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Om varningssignalet• för stot'mar. 

l?ör ett land med stor kust, många l1amnar för

sjO'if·lende fartyg och Yiclshäckta fiskerier, är det af hög 

sta vigt att kunna förekomma haverior och olychhändel

ser till sjös, genom på förhand lomnad unclerriittelse till 

sjöfarande oeh kustbor om den väderlek, mr.n har att Viinb. 

:Många af dessa män hafva väl under lflng erfarenhot lärt 

sig vissa märken till förlindringar i väderleken, men man 

vet, att dessa marken slå ickE' alltid in, och att vetenska

pen behöfver lemna all möjlig hjelp till det svåra stu

dium af vindar och väderlek. 

:Mångåriga försök hafva i detta afseende företagits i 

England, Holland och Prankrike, och det kan vara skäl 

att efterforska, hvad mål man dr,rvid hittills uppnått, 

samt hvilka medel dertill befunnits ändamålsenligast. 

Första tanken på att gifva underrättelse om annal

lmndo stormar kan tvifvelsutan härledas från det faktum, 

att några af cle svåraste stormar som förekomma, Vest

indiens orkaner, fortgå utefter bestämda bano1· När en 

orkan först märkes1 är det vanligen på en af lovarts öar

na, såsom · S:t -TJ!qmas eller Antigua. Den hemsöker 

efterhand S:t Do·n;'ingo, Bahama-öarna, kusten af För

enade staterna, och går slutligen ut till sjös, efter att 

ha beskrifvit en något så nLir parabolisk kurs. 

Så snart det är kändt, att en sådan storm nått ame

rikanska kusten, der telegrafkommunikationer finnas ut

med dess kurs, kunna underrättelser om den sändas på 
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fö rhand, och sålunda kunna sj lifarande i afhlgsna hamnar 
nunas att .bereda sig på dess ankomst. 

De flesta stormar, deremot som kännas i England, 
kom ma öfi'Or Atlantiska oceanen till Europa, så att <l et 
icke tir möjligt att i vestligasto hamnarna få underrätteho 
om att en storm börjat n:'lgonstädes , innan elen uppnått 
engelska kusterna. ]'öljaktligen är man der tvungen att 
!'öka efter andra tecken, och i do flesta fall saknas lyck
ligtvis icke sådana. Att tydn. dom rätt är det göromål, 
man der måst taga om hand 

Historien om det system till varning för stormar, 
man följt i England, är i korthet följande: .Kär meteoro
logiska departementet af "Board of Trade" (Handels
kollegi um) inrättades år 1865, blef amiral Fitz Roy ut
sedd till chef clervid. Han hade uneler hela sin lefnacl 
studerat väderleken, och derföre började han genast att 
vända departementets uppmärksamhot på forskningar rö
runde väderleken vid engelska kusterna, hvilket ämne 
ntlstan uteslutande upptog haus egna tankar. 

Vid det möte, som British Association höll år 1859 
i Aberdecn, framkastades ett förslag att begagna tele
araforna för att samb och meddela underrättelser om 
o ' 
stormar. Förslaget omfattades med värma och en komite 
tillsattes att ordna utförandet. 

Skoppet "Royal Charters" skeppsbrott samma höst 
utanför Anglesey ökade ifvern för detta ämne, och efter 
en omsorgsfull undersökning om denna storm, utgaf Board 
of Trade resultaterna i sina handlingar. 

Sedermera afo-af British association sitt utlåtande o 
om stormsignaler i försigtiga ordalag, hufvudsakligen för-
ord ande, att en plan skulle försökas, för att meddela från 
en ort till en annan, när en stann uppstått. 

Vid samma tid skref Le V errier såsom chef för 
Paris' observatorium till engelska astronomernas förman, 
mf'd fiirslag till intorJH'It.ionrl rnedverlmn till samrna före -

tag, nemligen att observera en storm , så snart den för
märktes vid kusterna och meddela underrättelse derom 
till de hamnar.. den kunde komma att hemsöka. Såle
des var intet slags förespående i början afsedt. 

Men amiral Fitz Roy var likväl icke nöjd med 
detta system, och han började ersätta det med on plan 
att förutsäga eller "förutse", som han kallade det, först 
stormar tre dagar förut och sedan väderloken för två 
kommando dagar. 

För att samla underrättelser uppgjorde han med tele
gmfkompanierna att l:'l ta verkställa observationer medelst 
deras tj enst8män på olika stationor öfver hela landet. 
De försågos med instrumentor dortill, och en signalbok i 
siffror, hvilken sedermera nästan icke behöft någon för
ändring. Amiral Fitz Roys varningssignaler framförde en 
bestämd underrättelse, att en storm från bestämdt väder
streck troligtvis skulle förekomma inom 3 dagar på det 
ställe, der signalen var hissacl. Han oegagnade tiH 
signalering de bekanta konerna och kulorna. Detta 
system af stormsignaler började användas i Februari 
1861 , mon väderleksförutsäge lsorna syntes först i 
Augusti samma år. De sednaro tillkännagåfvos endast 
genom tidningarna och allmängjordes icke medelst sig
naler. 

Ehuru en del vetenskapsmän allvarligen betviilade 
nyttan af det sålunda antagna systemet, fortgick det lik
v~l utan hinder till amiral Fitz Roys död år 1865, hvar
efter en komite förordnades att undersöka meteorologiska 
departementets tillstånd och arbeten, hvilken komite 
kraftigt afböjde det system man följt. När slutligen 
Royal Society (V etenskaps-akademien) beordrades hafva 
inseende öfver nämnda embetsvork, afslogs utgifvande af 
stormvarningar, hvarföre de år 1866 upphörde. 

Snart efteråt ankommo frå~ flera hamnar ansökningar, 
att dessa förutsti gelser måtte fortsättsas, och frågan före~ 



kom oupphörl1gt inför parlamentet. Till slut Lcgänle 
Board of Trade i Maj 1867, att någon underrättelse om 
annalkaude stormar måtte afgifvas af komiten, såsom den 
~<jolf fann lämpligt. Detta Lcviljades, så snart en bcl1örig 
inspektion af stationerna Llifvit företagen, mon uppgaL 
skola inskränka sig till meddelande, när en storm dl(•r 
stor rubbning i atmosfcrcn inträffade på någon del af 
engelska kusterna. 

Efter några månader inkom dock från den då i Dun
dec församlade British association enträgen uppmaning 
att Fitz Roys systom måtte åter upptagao<. 

Från början af år 18G8 följes följande system: 
Rapporter afgifvas från 42 stationer, hvaraf 18 en

gelska, 13 på Europas fasta land och l på N ewfound
land. Några af de förstnLlmnda kunde med fördel uteslu
tas, så att andra stahonor i stället kunde inrättas på 
nordvestra kusterna af Skottland och IrlanJ. De 
utländska statinnerna äro med biträde af fran~ka au k
toriteterna ordnade ganRim frikostigt. Undcrrtlttelserna 
fortskaffas medelst telegrafering. Innan varnings:;ignaler 
kunde afgifvas, måste stationerna inspekteras, h vilket 
utfördes 1867 ooh befanns af högsta behof påkallndt, ty 
en del tjenstemtin hade af brist på instruktion placerat 
sina instrumentcr origtigt, observerat orätt o s. v. så att 
man fann det hafva varit holt enkelt omöjligt för någon 
menniska att hafva dragit rigtiga slutsatser om väder

-leken , från de dertill lonmade materialier, som stodo 
till amiral Fitz Roys förfogande, Från dessa 42 
stationer emottagas vid hufvudkontoret uppgifter pä 
observationer, gjorda dagligen kl. 8 f. m. och lla
rometerafläsningar, bgna kl. 6 e. m. förrgåPndH 
afton, jemte rapport om rådande väderlek och storka::;te 
vind under det förflutna dygnet. Ihad man sålunda el· 

l1åller är icke mycket fullständigt, men dock Lättre äu 
intet. Likväl skicka några af de vigtigasto stationerna 
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äfvon oftPrmiclcbgsrappor ter. Genom fel Yid tclcgraferiu
gon uch uhkhoter emellan rapportema förorsakas mycken 
olugenlwt och ofta upprepande af tclegramer eller dcraf 
±'uranL:LkL lm'lvexling. LikvLll skulle det vara alltför kost
samt att underhEilla flera och noggrannare rapportörer, 
samt att infordra uppgifter, såsnart vigtiga förändringar 
förekununa, isynnerhet nattetid. 

Sl'dan man fått ofvan nämnda bidrag rörande Ylidcr
lebJiirhållandena, blir nästa göromål att utdela dem till 
allmänheten. Den dertill använda signal är den kula, 
som under amiral Fitz Roy begap;nades, hvilken hissas 
på 100 stationer långs kusterna. Den underrättelse, som 
moclJolas, är helt enkelt tillkännagifvandet, att störande 
inverkan på atmosferen förekommit någonstädes vid ku· 
sten, men uttrycker ingen gissning·, att detta förhållande 
skall förorsaka storm på det ställe, der kulan är hissad. 
Meddelandet sändes hvarje gång till sådana ställen, som 
anses deraf kunna hafva gagn i men dc, som emottaga 
underrättelserna, få deraf draga sina egna slutsatser, 
om en storm skall träffa dem eller icke. Likväl söker 
man att bilda deras omdöme om väderleken genom cirkulä
rer och "Handledning för Piskeribaromotrar", h vilka 
skrifter rikligen utdelas i äfvenså utlånas till småhamnar 
gratis fiskeribarometrar såväl från Meteorologiska konto
ret som från Lifräddnings-sällskapet. Derigenom ulir den 
på sjöfolket beroende befattningen dervid icke mycket 
svår, isynnerhet i betraktande af dessa mäns vana vid 
att efter egna observationer bilda sig en mening om den 
väderlek, som sannolikt är att vänta. Genom signalen 
underrättas dc endast, att de hafva ytterligare anledning 
att vara försigtigc. 

Signalen förblifver hissad under 36 timmar. Likväl 
menas dermed icke, att en storm skall utbryta inom den
na tid, utan endast att vädret inom 36 timmar troligen 
blifvit stadgadt. 
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Hvm·je meddelande, som föranleder signals lrissandt', 
medför orsakerna till denna befallning. Sjelfva med
delandet bör blifva och blifver ofta anslaget på signal
stången, der kulan hissas. Dessutom kunna hamnens 
tjenstemän, om de önska, erhålla underrättelse rörande 
förut observerad viiderlok enligt de dagliga rapporterna, 
hvaraf en kopia kostnadsfritt sändes till den hamn, 
lwarifrån begäran dm·om ingår. Som det likväl vore 
omöjligt för en hvar att gå upp till signalstationen att 
läsa telegramet, har en af tjenstemännen uppfunnit en 
semafor, som vid första ögonkastet visar vindens rigtning 
och styrka och stället, der den då blifvit observerad. Den
na apparat har försökts ett år vid London, Liverpool och 
N. Shields, utan att man kommit till bestämd äsigt om 
dess nytta. 

Vanligen framgå stormarna ostvart, och som bevis 
derpå må nämnas en berättelse afgifven från Hamburg 
angående resultatm·na af de telegraferade varningar, som 
dit sändas från England. Under år 1868 skickades dit 
37 underrättelser om inträffad storm, af hvilka 19 åt
följdes i Hamburg af storm, 9 af stark blåst, G af ingen 
förändring i väderleken och enelast i. 3 fall var stormen 
ankommen, förr än varningen nådde fram, men det var 
då ostlig vind. 

För att gifva tillfredsställande varning för stormar, 
måste man känna 3 omständigheter: 

l. Tecknen till deras annalkande, angifna genom 
instrumenter och kännemärken ; 

2. Rigtningen, h vari de framgå ; 
3. Med hvad hastighet de röra sig. 
Om någon af dessa vigtiga uppgifter saknas, är man 

helt och hållet förvillad; och det åtgår någon tid att för
vissa sig om de båda sista förhållandena; hvarföre, om 
man icke kan få en djupare insigt i atmosferens allmän
na rörelser, än man kan erhålla genom telegram från 

ett håll, har man it.:ke stora utsigtur att kunna på för
hand bedöma blifvande väderlek. 1\Ian behöfver dertill 
kunskap om samtliga observationer, tagna på ilera 
stationer. 

Ibland de vigtigasto steg för att nöjaktigt kunna 
studera väderleken, är uppställanclet af en lag för vindens 
rörelse, såsom in verkande på ailäsningar på barometern. 
En sådan har frarnstälts af professor Bnys Ballot i 
Utrecht på följande sätt: 

Stå med ryggen mot vinden, så skall barnenetera 
på venstl·a sidan visa lägre än på den högra. 

Denna lag har i sådan form ingen förn tsägando 
egenskap, men om don användes omvilndt, kan den in
nebära sådan mening. Derpå grundas den uppgift om 
väderleken, som afgifves i Holland, hvartill begagnas 
en apparat, kallad aeroclinoscop. Den består af en rå 
på en mast, så inrättad, att den kan vridas åt alla håll 
och toppas i hvad lutning som helst, för att motsvara 
den olikhet i barometerafiäsningarna, som observerats 
någon viss dag i Holland, och utvisa den direktion, 
hvaråt olikheten förekommer. Om man då sbller sig 
midt för apparaten med elen lägre rånocken till venster, 
så skall man hafva ryggen vänd emot den vind, som 
blifver rådande för dagen. Som det är något svårt att 
begagna den, har apparaten icke blifvit antagen i Eng
land, men principen, hvarpå den grundar sig.! användes 
der i vidsträeld mån vid telegraferande af väderleks
förhållandena. Man samlar uppgifter från de 4 statio
nerna vid Nairn, Valencia, Rochefort och Helder, hvil
ka utgöra hörnen af en fyrsidig figur vm 600 eng. 
mils · diagonaler. Såsom resultat har man funnit, 
att när barometerståndet skiljer sig O,G tum inom denna 
yta, är det 7 fall mot 3, att vinden innan nästa morgon 
skall uppnå en styrka af 8 på Beauforts skala; eller 
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bvad vi kalla storm, vid 3 statiom'r inom denna area 
' samt att rigtningon blifvor nog:grannt efter lagen. 

A andra si<lan k:m man antaga 9 mot l , att ingen 
storm inträffar, som icke nftgra timmar förut gifvit sig· 

tillkänna genom ruubningar i atmosferen, dem barometer
afläsningarna angifvit. 

Denna i hög grad praktiska princip har visat sig 
ganska nyttig. l\'Ian kan dcrutaf med någorlunda viss
het känna, hvad vind troligen skall blåsa under loppet 
af dagen och derutaf hvad fara, man har att snarast be
reda sig för. Deraf uppgifves iclre, huru snart stormen 
skall utbryta~ men deraf framgår, att om afl.äsningarna i 
l!'rankrike äro mycket högre än de äro i Skotland, be
höfver man icke befara ostlig blåst. 

Såsom_ ett exempel på, huru man begagnat denna 
princip, må anföras telegraferingen med assuradörerna i 
IJiverpool, så snart baromet()rståndet inom den uppgifna 
arean skiljer sig O,c, tum. Derigenom få assuradörerna 
und err[ittelse, innan rubbningen i atmosferen blir allvar
sam. De få dagligen telngramer, till dess förhållandet 
utvisar att jemvigten ttr återställd, så att de må veta, 
hvad som tillstundar i deras omgifni.ng. På lika sätt 
fortgår telegrafering af stormvarningar till Holland, Ham
burg och Norge, så att en underrättelse meddelas, när 
lufttrycket uppnått en viss oj emnhet, utan afseende på, 
om någon storm utbrutit eller ej. 

D etta system säger oss likväl endast i allmänna tor
mor, att det är anledning att vänta oväder, men angifver 
icke, hvarost det kommor att bli'tsa hårdast. För att 
lokali sera det som tillkännagifves, söker man att 
triangulera arean för observationerna, likasom vid 
mätningar, samt att beräkna de dagl iga barometer• 
differenserna utefter alla de lin ier, man sålunda erhåller. 

Dessa differenser reduceras medelst faktorer, och man 
kommer sålunda till någon uppgift om vinden med tern-

lig sannolikhet. Sydvestliga vindar äro säkrare att följ a 
dessa tillkännagifyanden än andra, mon norelvostliga bruka 

isynnerhet afvika dorifrån. 
lVled dessa principer i minnet, må vi tillse, huru 

de skola användas. Det första tecknet ti.ll on annalkan
de storm är vanligtvis ett barometerfall på Irlands vest
kust. Detta förorsakar en lutning på apparaten från öster 
till vester och angifver sydlig vind, hvilkon är känd som 
vanliga begynnelsen till en storm i England. Om man 
då finner, att barometern fort faller vicl Valencia och att 
de Skottska stationerna följa med, under det att afläsnin
garna vicl Rochefort fortfara att vara höga, kan man med 
visshet inse, att vinden skall clraga sig vestl ig och tro
ligen till nordvest, i hvilket fall ståndet i Valencia ha
stigt återtager sin ställning. lYien om fallandet vid V alen
cia följes af ett hastigt fallande vicl Penzance (vid cana
lon ), medan do nordliga stationerna förbl ifva ostörda, är 
det antagligt, att vinden blir nordostlig på östra och norra 
kusterna af England. 

Innan ostvind kan blåsa, måste trycket i :B'rankrike 
vara mycket mindre än i England. Detta kan åstad
kommas, antingen genom att barometerns nedgående 
fortgår tvärs öfver Frankrike, (hvilket då vanligen sker 
vesterifrån), eller genom ett lokalt barometerfall der

städes. 
Den uppgifna regeln af Buys Ballot hjelper likväl 

icke att bilda ett omdöme om de förändringar, hvilka 
kunna pågå utanföre gränserna af den area, som betäc
kes af de utförda observationerna, och att sålunda förutse, 
hvad som komma skall. För att göra det, måste man 
sorgfälligt granska de atmosferiska förhållanden, som 
hafva föregått de svåraste stormar, och efterse, om man 
kan upptäcka någon likhet emellan dem, som på något 
vis kunde väcka blott en misstanke om ett förhållande 
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emellan orsak och \·orkan af dessa omständigheter, och 
de stormar som följt på dom. 

Genom upprättande af dagliga kartor märkte man 

snart en viss följd af väderlek upprepad. Detta, huru 
intressant det än förefaller, är blott hvad en hvar kan 

vänta, som någon längre tid uppmärksamt följt väder
lekens förändringar. Icke derföre sagclt likväl, att der 
finnes någon bevisad återkommande likhet i väderlokens 
skiftningar, utan man får i dylika fall, för att styrka 
sina antaganden, töja dem på åtskilliga håll. Likväl 
märkte man vissa märkliga atmosferiska förhållanden 
näst före den svåra stormon i .T anuari 1868, h vil
ka upprepades elen 8 December samma år och efter
följeles af en dylik sydlig storm, ehm:u icke fullt så hård. 
När helst man märkt samma märkliga förhållanden, har 
man kunnat vara temligen viss om, att en sydlig storm 
eller åtminstone stark vind skulle komma inom 2 dygn. 
Ibland 24 sådana anmärkta händelser, åtföljdes 12 af så
dan storm inom 48 timmar, 4 af storm genast, 7 af hård 
sydlig blåst och l hade inga följer. Detta är ganska 
tillfredsställande och kan troligen leda till nyttiga resuJ
tater i framtiden. 

:För att fullfölja denna eller andra mdoorologiska 
fd'tgor, fordras en stor mängd materiaher genom obser
vationer, och isynnerhet sådana, hvartill man kan sätta 
största tillit, hvilket icke alltid är händelsen med under

rättelserna om väderleken vid telegrafstationer, isynner
het som ganska få dagliga observationer göras der. 

Första afsigten var derföre att åtadkomma fortgåen
de observationer, oberoende af påpassande, medelst sjelf
registrerande instrumtlnter, nemligen en barograf och 
thermograf, hvilka medelst fotografi utföra alla förändrin
gar, samt Robinsons anemograf, som mekaniskt utmärker 
sina observationer. Såclana instrumonter hafva blifvit 
uppställda på 7 stationer, valda med afseende på sina 
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geogmfi::dm lägen, m'mhgcn Kow, Falmouth och Stony
]mr.;;t i .England, Armagh och Valencia i Irlancl samt 
Glasgow och Aberdeen i Skottland, mon en ytterligare 
station i nordligasto delen af Skostland tir af högsta bo· 
hof påkallad, när tillfullo gifves att kunna under· 

hålla don. 
Likväl är det en allvarsam svårighet, som möter vid 

behandling af landobservationer, de må vara utförda hu
ru noggrant som helst. Detta är att vinelen icke i 
land blåsor precis rätt, bvarkon till rigtning eller styrka, 
såsom jemförolse med observationer till sjös ut\-isar. 
Observationer på kusten, såsom vid V alencia ocl1 Falmouth, 
uppgifva mycket starkare blåst än de inuti landet, såsom 
vid Kew och Stonyhurst. H vad rigtningon beträffar, så för
orsaka landets hlge och skogarnas str~lclming vissa orogol
bundenheter och hvirfl.ar. Dessa vigtiga brister kunna en
dast minskas genom att öka observationsorternas antal , 
hvarvid man förvilntar sig hjolp af enskilda ousorya

törOl'. 
Det blifvor till slut hufvuclsakligen på o bservatörcr 

till sjös, man måste förlita sig, för att få uppgift om vin
darna, och isynnerhet på seglande fartyg, der man icke 
är underkastad de störande verkningar, som inverka på 
observationer i land, om än så noggranna. 

Meteorologiska departementet har hlifvit inrättadt 
hufvudsakligen för undersökande af hafvets meteorologi , 
och således förväntar det sitt mest verkmmma bistånd 
j att samla nya materialier, af befälet på flottan och på 
handelsfartyg. Omsorgsfullt utförd::t och noggrant anteck
nade observationer äro de första och vigtigaste bidrag 
till undersökningarna om lagen för stormar och åstad
kommande af tillfredsställande telegrafiska meddelanden 

om väderleken. 
I vårt land göras visserligen on mängd ganska in

tressanta observationer och iakttagelser om väderleken, 
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hvarom meddelanden sko med utbudska obsenatarior och 
hvilka jemte vissa derifrån hemtade uppgifter allmän~öras 
geno~n en. och annan större tidning, hvaraf de sjöfarau
do hkväl ICke torde draga någon nytta. Det enda som 
för dem blifvit gjordt, torde vara, att uppgifter om vind 
och väderlek vid Öresund och Simgen dagligen all
mängöras vid nttgra hamnar på Sverges och Danmarks 
kuster. Då man emellertid nästan hvarje månad finn or 
fartyg och fiskarbåtar hafva gått förlorade utanför sven
ska kusterna genom oväntadt påkommen storm, så skull e 
dot vara önskvärdt och för såväl landet som elen enskil
de kustbon af stort gagn, om de anvisningar man hittills 
fått, huru stundom vindar och varningar för storm ar kun
na på förhand beräknas, bl efve allmängjorda p5 ett sätt, 
att äf d 1 "ld d ven on o }l a e fiskaron eller kustfararen ckraf 
kunde inhemta, när det vore vådligt för honom att lem
na hamn. 

Om blott några menniskolif derigenom blefve rädda
de åt familjerna och samhället, så skulle dot arbete och 
de kostnader, man dertill uppoffrade, vara väl använda. 

G. 

.. 

Biksdagsprolokollet öfvcr 2:a Kammarens 
ölverliig?;ning den 5 Mnj 1869 ang. Kongl. 
:VIaj:ts nådiga p!'oposition om befrielse för 
Komrncndörkaulenen i and1·a klassen vid 
Kong!. fl o l Lan C. J. F. Katle fl'ån honom 
ålagd ersällni ngsskyldighet, i följd af ång
lcnvellcn Orädds l'öl'olyckande på Engelska 

kusten. 

Herr Björc!r: J ag erkänner att jag för min del hyllar 

den uppfattning, att i en fråga af denna beskaffenhet, 
hvilken gäller eftergift af statens rätt på grund af fel i 
tjonsten, alltid måste finnas någon särskild omständighet, 
hvarförutan sådan eftergift ej bör rnedgifvas. Förhållan
det kan i viss mån jemföras med den nåderätt, som till
kommer Konungen i brottmåL I.Jiksom nåden ej får va
ra godtycklig, så må ej heller en sådan eftergift som don 
ifr:'\;;avarando ske utan goda grunder. Don måste antin
gen bero ch·raf, att lagen ej lrnn vara sådan, att dess för
utsättningar fullt motsvara de särskilda förhållandena i 
målet, eller att någon om~tändighot förekommit af don 
art, att den icke egTIP.t sig för bedömande af domaren, 
mun dock kan anses ledande till on annan uppfattning 

af sj P l fva förseelsen . 
I de handlingar, hvilka röra na förevarande fråga, 

har jag sökt att g0ra mig reda för, om någon dylik om
ständ;ghet må fö refinnas, och jag bekänner, att jag icke 
funnit någon sådan. J ag vill visst icke säga, att jag 
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b gger något allt för stort fel Kommendörkaptenen Kaflo 
till last, men å andra sidan kan jag ej neka, att omstän
digheterna vid olyckstillf~lllet synas varit sådana, att ifrå
ga,·aranclc skada kunnat och bort undvikas. Då således 
ingen omständighet finnes i målet, som icke bli{vit af 

domstol bedömd och lrunnat af domstol bedömas, återstår 
följaktligen intet annat sbl för den sökta eftergiften än 
det slutligen äf\-en anförda, att beloppet vore så stort, 

att Kommendörkaptonen Kafle icke någonsin kunde blif
va i stånd att detsamma återbära. l\leu detta är ett skäl, 
som visserligen, der något annat ej finnes, ingalunda sy
nes mig böra leda till någon eftergift, emedan i sådant 
fall det skulle gå den bättre, som gör stor skada, än don 
som vållar en mindre. 

Är således donna Jam grundad på lag, som clou sv
nos vara, tror jag ock, att skäl saknas till eftergift ~f 
don ådömda ersättningsskyldigheten; hvarföre icke holler 
Rikselagen torde böra bevilja den. lVIen å andra sidan 
anser jag, att Rikselagen icke bör sätta denne man i så

dan ställning, att han icke kan försörja sig och sin familj. 
Derföre bör man ,-äl af honom fordra något, men ej me
ra än att han har sin nödtorft. Följde~ skulle då blifva 
don, att den närvarande afskrifningsfrågan förfall er och 
kommor att bero af omständigheter, som niå framdeles 
förete sig. 

För min eld yrkar jag således afslag å Utskottets 
hemställan och bifall till den reservation, jag bifogat 
Betänkandet. Den finnes tryckt å trettonde sidan och 
lyder så: 

'~att Riksdagen måtte förklara, att elen funnit sig 
icke kunna bifalla den af Kongl. .Maj:t föreslagna efter
gift af den Kapten Kafle ådömda ersättning; men att 
Riksdagen beslutat, att verkställigheten af Kongl Maj:ts 
utslag i målet inställes, emot det att Kapten Kafle un
der sin tjensteticl afRtår en fjerdedel af den hon0 m å 
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flottans stat tillkommancle lön att afräknas å ersättnings
beloppet". 

Herr Statsrådet Thulstrup: Då jag anhåller att, i 
afseende på förevarande fråga, få yttra några ord, skor 
det icke for att uppehållf, mig vid de förhållanden, som 
ogdo rum vid korvetten Orädds strandning, ehuru omdö
met om befälhufvarens handlingssätt vid detta tillfälle 
vissorligen dorpå måste grundas. 'ry dels äro alla dessa 
omständigheter troligen sodan lång tid tillbaka af de flo-

, ste kända, •dels hafva de varit föremål för domstolars pröf
ning, på grund hvaraf befälhafvaren, för hvad som ansetts 
kunna lnggas honom till last, blifvit dömd till det straff 
och don ersättningsskyldighet, som i Utskottets Betän
kande finnas omförmälda. Det är deremot å en annan 
omständighet, som jag önskar få f'tlsta uppmärksamheten 
- en omständighet, som visserligen icke har något sam
manhang med den juridiska påföljden och vanligen aldrig 
tillerkti.nnes någon betydelse, mon likväl kan förtjena ta
gas i betraktande, då fråga uppstår, huruvida det kan 
vara skäl eller icke att, utur billighetens synpunkt be
traktadt, meclgifva någon mildring i den bestraffning, som 
blifvit ådömd. 

U p p draget att öfvor ett till sj ö expedition utrustad t 
örlogsfartyg taga befälet modför ett ganska stort ansvar 
och innebär derföre ett ganska stort förtroonde till den 
person, i hvars händer ett sådant uppdrag lemnas. Det 
är äfven säkert, att ingen djupare känner vigten och be
tydelsen af detta ansvar än den, som det blifvit pålagdt 
- elen hvars heder och hela anseende som Ijonsteman 
kan bero på att allt går väl och som sig bör, och lika 
säkert är också, att om en olycka inträffar, om det i hans 
händer anförtrodela fartyget går förloradt, ingen träffas 
hårdare af detta slag än den, som ansvaret för allt hvad 
vid sjelfva olyckstillfället skett eller icke skett i främsta 
rnmmet fdegat. Om nflgoni·ing l'ådant intrnffar, är derföre 
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befälhafyarens silillning, redan från begynnelsen, icke rrf
undsvärd. 

Den första domare, som uppträder, är naturligh-is 

den allmänna opinionen, som i främ sta rummet mot be

fälhafvaren riktar ett vanligen hårdt och skoningslöst 

klander, h\·ilket ej sällan går ut på att ned sätta och all

deles tillinte lgöra det anseende för skickligh et, som un

der en lång af nit och duglighet utmärkt tj enstoticl kan 
hafva blifvit förvärfv aclt - och som utgör en tjenstemans 

dyrbaraste egendom. Säger honom hans samvete, att 
h.an, i afseende p?t uppfyllandet af sin pligt, ingenting 

uraktlåtit, så måste det vara ytterst påkostande att ut

göra föremål för en dylik, redan på förhand uttalad orätt
vis förkastelsedom. Har han åter någonting att förebrå 

si"· så inser en hvar huru svåra förebråelserna derför bl 

måste vara att uthärda. 
Kommer så en lång, ofta flerårig rättegång. 
Alla dessa omständigheter utgöra tillsammans en 

särskild påföljd, som aldrig uteblifver - en särskild art 
af bestraffning, som oftast utgör mera än hvacl i bestraff

ningsväg behöfves för en tj ensteman med hederskänsla 
och samvetsgrann uppfattning af sina pligter. Det är 

en bestraffning, som verka:: djupt och h vars följder länge 
fortfara. 

Härtill kommer nu ytterligare en påföljd af ännu ett 

annat slag. Staten skall ersättas för sin förlust. I före
varande fall är detta en omöjlighet. Den person, hos 

hvilken det högst betydliga ersättningsbeloppet skall ut-
tao-as e"'er ino·entin<r utom den lön, utaf hvilken hari en-o ' o o o 

dast kan hafva sitt tarfliga uppehälle. Staten skulle väl 

då icke lida någon förlust genom att eftergifva ett er
sättningsanspråk, som, äfven om det göres aldrig så strängt 

gällande, likväl icke skulle medföra någon nämnvärd 

vinst, men för den obemedlade enskilde ett sorgligt och 

OP-kymmerftlllt ekonomiskt obestånd, som konune att följa 
honom under hela hans återstående lefnad. 

D et är dessa förhållanden, som jag anhåller få härt
skjuta till Kammarens upplysta och välviiliga bedö

mande, önskande föt min del, att Kor1gl. lVIaj:ts af 
stats-Utskottet förordade förslag måtte vintut Kammarens 
bifall. 

Herr Grefve Posse: Såson'l tedart blifvit utred t, be·· 
står elen förseelse, sorn hufvud.sakligen lägges Kommen

-dörkapten Kafle till last, cleJ:ll'ti, att han försummat lägga 

fartyget bidevind och anställa lodning, men omständig
heterna vid sjelfva strandn\ngen hafva likväl vatit såda

na, att en ledamot af Högsta domstolen ar1sett dels det 
på intet sätt vara afgjordt, att genom en sådan lodning 

vlyckan förekommits, dels i öfrigt icke sådana skäl mot 
Kafle fö'refinnas, på grund af h vilka ansvar kunde honom 

åläggas, hvarföre han frikänt hol'1om både från ansvat' 
vch ersättningsskyldighet. 

Under . sådana förhållanden tyckes det, som man 
bör i nådeväg förfara med så stor mildhet som möjligt. 
Det icke allom gifvet att i så brydsamma omständighetm• 
fatta det rätta beslutet, och jag har af erfarne sjömärl 

hört, att om Kommendörkapten Kafle lagt bi och lodat, 
hade fartygets ställning derigenom kunnat blifva än våd
ligan~ . För öfrigt., om Riksdagen icke medgifvet de1tna 
fordrans afskrifvande, så är det temligeri sälwrt, att Sta
ten ändock icke får något. Antages deremot Herr Björcks 
reservation, så erhåller väl Staten en ringa del af be
loppet, men en tung börda pålägges dei:igenom den er
sättningsskyldige, utan att någon afsevärd nytta för sta
ten deraf vinnes. 

Lagstiftningen synes ml.g i sjelfva verket obillig mot 
flottans befäl. Om en general förlorar en batalj och det 
sker genom uppenbara misgtag å hans sida, så kan han 

14 
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möjligen derför blifva straffad, men han drabbas aldricr 

f 
o • l ö 

a nagon ersältmngss <-yldighct för den materiel, som der-
vid går förlorad. J ag får dertill slutligen erinra om 
Kammarens eget beslut i fråga om en likartad ersättnings· 
skyldighot vid 18(}7 ärs riksdag, och jag tror att det då 
var vida mindre skäl till eftergift än nu. .T ag yrkar bi· 
fall till Utskottet Betänkande. 

Hetr Per Nilsson från Christianstads län: J ag yrkar 
afslag å Utskottets Betänkande och instämmer i Herr 
Björcks reservation. 

Herr Hreggström: *) 
Herr E Pettersson: Jag yrkar bifall till Herr Björcks 

reservation, så mycket mer som Kommendörkapten Kafles 
ekonomiska ställning lär vara ganska god. 

Herr Hjellson: J emte det jag instämmer med Herr 
Grofve Posse, kan jag icke underlåta att erinra .d01·om, 
att hade detta händt en kofferdiman, så hade skutan va
rit assurerad och ingen ersättningsskylrlighet för befäl· 
hufvaren satts i fråga. J ag var för 19 år sedan ute på 
\V enern en svår natt på ett ångfartyg, som fördes af nu· 
varande Kommendörkapton Kafie, och jag hade då till
fälle att beundra denne mans skickligh.et, då det är min 
öfvertygelse, att det var honom, man hade att tacka för 
fartygets och dess passagerares räddning. Både af rätts· 
känsla och för den personliga känsla, jag för honom hy· 
ser, yrkar jag bifall till Utskottets förslag. 

Herr Witt: Af Kongl. Maj:ts Proposition ser man, 
att Bögsta Domstolen icke enhälligt ansett Kommendör
kapten Kafie hafva gjort sig skyldig till förseelse vid 
ifrågavarande tillfälle. En ledamot var nemligen af skilj
aktig tanke och ansåg honom böra frikännas. N u har 

*) Det anförande, hvilket nu hölls, men hvilkct scdttat•e under dis· 

kussioueu återtogs, innehöll e!l skarpt Idander öfver chefens å Orädd 

handl in[jssiilt och yrkade pn crsättn inrr~sk~ · ldit:hct. 1\ed. anm. 
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>..:Jfneltortid Komm.endörkaptel'J. Kafio blifvit dömd till 
suspension, som ha1'1 för närvarande undergår. j ag tror 
icke, att Riksdagen kau., såsom rcscrvatitetl mot Utskot
tets förslag yrka't, doma Herr Kafio att muc1er hno·te tid. 
. b 

an suspensionen varar vara förlustig stotre eller mindre 
del af sin lön. H vad Riksdagen har att yttra sig ofvet 
:är, huruvida den Kafle ådömda ersättningsskyldigheten 

bör eftergifvas eller icke. 
. Man säger nu, att Komm.eB.dötkaptoneil. Kafie icke 
bort lita på elen Engelska lotsen, utan att han i stället skulle 
lagt bi och lodat. Om det nu skulle händt, att _på den
na allmänna stråkväg (så kan man gerna kalla Engelska 
lanalen i anseende till -den mängd fartyg som der segla 
fram) ett annat fartyg seglat på korvetten, medan den. 
legat bi, och Kom11f1el'ldörkapten Kafle, tii'l följd derat 
att han icke haft fartyget så i sin ha11d som viG. full. 
fart, ej kunnat undv{ka ombordläggning, hvad hade man 
då sagt? J o! då hade man påstått, att I{ommendörkap
'ten Kafie, nät han hade denne skicklige Engelske lots-, 
bort lyda hmiom och fortsätta seglingen. i stäliet för att 
lägga bi '@'Ch loda. Det är 1ngen konst att efteråt kunna 
i Kammtine11 säga, hvad sum vid tillfället skulle varit 
'bäst att göra, och vi hafva äfven här höi·t en ledamot *) 

framställa en fuilständig seglalim1sbeskrifning öfver, huru 
Hett Kalle skulle manövrerat från början till slut. Det 
är ·emellertid svårare för den, som står på däck en mörk 
'OCh stormig Decembetnatt, att i det kritiska 0gonblicket 
veta hvad som kan inträffa till följd af den ema eller 
andra manövern. Det är bekant att på alla jQrdens haf 
förolyckas årligen ett par tusen fartyg, och man får icke 
anse so oerhördt, ·om ett af dessa. fartyg varit ett Svenskt 
örlogsfartyg. Lika litet som man kan påstå, att alla olyc
kor, som inträffat på sjön, haft si11 grund i fartygsbefä-



lets oskicklighet, lika litet borde man döma en iirlogs 
kapten bårdare än en kofferdikapten. Men huru bedö
mer man saken, om en sådan olycka träffar ett kofferdi
fartyg? J o ! dessa fartyg äro assurerade och rederierna 
väcka derföre ej heller några ersättningsanspråk mot far
tygsbefälhafvarne. Kronan deremot assurerar ej sina 
fartyg, utan man påräknar, att cbeferne skola ersätta 
förlusten, hvilket är alldeles orimligt, då värdet uppgår 
till hundratusentals riksdaler. Vore officerarne vid Sven
ska flottan så förmögna, att de kunde utgöra sådana er
sättningar, tror jag helt visst, att de skaffade sig angenä
mare sysselsättning än att tjena för en lön1 som de i så 
fall ej behöfde. 

Om en eller annan officer vid flottan har någon en · 
skild förmögenhet, så tror jag, att han, derest Kommen
dörkapten Kafle icke befrias från den honom ådömda 
ersättningen, skulle med detta prejudikat för ögonen akta 
sig för att föra Kronans fartyg och skaffa sig annat att 
göra. Vi hafva hört talas om, att en Rysk fregatt 
"Alexander Newsky" strandade på Jutland Chefen m. 
fL dömdes till bestraffning och ersättning*), men Ryske 
Kejsaren förklarade, att både straff oc~ ersättning efter
skänktes, emedan chefen och officerarne på fartyget vid 
tillfället visat sig raska och oförtrutna samt alltid tillfö
rene tjenat med skicklighet och nit. 

Jag hoppas att Andra Kammaren nu icke skall visa 
sig mindre välvilligt sinnad mot Svenske officerare än 
Ryske Kejsaren mot sina sjöofficerare, ty det vore i san
ning sorgligt, om den tanken skulle inrota sig inom flot
tan, att det vore bättre tjena Ryske Ozaren än att tjena 
Sverige. Samma skäl, som förmådde Ryske Kejsaren 
till denna eftergift, är äfven här för handen. Vi hafva 
nyss hört en ledamot vitsorda huru utmärkt Kaminen
dörkapten Kafle förde ett fartyg, som denne ledamot 

*) Chefen, kapten Krerucr därurles till l mAn. högvakt. Ersällninu 

ifrft cra•attes icke. Red. anm. 
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medföljde såsom passagerare. Vi hafva 1 tidningarn~:: 
läst mycket beröm om de Svenska sjöofficerarne, både 
dem som varit i utländsk tjenst och dem som fört våra 
fartyg på utrikes orter, men vi hafva nästan aldrig hört 
något klander riktas mot dem. J ag tror derför, att det 
vore skäl, att _Kammaren visade välvilja mot vår flottas 
officerskorps; och jag yrkar fördenskull bifall till Utskot
tets förslag. 

H err Bergström : stats-Utskottets ordförande, som 
yrkat bifall till Kongl. l\iaj:ts förevarande Proposition 
och Utskottets tillstyrkande Betänkande, har till stöd för 
sitt yrkande anfört ett i min tanke ganska kraftigt skäl, 
det nemligen att, enär det icke någonsin hlrer inträffat, 
att en landtarmern tillhörande officer, om han i tjenst
O"öring under lika kritiska omständigheter, som dem hvil
~a åtföljt ångkorvetten Orädds förolyckande, gjort sig 
l:lkyldig till något felsteg , blifvit dömd att ersätta den 
K ronans egendom och materiel, som dervid gått fö rlora
de samt således armeens officerare uti ifrågavarande af-' . 
o:eende befunne sig uti en ojemförligt fördelaktigare ställ-
ning än flottans; så borde Kammaren icke tve ka att ef
tergifva den Kommendörkaptenen Kafte ådömda ersätt
ningsskyldighet. Under den förutgående öfverläggningen 
har också framhållits den omständighet, att enskilde re
dare vanligen sjöförsäkra sina fartyg, hvilket åter Kongl. 
Maj:t och Kronan icke gör, samt att förty, om, Kafl.e fört 
ett enskild redare tillhörigt fartyg och detta förolyckats 
under enahanda omständigheter och af samma anledning 
som Orädd, påföljden deraf icke blifvit någon annan, än 
att vederbörande redare af assuradören uttagit försäkrings
beloppet, hvilket således K afle undgått att godtgöra. 
Flottans officerare äro' således i fråga om ansvar för de 
Kronans fartyg, hvilka de föra, i en sämre ställning 
än befälhafvare å enskilda fartyg i afseende å an
!lvaret för dessa. Enligt min åsigt bör äfven detta för-



hållande mana till eftergift af ifrågavarande ersattnings~ 
skyldighet. 

Utan tvifvel har Herr Kafle begått ett fel derutin~ 

lt.an, att, oaktadt förhållandena före strandningen bort 

för honom utgö-ra grundad anledning att låta anbefalla 

lodning mod djul?lod för att söka utröna om feT i bestic

ket förefu:ancs, han likväl i eke låtit verkställa sådan lod

Ring Till detta fel hafva domstolame föridarat honom 

förvunnen ? oeh bestraffning derför· har blifvit honom åq 

dömd. Sådant kan dock icke lägga hinder i vägen för 

on undersökning af det 1musalsammanhang, som förefun

nits emellan Kafles tjenstefel och fartygets föro.lyckancle. 

Visserligen vore det vtillständigt att inlåta sig i en kri~ 

tik af Högsta DomstoTens beslut i fråga: om ersättninfl's-
. "' 

skyld1gheten, och sådaHt kan icke heller falla mig in 1 
:men då Kammaron i föreliggande fall har att utöfva en 
art af benådn:ing, är det för mig angeläget att ajelf vara 

förvissad Q-m beskaffenheten af de-t sammanhang, som må 

anses hafva egt rum emellan tjenstofelet såsom orsak och 

strandningen såsom x('r,kan. J1:1 mera ögonskenligt och 

omedelbart detta sammanhang vore, desto mindre anled, 

ning förefunnes a.tt bevilja don !'ökta eftergiften af er

sättningsskyldiglleten och tvärtom. Nu· har visserligen 

Kongl Krigshofrätten uti sitt af B;ögsta Domstolen gil
lade utslag föTldarat, att genom djuplodning tvifvelsutan 

an.ledu.ing skulle företett sig att framgå med sådan större 

{örsigtighet, att strandningei:t, undvikits; men dot före

faller mig, som hvad i 1~ålet förekommit icke ob,etingadt 

ut:sl.uter den, eventualiteten, att, äfven om djuJ?lodning 
bhfv1t verkställd, strandningen och den deraf timade ska

dan ä~dock kunnat inträffa. Det förhålll;mde, att kausal

samm~nh:;mget emellan felet och skadan icke är på ett 

för m1g öfvertygande sätt till fullo ådagalagdt, stämmer 

mig till mildhet vid bedömandet af frågan, huruvida skäl 

@.ro för h,anden, till eftergift af den Katle ådömda ersi;i.tt-
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ningsskyldighct. Också har on ledamot af Högsta D~m
stolon ansett det ingalunda vara tillförlitEgen antaghgt, 

att, derest Kaflo lagt fartyget bi och anställt djuplodning, 

fartycrots förolyckande skolat undvikas; äfvensom samme 
leda;ot i öfrigt förklarat, att, enär, äfven om underlåten

heten af lodning kunde såsom en brist anmärkas, det 

likväl icke öfverensstämde med lagstiftningens anda och 

grunder, att hvarje vid utförande af ett svårt och farligt 

uppdrag begånget misstag eller förbiseende finge bedömas 

så strängt, att vare sig straff eller don vidsträckta ersätt

ningsskyldighet, hvarom här vore fråga, ovilko.rligon b~·r
de följa, han ansåge sådana omständigheter ICke haf~a 
mot Kafle förekommit, på grund hvaraf Kafle kunde t1ll 

ansvar i målet fällas. 
Under elen förutgående öfverläggningen har man 

också vidrört förhållandena i främmande länder, och hu
ru en sådan sak som Kafles der skulle gestaltat sig. 

J ag har mig icke bekant, att i andra c i Yilis~:'rade budors 

lagstiftning förekomma stadganden, de der s~mlle kunn~ 
föranleda till en så oerhörd ersättningsskylchglwt, som 1 

vårt land drabbat Kafte. Åtminstone är jag förviseacl om, 

att medvetandet om ett sådant ansvar, hvilkot såsom ett 

damoklessvärd sväfvar öfver hvl'.rjc flo ttans officer, som 

får sig uppdraget att föra ett Kronans fartyg, skall ;,erka 

förlamande på don rådighet och själsnärvaro, hvarat han 

under de faror, hvilka så ofta kringhvälfva honom uneler 

ntöfnin o·en af hans yrke, har så stort behof. 
Sl:tligen tror jag det icke kunna bli.fva fråga om 

annat än att antingen bifalla eller afslå KongL 

:Ma' :t~ Proposition i ämnet. Vill man icke visa mis~mnd 
mo~ Kaflo och eftergifva den honom ådömda ersättmngs

skyldigheten, må då utslaget emot honom gå i yer;,stäl

lighot i må då hans sista skärf utmätas eller ~1a .han 

tvingas att afträda all sin egendom i h~aref~cr, nar mte: 

fi , a't taga Kronan förlorat sm ru,tt. }len ma 
mera nnos ' L '' 
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man . icke o lyssna till Herr Björcks forslag att fur all 
framtrd, sa länge Kafle är i tjenst, tillgripa en fjerde
~el af hans lön och såmedelst försätta honom i ett odräo
ligt. heroende i ja göra honom till slaf för lifstiden ell:; 
~tmms;one för hans . tjenstetid. För min del anser jag 
ICke o Kammaren rättvrsligen eller billigtvis kunna beslu
ta nagot sådant. 

På dessa och öfriga af förutgående talare anförda 
skäl, hvilka mana att visa mildhet och nåd, yrkar jag 
bifall till Utskottets förslag. 

Herr Adlersparre: Jary anb·Uler att K · . o • , •· ammaren 1 

l~~.het med Stats l_J~skottet måtte bifalla Kongl. Maj:ts 
foi_evarande Proposrtwn. Derföre vill jag dock icke be
stnda, hvad den förste ärade talaren och flere andra ef
ter honom }~afva y_ttrat, nemligen att Kommendörkapte
n_en Kafl~ felat Vld utöfningen af sin tjenst. Tvärtom 
forklarar pg det vara min åsigt, att han genom bristan
de omdöme fördUlat förlusten af korvette~ Orädd, samt 
att hans fel dervid var af den beskaffenhet, att han icke 
kunna~ undgå bestraffning. Den enda ursäkt, som för 
hans JCke välbetänkta djerfhet kan anföras, är att han 
hela . dagen ända intill natten, då olyckan skedde. stod 
})å sm post på däck, och att han vid sin sida hade en 
erfaren Engelsk lots, som manade honom att forcera far
ten, under föregifvande, och på grund af sin lokalkänne
dom, att om han lade bi, d. v. s. staduade farten , för att 
loda, -~kulle han_ förlora en dyrbar tid och äfventyra att 
af stram o~h SJöhäfning kastas ur sin kurs För min 
del måste Jag dock säga, att jag icke finner denna ur
säkt fullt tillfredsställande och om någ·on t ck d . ' y 'er essa 
mma -~rd vara l:årda, _så svarar jag, att de innebära ej 
mer, an hvad VJd ~{ngsrätt, Krigshofrätt och Högsta 
Domstol af sakkunmge personer blifvit utredt, best rkt 
och ådttgalagdt. Men deremot vågar jag påstå, att, y om 
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Kommendörkapten Kafle, som ieko begått något uppsåt
ligt fel, utan endast felat genom bristande omdöme, om 
han nu, utom de straff, b:m redan måst vidkännas, der
jemte skulle åläggas att ersätta Staten värdet af koryet
ten Orädd, och om detta skulle ske på den grund, som 
blifvit anförd, att allmänna lagen dömer civile tjenstemän 
att ersätta don skada. de genom tjenstefel förvållat. så 
skulle detta ådagalägga, att Riksdagen icke förm ådde skilja 
emellan olikartade ställningar och förh ållanden, hvmjemto 
det, ur synpunkten af det allmännas intresse, skulle vara 
lika oklokt som orättvist. Det kan icke försyaras att 
ställa sjömannen, vid utöfningen af hans yrke och med 
hänsyn till ersättningsskyldighot och dervid begångna 
misstag, i likställighet med kameremren, domaren, nota
rien eller kammarrådet m. fl., hvilka förrätta f'in tjenst 
vid skrifbordet, der de i allsköns ro kunna :rådföra sig 
mod sina dolmmenter och författningssamlingar, renskrif
va, fundera och kollationera, och sedan lägga sig att sof
va på saken, för att följande dagen ånyo taga den i öf
vervägan.de, och först efter åtskilliga dagars, ja kanske 
veckors eller månaders pröfning slutligen fatta det beslut, 
för h vilket de ikläda sig ansvaret. Så är icke förhållan·· 
det med fartygsbefälhafvaren, då han en mörk: od1 stor
mig vinternatt finner sig af ström oeh sjöhäfning blifvit 
kastad ur den beräknade lmrsen, såsom här nu förh ål
landet med Kommendörkapten Kafle, oeh pft stående 
fot med endast någ1·a få minuters besinningstid, eller i 
bästa fall ett par timmars. skyndsamt måste fatta sitt 
beslut och genast -verkställa det. Att för ett begånget 
misstag under så olika förhållanden vilja tillämpa samma 
ansvarighetslag, synes mig utvisa en stor obekantsknp 
med sakförhållanden, eller också ett konsiderationslöst 
principrytteri . J ag vädjar icke här till någons känslor, 
ehuru jag för min egen del, så.~om yrkesman, bittert 
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kätmor den ifrågasatta ortlttvisan, utan är det till hvars 
o~h ens klara. sunda förnuft jag talar. Denna fråga är 
~1ra nog en hfsfråga för vär marins duglighet. Skulle 
l~OJm~lCndurkapton K_afle nu dömas till ersättnings
sl-.yldtghot, vore det OJ nog med att Staten erhölle en af 
betryck och elände försoffad tjonsteman, dan skulle äf
ven helao ~apnet deraf taga skada. Våra sjöofficerare 
skulle svarhgen kunna undgå att förlamas af donna tanke, 
att om de, oaktadt bästa nit och verksamhet i ett kritiskt 
ö~onblick, dit beslut skyndsamt måste fattas: boginge ett 
m1sstag, som föranledde förlust, att de då, utom andra 

sh:aff, äfvcn skulle ersätta skadan, h vilket för ett nutidens 
krtgsfartyg kunde värderas till millioner R·dr H · . . . . varJe 
gmsta t1ll mod och tilltagsonhet kunde härigenom qvuf-
vas,_ och bättre vore det då att icke alls hafva någon 

manu.. Undersöker m~n orsakerna till skeppsbrott, skall 
man finna, att utaf tJo kunde nio hafva undvikits om 
fartygsbefälhaf,·aren på ett eller annat sätt handla~ an

~orluncla. än h vad han gjorde; men h varje praktisk man 
mser . delJOmte, att lika lätt som det är, att efter en olyc

lm ~1tta .. och kritisera, lika svårt är det, då omstänclig
lwteata aro brydsamma och beslut skyndsamt måste fat
tas, att då finna det rätta. Detta är också orsaken, 
hvarföre man aldrig hör, att befälhafvarne å våra han
delsfurtyg, när de bevisligen handlat efter bästa omdö
me, blifvit ålagda att ersätta värdet af det fartyg de för
lorat, och då så är förhållandet är det ju orättvist att 
endast sjöofficern, utom det att han erhåller andra s;raff 
äfven skall dömas till denna ersättningssl- ,]d" 1 t S 9.

1 

. . ~} 1g1e. <L 

v1dt -~.ag vet är det ~nrlast i Sverige krigsartiklarna åläg
ga SJOoffic~rn ett dyhkt ansvar. I de länder, som hafva 
stor~ marmer, och hvarest de maritima begreppen föl"
akthgen äro bättre utvecklade än hos oss, är det iclle 
fallet. Af intresse för saken har jag häröfver gjort ef-
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terfrågningar, och så väl i Frankrike som i Österrike 
blir sjöofficern aldrig ålagd att betala skadeersättning. 
Att det icke sker i Ryssland har en talare nyss anfört. 
Men sannolikt fäster Kammaren icke någr1t synnerligen 
stort afseende vid lagstiftningen i dessa kejserliga stater. 
Jao- kan då nämna, att hvarken i det konstitutionela 

o 
England eller det demokratiska Amerika dömes sjöoffi-
cern att ersätta Staten den skada han af bristande om
döme förvållat. Genom vår Genoralkonsul i London har 
jag angående denna fråga satt mig i beröring med en af 
Londons utmärktaste jurister. Hans svar har jag här, 
och det innehåller, att ingen Engelsk sjöofficer dömes till 
ersättningsskyldighet för fel i tjensten. Till ytterligare 
bevis härpå erhöll jag de Engelska krigsartiklarne. Uti 
29:de mom. står: "Hvar och en, lydande under denna 
"lag, som antingen afsigtligt eller genom försummelse 
"eller fel förlorar, sätter på grund eller äfventyrar eller, 
~~ i fall han har kunnat förhindra det, låter förlora, stran
"da eller äfventyra något fartyg, tillhörande Staten eller 
'-'i statens tjenst, skall mista tjensten med disgrace eller 
"t\nde~·gå sådant annat straff, som ucdr,nföre nämnes." 
Dessa andra straff uppräknas uti 52:dra mom, och äro 
följande: "l) Förlust af llfvct; 2) arbetsfängelse; 3) af~ 
"sked med disgrace; 4) fängelse; 5) afsked; G) filrlust 
r.'af turberäkning för viss tid; 7) bortvisning från det far
"tyg han tillhör; 8) allvarlig tillrättavisning; 9) nedflytt
"ning till lägre lön om underofficer; 10) suspension aJ 
"lön, prispengar, pension, medalj, ordnar m. Il"\·; 11), 

"'extra judiciel bestraffning." Dessa äro de straff, SOIT.\ 

drabba den Engelske sjöofficern. Skyldigheten att ersät~ 
ta skadan finnes icke. Likaså har jag genom vår kon
sul i Newyork satt mig i berörin0 med en Amerikansk 
lagkarl. Hans bref har jag äfven här, och jag ber att 
få uppläsa följande utdrag: "J ag vet icke något fall då 
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"yrkandet på skadeersättning ens bl if vi t försökt, och så 
"vidt jag varit i tillfälle att häröfver samtala med mina 
"kamrater i yrket, är det icke någon af dem, som vet 
"att en sådan dom någonsin blifvit fälld. Våra lagar äro 
"stränga att döma till tj enstens förlust den officer, som 
"är brottslig; officern är också underkastad att ställas in
"för brottmålslagen, men här finnes icke någon lag 
"skrifyen med bestämmelser af den beskaffenhet Ni ifråga
siLtter." 

Slutligen ber jag få tillägga. att Kommendörkapten 
Kafle ingalunda undgått bestraffning. Icke nog med att 
han, i följd af riLttvisans krälande långsam,het i vårt land, 
varit pinad med en nära tvåårig rättegång, och att han 
blifvit dömd till 3:ne månaders suspension, hvarunder 
ban förlorar hela lönen, utan har han ock i sin tur till 
befordran af yngre kamrat blifvit förbigången samt der
jerote blifvit skjuten åt sidan vid frågan om sjökommen
deringar. N og är denna fyrdubbla bestraffning kännbar. 
Skulle Kommendörkapten Kafle dertill dömas till skade
ersättning, så blefve åtminstone icke statens vinst mot
svarande straffets hårdhet. Kommendörkapten Kaffe har 
uu efter mer än trettio års tjenstgöring 2,800 R:dro: lön. 
Afdrages härifrån en fjerdedel, så återstode icke nog att 
lefva på med familj i en garnisonsstad. Det synes kan
ske rnildt att vilja inskränka ersättningen till endast en 
fjerdedel af lönen, men då man icke skulle kunna kon_ 
fiskera mera än halfva lönen, så är detta ädelmod hvar
ken stort eller mycket att tacka för. 1\fig synes att h vad 
Kommendörkapten Kafle redan vederfarits borde vara 
nog, och att Kamrnaren dervid kunde låta det bero; 
hvarföre jag slutar såsom jag började med att anhålla, 
att Kammaren måtte bifalla Stats-Utskottets Betän
kande. 

Herr Friherre Fuclr : ,J ag anhåller endast att få gif-

til1 alla delar instämmer i Herr va till kanna, att jag 
Adlersparres yttrande. 

.. . f" . niO' med Herr Herr lljerta: Afven Jag orenar l b . • 

Adl I O··frJ'gt vill ]·ag endast nämna, att det,ar ersparre. ' k 11 
t l . t tt det inom Utskottet i första rummet s ' U e 

na nr 1g , a 1 ll t · ,.t 1 ålla 
k . f · o . huruvida man endast s ;:u e s rang l 

amma l raga, d b "tf 
. 'll d ller om Utskottet kun e vara era 1-Slg h omen, e . o d l d 
. dt -tt uttala något eget omdöme l fragan. .Me ~ -

ga a . · K 1 :Ma ·ts . f handlingarna och premisserna l ong . l , 
nmg a d o tt leda-
dolD Och med fästadt afseende jemväl era, a en ' 

d .. l tenen mot i Högsta Domstolen ansett Kommen or m p . 
Kaflc icke kunna dömas till ansvar, fann Utskotte~ sig 

. . tt ft om elen forse -både berättigadt och phgt1gt a se e er, " b 
l H . Kafle begått, verkligen var utaf sa svår e-

e se, en . . l d h borde efter-
l ff h t att ersättmngen wke {Ull e oc 

s m en e ' f . k Utskot-
ka .. nl{as Och på grund af denna prö nmg om 

s · · J O' tror t t till det resultat: som Utlåtandet utvu;ar. ab 
e " .. h ad som re-. . eke behöfva anföra nagot mera, an v . 

mig l . k o tt man Vld 
d bl 'f 't här yttradt oc'h pg tror oc sa, a 

an 1 v1 ' . f" och 
ett samvötsgrannt afvägande af omständigheterna ~r d 
emot i denna sak och med fästadt afseende pa en 

Om i frågor af likartad beskaffenhet som denna usance, s · l ul 
f" t gjort sig gällande, skall komma tll samm~ res -
t:~~ som det hvartill Utskottet kommit, hvarföre Jag an

håller om bifall till Utskottets förslag. 

Herr lJ(J!ggström : *) 

Härmed var öfverläggningen slutad. Enligt der
d - ' . orda yrkanden framställde Herr vice Talmannen 

un er ~~ o "l o b. fall till Utskottets hemställan propos1t10ner sa va pa 1 ' 

· 1 "Il lt l ·d • Utskottet ut veck-*) I-l . B::cao·s tt·öms yttrande var af lllfi<: lH •" '" c . 
en "" · o k Jl han tckc ITkat " " Hen Adlersparre nu tlJorl, sa s u e • 

lat fra{lan sa, som . · · -· 1 "Il · 
l l "t '((" dcrlörc st l t l amnel w na all· 1)<~, crsättnin~'s>kJ idiGhet, oc l lan a n 'u [' d , 

" ,c _. an111. 
förande. 
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:som på afslag dcrå och bifall till det forslao- sorn b. '!·f ' t 
, • 01 l VI 

framstäldt 1 don af Herr Björck afgifna, vid Utlåtandet 
fogade reservationen. Af dessa propositioner förklarade 
!lorr vice Talmannen den förra vara med öf'vetvägande 
JU besvarad; och blof alltså Utskottets hemställan af Kam• 
rnaren bifallen. 
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Anförande i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet 
högtidsdagen den 15 November 1869. *) 

Ehuru jag i dag inom l:a Vetenskapsklassens om• 
tåde ej har något för K Ö. S. egentligen nytt att anfö
ra, torde det dock ej sakna allt intresse att i minnet 
återföra resultaten af vår östra grannes fleråriga sträf· 
vande att ordna grunderna för och efter nutidens for
dringar bringa i system utvecklingen af dess flottas 
taktik. 

Det är bekant att dessa arbeten ledt till upptäckan
de af helt nya grunder för sådana flottors evolutioner, 
som i sina rörelser äro oberoende af vinden, att segel
flottornas gamla slag- och marsch-ordningar, hvilka fört 
till så många på hafvet ärorikt utkämpade strider, måst 
öfvergifvas och att den gamla evolutionsboken så att 
säga blifvit kastad öfver bord. 

Det tillhör Ryssland och främst der amiral J. G. 
Bontakoff att, såsom chef å öfningseskadern i Svarta haf
vet och Östersjön, hafva uppfattat och utvecklat dessa 
nya grunder, hvars systematiserande fordrat mångårigt 
oförskräckt arbete, och nu åstadkommit det resultat, att 
ryska marinen anser sig stå ensam då fråga är om att 
ega en evolutions-bok efter nutidens fordringar, lättfatt
ligt uppställd och lätt att i praktiken an~ända. 

För att utarbeta den ryska evolutions-boken hafva 
tre officerare och tre "masters", sednast under amiral 

*) Af lwmmend örkaplcnen rn. m. J. Am6cn. 



Boutakofl's ordförandeskap, varit sysselsatta under flera 
år. ~lanen har varit att den ryska evolutionsboken skul
le, hkasom den franska taktiken innehålla formerino-s. 
sätt användbara såväl för en stor flotta, som för en esl:a. 
der, eller en division samJuansatt af endast någm få 
~~ . 

Fransntännen hafva för taktiska andamål kunnat 
reglementariskt dela sin flotta i tre eskadrar, emedan alla 
dm:as fartyg äro af nära samma typ i afseende på evo
lutwns-förmåga, fart och bestyckning. Fi)r ryska flottan 
deremot, hvaruti finnas monitorer, pans-arfregatter med 
~ller ut~n torn, och flytande batterier, som hva1je slag 
nafva sma egenskaper, har icke samma system kunnat 
antagas. 

l!'lottan indelas visserligen äfven der uti eskadrar
1 

men ~ess~ äro beroende af fartygens typ och egenska
per, eJ efter dessas antal. Det kan således i en flotta 
finnas en monitor-eskader, en eskader afpansar-fregatter, 
en af ramm-fartyg, en af torn-fartyg o. s. v. med föt 
hvarje eskader, efter fartygens egenskaper, särskildt be
stämd evolutions- eller svängningsrörelse, h varom här ne· 
dan i korthet skall nämnas. 

H varje eslwder delas sedermera i två divisioner (mot· 
svarande slagliniens två colonner) och division i så mån
ga plutonet· af tre fartyg , som dessas antal i divisionen 
medgifver. Eskadern delas icke i 3 divisioner, emedan 
evolutions-ordningar på 3 colonner anses ej hafva något 
värde såsom stridsordningar, och såsom marsch-ordningar 
öfverträffas af rangering på plutoner eller snarare af köl
vattenslinie på plutoner. I mindre delar än plutoner af 
3 fartyg, agerande tillsammans, skulle ej flottan delas 
efter detta ryska system, som i år lärer blifvit full· 
bordad t. 

Hvmje evolution erhåller i evolutionsboken sin figul' 
nch beskrifni11g för att blifva fullt klar, så att den tyd-
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ligt kan förstås äfven af den h ärrned mest ovane 
officer. 

Uti Frankrike deremot kan, enligt åsigter i Ryska 
marinen 1868, icke alltid en officer, med föröfrigt stor 
evolutions-vana, genast förstå hvad hans evolutions-bok 
fordrar af honom, och uti England enligt samma åsigter 
hvilar allt, h vad med sjöevolutioner har sammanhang uti 
ett slags chaos, med h vilket män af yrket i allmänhet ej 
sysselsätta sig. 

Till sitt innehåll blir den ryska evolutionsboken betyd
ligt utvidgad för att kunna motsvara alla fordringar af 
tid och omständigheter, h varpå såsom exempel kan nämnas, 
att då efter Franska och Engelska evolutions-böckerna 
formering från lrölvallens-linie (konvoj-ordning) till dubbel 

frontlinie endast kan ske med bibehållande af samma kurs, 
kan enligt ryska taktiken denna transformering ske med 
förändring af 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 eller 16 streck styr
bord eller babord hän. 

De formeringssätt som blifvit antagne äro: 
Kölvattens-linie (konvoj-linie ). 
Tvd !rolonner. 

Tvtl kolonner i echiquier. 

Fronllinie. 

Dubbel frontlinie. 

Dubbel frontlinie i echiquim·. 

Segel-linie -ligne de relevement- (samma kurs på 
hvad linie som helst) med högra flapken främst. 

Segellinie med venstra flanken främst. 
Vinkel-ordning naturlig (jagt-ordning). 
Vinkel-ordning omvänd (reträtt-ordning), och 
Plutons-ordning. 

Ordningarne bibehålla sina benämningar, äfveu om 
hvar eskader för sig är formerad på annat sätt. Flottan 
kan sålunda vara på frontlinie, ehuru hvarje eskader för 

15 

' 
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sig är i köl~attens-linie eller på två kolonner eller på 
dubbel fronthne, eller på dubbel frontlinie i echiquior 
o. s. v. Eller ock kan flottan vara i kölvattens-Enie 
ehuru eskadrarna för sig liro på frontlinie, i vinkelord: 
ning, på någon segcHinie etc. N avigerandet af en flotta 
delad i eskadrar, anses hvarkon kunna vara svårt elle~ 
obeqvämt mocl afseende på rättning, transformering etc. , 
emedan hvarje eskader följer sin amiral, hvilken leder 
den enligt amiral-en-chefs allmänna order. · Distansertut 
eskadrarna emellan bibehållas tillräcklig-t stora för att 
tillåta dom evoluera i säkerhet, utan att oroas af lwar
andra. 

Amiral Bontakoff har byggt sitt system på elen full
komligt rigtiga priHcip·, att ett fartyg i rörelse mccl roret 
ornbord boskrifvcr en cirkel, mer eller mindrco noggrannt, 
och att om roret derefter lägges midskepps, fartyget föl
jer ta~1gonten till denna cirkel, samt att om flera fartyg, 
som tillsammans styra samma kurs, börja vända på sam
ma gång, beskrifvande cirkln;r med lika · stora radier så 
blifva deras rörelser i hvarje tids· moment enahanda. Det 

är de~na princip som af amiral B. blifvit införd i sjö
evolutionerna ~ on nyhet som f.mnsmännen envist för
kasta på samma gå.ng som engelsmännen; erkännande 
deu. rigtig och bes~umdt nödvändig, antagit den för att 
erhålla öfvcrensstämmolse i rörolsoma. En af amiral
en-chefs första oms0rger, sedan en eskader bildats, torde 
sålunda blifva, om detta system följes, att bestämma 
eskaderns "evolutions-radie"', d. v. s. den radie med 
hvilken alla fartygen böra beskri.fva lika störa cirk{ar och 
genomlöpa lika störa bågar på samma tid. 

Det är tydligt att, för att uppnå detta mål, kunna <'j 
alla fartygen hafva rodret "om bord"; de 'k otta fartygen 
behöfva kanske blott hafva J.ot 2 eller l slag lagå.t åt 
endom sidan, mou pft detta shtt rli:fas alla fårtygen så-
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som ett onda och öfverensstimmolson dem emellan kom
mor ej att rubbas. 

Att bestämma denna eskaderns radie möter ej någon 
svårighet, ty, gående i hvarandras kölvatten, är det till
räckligt att, med rättelse efter det långsammaste fartyget, 
beskrifva några cirklar, som man börjar på samma gång, 
och som man bemödar sig att äfvon samtidigt afsluta. 
Efter några försök finner snart hvarje fartyg utan svå
righet det läge af sitt ror, som motsvarar den gemen
samma radien, hvilken i je1nförelse mod de fördelar, 
som en sådan allmän evolutions-radie erbjuder, väl för
tjonar söka förskaffa sig, äfyen om svårigheter mötl1 vid 

dess uttagande. 

En annan förbättring, som af amiral B. blifvit införd 
i sjöevolutionerna, består deri att de figurer, som i be
skri.fni.ngen åtfölja signalen, på det nogaste öfverensatäm
ma med den rörelse sjolfva fartyget utför, och utgör der
för en grafisk afbilclning af don väg fartyget genomlöper, 
och på hvilken afbildning man ifrån början till slut af 
en formering, såväl kan se sin position i hvarje ögon
blick, som h vad man för rörelsens fullbordande ytterligare 
har att göra. På samma gång upplyser den beskrifning, 
som åtföljer lwarje signal, tydligt och klart hvar och en 
om dess åliggande vid utförande, så vlil af den enklaste 
som most komplicerade rörelse, d. v. s. huru många streck 
(med roret mor eller mindre ombord) man skall gira 
styrbord eller babonl hän; när ro rot bör läggas midskepps; 
när man bör stoppa, gå framåt eller åter lägga roret den 

ona eller andra vägen. 

Denna uppsti~llning lättar i hög grad användandet 
af elen ryska evolutions-boken, med hvilken hvarj o sjöman, 
föröfrigt alldeles okunnig i h vad, som angår sjöevolutio
ner, vid första ögonkastet kan utan irring fullkomligt 

reda sig. 
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Den ryska sjötaktiken, hvilken såsom bas för sina 
manövrer antagit nämnde evolutions-radie, använder äfven 
donna, enligt amiral B:s ide, för att bestämma, såväl mel
lanrummot fartygen emellan, som afstånclet emellan ko
lonnerna, hvilket tillåter att bibehålla ordningarne mera 

samlade, på samma gång man bättre bör vara skyddad 
mot ombordläggningar. 

Uti marsch-ordningarne kunna afstånden ökas till 2 
radier och uti stridsordningarne minskas till 1/

1
. Dot 

motstånd som detta nya sätt att mäta distansen upp
väckt från alla dem, som vant sig- vid att till sjös värdera 
kortare afstånd i kabellängder, torde dock minskas, sedan 
man iakttagit, att för nutidens stridsfartyg svängnings
radien \·arierar emellan 2 och 1/

2 
kabellängd 

En annan nyhet är det uti ryska sjötaktiken antagna 
"Coordinatsystemet". Ehuru d et torde vara all~ än t be
kant, hvad härmed förstås , må det dock tillåtas mig att 
här anföra detsamma. Coordinat i det ryska sjötaktik
språket kallas tvPnne lika stora cirkelbågar, som 
hafva lika stora radier och som tangera hvarandra. 
Om radion till en evolutionscirkel delas i 4 lika 
stora delar, och ifrån delningspunkterna till periferien 
dragas räta linier vinkelrätt emot radien, så afskitra dessa 
perpendiklar periferien, i punkter motsvarande 41° 28', 
G0°, 75° 31' och 90°. Om fartyget i evolutions-cirkeln 
har girat 40 11

/ eller med andra ord 31/
1 

streck, har det 
således allägsnat sig från sin förra väg 1 j, radio, och om 
omedolbarligen derefter roret lägges andra vägen fortfar 
fartyget att afiägsna sig, till dess det, återkommet till sin 
förra kurs, ytterligare ökat afståndet till en half radie. 
En sådan rörelse, eller att från den väg man gär genom 
att på ofvanni:imnde sätt beskrifva 2:ne cirkelbågar af sam
ma längd, kallas att beskrifva J:a Coordinatcn. 

För att beskrifva 2:a Coordinaten giras först .åt ena 
sidan, till dess dessa G0° blifvit genomlöpte, så åt den andra 
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rrika nwcket och fart)·o·d kommer att från sin förra vä.7 
L" J ' u 

afLtgma sig 1 radie. 3:e Coordinaten kallas en liknande 
rurelse, hvarigenom fartyget afbgsrmr sig 11

/ 1 radie och 
4.·e Coordinaten, då det kornmer 2 radier från sin gamla väg. 

Det erkännes att man ej genom att så manövrera. 
uppnår en absofut noggranbet,. men man erhåller en för 
det praktiska användandet ti!ln'tchli.!J. H ufvudsaken är att 
alla fartygen manövrera på samma sätt, och att de erltftll
na större eller mindre afståndcn blifva lika för alla. 
Amiral B., som att börja med använde 8 Coonlinuter, 
hvaraf den l:l:e gaf ett afstånd af 4 radier, bar öfvorgif
vit denna id6o, sedan de 4, som i don nya ryska evolu
tionsboken blifvit antagna, ansetts i praktiken tillfyllest

görande 
På en evolutionsradie och på de 4 Coordinaterna är 

således det nya ryska sjötaktik-systemet grundadt, eftc1: 
h viket fartygen vid evoluerandet komma att röra sig, dels 
i cirkelbågar och dels uti tangenter till desamma. 

Några exempel på dessa evolutioners utseende vore 
intressant att anföra, men de kunna svårligen uppfattas 
utan åtföljande figurer, hvilket vid detta tillfälle ej låter 

sig göra. 
Amiral Bantakoffs system, utgifvet på trycket, finnos 

i K. ö. S bibliothek i öfversättning på fransyska under 
titel: Nuuvelles bases de Taclique navale, hvilkcu afhandling, 
tillsammans med adjutanten kapten Semechkins föreläs
ningar öfver sjötaldiken, legat till grund för detta an

förande. 

,, 
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Kapt. Hood's method att uti·usta vanliga 
skeppsbåtat· till Lo1·pedo-båtar. 

(1\fcd teckning.) 

Omkring två fot akterom förstäfven pinceras, tvär
skepps öfver relingarne, ett "tvär-trä", som försäkras så

väl till dessa, som till fartygets botten. Detta "trä" är 

i hvmje ända försedt med jernklykor, hvaruti de spiror, 

hvartill torpedan skall fästas , hvila då de ej äro i bruk, 

men som gagna såsom fulkrum då spirorna utriggas. 

Något akter om båtens midt äro tvenne andra klykor 

fästade till båtrelingen. Uti dessa hvila spirornas aktre 

ändar, då de ej äro i bruk. Spirorna kunna läsas till 
alla dessa klykor medelst sprintar. 

5 fot 6 tum akterom de främsta klykorna äro tvenne 

5 fot 9 tum höga trästöttar placeraic, en på hvarje sida 

af båten. Dc hafva stöd i träskor fästade utanpå båten, 

omkring en fot öfver vattenliuien, samt förbindas med 

h varandra medelst ett tätt öfver relingen gående jernstag, 

som kan ansättas med skruf. Ifdm stöttornas topp gå 

jornstag kryssvis till motsatta relingen, såväl som till 

förstäfven. 9 tum under stöttans topp är ett j ernband, 

hvarifrån utgår en nodi'ttböjd och med stöttan paraHelt 

gående jernstång, hvars nedra ända med ett band fästes 

till stöttans fot. Denna stång kom mer utanför stöttan 

och på ett afstånd ifrån denna, motsvarande det rum, som 

torpedo-spiran behöfver för att bcqvämt kunna röra sig 
upp och ned clm·emellan. 

Öfverst på stöttan fästes en klots med skifgatt, hvar
igenom ~käres en smäcker linda till göling. Dennes ena 
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sladd bändes till torpcdo-spiran, om kring en fot från dess 

häl. Den andra ledes akterut i Mtc·n. En annan smäc

ker ända bändes äf\'enledcs till spirans fot att användas 

till afhåll (fot-tåg), då spirans akteriinda hissas medelst 

gölingen. 
Skall torpedan klargöras , så lyfter den man, som, 

sittande i båten, i1r afsedel att passa på afhållet, upp 

foten af spiran, som derpå af en annan man hissas så 

högt, som den till stöttan fästade jornstången tillåter. 

Spiran kommer dervid att skjutR.s fu~öfver och dess 

fritmre ända att sänkas, så att den dertill fästade torpe

don (om inrättningen är använd på en lårings båt, en 

stö rre gig, eller en hYal-båt) kommer på omkring 15 fot 
6 tums distans horizontelt fur om båten och 10 fot un

der vattenytan. 
Att det vid torpedons explosion uppkastade vattnet 

ej må sänka båten, täckes dennas back med ett lju_s

måladt segelduks-tält, skuret i V-form. 'l,ältets aktra hk 

sträckes till en liten sax af lätta spiror, ställd tvärskepps 

emellan relingarna, 10 fot akter om förstäfven, och ryg

gen uppbäres af en tredje spir, lagd långskepps emellan 

saxens horn och förstäfven, der densamma, såväl som 

tältets främsta höm, fastgöres. '1\tltets högsta punkt, 

d. v. s. vid ryggspirans aktre ända, bör vara omkring l 

fot 10 tum öfver kölsvinet. 
'l'orpeclon antändes medelst elcctricitet. Batteriet 

står akterut i Låten och tr~ darna tR.gas in, elen öfre öfver 

låringen och don undra CjorLl-tråden), som bör hllnga i 
burrt under båtens botten, öfvcr hackbrädet. 

° Fuliand.c e:xperimeuter bafva blifvit utförda i en 30 
J d tt ~r· · ·hao'l l fots gigg, rustad på nämn a sä . 1\ mor, ,mne ' .• am.e 

30 till '±O skål p. krutladdning ;;), antändes pa ett djup af 

10 fot och pil ett horizontclt afstånd af 15 fot från hå-



230 

tens bog. En officer och 4 man voro i båten. Hvarken 
båt eller besättning skadades. Spirans hela längd var 
28 fot. 

En ångbarkass, utrustad på samma sätt, sänkte en 
100 skålp. torpeda 10 fot på en distans af 21 fot G tum 
från båten. Torpedo'n exploderades utan minsta skada 
för barkassen, som hade ånga uppe. Spirans längd var 
30 fot. 

Såsom ofvan är nämndt kan hvarjo båt förses med 
en spir på hvarje sida, samt följaktligen agera med två 
minor. De vanliga, ombord brukliga, vattentäta krut
kani strarna lämpa sig i nödfall väl till torpedos, hvarvid 
hål borras i locket för det elektriska brandröret, hvarom
kring tätas väl mod kitt. 

:B'ör att vara säker om framgång skall torpedo-båten 
nalkas så tyst som möjligt, med spirorna i sina klykor, 
ända till helt nära till det föremål, som skall attackeras. 
Spiran ntriggas då, h varunder båten fortsätter att ro sakta 
.emot fienden .. ända till dess torpodon vidrör dennos sida, 
då antändning bör verkställas omedelbart. 

Då smärre laddningar, såsom af 30 och 40 skålp. an
vändas, är det högst nödvändigt, att torpodon kommer i 
fullkomlig kontakt med målet, innan elen exploderar. 
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Il varje h au da. 

Engelska Jti·egallen lnconstant. 

Ur engelska tidskriften the "Artizau" och den fran

syska "Revue Maritime" hafva vi hemtat följande upp

gifter, rörande försöken under ånga på uppmätt mil med 

engelska fregatten Inconstaut den 22 sistlidne Juli i Stokes 

Bay nära Portsmouth. 
Fartyget, hvilket Hr construeradt af M:r Road, enligt 

amiralitetets order med nfsigt att kunna täfla med dem af 

"'V ampanoags" klass, som under sista kriget byggdes af 

Amerikanarne, för att, om tillfälle dertill gifvits, kunna 

skada den engelska handeln, mäter 4-066 eng. tons och 

är bestyckadt med tio 12 tons (9 tums) och sex 6'/l tons 

(7 tums) reffiade mynnings-låeldnings-kanoner i jornlavetter 

på kursörer äfven af jern. 
Bestyckningen är -ungefär lika med der, på Bollero

ph on och således kraftigare än de flesta paosarfartygs, 

h varföre fartyg af denna sort böra .vara mer än farliga 

motståndare för hvilka abcpansrade kryssare som helst 

och genom sina kanoners vidsträckta portee och sin stora 

öfverlägsenhet i fart kunna, med hopp om framgång, äf

ven anfalla de flesta af nutidens pansarfartyg. 

Fregatten, hvars kolföråd är stort, är försedd meJ. 

full fregatt-tackling. 
Vid försöken var fartygets läge midskepps 23,17 fot"'), 

dess deplacement 195,f)37 kub.-fot saltvatten, ~spantets 

•) Ile uppr:ifna måll or h Yit;tcr äro rcdu•·er;:de til l ~•en<k ~. 
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area 937 qvadratfot. Alla förråder voro ej ombord, men 
den bristande vigten deraf var ersatt med jorn-ballast, 

och dessutom var en öf,-ervigt af 9G4 centner kol om

bordtagen till förbrukning unuer försöken. 

Brisen var 2 a 3 och ingen sjö. Fregatten upp

nådde under dessa förhållanden för full maskin en ha
stighet af något mor än Hi,;; knop. Maskinerna om 1000 

nom. hästars kraft, arbetade mod 7,361 indikerade och 

gjorde 74,48 slag i minuten. Ångtrycket i pannorna var 
30,oi sk1llp. och det effektiva trycket i cylinJmrna 23,89 

skålp. Vid försöken med halfva antalet pannor var ha

stigheten 13,7 lnop, indikeralic hästkraften 3531, slagens 
antal 59,9:; , ångtrycket i pannorna 27 ,o:; skål p. och 1 cy
lindrarna 14,2:; skålp. 

Propollem är tvåbladig af Griffiths modell med 

23,77 fots diameter och 2·J,r.2 fots stigning. Vtu• de för
sta försöken hade propellern förorsakat en ovanligt stark 

skalmin;;, men nu den 24 Juli, då fartyget låg på sitt 

rätta läge, var denna högst betydligt förminskad. Slippen 
under full maskin var G,ö95 Ofo och uneler half 3,507 .c/

0
• 

Maskinerna äro tillverkade af ~1ess~ J. Penn et Son. 

Man har påstått, att den af "W ampanoag" under dess 
försök uppnådda hastighet ~kulle uppgått till nära 17 
knop, men dels lär ej ånga ensamt varit begagnad, och 

dels har den genomlupna distansen blifvit uppmätt me
delst patent logg, hvarföre man väl kan antaga, att den 

engelska fregatten öfverträffar i hastighot sin amerikan

ska rival. 

Mera noggranna uppgifter rörande de offioiela försö

ken med fregatten "Inconstant" bifogas. 

Fartygets dimensioner·: 
Längd emellan Pcrpendiklarne 346,22 fot. 
Bredd 52,fi0 , 
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Djupgående för . 21,1R fot. 

" 
akter 25,19 , 

" 
midskepps 23,17 , 

Drägtighet 97\),91) N. Läst. - 1701 Sv. Läster. 
195537 kub.-fot sult vatten. DeplacEment . 

~Spantets Area 957 q vad -fot. 

bla.~lrinens dimensioner : 

Yttre diameter på cylindrarna 

Inre 
" " Piston-slagets hingd 

Skrufvens diameter 
stigning 

9,:.6 fot. 

8,R9 ., 

4,07 " 
23,77 " 
24,62 " 

Sex gånger gick fartyget den uppmätta milen under 

full maskin, hvarvid nedanstående resultat erhölls. 

IAntal pas-
Ånr,ans 

2:d•·a tempera- Antal ~la {j Obsen.- l' a< l i 
1 :sta 

sar,cr af lur cnlir,l af maskin med dl al mrrlellal 
Uppmälta Fahr. i minutt·n 

lid. knop. af fart•·n. af farten. 
milen. Thcrm. 

l 287° \ 72,95 3n• 33s 16,9 l 
2 290° 73,~H~ 3m 54 s l f>, ö 16,1 
3 290° 74,RG 3m 22s 17,8 16,•; 16,3 
4 292° 74,:\0 4m O Os 15,0 16,4 1G,5 
f) 293° 76,2.! 3rn lGs 18,3 1(1,() l 16,5 
6 :!!)40 74,7ti 4m 4s 14,7 lli,:> lG,ö 

:Medeltal af slag 74,~8 Medeltal af fart 16,;:>12 

Augtryck i pannan . 30101 skålp. per qvad. tum. 

:Medel-ångtryck i cylindrarne . 23,89 , , 
V acuum i condensorerna 25,4 tum. 

Medeltal af maskinens slag 
på milen 274,R3. 

Indikerad hästkraft 73G".l:, t5. 
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'l'empemturen uti främsta 
eldrummet på förkant . . 112° p 

Dito 
Dito 

i mi.dten . 120° .F 
på akterkant 118° F 

'l' e m p eraturen uti aktersta 
eldrummet på förkant . 124° F 

Dito i midten . 122° :B' 
Dito på akterkant ggo p 

. Amiralitetets tvenne formler för berHknin n gen af ha
stigheten med full maskinkraft voro : 

(Farten) 3 X ~Spantets area 
Indikerade hästkrafter - 550,.tt>. 

(Farten) 3 X (Deplacementet) ~ /s 
Indikerade hästkrafter - 18G,~8 . 

Med o halfva antalet pannor gick fartyget endast 
tvenne ganger den uppmätta milen, dervid resultaten 
YOl'O: 

IAntal pas-
Ant_pns Antal ~ l ag l 

saf{er af lempeTa <~f rnas!\in Obsen·.- Fac·t i Med,•] la l 

l milen. (m· rnlifft i n1_ipu- tid. knop. af farl.rA 
Fahr. ten. 

l 201 o 61,R1 " 48s 15,7 i)Jl1 

2 283° 58,07 5m JOs 11,6 13,701 

Indikerade hästkrafter 353 L 
Ångtryck uti pannorna 27,05 skålp pr qvad: tum. 

, , c y lindorn 14,23 
" " " Vid beräkningen af hastigheten ·med half maskin-

kraft nyttjades följande tvenne formler. 

(Farten) 3 X ~Spantets area 
= 655,~1. 

Indikerade hästkrafter. 

(Farten)' X (Deplacementet) 1
/ 3 k ft = 222,22. 

Indikerade häst ra er. 
Med freg.atten, som är försedd mod balance-roder 

företogas äfven styrningsförsök, hvarvid fartyget beskref, 

{ör full m.asliin och med 12 man till 1·ors, 
Babord hän: 1/ 2-cirkeln på 3\ll 25s; cirkeln på 6m 

48·; Styrbord h~n: 1/~-cirkeln på 3m 11s; cirkeln på 6ru lOs. 

för hal[ maskin "·h 14 man till rors, 
Babord hän: 1 1 ~ cirkeln på 3m 56s; cirkeln på 7m 50s. 

· Styrbord hän: 1/
1
-cirkeln på 3m 42s; cirkeln på 7 m 6•· 

,/ I Ameri/w har af kongre~sen en k.omite blifvit tillsatt 
kr att utröna orsakerna t1ll den narvarande betryckta 

ställningen för skeppsbyggnad derstädes. --:: Till denna 
komite har M:r Mc Kay öfverlemnat ett' meddelande 

från sin broder i Europa, kapten Mc Kay, en skeppsbyg
gare, som betör en mängd förhållanden med afseende på 

skeppsbyggeri, kostnad af ång- och segelfartyg m. m. 
D eraf framgår, att det kostar att bygga ett jernfartyg i 

E n()'land klart att o-å till SJ'ös 14 L . pr ton; i Amerika 
" t:> 22 L . pr ton. På Clyde byggas im ett hundra fartyg, 

alla af jern om tillsammans 100000 tons och 12000 häst

krafter; förlidet år 1868 byggdes 171,126 tons å ng- och 
segelfartyg om 15940 hästkrafter, och likväl är denna 

verksamhet i tilltagande, och åtskilliga nya varf an-

läggas. o 

Ett ångfartyg anlände till London i September ma-
nad med 3000 tons te, 65 dagar från China och ytterli

aare ett med en frakt om 30000 L. värde. Ångfartygen 
:kola uttränaa de seglande te-klipperskeppen i China
traden och :gare af segelskepp af jern äro ganska oroli

ga öfv~r den framgång, ångfartyg fått framför segelfartyg, 

såväl på China som på andra trader. 
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Ett nytt skepp i Skottlancl; bygdt af jern, 387 fot 

långt, 43 fot brellt, 30 fot djupt och giimnde 12 knops 

fart kostar 78000 L. D etta skepp har gjort 161/ , resor 

till New-York på 24 månader eller ett medeltal af 4-11/l 

dagar för fram och återresan. Besättning· 110 man. Detta 

samma kompani bygger nu ett annat fartyg, som skall 

gå på New-York från Liverpool. Det skall bli.fva 415 

fot långt, 4~1 fot bredt, 30 fot djupt, göra 12 knops fart 

och skall komplett färdigt och klart att gå till sjös utom 

proviant kosta 85000 L. Vi kunde oj bygga ett dylikt 

skepp i Amerika för dubbla summan. En ångare har 

just anländ t från China på 62 dagar med en last af 2300 

tons te. Detta fartyg är 309 fot långt, 28 fot djupt, 39 

fot bred t; det gör 9 knop, är barktacklad t och bränner 

24 tons per dag s~amt kostar 52000 h Samma kompa

ni bygger fyra dylika fartyg till för China-traden. 

De Chinesiska te-klippern a äro på väg att utträngas, 

~edan· ångare började göra sådana ytterst qvicka resor. 

Kostm.den af vinkeljern för skeppsbyg-gnad är i England 

7 L. 10 sh. , af plåtar formade för hela skeppet 8 L. 5 

sh., jerntråd till tackling 21 L. pr ton, ketting 10 JJ. 
pr , ton. 

Amerikanskt vinkolj eru för ett skepp kostar 134 

D ollars 40 cent per ton, en differans till Englands favör 

af 89 Dollars 40 cent. Plåt kostar i Amerika 112 

Dollars pr ton, i England 49 Dollars 40 cent : differens 

till Englands favör 62 D ollars 50 cents. K ottingar kosta 

i Amerika 134 Dollars 40 cent. , en skillnad till Eno1auds 
o 

favör af 67 Dollars 20 ccat. 
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Sammandl'ag af Kongl. Bref, Föro•·:":ngar, 

Generalo1·dcr m. m., utgångne från Kongl. 

Sjöförsvarsdepartementet 

(Kongl. Bref.) 

Sept. 7. P ensionerna från Amiralitets-krigsmans-kassan 

till afskedacle un cloroffic~re och deras veder

likar må hädaneftei.· till dem månadtligon ut

betalas. 

" 28. 

" 28. 

" 
28. 

Angående ändring af 20 § 3 mom. i nådiga 

Instruktionen, af don G April 1838, hvarofter 

ch eferna för flottans indelta och roterade båts

manskompanier hafva att sig rätta. 

I elen mån afgång från skoppsgossocorpsen 

eger rum, må ett antal af 25 nummer vid 

hvartdera af corpsens tviinne kompaniur tills

vidare hållas vakant, och skola do på corpsens 

aftönings och beklädnadsanslag härigenom upp· 

kommand& besparingar afsättas på samma stitt 

som blifvit anbofaldt genom nådiga Brefvet af 

den 22 Augusti 1865, angåonde minskning af 

skcppsgossecorpsen. 

Kapte1i.en vid W ermlands regemente .T. :Man

koll, som utarbetat åtskiliiga kartor och plan-

ehor till en lärobok för skärgårdskriget, till

erkännes, såsom godtgörclse derför, ett belopp 

nf 000 rclr rmt, att utgå af det å 5:to hufvud

titoln uppförda ai1slug till extm utgifter. 

" 
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Okt. 

" 

" 

f>. Underlöjtnanten vid flottan O. E. G. Nonbohm 
tilldelas 2:clra årets stipendium för tj enstgöring 
i storbritannisk örlogstjenst. 

ö. Sjukhus-officers-bofattningen vid flottans station 
i Carlskrona skall indragas med 1869 års slut. 
Till följd doraf skola §§ 34 och 36 uti den 
under elen 2!) Juni 1864 fastställda ''Reglemen
te för sjukvården vid Flottans stationer" utgå, 
samt samma Reglemente §§ 11, 32, 35 och 
37 erhålla förändrad lydelse. 

30. Underlöjtnanten vid flottan friherre C. Posse 
må, under den tid han åtnjuter tjenstledighet 

. ;1 för att vid mekaniska verkstäder in hemta kän
nedom om ångmaskiners· tillverkning, skötsel, 
m. m., bibehålla sina tjenstgöringspenningar 
samt tilldelas det honom dessutom ett stipen
dium af 300 rdr rmt per år räknadt. 

,, 30. F. d. kommendörkaptenen på flottans reserv
stat m. m. P. A. Lundström tilldelas en gra
tifikation af 600 rdr rmt för ytterligare ett års 
tid, räknad från .nnevarande October månads 
början. 

Sept. l. 

" s. d. 

" 
7. 

(Generalorder) 

Kaptenen vid Skärgårdsartilleriet och riddaren 
C. C. Engström beviljas tjenstledighet till den 
l instundande Oktober. 
Underlöjtnanten vid flottan S. Kilman beviljas 
3 års tjenstledighet för att idka in- och utrikes 
handelssjöfart. 
Majoren vid Skärgårdsartilleriet och riddaren 
O. F. Kretiger tillåtes att, under sin den l 
instundande Oktober infallande semester, vi
stas utrikes. Kaptenen vid samma kår, friher-

/ 

re C. G. Oxensticrna beviljns 8 m&uaclers 
tjenstledighet, r~Lknad fr:'\n don ~O dennes, för 
att i Finland ingå tiktenskap och liij tn::mtcn 
vid samma kår O. E lliot tjcnstlodighet från 
den 3 dennes till den l OktoLcr samt ti.llståncl 
att, uneler sin JEt infallande semester., vistas 
utomlands. 

Sept. 7. Tillåtelse för kaptonen vid Skärgård8artillcrict 
W. T. Schyberg och löjtnanten vid samma 
kår E. G. Hei.j kcnskjöld att emottaga och 
bära riddaretecknen af Hertigliga Anhnltska 
orden AlLrecht.s Jos Bären . 

" 

" 

" 

f3. Öfv erstelöjtnanten vid Skärgårdsartillcriot. oc;1 
riddaren A V. Zethelius tillåtes emottaga och 
bära riddareteclmot af Dansim Danncbrogs
orden. 

8. Löjtnanten vid flottan T..J. M. Törngren må pli 
egen beräran afpolletteras från kadettkorvetten 
Chapman efter afslutad uppvisning med dess 
kedetter och elever. 

8. Att en bmonångslup, en lanclstigningsslup 
samt ett chefsfartyg skola innevarande höst 
utsändas på högst 12 dagars ex peclition i och 
för verkställande af skjulö fningar med korp
ralsafdelningen i SkiLrgårdsartilleriets exercis
skola, egando Shl1 sårelsartilleriets chef att för 
öfrigt närmare boshlmma tid, besättningslista 
m. m. för nämncb expedition. 

9. Kanonångslupen Alfbild skall, försedel med 
fulla förråd af proviant och bräRsle, men med 
den svåra bestyckningen lomnad iland, inmön
stra elen 2?) clennes. Besättningslistan uppta
ger: Chef, kapton C. \V. B. J. Forsell, kom
menderad officer l, underbefäl och manskap 
32, summa 34. 1G 
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Sept J l. 

,. 

,, 

15. 

18 

22. 

2:?. 

cy 
~: J. 

Underlöjtnanten Yitl J\farinregornentct O P. 

Blomqvist beviljas fi månaders tjonstledighet 

frfm och med elen l instundande Oktober. 

K aclottkorvcttcn af Olwpman skall , efter u ess 

återkomst till Carlskrona och derefter skodd 

npp;·isn ing, afrnstns och inmönstras. 

Kornmendijrkaptoncn vid flottan m. m. grefvc 

C. Oronstedt och bptencn ;·id fSk ärgårclsartil

lcriot m. m. \V. T. Schyberg ti llåtas emotta

ga oeh L ii nu den fiirra kommmenuörstceknct 

af 2:a Id. af Danska Danncbrogs-orden och 

den sednare riddareteckn et af samma orden. 

K:monil.uglnpen Gunhild skall klargiiras för 

att, försedel med fnlla förrilJ, kunna inmönstras 

omkring don 2ö lllL~tkommande Oktober och 

ufg·å på Yinteroxpcdition till rikets nstkust. 

Bosättningslistan upptager: Chef kapten O . .R. 
Nonlen.skjöld., komm eudc:rad officer l , undcr

befu.l och manskap 3~. Summa i3.J. 
()f\·crdirektiiren Yid Mariningeniörstatcn m. m. 

O. J. A. cl'Ailly skall r esa till Fiuspong för 

att, af do der flircståcmle skiutflirsökcn 11wd_ 

grof;-a kanoner mot pansartafla, inhcmta dc 

npplysningar, han mit anse att dc ifrågavaran

do skjulftirsökcn lemna till nytta för framtida 

J.::oustruktion af fartygspausar. 

Löjtnanten vill flottan L :M. Törngren brwil

jas · t j cnstledighet till den ] Januari Hl70 för 

att bestrida liirarebcfattning i gymnastik och 

Y apenf• iring vid sjökrigsskolan och gymnasti

ska centralinstitutcl i Stockholm. 

Underlöjtnanten vid flottan O. f_;. N ordenfel t 

tillåtes att uneler . si n, den l instundande 

Oktober infallande, ~cmester vistus utom 
riket. 

~ept. 30. 

Okt. 4. 

" 
5. 

" 
8. 

" 
u. 

2-1-1 

Vid signalering enligt lld af Frankrike, Eng

land m. fL Liwlcr unbgtm intcrnatioucla sig

nalsystemet skall den tlaggtafia, som den -± 
Juni 18G7 fastsblides fii r att b r gagnas af dc 

förenade rikenas örlogsfartyg, upphöra att til

lämpas för svenska örlogsfartyg, och skola hä

danefter vid signalering enligt ifrågfl.varandc 

signalsystem å sistnlLmnda fartyg anYilndas de 

allmänna signalHaggor och t ocken, som uti 

"Code commercial dc ~ ignaux a l'usagc des 

hfttimcnts ue toutc.s nations" finnas uppbgua 

på den uti nii.mnda bok införLla, för samtliga 

nationers haJlflclsfartyg gemensamma flaggtaHan 

(Serie des batiments dc commcrcc, signos 

universels), h vilken fiaggtafia jemvtll blif\·!t an- • 

tagen till begagnande å engelska, franska, ita

lienska, hollänil ska m. fi. nationers krigs

far tyg. 

Kanonångbiltcn Gunhilcl skall, försedd med 

fulla förråd, inm önstras elen ~:) Oktober. 

Löjtnanten vid Sbrgårclsartillerict L. HLlbcn

dick bevilj as tjeu stlcdigh ct från den 16 dennes 

till elen 15 Jnni 1870 för att i utlandet söka 

in hemta känned0m m n kanontill vcrlming m . m. 

Löjtnanten vid Ski:irgftrclsar tilleriet frih. l\:L D. 
Runth bevilj as n t- och inrikes tjcnstledighct 

till inneYaramle i.lrs utgång samt tillstnnd att 

under sin , den l Januari l i310, infallande se
mester vistas utom riket. 

"Cnclerlöjtnantcn vid flottnn · H. 'l'. \ Verliug 

tillittes att under s in nu löpantie semester vi_ 

•stas utrikes samt beviljas 3 månaders in- och 

utrikes tj enstleclighet från och med den l näst

k ommande .T anuari. 



Okt. 11. Den 31 Oktober skall upphöra att vara parad
och salutdag. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

12. Den å Kongl. skeppsvarfvet i Carlskrona nu 

under uyggnad varande ängkorvetten skall bära 
namnet "Balder". 

14. En komito, best·åendc af 2 svenska och 2 nor-

ska sjöofficerare, skall den l instundande No

vember samm::mtrlida i Carlskrona med ålig

gande att Lltarbeta och till Kongl. Maj:t in

komma med förslag till nytt nattsignabystcm 
för svenska och norska sjövapnen. Till sven

ska lodamöter af denna komite hafva blif\rit 

utsedda kommendörkapton O. Lagerborg och 
kapten P. l\f. von Krusenstj erna. 

Ji). Modell till skor för båtsmän tillhörande kongl. 
flottan fastställes. 

J 0. Löjtnanten vid kongl. marinregementet N. E. 
JJiuduerg och A. A. Olson Lcvi.ljas, den förre 

2 månaders inrikes tjonstlcdighet, rllknad från 

don :2 instund:muu N o vom uer, och don sedna
re inrdtes tjonstlcdiglJci: fl'åu den 16 instun
dande N o vem bor till årets slut. 

20. Korvetten ".T osepltine'" skall, efter återkomston 

till Carlskroua frfm sitt nn pr1gåeudc sjötåg, 
afrust:Js, uppLiggas oeh afmönstras. 

BO. Underlöjtnanten vid flottan frih O. Posse be-

viljas ett ih·s tjcnstledighet, rilknad från den 
1 instundande Nov om ber, fur att, vi. d mekani

ska verkstäder inom och utom riket, i.nhcrnta 

kilunedom om ångmaskinors tillvcrlmi.ng m. m. 
Nov. 5. Underlöjtnanten vid flottan O. E. Nordenfelt 

beviljas 6 månaders tjenstledighet, från den l 
J 2-nuari. 1870, för att vistas utom riket. 

,, l l. U mll·rl i\jiuanten 
G. F . Ulm·r 

vid lll ar.inregcmentet C. 
beviljas tjcnstledighet från 
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den ~ instundande December till årets 

slut. 

NoY. 16. Underlöjtnanten vid marinregementet C. Schmi

terlöw beviljas l månads tjenstledighet från 

och med den 2 instundande December. 

, 

" 

" 
" 

" 
" 
, 

" 

" 

17. Spens för kanonierkåren, att tj ena till öfvcrplagg 

för nämnda kår i stället för den hittills i dess 
beklädnadsstat upptagna Trava), fastställes. 

18. Kanonå11gbåten lngegerd skall klargöras för 
att, fö'rsedd med fulla förråd, kunna. inmönstras 

omkring den 29 nästkommande December och 

utgå på expedition till Liträde åt de svenska 
fiskarfartyg, som idka fångst å fisk bankarna 
utanför N origes vestkust. Besättningslist::m upp

tager: Ch of, kapton G. N. af Klercker, kom
menderad officer l , underofficerare och man-

20. 
23. 

24. 
25. 

26. 

2G. 

30. 

skap 30. Summa 32. 
Att ängkorvetten Thor skall afrustas. 

Att kanonångslupen Alfbild skall afmönstras 
mod bibehållande af uppbörden ombord. 

Att ångfartyget Sköldmön skall afrustas. 
Ritningar faststi.iJles å en 5,,53 dec.-tums reffiad 
bakladdningskanon efter fransyskt system. 

Ångkorvettcn Thor må näst:J. vår begagnas till 

båtsmans transporter. 
Moclcll fastställes till svart halsdulf för sliepps-

gossar. 

Att kanonångslupen Alfhild skall afrustas. 



24-J 

Fö1·ändl'ingar inom Sjöförsvarets kårer 
och stater. 

Be(ordrinqnr: 

Den 28 September. Vid. K M:ts flottas nya reserv
stat, till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten O. L. G. K 

Lagerheim; ,·id flottans mekaniska kår, till kapten : ]iijt
nauten C. H. Ahlunum. 

Den 12 Oktober. Vid K 1\J:ts flottas nya reserv
stat, till kaptoulöjtnant: promierlöjtn::tnten bl. G. Senmis. 

Den ID November. Vid kongl. sjöförsv:ars-departe
mentets kansli-expedition, till registrator; kopisten uer

städes, protokolls-sekreteraren i K. .1\'I:ts kansli F. /l. 

Lorielis; till kopist: c. o. kanslisten C. L. Silfversparre. 

Den 3 December. Vid kongl. .sjöförsvars-departe
mentets kansliexped.ition, till expeditions-chef: registra

torn derstädes J. K Lurichs; till registrator: kopisten 

derstädes C. L. Silfversvärd; till kopist: e. o. kanslisten 
A. Th. Granlund. 

Till kaptenliijtnant vid K. M:ts flottas nya reservstat : 

premierlöjtnanten å samma stat frih. R. O. G:n Ceder
ström. 

Utnämningar: 

Den 29 September. Till riddare af Kongl \V asa
Orden: kaptenorne i kongl. flottans mekaniska kår G. F. 

W aldetlström och E. G. 1Yat!wrst. 

Afsked: 

Den l!) N oyemher. Protokolls-sekreteraren, kansli

sten vid K . ~I:ts Onlen C. G. Sehmann, från registmtl}rs-

l1efattningen vid k sjöförsyars-departemcntcts kansli
expedition , med pension 

Den 3 D ecember. Bxpeditionschefen Yid k. sjöför
svarRdepnrtementets kansli-expedition m_ m. bl. G. ·t'on 
Schantz, med pension. 

Dilds{all: 

K aptenlöjtnanten, vid Kongl. 1Iaj:ts flottas nya resen ·
stat C. A. Ring!teim, den 10 Oktober. 

Kaptonlöjtnanten vid Kongl. .Maj:ts finttas reserv

stat., riddaren af .K. Sviirds-Orclen O. Ttlrnsten , den 2 
November. 

:F. d kontre-amira1en, kommendören med st. korset 

af K. S,•ärcls-Ordcn m. m. , hedersledamoten af K. Ör-· 

logsmanna-Sällskapet G. S. Amwrstedt, don 23 Decomher. 




