1904.
67:e årgången.

Häfte N:r 5

-

447 -

Berättelse
öfver Kungl. Örlogsmannasällskap ets verksam=
het under det förflutna arbetsåret.
Sällskapet har Yarit samladt till 8 ordinarie sammantriiden, h varvid årsredogörelser hafva afgifvits:
i bestyckning och beväpning af ledamoten Broman;
i minvlisende, elektr-oteknik och spr-iingiimnen af ledamoten K ey;
navigeLtian och sjöfart af ledamoten Posse;
1 reglementen, förvaltning, hälso- och sjukvård af ledamoten Ulff ;
1 skeppsbyggeri och maskinväsende af ledamoten Rundgren, samt
i sjölerigskonst och sjölerigshistoria af ledamoten F lach.
Föredrag hafva hållits:
af ledamoten Key: B ulls mekaniska afstämningssystem
för telegrafering utan tråd;
af ledarnoten Flach : Stockbolm eller Carlskrona, ett riksviktigt sjöstrategiskt spörsmål ;
n f ledamoten Dahlgren: Marinöfverstyrelse.
Sällskapets tidskrift har utgifvits efter samma plan, som
under sennre åren. Sak- och namnregister till Tidskrift i SjöVäsend et för årgångarna 1881-1900 är utarbetadt af kapten
G. von Horn.
Bland emottagna gåfvor till sällskapets bibliotek må här
nämnas:
Ticlshift i Sjöväsende.

30
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af kommendörkaptell Lindberg och kapten E. Peyron :
» Bakregister till värnpliktsförfattningar>>;
af Kungl. sjöförsvarsdepartementets kommandoexpediti on :
»Handelsblockad och det sannolika inflytandet . af en såd an
krigsoperation emot Sverige>>, af C. E. Holmberg;
af kom mendörkapten Fl a ch: >> Sjökriget », öfversättning a i
kommendörkapten Flach af amiral Colombs arbete »1\a ,·a]
Warfare»;
af konsul G. \Vinters sterbhus: »Unser e Marine>>, von ( '
W. Allers;
af generaldirektör Bahlin: "Svenska 'te legratverk et 18i);)
-1903»;
af K nngl. sjökarteverket: >>Svenska lotsen" och >> Sjökortet n:r 20»;
af kapten C. F. Asker: »Cartes et F:gures des Voyageo:
enterpris par ordre de sa l\fajeste Brittanuique par J. Hawkesworth 1774 >>; >Napoleon den Förstes graf och bans vaktarec
Noel Santini•>; »Nödig Underrättelse om .-\.rtilleriet till Lan dE
och Sjös ar Artilleri Kapten D . Grundell, 1706»; ,,svea Rike~
Krigsmagts Anciennitets och Rang Rulla för år 1796»; »Th e
perpetual Birthing and Watch Bill book, by D. Roos 17 97 '';
en »skizzbob, som tillhört viceamiralen F. H. af Chapma n .
hvilka samtliga böeker förut tillhört aflidne hedersledamoten ,
kommendören grefve A. Cronstedt.
Bland sällskapets ledamöter hafva följande förändrin ga r
inträffat:
Till förste hedersledamöter hafva in b j ud i ts:
DD. KK . HH. lt ertigarne af Skåne och Södermanbu d
Från arbetande leelamtHer till bedersledamöter äro öh·erflyttade:
konteramiralerna C. A. M. Hjulhammar, J. W. L . Si cl ner och \V. Dyrssen .
Genom val har till hedersledamot blifvit utsedd:
konteramiralen i norska marinen U. J . R. Börresen.
Vidare hafva genom val följande arbetande ledamöter tillkommit:
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kaptenerna vid Kungl. flottan J. C. Sebncidler,
A. G. von Horn,
C. C. A . Fallenius och
E. Hägg.
Med döden afgångne:
1
Hedersledamot
2
Arbetande ledamöter .
l
Korrespond erande ledamot ..
För närvarande utgöres sällskapet af:
Förste hedersledamöter ..
38
H edersledamöter
70
Arbetande ledamöter.
K orrespanelerande ledamöter:
22
Svenska och norska
utländska
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Åminnelsetal,
upplästa vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag elen 15 novem
ber 1904 af sekreteraren kommendörkapten C. F. J. Lindström").

H err ordförande!
Min e herrar!
Vid firande t af Kungl. Örlogsmanna sä llskapets högti dselag elen 15 noYem ber, till minn e af stiftelsedagen år 1771 ,
grumlas ofta den stora glädj en, ty ej sällan utgör elen samtidigt en saknaelens dag, emedan sällskapet d å brukar påminna
sig de ledam öter, h vilka under arbetsåret för alltid nedlagt
3ina verk tyg.
Sålund a hafm yj i dag att återkalla minn et af fyra ledamöter, hvilka alla i sin krafts dagar Yerkat gagnerikt för säll·
skapet, nämligen :
hedersledamoten , konteramiralen G. N . af Klercker, arbeta nd e ledamöterna, kommendörkaptenen A. L. C. Zielfelt och
marindirektören J. L. Frykholm sa mt korresponderande ledamoten, komm endörkaptenen F. S. l\Ialmberg.

t

Georg Nathanael af Klercker
föddes den 25 oktober 1832 uti Kristianstad. Hans föräldrar
v oro kaptenen Yid Kungl. V endes artilleriregemente Göran af
Klercker och Johnuna Kri stina Grah m.
") Af här upptagna tuninnelsetal har det öiYer af Klercker
af ledamoten N. Sundström.

författ at~
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Vid H å rs åld er blef den hädangångn e kadett Yid Kungl.
krigsakademien å Karlberg och utexaminerades därifrån på
hösten 1851 till sekundlöjtnant efter att hafva deltagit i tre
expeditioner med korvetten »Jarramas>>. Premierlöjtnant 1858,
kapten 1866, komm end örkapten 1875, komm end örkapten af l :sta
klassen 1882, kommendör 1886 och konteramiral 1892, erhöll
af Klercker nådigt afsked 1897 efter en tj ä nstetid af 46 å r .
Själfklart är att den, bvilken hunnit till en så bög militär grad , måste nnd er denna långa tjänstetid hafva beklädt
må nga och olika poster såväl till sjöss som i lanrl.
Vi se honom sålund a såsom ung officer åren 1853-56
segla ombord å linj eskeppet »Carl XIII», korvetterna •Orädd »,
»Gefle>>, »Lagerbielke» och »'r lwr» samt å ångfartyget »Balder» . I likhet med många af dåtidens un ga officerare sökte
och erhöll af Klercker permission att gå i utl ä nd sk tjänst, och
vi finna honom under åren 1857-59 >> trampa däcb und er
brittisk flagga om bord å krigsfartygen »Vietory ,, , >> Conqueror»,
»Royal Albert >>, >>Malborough >> och »Terrible ».
Efter sin hemkomst från engelsk örloast].
än st sealade
han
b
b
ännu under åtski lliga år såsom subalternofficer på något af
de årligen utgående fartygen för öfvande af flottans manskap
eller skeppsgossar, och redan nu skönjes hans utpräglade anlag för exercisofficerens kall. Först såsom sekond och sedermera
såsom chef å flottan s exercisfartyg skulle dock dessa an lag
komma till full utvec kling samt ha ns förvärfvade sjömannaerfarenh et i öfrigt komma till sin fulla rätt. Åren 1871--75
Yar han kommenderad som sekond å korvetterna ,, Josephin e>>
och »a t Chapman >>, och som chef tager han befälet på korvettern a >> af Chapman >> och »Norrköping>> åren 1876--78, på minfartyget ~ Ram (num era »Drott >>) 1880, på korvetten »Ge fl e,,
1880-81, på skolfartyget »Btoc kholm >> 1886 samt slutligen
1889 som eskaderchef på ångfartyget »Valkyrian », h vilket b le f
hans sista befäl till sjöss.
På sa mma gång energisk och outtröttlig i sitt arbete att
införa ordning och reda i allt h vacl som rörde tjänsten ombord och som nog ibland kräfde »h årda tag », gjorde sig do ck
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af Klercker alltid känd och afhållen såsom den ytterst human e
och välvillige förmannen, hvilken aldrig fordrade omöjligheter
nf sina underlydande, men som var obeveklig i sin fordran
att »hvar man skall göra så goclt han kan».
Ehuru af Klercker äfven såsom sjöman gjorde sig synnerligen bemärkt för duglighet och organisatorisk förmåga hvarom de under hans auspicier uppgjorda och ännu i bruk
varande fördeln ingarna för flottans seglande fartyg gifva ett
god t begrepp -torde dock hans lifsgärnings bästa frukter hah·a
fallit inom de arbetsfält, som under tjänstgörin gen i land bl eh o
föremål för hans med okutlig arbetslust parade ordningssinne.
Många voro de befattniugar, som anförtroddes den i sin
tjänst så nitiske mannen, men inskränka vi oss att endast omnämna de förnämligaste. Under sina första officersår och äfven
såsom kapten var han ofta kommenderad som instmktionsoffi.
cer i exercisskolor och tjänstgjorde äfven såsom kompanieh er
för de till militärtjänst uppfordrade båtsmanskompaniernn .
Samma år af Klercker befordrados till regementsofficer inval des han i Kungl. Örlogsmannasällskapet samt förordnade s ntt
mra chef för Carlskrona stations sjötrupper, bvilken ,-iktiga
tjänst ban iunehade flera år.
1879 erhöll han, såsom den erkända auktoriteten på detta
område, uppdrag att utarbeta förslag till artilleriexercisreglemente för flottans fartyg och sam ma år deltog han såsom ledamot i den kommitte, som skulle afgifva förslao-b till lämr)li bofartygsmaterieL 1881-8-± var han chef för artilleridepartem entet vid Stockbolms station och tjänstgjorde därstädes som kom d
mendant 188-±-86. 1883 deltoab han han som ad]·uno·era
b
i
ledamot i kommitten för afgifvand e af försJaab till ändrinoar
b
»Reglemente för t-lottan ». 1886 förordnad att vara varfschef
å Stockbolms station blef af Klercker 1892, samma år bn n
utnämndes till konteramiral, förordnad till stationsbefälhah·arc
å sngde station , från hvilken tjänst ban afgick på hösten 1807,
kort före sitt afskedstao-ancle.
b
Ar 190-± den 2() januari slutade af Klercker sin långa
att
arbetsdag och inQ.-ick i den hvila lwaraf ban mänsidio-t
o

döma. gjort sig så Yäl förtjänt, närmast sörjd af sin Yerksamma lefnaclstrogna följeslagarinna , Julia Sofia Aschan, med
h vilken han förenades 1867.
I korta drag bafva vi härofvan sökt sammanföra de yttre
konturerna af den hädangångnes li fsgärning. I denna gärning
inneslutas karaktärsegenskaper, Yäl Yärda vår stora aktning
och beundran .
Vi se däri icke uppenbarelsen af snillets spontana utbrott, men väl huru en energisk man , genom outtröttligt arbete, praktisk blick och ett sig helt gifvande åt pliktuppfyllelse,
förmår åt sitt arbete skänka nyttans varaktiga prägel. Yi se
desslikes, huru dessa egenskaper kuuna paras med det hjättegoda och vinnande sinnelaget, som förvandlar den stränge förmannen till den Yälvillige och i andras s\'årigbeter och bekymmer deltagande kamraten.
Frid följe den hädangångne l

Adolf Ludvig Conrad Zielfelt

u

o
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föddes den 3 september 1828 i Yärmdö prästgård och Yar
son af prosten Daniel August Zielfelt och hans maka, född
Cedercrona.
Vid 16 års ålder antogs han till kadett vid K. krigsakademien, deltog åren 18-±8- 50 i kadettexpeditioner med korvetten »Jarramas », utnämndes den 13 maj 1861 till sekundlöjtnant vid .K ungl. maj:ts flotta , 1868 till premierlöjtnant, l 866
till kapten samt 1883 till kommendörkapten af 2:a klassen i
kungl. flottans reserv.
Under åren 1861-53 var ;(;ielfelt placerad till tjänstgöring å Stockbolm s station såsom adjutr.nt i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition och deltog 1852 i kanonjonsexpedition samt 1862-53 i korvetten »Najadens» långresa till
Medelhafvet.
1863 förflyttades han till Carlskrona station, där sedera
mer hans hufvudsakliga verksamhetsfält blef förlagdt.
"hen 1864-57 tjänstgjorde han såsom biträdande adjutant hos befälhafvande amiralen och var kommenderad officer
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1854 å korvetten »Orädd», 1856 å korvetten »Svalan» sam t
1857 å linjeskeppet "Stockholm», som då öfverförde H. K. H .
bertiginnan af Östergötland från TravemLinde till Stockholm.
1857 tjänstgjorde han som kompaniofficer vid skeppsgossekåren, 1858 som varfsofficer och var 1859 flaggadjutant å korvetten »af Chapman>> .
Zielfelt var under åre11 1858-71 tjänstgörande som adjutant hos befälhafvande amiralen, med undantag af de ticler han
här nedan varit sjökommenclerad, nämligen:
Hl61 som kommenderad officer å kadettexpedition å korvetten >>af Ch a p man» ;
1863 som chef å skeppsgossebriggen »af \Virsen»;
1863-64 som kommenderad officer å fregatten »Vanadis>> på långresa till Medelhafvet, hvilken sedermera fortsattes
i Nord- och Östersjön i eskader under H. K. H. hertigens af
Östergötland befäl;
1866 som kommenderad officer å mouitoren >>John EricsSOn>>;
1867 som sekond å monitoren >> Tirfin g>>, som mottogs
och rustades vid Motala varf och därefter deltog i monitorseskadern till Finland och Ryssland;
1868 som sekond å korvetten »Norrköping>> till Norra
Amerika samt
1870 som sekond å ängkorvetten »Thor».
År 1869 imaldes Zielfelt till ledamot af Kungl. Orlogsmannasällskapet, där han beklädt befattningar såsom sekreterare och bibliotekarie.
Till lotskapten i Carlskrona fördelning utnämndes han
1871, blef samma år chef för fördelningen, tjänstgjorde såsom
t. f. inspektör öfver anstalterna för skeppsbrutnes räddning å
rikets kuster 1875--81, blef lotskapten i Kalmar fördelnin g
1881 och erhöll afsked från lotskaptensbefattningen 1888.
Af Zielfelts enskilda uppdrag må nämnas: styrelseledamot
i lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Blekinge 1873-86
och 1892; verkställande direktör i aktiebolaget Blekinge bank
från och med 1887 intill sitt frånfälle den 21 sistlidne april .
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Zielfelt var riddare af Svärds- och Vasaorclnarna.
1\lycket intresserad af, och så ofta som möjligt närvarande vid sammanträden rörande sjöofficerarnes verksamhet, var
han där gärna sedd, och alltid kunde man af bans välvilliga
och bjärtegoda sinnelag finna, hvilken god, ädel och rättänkande vän han var, hvarför vi nu inom kamratkretsen med
stor saknad minnas den vördade åldringen.
Gift med Anna Printzenskölcl, som afied 1899, efterlämnar Zielfelt tvänne döttrar, den ena gift med marindirektören
grefve H. Mörner.

Fredrik Salomon Malmberg
föddes den 27 september 1831 i Nyköping, äldste son af fa briksiclkaren och possessionaten Johan Petter Malmberg å Perioden oeh hans hustru Maria Margareta Chenon.
Redan vid 11 års ålder började han sin sjömannabana
å handelsflottan och blef 18-!5 antagen till kadett vid K. krigsakademien, hvarefter han några somrar deltog i sjöexpeditioner samt blef utexaminerad 1860, men på egen begäran då ej,
föreslagen till officer, utan idkade handelssjöfart till år l 853,
då hau utnämndes till sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta.
Under följande tid deltog Malmberg i årliga sjöexpeditioner dels å örlogs- och dels å handelsfartyg, såsom å korvetten ,, Gcfie>> 185-i; å handelsfartyg l 855--1866; å kanonslupen
>>Göthe» 1857; å korvetten »Najaden>> 1857-- 58; å kanonjollsexpedition 1858; samma år å briggen >>af Wirsen>>; å sjömätningsexpedition 1860; å handelsfartyg 1861-66; å kanonbåten »Sigrid>> 1867; å sjömätningsexpeditioner 1868--74; å handelsfartyg 187-l-77 samt å sjömätningsexpedition 1877.
Utnämnd 1862 till premierlöjtnant och 1866 till kapten.
vid skärgårdsartilleriet, tog l\Ialmberg afskecl med tur och beforclringsrätt 187 5 samt befordrades 1882 till kommendörkapten af 2:a klass i E: . Hottans reserv.
Från 1878 var Malmberg föreståndare för nautisk-meteo-
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-rologiska byrån, lwilken befattning han med utmärkt förtjänst
.skötte intill afskedstaga ndet i början af innevarande år.
Malmberg deltog 1877 såsom ledamot i en kungl. kommitte för afgifvande af »Förslag till förbättrade anstalter å rikets kuster för sjöfartens betryggande » och var 1889 Sveriges
ashington för
om bud vid internatione lla sjöfartskong ressen i
,
uppgörande af »Regler till förekomrnan de af ombordlägab nino·
b
samt »Signaler för angifvande af nöd å fartyg>> samt var 18\:15
ledamot i en kungL kommitte för upprättande af »Förslag till
säkerhetsan stalter för sjöfarten vid rikets kuster och å insjöar» .
I öfrigt må nämnas att :Malmberg var af vetenskapsa kademien föreslagen till erhåll ande af chefskapet på observations stationen å Spetsbergen från l juni 1882, hvilket ock beviljades, men måste han på grund af iråkad sjukdom afsäga sig
detta n ppd r ag.
Tillsamman s med doktor C. G. Fineman, nuvarande föreståndare för nautisk-met eorologiska byrån, utgaf Malmberg efter
Kungl. maj:ts nådiga uppdrag år 1892 en »Deviations lära »,
som användes såsom lärobok i sjövapnets skolor.
Bland bans öfriga befattninga r må nämnas: ordförande
i direktionen öfver Rydbergska stiftelsen, ledamot af Stockholms sjömanshus direktion, i handels- och sjöfartsnäm nden, i
sjöförsäkrin gsbolaget »Yega», i tltockholms ångfartygs akti e.b olag och ordförande i Nya rederibolage t »Svea ».
Malmberg erhöll riddarteckn et af preussiska Kronord en
186-!, i1waldes till ledamot af Kungl. Örlogsmann asällskapet
1878, utnämndes till riddare af Svärdsorden 1880, N ordstjärneorden 1889 och K.onung Karl den XIII:s-orden 1899.
Genom sin stora verksamhets krets såväl inom tjänsten
som i privata lifvet kom M alm berg ofta i beröring med många
personer, hvilka alla med saknad skola minnas den tjänstvillige ämbetsbrod ern, den gode kamraten ocb de n trofaste vännen.
Malmberg sörjes vid sitt frånfälle, den 27 sistlidne augusti,
JJärmast af maka, född Hallström, och trenne söner.
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Johan Ludvig Frykholm
härstammad e från en gammal värmlandssl äkt och föddes den
20 juni 1837 å Elgå. bruk i Värmland, som då ägdes af hans
fad er. Han genomgick krigsakad emien på Karlbero· åren 1851
-67 , under hvilka år ban gjorde sedvanliga kad;ttexped itioDer till sjöss, samt utnämndes till sekundlöjtn ant sistnämnda år.
Efter en kort tids tjänstgöring tog Frykholm, enligt då
allmänt bruk, tjänstledigh et und er 3 år för idkande af band elssjöfart på aflägsna farvatten.
Yid återinträdan det i tjänst kommender ades ban först
på korvetten »Norrköping>> 1861 -62, sedan på korvetten »Lagerbie~k e» l 862-63 till Norra Amerika, Västindien och Kap .
Ar 1863 förordnades Frykholm som elev vid Motala m. fl.
yerkstäder och aflade konstruktion sofficersexa men i Carlskrona
1867, efter att året förut hafva befordrats till premierlöjtn ant
Yiu K. skärgårdsar tilleri et. År l ts68 beordrades han att tjänstgöra vid mariningenj örstaten.
Under fl ere därp å följande år var Frykholm kommenderad att å såväl in- som utländska verkstäd er studera, inspekt era och besiktiga fartygsmask ineri er, clockanläggn ingar> lavetter och kettingar m . m, och tjänstgjord e dessutom såsom lärare i maskinistafd elningen i Stockholms nayigationss kola.
Frykholm utnämndes 1875 till kapten vid K. fiottan, men
tog samma år afsked från denna befattning och erhöll förordDande som ordinarie mariningenj ör.
1876 beordrades Frykholm att som syeuska statens ombud vid Whiteheads Yerkstäder i Fiume studera torpedtillYerkningen.
l 877 utnämn des ban att Y ara K. general poststyreise ns
biträde i frågor rörande postverkets fartyg .
Såsom verkstadsfö reståndare å Stockbolms varf tjänstgjorde han många år, och vittna verkstäder och dockan åGalervarfvet, h vilka byggdes på hans initiativ och efter af honom
utarbetad plan, om bans stora arbetsskickl ighet.
Till direktör Yid mariningen jörstaten utnämndes Frykholm 1882 och afgick därifrån med pension 1888.
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1897 utnämndes han till K. lotsstyrelsens biträde för mariningenjörsärenden, hvilken syssla ban bibehöll till sin död.
Utom dessa befattningar har han haft många förordnan den, dels som besiktningsman för passagerareångfartyg i Stockholm, dels i kommitteer och utredningar i sjöfartsärenden ,
h vartill bans stora erfarenhet och arbetsförmåga lämpade sig v~il.
En af honom författad ,J\ngmaskiuslära » läses i sjökrigsskolan och navigationsskolorna.
1874 invaldes han till ledamot af Kungl. Örlogsmannasällskapet och var dessutom ledamot nf »Institution of naval
architects» i England samt af flera svenska ingenjörssamfund
m . m.
Af yttre utmärkelser hade Frykholm Vasa- och Nord stjärneord narne samt var kommendör af ryska S:t Stanislausorden.
Vid sin bortgång den 5 sistlidne september lämnar Frykholm, som varit en mycket verksam man inom sitt område,
ett aktaclt minne af alla, som kommit i beröri11g med honom ,
och som lärt känna hans vänliga och hurtiga sätt.
Frykholm ingick 1868 äktenskap med Elizabeth r\llnutt
från Oxford i England, som jämte tre döttrar efterlefyer lwn om .
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Bevakningsbåtar och deras användning.
Anförande af ordföranden, konteramiral J. Hägg, vid nedläggandet af sin
befattning å högtidsdagen den 15 november 1904.

Ända till de senaste åren har vid vår fiotta bevakning
af sjöstyrka inom skärgårdsområdet varit anförtrodd åt de äng·
slupar, som tillböra respektive fartyg. Endast vid sjöfästningarna ilafva till bevakning användts särskilda ångslupar tillbörande fasta minförsvaret, och till dem kunna numera räkcle förutvarande stångtorpedbåtarna, seelan de hunnit blifva
omändrade uteslutande för bevakningsändamåL Deras uppgift
är att bevaka sjöfästningarna med tillhörande minpositioner.
För de rörliga sjöstridskrafternas bevakning inom skärgården torde allt framQ:ent de till fartvuen
hörande ånuslu"b
b
parna komma att am·ändas.
Vid Carlskl·ona örlogsvarf bygges för närvarande en bevakningsbåt, som från första början är afseeld att tjänstgöra
som sådan. Det är att hoppas, att bärigenom första steget är
taget i elen riktning och mot det mål, som jag ämnar framhålla i detta korta föredrag.
En effektiv bevakning består ej blott uti att kunna upptäcka c1e faror, som hota en sjöstyrkas säkerhet, utan äfven i
förmågan att kunna af värja elylika faror. För att nå det förstnämnda målet kunna våra pansarbåtsånuslupar nou vara till"'
h
fyll est, men alldeles icke eller åtminstone i mycket rino·a
oTad ' ,
b
b
då det gäller att nå det andra. Därtill erfordras starka. väl
bestyckade och med en kraftig ramm försedda båtar, som äro
fullt sjödugliga och ej behöfva tveka att inlåta sig i strid äfven
med jagare. I hvarje fall böra de vara öfverlägsna torpedbå~
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ta r i allt utom i fart . Bevakningsbåtens und erlägsenbet i si stnämnda hänseend e spelar dock ej någon betydande roll i skärgården. Att förse bevaknin gsbåtarna m ed torpeder är onödig t
och alltför dyrbart, ja, deras verksamhet sku ll e till och med
därige nom förminskas, ty de fartyg, med bvilka dessa båtar
kunna råka i strid, nämligen jagare, torp edbåtar, bevakningsbåtar, mindre kontramineringsbåtar, svepbåtar m. fl., kunna ej
med utsikt till framgång anfallas med torped , lik a litet som
bevakningsbåten behöfver frukta för detta vapen. Artill eriet
och ram men fälla här utslaget.
En dylik bevaknin gsbåts uppgift und er krig ä r att rensa
skärgård en från fi entli ga torpedbåtar, förstärka förankrad ell er
und er gång i skärgården varande sjöstyrkas bevakning, förbindra eller åtminstone försvåra sådan rekognoscerin g som utföres af jagare eller and ra mindre fartyg sa mt afvärja fi entliga försök att förstöra våra sjömärken m. m. Dess upp trädande bör vara af en beslutsam och offensiv natur. De Yåldsam ma attentat, som en fiende kan förutsättas rikta mot våm
blifvande, för vår flottas bibehållande i oskadadt skick alld eles nödvändiga kommunikationsleder, såsom 1'Ioranedets kanal ,
Väddö kanal, Dragets kanal m. fl ., hvilka ovillkorligen böra
göra s farbara för vå ra pansarbåtar, skulle geno m uppträd andet af ett större antal bevakningsbåtar ytterligt försvåras.
Hur motsvarar nu den und er byggnad varande benlkningsbåten här uppställda fordringar? Svaret blir ej tillfreu sställand e. Den är både för liten och för kl ent byggd , ram men för svag och bestyckningen alldeles otillräcklig för att
bekämpa ens en fientlig torpedbåt. Endast i manöverförm åga
bör den blifva öfverlägsen, och denna egens ka~) kan ju und er
vissa förhållanden t. ex. i trångt farvatten gifva den en fördel framför torpedbåten . Att båten i alla fall kommer att
blifva af stort värde för den tjänst, för bvilken den synes närmast vara afsedd, måste erkännas.
Bevakningsbåtens verksam h et under fred är ej mind re
maktpåli ggande. Bland de många uppgifter, som böra tillfall a
densamma, vill jag här särskildt framh ålla n ågra, som skulle
sätta lif i en del förhållanden .
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Med undantag af don korta tid flottan s farty g vistas pil
vår ku st inom inskränkta områden, ligger hela vår skärgård
året om alldeles obevakad och, ebnru allt prat om obehöriga
lodningar, mi sstänkta yachter m. m. oftast grundar sig på
full ständig obekantskap med maritima förh ållanden och en uppjagad fan tas i, kan man dock ej neka till, att sorglösheten hos
oss, i hv ad beträffar skärgårdens bevakning, är väl stor. "Gtan
tvifvel skulle det göra ett godt intryck på nationen och dessutom medföra verkli g nytta för flottan, om hela vår skärgård ,
så länge öppet vatten finnes, genom ströfvad es af några pigga
bevakningsbåtar , som inom kort skulle skaffa ur värld en obehörig t och omotiveradt kaEnstöperi i bevakningsfrågan .
Detta skulle vara bevak ningsb åtens förn ämsta uppgift
under fred. H vilken ypperli g skola för flottan s officerare skulle
ej därj ä mte komma till stånd genom denna bevakni ng, särskildt med hänsyn till en grundlig kännedom om skärgård en.
Visserligen erhålla officerarue redan nu und er eskaderöfnin garna , som äfven innefatta gång i skärgården, någorlunda
känn edo m om terrängen, men denna kännedom är alltför fragmentarisk. LE.tom oss t. ex. se till i hvad mån en vakthafvande officer på våra pausarbåtar kan beredas tillfälle att studera skärgården . Så länge han gör sin vakt och befinner sig
på bryggan, är han försedd med den materiel, hvilken sätter
honom i stånd att göra sig förtrogen med den del af skärgården, som fartyget för tillfället genomlöper, men när vakten är
slut och andra sysslor taga hans tid i anspråk, finner han ej
tillfäll e att följa med navigeringen . Först då han åter har
vakt, kan ban på nytt börja att studera farvattn et, men då i
en helt annan del af skärgård en. H ela det område, som passerats m ellan han s båda vakter, är för Lonom fullkomligt
okändt. Det är kl art att någon sammanhängande kännedom
om skärgården bärigenom ej kan vinnas. De end a officerare
ombord, hvilka mera odelaclt kunna ägna sig åt skärgårdsstudiet, äro farsygscbefen och navi geringsofficeren.
Huru ytterst viktigt det är för vår flottas verksamhet
och dess bibehållande i stridsdugligt skick, att befälspersonalen
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.är fullt förtrogen med skärgården , det torde Yäl vara tydli gt
för hvar och eu.
Befälet önskar ej någonting hällre än att få mycken öfning i terrängkännedom och den manöver, som erfordras ntt
med trygghet navigera våra fartyg i skärgården; men det är
ju så mycket officer en skall vara h em mastadd uti; det är ej
no ,..,,
o- att han är en utmärkt navi2:atör
och manövrist; man for.,
drar ju äfven, att han skall vara en god artilleriofficer eller
torpedoffi.cer, hvarjämte han ej får försumma hvad r:::om rör
ekonomien och manskapets vård m. m.
Kan man då finna någon utväg att bereda ett flertal a{
officerarne tillfälle att i tur och ordning samt utan att försumma andra viktiga saker grundligt studera skärgården och
de anordningar, som där äro Yidtagna för att med tryggh et
föra våra dyrbara fartyg fram bland skär och grund, bör ju
detta vara af den största fördel för flottan.
En sådan utväg erb judes oss genom användning af bevakningsbåtar enligt följande grunder.
Und er förutsättning af att 5 stycken kraftiga bevakningsbåtar, till att börja med, Yore anskaffade, borde 2 stycken afses för Stockholms skärgård, l för Öregrunds, l för Södermanlands och Östergötlands samt l för Smålands skärgård .
(Framdeles när Norrlands och Västkustens skärgårdar blihit
iordningsställda, behöfvas äfven där dylika båtar; att innan
dess sätta dit sådana är af lätt insedda skäl mindre gagnande. )
Båtarna börja sina expeditioner i medlet af april och sluta i
medlet a f oktober; äro således under gång i G månader. H varannan månad sker ombyte af befäl och besättning. Ett antal
af 15 officerare finge sålunda hYarje år en grundlig känn edom om ett helt skärgårdsområde. Yisar det sig, att man på
kortare tid än två månader kan inhämta full kännedom om
det anvisade området, kan man förflytta båtarna systematiskt,
så att hvarje officer hinner studera två områden. Om utrymme kan beredas ombord för 2 officerare, kunna 30 officerare
få samma öfning.
En ytterligare användning för dessa båtar skulle kunna
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8nföras. Under båtarnas patrullering i skärgården borde alla
märkens tillstånd undersökas, hvarigenom Yederbörande myndigheter alltid vore uuderrättade om huruvida hela militärledssystemet vore i ordning.
För några år sedan hyste jag den åsikten att, för åstadkommande af största möj!i'ga manöverförmåga, bevakningsbåtarna skulle vara försedda med 2 propellrar, men denna åsikt
bar jag frångått, dels på grund af den större kostnad, som två
maskiner skulle medföra, dels på grund däraf, att man med
lämplig form på unclen-attenskroppen ocb stora balansror kan
.åstadkomma fullt tillräcklig manöverförmåga, äfven då rarnmen kan komma till användning. Rorledningen bör till så
stor del som möjligt ligga under vattenlinjen; pannor och maskiner höra i möjligaste mån skyddas mot mindre projektiler.
Bestyckningen föreslås bestå af minst 4 st. 57 mm. kanoner.
Farten bör naturligtvis vara den största som möjligen kan förenas med det deplacement, som betin eO' as af det starka bvo·O'
Jo,-, uadssättet
och
den
kraftiga
bestycknin bO' en.
••
Onskligt Yore, att en båt snarast möjligt byggdes på prof.
Utfaller detta lyckligt, anser jag det vara skäl att, efter hanrl
eller hälst på en gång, anskaffa ett större antal dylika båtar,
h vilka . säkerligen skulle bli f va af väsentlig nytta för va p n et,
på samma gång som de skulle intaga en värdig plats bland
flottans mindre stridsfartyg.

Ticlsh·ift i Sjöväsende.
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Om krig och föt·beredelse därti.lt.
Anförande af vice ordföranden, konteramiral C. A. Hjulhamma-r, vid nedläggandet af sin befattning å högtidsdagen den 15 november 1904.

Då sällskapet för ett år tillbaka firad e sin högtidsdag,
befunno vi oss inför ett af dessa spännande skeden i mänsklighetens historia, då frågan om krig eller fred mellan mäktiga nationer blifvit hängande på en tråd så svag och osynlig
att dess bristand e för de politiska vindkasten syn tes nästan
oundviklig. U n der ett fjärdedels år emotstod dock ännu denna
fina tråd de häftiga slitningar, som alltid utmärka dylika kri tiska skeden. Oafiåtligt pågick under denna tid energiska rustningar å ömse sidor, och ej utan ironisk belysning stod för
mången det kända , ofta åberopade ordsttifvet: » Si vis pace m
para bellnm». :;\led feberaktig ifver hopades brännbara limnen. Diplomatiska noter växte i jämnbredd med stridsfolk
och vapen, tills för Japan ändtligen stod klart, att endast krigsgudinnan kunde fälla ett v o tu m, som åt det mindre landet skulle
rädda dess framtid s hopp.
När därför Japans sjöstridskrafter blifvit rustad e och dess
arme i hemlandet förueredt sin första mobilisering, kastad e
Japan plötsligt tärningen genom fientligheternas börjande.
Det gällde för den svagare motståndaren, ty så ansågs Japan
och måste ännu anses i förhållande till Ryssland, att hindra
den starkare att samla de omätliga resurser, hvilka ban kunde
taga i anspråk, och hvilka delvis voro nära att inträffa på
krigsskådeplatsen för att gifva eftertryck åt de politiska krafven.
Oförväntadt kan man således icke säga att det första
slaget kom, ehuru det synes hafva träffat den ryska sjöstrids-
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makten nästan oförberedd. De diplomatiska underhandlingarna
hade två dagar före fientligheternas inledande afbrutits på ett
sätt, som enligt tradition och historiska begrepp kund e rättfärdiga fientligheters börjande, oberoende af krigsförklarings afgifvande. Att Ryssland det oaktadt af den första stöten träf. fades jämförelsevis oförberedt, berodde uppenbarligen därpå,
att Ryssland antog, att Japan, den österländske uppkollllingeu,
icke skulle våga trotsa det gamla zarrikets makt. De diplomatiska förhandlingarna hade den 6 februari afbrutits, dock
befann sig ännu den 8 februari den ryska flottan så oförberedd, att motståndarens seger med endast ringa uppoffring
vanns, och de förluster Rvssland
då iidroo·b '~i"
,}
- b ' kunna s')o-ns
( •bU
hafva varit mer afgörande f0r krigets gång än någon af de
därefter utkämpad e striderna, ty därigenom bindrades den ryska flottan att blifva ett verksamt hot mot japanska armens
landsättande och inryckande i de omtvistade landområdena.
Dock hade Ryssland en mäktig flotta den dngen samlad i och
utanför Port Arthur. slagflottornas teoretiska stridsvärelen voro
å ömse sidor så godt som jämnställda; däremot var Ryssland
sannolikt i antal jagare och i det lätta artilleriet ej oväsentligt öfverlägset; således just i de vapen, som bäst voro lämpade för en flottas bevakning och att afvärja sådana angrepp,
som bringade den första och mest afgöraude förlusten i den
ryska styrkan, nämligen nattliga torpedbåtsangrepp.
Hvilka slutsatser draga vi häraf? Förutom den förut
framhållna obenägenheten å rysk sida att uppfatta situationens
allvar, bidrog utan tvifvel i främsta rummet ofullständig utrustning af materielen, men äfven personalens utbildning torde
i sin mån bidragit. De sist nämnda orsakerna torde äfven
h af va in verkat menligt på öfriga strider till sjöss, och är det
framför allt den olika effekten af artilleriet, allt fortfarande
flottornas hufvudvapen, som närmast faller i ögonen. Den
eldverkan, som från japanska sidan åstadkommits, oaktaclt de
ofantliga afstånden, är synnerligen anmärkningsvärd och vittnar om en ytterst noggrann och systematisk utbildning. En
oerhörd öfverlägsenbet ernås af den flotta, som kan på 3000 till
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6000 meter åstadkomma tillräcklig eldverkan för stridens afgörande, och därhän synes den japanska flottan, efter föreliggande uppgifter, yara kommen. Visserligen känner man ännu
ej mycket af det ryska artilleriets verka:1 på den japanska
fartygsmaterielen, men af denna materiels användning i allrnänhet har framgått, att elen, i jämförelse med elen ryska,
lidit endast obetydligt. Den ringa effekten af Rysslanels öh·erlägsenhet· i antal jagare kan åter bafva sin grund i bristfällig
utrustning, då känclt är, att många af dessa jagare under senare tid anträdt sin långa färd utan torpedutredning och utan
tubbestyckning.
Med an ledning af nu anförda förhållanden vill jag här
åter betona vikten af att flottans stridskrafter hållas i sådan
mobiliseringsgrad att de städse knnna vara beredda att mottaaa
den första ' ofta betydelsefulla
och vanligen oförberedda,
b
..
stöten, som lätt nog kan blifva ödesdiger för hela krigets gång.
För detta ändamål fordras oeftergifligt, att viss del af flottan ständigt hålles rustad med väl öfvade besättningar, och att den
öfriga delen befinnes lätt mobiliserbar för att kunna på rätt
tid och ställe insättas där behofvet kräfver ..
När krigslågan nästa gång skall tändas på Sveas altare,
därom känna vi intet, men varningar saknas icke. Ovädersmolnen ligga ännu fjärran från våra bygder, men riktningen
af det stormcentrum, som däraf bildats, och som förödande
kan komma att zå fram äfven öfver andra länder och folk ,
den kan i.ngen förutsäga. Vår egen historia lär oss, att anledningarna till de krig, vi utkämpat, ofta uppstått långt från
eget land, oberoende af vårt inflytande; och ingen lärer kunna
svara för att det oväderscentrum, som nu hemsöker antipoden
till vårt rike, icke kan komma att härjande svepa äfven vårt
land. Må vi därför städse vara beredda att möta de faror ,
som hota.
Härtill manar vidare såväl kommunikationsväsendets
snabba utveckling som äfven det förhållandet, att närgränsande
länder ständigt hålla sin första stridslinje klar till omedelbart
ingripande för krigets värf. H vilken vikt man i England läg<.....
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ger på att alltid hafva viss del af krigsmakten klargjord
framgår af följande utdrag ur en med guldmeda lj nyligen belönad prisskrift angående •dispositionen af engelska flottans
materiel och personal i fredstid». »O m vi få döma af historien skall krig, när det kommer, med största sannolikhet alltid komma oväntadt, och, äfven om man haft varningar, skall
det blifva omöjligt att mobilisera i förväg, utan att påskynda
just det onda, som man Yill und vika. Fredsbehofvet måste
därför helt och hållet bero på krigsbebofveh..
Detta för engelska förhållanden gjorda uttalande torde
gälla ej mindre för oss. Då vi därjämte erinra oss den engelska tunnelkommissionens kända utredning, att mellan åren
1700 och 1870 af 117 krig endast 10 föregåtts af formlig krigsförklaring, hafva vi en ytterligare maning att se till, att våra
krafter, afseelda för första försvarslinjen, ständigt bållas klara.
Äfven inom vårt systerYapen höjas röster för en effektivare färdighållning.
Vid krigsvetenskapsakademiens högtidsdag sistlidet år
framhöll dess sekreterare en viktig åtgärd i detta afseende.
Den afsåg sådan ändring i lanelsstormens organisation att denna
kunde fortskrida samtidigt med härordningens utveckling i
öfrigt, hvarigenom den först rätt kunde motsvara sin uppgift.
Han visar vikten af att inom landsdelar, som redan vid krigets början kunna utsättas för anfall eller förvandlas till krigsskådeplatser, hela. deu vapenföra befolkningen genast från första .dagen må kunna tagas i anspråk för att hejda fienden.
Värnpliktslagen borde därför ändras så, att landsstormen kunde
inkallas tidigare, till och med redan då fara för krig förefinnes, enär eljest obotlig skada skulle kunna vållas, och kunde
härvid 12 eller 2-l timmar spela en betydande, att icke säga
afgöraode roll.
Till fullo instämmande i det sålunda framställda önskemålet, så mycket mer som därigenom sjöfästningarna och replipunkterna för fiottan redan vid befaraclt fredsbrott skulle
tillföras välbehöfliga förstärkningar i dess försvar, vill jag på
samma gång kraftigt betona, att skälen för denna åtgärd i
ännu högre grad äro tillämpliga för flottan.
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En fiendes första operationsfö remål blir, frånsedt Yår
nordligaste fästningskom plex, alltid Sveriges flotta, den må befinna sig till sjöss eller i hamn, öppen för direkta anfall eller
skyddad af permnnenta försvar. I senare fallet är det permanenta försvaret att betrakta som utanverk, lwilka anfallas för
att nå det verkliga operationsfö remålet. Dessa anfall skola säkerligen härefter, som förr, komma plötsligt utan verklig förberedelse och innan krigsförklar ing utgått. Öfvergång från
freds- till krigsfot för den del af flottan och kustfästning arna,
som skall mottaga den första, alltid oförutsedda stöten, skall
sålunda kanske icke räknas ens i timmar. Detta är af allt
hvad vi känna så uppenbart, att vidare ordande därom bör
vara öfverflöcligt .
För att tiottan och dess stödjepunkt er skola för sådana
i behörig beredskap fordras emellertid, enligt lwad
vara
fall
förut blifvit sagdt, såväl att delar di:iraf städse finnas färdiga
till omedelbar aktion, d. v. s. rustade och försedda med öf.-ade
besättningar , som äfven att öfriga delar kunna fortast möjligt
mobiliseras för att insättas där förhållanden a det betiuga .
Rörande kustfästning arna är genom säkerhetspik eternas
organisation det första villkoret i viss mån tillgodosedt, och
genom landsstorme ns utveckling torde äfven öfriga fordringar
tillgodoses. H vad åter beträffar stridsfiottan . det vapen, som,
för ett land med Yårt läge, sannolikast skall mottaga den första
stöten, så återstår ännu önskemål ntt fylla. Förut är sagdt,
att en del af denna flotta måste fiunas rustad hela året om. Denna
del kan ej utan fara sättas lägre än hälften af flottans hela
styrka . . Med nnntrande organisation finnes, som kändt är, endast under sommarmån aderna \'iss del af tiottan försedd med
så öfyade besättningar , att bon kan anses ntra en ;-ärdig motståndare till en modern tiotta. Efter sommarens slut splittras
dessa besättningar , fiir att aldrig åter sammanföra s. Denna
svaghet är känd och uppenbar, och en förbättring häri torde
snart vara att förvänta, så att de fartyg, som komma att utgöra flottans första stridslinje, må beln. året om hah-a fullt
samöfvade besättningar , hvilka .-id mobilisering få harst å

-469-

orubbade på sina fartyg. Först härigenom skall ur denna
den höasta
viktiga stridsmateri el kunna i farans stund uttaaas
1:>
1:>
möjliga effektivitet. Den öfriga hälften af stridsflottan , den
:Som först vid mobilisering skulle fullt rustas, konuner då att
:utgöra den reserv, som hvarje vapenslag, således äfven flottan ,
en
bar behof af, och som efter den fullbordade mobiliserina
1:>
förhvarest
där,
in
·OCh efter den nödiga samöfniuge n sättes
.b~,llandena det kräfva.
Om vi ej i materielens storlek äro likställda med en blifvande motståndare , då är så mycket viktigare, att vi ej i materielens beskaffenhet och skötande stå honom efter. Vikten
häraf har i alla tider gjort sig gällande. Englands flotta sega·ade ofta, ehuru underlägsen , öfver den franska under revolu:tionskrigen. Amiral J urien de la Graviere säger härom: »Les
Anglais nous ont vaincus parce que leurs equipages etaient
plus instruits, leurs escadres mieux disciplinees que les nötres».
Nåendet af en dylik öfverlägsen het böra äfven vi sätta som
mål för vår sträfvan. Med vårt folks kända fallenhet för sjömans- och krigaryrket bör målet icke ;-ara oupphinneli gt.
.Shtmna författare framhåller äh·en, att de väl öfvade engelska
besättninga rna med sina kanoner, förutom stor träffsäkerhe t,
uppnådde en skjuthastigh et af ett skott i minuten, då fransmännens bästa pjäser använde mer än · tre minuter till hvarje
skott. Bugelsmänn en kunde äfven betjäna båda sidor sam-tidigt. Denna öfverlägsenh et, säger den franske amiralen, förklarar ensam engelsmänn ens vågsamma taktik vid Trafalgar,
hvilken, använd mellan två jämnbördig a motståndare , ofelbart
ledt till gifven undergång. »De bons canonniers auraient assurement modifie le denoument de ces drames sinistres, ear ils
.auraient ecrase l'armee anglaise des le premier acte ».
Annu i dag är skjutfärdigh eten den vägentligaste faktorn
i Hottornas stridsförmåg a; den är ock föremål för allas omsorg
·o ch mångenstäd es uppdrifven till häpnadsväc kande grad. Engelska slagskeppet Ocean uppnådde för två år sedan med en
15 cm. ss. k., vid målskjutnin g under gång, 9 träffar på en
minut. Ett annat fartyg hade, med samma kaliber, med alla
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sma 139 skott uppnått ett medeltal af -1 ,3i träffar per kanon
och minut. Dessa målskjutningar företagas, som bekant, med
endast en kanon åt gången och under gynnsamma omständigheter, men målhöjden är ej stor, 4,6 meter, och afstånden
betydliga, 12- till 1900 meter. De utvisa, så vid t jag känner,
det bästa resultat af artilleriets förmåga, som hittills erhållits,
och utgöra därför ett beaktansvärdt exempel på hvad som
kan och bör nås i detta afseende. I tekniskt hänseende synes
ej hinder finnas, för att vi skulle med vår materiel kunna
uppnå ett liknande resultat'''). Då snabbskjutning skall samordnas med stor träffsäkerhet, ligger i tekniskt hänseende största
vikten på en ändamålsenlig lavettkonstruktion, och denna fulländas i den mån krafvet på snabbskjutningen gör sig gällande. I taktiskt hänseende åter fordras, för nående af sådana
resultat, den högsta samverkan mellan dem, som direkt eller
indirekt leda eller betjäna artilleriet, från chefen ned till handtlangaren. En sådan samverkan uppnås emellertid ej endast
genom den enskilda utbildningen, denna må vara än så god;
härför behöfvas trägna, långvariga samfällda öfningar af be·
sättningens alla delar om bord på det fartyg, där resultat skall
*) Sedan ofvanstående nedskrefs, har kännedom erhållits om engelska kanalflottans nyligen afslutade målskjutningar med kanon, och har
uärvid erhållits ännu ·bättre resultat än de ofvan angifna.
För 15 cm. k. fort gick skjutningen under 2 minuter. Målet var
30 X 20 engelska fot. rUstånden från · ~000 till 2600 yards, v oro alltid noga
kända. Blagskeppet Ctesar sköt under dessa två minuter med en 15 cm .
k. 21 Ekott med 18 träffar, och kryssaren Ariaeine 19 skott med 17 träffar. Största skicklighet visade en ~crgeant vid marinartilleriet som på
första minnten sköt 11 skott, alla träffar, samt en af fartygets konstaplar
med 10 träffar af 11 skott. Af alla skjutna skott erhölls i medeltal en
skjuthastighet af 9,45 skott per minut och ett träffantal af 6,2. Särskilda
anoruningar hafva tydligen fordrats för att nå dessa öfverlägsna resultat.
Sålunrla anföres, att artilleriofficeren på Ccesar, som förut varit instruktionsofficer vid artilleriskolan i Sheerness, för öfning anordnat laddapparater, liknande kasemattkanonerna, hvarmed förberedande täflingsladdnin gar anställts. Härvid uppnåddes laddningshastigheter af 36 skutt på 2
minuter. Samma officer hade äfven förbättrat anordningarna med ladelbryggan för ammunitionens snabba införande.
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vinnas. Och ej minst häraf framgår den stora vikten af, att
viss del af flottans stridsmateriel ständigt får ombord bibehålla sin väl öfvade och till omedelbar aktion beredda personal. Det är för vår flotta en lifsuppgift, som ej kan eftersättas, då vi sträfva framåt mot utv~cklingens ,mål.
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Af ledamoten K.

förvaltningen.s fol·rslag
a ngaenc e nybyggnader.

Kungl. maj:ts
förslag till
riksdagen.
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H vad ofvan blifvit begärd t beviljade riks-d agen med det undantag, a t t medel endast anvi:;acles för en torpedbåt så att nybyggnads... .. . .. . . .. . . ... . .. kr. 6,062,550: --.nnslaget i sin helh et bl ef

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1904.
K ungl.marin -

-

R~mclqr·en.

Marinförvaltningen hemställde i siu underdåniga sb·ifvelse den 26 september 1903, att på extra stat för år 1906
måtte äskas för fortsättande af byggnaden af en l :sta klassen s
•
•
.. .
•
pansarbat ett anslag, motsyarande halften af den aterstaend e
beräknade kostnaden för fartyget, eller ... ..... .... kr. 2,542,900:till påbörjande a f en pansarkryssare af
Fylgias typ, 1 / 5 af anskaffningskostnaden utan
tillägg af kostnaden för en andra am munitions. .... .kr. 1,283,100:. . .. ......
utredning.
till påbörjande och utförande intill hälf... kr. 1,212,000:ten af två jagar e
till påbörjande af 2 l :sta klasse ns torpedbåtar med två utredningar artilleriammunition
.. kr. 400,000: och full utredning af torpeder
till byggande af 7 2:dra klassens torpedhåtar med två utredningar arti lleri am munition
. .. kr. 1,400,000: och full utrednin g torpeder. ..
Kungl. maj:ts förslag till riksdagen var följande:
för fortsättande af arbetet å en l :sta klas. .. . kr. 2,542,900: -sens pansarbåt .. ... .. . . . . .
för fullbordand et af arbetet å en pan sar.... kr. 2,713,650: . .. ... .. .. .
kryssare .. .. . .. .. . ...
.. .kr. 606,000: -för påbörjande af en jagare
för anskaffande af två 2:dra klassens tor400,000:..... kr.
pedbåtar . . . ...... .. . .. ... . . . ... ... .. . ..
eller tillho pa kr. 6.262,550: -

Sedan elen förra årsberättelsen skrefs, hafva torpedbåtarn e
.Sirius, Orion och Kapella af l :sta samt n:r 86 af 2:dra klass
blifvit levererade till flottan; pansarbåten Sveas änd ri ng är
fullbordad, pansarbåten Tirfing efter ombyggnad vid F innboda
slip besiktigad och levererad till fl ottan , och pansarbåten Manli ghetens ångslupar färdigbyggda och profvacle. Undervattensbåten Hajen håller för närvarande på med förb eredande för.sök och profturer, pansarbåten M auligheten vän tas göra sina
profturer i november månad och arbetena på Oskar II och
Fyl~i a pågå med all kraft; de i utlandet beställda fartygen,
jagaren Magne och torpedbåten Plejad skola levereras
inom augusti månad följande år. Häraf framgår att byggnadsverksamheten in om flottan fortfarande drifves med kraft.
At de inhemska verkstäderna har anförtrotts byggandet
af våra pansarbåtar, den nye kryssaren och torpedbåtar af
pröfvad typ , däremot afser man tyd li gen med de i utlandet
beställda fartygen att Yinna erfarenhet om de i skeppsbyggeri ets centra mwänd a arbetsmetod erna och införda förbättringarna hvad angår såYäl fartygsskrof som maskin er och pannor.
Härigenom tillföres flottan emellertid fartyg af så olika
typer och materiel, att elen personal, som n är mast skall handhafva skötseln af materielen, ej väl hinner därm ed blifva förtrogen förr än nya typer på nytt uppträda. Så komma med
j agaren Magne och torp edbåten Plejad tyänne nya ångpannetyper att tillföras flottan , nämligen Tbornycroft-Schulz-pannan och Normand-pannan.
Under profturerna i Göteborg och Helsingborg bar denna Torpedbåten
Tår nyaste torpedbåt i maj månad bestått si na maskinprof och Kapella.
äfven visat sig som god sjöbåt, då elen på färd en från Göteborg hade att utstå gans im hårdt Yäcler med ty åtföljande sjö-
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häfuing. Profturerna måste dock gång efter annan afbrytas
på grund af haverier i maskineriet, hvilket torde få tillskrifvas h. verantörernas obenägenhet att göra allvarliga forceringsprof före den slutliga besiktningen. I vanliga fall drifver ma n
vid försöksprofturerna enbart upp slagantalet för en kortare
tid, och maskineriet hinner således ej blifva tillräckligt tillslitet
att tåla en hårdare forcering under längre tid.
Den slutliga besiktnings- och leveransturen med 3 timmars oafbruten gång med högsta fart företogs på en uppmätt
disLans längs ön H veu med en längd af 1996,06 meter och
ett vattendjup ej öfverstigande 37,5 meter.
Utöfver den kontraktsenliga belastningen hade medtagits
3978 kg. kol, och var djupgåendet 2,25 meter akter och l ,l
meter för .
Resultaten blefvo följande:
. .. . ·"' :.. 1388
Indikerad hästkraft, medeltal
l ,31 kg.
Kolförbrukning per timme och hästkraft. ..
Högsta medelfart å distans under en dubbellöpning ... 24,13 knop .
... 23,83
Mediumfart under 3 timmar
Torpedbåten Kapella visar, i jämförelse med systerbåtarue Orion och Sirius, något bättre fartresultat. Huruvid a
bottenformen, som är något olika å dessa båtar, eller vattendjupet å distansmilen därtill varit bidragande, kan ej med visshet afgöras, förr än båtarne blifva pröfvade å samma distan smil.
De å samtliga torpedbåtarna använda ångpannorna af
Yarrow-typ med små tuber och utan s. k. downcorners, hafva
fungerat fullt tillfredsställande i det hänseende, att de ej visat
benägenhet för jäsninr; eller tu bläckor; dock ställa sig dessa
ångpannor ej fullt så ekonomiska som de gamla lokomotivpannorna. Den förändring, som numera vidtagits med Yarrowpannorna af nyare konstruktion, att nämligen genom inböjning af tubändarue låta de yttre tuberna täcka mellanrummen
mellan den näst yttersta tubraden å vissa partier af pannan
för att såmedels leda förbränningsgaserna i hori;,ontel väg genom pannorna till den ena gafveln, där de sedan utgå genom
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skorstenen, kommer nog att visa bättre ekonomi så länge pannorna äro nya och rena, men i längden blifva dessa pannor
säkerligen svåra att hålla fria från sot, då de ej kunna rengöras på vanliga sättet medels ängbläster eller, lnilket är
bättre, medels luftbläster.
Sedan pannorna blifvit delYis igensotade, måste högre
bl ästertryck hållas för att alstra samma ängmängd som förut,
och pannorna blifva förr öfverausträngda och mindre effektiva.
Torpedbåten Plejad, hvilken genom kontrakt af elen 2 Torpedbåten
Plejad.
januari detta år, blihit beställd hos firman Augustin N ormand
i Havre skall haha följande dimensioner:
.38,ooo m .
Längd i lastvattenlinjeu mellan perpendiklarne
4,240 >>
.
.
.
..
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
..
Bredd i lastvattenlinjen
4,400 »
Största bredd på bordläggning . .. ... ... .. ... ... ... ....
Djup midskepps från däck till kölplåt ... .... ... ......... 2,750 »
1,108 »
Djupgående för. ....... ... ..... .. ....... ......... ......
1,218 »
midskepps, under kölplåten
D:o
1,328 »
akter, under kölplåten fri längel
D:o
0,220 »
. . . . . .. . .. . . .. .. . ... ... . .
Styrlast .. .
2 ,618 »
Djupgående akter uneler skäddan. . . ... . .. ... .. . .
Nollspantarea till lastvattenlinjen ................ ... ....... 3,812 qn11.
Deplacement till lastvattenlinjen ....... .................... 97,507 tons .
l ,228 »
Ökning i deplacement för l cm. nedtryckning. .
Höjd af metacentrum öfver fartygets tyngdplåt ...... 0,450 m .
Höjd af metacentrum öfver deplacementets tyngd1,423 »
.. ... ... ... .. . . . ... ... . . .. . ... .. ..
punkt
26 knop.
Största förutsedda fart, lastad . . . ... . .. ... .. . . .. ... ... ... .
Maskinkraft, förutsedd, vid 14 knop ........ ···; ·· ....... 350 I.H.K.
vid 26 knop .................... 2000
»
Skrofvet skall byggas af Siemens-Martin-stål, som skall
hålla de prof, som föreskrifvas för franska flottan; långskeppsYäxlarne skola vara »lap»-nitade och vertikala växlame »lap >> nitade eller med strimla. Plåtames ändar skola nitas med tre
rader naglar från akterstäf till torpedrummet och för öfrigt
med två rader naglar. Däcksplåten skall öfyerallt vara »lap»-

-476-

nitad. Låilgskeppsväxlarne skola hafva två rader naglar u tefter hela undervattenskroppen och upp till 500 mm. ofvan
vattenlinjen, öfver allt annars en rad naglar. Dimensionerna
å materialet och nitning af botten under de fyra vattentäta
hufvudskotten skola bestämmas med hänsyn till, att det må
erhållas en hållfasthet för skrofvet, lika stor som vid de icke
vattentäta spanten .
Fartyget är medels vattentäta skott deladt i 9 afdelningar.
Styrhuset skall helt och hållet bestå af 4,5 mm. plåt innehållande 3 proc. nickel och skall för öfrigt utföras på samm a
sätt som styrhuset å svenska flottans senast byggda torpedbåtar af samma cert.
Officers- och underofficersinredningen samt torpedrummet skola ofvan durken bekläda~ med målad segelduk utan
luftcirkulation, med skrufvar fästad till trälister; durken beklädes med linoleum mattor.
Fartyget kommer att förses med elektrisk belysning förmedels en dynamomaskin om 70 volt och 16 amperes .
Länsanordningar.

Maskineri.

Länsanordningarne komma att bestå af:
en länspump om 90000 liters kapacitet i timman, hvilken pump dessutom skall kunna suga från sjön och pumpa
till däck för spolning och eldsläckning;
7 ångejektorer, med en länsningsförmåga hvardera af 40
tons i timman och
2 ängejektorer med 20 tons länsningsförmåga.
Dräneringsrör
af messinab med 100 mm . diameter, försedd a
'
med metallventiler vid de olika afdelningarna, skola förbind a
de fyra hufvuclafdelningarne med maskinrummet. Dessa dräneringsrör utmynna i en brunn i maskinrummet, hvarifrån
läns- och cirkulationspumparna suga vatten .
Propellermaskineriet skall bestå af en stående tri ppelmaskin med 3 cylindrar h vilkas diameter äro:
H. T. cylinderns diameter... .... ...
0 ,410 m .
0 ,5()0 ))
M. T.
0 ,8()0 ))
L. T .
))
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Den gemensamma slaglängden blifver 0 ,5 meter. slagantalet per minut beräknas blifva omkring 345 och maskinkraften vid detta slagantal 2000 indikerade hästkrafter.
Angpannorna blifva till antalet tvänne af Normand-typ
med följande hufvaddata:
Ångtryck ..
.... .. .... .. ...
. .. ..... ..... .. .. ... .. .... ..
17,o kg.
Eldyta i en panna
.. .. ... ...... ........ ..... .. ... ... ... 103,0 q vm .
Rostyta i
d:o
.. ... .. . ... ... .. . . ... .. . . . . . . ... ... .. . . .. ... .
2,31
Ångvolum
. . ... .. . ... ... .
.. . . . . .. . ... .. ... 1150 liter.
Vattenvolum
..•. .... ........ ..... ................. 1480 »
Vikt utan klädsel
. ..... ... ..... .. ..... ... .. .. ..
7,1 tons .
Pannorna skola vattenprofvas med ett tryck af 25 kg.
per qv .-cm.
Ångpannetuberna skola vara heldragna af mjukt stål samt
galvaniseras utvändigt genom elektrolys.
Som leveransbestämmelserna afvika ganska betydligt från Fartprof.
de hos oss vanliga, och närmast likna franska marinens forelringar för leverans af torpedbåtar, torde det vara af intresse
att här nämna något om desamma.
Torpedbåten skall vara färdig att företaga de officiella
profturerna l S månader eftBr sedan kontraktet blifvit underskrifvet. Dessförinnan skall leverantören utföra preliminära
proliturer, af hvilka en till högsta fart, i afsikt att utröna om
maskineriet är i stånd att undergå de officiella leveransprofven .
Den första officiella profturen skall hafva till ändamål att 14 knops
bestämma kolförbrukningen per genomlöpt sjömil vid en hastig- profture n .
het af 14 knop.
Profvet skall hafva en oafbruten varaktighet af S timmar
och äga rum i fritt vatten. Fartyget skall afgå i fullt rustadt
tillstånd, d. v. s. alla de delar, som tillhöra leveransen, skola
vara ombord med sina verkliga vikter, och uneler profvet
få användas endera bägge ångpannorna eller ock den ena,
men i intet fall får den ordinarie rostytan förminskas.
Antalet maskinslag, som erfordras för erhållande af 14
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knop, skall utrönas genom föregående löpningar på uppmätt
distans. Under profturens fortgång får maskinens funktion erande ej lämna något öfrigt att önska, och kol- och vattenåtgång skall noggrant uppmätas.
Kolförbrukn ingen p er genomlöpt mil vid en fart af precis 14 knop skall uträknas från förbrukning en per genomlöpt
mi l vid m edelfarten under profvet, genom att multiplicera denna
senare med kvadraten på förhållandet mellan 14 knop och medelfarten under profvet.
För 26-knops profturen skall ombordtaga s den kvantitet
profturen. kol, som funnits vara nödvändig för att med 14 knops fart gå
.en distans af 1000 sjömil, under den förutsättnin g att denna
kvantitet ej understiger 11 ,2 tons. För öfrigt skall denna proftur företagas under samma förhållanden som det första fartprofvet, och signalmaste n skall vara uppsatt.
Farten skall bestämmas på följande sätt:
I början och vid slutet af profvet skola 3 enkla löpninpå en uppmätt distans af omkring en mils längd
göras
gar
och däremellan utan uppehåll en löpning i fritt vatten med
rak kurs under en tid af 2 timmar.
Om till följd af vändningar eller löpningar fram och åter
på distansen profvets hela varaktighet skulle öfverskrida tre
timmar, skall detta vara tillåtet.
Farten skall beräknas på följande sätt.
Man bestämmer för hvar och en af de sex Iöpningarn e
på distansen förhållandet mellan distansens längd och tiden ,
som erfordrats för att genomlöpa densamma.
Medelvärde t af liessa förhållanden , i det man räknar en
gång l:sta, 3:dje, 4:de och G:te och två gånger 2:dra och 5:te
löpningen, skall utgöra den erhållna medelfarten .
Samma beräkningar utföras för antalet maskinslag per
minut, antecknade under löpningarne , hvarefter man dividerar
den erhållna m edelfarten med medeltalet maskinslag, då fartygets framfart per maskinslag erhålles.
Under löpningen i fritt vatten under 2 timmars tid antecknas totala antalet maskinslag under nämnda tid.
26-knops
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Den väglängd fartyget gått under dessa 2 timmar skall
b eräkn as genom att multiplicera fartygets framfart per maskinslag, erh ållen fr ån di stanslöpning en, med totala antalet maskinslag, erhållet under de två timmarne, och skall från den så
-erh ållna vägläu gden fartygets fart i knop beräknas.
Om und er 2-timmars-p rohet i fritt vatten medelångtry cket i pannorna öherstiger 17 kg., skall farten reduceras med
förhållande t mellan ln·adratfote n ur det observerade man ometri ska medeltryck et och kYadratrote n ur 17.
Pan nans manometer skall kontrolleras före profvet. I
d etta fa ll är det denna r educerade fart, som skall gälla som
leverausture ns officiella proftursfart.
Under hela prohet, d. Y. s. såYäl under distanslöpni ngarue som Vändningar ne till rak kurs , och under det denna
senare hålles, skola hvarken fyllning i maskinen eller ventilerna å pannorna än dras; detsamma skall så m ycket som möjli gt vara förhållande t med ängpåsläppn in gen vid maskinen,
och skall man särskildt bemöda sig att hålla ångtrycket i pannorna konstant.
Lufttrycket i eldrum men får ej öfverskr ida 12 cm. vattenpelarehö jd.
Under des:::a förh ållanden bör m edelfarten blih·a 26 knop
-e11er sjöm il a 1852 meter per timma .
Svänetninetsbör sväno-nino-srodret är borttao-et
ee
·
Oaktadt det förli2:a
o
b
M'
..._,
radie.
,
nas
torpedbåtar
franska
e
mdien ej öfverskrida de motsYarand
försedda med sina tYå roder, d . v. s. SYängnin gsdiametern vid
18 knops fart bör ej öherskrida 255 meter för styrbords eller
babords gir.
Under alla p rof bör propellerma skineriets och ångpann ornas funktionera nd e ej lämna n ågot öfrigt att önska. De
i lu bo·nt
prelimin ära försöken och leveransture rna skola företao-as
b
väd er .
D et under försöken amäud a kolet skall bestå af Anzin's
briketter, speciellt a fsedda för torped båtar, eller briketter af
samma kvalitet eller ock af handplocka de waleska kol af god
ha litet.

1'idsk1·ift i Sjöräsendet.
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Under profturerna få inga indikatordiagram tagas, dock
må, sedan profven afslutats, särskilda profturer verkställas för
att bestämma maskinkraften vid olika hastigheter, dock utan
någon förbindelse för leverantören.
Plikt och
kassation.

Jagaren
M agn e.

Om hastigheten är mindre än 26 knop, dock utan att
uuderstiga 26,5 knop, erlägges en plikt af 200 francs för hvarje
hundradels knop hvarmed farten understiger 26 knop. Understiger farten 25,5 knop är svenska staten befriad från skyldigheten att mottaga fartyget.
'forpedbåten kan äfven kasseras, om 8-timmars-profvet ej
i alla afseenelen utfaller till belåtenhet. Förekommer eldHatnmor i skorstenarua under längre eller kortare tid, kan sådant
äfven utgöra orsak till ro.tt ångpannorna kasseras.
I händelse af leveransens kasserande är leverantören förpliktad att i den kasserad e båtens ställe bygga en annan båt,
som uppfyller fordringarna i kontraktet.
Hos firman John 'fhornycroft i London är vår nyaste
jagare, Magne, beställd att levereras i augusti nästa år.
Dess deplacement blifver 430 tons och dimensionerna
öfrigt följande:
216' 9' 1
Längd, öfver allt (en g. mått) .. . ...... .. . ............ ...... .
20' 9'F
Bredfl ... ... ... ... ... . . .. ... . . ... . ...
. ............... .... .
Djupgående, max . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
8' 3"
Med en last af 55 tons skall hastigheten blifva 30,5 knopvid en kraftutveckling af 7200 indikerade hästkrafter.
Kolförrådet blifver 80 tons, dessutom skola 16 tons kunna
stufvas i eldrummen. Aktionsradien blifver 2800 sjömil med
15 knops fart.
Maskineriet kommer att utgöras af 2 stycken triple-exp.maskiner, hvilka vid en kraftutveckling hvardera af 3600 indikerade hästkrafter komma att göra -!00 slag per minut. Propelleraxlarne göras af stål samt ihåliga.
Angpannorna blifva 4 till antalet af Thornyeraft eller
Thornycroft-Schulz typ. Arbetstrycket i pannorna är 2-!0 skålp-
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per kv. -vt, ytan af tuberna i en panna 3800 kv.-f. samt rostytan i hvarje 63 kv.-f. De tuber, som äro närmast eldstaden,
få en yttre diameter af IB/ 8 ", de öfriga F / 8 "· För öfrigt komma pannorna att förses med automatisk matareapparat af 'fhornycrofts patent för att hålla vattenhöjflen i pannorna konstant.
Skrof och maskineri skola byggas solidt, så att fartyget skall
kunna utstå hårdt väder utau att ansträngas.
För att utröna hastigheten skall ett 3-timmars prof med Profturer.
max. maskinkraft utföras i djupt vatten vid lugnt väder. Vid
början af profturen skola 3 löpningar göras rnecl tidvattnet och
3 löpningar rnot detsamma på en uppmätt distansmiL Från
dessa (i löpningar uträknas framfarten per maskinslag, bvilken
skall ligga till grund för beräkningen af medelhastigheten under hela 3-timmars profvet, hvarvid dock hänsyn skall tagas
till minskningen af slagantal och hastigbet vid svängningarne.
Den medelhastighet man sålunda erhåller skall icke understiga 30,5 knop .
Blästern i pannrummen under fullkraftsprofvet får ej öfstiga 3 1/ 2 tum, motsvarande 90 mm.
För att utröna jagarens aktionsradie skall ett 8-timmars 8-timmarR
prof.
prof företagas med en hastighet af 16 kuop för att utröna kolåtgången. Hela kolförrådet skall vara tillräckligt att med ofvannämnda hastighet tillryggalägga 2800 sjömil.
Under båda profturerna skall ombordtagas en vikt af 56
tons , motsvarande Yilden af kol, kanoner, torpedtuber, torpeder, besättning, färskvatten m. m.
Blifver farten under 3-timmars profvet mindre än 30,5
knop, afdrages en summa af 600 pund sterling från kontraktspriset för hvarje full fjärdeles knop , bYarmed farten und erstiger den kontraherade. Skulle hastigheten nedgå under 29
knop, kan leyeransen kasseras.
Kon traktspriset för jagaren är 50,000 pund sterling.
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Försök med sjöångp annor i England samt använd ning af flytande bränsle för örlogsfa rtyg.
Den af engelska amiralitet et tillsatta kommitte n för granskkommitten . ning af olika ångpanne typer har kommit till det resultat angående Belleville- pannorna att, såsom orden lyda: >>i t is undesirable to fit any more of this type in his l\Iajestys Navy» ,
och detta ehuru själb-a kommitte ns ordförand e amiral Dornvill påvisat en del goda egenskape r hos dessa pannor. Han
säger nämligen i ett tillägg till den gemensam rna rapporten :
».l\led hätwisnin g till Yår gemensam ma rapport är jag skyldig
säga, att min erfarenhe t röra'1de Belleviile- pannan vid Medelhafseskad ern .-isat, att den är en god ånggenera tor, samt att
de första pannorna af denna typ , som blihit använda inom engelska marinen, måtte haha Yarit illa gjorda och illa am-ända.
Några allntrsam ma haverier hafya icke förekomm it, och ett
godt bevis på dess goda egenskape r är, att tvänne fartyg, som
nyligen hemkomm it till England, blih-it utskickade på ex:peclition omedelba rt därpå, efter att blott hafva undergått elen Yanliga årliga reparation en, hvilket bevisar, att pannans lifslängd
icke är så kort, som man Yelat påskina» .
Emellertid återstår att se, huru pannorna å dessa fartyg
komma att visa sig efter denna andra expedition och om kommitten kommer att taga hänsyn till de möjligen gynnsamm a
resultaten , eller om den kommer att förorda någon af typerna
BaLeock & \Yilcox eller Yarro"-·

J. ngpanne·

Försök med
•Gooc!Hope .•

Att goda resultat blih·it uppnådda med Belle,-ille-pannan
är otvifyelak tigt, men dessa resultat haha åstadkom mits m1d er
rätt säregna förhålland en . I on rapport, afgifYen af ingenjörlöjtnant Baker angående försöken å kryssaren »Good Hope»
om 30000 hästkrafte r, framgår, burn man gick till Yäga , ocb
tyckes detta bestå uti ett sorgfälligt iakttagand e af eldningen ,
hvarvicl endast små, på förhand bestämda mängder kol på bestämda klockslag inkastades i eldstädern a. Den mest noggranna uppmärks amhet Yar af nöden för att hålla jämnt tryck,
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och detta beror mycket pa angpanno rnas konstrukti on. Afståndet mellan rosten och den undre tubrad en är nämlio-en
b
å Bellevilie -pannorna mycket obetydligt , och som rostytan är
jämförelse vis l i ten, måste en mycket tunn och jämn fyr underhållas, om ett god t resultat skall erhållas. Aro eldarne ovana
vid dessa ångpanno r och förut endast sköt.t cylindri ska pannor, framträda olägenhet erna så mycket bjärtare. De fortsätta
då att behandla Bellevilie-pannan liksom förut den cylindrisk a, i
det att, så snart trycket faller, stora mängder kol inskyftias, lwaraf
följd en blifver dålig förbrännin g, stora rökmoln och stor kolåtgång.
Ju större pannkomp lex och ju fl era eldrum man har,
desto större äro svårighete rna att öfvervaka , att eldningen sker
ordentligt , och enda möjlighet en är att använda särskildt tränad eldarepers ona l och, medels ett system af signaler till de
olika eldrumme n, bestämma tiderna för påelclning, så att den
ej sker samtidigt utan successivt. Under profturer och då
man går med konstant hastighet kan ett sådant tillvägagå ende tänkas utförbart, men förhålland ena ställa sig an norlunda
under vanliga omständig heter.
:\1ecl tanke på detta bar äfven engelska am iralitetet fortsatt sina försök med olika panntyper , och det senaste profvet
med kryssame Medea och Medusa tyckes hafva lämnat ett
mycket godt resultat.
1Ieuea är b,Yggc1 1888, har ett dej))acement af 2800 tons Försök med
samt är träklädd och koppracl. Ursprung ligen var den för- }ledea och
sedd med cylin driska panuor som skulle utveckla 5000 indi- }Iedusa.
kerade hästkrafter med naturligt drag och gifva fartyget en
hastigb et af 16,5 knop samt vid forcering 9000 indikerad e
hästkrafte r och 19 knop. I allmänhet har dock denna fartygstyp , bland hvilka räknas kryssame Medusa, :\Ielpomen e, Magilienne och Marathon , gifvit dål iga resultat, i det farten i medeltal sällan gått öh·er 15 knop.
:Medea har nu fått sina cylindrisk a pannor utbytta mot
8 Yarrow-p annor med stora tuber och samtidigt fått skorste-
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narne förlän gda. Med 4 pannor och ett mycket moderat blästertryck i pannrum men har farten gått upp till 17 knop, och
en serie försök bah·a utförts, lwilka tydligen visa fördelam e
af den senast an vända panntyp en .
Bland annat hafva tre resor gjorts mellan Plymout h och
Malta och tillbaka, lwarvid eldarepe rsonalen blih·it ombytt för
hvarje gång, med undanta g af en maskinis t, som hade eldningen om hand.
Den tjänstgör ande eldarepe rsonalen var fullkoml igt främmande för fartyget, och bland dem fanns ä fven rekryter , som
aldrig eldat förr. Resan från Plymont h till l\Ialta och tillbaka till Plymont h gick utan missöde, och i med eltal var hästkraftanta let 4500 med 6 pannor påeldade . Intet arbete med
pannorn a fick företagas , hvilket ej kunde utföras under gång,
och förhållan dena voro sådana, att de i möjligas te måtto skt1lle
likna dem, som vid inträdan de fredsbro tt ägde rum, då man
tydligen ej kunde påräkna att få fullt tränade eldare till alla
fiottans fartyg. Vid ankomst en till Plymout h unelersöktes pannorna in- och utvändig t, och fanns intet att anmärka på dem
och som skulle hafnt bindrat fartyget att omedelb art därefter
utgå på expeditio n.
Yarrow- pmmorn a hafva blifvit mycket populära inom den
engelska marin en på senaste tiden. och det engelska amiralitetet torde snart nog Yara på det klara med, hvilken pnnntyp
framdele s kommer att blifva den förherrsk aude inom engelska
flottan .
Kolåtgång
Yid Yarrowpannor.

Angåend e kolförbr ukningen hah·a Yarrow- pannoru a hittills icke lämnat så goda resultat, som man erhållit med pan·
nor af den gamla typen med cylindris k form. Emellert id t~· c·
kes nu äfven i detta afseende bättre resultat blih·it ernådda
merl det nyligen från Cbili inköpta pansarfa rtyget Libertad ,
som nu blifvit omdöpt till Triumpb .
Totala bästkraf tantalet är 13600, och ångan generera s af
l 2 stycken Yarrow- pannor. Vid G-timmars profvet och ofvan
nämnda hästkraf tantal var kolförbr ukningen 0,783 kg. per in·
dikerad hästkraf t och timme.
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Godt r esultat erhölls äfven vid en proftur om 23 timmar,
då hästkraf tantal et Yar något mindre än halfva det totala, eller
6300 indikera de hästkraf ter. Kolförbr ukningen uppgick i detta
fall till 0 ,7\J2 kg. per indikera d hästkraf t och timme, men då
man betänker profvets längd samt att maskine riets mest ekonomiska effekt efter all sannolikhet är vid tre fjärdede lar af
full kraftutve ckling, så synes, att ångpann orna äfven vid detta
prof arbetat ekonomi skt.
Huruvid a dessa Yarrow- pannor voro försedda med några
" är eJ·
för att erhålla mindre kolåto·ånO
b'
särskilda anordnin 2:ar
D
.._..
kändt. De förbättri ngar, som på senare tiden vidtagits med
rörpanno rna, gå egentlige n ut på att låta förbränn ingsprod ukterna svepa igenom tuberua i bestämd a riktning ar horizont ela
vägen i stället för att, såsom å de första pannorn a, låta dem
gå rätt upp och ut genom skorstene n.
Dessa anordnin gar kräfva emellerti d, såsom förut blifvit
nämndt, mera påpasslig het med afseende på pannoru as sotning och reugörin g, och hah·a ännu ej blifvit fullt pröfvade .

I samband med ångpann efrågan håller engelska amiralitetet för närvaran de på med ]ngående försök med fivtande
bränsle ombord å krigsfart yg. Detta bränsle tyckes allt mer
och mer komma till sin rätt, och de olägenhe ter, som ,-idlåda
detsamm a, torde framdele s, när man sam lat tillräckli g erfarenhet, mer än vtil uppYägas af fördelam e att använda det ombord.
Ett par äldre engelska fartyg, Hanniba l och l\lars, skola
så snart ske kan få de flesta af sina åugpanu or anordnad e för
eldning med nafta, och 3 kanonbå tar af den äldre typen skola
ombygga s till transpor tfartyg för olia.
Torpedja garen >>Spiteful» blifver det första engelska krigsfartyg , som enbart skall använda flytande bränsle; intet kolförråd komm er att medföras , och alla eldstäde rna förses i enlighet härm ed med apparate r för oljeeldni ng.

Flytande
bränsle.
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Experiment med naftaeldning pågå alltjämt å Surly och
det gamla slagskeppet Sultan.
Det lider intet tvifvel, att icke många fördelar skulle uppnås genom att utbyta kol mot olja för att generera den behöfliga ångan ombord å fartygen . Eldarue i den Yanliga bemärkelsen skulle i och med detsamma försvinna och lämna
plats för en fåtalig personal, hvilken skulle sköta oljebrännarne och reglera förbränningen. · Den inredning oeh det utrymme, som erfordras å ett större fartyg att hysa eldarepersonalen, kunde användas för andra ändamål, och fördelen att
hastigt intaga sitt oljeförråd medels kraftiga pumpar kan ej
nog värderas. Rätt anordnad blifver förbränningen faktiskt
rökfri; man har dock erfarenhet om motsatsen genom användande af olämpliga brännare, och Surly, hvilken omnämndes
här ofvan, utmärkte sig just för att utsända ofantliga rökmol11
under den första tiden försöken fortgingo i Portsmoutb. Antagligen hafva dessa olägenheter genom vidare försök blifvit
afhjälpta, men svårighet kvarstår ännu att vid öfvergång från
full fart till stopp och vid påeldning nndvika rökbildning.
Äfvenså kan genom läckande olja bildas oljegas som samlas i eldstäderna och kan förorsaka explosioner. Förvaringen af oljor i oljetankarne kan äfven gifva anledning till
gasbildningar, som af den ringaste anledning, genom någon
brinnande kropp, genom kortslutning af elektriska ledningar
och dylikt, orsaka explosion. Enda medlet att skydda sig mot
sådana eventualiteter är kraftig ventilation af oljetankarne.
Ett egendomligt fall ägde rum härom året då ett tyskt
pansarfartyg, som hade sina bottenceller under eldrummen
fyllda med olja, grundstötte. Innerbotten uppbuktades och
gick läck, hvarvid den utströmmande oljan i eldrummen antändes och förorsakade en eldsvåda, som bidrog att ytterligare
förvärra situationen. Sedan dess har order utfärdats, att inga
bottenceller få fullständigt fyllas med olja, för att just vid ett
sådant fall, som nu omnämndes, undvika att äfven få innerbotten skadad.
H vad utrymmet angår, uppgifves det, att 36 kubikfot olja
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skulle motsvara 67 kubikfot kol, samt att i vikt uttryckt 2
tons olja motsvarar 3 tons kol. För ett krigsfartyg skulle detta
betyda, att med samma vikt bränsle skulle dess atztionsradie
ökas med 60 proc. om det använde fiytande bränsle i stället
för kol, och boxames rymd minskas med 90 proc.
;\lan gör dock klokt uti att ej räkna på så stor vikt- och
utrymm esbes paring, utan torde n tons olja motsvara 6 tons
kol.
Evad angår den ekonomiska sirhm af saken finnas uppgifter från enskilda ångbåtsbolag, som öfvergått till eldning
med flytande bränsle efter att förut hafva användt kol, och
erfarenheten därvidlag har visat en besparing af från 27 till 36
procent, men beror naturligtvis mycket på hvilka trader fartygen gå och platstillgången på lämplig olja.
Som medel att göra förbränningen lifligare vid eldning Kombinerad
med vanliga stenkol har nafta sedan några år tillbaka blifvit kol och
använd af Yarrow, och finnes hans system tillämpadt på vår naftaeldning.
jagare Mode, liksom äfven å torpedbåtar levererade af ss,mma
firma till holländska marinen .
Att öfvergå från detta system till enbart naftaeldning ombord å örlogsfartyg torde dock fordra många års studier och
försök , och visst är, att de stora krigsfartygen ännu för lång
tid framåt komma att använda stenkol som bränsle.

Ifrån att anYäncla oljan som bränsle under ångpannorna Explosionstill att använda den direkt som clrifkraJt i s. k. förbrännings- motorer.
eller explosionsmotorer, är ännu ett steg taget mot det mål
man sträfvar efter, nämligen att kunna tillgodogöra sig så stor
del af bränslets värmeeffekt som möjligt.
I ett föredrag inför tl1e Institution of NaYal Architects i
mars detta år, har mr Thornyeraft påvisat elen stora betydelse förbrännings- eller explosionsmotorerna komma att få,
sedan man öfvervunnit en del konstruktionss\·årigheter, så att
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de kunde tillverkas för större kraftbelopp. Att maskinern a
kom ma att bli komplicerade är otvifvelaktigt, men den olägenheten skulle tillfullo kompenseras genom det förhållande , att
de hvarken behöfde ångpannor eller kondensorer.
Man kan indela de inre förbrännningsmotorerna i 3:ne
klasser, allt efter clet sätt de använda sitt bränsle.
l :o) Motorer, som använda bränsle, h vilket bildar gaser
redan vid vanlig temperatur.
2:o) Motorer, i hvilka bränslet öfvergår i gasform genom
~
tillfördt värme.
3:o) Motorer, hvilka använda gas, som blifvit framställd
af fast bränsle.
Till den första typen räknas Daimler-motorn , hvilken är
·enkel till konstruktionen och på samma gång den lättaste. I
densamma insuges gasen i cylindern, hvarefter den blandas
med elen nödiga luftkvantiten. Hög kompression användes å
gasen, dock ej så hög att förtidig antändping kan ske. Den
kraftiga kompressionen af gasen orsaka.!!' en stark explosiv
kraft, hvilket gör motorn mycket l'd'fektiv i förhållande till den
ringa vikten å densamma.
Det tyska Daimler-bolaget tillverkar maskiner upp till 300
effektiva hästkrafter, och Vickers göra ma skin er af samm a
styrka, hvilka användas till undervattensbåtar.
Den andra typen har länge varit använd som stationär maskin i land samt funktionerar bra, när den icke är utsatt för hastiga ändringar af kraftbehofvet, men för sjömaskiner , som äro så utsatta för ojämna påkänningar jämte omkastningar från framåt till back, lämpar den sig ännu ej sär·deles och blifver mycket komplicerad till sin konstruktion.
I allmänhet insprutas oljan medels lufttryck i en förvärmare, som uppvärm es genom afioppegaserna , förgasas därstädes och insuges seelan i cylindern .
I andra maskinen inpumpas oljan i en förlängning af
~ylindern, hvilken hålles vid hög temperatur, och luften införes sedan genom en särskild anordning. D etta förenklar mask in en betydligt, då någon särskild tändapparat ej är behöfiig,
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men man måste arbeta med ganska låg kompressio n för att
undvika för tidig antändning, och detta gör maskinen tung i
förhållande till den effekt den lämnar.
Diesel-motorn, hvilken varit använd enelast i n ågra få
fall som sjömaskin, är den mest fulländade oljemotor, som för
närvarande finnes. Den arbetar i fyrtakt, och oljan insprutas
medels komprimerad luft Yid slutet af kompressionsperioden,
hvarvid komprimeringen är så betydlig (omkring 30 atmosferer), att oljan gennst antämles vid den då uppstående höga
temperaturen. Någon egentlig explosion inträder ej, då betydligt luftöfverskott förefinn es, utan en gradYis och fullständig
förbränning inträder lnilken i sin ordning medför hög ekonomisk effekt. Maskin en blifver dock tnng för att uthärda de
sä rdeles höga trycken, och den lättaste typen gifver endast 10
hästkrafter per ton maskinvikt.
Den 3:dje typen har ännu varit mycket litet använd för
maritimt bruk, men seelan betydande förbättringar blifvit vidtagna med själh-a gasframkallaren på senaste tiden komma nog
dessa maskiner att så småningom få stor anyändning.
Konstruktionen af dessa motorer äro i hufvudsak lika
med cle förut nämnda med den skillnaden, att de delar af maskinen, l1vilka äro afseelda att förgasa brännmaterieJet Yid dess
intriide i cylindern, här ersättas af en särskild gasframkallare.
Den gas, som alstr:.1s i gasframkallaren, kan magasineras
och gör maskinen mera okänslig för ojämna påkänningar, liksom den äfven Yid maskinens stoppande kau am·ändas för
maskinens vidare igångsättande. Senare förbättringar hafva
gjort behållaren öfYerfiödig, i det att gasen suges in i maskinen genast den bJifyit producerad, hvilket bidrager att göra
d et hda lättare.
Som båtmotor är elen första typen gifYetYis att föredraga
på grund af dess ringa Yikt. :Man har redan kornmit ned till
10 a 12 skålpund s maskinvikt per effektiY hästkraft, under det
att motsvarande siffra för torpedbåtar eller jagare, försedda
med ångmaskiner, är oO skålpund .

Dieselmotorn.

~Ianöverför·

111åga.
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Äfven motorer af 2:dra slaget, som här blifvit nämnda,
blifva betydligt lättare än vanliga ångmaEOkiner, då Yikten å
dessa ej gå upp till mer än 26 skålpund per effektiv hästkraft. Man ser häraf, att stora möjligbeter förefiunas att åstadkomma stor hastighet å mindre fartygstyper.

är ännu ej kändt, men synes det som om det för uän·arande
ej skulle möta några oöfvervinnerliga mekaniska svårigheter att
tillverka dem för en maskinkraft af fl ere tusen hästkrafter.

En annan fråga är den, om manöverförmågan å dylika
maskiner kan anses tillfredsställande. Så länge de hafva små
dimensioner och användas för ångslupar eller dylikt, kan man
vrida maskinen för hand några slag för att få den i gång,
men för större motorer måste man tillgripa andra hjälpmedel.
De största typerna, afseelda för undervattensbåtar, äro nu cirka
200 hästkrafter och kombineras med dynamomaskiner för laddning af accumulatorer, hvilka i sin ordning drifva elektromotorer, som användas vid gång under vattnet.
Å dessa fartyg använder man då elektramotorn för att
starta oljemotorn, hvarefter elen förra frånkopplAs, sedan maskinen väl kommit igång. Där ej sådan anordning finnes ,
blifver igångsättningen jämförelsevis tidsödande för de stora
maskinerna.
Å elen l:sta och 3:dje typens motorer är startningen af
maskinen jämförelsevis lätt, i det man medels rundbaxning
för hand kan vrida den i en viss vinkel, hvarefter man medels elen elektriska tändaren låter den i cylindern varande explosiva blandningen antändas i rätta ögonblicket. Yid den
2:dra typens motorer låter detta sig ej göra, emedan gasen
först måste kom primeras till en viss grad före antändningen,
och fordras i så fall en särskild reservair med komprimeraf1
luft eller gas, hvilken har tillräcklig kapacitet att n-ida maskinen rund Hera slag innan elen börjar funktionera själf.
.För mindre båtmotorer har man en anordning a t t ställa
om bladen på propellern vid backning, då maskinen endast
går åt ett håll, äfvenså kan backanordning anordnas men blifver synnerligen komplicerad, hvarföre man nu mest anvii.nder
en omkastningsmuff å själEva axeln, som kan kopplas till och
från maskinen.
Till hvilken storlek dessa omkastningsmuffar kunna göras

H vad vikt och utrymme beträffar bafYa explosionsmotor erna gifvit företräde framför ångmaskinen, men driftkostnaden
ställer sig dyrare hvad bränslet beträffar, än om man använde
stenkol till en ångmaskin af samma storlek. Tager man i betraktande, att man i fråga om mindre farkoster kan undvara
särskild maskinskötare, då ju maskinen arbetar automatiskt,
skall man dock finna, att motorbåten i det fallet bliher elen
billigaste.

Yikt och
kostnad.

Angående eldfaran vid användningen af ben;,in, petroleum eller sprit som bränsle synes det, som om de motorer,
!Hilka äro försedda med elektrisk tändapparat, erbjuda största
säkerheten, synnerligen om de äro placerade i öppna båtar,
men man får ej förbise risken att använda dylika maskiner
under däck i slutna rum, där gassamliugar kunna uppstå, och
är ett oeftergifligt Yillkor att därstädes sörja för god ventilation.
Oljetanken i maskinrummet bör ej vara för stor, samt
försedd med anordningar så att läckande olja föres utombords;
den stora reservairen för oljan förlägges yauligen inom vattentäta skott, och i somliga fall låter man vatten cirkulera rundt
om densamma med afiopp till sjön, så att läckand e olja ej
bn tära sig ned till kölen.
rrillverkniugen af motorbåtar har, glädjande nog, tagit
rätt stor fart inom landet på de senaste åren och torde blifva
en industri , som kan upptaga täflan med utlandet. De i Frankrike , Tyskland, England, Amerika m. fl . länder utkämpade
täflingarn e med motorbåtar afse för närvarande att konstatera,
lwilket.clera landet som kan frambringa den snabbaste »racern»
och man har kommit till förvånande resultat. Yid täfiingen i
Luzern, hvilken nyligen ägt rum, hafva 8 meters motorbåtar
uppn ått en hastighet af 21,4 knop och 12 meters båtar 22,5
knop

Eldfara.
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I Kiel var i sommar en täflan anordnad för motorbåtar,
där närmare ett 30-tal täflande deltogo. Bland dessa må nämnas en om 500 indikerade hästkrafter från Howaldtverken i
Kiel, en om 320 indikerade hästkrafter från Schickau i E l bing,
en om 100 indikerade hästkrafter från Legru i Paris och en
om 55 indikerade hästkrafter från firman Edge i London.
Den sistnämnda motorn drefs medels fotogen, de öfriga
medels sprit eller benzin.
Motorer af denna storlek beteckna ett betydande uppsving inom denna industrigren, och 500 hästkrafters motorer äro ännu oöfverträffad; kan man bringa det därhän ,
att de i manöverförmåga och äfven i ekonomiskt hänseend e
kunna konkurrera med ångmaskinerna, blihra dessa motorer
farliga konkurrenter till sjöångmaskinerna ombord å krigsfartygens ånslupar liksom de äfven kunde apteras å bevakningsbåtar.
(Forts.)
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Bilder från Nordiska Sjuårskriget.
Teck nade af G. von Ho1'/l.

I.
Det var nådens år 15f:i3. Majsolen lyste klart öfver
Stockholm med sina fasta murar, sina gamla vördnadsbjudande torn och höga kyrkspiror. Nere på strömmen invid Lustholmen, eller såsom elen numera kallas Skeppsholmen, låg för-ankrad en ståtlig fiotta af 12 fartyg, från hvars toppar vajade
det blågula fälttecken salig kung Gösta anbefallt att hvarje
svensk örlogsman skulle på toppen föra. Fartygens namn
voro: Elephanten, Svan, Hector, Christopher, Engelen, Förgylda Lejonet, Hvite Falken, CaJmar Barken, Wästerviks Barken, Höken, Stål Boyorten och Nyköpings Barken. De stodo
under befäl af amiral Jacob Bagge och lågo nu segelklara för
att afgå till \Varnem-Linde, bvarest konung Eriks tilltänkta gemål prinsessan Christina af Hessen skulle hämtas och till
Sverige öfverföras. Det var en ståtlig anblick de erbjödo dessa
fartyg med sina höga för- och akterkastell eller kampanier, såsom de äfven kallades; sina långa spetsiga gallioner, där
ännu in i denna tid bågskyttame hade sin plats; och sina
jämförelsevis höga master med dubbla märsar. På dessa master förd es å de större fartygen ända till 13 segel, hvilka benämnd es : storskönvalen (storseglet med bonnet), stonnärsseglet,
storöfvermärsseglet (storbramseglet), fockeskönvalen (focken) med
dess bonnet, förmärsseglet, föröfv ermärsseglet (förbramseglet),
mesan med dess bo1met och märsseglet samt bliudan med dess-
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bannet. Genom styckepor tame stucko respekting ifvande fram
järn- och koppar- »skytt» af mångahan da sla_g . Dä_~· syn.tes
vördnadsb judande kartover eller notslanga r, hv1lka skoto IG-1s -pundiga kulor, 3/ 4 och 1/ 2 karto\·er; slungor som sk öto spundiga kulor, 3/ 4 slangor och 1/ 2 slangar eller, som c1 e ähen
kallades, fallmner med 4- och 5-pundiga kulor; falkon etter,
som sköto 2-pundio·a blykulor; dubbla och enkla falkonette r ;
stenbysso r eller sk~rbräckor, lwilka sköto stenar af ända till
en fot i diameter, och slutligen skerpentiu er eller bockebyss or,
som sköto ett halft skålpunds blykula på ända till GOO steg.
I märsarne syntes för eldens underhåll ande på nära h åll yara
uppställda åt~killiga hakar, storm- och m~rsestycken. Anta~et
»skytt » på hvarje fartyg uppgick ända hll mellan GO och 10
stycken. De flesta af dessa laddades från myunmgen, men
skytt funnos äfveu med s. k. akterladdn ing. Sådant skytt låg
i en urholkad trästock, och en lös kammare fylld med krut
fästes med en kil mot skyttets bakre del. skeppslav etterna
utgjordes af lådor på rullar eller hjul.
..
Sådana yoro i korta drag de fartyg, som här lågo fardiga att afsegla . l\Ien låtom oss följa dem på deras sk~ftes
rika färd . En esping, som sätter oss ombord , kunna Yl alltid få på skeppsgår den invid slottet. Där föres regement~t af
den gamle m ångbeprö hade skeppsbyg garen »Mäster Ad n an» .
Fråaa
vi honom till råds , om bvilket fartyg vi skola gästa,
b
.
helt säkert svarar han oss: Elephante n. Inte därför, att am l• ·
ralen från detta fartyg utöfvar sitt befäl, men fast mera rli=irför, att han själf för fyra år tillbaka byggt detta svenska flottans vackraste skepp. Nåväl, låtom oss följa elen gamles råd .
Yi\.r esping för oss snart ut emellan påherk och bom stängsel,
som från sjösidan hindra obehöriga s tillträde till skeppsgår den, och snabbt går yår färd utför strömmen . Där är Elephan~
ten. Vi behöfva ej frukta för att hah·a misstagit oss . En 1
akterstäfv en i rika färger målad elephant upplyser oss fullständigt om fartygets namn . Yi lägga till. Fallrepstr appan
är ej fullt så bekyäm som på nutida fartyg , meu underlätta r
i alla fall ombordsti gandeL P å balfdäck, lutad mot r ehngen ,

står en hög och reslig gråhårsma n och blickar godmodig t ut
öher strömmen . Det är herr Jacob Bagge till Bo, af konungen förordnad att Yara amiral för den här församlad e flottan.
Amiral ansåg man denna tid ej såsom en fast anställnin g utan
häller en från utlandet lånad benämnin g för hvad man på eget
språk skulle kallat öfverbefäl hafvare till sjöss, hvilken tillsattes för hvarje särskildt sjötåg, efter hvars slut han upphörde
att vara amiral.
På babords gångbord går af och a11 en storväxt man med
yhigt hår och solbrända kinder. Han är skeppets höfYidsman och näst amiralen den förnämste ombord. I regel tillsattes höfvidsmä nnen af konungen själf för hvarje sjötåg.
Yanligen iakttogs dock, att den, som ett år förut till belåtenhet fört befälet på ett skepp, äfven följande år förordnad es till
höfvidsma n på samma fartyg . Men någon fast anställnin g
såsom skeppshöf vidsman fanns ännu ej .
Nu hörs trumman gå. Uppför alla trappor kommo sjöfolk springand e i de mest brokiga dräkter. Någon särskild
uniform begagnade s icke, utan hvar och en gick så klädd som
honom bäst tycktes.
Längst akter ut uppställde sig underbefä let. Detta utgjordes af: l skeppare, 2 underskep pare, 2 höfvidsbå tsmän ,
10 styrmän och 2 arklimästa re eller konstaplar . Besättning en
ordnade sig i led längs de breda gångborde n. Den utgjordes
af 270 man sjöfolk och emellan ett- och tvåhundra man
knektar. Bland sjöfolket märktes: förhands män, såsom skeppsmän, » märsekrem er» (märsgastar), rorgängar e och h alfmän;
handtverk are, såsom fyrverkare , kvartersm än, mästerkne ktar,
skeppstim mermän, smeder och segelsömm are; proviantb etjänte,
såsom skaffare, kockar, bröd- och källarsven ner; skeppspoj kar
samt spel, såsom trumpetar e, trumslaga re och pukslagar e, dessa
senare med samma rang som underbefä let.
Längst förut stodo 12 stycken bysseskyt tar. De hade
sitt namn af det vapen >>byssa», h varmed de y oro beväpnade ,
och som vanligen yar en hakebyssa eller musköt.
Då ljuder skeppshöf vidsmann ens kommand o: >>alle man lätta
Tidsk?·ift i Sjöväsendet.
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ankan. Från Elephanten sköts lösen, h vilket för samtlige höfvidsmän tillkännagaf, att fiottan oförtöfvadt skulle lätta. Snart
voro äfven de 12 fartygen under segel, och gynnad af frisk
nordväst styrde svenska flottan ut mellan stockholmsskären
sina minnesrika öden till mötes .

II.
Fem dagar senare återfinna vi Jacob Bagges flotta mellan Öland och Bornholmen. Det var den 30 maj. En laber
ostlig vind hade rådt hela natten . Nu gick solen upp. Från
sin rosiga bädd sände hon sina första värmande strålar öfver
Östersjöns lätt krusade yta. Den svenska flottan, rangerad iJ
kolonn för babords halsar, fördes af morgonbrisen sakta hän
mot Bornholmen, hvars konturer redan skarpt förtonade sig
mot den molnfria horizonten. Då hördes från Elephantens
förtopp utkikens gälla stämma. Han varskor ett segel på styrbords bog. Ater ett, så ännu ett l Snart ropar han dem ut
i tiotal. Då blir det lif, där sömnen nyss har härskat. Nyfiken söker man från däck att skönja konturema af de annalkanel ~ fartygen. Lugn och värdig kommer elen gamle amiralen ut ur kampanen. Spanande låter han sitt öga följa den
södra horizonten. Han räknar där ända till 80 segel. I sitt
minne återupprepar han en punkt i sin konungs instruktion
af elen 2-l maj så lydande: >> Och skolen I gå under Bornholmen, Gotland eller annorstecles, tber the förnimme Konungen
i Danmarks skepp vare förhanden, them the uti fienteligt vi s
$kale angripa, och ingen flijt hafve ospart at gjöre them afbräck .och skahde, i h vad måtto som häls t ske kunde>>.
Visst föreföll denna flotta hans egen mäkta öfverlägsen ,
och föga visste han ännu, h vilka dessa seglare voro , men J acob Bagge var en lika tapper som försiktig h erre. Han sände
genast en esping med order, att flottan skulle göra klart skepp
till drabbning oeh hålla väl till vind på det de annalkand e
fartygen ej skulle komma till lovart om den svenska fiottan .
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De upptäckta seglarne bestodo emellertid af en dansk örlogstlotta af 12 fartyg uneler befäl af amiralen Jacob Brocben)1usen, hvilken låg för små segel utanför Rodna på Bornbolmen , samt en handelsflotta af 70 kofarter och köpmansskepp,
hvi lka af örlogsflottan konvojerades. Örlogsflottan var af
.konung Fredrik i Danmark utsänd att söka hindra de svenska fartygen framkomma till Warnem1.1nde eller att till Sverige
öfverföra elen hessiska prinsessan. Vinden, på morgonen något laber, började framåt middagen friska i. De båcla flottorna
nalkades sakta hvarandra. Snart kunde man från de svenska
fartygen urskilja, att de tiesta af de upptäckta seglame voro
köpmansskepp, samt huru de nu föllo af och seglade västvart.
Klockan slog fyra glas på midclagsvakten, då elen danska örlogsflottan höll hår.clt bidevind upp mot den svenska.
Men länge behöfde de ej pressa bidevind . Elephanten ,
följd af de andra, höll af, satte blindan och länsade med god
fart ned mot den annalkande flottan , i h vilken de nu igenkänt
elen gamle arffienden från Kalmarunion ens dagar. Kristian
tyrans fälttecken vajade från deras toppar. Då höres en clof
knall. Det är den danske amiralen, som skjuter lösen, och, då
de svenska fälttecknen ej sänkas för Östersjöns härskare, riktas de fyra sista skotten emot elen annalkande Elepbanten.
Sen att skymfa, snar att slå, dröjer ej häller längre Jacob
Bagges svar.
Den svenska lösen dånar elen annalkande fienden till mötes. Den danske amiralens skepp, kallad t »Amiral Herkules »,
är nu på 600 ::tegs afståncl. Hurtig som en yngling springer
gamle herr Jacob själf till en slanga, riktar och för luntan till
fängh ålet. Skottet går af. Från A.miral Herkules höres ett
fasans skri. Kulan har trätrat sitt mål. Stormasten krossas
vid däcksfisken, vajar ett ögonblick för vinden och störtar så
med ett väldigt brak öfver borcl. Styrbord med rodret! Seglen brassas upp! ~~n terhakarue falla! Elephanten har bordat! F'rå.n m~\rsarne slungas förödande kulor mot >>Am iral
Herkules >> däck. Elden upphör. Med spetsar och yxor störta
knektarne om bord på det danska amiralsskeppet, och sna1 t är
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»Amiral Herkules » besegrad. Brachenhusen och hela dess öfverlefvande besättning tages till fånga. Men föga gifves här tid för
dådlös glädje. Mera blod! Stridens yra har fattat dem alla.
Som i ett enda moln af krutrök äro de insvepta de stridande
fartygen. Mellan fältstyckenas dån höres höfvidsmännens kommando, de sårades jämmer, de segrandes tjut. H ela den sYenska fiottan har följt sin amirals exempeL Lik forntida jättar
störta de sig öfver sina motståndare. Gynnade af vinden drifva
.de fiend en mot Bornholmsstranden . >>Amiral H erkules » öde
delas snart af de danska fartygen »Hjorten » och »Hector ».
.För att ej pressas ned och stranda på Bomholms klippor måste
nu den danska fiottan falla undan vind, därvid utsättande sig
för långskeppsbeskjutn ing, hvarvid ytterligare tvänne danska
fartyg »Herkules» och Christopher» blefvo skjutna så godt
:aom i spillror. Då emellertid de svenska skeppshöfvidsmännen, obekanta med Bomholms farvatten, ej ansågo sig böra
gå allt för nära under land, lyckades det för ofvannämnda fartyg
.att, jämte den öfriga danska flottan, undkomma till Öresund .
Svenskarne stannade såsom segrare på valplatsen. Trenne
fartyg, den danske amiralen, 6 adelsmän och 600 man i fångar blef dagens byte. Dock hvad var detta mot den ära, som
dagens strid för eYinnerliga tider skänkt den sYenska flottan
och dess män.
Besegrad fl ydde den danska Hottan till Själlands strand;
men omgif,-en af segerns gloria gick Jacob Bagge att i Warnemi:inde afhämta sin konungs Yäntade brud .

III.
Af historien känna Yi, huru som konung Eriks frieri till
prinsessan Kristina af Hessen gick om intet. I fjorton dagar
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låg . Jacob Bagge med svenska flottan på Warnemii.nd es redd.
AndtJigen återkomrno de till Rostock afresta sändebuden , meddelande att landtgrehen af Hessen föreburit, det brudens utstyrsel ej vore färdig. l\led oförrättadt ärende måste Jacob
Bagge anträda hemfärd en . Nu var ban återkommen till Stockfälttecken och fl.aao·or
holm . F estli gt smyckade med allehanda
bb
.
H ela staflen
stadsbryggan.
lågo fartygen förtöjda vid stora
var i rörelse. Konungen hade beslutat att bereda den segerrike amiralen ett festligt intåg i Stockholm. Från stadsbryggan, öfver Järntorget ända upp till slottet stodo m assor af
människor nyfiket väntande det ståtliga triumftåget. Klockorna
i kyrktornen ringa tolf. Där komma de l Främst i prosessionen gick den svenske amiralen. D et var en ståtlig herre.
Und er den fjäderprydda hatten böljade fram ett rikt svall af
gråa lockar, den korta, pälsbrämade kappan hängde lätt öfver
breda axlar, om midjan var spändt ett guldbroderadt skärp,
kring l1alsen hängde en bred gyllene kedja och på de höga
kragstöflarn e glimrade tvänne sporrar. Honom ledsagade tvänne
friherrar . Därefter kommo de officerare, som deltagit i slaget,
alla guldsmidda. Bakom dessa vandrade m ed sänkt hufvud
och sorgsen min den fångne amiralen Jacob Brockenhusen.
Han åtföljd es af sina landsmän, alla med blottade hufvuden
och hvita käppar i händ erna. Som ett bevis på elen råa
tidsandan och konung Eriks ytterligt oädla sätt att bebehandla en besegrad men tapper fiende, gick framför de tillfångatagne, under all ehanda g rimaser och putslustiga upptåg
konungens hofnarr Herkules spelande violin . Vid ~lottet emottogs processionen af konun gen omgifven af hela sitt hof. Till
segrames ära gafs en af dessa lysand e fester, som konung Erik
med sådan utsökt smak förstod att anordna. Såclant blef alltså slutet på Jacob Bagges första sjötåg. .Afsikten var afhämtan det af konung Eriks tilltänkta brud och följden ett sj uårigt
blodigt krig, so m allt utom bidrog till en broderlig sammanoch bo-ammalt
slutning mellan nordens folk . Unga konuuaar
b
m ånga krig.
ill
t
roten
och
ofvet
uppb
vara
lärde
hat påstå de
taladtom
blef
mycket
Så äfven här. Mycket blef skrifvet och
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denna de svenska och danska flottornas strid Yid Bornholm ,
utkämpad under s. k. djup fred. Slutet blef, att icke allenast
Danmark utan äfven den fri a hansestad en Lybeck den S augusti
1563 förklarade Sverige krig.
I spetsen för sin arme drog konungen ned mot den västra
gränsen, men öfver svenska flottan anförtrodd es äfven nu befälet åt herr Jacob Bagge. Lifiig hade under sommarm ånaderna verksamh eten varit vid skeppsYarfven. Då Jacob Bagge
i början af augusti afseglade från Stockholm , utgjordes också
hans flotta af l S skepp. Med denna styrka lämnade han den
8 augusti Landsort och ankom följande dags afton utanför
Gottland, som denna tid tillhörde Danmark. På gifYen signal
bevärades fartygens samtliga båtar och gynnade af mörkret
lyckades de osedda komrna i land. Nu blef h.är en lustig lek .
Det gamla vikingablo det tog ut sin rätt. På flera mils omkrets härjades och plundrade s den arma ön. Byar sköfiades,
kyrkor plundrade s, skogar brändes och änrla till Visby murar
utsträckte de Yilda skeppskne ktarne sina förödande härjninga r.
I Visby fördes denna tid befälet af Jöns Bild e. Denne lät
blåsa larm i staden, samlade sitt folk och gjorde vid dagens
in brott ett utfall för att med öfverlägse n styrka förgöra den
svenska landstigni ngstruppe n . Men denna var ingenstäde s att
finna. Med sitt rika byte hade den sYenska flottan redan seglat mot Ölands norra udde. D en 11 augusti upptäckte s utanför Öland den förenade danska och lybska flottan. Den danska, utgörande 27 fartyg, stod under befäl af elen 70-årige
riksamiral en Peder Skram; den lybska, bestående af G fartyg,
kommend erades af Friedrich Knebel. Ehuru alltså de fi entliga flottorna tillsamma ns Yoro nära dubbelt så starka som
den svenska, redde sig Jacob Bagge lugnt till strid. Vinden
var nordostlig. Den svenska flottan ökade segel och styrde i
god ordning ned mot de fientliga. På 800 stegs afståud öppnade .Jacob Bagge elden, som snart blef allmän längs hela linjen. Fiendens försök att genom äntring draga förd el af sio
öfverlägse nhet misslyckades. Alltjämt höll sig den svenska
flottan till lovart och, så fort några änterhaka r föllo, öppnades
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från märsestyc kena en förödande eld, och skeppskne ktarne med
si ua spetsar afvärjcle manligen den öh·erlägsn a fiendens äntringsförsök, medan timmermä nnen i det vildaste kulriign afsågade änterbaka rne. Sålunda fortsattes striden tills Yid skymningens inbrott >>Elephanten» lade bidevind för styrbords halsar och följd af elen öfriga svenska flottan närmade sig östgötaskäre n för att där passera natten och låta besättning arna
11juta någon hvila efter dagens heta och långa strid. Men den
danske amiralen, som menade, att de svenske nu togo jakt,
följde efter och fortsatte elden. Då gaf Jacob Bagge order
om att vända, och med förnyadt raseri fortsattes striden. Den
försiktighe t, som de svenske skeppshöh idsmiinne n hela dagen
iakttagit i sina manövrer, var nu förbi. Det påfallande mörkret gjorde det svårt att särskilja vän från fiende. Kanonern a
{lånade, kulorna h ven o, eldkransa rue sköto som stjärnskot t genom natten, kruttunno r explodera de, död och fasa spred sig
öfver de stridande fartygen. Det danska amiralsske ppet blef
så sönclerkju tet att det ej mera kunde hålla sjön. Den danske underamir alen Bilde stupade, träffad i hufvudet af en muskötkula, och mycket folk förlorades å ömse sidor. Slutligen tycktes de fientliga flottorna fått nog af striden. De drogo sig
ostvart och den svenska, som manligen utstått den hårda dusten
med en till antalet så öfverJägsen fiende , seglade upp till Elfsnabben .

lY.
Y åren är kommen! En lång och kall vinter, som under
månader legat öfver nordanlan den, har åter fått vika för den
annalkand e sommaren . Isarne haha smält för vårsolens o·Iöcl '
"'
och s\·alorna kretsa lustigt omkring under molnfri himmel.
På Dalarö skans var mycket folk församlaclt att från dess ,·allar vinka ett sista farväl åt elen sYenska flottan, som gick att
än en gång mäta sina krafter med fienden. Det är på mid~lagen den 2S maj 156-±. Långsamt och majestätis kt kommo
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de vackra fartygen för små segel glidande ned förbi Dalarön.
Befälet fördes liksom föregående år af herr Jacob Bagge; men
Elephanten var ej mera det skepp från hvilket amiralen utöfvar sitt befäl. Dess plats som svenska Hottans ståtligaste fartyg var eröfraclt af ett annat. Det var »Mars», äfven »Makalös» kallad, hvilket öfverglänste ej allenast Elephanten utan
äfven hvarj e annat fartyg, som tillförne plöjt Östersjöns bölja.
Det var 164 fot långt och 42 fot bredt, förde 173 skytt och
hade en besättning af 800 man, af hvilka dock hälften voro
knektar. Förutom amiralen själf befunno sig på detta fartyg
äfven hans båda unel eramiraler Arvid 'rrolle och K.ristoffer
Stråle. Den ståtliga flottan, som nu räknade ända till 23 skepp,
passerade uneler salut och hurrarop Dalarö skans. Innan mörk·
ningen stack Bagge till sjöss för att enligt sin af konungen
utfärdade instruktion afgå till Sundet och där upptaga tull
samt bränna på de danska småöarne.
Den 29 blåste upp en hård storm, som fullständigt skingrade svenska f-lottan. Då följande dags morgon blåsten började bedarra, kunde man från »Mars» endast upptäcka »Elephanten » och »Finska Svan». På elen förre fördes befälet af
Klas Flemming, på den senare af Pehr Baner. >>Finska Svan>> ,
som under stormen kom mi t betydligt syd vart·, närmade sig
»Mars» för fulla segel och meddelade, att den förenade dansklybska flottan var synli g ned mot Ölandslandet
Danska f-lottan, under befäl af riksamiralen och riksrådet
Herlöf Trolle, utgjordes af 26 skepp, under det den lybska,
som kommenderade s af Friedrich Knebel, bestod af 10 skepp.
Således var den förenade flottan med 13 fartyg öfverlägsen
den svenska. Vid middagstiden upptäcktes också de fientliga
flottorna hållande ned mot de trenne svenska fartygen. H vad
y ar nu att göra? Visserligen Lärjade ett och annat af de
stormdrifna fartygen att sticka upp i hori zonten och så småningom närma sig, men sjögången måtte betagit dem lusten.
att strida, ty någon ifver att komma sin nödställde amiral till
undsättning visade de icke. Att taga jakt var ej i Baggens
smak. Aterstod alltså att med 3 ~artyg upptaga strid mot 36.
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Mann e ej detta i djärfhot kan räknas till en af de vackraste
bragder nordens historia har att förtälja.
Klockan var omkring 3 på eftermiddagen , då danska
amiralsskeppet Fortuna kom inom skotthåll. Elden öppnades
samtidigt från båda sidor. Redan vid första salvan fick Fortuna sitt roder sönderskjutet, och urståndsatt att manövrera
blef det utsatt för en mördande långskeppseld . Nu fick det
äfven sin storrå sönderskjuten . och måste tillföljd häraf draga
sig ur striden och berga segel. I skydd af den lybeck.
ska flottan förblef det sedan återstående delen af dagen sysselsatt med att reparera sina lidna skador. Men kring >>Mars»
fortsattes striden med oförminskad kraft. Den förvirring, som
ett ögonblick uppstatt till följd af det danska amiralsskeppet s
olyckor, var snart borta. Nya fartyg ryckte fram, och från
alla sidor söndes mördande kulor mot det stolta »Mars». >>Långe
Barken >>, ett lybskt skepp med 5 märsar, seglade upp längs
sidan af ·~fars» för att borda. Men Bagge lät då sitt folk
rigga ut bommar, hvilka hindrade lybeckaren att komma så
nära intill, att knektarne kunde gå till äntring. N u riktas
babordsbatteri ets »stycken>> på en gång mot den anfall ande
fienden. Ett bedöfvande dån skakar luften, och hundrade
kulor hvina lybeckaren till mötes. Riggen blir sönderskjuten.
l\1faster , rår och segel falla om hvartannat på däck och begraha under sig den olyckliga besättningen. Flere skott, som
träffat i vattenlinjen, beredde tillträde för vattnet, so rn hastigt
ström made in, och efter några minuter går >> Långe Barken» till
botten . Några man, som räddat sig i en esping, vorode enda
af detta stolta fartygs besättning, som lyckades undkomma.
l\Ien det syenska amiralsskeppet s tappre försvarare få ej hvila.
De hafva i dag ett hårclt arbete. Nya och åter uya fiender
kommo upp längs >>Mars >> ; men de utriggade balkarue hindrade dem att borda, kartover och slangor skjöto sönder deras
skeppssidor, medan märsestycken och byssor plockade bort
deras besättningar . Andtligen bragte den annalkande natten
ett slut på elen blueliga striden. Emellertid hade mot aftonen
vinden mojnat ut, hvilket gjorde, att de under gårdagens storm
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skingrade fartygen ej kunde begagna sig af nattens stillestånd
för att komma sin amiral ti ll undsättning. När solen gick
upp följande dag den 31 maj, voro därför fartygen nästan i
samma ogynnsamma läge som förut. Närmast under Ölandslandet seglade för styrbords halsar de fientliga flottorna, under
(]et att den sYenska, äfvenledes för styrbords halsar, forcerade
för fulla segel ned emot dessa för att söka tränga dem i lä
om Ölands norra udde. Mellan dessa flottor seglade emellertid »Mars», fortfarande sekunderad endast af »Elepbanten >> och
>>Finska Svan>>, förgäfves väntande, att elen i JoYart varande
svenska flottan skulle komma ned och förena sig med sin amiral.
Klockan () på morgonen hade den lybska och en del af
den danska flottan kommit för nära under land och måste
vända. Genom denna manöver blef det danska amiralsskeppet jämte några andra danska skepp ski ldt från de öfriga.
Bagge, som genast n ppfattade det förmånliga läget, g af order
om anfall.
De tre svenska fartygen forcerade ned mot Fo rtuna, som
äfven deL kon11nit Yäl nära uneler Ölands norra udde. Men
Fortuna vände och lade sig för babords halsar. N u öppnades från de svenska fartygen en förödande eld. Såväl Fortuna som tvänne andra danska fartyg fingo erfara, att de kommit det svenska amiralsskeppet väl nära. Halft sönderskjutna
måste de draga sig ur elden. Synbarligen lutade striden till
de syenskes fördel och otvifvelaktigt hade de denna dag afgått
med en lysande seger, hade blott vinden ej i det afgörande
ögonblicket kastat om på vest. Härigenom kommo de förenade Hottorna till lovart om de svenska fartygen och dessa
voro nu urståndsatta att komma sina nödställda kamrater till
undsiUtning. De skepp af den förenade Hottan, som först vänd t
vid norra udden och ti ll följd däraf ej kunnat deltaga i striden, höllo nu med fulla segel ned mot ,, :Mars• och bans båda
sekundanter. Dessa blefvo också snart fullkomligt omringade
af fiender . Men var Jacob Bagge stor i medgången, så var
han det ännu mer i motgångens stund, och genom si t t före-
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döme eld ade han sin besättning till stordåd, öfver hvilka trenne
sekler ej lyckats breda glömskans slöja.
Först kom Jörgen Brahe på danska skeppet >>Arken ».
H an seglade upp under lä låring på >>Mars>> och kastade sina
änterhakar. N u sattes på »Mars>> all a segel för att dymedelst
släpa den efterhängsne fienden med sig en bit från de Jfrige,
och så i lugn och ro förgöra honom. Men oturen var åter
framm e, >>~1ars» fick sitt roder sönderskjutet, och planen måste
uppgifvas. I stället kommo lybska amiralsskeppet >> Ängeln >>
och lybska skeppet >> Räfven >>, h vilka båda lade ombord med
»Mars>>, den förre i lovart, den senare i lä. N u började det
[,ännas hett om öronen. Till all lycka hade Brahe fått nog
af leken. Med sönderskjutna däcksbalkar och fartyget halft
af vatten nödgades ban kasta loss änterhakarna och gå ur striden. Härigenom ly ckades det Bagge att nu afslå ett samtidigt äntringsförsök från de ofvannämnda båda lybeckarne. Då
dessa således ej kunde äntra, började de gå till väders och
därifrån kasta lansar och fotanglar ned på »Mars>> däck. En
lans for tätt förbi örat på Jacob Bagge. Då blef gubben ned .
Han begärde fram några bössor och begynte själf skjuta på dem
som kastade, så att de likt vingskjutna kråkor föllo ned från
masterna, elit ej flera vågade sig upp.
Emellertid närmade sig flere danska skepp och bland dem
Otto Rud på »Byens Löve>>. Han seglade upp under Mars'
lä låring och kastade sitt ankare in öfver dess reling. Nu
blef faran allt mer öfverhängande. De svenske slogos som retade lejon, och ännu hade ingen fiende satt sin fot ombord på
det svenska amiralsskeppet. Då öfvergifves Bagge i nödens
stund nf sina båda sekundanter Elephanten och Finska SYan.
De hade manligen stridt hela dagen, men Yoro nu trötta på
den ojämna striden och seglade bort att förena sig med den
öfriga svenska fiottan. De fientliga fartygen vågade ej förfölj a. De satte mera heder i att likt hungriga gamar störta
sig öfver ett ensamt fartyg, hvars besättning utan lwila eller
föda varit i elden oafbrutet i tolf timmars tid . Där låg nu
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det stolta »Mars>> omsnärjdt af fienden. Från alla håll bveno·
kulor, fotanglar, eldpilar och spjut, bringande död och fas a
bland den lilla tappra skara, som in i det sista var trogen
konung och fosterland. Där springer en kanon, dödande en
hel betjäning, där exploderar en kruttunna, antänd af en fientlig eldbolL Hela förskeppet står i ljusan låga. Kallblodigt betjänas ännu kanonerna på gångborden, under hvilka eldslågorna slå fram . Elden står ej att hämma. Den närmar sig
allt mera krutdurken, i h vilken ännu fanns kvar 13 centner krut.
På kobryggan står herr Jacob B~1gge, föga aktande på de tusentals kulor, som susa förbi hans öron. Då kommer Herr Arvid
Trolle bloddrypande fram till honom, sägande: >>Manligen ha fven I stridt Herr Jacob, elden, ej fienden, har besegrat eder;
skona nu dessa tappra, som ännu äro bland de lefvandes antal.>> Ett smärtsamt leende gled öfver den hård t pröfvade
hjältens läppar. »Kom då i Herrans namm, ropade han. Åtföljd af Arvid Trolle och öfverskepparen Mats Persson, hvilken tillika var borgmästare i Stockholm, samt omkring l 00·
man af besättningen begaf han sig omb01cl på det lybska
amiralsskeppet.
Nu störtade sig danskar och lybeckare ombord för att
plundra. Men knappt hade de kommit ombord förr än elden
fattade i krutdurken . Med en förskräcklig knall flög fockmasten som en pil upp i luften . >>Mars>> brast i tvänne delar
och sjönk i hafvets djup, dragande med sig svenskar, norrmän, danskar och lybeckare till ett antal af nära 1000 man .
t:lom ett förebud till den stundande olyckan hade, säges
det, de vidskeplige på de flyktande svenska fartygen nogsamt
iakttagit, hurusom mellan »Mars» och det lybska amiralsskeppets esping uppenbarat sig ett spöke, liknande en kvinnn.
i brun kjortel och utslaget gult hår, hvilken höll sig i fånglinan invid espingen och slutligen försvann.
Så.ledes var den tappre Bagge fången, och nordens väldigaste fartyg, det stolta Makalös, fanns ej mera. Men blodig var den strid hon kämpat, och många voro de offer de·
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förenade flottorna fått vidkännas, innan de slutligen efter tvänne
dagars strid lyckats att med eldens tillhjälp besegra detta enda
fartyg. I Sverige korsade sig äfven de gamle katolikerna, menande att en förbann else hvilade öfver Makalös' kanoner,
hvilka nämligen voro gjutna af de klockor, som Gustaf Wasa
tagit ur kyrkorna.
(Forts.)

