fatt. Den -± J u ni gick han in till Marstrand 
att få vatten och låg den 1 O utanför Vinga. Den 25 lw.de 
han kommit in på EHsborgsfjorJeu och rapporterade, att han 
ej sett till uågon kapare, men ~väl ett holländskt örlogsskepp, 
som han prejat. 

l{ikots yttre förhållanden hade nu så tiilspetsnt sig, att 
seelan kriget med Bramlonburg blifvit förklaraclt i Maj och 
clcss kurfurste besegrat svenska hären vid Fehrbellin, så måsto 
konung Karl elen 25 Juni förklara Holland krig. Han befallde 
d~lrför kommemlör Ankarhjelm don 20 Juni att skynda sig 
Lill Kattegut med skeppen Amarant och Andromeda för aLt 
uppsnappa alla holländska skepp, oansedt hvad pass de haflo, 
och föra dom till Göteborg eller Marstrand. I anseende till 
svårigheten att erhålla proviant, kunde Ankarhjelm \lOCk icke 
afsogla från Göteborg förr än elen 31 Augusti. Han tog Ny 
l~lfsborg till sin station och kryssade därifrån utanför Vinga. 
Don 2 September förklarade ~ifven Danmark Sverige krig och 

-- 3Gl -

elen 15 i samma månad kommo fem danska örlogsskepp un
der amiral Marknor Rodsten till Vinga, mon vände snart till
baka. I Oktober gick Ankarhjelm hem till Göteborg och lade 
upp skeppen. 

I Januari 1G7G förordnades amirallöjtnanten friherre Erik 
Sjöblad till befälhafvaro öfver tiottan i Göteborg. För honom 
utfärdade konungen den 21 Februari en hemlig instruktion af 
innehåll , att ban skulle undsätta det af fienclou belägrade Stado 
vid El be. Diirtill skulle han an vända skeppen Amarant, An
dromeda och tre bevärade kofferdiskepp. På hem vägen skulle 
ban uppbränna alla farkoster, han kunde komma öfvor på 
Jutlands västra kust. Sjöblacl tog Amarant till sitt amiral
skepp. Han blef ej färdig att afsogla förr än elen 3 Maj och 
kom då oj längre än till Ny Elfsborgs fjord, hvarest han måste 
ankra för motvind. Den \J gick han åter till segels, men 
kunde för sydvästlig storm ej komma förbi Skagen, utan gick 
tillbaka och ankrade den 12 vid Vinga. Stormen fortfor till 
den lö Maj, då vinden gick på nord. Dagen därpå gick Sjö
Llad till segels, passerade I-loms ref den 24 och ankrade Llen 
28 Maj miclt för Ouxhnvon vid Elbes mynning. Sedan ban 
kryssat clii.r utanför några dagar, fick han elen 1 Juni undor
rättelse hh11 fältmarskalken friherre Henrik Horn, aU svenska 
skanseu hlifvit npprifvon den 28 Maj. Han kryssade dock 
fortfarand e utanför kusten till don 7 Juni, då on storm bör
ja<lo Llitsu. lian seglade hem och kom in till Göteborg Llen 
J-± Juni 

Under Augusti och Soptomber 1G7G hölls Göteborg sptir
rnclt af 011 dansk Jiotta under amiral l\Jnrkuor Rodston. Sjö
blad ledde då försvaret från sitt amiralskepp Amarant. 

Till förstärkning åt hufvudllottan, som på våren Hi77 
sk ulle utlöpa frtm Stockholm under amiralgeneral Hemik Horns 
befill, var konungen angelägen att få don nu mera till amiral 
hofonlrncle Erik Sjöblruls oskaclor i Göteborg. Konungens plan 
var, att de båda styrkorna skulle mötas i Östersjön. Redan 
den 15 Februari skrof konungen till Sjöblad, att han skulle, 
så snart han fick sin eskader färdig, segla till Helsingborg och 
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nfvakta vidare onler. Don 10 Mars anmodmlos Sjöblad att 

skynda sig till Sundet innan danska flottan utlöpte. Ho[all

ningeu uppropados den 11 och 21 April. Don 6 Maj skre[ 

konungen , att om Sjöhlad oj linde folk till alla skeppen, fick 

han lämna cle minsta kvar i (iöteborg, blott han fort komme 

ut. Slutligon fick Sjöblad sin eskader färdig, bestående af ör

logsskeppen Amarant, Andromeda oe;h \Vrangols Palats , fem 

bovfirade kompaniskepp, en brännare och en bovärad lastdra

gare. Sjöblads flagg blåste från Amarant, på llvilkot Anders 

Nilsson von der Wijk var kapten och Jonas Dufva löjtnant. 

Sjöblads viceamiral var amirallöjtnant Per Rosenholm på Au

dromeda . 
Den 20 l\[aj gick Sjöblad till segels, m on måste ankra 

den 23 för stiltje i i:ltora Belt mellan Knudshovod utanför Ny

borg och ön Sprogö. Där fick han ligga sti lla i E:ox dagar. 

På morgonen den 29 gick han med svag vind till segels förbi 

Langeland. Följande dag, då Sjöblad låg för stiltje mollan 

Fomorn och Warnomlinde, fick han i sikte en dansk flotta un

der Gjedsor . Under befäl af amiral Niols Juol på Cbristianus 

Qviutus bosLocl denna af sju stora och sex mo<lolstora örlogs

skepp, förande G71 kanoner, då Sjöblads esbdor hade blolt 

3\..l-t Don 31 ::\Iaj kom >>On liten sydvest-kuling ». Sjöblacl 

lyfte dtL ankar, mon som clot htor blof stilla lugnt, stL måste 

skoppen bogseras med båtar nordost hän undau fioiHlen. Donna 

följde dock efter, och kom klockan 8 ptL kvällen s{L nära, att 

ban begynte skjuta. ElLlon uppbönlc klockan 12 p[L natten , 

mon fortsattes dagen därpå den l Juni klockan 2 f. m. Vin

don vänrlo sig cU från V. N. V. till S. O. mod bramsegel

kultje . Fienden tick nu lofvon. Och som ban hade betydligt 

sv<'trnro kanoner, böll ban sig så långt i lofvmt, att svenska 

skotton oj kunde nå honom , uneler det do <1anska kanonorna 

gjonle stor skada. Klockan l' yra på morgonen f'tyrclo am iral 

Jncl sitt skepp mot Amarant, som han upphann un(lor l\[öen. 

E fLor två Limmars hård kam p gick Iörst[mgon på Anwraiit 

öl'vorbonl och stora märsseglet b lo f sönclorskj n to t. A mir a llöj t· 

nant Hosanholm ville dt\ vända med Andromeda och gå Ama-
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ranL till bji\lp, mon gomene man förklara<lo, att >>do icke ville 

gå tillbaka och lå.ta slakta sig som får» , Inrarför han icko kunde 

gå öfver stag. Eu clansk bränuaro kom nu så nära Amarant, 

att >> man k u n <le kasta sten på don». MotstAnd var fåfängt. 

Sjöblad balade ned siu amiralsfiagga , gick i on slup öfvor till 

danska amiralsskeppet och gaf sig fången. Utom Amarant 

eröfrades äfven Wrangels Palats och två kof'fordiskepp , llvilka 

alla förelos till Köpen lwmn. 

Amiral Sjöblad uLvLixlades redan den 16 Augu::>ti sam

tu a år. 

Efter jiimut tj ugutro års LrLigon od1 trogen tjiiit::>t lick 

Antarant salodes en annan herre. Denne l1ado år lli7 8 intet 

bruk för skeppet, men 1G7D insattes det i generalamiral-löjt

nant Ni els J u els flotta af trettiofem skepp, som don 20 

Juni gick in i Östersjön, kryssade omkring Öland och åt Got

hllld snmL briimle och sköfiado i östgötasklirou. Amarant för

dos härunder af kapton Simon l3mynsma. 

Don lG Augusti gick Juol med flottan bom till Ön.:sund. 

Sccbn b l of fred och man !mr därorter i ng a and m undor

ri\ttolser om »Amira.ntlle >> , t\11 atL hon slopados i J( öponbaniu 

år 1G8-! (lwnitgoL moddelmlt a[ kommondar (). With). 
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Biografiska uppgifter rörande här ofvan nämnda, 

amiralitetet tillhörande personer. 

Anlwrf:jiill, Klas: underlöjtnant 10
/ 7 1G5G, ö[vorlöjtnant 

1
/ 1 1GGO, kapten 2% llili-+, kommondör 28

/,1 1674, major 7/ 8 

IG75, omkom <len 1
/ 6 1G7G, då skoppet Stora Kronan förolyc

kades . 
Ankarlijelm, ]JI[årten Kr,istersson: dotterson a[ amiral Mår

ton Thijssen Ankarhjol m; adlad mod morfadrens namn l Gli l, 

ö[verlöjtnant 12/ 4 1G65, kapten 17/ 7 1GGG, kommendör 11 / 1 l G75, 
major 10/ 7 1776, drunknade i Malmö hamn under ho11iinclnrnes 

anfall 2 h l 677. 
Bjellcenstjerna, Klas: son af riksrådet och h olmamiralen 

lians Bjelkenstjerna; född i. Stockbolm 24/ 4 lG 15, kapton vi el 
amiralitetet Hi3tl, major 28

/ 5 l G41 , ami mllöjtnant 1/ 2 l G4+, fri

herre 20
/ 4 1052, riksråtl 3/ 10 1653, amiral 18/ 7 1G5-l, död :Jo/; 

1 GG2. 
Bockhorn , Jan Jansson: var från Holland, löjtnant Hi-1.:1, 

kapton /10 1G50, afsked 1 G70. 
Bär, Johan: af ad lig kurliturlsk titt, född i Narva 2 ~/6 

lG20, extra adelslmss vid amiralitoLoL u;~ l G42, ordinari e d:o 
10/t lGH, löjtnaut 1

/ 3 1045, kapten 1/ 8 1053, major 10/ 1 J( i6D, 
amirallöjtnant 5( 12 l(j()-1,, alllira1itotsråd 10/ 12 lGH, amiral ';/, 

1G7G, outlocl igacl m tjilnsLen 13/" 1G7G. 
Börstell, Laurentius Johannis: amiralitetsprc<likant lG()~, 

pastor i Sånga af erkestirtot 1G70. 
Campanins, Andreas: amirali totsprodikant 11!-+6 , pastor i 

C ran af orkast iftet 1G5G, llöd l G70. 
Cterck, Jolwn: son af holmamiral en Uielwn1 Clorek; Ull 

d orlö~tnant 2
/ 5 1GG8, kapton 1' ;/ 11 lGGS , kommondör 7; 11 lli7-l- , 

major '!. 1/ 7 Hi75, amirallöjtnant 20/ 7 l G77, afskorl mc< l lönen i 
pension 3 1/ 12 167\). 

Clerck, Richwrd: fötld i Skotland 1 2
/ 12 160-1-, kapten vid 

syouslm amiralitetet 1G2tl, holmmajor 1 G38, acl lall 7/ 12 1 G-:18, 

holmamiral 20/ 1 1G55, död G/.1 1G68. 
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Cloclius, Johan : kanslist i amimlitotskollogium l G-lG, af

sked 6/ 5 1670. 
Oroon, Gcrdt: var från Hollanu , skeppsbyggmästare p:\ 

Skeppsholmeu 1651, d:o i Wismar 1652 och åte r på Skopps

holmen 1653, där han dog i Juli l 655. 
Oruus, Anders: son af lanclshöfdingen Jospor Cru us; föd<l 

Hi25, kapten 29h 1654, major 23/a 1665, afsked på ogen uo

gäran lG7G, döcl 17
/ 12 1G78. 

Dufva, Jonas (Anlcarloo): son af rusthållaren Jonas Du f va 

i J ön köpings län; född 31/ 10 16.:19, konstapelsm[ttt 1
/ 6 1GG9, kon

stapel "fg 1672, uuderlöjtnant 22
/ 4 1676, öfverlöjtnant 10/~ 1677 , 

kapten 31
/ 8 1G78, adlad Ankarlao 168\J, död lG!:l-+. 

Ermnerich, Joakim Valentin: bardbormä~tare vid amirali

tetet 12/ 5 1655, död på fiottan vid Karlsöarna u'/10 1675. 
H enriles son, T ering : var från Holland, löjtnant H540, 

kapten 1643, major 15/ 11 1658, död i Wismar 24/ 12 1674. 
H vijwagen, Johan 11Villiarnsson: kapten 1(5.:15, stupade pii 

skeppet Falken i slaget i Öresund 2 ~/10 165tl. 
Hysing, Hans Eriksson: född 11/ 8 l GlO, konstapel 1 6-:lt), 

underlöjtnant 1/~ 1651, öfverlöjtnant 22
/ 5 1652, kupten 1

/ 5 1G5G, 

död "'/11 1677. 
L eijonfelt, Henrik Tornasson: son af kryeldkrämaren i 

Stockltolm Tomas Eijsc ; kapten 1 "/ ~ 1653, adlad 1" / 7 1GG2, 
major lGGC>, a mirallöjtnant 3/ 8 1G73, dö Ll lGSO. 

Markusson, Simon: underskoppare l 631, ö[verskepparo 

16.:11, unelerlöjtnant 2% 1G50, öfvorlöjtnant 1
/, 1G5i), kapton 

1
/ 8 1055, döJ 27/ 1 H:i68. 

Nilsson, Anders von cler lYijlc (Sjöhjerta): föll< l 25/ 12 l G3-+, 
urklituästaro 1G68, umlorlöjtnant 22/ 4 167G, kapton 11/ :1 1G7G, 
adlad Sjöl1:jerta 1 G\JS , kommondör samma år, död i Karlskrona 

1701. 
Nilsson , ]<}rik: öivorskeppare, underlöjtnant 2~/6 1G50, öf

verlöjtmmt 1G54, kapton 1/ 6 1G55, kommendör 13/ 8 1675, LlöLl 
23 l 8 sam ma år. 

Psilander, Brilc Pe!'<>son: unelerlöjtnant 1G54, öfverlöjt

nant 1
/ 5 1G5G, kapton % lGG\J , kommondör % 1077 . 



- 3GG -

Bosenlwlm, Per: son af assessorn i kommerskollegium 
Erik Holm Hoscnholm, född i Stockbolm 28

/ 12 Hi-W, under
löjtnant 2/ 4 16GS, öfverlöjtnaot 1

''/ 12 l G69; kapten 28
/ 3 l G7 4-, 

major 2J/1 167(5, amirallöjtnant 27/a Hi7G, indragen 7
/ 2 1680, 

ekipagemästare IG86, viceamiral 1690, död i Karlskrona 16D\J. 
Sinclair, Will-iam: kapten 1/ 10 1663, <1öd / 10 1655. 
Sjöblad, Brik : friherre, son af genoralen friherre Karl 

Sjöblad; född i Halmstad 2 ~/8 1G47, löjtnant i engelsk örlogs
tjänst, kapten vid svenska amiralitetet 11

/ 7 I66G, kommendör 
29/g 1G74, major /4 lGH, amirallöjtnant 2 b/t lli76, amiral och 
amiralitetsråd 27/a 1676, landshöfcling i BleKinge län Hi83, 
guyernör i Bohus län 1700, död 1726. 

Sjöl1jelm, lienrik Ger-dtsson: var från Holland och iukom 
till Sverige 164-4- med Mårten Tbijssen Ankarhjelms flotta; 
viceamiral 10

(, 1614, holmamiral l G 53, ami rnl 1654, adlad 3 j 10 

1658 afgick i September H5G3 med skeppet Danska Falken till 
Ostindien, hvarest skeppet såldes; död i Amstordam 18

/ 6 1661-l. 
!:JjJCck, Tönnes A.driansson: var fn'\.·n Holland, kapten vid 

svenska amiralitetet 1 G--W, major 20
/ 8 1663, amirallöjtnant HiliO, 

clöL1 i Stockholm u/10 1668 . 
Sperling, C/ ustaf, fribene: son af gencrnlgu vernören Kas

per Otto Sperli11g; född 2/ 1 l (i30, kapten vid amiralitetet 21
/ 3 

165~, major 30 /t l G:J7, ami rall ö j tnant 26
/ 2 l GGO, dö el i Lancl::;

krona ~ 0/1 lGtiO. 
J-:Jtrussjlycld, Dauiet Jönsson Struts: löjhWJJt l i.i3-l- , kap

ten Hi35, major 2/t 1614-, adlacl 1 ~/t 2 Hicl-8, ruuiralJijjtwmL 31 /to 
lli57, tlöd 2% 1G72. 

Ug_c;ln, Klas Jul1ansson: son af ö[\·orstcn .Johan Uggla; 
föllcl på Afverstud i Ölsomds socken i \Vonnland ollJkriug il,r 
li)H, atl olslmss vid amiralitetet 16-H~ l 617 , filmik vid armen 
l G-Ul, kapten vid lifgardet Hi50, major vid ll:o, major vi1l aJni
ntlitctet 17

/ 0 1()57, amirallöjtnant 1
/ 7 l(i()Q, amiral ~ 7/7 Ui70, 

amiralitetsråd 10/ 12 1()7-t, frih erre 17j 1 1ii7G, omkom vid skep
poL SYiirdds brawl i slngct -vi(l Ölan(l el en 1/ 0 1G7ii. 

Vansonius. Johan J olwnnis: amiralitotspredilmnt l ()!]i) , 

p a::: to r i Sagu i Finland l Gli :J . 
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vVillman, Olof': kapten 2/ 3 1665, döcl 1G73. 
1Ymngcl, Didr-ik: son af kapten Herman Wrangel till 

Ad i mtl; född i Livland 12 l 3 l G37 , unelerlöjtnant 1 (566, kapten 
1/

10 
1668, major 18/ 7 1 Gf-iG, holmmajor 1 GliS, amirallöjtnant 3/ 12 

IG70, lanclshöfding i Österbotten 4/ 12 1671, friborre 28
/ 12 1680, 

kungligt rfLcl och grefve 1GG3, död 15
/ 2 170G. 

lVmngel, Gustaf: broder till nästföregående; född i Liv
land, var ''kaptenlöjtnant» Yid anncn och i denna ogenskap 
kommenderad å Karl Gustaf lYrangels flotta hösten 1G4+, kap
ten vid arniralitetot 1/ 1 l G16, afsked 11/ 10 1 G45, gick i polsk 
tjänst, återgick till svenska an11cn och var öfvcrstelöjtnant vid 
dragonerna 1661, amirallöjtnant 23

/ 1 1662, amiralitetsråd ''/.t 
l G63, afskedad 2% JG6~. Gick sedan i polsk krigstjänst, blef 
fältmarskalklöjtnant i svensk tjänst l 671 , g u vornör i Wismar 
1675, död 20

/ 10 1688. 
TVmngel, Karl Gustaf: snu af riksrådet och generalgu

vernören i Livland Herman Wrangel; född på Skoklostcr 1
H/ 12 

1 G 13, ryttmästare vid lifrcgementet l 631, öfvcrste vi1l cl:o Hi3i5, 
genendmajor af infanteriet 4 /r; 1 G38, öfvertog don 2';h 1641 
befälet öfvcr flottan i Kielerviken och hemförde henne till 
Stocklwlm, befäl öfver liottan mot Danmark hösten IGel+ och 
nnförde henne i sjöslaget vid Femern elen 13 Oktober, riks
tyg~1ästare 30/ 4 1616, fältmarskalk ~ 8/4 1G1G, riksråd 1s/8 IG+G , 
o·oneralo-uvoruör i Pommom IG-t8~1G7G, bo-refvo 2Jj/3. 1G61; riks-
h b 

viceamiral ~% 1663, riksamiral 11
/ 12 lli67 , anförde fiottnn i 

slaget i Öresund 20/ 10 Hi5H, riksmarsk 13
/ 5 1lifi-l-, död '2

1
/ (; 1 G7G . 
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"Kommandoplatsen å torpedbåtar." 

Under ofvanstående rubrik har i Tidskriftens 2:a och 3:o 

häfte detta år varit synlig en uppsats af kommendörkapten P. 

DahloTen utaörande svar å vissa föroe:åenclo vttrandon i itm-
n ' o ._. J 

net. Då saken synes mig vara af den största vikt för torpcd-

vapnets effektivitet - utom skjutbanan - har jag, utan att. 

vilja ingå på ämnets förhistoria, ej kunnat underlåta att fram

lägga mina under de tre senaste åren vunna erfarenheter af 

tre olika slag af brygganordningar å våra l:sta klass torped

båtar (nämligen typerna Blixt, Orkan och Bris) samt mina chr

på grundaJe åsikter i hvad frågan rör dessa båtar. 

Kommendörkapton Dahlgren framkastar, när han öfvor

går till hvad han kallar realitetsfrågan, två frågor, nämligen 

l:u) »är den anordning författaren (kapten E. Hägg) födäktar 

alldeles själfklart den enda rätta? • och 2:o) >>förtjänar frågan 

det framskjutna rum, som författaren tillmäter densamma? » 

Do båda frågorna sammanfalla i själfva verket mer än man 

vid första påseendet tycker sig finna; ty just om man måste 

besvara den första frågan med >>ja», blir svaret på den andra 

detsamma . Ämnet är då ovillkorligen af största betydelse, 

om man nämligen anser det vara af större vikt att så myc

ket som möjligt underlätta torpedbåtarnas uppträdande än att 

fasthålla vid hvad man har, därför att »det gi'Lr änrlå» ell er 

»<lct har gi'Ltt förut>> eller därför att »andra nt1tionor oj 

hafva så.» 
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Kom menclörlmpten D. anser u ppl'atiningen, att ,, nu y i o·o

ringen aJ båten iir det viktigasto virl <1ensa.mmas upptriid~n

de >>, vara ?runclfalsk och frågar, om någon Wnkanrle sjöofficer 

·kan bestnda, att anfallet tir tlet viktigaste momentet i dess 

uppträdande. N ej, anfallet är utan tvifvol det viktigasto ,, mo

mentet» i uppträdandet; men detta hindrar ej, att na vigerin

gen, såsom varande det >>nödvändiga medlet» för att nå detta 

>>mål» som är anfallet, är det viktigasto vid uppträdandet. 

L åtom oss också bortse från torpedbåtames användnino· uneler 

våra krigsöfningar, när vi leka krig med oss själfva. Just för 

att kunna . utfö~a anfall mot on blockorande sjöstyrka, eller 

anfall tdl SJöss 1 allmänhet, tor<le den navigering, som i chefens 

närhet fordrar kortlåda och kompass med pejlskifva för sitt 

utförand e, vara som allra viktigast. Och för öfrigt, torpedbå

tar användas äfven ofta i andra uppdrag, där anfall icke är 

mi\,! et. H vad är då viktigast, om icke den egenskap hos bh

ten, som mer äu andra sätter chefen i stånd att säkert och 

snabbt nå mi'Llet. Och h vad är för h varje fartyg, undantagan

c~es dem som äro uteslutande afsedela för positionsförsYar, vik

tJ.gare än möjligheten att genom en säker och snabb navigo

ru:?·. - medlet - nå andra mål? Likaså torde navigeriugs

mö]bghetema vara af större betydelse ju snabbare Iartyo·et iir. 

Förtjänar icke · frågan, om man erkänner detta förhållande, 

d:t fr~mskjntna rum, som man på senare tider från åtskilliga 

hall tillmätt donsamma? Och h vad som nedan säas till för-
• j' b 

man ör rattens m. m. placerancle på bryggan , såsom vuramlo 

a~ vi~d för navigeringen har allcloles samma giltighet, när na

VIgenngen öfvergär till anfall. 

Det gäller nu , om navigeringen i afsevärd mån undor

lättas genom styrrattellS och kompassens placerande ph brv<r-

d 
"b 

gan . v. s. »om detta är det enda rätta». 

I1~gen torpe.dbå~schef lär vilja ställa sig i tornet vare sig 

vid svarare nav1germg eller - ännu mindre - vid anfall. 

Utsikten därifrån är för dåli g, ofta ingen, faran för misstag 

och ombordläggningar m. H. olyckshändelser, d . v. s. riskon 

att misslyckas i anfnJlet följaktligen allt för stor. Skydclet mot 
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den fientliga eld en är på samma gång dåligt, sålunda »Sämre 

än intet». På moraliskt skydd får man oj tänka, när det gäl

ler on torpedbåtschef; det skall ersättas af ogenskapor hos ho

nom själf, elj est är han oduglig. 8kycld mot väder o0h vind 

lära vi också få li.inma å sido, liksom hvarj e torpoclli!\.tschof 

lär göra det. Ty har han ar denna aul edning SYål't att se 

utan tornets skydd, ser han troligen icke det minsta inifrån 

detsamma, Inrarest det dessutom är omöjligt att anor<lnn !'ör 

såyäl skärgård s- som kanske ännu mor för utsjönavigering 

erford erli g kortlåcla, kompass med pejlskifva m. m. Hvm· 

utanför toruet är då liiista platsen? Bakom det blir chefen 

för bunden, oob kommer hau att stå för lågt jämfördt med 

på en brygga, hvarjämte samma svårigheter skulle kvarstå mod 

afseende å Havigeringsanordningarna, i synnerhet för kompassen. 

Detta tyckes i h vad angår l :a klass båtarna vara insedt; ty 

från ocb mod N :r 9 hafva vi ju brygga på alla, och detta tyd

ligen blott af en af de orsaker, som jag anser böra vara där

för bestämmande nämligen utsikten; återstår att undersöka, i 

hvad mån rattens placerande på bryggau inverkar på lätthe

ten a t t n a vi g era »och anfalla >> . 

De älclre bryggorna - på t. o. m. Stjerua- äro byggda 

r und t tornot och så långt nod, att öppningarua i detta för ror

gängaren äro belägna ol'van bryggan, hvarigonom do som 

vistas på denna ofta skymma utsikten för honom, hvarjämtc 

det på dessa bryggor är omöjligt, att mer än till en viss grad 

skydda kroppens nedre del mot sjö genom sträckande n[' en 

bryggskärm , hvilken ändock alltid något minskar utsikten m

ifrån tomet. 
På » Orkam och dess systerbåtar förlades bryggan på 

torutaket, hvarigenom ofvannämnda hinder för rorgiingaron 

att fritt disponera den ringa utsikt som erbjudes honom från 

hans plats i tornot aflägsnades, samtidigt med att man sattes 

i stånd att på bryggan llafva en skiirm, som i förening mod 

Llon större höjden öfver vattnet gör, att man pfL dessa båtar 

står torrare. Denna anordning innebär sålunda i rlossa afse

endon ett gifvot framsteg. Mon hurntlan är vid båLla dessa 
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slag af bryggor kommunikationen mellan den som för befälet 

och rorgängaren') Antingen måste man ropa genom en lucka 

ollor genom ett talrör, som i mörkrot är svårt att hitta, och 

~ndcr VIssa viiderleksförbåll:m(len på gruml af sin koustruk

tJOn lätt vattenfylles. I båda fallen svi.lfvar man i Jullkomlig 

ovisshet o~n, huruvida ordern till roret blifvit rätt uppfattad 

eller .eJ, till tless man ser resultatet - och då kan det ofta 

va~~" fö.r sent a~t. hindra m: olycka. Huru många misstag haJva 

ock sa. ICke mtr;_tffat l Stat!st1 k en skulle vara intressant, ehuru 

noclsl aende. 

På båda slagen af bryggor måste chefen tränO'as mod en 

kanon, för h vi lken han, om den skulle användas fel~ skjutnino· 

under strid, måste i sällskap med kortlåda och maskintoloo·raf 

lämna sin plats; ty ingendera af .de båda senare kunna"' ut

härda skjutningen, som åter för chefen sknllo kunna bl'f , 
n f r . l \a 

J s ar tg, hnlket förhållanc1e på Blixt-båtarna blifvit än Yärro 

s~dan de erhållit korta 37 mm. ka11oner i stället för de längr~ 

al 4 7 mm. kal! ber. H.esultatet är att vid strid antingen ka

noner~. eller bryggan är oanvändbar, hvilket ju enligt kom

mendorkapten D:s egot yttrande också är principiellt er

kändt. 

.. . Kom så vinten: .. HlOl-1902 för~lnclringen af Bris' brygga. 

Har . har nu chefen forutom rorgångaren vid sin sida äfvon en 

d~gbg kompass med pejlskifva. H vilken ökad lätthot att na

VJgOl·a 1~cd säkerhet, som bärmod är vunnen, kan girvetvis 

d~n bedoma, som SJälf bittert saknat dessa fördelar på mindre 

val utrustade torpedbåtar, där, för hvarje gåuo· en kurs skolat 

sättas, en pejling tagas eller kompassen anlit:s för att obser

vera ~e~J ti~lfälliga bäringen, någon, som kanske för ögonblic

ket OJ funmts till hands, måst S[Jringa akteröfvor L~o·o· [1:· ._ 

t' ]j . . "o b ctl 

l nss~eten att utan ljudeligt ropande - ofta af stor bcty-

~else, nar d~t, g~lier att tyst o~h osedd smyga sig nära en 

, end~· -. bhh a r~tt uppfattad af rorgängaren och förmågan, 

<~tt l Id andock forekommande misstag eller vid behof i a U

n:änhot kunna genast ingripa eller t . o. m. sjii.lf taO'a roret 

(ltkso~n ~1~ld.or. strid i händelse ro:cgii.ngaren blir skj~ton och 
Tulsb·ijt ~ SJöviiscndct. 25 
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innan han hinner bli[ya ersatt) och man skall finna, atL för
dolarna äro oskattbara just på on torped båt med si n ringa bo
säLtningsst~-rka. Och huru skall för ö[rigt chden eller on vakt
lwfvalH1e bära sig åt, om han on natt är 9nsam uppe -- ä[ven 
på torpedbåtar måste n1an någon gång sofva - och bohöfver 
pejla? Ytterligare en följd af rattens placerande på bryggan 
är, att folket mycket hastigare lär sig att styra väl, dels på 
grund af den Lättro utsikten, dels på grund a[ don ständiga 
tillsynen, äfven detta en omständighet, som torde få tillmätas 
on icke ringa !JetyJelse på alla [artyg och detta i högre grad 

]U snabbare de äro. 
Ar icke allt detta nog för att säga, det denna anordning 

är don enda rätta, då det torde vara omöjligt att kombinera 
alla dessa Tördelar på någon annan plats. J ng kan oj Länka 
mig mor än en mening om saken, och jag tror, att det bland 
dem, som under de tre sonasto åren farit på torpedbåt, oj häl
ler finnos mer än en. Låtom oss tifven totalt frånse den jäk
tamle inverkan på chef och bosättning, som de äldre anord
ningarna medföra, hvilka konsekvenser det än må draga. Det 
unkna faktum kvarstår dock, att verklig svårighet, sålunda 
ri sk för personal och materid eller åtminstone att misslyckas 
i upptlragot, uppstår. Borde oj cletta vara afgörando? 

Det Gnnas några omsttlndigheter, som af kommendörkap
ten D. satts i samband med rattens placerande på bryggan, 
och som a[ honom anföras såsom skäl Järemot, men llvilka 
jag icke alls kan anse vara oupplösligt förbundna därmed. 
Det talas nämligen på olika ställen om ökad vikt ofvan däck, 
cläraf minskad sta!Jilitot, ökad synbarhet samt menligt i nfly
tandc på fart och manöverförmåga. Gällde frågan, om man 
skulle alls hafva brygga eller ej, vore dessa invändningar mera 
förklarliga - således möjligen rörande 2:a klass båtarna. l\lon 
clå nu en gång våra l:a klass båtar från ocb med Orkan, och 
således äfven de äldre af ungefär samma storlek, visat sig 
kunna utan olägenhet bära on brygga af beskaffenhet, att man 
dtlr kan utbyta kanonen mot ratt och kompass, och frågan så
lumla gäller, huruvida detta bör äga rum, förefalla dessa in-
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vändningar vara frukten a[ den uppfattningen, att ett sådant 
utbyte a[ kanonen skulle öka Yikten uppe på bryggan. Sna
rare tvärtom! Kanonen med lavettkon och ammu11ition väger 
säkerligen minst lika mycket som ratten med ställning och 
kompass och kräfver dessutom för sin betjäning två man, un
der det att blott en står vid roret. Sålunda innebär själfva 
utbytet i stället en nedflyttning af vikt från bryggan till däck, 
h varigenom stabiliteten blir ökad i stället för minskad, liksoUl oj 
vm e sig synbarhet, fart eller manöverförmåga torde lida något 
ofördelaktigt inftytnude där a 1". Fartyget erhåller dock en yt
terligare tyng<1 genom don nya ratton (om man låter den gan; la 
vara kvar i reserv) och lctlningen t.ill clonna. För att öka ut
rymmet på bryggan är dessutom en mindre utvidgning af 
denna i långskeppsriktningen nästan nöd viiudig; mon torde 
denna horisontella tillbyggmtcl, om också något ökande vikten 
mod di:i.raf följande inverkan på stabiliteten, vara ~tan det 
minsta praktiska infiytande på torpedbåtens öfriga egenskaper, 
hvarförutom äfven viktökningen torde med lättbet kunna all
doles neutraliseras, om vid om byggnaden tornots »kalott.» bort
toges och i stället bryggan iingo bilda tak till detsamma. Denna 
åtgärd torde mer än vii.l uppväga de nya tyngdernas tillkomst, 
hvarji.imte den, då bryggan dessutom kommer något lägre, så
lunda uteslutande fördelaktigt inverkar på såväl stabilitet som 
syn bar bet, fart och manövorl"örmåga. 

Att dessutom sammankoppla donna förändring med till
byggandet af en hög fast skärm såsom på Bris och seelan 
framdraga dess förmodade inverkan på torpedbåtens egenska
per såsom skäl mot rattens uppOyttamle på bryggan synes mig 
vara ganska egendomligt, då dessa båda förändringar icke alls 
böra sammau, utan en fa:ot skärm mycket ,·ä] försvarar sin 
plats på bryggan, oafsedt om ratton är där ollor ej. Under
tecknad tror för sin del för öfrigt icke alls, att en sådan skärm 
utöfvar detta ogynnsamma in flytande i så bög grad, som man 
från en del håll påstått, synnerligast om man gjorde den nå
got måttligare såväl mel1 afscowle på höjd som svnnorlio·ast 

• J b 

tJocklek, än hvad å Bris är fallet, hvarjämte den ofvan före-
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slagna sänkningen å bryggan med kalottens höjd ytterligm·e 
medgifver denna viktökning. l\len när man nu anser stabi li
teten, synbarheten, farten och m:möYerförmågan vara så be
roende af dylika tillbyggnader, lwarför då utan något som 
hälst skäl göra bryggan på Virgo och Mira 13 a 15 cm.') 
högre öfvcr däck äu den på Orkan, när det väl snarare före
legat skäl a t t göra den något lägre men rymligare än b vad 
nu bli fy i t fallet?! Kom mendörkapten D. uppmanar oss att 
icke förglömma, att all utveckling sker stegvis; men stegen 
böra också uttagas framåt och icke bakåt, bvilket tvifvelsutan 
varit I:.lllot, när Virgo och Mira ftngo sina torn och bryggor, 
vare sig man jämför dem med Orlmn eller Bris. Anordnin
gen å donna senare båt blef, enligt hvad kommendörkapten 
D. i April detta år upplyser, icke såsom ämnadt yar pröfva<l 
sommaren 1902 - emedan uppställningsplats för den främre 
kanonen saknades ---; utan skulle detta först komma att ske 
sommaren Hl03. Beklagligtvis har dock undertecknad, som 
varit chef å fartyget under dess enda expedition denna som
mar, ej erhållit någon anmodan att yttra sig om ifrågavaran
do anordning än mindre att anställa några försök med afse
omlo å Lless intlytande -på torpedbåtens egenskaper. Det är 
desto mora beklagligt, att man icke i tid gjort sig underrät
tad ar nem, som hafva den praktiska erfarenheten däraf, huru
vi<la denna anordning varit lyckad i sina detaljer eller ej, som 
de nu snart levererade torpedbåtarna Orion och Sirius lära 
hafnl erhållit brygganorrlningar, bvilka äro kopior af den å 
Bris med Jo nedannämnda mindre fel å densamma, hvilkas 
afbjälpande skulle haha gjort dessa bryggor idealiska. 

Anordningen å Bris torde i hufvuclsak kunna anses vara 
utmärkt, ehuru den lider aE vissa dotaljfel, såsom den fasta 
kortlådans felaktiga placering miclt framför rorgängaren i stäl
let för om styrbord nära maskintelegrafen och dess för små 
dimensioner, livarjämte för att minska det menliga inflytandet 
på framför allt manöverförmågan och stabiliteten, som elen 
kan anses utöfva, bryggan >>kunde, vara något lägre öfvor 
däck samt bryggskärmen ni'tgot mindre hög och tjock, h var-

*) Dc iiro något olilm ltög:1. 
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onwt räckena på sidorna borde vara lika höga som donna 
skärm. Dessa ocll ytterligare några mindre bri ster iiro dvck 
småsaker lllOt Llen omständigheten, att chefen bilr, samtidigt 
mod att ban har god utsikt, är i visshet om att blifvn rätt 
uppfattad af rorgängaren, att om beböftigt, kunna själf pejla 
eller läsa af kompassen m. m. Visa någon annan anordning, som 
erbjuder sam ma säkerhet för navigering och anfall, och :jag 
skall medgif\·a, att den omdebatterade icke itr <l en enda rätta. 

II vad som i detta ämne är sagd t om l :a klass IJåtarna 
torde mod någon minskning af bryggan, dess höjd öfver däck 
och skärmens höjd iiJvon kunna tillämpas på våra nyare 2:a 
klass båtar. 

Ocb till slut, iir elen omstämlighoton, att inom Hertal et 
am1ra mariner torpedbåtschefen icke har sin plats ofvanpå 
tornet, skiil för oss att afstå från något bättre iin de hafva( 
Nej! -- Låtom oss därför vara sjitlfstiindiga och silLta alla våra 
torpedbåtar i stftnd att vam lull t otl'ektiva l 

Stockholm den l U Oktober Hl03. 

flenrik Oisiko. 
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Några ord om verkstadsutbildning. 

Den personal som tillföres Kungl. HoLtans militära buler 

har för anskaffning och grnn(lläggande ut!Jildning åsamkat 

kronan ganska dryga kostnader yare sig individen kormner 

från skeppsgossekåren eller orhållit'3 genom värfning. 

Den vid skeppsgossekåren utbilrlacle ynglingen kostar sta

ten enligt i tidskriften förut synlig uppgift cirka 1,080 kronor 

och därmod har endast erhållits on I:Jå lägsta stadiet varande 

individ för hvars vidare utbildning fordras f1eråriga kurser 

och skolor, mua n man kan draga någon nä n m vtlrd valuta af 

honom . 
När man gör slika uppoffringar för personalens militilra 

utbildning inom vapnet synes det ej vara för mycket att mora 

omsorg nedlades på verkstadsutbildningen såvttl för- olelurc

och baudtvorkskompaniernas individer som tl[yen för den ci

vila personal, som an vändos i och för varisdri t'tcn. 

Yi sserligen erhålles i allmänhot fulltalig personal å llot

tans verkstäder af arbetare, som utbilclats å civila verkstäder 

eller af ynglingar, SOlll direkt viuna inträ(lO OCh ut!Jildas å 

vmfvcts egna verkstäder, ty å flom al dessa antRgas ynglin

gar umlor l S år, ocb giivas så sm<'mingom utbildning i olika 

verkstadsarbetou autiugen för att ingå i verkstadens arbetar

stam eller öfvergå till handh·erkskornpauiernas olika yrkes

grenar. 
Enär en stor del af första utbil<lningstidcn ~1 dessa kom

panior upptages af skolkursor, är (1ot högst l'önlolaktigt att in

dividerna reclan före inträdet ;\ kompanicma erhållit nf1gon 

verkstadsutbilclning. 
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!-ledan lagun OIII y rkesinspektion triidt i kmJ'L nnLagas in

om Yissa varhet:::; Yorkstilder uj )'llglingar under 18 år. 

J>ri vat\'erksttidemas antnl i Uarlskrou;;t ocll omuejd ~l r !'ör 

ringa för att gifva tillfillic till utbildning af llon skara )'llglin

gar, som här finnas och som önska erhålla \'erksta<lsutbild

l~ing samt ingå i kronans tjänst. N u m[tste on hol del yng

llllgar oltcr afslutadc skolor gå sysslolösa tills do uppnått don 

ål(ler, som kan git'm dom till l'äll o att få austiillning å \'ar[yot 

eller vi<l han<ltverkskompani erna. 

Man kan Yisserligon säga, att staton oj boltiil'ver taga an

svar för utbildning af ynglingar ä[ven om cloras Jiider tjäna 

kronan , clft rekrytering af hancltverkaro i allmtinhet utan svå

righ et ägor rum, men i jämförelse mod uppoffringama för don 

militära utbildningen synes det som om man borde lämna sitt 

!Jiståncl att utbilda dessa ynglir1gar, därvid lätt::u1<le hörchw för 

kronotjilnaren -Iamiljefaclorn, och på samma gång åsta<lkom· 

mamlo e11 full god arbetare sorn fråu pojkåren blilvit YLlll vid 

ordning och arbete. 

Genom ett tidigt oc:ll onluac1t arbete torclo man dosssuLom 

åt samhilllat l'ticlcla m~mgon in<livid, som kan lliincla oftOl' ett 

var års du.gclrifvarH1o just i ynglingai'tldern förlorat krai'L oc:h 

hi'tg !'ör onlumlt arbete samt fått s1nak föl' lättjdullt !if JUod 

ty åLI'iiljande olater. 

Genom att vid varh·ot nnonlna on utbildningsverkstall 

för ynglingar under 18 år, skulle mun kunna erhtllln Yill Llt

bildad e o<;h någorlnnda verkstadsvana inLliviLler till rokryto

nng a[ dc olika <lcpartemeutom; vorkstnLlsporsonul od1 till 

hand t \·orks ko uJ p au iorna. 

Al do praktiska utbiJduiugskursorua för flottuns och kust· 

artilleri eLs eldare, vapensmeder, torpedhandtvorkaro m. 11. borde 

iiJvenledos till denna utbildnin gsverkstad l'örläggas den del , som 

nJscr porsonalens utbilclniug i verkstadsarbeten. 

Helt sitkort skulle härstädes kunna gifms biittrc och lllcm 

ordnad vcrkstadsutbildnin.r;, iin hvad som för niircamndc kan 

gifcas iudil'idcrna på utbildningskurs vid 'I'CS)JCkth•!' dcpadc

mcnt, ty utbildning och handledning af on stor mängL1 knrsLlo]-
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tagare, hvilkas antal dessutom ej kan i l'öniig bestämmas, 

kräfvcr mera förlwndsmiin och mera ti ll syn, än bvad som vid 

rospekti ve departement utan olägenhet för on] i n a rio n rlwtons 

utförande kan läm pligen erbjudas . 

LJtan att i detalj ingå i ordnanuet al' en dylik utbild

ningsverkstad angifvcs härmed i generell a drag hur clonua 

verkstad förslagsvis skulle funktionera. 

V orkstaden skulle förläggas vid ingenjönlepnrtemontct 

med ou ingenjör som verkstadslecJaro samt behöJJigt antalför

handsmän och instruktörer. 

Y11glingar på 1G ä 17 år (unc1antagsvis 15) lwilka afslu

tat sin läsning i skolor (och för präst) skulle vinna inträde till 

det antal , som visade sig behöfligt för rekrytering a [ varhets 

verkstäder och Hottans och kustartilleriets lw.ndtvcrkskon,1pa ni e r. 

Vid anttwninO' skulle gifvas företräde åt den, hvilkeus 
b b 

fader tjänat kronan länge och väl eller i tjänsten om kommit 

eller blifvit skadad. 
Kursen skulle räcka minst två år samt omfatta utlJild

ning i olika verkstadsarbeten såsom Jilning, svarfning, smid

ning och plåtslageriarbetcn. 

Från denna kurs skulle lämnas afgångsbct)'g, som bcriLL

tigade till antagning som daglönare vid varl'sdopartcment mot 

viss faststtilld daglön, såsom utgångslön, samt ti ll und ra klass 

sjöman vid lwndtverkskornpaniet. 

Denna utgångslön för varfst1aglönaren bonle ej få !töjas 

första arbetsåret och vara så beräknad , ntt tlen oj öfverstege 

lön för 2:a klass sjöman , ty då skulle rekryteri11g nf kompa

nioma troligen försvåras. Elev, som efter aOagclt goLlkäm1t 

slutprof öfvcrgick till varfstjänst, borde i likhet mod don vid 

kompani antagne, förbindn. sig att kvarstanna vissa år i kro

nans tjänst, såvida oj vadsbefälet själfva ausågo hnns skiljande 

!'rån clcnna tjänst öskvärd och ditrom gjorde anmii.lnn. 

En tredje årskurs -- knrs för 2:a klass sjömän -skulle 

iifvcn kunna ordnas s~tsom specialkurs för civilolovel'lla. 

Första året skulle eleven ej orhöJ la n[tgou :~Höning , mon 

andra och följande !i,r skulle lämplig aflöning moclgi[vas. Out-
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kostnaden skulle bestridas dels af de titlnr för hvilka arbeten 

utförd es c ~ler af oxerciss kolotitlar likson1 1m och dels möjligen, 

om behöf'JJgt ar särskild titel för verkstaelen. 

Gcnoll! inrättande af en dylik utbildnings,·orkstad Rimlic 

varhets respektive departement kunna tillförns liimpliga nrbo

turcilmnen, h ancltvcrkskompaniorna 01· lt ålla verkstadsvana indi

villor, det till utbildningskurser vid varfsclepartomont komm en

derade manekapet af sjönJanskårerna och kustartilleriet erlJålla 

vtll ordnad och mångsidig utbildning, hvarjämte kronnn medelst 

antagande af unga elever skulle görn föräldrar och samlJällot e11 
stor tjänst genom ett tidigt och väl ordnaclt arbete i fö rsta 

hand åt siiner till i kronans tjänst vuraude persouer. 

I sam band med den n a fråga torde kunna fmm hållas 

önskvärdheten a f att å varivet tjänstgörand e förn1än, mästare 

och verkmästare finge tillfälle att uär lämpligen ske knmle å 

privata verkstäder såväl inom som utom landet följa arbete

nas gång när beställniugar för flottan därstädes ägde rum . 

\ ' irl byggandet af fartyg komm enderas vissorliucn en del 
b 

ma~kiuistcr att cleltnga vid maskineriets insii!tning, men nitgot 

CJ v1lt underbcficil från varfvcts verkstäder torde ej varit kolll

moncloradt, och dock torde tillfälle härtill l~itt kuuunt erhållas 

såsom biträden i'tt don kontrollerantlo inncn]·ören. 
b . 

Vid nybyggnader af liknande fartyg ollor vid fartygens 

uppl iigguing it stationoma för öfversyn eller reparationer skulle 

det Sttkerligo11 ntra till stor nytta att en ollor annan af vork

slitllernas underbefäl 

typcus byggande. 
varit merl om den ifrl\.<b,.avurandc furt)' '"S-

... • b 

Vid loveranser a[ materiel af a lla slag, pansar, p rojekti

ler, torpedtuber, torpedor m. m. borde allLid unclcrbefitl och 

förband smiill IIIOdkommcnclcras. De som vid bcsiktlliiJO'al' ar 
b 

elylika cffL·kter haft ti ll bitrilclc verkstadskunnigt underbefäl 

hal'va Jhtt erfara dels att besi ktningarna kunnat utföras p!t bo

tydligt kortare till och dels att kontroll under arbetets gåug 

kuun at boty<lligt offokti vare utföras on ii r bos iktni n<rsofliccren 
c . b 

eller iugenjöron ofta nog under arbetstiden upptages af rap-

portors skrifvande, förklaringars at'gifvamle ollor Jörhn1ll1lin-
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gars skötande. Vi lro oss utan ölvt.:rdrilt kunna sti.g<1., aLL 
mi.rva.ron aJ kontroll erande umlerboi'<il under ar\)()toLs utröran
t1 e mången gång giJvit anledning till viirc1dulla iakttagolser 

och åtgärder. 
Uällor det t. ex. beställning å fartyg , som se<1an skall 

tjäna som modell tör egen tillverkning, synes rl et önskligt att 
så mån ga som möjli gt fl.nge ti!Uälle att taga kännedum om 
fartygets byggnadsd etaljer och om f-irmans arbetsmetoder m. m . 
hälst om kontraktet ej ålägger firman att lämna fartygsritnin
gar eller några uppgifter på rletaljorclni ngarna i fartygsskro[~ot. 

Utländska marin or anviincln. äh·en i stor skala boslkt
ningskommi ssio nor, sammansatta al' såväl oEticerare, ingenjörer, 
och underofficer are som verkmästare och dessa kom missioner dol
taga i allmänhet nästan från början af arbetet å beställnin gen. 

Ar det så ställ<lt att det är brist på ingenj örer för stän
dig kontroll, borde dock lämpligt v~rkstadsunderbcfäl kunna 
afses att följa arbetets gång i och för ogen utbilclning och ar
betets kontroll ering. Utgifterna för ständig kontroll under bygg
ningen torde fullt uppvägas af den vunnna erfarenh eten. 

Såväl staten som don enskilde arbetsgirvaren framhålla 
t1essutom genom ntdelandet af stipendier eller anorduandet at 
resor och besök, betydelsen af att nrbetsfönnän och a rbetare 
briugas i ti!Hii.lle se olika verkstäd ers arbetsmetoder eller tlc ras 
resultat å utställningar och för fl ottans varl'sporsonal bonlo 
tillfällen till dylika erfarenheters samlnm1e kunna erhållas och 

boo·ao·nas låno-t mer än h vacl hitintill s varit fall et. blb - b . 

För stora Hortalet anses besiktningsresor kunna rnbnce-
ras som förlu stelsoreso r, mon man glö mmer härvir1 att om ori 
besiktnin g och kontroll skötes samvotsgrannt och rätt, så tonlo 
ganska oHa sådana sitnationer intrMfa och i ullmänhot så 
mycket arbete behöfva nedläggas för uppdragots fullgörande 
att. det blir hvarkeu nöjsamt eller hvilosamt. Däremot tortlo 
behållning af erfaren het i samma mån blifva så mycket större 
för !warjo i besiktnin gen deltagmul e inc1ivi<1 sil.viil bol'äl so m 

u mkr be l' iii. 
K. P:n R. 
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Kommandoplatser och kommunikationsanord
ningar å våra fartyg. 

Till komplettera nrlo af r1en uppsats m erl o[vanstående 
rullri k, h vilken återfinnes uti donna tidskrifts [örs ta häfte in
nevarand e å r, an håller jag att få medtlela några siffror , so m 
enligt min uppfattning s~rnas belysa olägenhe ten af att för Yin
nnnde a f skydel allt för mycket inskränka utsikten från det 
inre at ett styrtorn. Som materiel för erh ållande at nä mnda 
siffror har jag användt mig a[ styrtorn en å pansarbåtarna 
Od0n, Thule (omänclra<1) och Tapperheten, bärvid dock att 
mtirka, att jag å clet sistnämnda oj tagit utsiktsluckorna med 
i räkningen . Till jämföre]se har jag i nedanstaende tabell uti 
kolumnen >>X>> medtagit ett styrtol'll af sam ma dimensioner 
som Tapperhetens, mon med on utkiksöppning af 100 mm ., 
lwilket mått sannolik t icke torde böra öfverskricl11s. 

Thule 
Tappe r-Oden (O ill · »X • 

än u rad) 
beten 

" 
Ulkik :oöpp11 ingens ~to rl ek ····· · · · · 37 mm. (j() 111111. tiO III Il l. ]()() lllll l. 

Vertikal H\'n Yinkel från tornet~ 
cen tru nt fö r öfver .... ....... . l o 28' 2" 27' 20 14' 30 44' 

\ ' ertikal s_,· n vinkol från torne t:; 
,-en trnm (y;1rs ............ .. ....... l " 7' l o 51' 20 10' 3" 37' 

VPrtikn.l HI'I!Vi nkel fnln mrtsk in-
tc kgrarc·n ~-R. öfye r ............ l o 2' l" 4G' 1" 4tl' 20 50' 

Anntiirkns bör , att Tapperhotens styrtorn (flg. 2 i min 
förra artikel) t ill följd n.f tomtakets konstruktion tillförstikrar 
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lJeftillwfvaren litngt större möjligheter att från dutsnmmu ut

öh-a sitt !JeHil än hYa<l Thules styrtom gör (jämför flg. l i 

min förra artikel. ) Likaledes är påtngligt, att en befälharvare 

i ThLtles styrtorn skall knnna utöf\·a sitt hci"ill un<ler relativt 

gynnsammare [örhållanden, än hvad fallet skulle vara uti det 

likartatlt konstruerade Ocle11S styrtoi·u, om !war" användbarhot 

i praktiken befogade tvil\rol torde kunna hysas. 

Uti min orvan nämnda artikel hur jag i förbigående vid

rört några fel, som enli gt min uppfattning vidlåda kornman<lo

platsorna och kommunikationsanordningarna å vi'tra torpodbä

tnr. På den grund att min noggrannhot i omdömet iuom tlet 

af mig upptngna ämnet synes hafva blifvit ifrågasatt (so ar

koln , Kommanrioplatsen å torpedbåta n, sid. l-t4 af detta års 

'l'idskri r t i sjöväsendet) , önskar jag fram hålla några syn p u n k

ter, h vilka, såvi<1 t. jag kan döma, skola bidraga t i Il att g i f va 

mina förut gJorda uttalanden det stöd, livarförutan åsikte r iiro 

viinlelösa. 
Vicl anorrlnanclct af kommtuldoplatser, lnilkn it;ko skyd

das nf panS<iX, m[tste j [riimsta l'UllllllCt !JiillS)'Il tagas till <le 

Jor<hingar, som sjömannen uppsttll ler. lian rordrar oa[visligen: 

l) fri utsikt, 
2) skyd( l mot uogsjön, 

3) en rymlig kortl[tda, 

-±) maskintelegraf, kompai:lS och ratt i bdi.lllw[vareus UIIIC

dulbam nitritet samt 

ö) att rorgängmon tir så placerad, att bcfi.illlnfvaroll kan 

bufva omedelbar kontroll ö[vor styrningen. 

Himlighcten uti anspråken på uppfyllandet u[ dessa for

dringar torde icke kunna bostriClas. 

D[t »K. P:n R. >> uti sin uppsats »Våra torpctlhåtar » sä

ger, att »n a vigeringen n r båten är t l et viktigaste vill dom;an l

mas uppträdande », uttnlnr han sig i öfvorenssttimmelse ll1Ccl 

mina of van framstäliLla fordringar. Ty ut t »K. P:n R. » uti 
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uttrycket >>navigeringen» ä[ven inbegriper manövern synes mig 

så mycket sannolikare, som dessa tvällllC i teorien olika defi

niorarlo begrepp i praktiken mången gång ej låta sig så lätt 

åtski ljas. Att vidare navigoringen sammaubundenmed manövern 

är ett af hufvu<lelomenten vid torpedbåtens uppträdande, och 

som sådant ej kan underonloas elen betydelse, hvilken båtens 

anfallsegenskaper i sig innebära, lär väl ej kunna mecl allvar 
i [rågasättas. 

Sålcdos: de fordringnr , hvilka af sjömannen uppsWllas 

för navigeri1igens betryggande, och hvilka i stort sedt ii[ven 

in gå i de fordringar, som kunna uppställas för manöYerns 

el. v. s . anfallets underlättande, bilda den grundval, bvarpå 

alla förslag till oskyddade kommandoplatser måste byggas. 

l-Ivad uu den ombord å våra nyare torpedbåtar antagna 

konstruktionen a[ kommandoplatser betr~lf'far, l{nn den karak
teriseras sålunda: 

Horgänguren befinner sig inuti ett torn, bYarifrån han 

uattetid har en synnerl igen otillfredsställande utsikt, och uti hvil

ket han ofta störes af passerande eller af de nJångfnldiga och 

slamrande arbeten, h vilka måste utföras under torpedskjutning. 

BefälhafYaren har sin plats öfver eller bakom tornot och är 

hänvisad att gifva sina order till rorgäugaren genom talrör, 

en, som jag förut påpekat, bristfällig, farlig och, som jag nu 

önskar tillägga, mycket litet sjömansmiissig anordnin,r;. Kom

passen och pejlskifvan äro uppställda så, att bofälba[varen för 

att själf kunna kontrollera kurson eller taga pejlingar måste 

förflytta sig från komtnandoplatsen. Detta kan ej hällor be

nämnas sjömansmässigt. 

Det. är emellcrticl så, att styrtornet å våra torped båtar 

kan anses vara en kvarlefva från elen tid, då det lätta snabb

skjutande artilleriet ej ännu kommit till någon nämnvärd ut

veckling och då »äntcrgastarne» sköto salvor mot vid. fullt 

dagsljus anfallande torpedbåtar. Nu iiro förhållandena annor

lunda. Gevärseldon bw endast anses komma att spela en un · 

derordnad undantagsroll, tlå däremot granatolelen är torpedbh

tons farligaste fiende. Gent emot sådan eld är styrtomct, i 
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stället för att vam ett skydd, en fam för allt, som befinner 

sig inom eller bnkorn detsamma. Genom upprepade försöks

skjutningar har det nämligen blihit konstateradt, n.tt sltdan 

stålplåt, som användes i våra torpedbåtstorn, är, hvad tjockle

kon beträffar, fullt tillräcklig att bringa grannter nJ alla de 

kalibrar, llvilka kunna tänkas användas mot torpedbåtar, till 

krevad. Att tala on1 en kYarstående moralisk betydelse l1os 

cletta torn kan därför icke vara riktigt, ty med bvarje person, 

som för sig klargjonlt verkan af en granatsprängning, bort

fallor sannolikt en anhängare n[ elen ås ikteu. Då torpedbåts

tornet således !Jvarken kan erbjuda verkligt eller moraliskt 

skydd utan i stället ökar möjligbeterna för torpedbåtens sät

tande ur stridbart skick, och då samma torn icke i sitt inre 

kan erbjuda en lämplig uppställningsplats för rorgängaren , 

finnes enligt inin uppfattning ej någon rimlig anleclning att 

bibehålla detsamma. Att i dess ställe anordna ett lägre och 

mindre torn eller en större kapp, skyeldande nedgången till 

torpedrummet, och, om så bct1nnes lämpligt, å ] :sta klass bå

tarna stödjande bryggan, kan däremot icke annat än anses fullt 

riktigt. Hvad 2:dra klass båtarna beträffar, synes det, som 

om man skulle förutsätta en opinion för bryggans resande 

ofvanpå torntaket. Och dock kan jag icke finna att något 

vederhäftigt uttalande [ör en sådan åtgärd blifvit gjordt. Det 

är nämligen en ganska stor skillnad mellan att flytta upp ror

gängaren på bryggan och att flytta upp honom på torntaket. 

(kappen till torpedrummet) något som ä[ven fmmgår af nedan

stående tvänne skisserade Förslag, det första (fig. l) al·sedt att 

kunna tillämpas vid nyl>yggnacl af 2:a ·klass b[Ltar, det senare 

(fig. 2) vid modernisering af redan färdiga sådana båtar. Kom

mandoplatsen bar i dessa förslag erhållit on konstruktion och 

en belägenhet, som säkerligen icke skall minsk~ båtarnas sta

bilitet utan snarare tvärtom bidraga till att öka densamma. 
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Pi,c;. 1. 

a = nodgång till torpedrumm ct. 

b = kortl åda af me tall. 

c = maskintelegraf. 

el, e = språkrör till maskin- och torpcdrum. 

f = ratt. 

g = kompass m erl pejl ski fva. 

h dörr, klädel m ed grof segelduk; skall öppen kunna för

säkras i lngena h' och h". 

i plåtskärm, omgifnmde bryggan på sicloma och på för

kant. 

k räcke, på förkant l,ö meter högt, på sidor och akterkant 

1,2 m eter högt, allt beräknaett öfvcr bryggan A flii.ck; till 

detta räcke fästes på förkant och sidorna en grof sogol

duksskärm. 

fällbar sittklaff 

m = trall. 

Fig. 2. 

1 nedgång till torpedrummet. 

2 kortläcla af m etall. 

3 maskintelegraf. 

4, 5 = språ krör till maskin- och torpodmm . 

G' = ratt. 

7 = kompass. 

8 = hylsor för pojlskifva. 

9 torpedlucka. 

10 plåtskärm, omgifvamle bryggan på sidorna och på för

kant. 

11 räcke ; på förkant och sidorna fästes en skärm af gro f 

segelduk, hvilken vid kortlådan går utanför stöLlen 2' . 

12 = dörr , klädd mod grof segelduk; skall öppen kunna för

si:i kras i läget 1:2'. 

13 sittklaff 

14 tralL 
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Det i fig. l framställda förslaget mcdgifver bryggans 
höjande omkring O,c; meter , om en sådan åtgärd ar nhgou nn
leduing skulle visa sig nöd vänd i o·. Anclri n o·sförsln n et (ii n· 2) 

L.J b b b h 

haserar sig på den synnerligen enkla åtgiirclen att borttaga 
styrtom ets aktra del och insätta en något lutande, plan aktre 
vägg, förscdLl med dörr och torp o1llucka. Dessa tvä111~e för
slag harva lmfvu<lsakligcn tillkoUJmit som bevis för, rttt frågan 
om kommandoplatsens ändamålseuliga anordning i\. yåra 2:a 
klass torpedbåtar kan lösas på ett enkelt och pruktiskt sätt 
och till fördel för båtarnas stabilitet . Tydligt är emellertid , 
att clesm förslag iiJven kunna till iimpas vid nybyggnad eller 
modernisering nf l:sta klass torpedbåtar . 

Som skäl emot de å~ikter, hvilka af mig blifvit fram
hållna angående lämpligare kon11nandoplatser å våra torped
båtar, har bland annat _äfven det påståoncle understrukits, att 
»med undantag för några danska torpedbåtar, inom världens 
alla mariner torpedbåtschefen uppehåller sig bakom tovnct. " 

Detta uttalande synes mig så mycket m era anmärknings
värdt som jag efter en mycket flyktig granskning kommit till 
det resultat, att åtskilliga torpedbåtar inom åtskilliga mariner 
antingen halva kommandoplatsen ofvanpå tom et eller fram [ör 
detsamma, i hvilket senare fall tornet endast tjänstgör som 
skyeldande nedgång, och att äfven den anordning lär påträffas, 
att tornet är helt och hållet borttaget och ersatt med en fram
för rorgängaren tvärskepps gående stänkskärm. 

I och för veriiicering af mina uppgifter anhåller jag att 
f å hänvisa till följande fotografier: 

1. Franska torpedbåten le Flibustier (Le Yacht 18n7, 
sid . 5f:i-!). 

2. Franska torpedbåten le Uyclone (Le Yacht 1901 , 
sid. 7.) 

3 En österrikisk 2:a klass torpedbåt (Die Hcere und 
Flotten , Oesterreich , sid. 515). 

4- . T yska torpedbåtar (Navy and Army 18 Juli 190:3). 
Yisscrligcn äro dessa sistnämnda torpedbåtar af långt större 
tontal än våm l:a klass torpedbåtar, men so m J e rcprcscntora 
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den minsta to rpcdbhtstyp, hvilkcn llllDICn:t hygges i Tysklancl, 
tonic det icke vara ori ktigt att li\ta Jcm ingä i ltiir sammaJl
förda bevismaterieL 

8om en san1mnn fattni ng n[ lwacl jag ofvnn anfört iinskar 
pg framhälla som m in åsikt: 

att 2:a klass torpedbåtar uöra vara försedda. med on kom
mamloplats, auordnad i öfvcrenssti:immelse med det i fig . l 
framställda förslaget; 

att ändring af kommnndoplatserna å re<lan färdiga tor
pcc1båt.ar bör utfö ras med ledning af det i fig. 2 angifnn 
änclr ingsförslagct, eller å l:sta klass båtm·ne på så siitt, att Llct 
onöc1 ig t höga tornet sänkes så mycket, att bryggan kan pince
ras ofvanpå detsamma; 

att skyd1laL1 nedgång till torporlrummet måste bibohitllas 
och att denna llC(1gäng å l:a klass torpedbåtarna bör utgi."lra 
stöd för bryggan, lwarigcnom denna befrias från all trafik 
mellan för- och akterdäcket; samt 

att, som föru t varit fallet, en ratt jämte kompass upp
ställes tämligen långt akter ut, dels som resorvstyrinritttuing, 
dels för att användas under gång mot hårcl sjö; språkrör till ma
skinen bör finnas å donna plats, för om lrYilkon en tYiir~kepps 
gåcJHlc segulcluksskärm torde böra kunna anordnas. 

Stockholm i J u l i 190:1. 

Erik Hägg. 

Tidsk1'ijt i Sjiiviisenclet. 
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Litteratur. 

.Bemast~Jng und lakeJung der Schiffe af F. L. Midr1onrlorf, 
Borlin 1903. Julius Springer 's förlag. 

T vår tid, i ångans och elektricitetens tidehvarf skulle 
man nästan ha trott att ett sår1ant verk som det föroliggamlo 
oj liingro skulle haft någon mission att fylla. . 

Att så dock är fallet finnor man lätt vid ni.irmaro ol tor-
tanke. 

Först nu torde man nämligen ha hunnit riiU nt<1rnga 
slutsatserna af (]o um1er ett haUt sekel vunna erfarenhetorna 
af jiiml'örolsen mel1an åug[art och segelfart. " 

Man har därvid funnit att förutsägelserna om att ang
fnrtygcn snart skulle alldeles undantränga segelfartygen icke 
slagit i 11 . De ha båda visat sig äga h vart och ett sina före
träden, och Jwad som ägt rum är endast en rationell fördel
ni1w af arl>etet dem emellan . Den gamla satsen >>'I im o is 

"' monoy» har äfven härvidlag gjort sig gällande, så att där lmE-
vndsakon varit att snabbt och på bestämd tid utföra en tn~ns
port - där bar i\.ngfartygot gått segrande ur stri_d en . 

Har återigen kostnaden för transporten vant hufvuc1sak-
1igon bestämmande, ha segelfartygen kommit till heders. . 

I öfvercnssti.i.m me l se hänned har allt gjort8, som van t 
möjligt, för att rhih-a upp ångfartygens snabbhet, och riggen, 
som till on böl'jan bibehölls af säkorbetsskäl, har numera se
dun det allt allmännare införandet af dubbolskru[yen bortta
gits såson) öfvorvägande hinderlig genom vindfånget. 

N u för tiden finnes den knappast kvar annat än för att 
tjäna. fartyget till stöttning i sv.år sjögång eller i form af hiss
bockar Iör ur- och ilastning. .\[von i segelfartygens koustruk-
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tion och rigg ha stora och påfallande förändringar ägt rum i 
äncLunftl att nodbringa kostnaden för lastons öfverfömm1o till 
desti nationsorton. 

Väl är nu som förut byggnadskostnaden för dem betyd
ligt, ända till 25 procent, billigare än för ångfartygen b·var
jämte ju <lon drifvande kra[ten fortfarande lämnas gratis al· 
himmelens växlande vindar; man har dock tvnngits att söka 
mor än förut bringa ned transportkostnaderna genom att på 
hvarjo köl . lägga så mycket last som möjligt samtidigt mo<l 
att man genom förenklingar och genom att taga till hjälp den 
moderna tekn i kons nyasto an ordningar i mö]. l io-aste m[tn red u-• ) b 

cerat behofvet af den dyrbara människakraften i och för far
tygens rnanövrorall<lo. 

Däm[ ha UIJI)Stått dessa moderna fem-mastade fullrio·o-a<1o b b 

jiirnskopp, dessa sju-nwsta<le sliittoppa<lo skonare, hvardera mo<1 
deplacement af l O 000 tons och däröfvor, för Jwilka rodogörL'S 
i rlotta m·boto. 

Det är ju gifvct att vid sådana jättekonstruktioner hvar:jo 
t1otalj måste moll don allra r:;törsta noggrannhot afvägas, sö.väl 
me el hii.nsyn till dess ändamålsenli!!hot som till <loss 11risbilli o·-" b 
hot, och härigenom har framkommit donna massa nya kon-
struktioner, af plåt byggda master, stänger och rår, nya rac
kar, spel och patentblock etc. i det oändliga, hvilka munera 
användas å snart sagdt hvarje slag af fartyg. 

Då dessa nya konstruktioner, bvilka tillYorkas fabriks
mässigt å till skopps\·ar[Yen börande mekaniska vorkstii.<1cr , 
lwar och en för sig, är resultatet a[ mycken erfarenhet, hyi]
kon ej torde stå lwarjo konstruktör till buds, har författmon 
i tror1je delen af detta arlJeto gifvit en utförlig lodning såvill 
vid uppgörandet a[ ritningar till dom alla s:::>m vid deras bo
räkning. 

Arbetet, cirka 400 sidor starkt, är indelaclt i 3 delar, don 
första innehfdlande de beräkningar öfvor deplacement, tyngr1-
punkt af skelll) och last, stabilitet rn n1. hvilka liaaa till O'run<1 ' bh h 
för do i 2:a delen , arbetets hufvuddol, upptagna segelritnin-
gar med tillb örande ytterligare beräkningar. 



3~)0 

l<'ö rfatlaren inskrilnkor sig här icke till emlasL soguHnr
tyg-, ehuru J essn arbetet omfatta f. o. m. do redan nii.mmla 
stora 10000 tons skoppen om 5 till 7 master äncla nod till 
yachter och båtar, nbn han redogör ähon i on anllm afrlel
nmg för segel och rigg till i'mgbi'ttar. 

Den tro<lje delen innohftllor, såsom förnt anförts, on yt
terst noggrann och tlo!aljoracl roclogörolso för boräkn in g och 
konstruktion a[ riggens och taklinge~1s enskilda delar såso m 
master, bogspröt, stänger och rår etc. mod sina ana olika till
behör: salningar, usclhu[vud och sluthult, rackar, hangare och 
boslag m. m., bYarjämte i en senare afclelning behandlas stå
cnclo och löpande gods, block, taljor, spel och segel - allt 
<lotta iUföljclt och belyst af fullständign konstruktionsritningar 
och noggranna c1imcnsiuns- och styrkctabcllcr, llYilka gil'va ar

betet ett beståonde värde. 
Boken är såsom hilrn[ tonlc J'Tamg{t synnerligen inn ehålls-

rik och värclol'nll, hvnrför el en torde hlih·a kärkommen !'ör 
konstruktörer a[ så.\'ill segel- som ångfnrt~·g mecl allt l w ad <hr
t ill hiircr. Sogolfart)·gons tiLl iir Yäl ännu icke ntc. - Fort
faraml e nppfostra vi vårt sjöfolk såväl Yicl örlogs- som han
delsmarinen ombonl i seglnwlc fartyg , erkännande <lessa så
som <loll bitsta om icke den emh skola för sjömanskap och 
RJoman sögn. l\Iåtte don clng (h'\ dessa båda i v[tr marin anses 
öl:vcrflö<liga ännu vara långt, långt borta l 

Meddelande: Koncsponcleraude ledamoten, ciYilingonjör 
U. n. Björkman har fram ställt en anhållan, hyilken vi här
moll velat tillmötesgå, att genom tidskriften måtte »på före
kommen anledning» meddelas att utgifvaren af >> All tbe '\\'orlds 
fighting ships >' mr. F. Jane icke aE honom infordrat oj hällor 
genom honom meddelats några so m biilst upplysningar rörau
dc rangförhållanden och gradbeteckningar inom flottalL 

Rimligtvis bör såluncla ingenjör Björkman ej göras an
svarig för rle i årets upplaga af nämnda bok förekommnnclo 
oriktign uppgifter römmlc clcssa förhållanden . 
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