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Utdt•ag ut· Anteckningar rörande fyt·apparatel', 
m. m. exponerade i Paris åt• 1867, 

af C. B. Lilliehöök. 

Till fyrväsendet hörande materiel och apparater voro 
fullständigast exponerade af Franska regeringen, Trinityhouse 
i London, samt "Commissioners of the northern tights" i Edin
burg, men äfven, särdeles till vissa detaljer, af en stor mängd 
enski lda fabrikanter i såväl Frankrike, som i andra länder. 
Endast mera väsenlliga apparater och inrättningar, hvilka 
genom sin beskaffenhet eller uppställning voro mera i ögo
nen fallande, eller som med ledning af den digra förteck
ningen öfver exponerade föremål påträffades, kunde blifva 
föremål för en noggrannare uppmärksamhet och granskning, 
under ett kort vistande på stället. 

t 
Linsfyra~partd na. feu scintillant". 

Af fabrikanten af linsfyr-apparater monsieur H. Lepaute 
i Paris, genom brer underrättad att i expositionen skulle 
blitva utställd en så benämnd apparat, hvars sken skulle 
komma lill sin beskaffenhet att skilja sig betydligt från hit
tills begagnade fyrar~, var nämnde och de flesta dylika af 
andra exponerade apparater de, åt hvilka mesta uppmärk
samhet egnades. 

Sedan nemligen vid tillväxt af antal fyrar på många 
länders kuster de vanliga linsfyrapparaterna med stillaståen
de sken. med stark blänksken omvexlande med mörka me!-



l 
l' 
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lantider eller meJ ~n1gare stillaslående sken, ej crbjödo till
räckliga och ändarnålsenliga variationer i fyrsilenens utse-
ende på ku ~ier, der sjöfartens säkerhet fordrar fyrar med 

rino-a arstand fri'tn hvarandra, och förändrin g af fyrljuset 

till
0 

färgadt sken, om än i andra afsenden ändamålsenlig, 

dock alltid medför en betydlig förlust af ljus, är tillkomsten 

af det sig från förut begagnade fyrsken väl särskiljande 

fyrljuset å (eu scintillant (med tindrande sken), d. v. s. blänk

fyr, der hlän1~: och mörker följa hastigt på hvarandra, af 

ganska stor vigt. 
Ett så beskaffadt fyrsken, som utom det att vara gan

ska karakteristiskt till sin beskatrenhet, medför den fördel 

at sjöfarand e ej behöfva så länge vänta på att återse ske

net af en sådan fyr, då den kommit i sigte, som med en 

vanlig blänl\fyrs sl\ en oftast är händelsen. 
Svårigheterna, som konstruktören hade att öfvervinna, 

\.oro att k unna meddela den betydligt tunga apparaten till

J i\cl\lig t hastig rotation, utan att blänlwn blir alltför kort, 

jcmförd till de mörka mellantiderna. 
Trenne linsapparater af 1 :sta ordningen för nämnde 

slags fyrsken funnos exponerade. Den ena, tillverkad af den 

här välkända, härohan nämnde fabrikanten H. Lepaute för 

franska reger ingen, var anbringad i ett mycket högt jern
torn i den s. k. parli-en och hölls hvarje a(ton tänd. Den 

visade !war ti:te sekund en intensiv blänk. Den andra 

apparaten, tillverkad af Rarbier &. F enestre i Paris, var in

köpt af nordamerikanska styrelsen; den tredje, tillverkad af 

Sauter & Comp. i Paris. Alla dessa apparater hade 24 

linser och var linstrumman således 24--kantig. Vinklarne 

emellan linsernas horisontala axlar är då 15°, men emedan 

det från linserna utgående ljuset divergerar i horisontel rikt

ning några grader på sidorne af linsernes axlar, så blifva 

ljusa och mörka vinklar nära lika stora, i följd hvaraf vid 

trummans rotation, blänkarue blifva nära lika långa som de 

mörka mellan!iderne, eller nm trummans rotationstid är 4 

minuter, omkring ;; sekunder bh:i.nk, följd af 5 sekunder 
mörker. 

Tornet i hvilket Lepautes apparat fanns uppställd, var 

af jernplåt med spiraltrappa i midten. Tornet vidgade sig 

betydligt vid basen, och i derigenom bildadt mm fanns loge

menter med kök för 2:ne af fyrbetjeningen. Driftodet för 

rotationen rörde sig i nedr~ delen af tornet, och den delen af 

lodlinan, som upplin~ades på valsen, var förenad med den 

delen, som passerade blocket, hvari lodet hängde, med en 

jernstång (Omöjligt synes ej vara, att i stället för lina af 

fin hampa, begagna lina af jerntråd, eller att begagna lina 

"utan ända", hvarigenom rotationen ej afstannar under upp

dragning, och likformig nötning uppkommer på hela lodli

nan.) Torn och apparat lära vara afsedda för något ställe 
på kusten af Nya Caledonien. 

Linsapparat med stadigt slwn, men som i tvenne rikt-· 
ningar visar föränderligt sken, tillverkad af Lepaute för 

franska regeringen. Ändamålet med det toränderliga skenet 

var att utvisa riktningar, i hvilken någon fara finnes. Ap

paraten utgjordes af en vanlig cylindrisk linstrumma af 3:e 

ordningen, vid hvars utsida funnos tvenne smala klaffar eller 

skärmar, hvilka, hv.ardera rörlig omkring en vertikal axel, 

vrides af ett urverk vexelvis mot trummans utsida och i 

radie! riktning derifrån och dymedelst tidtals afstängde lju

set i de riktningar, som borde vara särskildt utmärkta, och 

då skärmames rörelse var temligen hastig, blef skenet i 

nämnde riktningar tindrande. .1\fed begagnande af färgadt 

glas i klaffarne eller skiirmarne, kunde åt det föränderliga 
skenet gifvas en olika karaktär. 

Roterande linsapparat af 3:e ordningen af Lepaute till

verkad för norsk räkning. Å denna · h vilade linstrumman 

på 3:ne ståndare af jern. tampan hYilade på ett plan, på 

ändan af en skruf, hvarmed den kunde höjas och sän

kas. Lampan uttages och insätt~s följaktligen under
ifrån. 



A en at' Lcpautc exponerad liustrunnna for roterande 
fyr med vexelvis cy lindriska och plana linsfack voro de 
plana linserna betydligt indragne, derigenom någon sprid
Bing af det ifrån dem utgående JjUSCt skulle Uppkomma, OCh 

lllänkarne blifva af ökad längd. Genom dc plana linsernas 
indragning lemnades ock plats att utanför dem anbringa fär
gadt glas, då fyrens sken vid trummans kringgående blir 
\'exlande hvitt och färgadt. Då i apparat af denna beskaf
fenhet, det är den betydligt starkare blänken, som af det 
färgade glaset försvagas, kan intensiteten af det färgade 
ljuset blifva jemförlig med intensiteten af det ofärgade, som 
utgår från linstrnmmans cylindriska delar . I afseende på 
olil1.a färgad l ljus och förmåga alt framtränga, hafva försök, 
som i I<rankrike blifvit gjorda, visat att rödt ljus förlorar, 
dil afst åudet ökas, mindre i styrka än det ofärgade, så att 
om rödt och h vitt ljus på ett visst afstånd eger ungefärligen 
lika tydlighet för ögat, så uppfattar det på större afstånd 
det röda ljuse t starkare än det ofärgade och detta försvin
ner förr än det röda, då man aflägsnar sig tillräckligt från 
ljuskällorna. Med annat ljus än röd t är förhållandet motsatt. 
Crönt för lorar mera än det ofärgade. 

Engelska linsfyrapparater expone~ade dels i modeller, 
dels verkliga, syntes llufvudsakiigen lika de fransyska, och 
till någon egentlig jemförelse mellan dem, i afseende pil 
godhet od1 ändamålsenlighet, fanns icke tillfälle. Glaset i 

de engelska linserna syntes fä rglösare, och i allmänhet i 
ii nserna sammansalla af större delar än i de fransyska ap
paraterna, men det anmärktes, med hvad rätt kan jag ej 
afgöra, att det engelska glaset har, till följd af större bly
halt, benägenhet att gulna i ytan. 

Tvenne linstrummor af 1:sta ordningen, den ena cylin
drisk för fyr med stående sken, och den andra med plana 
l:n~er tör omgående eller blänkfyr, voro uppställda, den ena 
af dem i fu llständig lanternin, båda tillverkade af Chance 

arul brolhtTs nerrr Birminrthrrm . På r,ylindriska trnmmfln voro 

z l :j 

!'acken sneda (rhomboidiskt-cylindriska) så att skarfverna, 
emellan de särskilda delarue icke gingo paralelit med uta:n 
lutande mot trummans vertilwla axel. Ändamålet med ett 
sådant sätt för sammansättningen, äfvensom med att rutor
ne i den fullkomligt cylindrislw lanteminen ock hade en 
rhomboidisk form, så att den sistnämndes mellanstycken af 
metall, ständare och spuntser skuro hvarandra luyssv is, 
lärer vara att ljuset ej i någon rilnning fullkomligt skall 
skymmas ar fattningen till linser och lanterninrutor. Hlwm
boidiska former måste dock betydligt försvåra tillverkningen 
och hvad lanterninrutorne beträJJar, äfven infattningen, hvil
ken dock bör, i händelse ruta söndra,, liitt kunna ske. äfven 
af fyrpersonalen . · 

Särskild! exponeradt fanns inom engelska afdelningen 
en lampapparat för en större linsfyr med pistonlam pa, n~en 
d.essutom försedd med en större oljebehållare, liggande på 
s1dan och högre än Jampnäbbet med rör till lampan. Om 
egentliga ändamålet med denna särskilda oljebehållare, kun
de jag ej erhålla upplysning. Antingen tjenad e de u att förse 
lampnäbbet med olja, sedan pistonen i lampan nedgått. i 

hvilken händelse tryckningen på pistonen och af derpå Jig
gande vigter, var mindre än hydrostatiska trycket af oljan 
i sidohehållaren, eller ock var den endast eu reservoir, ]n ar
ifrån olja påfylldes lampan. TillställninO'e n O'af mi•r docl< o b :.:'1 

anledning till en framställning till Lepaute, rörande möjlig-
het att kunna undvara både lampa med pumpverk och pi
stonlampa med fjeder eller vigter för att förse lampnäbbet 
med olja och dertill begagna endast hydrostatiska trycket 
från en högre än lampnäbbet liggande oljebehållare. Då 
oljetillflödet alltid måste vara ymnigare än som för förbrän
ningen erfordras för att afkyla lampnäbbet och hindra dess 
förstöring af den stora hella, som uppkommer i apparater 
med flera "ekar, så är det utan någon betydlig vigt om 
tillflödet skulle något förändras till följd af det olika trycket 
af oljan vid oli l<a höjd af dess yta i resenoiren, endast drt· 



är tillräckligt, då trycket är minst. Kan all slags lampin

rättning med urverk eller piston undvaras, så bör underhål

let bliva betydligt lättare, och äfven anskaffningskostnaden 

minskas, då en väsentlig del af de till apparaterna nödiga 

reservdelar, såsom 3:ne fullständiga Jampor med tillbehör, 

icke erfordras. Lepaute upplyste ock, aLL han redan kon

struerat och till fyr användt lampapparat af nämnde beskaf

fenhet och funnit den väl motsvara ändamålet. Vid fram

deles skeende beställning synes uppmärksamheten böra fä

stas vid den omnämnda förenklingen, så vidt genom ytter

ligare erfarenhet den funnits ändamålsenlig. Dess använ

dande förutsätter att åt någon sida fyren icke behöfver lysa. 

För mindre apparater torde såsom hittills lampor med kon

stant nivå böra användas. 

Elelttrislrt ljus {ör fyrar. Flera apparater i hvilka an

vändes eller skulle användas elektriskt ljus, fnnnos expo

nerade. 
A såväl de engelska och fransyska större dylika appa

rater som å de apparater, hvi!ka användas vid fyrarne å 

Dungeness och vid Havre, frambringas elektriska strömmen 

genom induction af ett stort antal magneter, fästade på en 

-vals, hvilken kringdrifves af en ångmachin, dervid magneterna 

passera de i inductions-rullarne inlagde jerntrådsknipporna, 

då en elektrisk ström uppkommer i tråden på rullarne . 

Hvarken den franska apparaten eller den engelska var i 

verksamhet under milt vistande på stället. Sanler & Comp. 

exponerade en mindre roterande linsapparat, i hvilken an

vändes elek~riskt ljus, som frambringades af en ström från 

ett batteri af staplar, och apparaten syntes hufvudsakligen 

Yara c;wonerad för att ,·isa den inrättning, hvarigenom kol

spelsarne, hvaremellan ljuset uppkom, reglerades så att det 

måtte bibehålla en någorlunda konstant styrka. 

Den stora intensitet, som elektriskt ljus kan ega, gör 

det visserligen särdeles lämpligt att till fyrar anvädas, men 

~ nnu synes dock ieke sannolikt, att det kan J;omma aH 

.Hi 

ersätl1t ljus, frambringadt af olja, hulvudsakligen till följu ar 

de complicerade apparater, som fordra s för det elektriska 

ljusets frambringande, och den i viss mån ' 'elenskapliga bild

ning, de personer måste ega, hvilka skola sköta apparater

Ile, Med största uppmärksamhet kan icke förebyggas, att 

sådane tillfälliga händelser inträffa, hvilka kunna verka till 

betydliga ojemnheter i skenet och möj ligen till dess full kom

liga afbrytande, för hvilken händelse duplett eller annan 

reservapparat måste finnas. Skötseln af en oljelampa, äfven 

af största storleken, kan en person med någo ri un da handlag 

och utan egentlig vetenskaplig bildni ng lära sig p<l. ganska 

kort tid, äfvensom att, om den komm er i oordn ing, utbyta 

den mot en reservlampa Uti en linsfyr med oljelampa er

fordras vanligen endast 3:ne personer för tillsyn och sköt

seL Uti en fyr med elektriskt ljus fordras till ångmachi nens 

skötsel och tillsy n i fyren, måhända dubbla antalet, deraf 

fyrmästare och ån gmaehinist måste vara fö r änd amålet tpe

cielt bildade personer, hvi lkas insigter och konstfärdighet 

utan tvifvel äro betydligt dyrlegdare är den erfarenhet, som 

af en fyrmästare i en linsfyr med oljelampa kan vara till

fyllestgörande. Då ti ll appara tens dri frande i en elektrisk 

fyr åtgår lwl, synes ej heller vara att förvänta det värdet 

af de artiklar, som i en sådan fyr förbrukas, skall blifra 

mindre än i en fyr med olj elampa. Anfö rde åsigter emot 

något allmännare användande af elektri skt ljus till frrar, så 

länge man i derför erforderl iga apparater ej lyclwls åstad

komma betydliga förenkli ngar, de lades af personer, med 

h vilka jag hade tillfiii le alt under vistand et vid exposi tionen 

samtala. Deremot synes man i England, de r man länge egt. 

utmärkta spegelapparater för fyrar, och derföre uppskjutit 

ett allmännare anlagande af de franslw lins- eller lentille

apparatenw, i sednare tid er funn it fördel ame af de sednare 

så öfvervägande, att utbyte af äldre spegelapparater mot 

lin sapparater nu gamska allmfint (~g r,r rnm. 



IWrande användandet af fotogen för fyrar, sade'S mig 
att man visserligen för mindre fyrar på några ställen an
vänder detsamma, men att det för större fyrar icke är tjen
ligt, i anseende till ämnets flyktighet och den stora hetta, 
som i lampnäbbet på större lampor uppkommer, ett omdö
me, för hvars fattande,. utländsk erfarenhet visserligen icke 
erfordras. Öfverhufvud taget synes i utlandet fotogenlampor 
icke så allmänt hafva utträngt vanliga moderatörlampor med 
olja som hos oss. 

Inom engelska afdelningen funnas åtskilliga mindre 
vanliga sammansållningar af linsglas och af linsglas och 
speglar. En sådan sammansättning syntes ämnad motsvara 
parabolisk reflektions-spegel. Från lamplågan framåtgående 
ljus sammanfördes i en sådan apparat af ett system ring
formiga linsglas. Af ett annat system dylika glas, bakom 
lågan, reflekterades totalt och bröto ditåt gående ljus så att 
det efter ytterligare brytning i främre linsen sammanföll med 
det derigenom direkt utgående ljuset. I ljuslågans ställe 
fanns en röd kula insatt och på något afstånd framom ap-· 
paraten syntes ock hela främre linsen röd, då deremot på 
baksidan icke utgingo några röda strålar, utvisande en 
noggrann curvatur och. slipning af de serskilda lins
glasen. 

Å en parabolisk spegel fanns en lins anbringad fram
för lamplågan, sannolikt i ändamål att till paralellism med 
spegelns axel bringa äfven de ljusstrålar, som direkt från 
lågan eljest skulle utgått divergerande genom spegelns öpp
ning. 

Genom exponerade fullständiga såväl franska som en
gelska fyrfartyg i större modeller och dertill hörande verk
liga apparater, lerunades tillfälle till jemförelse emellan det 
nyaste, som i denna väg är inom de båda länderna för när
varande i bruk. I hufvudsak öfverensstämmande syntes mig 
inrättningarne å de engelska fyrfartygen, som ock utgjort 
modell för de härstädes i sednare tider anskaffade, Yara med 

dc franska fyrfartygen, åtminstone ej underlägsne dessa, i 
Inad ändamålsenlighet. beträffar. 

Enligt lemnad upplysning af en Trinity-house tjensteman 
lärer de sedncue åren i England anskalfats flera fyrfartyg af 
jern. 

Å en exponerad modell af Goodwindsands fyrfartyg voro 
antecknade följande upplysningar och anföres här nedan 
så väl engelska mått och vigter reducerade till svenskt mått 
och vigt, som motsvarande uppgirt.er för fyrfartyget Grund
kallen, det sista fyrfartyg af trä här blifvit byggd t : 

Goodwindsand. 
tängd mellan 

Grund/rallen. 

perpen:ne .. 96,o feet = \J8,u fot. 80,"" fot i vallenlinicn. 
Yttre bredd .. 21,o , = 21,ö , 21,1 , 
Djupirummet iO,o , = •IO,ö, 10,;o, 
Tons ..... 195,~! tons= 49 n.l. 
l\ledlersta eller 
högsta fyrljuset 
öfvervattenytan t\8 feet = 5~),6 fot. 38,r. fot. 

Skålankarels 
vigt . . . . . 4-2 Crwt = 50 C: r. 4 ·l C: r. 

Kelting 2•10 f:ms 1lo inch = 2·16 f:m ·l,t d:t. 
I öfrigt må följande anmärkas: 
Engelska fyrfartygen ega endast 1 bogankare upplagdt 

på sidan tvärs för spelet. 
Dc hafva säkerhetsmantel (borg) för lnarje lanternin ; 

den är fast i en bygel från samma bultar, i hvilka hissket
tingen är klammad samt skär genom ett block fast på mas[ens 
akterkant under påklädningen. 

För att kunna tillse Iysapparattm ulan att nedfira den, 
finnas för och akter om h varje lanternin lejdare, In·ars öfra 
ändar sprida betydligt och äro fästade till de båda främsta 
eller båda aktersta spanten. Spanten å masterna sprida 
långskeppsvägen betydligt. (Storl afstånd emellan främsta 
och ak tersta ::panten.) 



Till signalering under tjocka begagnas gongon i stäl-

let för klocka. (Gongongerna lära icke tillverkas i Eng-

land) 

Franska fyrfartygsmodellen utvisade, så vidt jag kunde 

finna, intet nytt, som var eftertagansvärdt. 

Flera spegelapparatet· för fartyg voro inom engelska 

afdelningen exponerade. En af dem ämnad att visa slående 

sken hade i hvarje spegel framför lampan en lins, sanno

likt här ämnad att i horisontel riktning sprida ljuset, då, 

enligt uppgifl, ljus från 4 speglar skulle i hvarje riktning 

vara synligt. Andamålsenligheten af der härför erforderliga 

dispersion af ljus från de särskilda speglarile kan dock be

tvinas. Oljereservoirerna lågo ofvanpå speglarne oeh hade 

tilloppsrören på sidan. En annan apparat för blänk var 

likasom den föregående af Wilkins & Son, men med 

vanliga speglar och tillhörande balance-inrättning Appa

ratens roterande rörelse åstadkommes förmedelst drifverk 

under däcl<, Inarifrån rörelsen meddelas spegelkransen ge

nom en långs masten gående axel med dref på öfra än

dan, som griper i en tandad ring å kransen. Drifverket 

hade väckare-inrätlning, som angaf 'när uriflodet behöfde 

uppdragas. 

llojar t"ör utntärliantle ar grund. 

l\Iodeller för sådane voro exponerade på liera ställen. 

De flesta hade nedtill afrundad form, d. v. s. voro bukfor

miga och icke koniska såsom de vanligen äro här. En 

engelsk 1\lockboj hade klockan hängande på en uppståndare 

från bojens öfre botten. Af från densamma uppstående 

bågformiga jern, bildades en karkas~, hvari mellanrummen 

voro utfylda med träspjelar för alt göra bojen bättre syn

lig. Från jernbi\garne hiiugde 4 st. hamrar, fäslade på lån

ga ~kaft. Till förtöjande af bojar användes i Eng land icke 

ankare, ulan 4-kautiga jernklumpar, en eller flera allt efter 

l1Yad behofvet fordrar. 

Åtskilliga franska modellbojar hade öfver kulan, som 

utgjorde det egentliga kännemärket, en 3- eller 4-kantig 

afslympad prisma, h vars sidor vor o af spegelglas, sanno

likt för att utmärka att sidorne i verkligheten voro hvit
målade. 

:)fisthoru rör !llgualeriu:.; under tjoclin, l'a·a'iu 

f"yrar, 

Enligt hvad uti ett af vederbörande departement på 

regeringens bekostnad utgifvet arbete rörande fyrar och sjö

märken på Frankrikes kuster, finnes anfördt, har i Frank

rike ganska fullständiga försök blifvit gjorda för att komma 

till erfarenhet om tjenligaste apparaten för att tutder tjoc

ka gifva signal från fyrar. Då vid expositionen icke fun

nos andra apparater utsällda för gifvandet af sådane signa

ler än misllwm kan deraf slutas alt öfrige för ~indamålet 

rörsökte apparater, såsom hvisselpipa, klocka m. n. ej så 

\äl molsvarade ändamålet som misthorn, deraf exponerades 

både från Frankrike, England och Nordamerika. Ingen af 

dessa hade jag tillfälle höra, men enligt af en engels

man lemnad upplysning skulle den amerilwnska apparalen 

"Dubolls foghorn" bäst motsvara ändamålet. I denna fram

bringades ljudet af komprimerad luft. lVIistllornel, som ut

gjordes af ett omkring 4 fot långt stående rör med åt sidan 

böjd trumpetformig mynning, kunde nidas, så al.t ljudet ut

gick erter behof i riktningar öfver en större eller mindre 

del af horisonten. 

Luftens kompression och misthornels vridning ,·erkställ

rlcs af en liten Yarmluftsmachin. Då manometern på lufl

rcservoiren icke Yar graderad till mer än 30 lbs, synes 

derigenom gränsen vara utvisad lör högsta erforderliga tryc

ket, lmntill luffen behöfYer komprimeras, för att apparate[\'. 



skall ljuda tillräckligt. Apparaten var tillverkad af James 
& Robinson i Newyork. Började försök för alt åstad
komma en apparat för mistsignaler, liknande hvisselpipa 
på ångbåtar, men med am·ändande af komprimerad luft 
i stället för ånga, synas icke vara skäl att fortsätta, då i 

följd af annorstädes gjorda försök man ansett ändamålet 
icke fördelaktigt lwnna vinnas med annat än de vida mera 
sammansatta och kostsamma misthorns-apparaterne. 

~lathållningen för Kong!. flottans manskap. 

Hurudana fartyg än anskalfas till ett lands försvar, blif
ver dock alllid deras användbarhet och verksamhet beroen
de på fartygens bemanning, den öfning och raskhet denna 
eger, samt den hållning och trefnad ombord, som kan be
redas besättningarna. En befälharvare till sjös, säger en 
gammal erfaren författare, har derföre icl<e nog af att vara 
en bevandrad sjöman, som kan möta fienden med lika stor 
Wrsigtighet som tapperhet, utan hans omsorg för sill man
skap är en lika angelägen del af l1ans bernödanden som allt 
annat, så vida fartyget skall kunna uppfylla all den tjenst 
Lidernestandel deraf förväntar. Det är likväl icke alllid be
roende på befälet att bereda besättningar trefnad, så länge 
institutioner derföre liigga hinder i v'ägen. 

Uti manskapets öfvande och beklädnad hafva väl märk
liga förbättringar under sednare decennier blifvit vidtagna, äf
ven inom svenska flottan, så att den i dessa afseenelen kun
nat jemföras med andra mariner; men under del inom dessa, 
likasom inom de flesta länders handelsflottor, gjorts stora 
framsteg i besättningarnas förplägning, har vår flotta deruti 
blifvit så långt efter, att matroser tillhörande den, hvilka 
seglat på handelsfartyg eller utländska örlogsmän, då de 
åter blifvit ulkomrnenderade på våra sjöexpeditioner, känt 
skitnaden för stor, att den icke gifvit anledning till saknad, 
missbelåtenhet och otrefnad, trots de ifrigaste bemödanden 
från befälels sida att bereda besättningarnes välbefin
nande. 
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Delta p<"t manskapet ofördelaktigt in verkande förhållan

de är icke heller inskränkt blott till ~ökommenderingarne; 

det börjar redan i land, der en stor del af manskapet skall 

bespisas i kaserner, hvarest ungefär samma spisordning är 

gällande sont ombord, så att det till och med blifvit ansedt 

som ett tungt åliggande, att nödgas taga mat från stationens 

kok hus. Lik väl må man icke föreställa sig att den portion, 

som enligt flottans spisordningar bestås, hvarken är knappt 

tilltagen eller ovanligt billig, utan den måtte ha andra fel, 

som vid kosthållet i ett tarfligt hem eller på andra än kro

nans fartyg kunnat förebyggas. l\'lenniskokroppen lär nem

Iigen vara så beskaffad, att den fordrar omvexling af födo

ämnen för alt bäst underhållas vid hetsa och verksamhet, 

och den behöfver isynnerhet i kall och fuktig väderlek flera 

gånger om dagen varm och Y'älsmakande mat, för att bibe

hålla den känsla af välbefinnande, som gör arbetet lätt och 

lifvet behagligt. 

Befordras detta genom flotians spisordning? Låtom oss 

skärskåda det vid granskning af: 
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'Derjewlc erhåller hvarjc mau l skitlp. ~:i orl. torrt 
hriid ;;amt '2,• ort tobak om dagen. Skeppsgossarne undfa 
lika portion som karlarne, dock bör för dem bränvins och 
tobakf'portionen innest<'t emot kontant ersättning. 

Anmärliningar. 

"1. Då tillgång Hnnes på färskt kött, må scldant, i 
stället för kött eller fläsk utspisas med 8 skålp. på fallag af 

R man. Kunna grönsalwr erhållas, utgifvas sådane, hvarvid 
ärterna besparas, men korngryn utlemnas till soppans af
redning. 

"2. Torrfödil utgifves, när oväder eller annan orsak 
hindrar kokning . 

"3, (Uti hvad ordning de olika Spisordningarne böra 
begagnas.) 

"4. Öl får, då fartygschefen flnner lämpligt och till
rrånrr derå kan beredas, utlemnas i stället för frukoslbrän-
"' "' 
' 'in et. 

Äfvenledes må öl utlemnas i stället för bränvin, då 
torrföda utspisas. Vid· kall och fuktig väderlek bestås O, s 

ort ingefära per man, att, sönderstött, tillsättas det uppvärm
da ölet, hvarom chefen meddelar skriftliga order. 

Skeppsgossarne tilldelas öl, när sådant i stället för brän-

vin utspisas. 
"t). (Om extra förplägning af bränvin eller öl.) 
"!i. (Om öl eller svagdricka till rnaskinfolk.) 
"7. Af preserverade grönsaker, som på längre expe

ditioner medgifvas, utspisas när chefen sådant bestämmer, 6 

ort på man, hvaremot ärterna då besparas. 
"8. (Om utdelning af senap.) 
"\l I den händelse att, enligt särskild befallning, fru

kost- och aftonspisningen skulle med hvarandra förbytas, 
förändrar sådant icke spisordningen i afseende på qvanti

te terna . 

• 

"10. \'id proviantering i och för expeditioner på allägs
nare farvatten iakttages: 

a) att i stiillet för smör till frukost, gifves 6,• ort ka
kao och 6,s ort socker per man om dagen, och får sådant 
utbyte vidlagas 6 veckor efter expeditionens början; 

b) alt, då smör ej finnes att tillgå, gifves, i dess ställe, 
till gröt: 6,s ort Eocker eller ·l kubiktum olja, och till torr
föda : 12 ort ost per man; 

c) alf., om briil1\'in ej finnes att tillgå, gifves antingen 
lika qvaulitet rhum - som skall utspädas med minst dub
belt sä mycket Yatlen till grogg - eller dubbel qvantitet 
spanskt eller portugisiskt vin, eller franskt vin till 3 gånger 
bränvimportionen; 

d) alt, i saknad af ärter, gifves lika qvantitet afbönor 
eller linsen. 

"1 ·1. Öl, som, enligt 4:e, ti:e och 6:e punkterna, får 
utspisas, ska ll vara starkt, godt så kalladt buteljöl på 
kärl." 

.Man finner då först, alt manskapet erhåller nästan al
deles samrna mat alla dagar, blott med undanlag af ·sal 
fläsk ena dagen emot salt kött den andra, för att icke 
nämna de undantagsfall då tillgång finnes på färskt kött, 
eller del nödfall, då kokad mat måste ersättas med "fläsk, 
helst rökt" och näg:ot mera torrt bröd jemte bränvin "eller 
öl." J\1ed det sistnämnda eller ölfll är emellertid så beskaf
fad!, att deL fordrar stort utrymme att ombord medföra och 
det håller sig endast en kort tid godt sedan ett kärl blifvit 
uppslaget för att aftappa en del derutur; således då t. ex. 
105 kannor öl sl\ulle åtgå om dagen för etl linieskepps be
sättning af 700 man, så torde de tillfällen, "då tillgång derå 
kan beredas", ittskränka sig till de dagar, då man ligger så 
nära något ölhryggeri. art hehofvet derifrån kan hemlas för 



högst en Yecka i sender. l'il smärre rartyg med trång:t ut
rymme för oundgangliga förråder är ännu svårare att med
föra öl lör flera veckor. 

Briinvin återigen, bör viii aldrig påtrugas ungt folk så ~om 

en beständsdel af deras uppchiille, utan det in ,-es både af be

fälet och af dc yngre sjömännen ~jell\a, att de~sa må häst 

och handla klokast, om de icke Yänja ~ig Yid supande, h var

före det vnnligaste pä våra expeditioner är, att "c ränvins

portionen inneslår emot kontant ersällning", icke blott 

för sli:eppsgossarne utan för största delen af besätt

ningen. 

~åledes återstår till fru\1.o ~ t alla dagar per man 7 

ort smör jemle ungefär r.o ort torr! bröd, beroende på huru 

mycket Inar och en af sin dagliga lott bröd be huf\ er till 

de öfriga målliderna. l\'led sildan rrutwst a!ncjer fig icke 

ar bet m en i land, ulan denne beflås 'anlig:en ni·· ~ot varmt 

kaffe i hemmet innan han bi!Jjar ~ill dag~arbete, Il\ il k et i 
alimiinhel \is~ t icl\e är så pa.tw~tande son1 ~jonwnuens . Ock

~å fureskrif,er Epi~ordningen, att \-id vroYiantering för ex
pedilioner å ofiiigsnarc farvatten gil\es t i Il frukust Jwkao u e h 

~ocker. Men denna föresluift är något 1.\etydig, i det ordet 

"aiWgmare" icke har nagot aflägset eller icl>'e oflägset far
' 'lltten all mätns med, och ha ic!ie ens England, ~kot!land, 

Holland, Portugal, Azori~ka uarne, l:sland eller l-Jvita hafvet 

hittills i detta afEcende blifvit rillu:ade bland offagsnare cle

slinatiunsorter, trots den fornnordi::lw satsen, att 

- - - - långt hän belägen 

iir oväns gård, om ocl\så den står vid vägen. 

JJercmot har man amett alla hamnar i Medelhafvel, på afri

kunska kusten och i Amerika så pil!wslande, alt \art 1\dk 

nnder resor dit erhålla kal\ao till frukost sedan fartygeL varit 

' 

6 veckor hemifrån. .ll iånne iclw emedlerticl detta ur lilla 

behöfligt vid de flesta sjöcxpeditiuncr, syn.~erligen under l1.all 
il.rstid . 

J(akao är en ganska födande proviantartikel och sma

kar vårt f.Jlk siirdeles väl, men om dess pris af omkring 7 
öre på man om dagen (se bilagan C) skulle anses utgöra 

hinder för dess allmänna antagande på alla svenska flottans 

fartyg, ~å skulle kail"e !\unna anYändas till frukost, hvarvid 

ä.fven te~aring belinnes uppsta för kronan, emot då smör 
med bränvin eller öl ntspi~as Ende ra af dessa surter varm 

frukost har o<;ksä för flera år sedan b!i!"vit förordad af en 
då furordnad ~ju k vårdslwmite, för att forek Dm rna de män

ga sjukdomsfal l, som på nyss utrustade fc.trtyg vårtidea 

förefallit. 
Om vi nu lemna spisordnin~ens brist på varm frukost, 

och taga middugsrni\liiden i betraktande, sa torde den oin

vigcle undra, hnld kurnsryneu dervid utgöra för en anrätt
ning, och förvanas, 11är det upplyses, all dessa gryn skola 

blandas med iirterna till mppa; eu furcsk rifi, som fu1 sämrar 

denna annars mwk1iga och krartig:a rält, utan att medföra 

någon nylla vare sig för kronau eller manslwpet. Om i 

stället bestods wjöl till pudding, så vore det säkerligen mera 

ändamalseutigt, i ~ynuerhet surn vår spisordning ombord sak

nar alla saclana helsosamma ornvex1ingar som preserverad 

polates och rnjulrälter, hvilka allt mera allmänt begagnas 

såväl på hande!sfariyg som på frärnrn illlde örlogsmän, der 
det dessulom tt fven brukas, att när hc l8t besällnwgen nå

gon tid varit utau färskt kött, eller då såda ul annars för 
deras helsa an ·es lårnpli !J:t, nlsp isa pre,:crvcradt kött eller i 

lulltäta kani:lrar furrarad soppa. 
Om det salta fl ,isk oeh kött, ~om från maga,inet ut

lemnas till provianierande fartyg. kan 'ara åt,;kidigt att an

märka, beroende på det ~ätt, hvarpa det efier nu giillande 

föreskrifler anskall'as, förvaras och utdelas. !Jet levereras 
.neml. nedsaitadt. skall vid besip.;tningr-rl upptagas. lakrinna, 



(och den id - naturligt·. is - olijelpligt förlora en betyd

lin· del af sin must) samt åter omsallas och förvaras, till 

r;:ss det blir det äidsta i förrådet, så att det måtte få till 

fartyg eller kaEerner u!.Jemnas, hvi iket af lätt begripliga 

skäl icke hö r ske annorlun da än efter ålder. Om köttet. 

sålunda vore endast ,, ~ år gamma lt vid utlemnandet, så 

skulie sådant svårligen anEes användbart i ett enskildt hus

håll, hvarest det likväl bliflit nedlagdt med större urval. 

Förrådet beräknas nem!igen numera böra utgöras af så 

mycket proviant, som vanligen åtgår på ,18 månader, men 

~jöexped iti onerna fordra icke allti d denna qvantitet, och så

lunda har det inträil'at, all en en de! köttvaror blifvit vida 

äldre, så att om de än från början varit möra, feta och 

rroda liknar l1öttet eller några år snarare mahogny än fö-"' } 

doämnen. l'i'len det Yar måilända mindre godtredan vid emot-

tagandet, ty äfven för den noggrannaste be igtningsman torde 

d.;t vara omöjligt alt vid undersökande af små, saltade slyc

Len kött eller fläsk öfvertyga sig, att icke dessa äro tagna 

af gamla, senfulla och kanske sjuka eller sjelfdöda djur, 

Ir>arfiire det synes som sje!fm emottagningssättet kräfde for

ändring, helst som det icke torde möta sv{\righet att på 

kort tid anskaffa så stort förråd, som för en sommars sjö

expeditioner erfordras. 

Följande sätt, som blifvit utrikes användt, torde vara 

lämpligt att iakttaga vid anskaffande af sal!adt kött: 

Efter enlre;:Jrenacl leYcrerar en slugtare nödigt antal 

oxar, hvilka let\andc besigt igas af en provianteringsförrätt

ning och under dess kon troll slagias, förses med sigill, och 

uppl;ängas att kallna, hvarefler ile bästa delarne af l1öt1et, 

i förr ä ILningens närvaro, vägas, nedsal las och emollagas, 

då slagtaren far återlaga de flesta benen och de sämre de

lame af kreaturen, mmt får betalt för det som blif\it emot

taget Detta pris blifver väl ni\got högre. än om slagtaren 

fått på annat säll försälja del bästa köttet och endast atlem

na till kronan det öfverblifna, såsom det någongång torde 

_:1:11 

llafra tillgått, men p a rartygen sk ull e på ofrannämnde sätt 

erhållas en utmärkt god proviant, som blefve betydligt lät

tare att styckvis utdela till backlagen. Nu ti llgår denna 

utdelning, som bekant är, så, alt den s. k. bytesskaffaren 

ombord eller i kokhuset måste upplaga del i allmänhet be

niga och senfulla köttet långt före mattimman, afskilja de 

ätbara delarna deraf från benen, och under motbjudande 

handterande, vägande och sorterande fördela ransonerna till 

dess l1öttet blir så kallt och osmakligt som möjligt, innau 

det når sin best.ämmrlse De nästan benfria kötts t y ck ena 

kunde deremot utdelas backlagsvis helt varma och ohand
terade. 

SintJigen l<au den anmärkning göras om aftonskalfnin~ 
af korngrynsgröt med smör alla dagar, alt denna anrättning 

icke är särdeles ändamålsenlig i stark värme, vare sig emel

lan tropikerna eller sommartiden i Östersjön, då smöret iclw 

brukar hålla sig god t, utan dess härskna smak och lukt gör 

den mat vämjelig, med hvilken det blandas. Andra natio

ner och svenska handelsflottans befäl ha funnit att deras 

besättningar befinna sig väl af the, och det förefaller lämp

ligt, alt införa sådan aftonskaffning vid kong!. flottan, vare 

sig omvexlande med gröt eller i stället för den, då en chef 

linner sådant ändamålsenligt för sin besättnings välbefinnande. 

Att vid de nu för flottans provianterande gällande fö

reskrifter är myclwt att förbättra, lärer icke bestridas. 

Frågan torde blott vara, huruvida det är lika lätt att för

bättra som alt klandra såväl spisordningen som andra för

fattningar. Lik väl torde man kunna taga till föredöme 

hvad i andra länder och kårer vidtagils för ett förbättradt 

kosthåll åt manskap, och det befinnes då, att bestämmandet 

och anskaffande af proviant ofta sker genom så kallad pro

vianteringsdirektion, på hvilken det ankommer att föreslå 

sådana föränc:ringar i förut begagnad spisordning, att mera 

omvexling kan bcn·das oeh hiittre proviant anskaffas för ett 

visst pris. 



Nu gällande ~pi~ordnir.g för k. marinregementet är be~ 
vis p~ Fådant förfarande, och för att visa hvad i oyiikt af
seende skulle kunna göras t ex med förändrande af den 
frukost. som fiollans 8pisordning bestämmer och mm enligt 
nänaranrle pri~er beräknas kosta 6 s till ·ll,s öre per man, 
må nämnas. all en frukust af 12 till 15 kubiktum varmt 
kaffe i stället skulle kosta ~.s till 3," öre per man, hvarföre 
således en besparing af frukostvärdet kan gö; as på samma 
gång som en forbäl!ring i lwslhållet (:;e bilagan C.) 

Men det är icke så mycket fråga om be8paring, som om 
att besällninl!arne blifva väl hållna, och hvad annorstädes 
bestås, det kan ä!\en svenska kronan bestå sitt manskap. 
Såsom upplysning meddelas derföre i Wijande bilagor A. och 
B. spisord n ingarne l ör s,·en:-1\a handelsfartyg och för engel
ska flullan, af hviik'l någon ledning kan vinnas för bedö
mande af de förbättringar i mansiwpets vid tlullan förpläg
ning, som otvifvelakligt skulle medföra fördel för besättnin
garna och göra dem mera belåtna med sin ställning, samt 

ltraflful!are till landets försvar. 
G. 

mlagan A. 

Spisordning för besätlningat· å svenskll 

l: and els fa1·t y g, 
(l Nåder fastställd den 3 Februari 1865.) 

. Hvarje man af besättning å svenskt handelsfartyg skall 
I kost dagligen undfå, under tre, dock ej omedelbart på 
hv; trandra följande dagar i veckan 1 skålpund · 50 ort salt 
kött och 12~ kubiktum ärter eller små bönor, hvaraf kokas 
ärt-. eller bönsoppa, samt under de återstäende fyra dagar
ue 1 veckan 75 ort salt fl iisk och 3 ~ kubiktum gryn, deraf 
med .lök, rot- eller grönsaker soppa likaledes kokas Sopp
lwknwgen må likväl, eftt!r farlygsbefälhaf1arens godtfinnan
de, sårunda omvexlas au ärterna eller bönorna nylljas lil· 
flä fl\el, och grynerr jemle grömakerna till köllet. Uti kött 
och flä,k viglen inbegripas benen, dock bör kött och fläsl\ 
vara fritt fran halsar, läggar och skankar. 

Dessutom erhåller h varje man i vecl<an : 
8 skålpund torrt bröd · 

' 50 ort h vetemjöl; 
75 ort smör, eller 1 o kubiktum olivolja; 
6 kubiktum ättika eller 3 kubiktum citronsaft; 
50 ort l<afl'ebönor ; 
6 ort the; 
75 ort socker eller 1 skålpund sirup; och 

3 ort senap. 
Då fartyg ligger i hamn, Iwarest färskt l<ött kan er'" 

hållas, hör af sådant kött, i ~wllct för det sal!.a, minst Mt 



gånger i ve~,;kan gifvas ·l skälpund 50 ort, henvigten in
beräknad, åt hvarje man, samt af köttet med grönsaker och 
gryn kokas soppa. 

Till dryck och kokning skall hvarje man dagligen und
få minst 1 ~ kanna vatten. 

}i'artygsbefälhafvaren är, vid straff som för bristande 
omsorg vid fartygs proviantering uti rt8S § af ~j ölagen stad
gats, ansvarig derför att ofvannämnda provian'artik lar äro 
af god beskaffenhet och att desamma uti behörig ordning 
komma besättningen till godo. 

Vin, bränvin eller andra spirituösa drycker tillkomma 
icke besättning å fartyg, utan så är, att särskild öfverens
kommelse derom i förhyrningskontrak te t är träffad, eller 
fartygets befälharvare finner särskilda omständigheter ~ådant 
påkalla; men i ersättning för dessa varor, der de icke ut
fordras, skall hvarje man åtnjuta 1 riksdaler 50 öre i må-
naden. 

Det alle som vederbör hafva sig hörsamiigen att efter
rätta etc. 

Bilagan B. 

Uldt·ag UL' spisol'dning föL' engelska flottan. 

Dagligen 

Torrt bröd . 
Rom . . . 
Färskt Mtt. 
Grönsaker 
Soclwr . 
Chocolad. 
The •. 

llelporlion. 
11 skålp. *) 

·~ gill. 
1 skålp. 
~ skålp . 

2 uns. 
uns. 
uns. 

Då färskt kött och grönsal\er ieke kau utspisas lemnas 
i stället : 

Hvarannan j ~alt fläsk . . 
dag ) Arter (skalade) 

l 
Salt kött . . 

och 
livetcmjöl . . 

h varannan 
Njurtalg . . . 

dag Russin eller korinter . 

llvarje ve?-l Hafrernjöl . • . . 
ka, vare s1g Senap . . . . · 
färsk eller p . t eppar salt prov1an .. 

utspisas Attika 

skålp. 
:l; pin t. 

skål p. 
9 uns. 
l uns. 

·l ~ uns. 

! pint. 
~ uns. 

uns. 

l pint. 

*) Alla vigter och måH äro cnr:elska, 1 en{[· skål p. = J,,, 1 S\ 

skålp.; ~ gill = 2, kubikturn; l uns = 6, 61 orfj 1 pint = 2L' 

!<ubiktum. 



1 den händelse Jet blir nödvändigt att ersätta nllgon af 
ofvannämnda proviantartiklar med en annan, så anses: 

4 skålp. hvetemjöl eller ,l skålp. torrt hvetebröd = 1 

skålp. ri sgryn; 
~ pint vin = ~ giil rom; 

uns Iwffe, kakao eller choeolad = ! uns the; 
samt vid ut,pisning till kött: 

~ skålp. grönsaker, eller 1 sl\ålp. lt ve l.emjöl, eller ! pint 

siwlade ärter, eller ·~ piut calavanser eller ~ pint dholl 
= ~ skålp. risgryn. 
Önskar någon som är berättigad till full romranson, att 

utbyta denna mot ! uns the och 'l uns socker om dagen, 
så må det sl\e. 

Fartygschef må, då han så finner lämpligt, förutom den 

dagliga ransonen, låta under hund- eller dagvakter ut~pisa 

! uns chocolacl oeh ~ uns socker per man till s[tdana af 

besättningen som under härdt väder äro särdeles utsatta, äf

vensom när han med anledning af sjuklighet, klimalets be

skaffenhet eller andra orsaker anser det önsldigt. 

Lemonsaft och socker skola utspisas till dem af besätl

ningen, vid de tider, och till den qvanlilel, icke öf,entigan

de ~ uns per man om dagen, som fartygschefen, på grund 

af uppbördsläkarens r.eqvisilion, bestämmer. 

Bilagan C. 

Beräkning öf'vcl' ko stnaden af en fl'ukost

portion vid Hottan. 

a) Enligt spisordningen 
med bränvin: . . . . 7 ort smör . ,1, öre. 

2lc-L.bran\'in 2,s , 6, s öre. 

b) Dito med öl a 25 öre 
kannan . . . . . . 7 ort smör 4 öre. 

H> k.-tum öl 3, s , 7,• öre. 

c) Dito med öl a 37 öre 
kannan . , . . . . 7 ort smör . 4 

15 k.-tum öl 5, s 

d) Dito med öl å !SO öre 

kannan 7 ort smör . 4 

öre. 

" 9,s öre. 

öre. 

15 k.-tum öl 7,s , i i,s öre. 

Anm . Alla dessa priser på öl haha förekommit vid 

upphandling. 
e) Enligt spisordningens anmärkning 4 O a: 

6•5 ort kakao l har uniigen kostat . 
6, s ort socker 1 

f) Enligt spisordningen för handelsfartyg och 
under förutsättning att kaffe der ar afsedt att 

utspisas 3 gånger om dagen eller 2·1 gånger i 

i veckan : 
50 ort kaffe . · 35 öre. 

50 ort pudersocker 18, 8 " 

7 öre. 

öre hvaraf .,\ utgör nära . . ct,. örv. 
' -



g) Efler uppgift al' marketentare. hvilka erhällit 

300 kubiktum kokt kaffe af 50 ort kaffe-

bönor . · · · · · . . . . . 35 öre. 
hvartill åtgålt 60 ort soc~_:__ : 22,s ,, 

Deraf erhålles 20 portioner a 15 k -tum för 57, r. 

öre, alltså en portion . . . . . . . . . 
h) Efter uppgift på försök med l\alfe (se Tidskr. 

i Sjöväsendet 17 årg. sid. 227) 32 portioner 
starl\t kaffe (a i kanna) erhållas af i skålp. 
kaffebönor . . . . . . . . • 70 öre. 
och 1l skålp. pudersocker_. . . . 46,s , 

De ra f erhålles kokt kaffe för 1 16, s öre, h var af 

1
1
2 såsom portion. . . . . . . . . . . 

... -==,... 

~.~ öre. 

:1," öre. 

Anförande å Kongl. Ör·logsmanna-~äl1skapels 
högtidsdag den 15 Nov. 1~6 '2. *) 

Om otydligheten i författningen rorande : "Hoad å fartyg bör 

iakttagas till undviiiande af omllordläggning·,,, samt om (ö(Jder

na af denna otydlighet vid författningens tillämpning af svens/i 

krigsdomstol. 

Bland ämnen som tillhöra sjövetenskaperna, torde de 
som i sin tillämpning omfatta så väl krigs- som handels
llottan, såsom af mera vidtomfattande intresse, af mig få 
afhandlas, äfven om de icke, strängt taget, kunna hänfuras 
under den vetenskapsklass som IC Ö. i\t S. inom omfånget 
af sin verksamhet kallar den femte. 

Författningen om hvad som bör iakttagas till undvi
kande af ombordläggning, är ett sådant ämne. Den räknas 
väl egentligen icke till luigslagfarenhet; men då den finner 
sin tillämpning lika väl å krigsflottan som å handelsmariuen, 
hör den utan hinder kunna förläggas inom denna klass. 

Denna författning är såsom lag temligen ny, ty det är 
först under de sista 20 åren den existerat, och sed<m den 
först •1846 i England utkom såsom sådan, har den under
gått åtskilliga förändringar. Dessa förändringar hafva på
kallats g~nom en utvidgad sjöfart, i det man funnit att 
föregående stadganden ej, så som man åsyftadt, på ett till
fredsställande sätt minskat olyckorna till sjöss till följd af 
ombordläggning. En gemensam lag för alt förekomma så
dana, h vilken i lika grad omfattar alla sjöfarande, är önsk
lig för alla nationer ; derföre är det ock vigligt, att ändrin-

*) Af kaptr n<'ll f•·ih, F. W. von Otl<•r. 



g ar som föreslås der i af den ena, mlld uppmärksamhet föl 

jas af de andra. 

statistiken Ofrer sjöoiyckur i Engelska iianalen år 1 86G 

gaf vid handen, att forlusten af !if och egendom till följd ar 

ombordläggning, var större nämnde år än något foregående 

och ropet att fo rfatlning:cn som var gifven för alt minska olyc

korna, ingalunda wrkadc det hän, iifven proportionsvis till den 

sUindi~t lil<tagande ~jöfarlen, blef allmänt; fnigan disku

terades under en följd af sammanträden inom Hoyal United 

Service lnstilu!ion i London, och frams tående män inom 

Engelska Marinen, såsom t. ex Captain Handolph samt Com

manders Cul om b och llrent, ulgafvo afhandlingar för att 

belysa saken. Genom dessa forenade sträfvanden har man 

kanunit till vissa in>igter häri, och förhållandena harva blif

Yit så utredda, att foga i den vägen torde fattas. 

.Man har funnit, så vii! genom praktiska rön, som ock 

vid granskning af hvad som sagts och afhandlats rörande 

detta iimne, att regioroa Inarigenom man bäst skall kunna 

undvika sammatblolning mellan 2:ne fartyg som på något 

sätt närmas h varandra, måste vara grnnch<de på endera af 

tvenne principer, uemligcn: 

Den första. - Att det ena fartyget, till följe af sin be

lägenhet, antingen i anseeude tiil det andra eller ock i an

seende l il l vis< a yllre omständigheter, skall ha f va rättighet. 

till vägen - ·· right of the road " - och sålunda blifva till 

det andra ett rast foremal, som detta andrJ, på satt det 

finner lämpligast. måste undvika, vare sig genom vändning, 

afhällning, eller hvilket annat sätt som helst, blott det kom

mer ifrån det förras lwrslinie; eller ock: 

Den andra. - Skyldigheten för tvenne sig till hvar

andra närmande fartyg, alt hvar för sig hålla undan, eller, 

såsom lagen nu är - gira slyrbord hän - "the law of 

port heim" -- så att. hvardera fartyget må passera på ba

bords-sidan af det. andra . 

H l 

.llfan har granskat dessa tvenne principer och man har 

funmt, alt den flina lemnar omdömet fri tt huru roret skall 

bäst begagnas Hvarje befälharvare bildar sin nppfa!lning 

om hvad som bör göras efter sin egen belii!renhct och icke 

efler bedömandet af ett annalkande skepps. ~ om l ex. hans 

fartyg är ett segelfartyg orh ligger bidevind för styrbords 

halsar, ~å står han pä, fruktar intet och Yiker undan för 

ingen. Om han ligger för babords halsar, är !Jan säker 

för allling om babord, ty alla på den sidan segla fördevind 

eller rumskols och hålla •1r vägen; deremot allling på lä 

bog är etl föremål ltvars kursiinie måste undvikas. 1Jcnna 

lag, gällande enligt härd, lemnade icke rum för någon me

niugs~kiljakli ghet om lHad som var en pligt. 

Men den a11dra är hel r och hållet olika; ·- den binder 

omdömet huru roret skall brukas, men den binder intetdera 

fart1 get all bibehålla sin kurs. D,,n medger ingen menings

skiljald.ghet om fara firtt:es - båda mäste vara öfYercns 

deroro - ty den ene befälhufvaren kan anse att fara ej 

finnes och han LH·t:o.äller sin I\Urs, medan den and r~, för att 

vara sil k er fö ljer lagen, girar styrbord hän u ch förorsa

kar kolli>iutl, derigen um bevisande sig haft rätt att miss

tänka fara; den ena furisätter sin kurs och blir fälld, 

men den som fororsakat olyckan går fri, ty den sked

de genom lagens till ämpning. 

Af detta är tydligt, att man anser den förra innebära 

den ~äkra,te garn n lien; rnen innan man gick vidare var 

det n0dvändigt att tillse huruYida förfallnin~arne äro bygg

da på den ena eller andra grundsatsen och såmedelsl korn

ma Ii!! en !liar uppfaun:ng hurnYida de i sig äro så sunda som 

man far önska, eiler om en bättre grund kan sökas. 

På de tider då oceanen ännu ej navigerades af andra 

iin seglande farlag var regeln den: 

"Att de som segla förde vind eller rumskots ~ kola hålla 

undan för c!rm ~om srg ln hidevind ; .. 



"Alt om båda segla bidevind, så skall det som ligger 
fiir styrbords halsar ligga på och det för babords hålla af, så 
r.tt de passera på babords sida af hvarandra ;" - dessa 
reglor kallar man de gamla seglingsregiurna (old sailing rules), 
och i de fall som de ej omfatta ansåg man ett ofjetlradt 
~jömansomdöme vara den säkraste bor gen mot all fara. 

Detta kommer tydligen allt under grundsatsen af "rättig
het till vägen;" som redan nämnts, fanns härom intet i lag 
- det fanns .föreskrirvet i Eng Sjötaktiken of 1780, men 
ansågs i öfrigt såsom häfd - oeh på detta sätt gick det 
tills mot slutet af 1820-talet, då ångan började göra sitt in
flytande å navigationen i allmänhet gällande; på 1830-
talet tillsattes dels en kommille af Eng. regeringen och dels 
ett serskildt utskott af Eng. underhuset, för att öfvcrväga 
på hvad sätt detta nya fortskaffningsmedel kunde inverka 
på Jagarne och säkerheten på sjön. Båda dessa kommo till 
det resultat, att den sednare på ett vanskligt säll deraf be
rördes, och båda yrkade på antagandet af reglor, som de i 
korthet föreslog o; men som dessa aldrig blefvo lag, kun
na de här förbigås. ~840 såg sig Trinity House uppfordrad t, 
"tillfölje af de talrika, svåra, och i åtskilliga fall till total
förlust vållande olyckor, som tilldragit sig genom kollisioner 
mellan fartyg navigerande under ånga, att allrarligt uppmana 

alla personer, som hafva befäl å ångfartyg, att föija vissa 
rcglor, nem!. : 

"Om ångfartyg som styra olika kurser nödvändigt må
ste passera så nära hvarandra, att med bibehållna kurser 
fara uppstår för ombordläggning, så skall lnardera fartyget 
lägga roret om babord, så att de alllid passera babord om 
hvarandra", och 

"ett ångfartyg som passerar ett annat i ett trångt far
vatten skall alltid lemna fartyget som passeras om ba
bord." 

Efter att enligt gammal häfd regeln varit: "rättighet 
till viil!en unrter vissa omständigheter, 11ppmanar här 

Trinity House ängfartygsbefiilhafvarc att öfverga till en 
l;egel att vid möte, det må ske huru som helst, all litl lägga 
roret om babord eller vika åt höger, en tillämpning som 
de tagit från amtra transportmedel som med sig sjelfva ha 
drif!uaften förenad, nem!. åkdonen på gatan, och denna· 
regel blef :f 84-6 af parlamentet gjord till lag, icke alldeles 
utan motstånd, men då den sades ha varit sex år i bruk 
utan anmärkning - ly såsom blott en uppmaning var den 
endast lill en viss del följd och således dess verkningar en
dast till en viss del förstådda - så gjordes derå ej afse
ende. 

Sålunda ficks ·1846 en författning, som om den ock låg 
öppen för någon olika tydning, dock för ångfartyg innehöll 
regeln att gira styrbord hän, lemnande segelfartyg att fo rt
farande sköta sig som förr. 18iJ 1 kastades emellertid alla dc 
gam ta seglingsreglarna öfver bord, enär äfven seglande far
tyg då lades under samma Jag, hvi lken sedan bekräftades 
och förtydligades 185 .J., då den ornar betades ; och på detta 
sätt studo sakerna till 1862. 

1860 tillsaltes åter af parlamentet ett serskilt utskott 
för att granska förhållandena, och med stöd af dettas ullå
tande : "alt paragraferna som upptaga reglar för styrning till 
und v i k ande af om bord läggning äro högst otillfredsställande, 
huru utslagen i Amiralitetsrätterna må hafva modifierat 
deras farliga tendens; - alt undersökningar g.ifva tydligen 
vid handen, all någon ändring i gällande föreskrifter är 
nödvändig", oeh dess uttalade förhoppning : "att handelsde
partementet måtte .inleda underhandlingar med främmande 
maliter om antagandet af något gemensamt system, grun
.dadl på häfdvunna bruk och yrkesmäns erfarenhet, och att 
lagen måtte bli ändrad", tillkom 4 862 års förordning, 
hvilken hos oss blef gällande 1863. 

Hade föreskrifterna hittills varit temligen korta 
och enkla - om än byggda på mindre ändamåls
.enlig grund så hlcfvo dc nu så mycket mera sam-



mansatla; styrningsrcglorna i ·1SG3 ~rs förordning om falla 
icke mindre än 1 O paragrafer, och af dessa upptaga sex 
hnru ett fartyg skall sköta sig under sex olika omstän
digheter i tvenne grunda sig på regeln att bilda fartygen 
skola styra åt sidan, medan de öfriga fyra återgå till den 
gamla grundsatsen, att blott det ena skeppet skall styra 
nr vägen för det andra, som icke ändrar sin kurs. 

För alt undvika Jwllision, der fara för sådan uppstår, 
fordras framför allt hastig och bestämd fattning hos den 
som har befälet. Alt hafva en hel massa olika iakttagel
:;er, grundade på så oli!ca elementargrunder som dessa, svär
sande framför sig i ett sådant ögonblick måste högst men
ligt inverka på beslutsamheten, destomera som ingen, i de 
flesta fall, lwn från början med bestämdhet säga under 
hvilken ar de 6 paragraferna den ömsesidiga ställningen 
skall hänföras. 

Man anser derf'öre, alt omfånget vid applicerandet af 
dessa rep:lor är sturrc iin man n!af vanliga sjöfarande lwn 
fordra, och alt om de tin äro värdefulla i del att de flesta kol
lisioner äro lätta att hänföra under en af dem sedan olyc
kan skell, för att inför sjöriitten tydligt bevi~a hvilken som 
l1andlat orätt, så iiro de genom sin inveckling maktlösa 
att till öusl\ad grad förekomma ombordWggningar. 

Heglor som skola uppfylla detta ,.ilkor böra vara korta 
och lättfattliga - det ena fartyget måste gå ur Yägen för 
det andra, som måste stå på - och de böra hafva sin utgång 
mera från fakta och mindre från olika omdömen. På så
dana grunder hvilade de gamla reglor som existerade 
innan ångans tillkomst, och till desamma vill man derför 
nu ålenända i men som de olika fartygens position icke 
nu såsom då kan grundas uppå huru de ha vinden, har en 
annan grund måst sökas i dess ställe, och denna har man 
funnit i den riktning som § 14 nu antyder, eller i fartygens 
läge till hvarandra ; dereller har man ri.ittat sig, oeh på 
den vä@:en Jwmmit tiH ett förslng, som hältre ;1n de som. 

hi!tills funnitl', efter Lidens fordring:1r, skall uppfylla det <in
dam{tl man dermed åsyft.ar. 

Detta förslag till reg !or lyder sid1mcl:l : 

1. 

Om tvenne fartyg mötas eller skära hvarandras kurs
linier, skall det fartyget som har det andra på sin egen 
styrbords sida hålla ur vägen för detta andra, ' och det far
tyg som har eller bringar det andra på sin babords sida 
skall styra en stadig kurs .tills all fara !"ör ombordläggning 
är förbi. 

2. 

Hvarje ångfartyg och hvarje seglande fartyg som har 
vinden fri och navigerar någon flod eller trångt farvatten, 
skall hålla så mycket som möjligt är åt den sidan af floden 
eller farvattnet som ligger på fartygets styrbords sida. 

3. 

lh"arje fartyg skall, då det nalkas annat fartyg så, alt 
fara kan uppstå för ombordläggning, minska sin fart ge
nom vattnet, eller om det är ett ångfartyg, om nödigt är, 
stoppa. och backa ; och hvarje fartyg skall i tjocka icke gå 
med för stark fart. 

4. 

IngenUng i dessa reglor skall anses vara bindande för 
t'ar tyg att åtlyda, om sådant åtlydande tydligen leder till 
omedelbar fara. 

5. 

Ej må något af hvad i dessa föreskrifter förekommer, 
f rikalla ett fartyg eller dess redare, befälharvare eller 
besättning från följderna af för summelse att begagna lan
ternor eller signaler, att hålla god utkik, eller att iakttaga 
sådana försigtighetsmått, som föreskrifvas af vanligt sjö
mansbruk eller af serskilde för handen varande omständig
~wter . 



Af dessa reglar skulle den första svara mot alla sex som 

i nuvarande förordning lle~krifva huru tvenne olika grunder 

skola följas under sex olika om~tändigheter, och något en

klare, förutsalt alt det är tillämpligt på alla möjliga fall, kan 

väl svårligen uppsökas; denna utgör den egentliga styr

ningsrege!n. 
Den andra är afsedd som en ledning vid besegling af 

trängre farvatten, och måste, med det omfång som sjöfarten 

nu har, finnas i hvilken dylik författning som helst. 

Den tredje måste äfvenledes alltid finnas; den har 

funnits tillförene, men bindande endast för ångfartyg, hvar

emot den här skulle vara bindande äfven för seglande 

fartyg. 
Den fjerde är en modifikation af 19 § i nu gällande 

lag; den måste äfvenledes finnas, på det att ej en lag

paragraf skall kunna åberopas som en dementi mot sundt 

sjömansomdöme, och äfven för att skydda mol olyckor som 

kunna uppstå till följe af w'irheten till faror i farvattnet . 

Den femte är en trogen afskrifl af § 20 som nu finnes . 

Det återstår således endast all bevisa, det den första 

regeln motsvarar alla möjliga fall, vare sig under ånga eller 

segel; detta har man gjort genom att tillämpa den på 

fartyg i alla möjliga positioner, och i alla utom en enda, 

nernligen då tvenne fartyg, styrande precist kontra-strecken, 

komma rätt emot hvarandra, är den fullt tillämplig ; och 

utom det alt i detta fall en tillämpning af regeln 2 alltid 

skall rädda, så är det . genom en noggrann granskning 

af alla ombordläggningsfall som under de sista 1 O åren kom

mit inför "the High Court of Admiralty", knappast ett enda 

som med full säkerhel kan läggas dit, och detta fall är så

ledes en sällsynthet. 

Vi haf\·a hittills afhandlat styrningsförfattningens osunda 

natur och framställt det förslag som blifvit uppsatt som ett 

helande korrektiv, men innan vi öfvergifva ämnet vilja vi]äfvcn 

se hvad följder denna förfatlning kan utöfva på oss sjelfva. 

Sanningen af en framlagd sats bevisas bäst genom å

beropade fakta. I de afhandlingar på hvilka Yi stödt vårt 

anförande, finnas flera sådana upptagnfl, som ' 'isa en felak

tig lags farliga tendens. Ett af dem - en kollision mellan 

Engelska ängkorvetten "Amazon" och ångfartyget "Osprcy" 

- må här citeras såsom serdeles bevisaude. 

"De båda fartygen fingo sigt.e af hvaranda på flera mils 

distans, under en klar vacker natt, minst Hl tidsminuter 

före kollisionen. Osprey fick först sigte af Amazons topp

lanterna litet om babord, och straxt efteråt Amazon af 

Osprey's litet om styrbord. Osprey styrde O t.S. och Ama

zon V. ~ S, så att båda kurslinierna skuro hvarandra nå(Ton-
o 

städes emellan och söder om de båda fartygen. Huru vida 

någon fara för ombordliiggning vid denna tid fanns berodde 

på distansen emellan fartygen och på deras relativa fart i 

betraktande af de kompasstreck i hvilka de pejlades från 

hvarandra. Som endast det sednare af dessa nödvändiga 

elementer kunde bli med noggrannhet bestärndt, var det, 

strängt taget, fritt för båda parterna, att följa oller förbise 

lagens tillämpning, på samma gång som vi måste anmärka, 

att chanserna voro många tusen till en emot fara för om

bordläggning om båda hade fortsatt sin kurs." 

"Amazon lade rore t om styrbord af orsak som ej !äg 

inom författningens område, och bringade Osprey fullt kran

balksvis om styrbord. Den sednare, som straxt förut lagt sitt 

litet om babord, såg tydligt förändringen af Amazons kurs, 

och visste, att hon var på hennes styrbords bog ; - då, i 

öfveren sstämmelse med den vanliga tolkningen af författ

ningen, och i inbillad säkerhet att det vidtagna förfarandet 

var lagenligt, fortsa tte hon med roret litet om babord, be

, fi ri fv;ruri ,. •·n ." ( 'l r r.irlu•l i rn (' nin ~ att g;1 för n m A maznn ' 



~.Jutli•reu hände deu Ollndvikliga kataslrufeu, hvilken Inicia far-
o 

tygens manover hade ledt till, som slutade med förlusten af 
henne dyrbara fartyg och flera menniskolif." 

"Vi äro lyckligtvis sparade nöd vändigbeten af att väga 
felen på ena eller andra sidan ; livad som kunnat läggas 
örlogsmannen till last har blifvit afgjordt af ett kompetent 
tribunal, och handelsfartygets blir otYifvelaktigt afsagdt i 
Amiralitetsrätten. Hvad vi hafva a\t göra med är lagens 
lämplighet och bestämmandel huru vida der ej fmnes ett 
"particeps criminis" i frågan. För argumentets sak vilja ' 't 
medgifva, att det ,-erkligen fanns fara från början1 och att 
Amazon följaktligen bröt mot förordningen. 

"Skulle en fullkomlig lag lenma ett fartyg i Osprey' :> 
ställn ing utan bestämd ledning i ett sii vanligt fall som 
detta? Y i hafva Eel.l Amazon lägga roret om styrhord af 
skiil som l ~tg utom lagens område. Sl\ä len må ha varit go
da eller dåliga - vi hänsyfta endast aLL b ernärka, all för
ändringen i Amazons kurs, som märktes af Osprey, kunde 
haha nrit oundviklig utan afseende på Osprey - t. ex. 
för all ldara en hop llskarbåtar. Om derföre lagen bjöd 
Osprey att lägga sitt ror om babord, så b:jöcl den henne att 
göra Inad som ledde raka ,·ägen till faran, och b-lef genom 
sin opraktisld1et hufn1dorsaken till ombordläggningen: 

"Om ä andra sidan den icke bjöd henne att behålla ro
ret om babord --- hvacl annan ledning gar den? Den gal' 
l1cnne Ya!et, i händelse hon hade ansett vådligt det farliga 
försöket att gå för om Amazon, att anse sig under § ·14 i 
stvrnino·sreo-lorna eller i position alt skära dess l•urslinie i 

" o " 
stället för alt komma "rätt emot eller nära riitt emot" 
henne. 

"Följande denna § kunde hon styrt en stadig kurs och 
lenmat ål Amazon att hålla undar1. IVIen hon egde intet 
spår af säkerhet att Amazon skulle anse sig under '14:de §. 

Det var lika möjligt att hon skulle hvilkct ögonblick som 
helst l tigga_ roret om babord t il! 1\Llyclnad a f § ·13 ; om d J 

tlcn ganska möjliga sammanstötningen mellan rartygen hamit, 
medan Osprey med roret om styrbord sökte återkomma till · 
sin kurs och Amazon med sitt om babord girade styrbord 
hän, hade der förefunnits en rättmätig fruktan alt Osprey 
skulle blifvit fälld i Am.riitten, ") st1 att, praktiskt taladt, 
lagen lemnade Osprey valet af tvenne faror: den enkla <ltt 
bli öfverseglad med roret om ba!Jord, eller den dubbla att 
bli öfverseglad först och sedan fälld af domstolen. 

"Å andra sidan, Amazon var placerad i samma ställ
ning, tills faran för kollision blef för mycket i ögonen 
fallande att den kunde undvikas Om hon vid något tillfälle 
velat rätta felet, som vi antog henne Ila begått, och lagt sitt 
ror om babord enligt § '13, fanns der redan tydligt vittnes
börd alt hon gifvit sin kamrat anledning tro henne under 
14 §, och framhärdandet, äl'ven i ett orätt förfarande, borde 
vara tydligare ledning för den andra, än att yppa villrådig
het om hvad meningen var. " 

"Vi må med sl\äl fråga vid en opartisk granskning af 
delta enda fall, om icke i Uimplighet.en hos den nuvarande 
lagen fattas mycket, just i de hufvudsakligaste elementer 
som skulle göra den värdefull?" 

Det borde ligga inom bill ighetens gränsor, att, i fall 
der lagen är så svår att opart iskt tillämpa som i afseende å 
ombordläggningar, den tjensleman, som ej uppsåtligen bry
ter deremot, ej skulle kunna åläggas att med enskild för
mögenhet mngälda h vad som, i värsta fall, kan komma under 
benämning felaktig uppfatta i ng, men ofta blott är en slump! 

Den engelska krigsrätten, som, s11mmansatt af inga an
dra än gamla fartygschefer under presidium af en amiral, 

*) Capt. Key (en ledamot i kr irr,r:illcn): "~:kdan ni rrcnom atl för
lora sirrle al' Amazo ns röda !anlcrnu och upptätklen al' den BTöna, tydli(jt 
kunde se att Amazon f, irade babord hiin - anse r ni del riitt att ni forl
farande behöll Ospl'ey's 1'01' om babord ?" Capt. RatriJge (l\apt. på 
Ospre:'): "Utan tvifH,I, !y om jap; hade skiftat öf\w roret om styrhonl, 
,dwllc ja::; n1·i lkndi[;"n ansetts lundl at f>l'i iU .,.,], dctia nwd rutt. . (Ama
zo lls h , ·· i g~ r ~itl f" j'I'Ol nl.nll) . 



behandlade målet Amazon - Osprey, frikände chefen oclr be
sättningen å örlogsfartyget från allt ansvar. Amiralilelsrät
ten, s~mmansatt af lagkloke utan fackkunskap, rörklarar att 
Osprey hade rätt i sitt förfarande och att kollisionen var 
helt och hållet vållad af Amazon. 

Om Arnazon varit ett svenskt krigsfartyg, så skulle den 
s-venska Kong!. krigshofrällen afkunnat utslaget om dess del 
i olyckan ; ersättning hade yrkats af Osprey's redare ; 
amiralitetsrätten hade förklarat Arnazon skyldig; - Huru 
hade krigshofrätten dömt? Är det sanno likt att den dömt 
ut· yrkeserfo.renhelens synpunkt; att ordföranden och de 
3:ne ledamöter som ej gerna kunna ega härtill erforderliga 
insigter, skulle lyssnat till de 4 ledamöterue som man bor
de kunna antaga besutlo sådana och som derföre bort 
l1.omma till samma åsigt som den engelska krigsrälten? Vi 
tro det ej! sannolikare är, att majorileten fölJt lagklokhelens 
tolkning, sum måste vara deras fastaste stöd, och, i likhet 
med amiralitetsrätten, fällt! Och h varföre? Jo, chefen och 
vakthalvande officern skulle ersatt icke allenast Osprey utan 
äfven Amazon af sin enskil1la förmögenhet, som ju möjli
gen kunde gå till ett eller annat hundralusen riksdaler t 
De som tillhörde fartyget på grund af sin kärlek till ett 
iidelt och uppoffrande yrke, icke för sin utkomst, hade i 
ett ögonhlick selt sig beröfvadc all sin egendom derföre att, 
för det första, författningen om hYad som bör iakttagas till 
undvikande af ombordläggning ger anledning till olika tolk
ning, och, för det andra, svensk lag kan dömrna den hvars 
enda fel kan vara menings olikhet med annan, till ersätlning 
för skada som deraf kan följa, om den ock går till millioner. 

Kan detta vara billigt och kan detta vara statsrät!sen
ligt ? Det är ~talens sl\yldighet tillse, att dess tjenstemiin, 
likaväl som hvarje annan medborgare, sker rätt. Är det i 
statens intresse att den tjenas likaväl af män, med ekono
miskt oberoende, som af dem som äro i saknad lläraf? V i" 
trn det Ll5t' Om nu en fj rn~temiln snm hcsillrr en~liild. 

rörmögenhel rål\ar ut för en uy!ik olycka, ~i r dut rätt atl 
förm öge uheten fr åntages denne, under d~t alt den som in
tet har, ej heller kan uågo t beröfvas? Låt oss iillse hur:.~ 
härmed står till ! 

Angkorvetten Orädd påseglade för lli\gra år sedan ett 
ry~;J\1. fartyg. Orsaken ti ll ombordläggningen Yar uraktlå
tenhet hus vaktharvande ofiiceren att då han beLllite kur
sen - "rältså !" - gifva akt på alt roret b!ef rättad t, h va
dan ock, rä tlvisligen Orädd b!ef fälld. Fartyget reparerades 
för svenslut kronans räkn ing nr enskild person för en 
su mma som, derest fartygel sålls, hade v;uit för hög för det 
hela. Vakthufvande officeren blef för sin försummelse i ljen
sten bestraffad enligt lag, samt dömd all ersätla skadan. Della 
miiklade han ej göra, ulan begiirde at t af KungL gunst och 
nåd bli derifrån befriad. !\ougl. l\laj:t beYiljade detta för 
sin del och ii fvenså Riksdagen -- doch, den serlnare, ej af 
skäl att domen ansågs oriiltvis, ulaa i111 fvnJsak!igcn derföre, 
alt dess < ~fdag skulle sannolikt lwrlihat staten e11 tlugiig; 
tjenstemun, som, i så fal l, rn<lhända hade gtltt alt i främ
mande land göra det svenska namnet re~pekteradt; hade 
penningame funni ts iir ej trol igt beslutet blii"vit' de tsamma, 
och han hade ej undg:i\lt betal a. 

Elt unrrat mål: Fregalten Yan:1di~, liggande hidevind 
flir styrburels l1alsar, ute till sjös i S!wgerack i trerefYad 
märssegeis!iUllje, kom en mörk hösinatt oklar för en fiskar
båt, som der låg ti ll anlwrs på 70 famnnrs djup, och till-
skyndade den någon skada. Billens laelerna, wm förmä rk
tes på någ ra kabel lä ng d ers afstilnd, vid pass 112 tids-minu
ter före lwliisionen, pl lä bog, !ändes ej föa än fara syn
les för handen att bål \)11 slnille bli öl\erseglad. Vanadis 
gjorde 3,, knops fart, och, som afdrirten i den kulijen må
ste varit minst 2 streck, och hon, forlsiittandc bidevind, än
dock gick för om Mteu tiils tless all, genom skrofvets press
ning mot båtens nnlwrlross, denne sl\ö t för öfver och kom 
o\il<tr fiir fr rgat!ens iär ill f!~lliil. :' <l !Jorlic~ lanternall fdn 



början varit synlig vid pass '!l streck i lä. Utan hinder af 
författningen kunde ljuset likaväl kommit från en "Warrior" 
eller annan Vanadis, som från en båt, och, om så hade 
varit, hade hinder funnits ytterligare ett streck i lä, eller 
sil, att om Vanadis hållit af genast, skulle hon fallit minst 
3 streck fiir att komma akter om. Warrior är praktiskt 
bevisadt behöfver 5 mil säger 50 kabellängder - rör 
att vända fördevind under segel; Vanadis, blott något 
mer än hälften så lång, i 3-rel'vad mi.irssegelskultje, göran
:J,, knops fart, är ej heller som en ridhäst, alt man blott 
drar på tygeln oclt den viker; hon fordrar alltid några 
ögonblick och kanske minuter för att komma i fallning . 
Om hon var tre kabelliingder ifrån då ordern hade gifvils 
"upp med roret", så hade hon på första minuten, innan ro
ret verkat, förminskat elislansen till 2 ~, och då torde på 
fullt allvar kunnat siitlas i fråga, huruvida ej, i stället för att 
gå al1.ter om med 6 a 7 knop, som farten ökats till efter 
afhållningen, det ej hade varit siikrare alt med sakta fart 
försöka komma i lofvart. Val~thafvande ofl'icern, riktigt 
misstänkande det vara en fiskarbåt, om än i ovisshet, af 
uppgifna skäl, hnruvida den ej var under segel, fortsalle 
hellre sin kurs. Fiskarbåtar hafva sällan boglanternor, 
utan visa lanterna eller bloss, och om än de svenska, som 
af båtens besättning uppgifvits, under segel ej visa något 
ljus utan sjelfva hålla ur viigen och sålunda underkasta 
sig all risk, så är ej förhållandet detsamma med en<reJ-

" ska och holländska, som, i synnerhet de seclnare, äfven be-
söka dessa trakter. Att ej vaktharvande officern under så
dana omständigheter vidtog en åtgärd hvarigenom han kun
nat icke mindre sänka det andra fartyget, än ock tillfoga 
eget betydlig skada, borde väl ej kunnat läggas honom till 
last. Om det ej var båten, som genom underlåtenhet att i 
föreskrifven tid tända och, fritn en plats hvarifrån den kun
de synas mellan sjöarne, vi:m sin lanterna, var orsak till 
påseglingen, sit borde viii fallet fått rälmas till deras tal 

som lwmma tl!Ider ett ,. parliceps crimiJJis'' - och dock 
hur l y der utslaget? J 0 : 

"Ehuru upplyst blifvit, alt lanterna ombord pl "Fur
sten··' ieke blifvit på sätt vederbordt redan vid solens ned
giing Länd, utan visats "först erter det att fartygen till hvar
anrlra kommil i det liige alt fara för Fursten att af Vanadis 
bli!\a på~eglad synts vara för handen, fann krigshofrätteu 
chefen och vaktharvande oflicern förvun ne aH genom förhi
seende ar gällande föreskriner rörande fartygs signalering 
harva vållat omborclläggninge11 ; i följd hwmf och ehuru 

Ituarken che(en eller vaktlw(vande officern fillit lwmr.na sig till last 

försummelse eller vårds löshet af beskaff'cnhet alt böra /ör den ene 

eller andre ansvarspåföljd medfora" krigshofrätten fann "chefen 
oeh Yakthafvande officern icke kunna undgå att gemensamt 
eller hvilkendera som gällda gille, godtgöra ej mindre re lH. 
och kronan för ombord å fregatten från fiskarbåten sprung
ne liskares vistande å och landsättning från fregatten " "än 
äfven" den dem tillskyndade förlust". 

Krigshofriillen medgil\er atl någon försummelse å Ya
natlis sida fanns icke! - Orsaken till olyckan må väl 
derför kunna [(allas "slump"! -- I förra fallet var orsairen 

"försumlighet", följden blef: Ingen ersättning; uti delta -
orsalien; "slumpen", fäljden : betala. De från "ansvarspåföljd" 
till följe af "fönummelse eller vårdslöshet" frikallade blel'Yo 
ålagda ersätta med en summa som i detta fall låg inom 
deras förmögenhetsviikor; summan var i detta fall ej 
ruinerande för dem det träll'ade, men domen kunde ej gö
ras beroende af summan, slumpen kunde likaväl ha gjort 
all ersättningen nått höjden af en ansen lig förmögenhet, 
som, derest den funnits, ej hade !emnals orubbad. 

Af Tidskrift i Lagstiftning m. m. hvarur detta tagits, 
inhemtas, att tre af krigshofrättens ledamöter pröfvade räll
vist frikänna såviil chef som vaktharvande officer. Tidskrif
Len uppgifver icke hvilka dessa voro, men vi älska alt tro, 
dc \Ol'O lre af de fyra Slllll rcprcscnlcrat fackinsigtcn, OCh 



att det siiiedcs var ordföranden, två högre militärer, ett 
1\rig,;ho frälisråd och den fjerde sjöoll'icern so111 utgjorde ma
joriteten, och dl't är ock derföre vi til!fiirene uttalat det an
lagall de, alt i ett ·mal li kt "Amazon- Osprey", lagklok
hetens -·· ej yrkeserfarenhetens dermed knutna men in g -
hos den sven>;w. sjökrigsdomstolen skulle gjort sig: gäl
lande. 

Alt en tjenstcman som beträdes med och öfverbevisas 
om bro tl wm ej äro svårare iin försummelse eller v;lrdslöshet, 
s}\a\1 vara fiirdig att umgäida detta med det straff som lagen 
åWgger ii r natllrligt, häri är icke något störande för yr
ke5kärieken, men at t - som vi tro oss ha visat - han 
äfven ar !c~ ~en frikiind tum fällas till ersättning för af om
ständigheterna orsakad skada, må vara huru stor som helst, 
detta är i h1jg grad nedslående ; dock mindre för oss sjelfva 
såsom individer än !·ör ele n tj enst vi älska Chefen å Va

nadis, ehnru han ej var på däck då sammanstö!mngerl 
slwdde, dtimLlc~ gemensamt med vaktha!\'ande otricern emedan 

han wr der nilr ljuset rarsiwrides! H vi lken moral skulle vi 
hemta hitrar för tjeJEten? Jo att en chef, som har något att 
förlora, heldre sknitc slanna i sin kajuta, utsättande sig för 
Idander och slmlr for urakllålenhet alt göra sin skyldighet, 
iin äfventyra sitt och f:.in familjs oberoende genom alt hän
delsevis vara på däck d;l en seglare upp läckes med hvilken 
en otydlig förfa ttning eller annan omständ ighet bringar far
tyget uuder hans kommando i koilision. 

Vi tillåta oss ej tro att sådant kan hända en svensk 
officer, men vi skola icke derför låta afskräcka oss, utan 
förlila m;s derpå, alt Sverges regering, icke allenast skall 
medverka tilllösningen af elen rätta principen för styrnings
reglor till förekommande af ombordläggning, ulan att den 
ock, da fö rslag tiil ny krigslag framlägges till antagande, 
skall tillse, gemensamt med den andra statsmakten, att den 
nya lagen ej innehåller stadganden som mot obemedlade 
iirv mal\lli'i~n . rner!nn de mnl flen ~nrn n ~(!ot ii::r.rr, verk;< 

hinderligt för ljenstens ~an na väl ; p.i. s::um::a gång som, att 
forum för sjökrigsm~l bl ir så sammansatt af yr \wsinsigt och 
laglmn skap förenade, alt såväl undersökningen bl i1· ostörd 
af disciplinära oformligheter såsom nu , samt "skyld ig" eller 
,,. k k Id. " k lC e s y rg oromer att ull alas ar tl er l.i il ful lt kompetenta 
personer. 

~?".,.-. .,., - ... ___ • 

Sammandrag af Ko ng!. Bre!', Föl'ordningar, 
Generalonlel' m. m., utgångne från Sjö

fö I'S varsdcpa1·Lcmenlet. 

(Kong!. Bre f) 

Nov. 5. Mörsare fartyge t "Eolus" skall ap leras för bruk Yid 
sjömätningar. 

, 12. Chefen å korvetten "So rrköping" unde r dess sed
naste expedition lilldelas, i anseende tiil rådande 
dyrhet uti af korvetten besökta hamnar, en gra
tifilwtion af ,1 000 rdr rmL, oeh öfriga å konet
ten kommenderade officerare oeh underofllcerare 
med vederlikar få beräkna den dem reglements
enligt tillkommande förhöjning i f.jöailon ingen 
från och med den 31 :sta i stället för 61 :s la dagen 
efter den, då korvetten afseglat från Öresund eller 
sista svenska hamn, som enligt ordres an lupits. 

(Genera lorder.) 

Dev. H. 1\anonångsluparne "Alfhi ld" oelt "Sigritr' slwla 

afrust<1s oeh uppliiggas. 



Dec. ·IG. 

" 
16. 

" ~L 

Undcrli.ijlnantcn Yid K. Ilatlan C . . A. iii. Ujnlham
mar beviljas 3 månaders tjenslledigheL från oeh 
med den 'i niistkornmande Januari att vistas in
om ril\et. 
Majoren 'id K. skärgårdsartilleriet och riddaren 
O F. Kretiger tillåtes att uneler hans den 1 näsl
kommande Januari infallande semester vistas ut
rikes. 
U nderlöjtnantan vid K Flottan H. T. W erling tilla
les att under hans elen ,l ni.istkommande Januari 
infallande semester vistas på ångfartyg å ut
och inrikes farvatten , för att praktiskt inhemta 
fmgmaskiners skötsel. 

, 2L K. I\'1. har befallt att "Ändringar och Tilltigg 
uti Exercisreglementet för regementena till fot" 
af elen 24 Mars och anbefalltia till ellerrättelse 
genom generalordres af d. 28 Mars 1867, skola 
~ iJven för K. flottan och skärgårdsartilleriet lända 
till efterrättelse i dc delar som för niirnnde kå-

" , 
G)'"' 
~l. 

3L 

rer kunna vara lämpliga. 
Augkorvellen "Thor" skall afrustas och uppläggas. 
Dc å allmänna indragningsstaten från och med 
den 1 i nästa månad öfvertlyt!adc maskinistofli-
cerarne lwptenen och ridd. E. Sasse samt kap
tenen och ridd. B. Jouzon skoJa tillsvidare fort
fara alt bestrida deras nu innehafvancle tjenste
åligganden med åtnjutande af nu medgifna ar
vodes- och boställsförmåner. 

~ 3·1. Sedan IC. J\'l. i !H"ef af den 2~ September inne
varande år nådigst stadgat, att vid mariningeni
örstatcn: 

öfvcrdirektör har öfverst.e rang, 
Direktör öfverstelöjtnants, och 
ingeniör kaptens (kapt.-löjn:s) rang, 

.lwr K. M. tillika befallt, alt niimnrle cmhets- oclt 

Dec. 3·1. 

tjenstcmän skola tillsvitlare L i bch[dla sina nu va
rande uniformer, med undantag af mössan, som 
skall vara till form och gradbeteckning m. m. 
lika med den för K. flottan s offleerare faststiillda, 
med hu!\uclbandct af snut sammet ofvantill kan
tadt med en smal gulclpassepoil; samt att de ii 
ärmarne må bära samma slags gradbeteclming 
som för K flottans lälwre är faststäl!d. 
Af mariningeniörsstatcn placeras pä Stockholms 
station: 
öfverdirektören m m. J. C. A. d 'Aill~', 

direktören m. m. J. H. Forneli och 
ingeniören E. O Toll; samt på Carlskrona station : 
Direktören m. m. J. V. Gjerling, samt 
ingeniörerna H. A. Grahm och O. Hult. 

Fö1·ändl'ingar inom Sjöförsvarels kårer 
och sta !el'. 

Be(urdring : 

Den ·17 Dec. '186 7. Till kapten i flottans konstruk
tionskär : kaptenlöjtnanten A1. A. Gynther : till kaptenlöjtnant: 
premierlöjtnanten E. A. Pihl. 

Den 3 ·l Dec. Till underlöjtnanter vid flottan : utexa
minerade kadetterne A v: S. von Franeken och C. G. von 
Diedericlts Till ingeniör vid lots- och fyri nrättningen : ex
tra fyringeniören G. E. Höjer. 

Ö{verflyttninr;ar : 

Den ,17 Dec. 1867. Till chef för Gottlands fördelning 
ar södra lotsdistriktet: l<aptcnlöj lt}antcn i nattans konstrnk
l ionsk<'1r K A. Pihl . 



J)ito Jilv. Från och med ~868 års början 
M\erilytlade på allmänna indragningsstaten, 
af konstruktionskåren: ufverslen och sekundchefen A. G A. 

Ljzmgstedt; kap l enen J. F: Ringheim; kaplenlöjLrianlerne lll. 
A. Gynlhcr, G. C Witt och (; 111 . C. af Borneman; prem ier
ll\jlnanlcn A. O. Trygger. 

Af l\Iaskinistoflicersslaten: kap!enrrne vid fiollans me
kanisl< a kår E. TV. M. Sassc och B. J. Jon zon. 

Dito dito. Från och med 1868 års början, 
ö!\ erfl ytlade ti ll marin-in.qeni.örs-stalen ovh utnämnde : 

till direlolöre1· : 
majoren vid fl · ttans mekaniska kår .J. C. A d'Ai l!y : kap
tenlöjtnanten vid flottans lwnslruktionskår .J. 11. Fomell; samt 

! il l ingeniörer : 
kaptenlöjlnflnlen vid flotians konstruktionskår J. V. Gjerfing; 
prcmiei'iujlnantcn Yid samma kår E. O. Toll; sekundlöj!nau
ten vid samma kår 11. A. Grahm och underlöjtnanten vid 
flottnus mekan iska kår O. IJult. 

Förordnanden : 

Den n Dec. H)67. Alt vara öf,·crdirektör vid marin
ingeniörsslalcn: direktören J. C. A. d'Ail'y; alt tillsvidare 
förvalla Jircl\lörscmbete: ingeniören J. V. Gjerling. 

Den 'IG .Jan. ,i868. Till ingeniör vid mariningeniors-
staten : l'örcståndareu för meknniska verkstaden i Oscars
hallln G. W. Svensson. 

Dito dito. Att tillsvidare förrätta ingeniörs-
ljenst vid. mariningeniörstatcn: löjtnanten Yid skär!1;årdsar
W!eriel .J. L. Fry!rlwl,n . 

~~· . . - . --
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