
1881.
44:e årgången.

Häfte N:r 1



TIDSKRIFT 

UTGIFVEN AF 

KONG L. ÖRLOG-SMANN A-SALLSKAPET 

CARLSKRONA. 

44:e Årgången. 

CAIWlKllOiH, 
TRYCKT llOS EDY. IlRO\YALL 

1881. 



Innehåll. 

Förhandlingar vid Kongl. Örlogsmannasällska-
pets högtidsdag den 15 N o vem ber 1880 .... Sid. l. 

Åminnelsetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2· 
Ordningsmannens årsberättelse. . . . . . . . . . . . . . . , 18. 
Årsberättelse af föredraganden i l:a vetenskaps-

klassen (Taktik m. m.). Om signal- och te
legrafsystemer till sjös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 22. 

Anförande i Kongl. Örlogsmannasällskapet vid 
presiciii nedläggande den 15 N o vember 1880 , 42 · 

Sekreterarens svar p& Ordförandens anförande 
vid presidii nedläggande den 15 November 
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 48. 

N å gr a ord om befälsplatser för flottans yngre 
officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 51. 

Sammandrag af kgl. bref, generalorder m. m. 
utgångna från kgl. sjöförsvarsdepartementet , 62, 

177, 266, 325, 392. 
Försök till historisk öfverblick af striderna 

om Sveriges sjöförsvar, d.eras uppkomst och 
utveckling under innevarande århundrade 
jemte deraf föranledda betraktelser . . . . . . Sid. 65, 

193, 273, 337. 
Underdånigt betänkande af den, den 26 Sep

tember 1879 förordnade, komite för afgif-
vande af förslag till fartygstyper ........ . Sid. 110. 

Angående en ny metod för tvättning af flot-
tans manskaps kläder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 141. 

N åg:ra ord med anledning af gjorda anmärk-
mngar mot Klints nautiska tabeller . . . . . . , 154· 



Handelsmaritima underrättelser fi~r skeppsre-
dare och fartygsbefälhafvare ... .. .... Sid . 157, 372. 

Blandade ämnen._ ... ........ ...... - .. . ... - Sid. 169. 
Litteratur-anmälan . .. ... . .... -. - ...... Sid. 171 , 254. 
Bibliografi .. ... ....... . . .. . . . .... Sid. 175, 313, 38 1. 
De internationella sjövägsreglerna . . . . . . .. . . Sid. 215. 
T egnanders ångmaskin . _ .. . . . -.. . . . . . . . . . . ,, 241. 
Sjöförsvarsbudgeten i förhållande till stats-

budgeten åren 1835-1880 . . . . . . . . . . . . . . . " 247. 
Genmäle .... . ..... . .. . .. . ... . . .. -. . .... . . . " ~5 1. 
Debatt i Italiens deputeradekarpmare rörande 

byggandet af stora pansarfartyg. . . . . . . . . . " 300. 
Ångmaskin lära af J . L. Frykholm . . - .. ..... , 309. 
Nyare artilleriförsök i England . . . . . . . . . . . " 357. 
Sprängning af en 14 c. m. re:ffiad bakladdnings-

kanon orpbord å franska fregatten la T hemis , 368. 
Verldens örlogsflottor ... ....... . _ . . . . . . . . . . , 398. 

t' 

Kongl. Örlogsmannasällskapets 
högtidsdag d. 15 N o v. 1880. 

Förhandlingar. 

l ) Efter verkstä.lcl protokollsjustering infördes nyinvald 
arbetande ledamot. 

2) Företogs val af ordförande for nästa presidii år, 
hvartill återvaldes hedersledamoten, grefve A. R. 
Oronsted t. 

3) Härefter höll sekteteraren, kommendörkaptenen J, 
Osterman åminnelsetal öfver de under året aflidne 
bland sällskapets ledamöter. 

4) Uppläst es : 
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets verk

samhet under det förflutna året; 
b) af föredraganden i l :a vetenskapsklassen, kapten 

G. af Trolie årsberättelse, behandlande frågan : 
~om !:lignal- och t elegrafsystemer till sjös"; 

c) af ordföranden, hedersledamoten A. R. Cronstedt, 
t al vid presidii nedläggande, berörande den vig
tiga frågan om behofvet för vårt land af ett, efter 
våra forhållanden , starkt sjöförsvar, hvilket anfö
rande, i enlighet med sällskapets stadgar, besva
rades af dess sekreterare, hvarefter sammanträdet 
upplöstes. 



Åminnelsetal.~) 

På den minnestafia öfver under året bortgångne 
ledamöter af Kongl. Örlogsmannas;Lllslmpet, som vi 
enligt lag och häfd i dag framstiilla, läsa vi namnen : 

A xel Georg Er·icson, 
Johan U7n1;; Gu stafsson Ameen, 
Osccw Öh1·st1·öm, 

namn, som i våra minnen återkalla män, hvilka älska
de och hedrade sjövapnet och som, enhvar på den plats, 
der han stäldes, pligttroget och insigtsfullt arbetat i 
detta vapens tjenst och äfven utom detsamma. 

Jag vill nu försöka att för Eder teckna dessa mäns 
mest framstående egenskaper och deras lifs gerningar, 
hvilka så ofta berörde våra egna, och från hvilka så 
många af oss bevara dyrbara och angenäma hågkomster. 

A xel Ge01·g Ericson föddes den 23 Mars 1836 i 
Cbristianstad, der föräldl'ame, grosshandlaren A. F. 
Ericson och hans hustru fru Charlotte Ericson, född 
P alrnqvist, voro bosatte. På mödernet hade E. anor 
inom det yrke han sedermera omfattade. Modren var 
nemligen en dotter af amiralitetslöjtnanten Palmqvist 
i Carlskrona, och redan såsom en sjuårig gosse pröf
vade också E. sin fallenhet för sjömannayrket. Så-

*) Af Sällskapets sekreterare, komm endörkapt enen och ridd . 
m. m. J. Osterman. 
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som kajutvakt på ett af fadrens fartyg gjorde han 
vid denna tidiga ålder en resa till S:t Petersburg och 
synes denna resa, ehuru kort, hafva best iimt pilten att 
blifva sjöma11. 

Efter att hafva njutit undervisning i hemmet och 
i privat skola, antogs E. vid 14 års ålder till kadett 
vid kongl. krigsakademien och gjorde såsom s.iökadett 
sedvanliga öfningsexpeditioner med kadettkorvetten. 

År 1856 utnämndes E. till sekundlöjtnant vid 
Kongl. :Maj:ts flotta, men sökte omedelbart efter ut
nämningen permission från flottans tjenst och gjorde 
såsom andre styrman med handelsskeppet Gerda från 
Göteborg två års resa till ostindiska farvatten. 

Återkommen till fäderneslandet ingick E. i tjenst
göring vid flottan och komm enderades såsom exercis
officer efter hvartannat på 2:ne expeditioner med kor
vetten Najaden, den första till \Vestindien, den senare 
till Medelhafvet. 

Efter att under närmast följande åren hafva varit 
kommenderad, dels å fregatten Eugenie, dels vid sjö
mätningar, begärde E. ånyo permission för att idka 
sjöfart å handelsfartyg och var hela året 1864 anstäld 
först såsom styrman och senare såsom befälhafvare å 
svenska ångaren London, som underhöll regulier för
bindelse emellan Göteborg och London. 

Åter ingången i tjenstgöring vid flottan kommen
deras E. 1865 på korvetten af Chapman under öfnings
expedition med kadetter och 1866, först såsom kom
menderad officer och sedan såsom chef, å skeppsgosse
brigg. 

Befordrad till löjtnant 1866 i Oktober, kommende
derades E. 1867 först på en monitor och derefter å fre
gatten Vanadis under längre expedition till Brasilien 
och Westindien, vintern 1869-1870 på kanonbåten In
gegerd, som var utsänd att bispringa svenska och nor-
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ska fiskarefartyg, sommaren 1870 på kadettkorvetten 
och hade samma år på hösten 2:ne gånger kortare be
fäl på kanonbåt. 

Hittills hade E. alltifrån sitt inträde vid flottan 
nästan uteslutande varit sysselsatt i praktisk sjötjenst, 
dels på örlogsfartyg och dels på handelsfartyg, men 
nu började hans arbetskrafter att anlitas och hans er
farenhet och insigter att tillvaratagas äfven i land, 
förnämligast vid varfstjenstgöringen, men tifven vid an
dra uppdrag. E., som redan 2:ne gånger haft tillfäl
ligt uppdrag att bestrida underekipagemästaretjensten 
vid flottans varf i Carlskrona, erhöll i Februari 1872 
förordnande till denna befattning. 

Dessförinnan l1ade E. den 18 Augusti 1871 blifvit 
befor'il.rad till kapten. 

Under åren 1871 och 1872 var E. jemväl suppleant 
åt inspektören för räddningsväsendet å rikets kuster. 

1873 var E. sekond å korvetten Thor under eska
deröfningar och gjorde detta och nästföljande år, såsom 
kommenderad officer med korvetten Balder, 9 månaders 
expedition till \V estindien och Nordamerika. 

Från 1875 års början och alltintill den 1 Oktober 
1878 var E. anstäld såsom underekipagemästare eller 
såsom befattningen numera benämnes, äldste officer vid 
ekipagedepartementet å flottans varf i Carlskrona och 
utöfvade tillfälligt ekipagemästarebefattningen flere gån
ger under denna tid. 

Den förtjenstfulla verksamhet och det oförtröttade 
nit, hvarmed E. utan afbrott under 4 år bestred den
na ansträngande befattning, äro v[il kända och erkända 
af alla dem, med hvilka tjensten stäide hoJ10m i berö
ring, vare sig såso m befallande eller lydande och, ehuru 
han i alla väder syntes väl trifvas med detta sträfsam
ma lif, är väl icke otroligt, att han dervid pröfvade sin 
helsa hårdare än som var honom nyttigt. 

-ö-

Också borde, synes det, någon hvila eller lugnare 
tjenstgöring varit E. välkommen efter dessa 4 års oaf
brntna verksamhet på. varfvet. Sådant blef dock icke 
förhållandet. Från varfstjenstgöringen förflyttades E. 
utan uppehåll till exercisskolan och efter att under vin
tern 1878-79 hafva i land tjenstgjort vid denna skola, 
kommenderades han följande sommar såsom sekond å 
skolans öfning~fartyg . 

På hösten 1879 emottog E. chefskapet på kanon
håten Gunhild, som afgick på vinterexpedition till ri
kets vestra kust. 

Denna expeclition blef Ericsons sista. I December 
månad ådrog han sig under tjensteutöfning en förkyl
ning, som snart antog så allvarsam form, att han nöd
gades lemna utöfningen af befälet på kanonbiiten. Han 
fördes då till Trollhättan och vårdades der af sin yngre 
broder, bataljonsh~karen vid Bohus r egemente med. d:r 
Carl Ericson. Brouerns ömma omvårdnad och läka
rens insigter förenade kunde dock icke undanrycka 
honom döden och E. afled den 18 Mar& d. å. 

E. invaldes till arbetande ledamot af Kongl. Ör
logsmannasällskapet 1872. 

1879 utnämndes E. till Riddare af Kongl. Sväi'ds
orden. 

Äfven vill Carlskrona stads kommunala angelä
genbeter var E. under senare åren af sin lefnad ta
gen i anspråk. 

E. ingick 1871 äktenskap med Julie Marie Nor
denskjöld, som, jemte enda barnet, en liten dotter, från 
mannens och fadrens sjukbädd, dit de skyndat vid un
derrättelsen om E:s allvarliga sjukdom, återvände be
röfvade deras förnämsta jordiska stöd. 

H vilken liflig verksamhet genomgår icke Axel Eric
sons hela lefnad. Till sjös eller i land se vi honom oaf
låtligen arbeta och i detta arbete finna sin förnöjelse. 
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En sådan verksamhet förutsätter mäktiga inre kraf
t er, och dessa egde E . i sin . omutliga pligtkänsla, i sin 
sanna kärlek till det vapen han tillhörde och i sin syn
nerligt stora tillgifvenhet till kamraterna. Ingen an
strängning syntes Axel Ericson for stor, då det gitlde 
att uppfylla en pligt, om än så svår, eller att gagna 
en vapenbroder. Af denna sin tillgifvenhet till förmän 
och kamrater gaf han ett det vackraste uttryck kort 
före sin död i den varma helsning, som han från döds
bädden sände oss. 

I umgängeslifvet var E. glad och spridde glädje 
omkring sig, hvart han kom samt egcle en synnerlig_ 
formåga att minnas och återgifva skämtsamma anek
doter och berättelser. 

Så var ock E. högt och allmänt värderad både för 
sin tjensteduglighet och pligttrogenhet och för sitt upp
offrande lmmratsinne och glada lynne, aktad och med 
nöje åtlydd af sina underhafvande och väl omfattad af 
h var och en, som kom i beröring med honom och lärde 
rätt känna hans egenskaper. 

Vidsträcl>t var derför oron och ledsnaden , som un
derrättelsen om E: s all varliga sjukdom uppväckte och 
budskapet om hans, menskligt att döma, förtidiga bort
gång, träffade hård t icke blott han s nät'lnaste anhöriga, 
utan kom också såsom en smärtsam sorgepost till hela 
den kår, hvilken han med lif och anda tillhört. 

Med sänkt flagga återvände Gunbild från sin ex
pedition. Chefen var icke längre på kommandobryg
gan; hans ande hade satt elen sista kursen utom lif
vets stoder; endast den förgängliga delen kom åter 
till oss. 

Den aktning och tillgifvenhet, som E. åtnjöt uneler 
lifvet, uttrycktes nu i det långa sorgetåg, som följde 
hans stoft till dess sista h vilorum, och, när h varje spår 

.t 

r 
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af detta stoft försvunnit, skall ännu minn et af den gode 
k a m raten fortl efva. 

Tre månader hade icke förflutit, sedau Axel Eric
sons graf tillslutits, fönän åter ett dödsfall inom flot
tans officerskår och detta sällskap erinrade oss om, att 
Försynens vägar icke alltid följa de menskliga beräk
ningarne. 

Söndagen elen 6 Juni spred sig nemligen den smärt
samma och öfverraskamle underrättelsen , att timglaset 
samma dag på morgonen utrunnit för kom.J_n endören vid 
kong!. flot tan , hedersledamoten af Kong!. Orlogsmanna
sällskapet, Johan Ulrik Gnsta{sson Ameen. 

Smärtsamt triiJfade detta dödsbud icke allenast an
höriga och elen niirmare v~in- och umgiingeskretsen, utan 
::;äkert enhvar, som rätt kunde uppskatta den förlust, 
som fiidem eslamlet och sjövapnet gj orde med Ameens 
bortgång. 

John Am een, andre sonen af konteramiralen m. m. 
Gustaf Adolf Ameen och hans maka, född J eanette 
Grewesmiihl, fö tldes i Carlskr·ona den 14 F ebruari 1824. 
Under barnåren all varligt och enkelt uppfostrad i rena 
seder, i kiirlek till sanningen, med håg för arbete och 
med stark pligtl<änsla, blef A. en man, hvars hela lif 
bar prägeln af dessa egenskaper - en man i ordets 
fulla betydelse. . 

Följande utdrag ur )\.:s långa och vackra .tJenste
förteckning vittnar om, hnru han i nästan alla t.J enstens 
grenar, ofta pit vigtiga poster och vid betydels~fnlla 
uppdrag, under sin 34-åriga tjenstetid flitigt vant an
vänd och arbetat . 

Efter att redan .vid 13 års ålder hafva såsom extra 
skeppsgosse gj ort en sommarresa på örlogsfartyg, fort-
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sattes A:s utbildning till sjöofficer vid kongl. krigs
akademien. 

Utnämnd till sekundlöjtnant vid Kongl. 1\'Iaj:ts flotta 
1846, kommenderades A. snart _derefter på 2:ne, efter 
hvarandra följand e, sjöexpeditioner till afiägsna farvat
ten, genomgick vintern 1848-49 militärkursen vid 
gymnastiska centralinstitutet och tjenstgjorcle derefter 
omkring l år såsom adjutant i kongl. sjöförsvarsde
partementets kommandoexpedition. 

E fter en kort sjöexpedition sommaren 1850, fästa
des A. såsom instruktionsofficer vid flottans exercisskola 
i Carlskrona, hvarest han under vint ermånaderna hade 
sin verksamhet intill 1855, tjenstgörande till sjös un
der somrarne. 

1854 befordrades A. t ill premierlöjtnant, genom
gick i början af året 1855 kursen vid skjutskolan, hade 
under sommaren en kortare sjökommendering och un
der hösten uppdrag att skottställa gevär, dels i Carls
krona, dels i Stockholm. 

1856 gjorde A., enligt näuigt uppdrag, en resa till 
England och Frankrike för att inhemta kännedom om 
förbättringar af sjöartillerimaterielen m. m. 

Under åren 1857, 1858 och 1859 tjenstgjorde A. 
under olika tider i land såsom varfsofficer, tygofficer 
och . adjutant hos befålhafvande amiralen och till sjös 
under några kortare öfningsexpeditioner. 

1860-61 gjorde A. såsom kommenderad officer })5. 

korvetten Najaden en längre expedition till Söura 
Amerika och Westindien och befordrades sistnämnde år 
till kaptenlöjtnant. 

Under åren 1861, 1862, 1863 och 1864 tjenstgjorde 
A. i land såsom adjutant hos kommendanten i Carls
krona, var 1862 kommenderad officer å briggen Nor
denskjöld, 1863 sekond å korvetten af Chapman under 
expedition till I sland och 1.864 sekond å skruflinieskep-

l_ 

, .. 

-9 -

pet Carl XIV J o han under expedition i Östersjön och 
Kattegat. Från 1864 i Oktober till samma tid 1865 
föreston A. tygmästarebefattningen vid Carlskrona sta
tion, gjorde 1865-66 såsom sekond å korvetten Gefle 
11 månaders expedition till Södra Amerika och befor
drades den 1 Oktober sistnämnde år till kommendör
kapten. 

Efter att under vintern 1866-67 hafva tjenstgjort 
såsom befälhafvare för Carlskl·ona stations exercisskola, 
var A. de två nästföljande som rarne chef på kadett
korvetten af Chapman. 

1870 först chef på fregatten J osefine, som var in
mönstrad för expedition till N or ra Amerika, men h vil
ken expedition instäldes, utgick A. samma år såsom 
chef å korvetten Gefle på en expedition t ill England, 
Frankrike och Medelhafvet, som räckte öfver ett år. 

1871 utnämndes A. till tygmästare vid Carlskrona 
station, men förflyttades från denna befattning redan 
1872 och förordnades till ledamot i sjöförsvarets mili
täriskt-tekniska byrå och till leda mot i kongl. förvalt
ningen af sjöärendena. 

1874 var A. chef å korvetten af Chapman under 
expedition för öfning af exercisskolans manskap, 1875 
flaggkapten i en eskader af kanonbåtar och pansarbå
tar under konteramiralen Virgins befäl, förordnades 
samma år till stabschef hos chefen för flottans militär
personal , var 1876 ånyo flaggkapten i en större eska
der, 1877 afdelningschef for en rekognosceringsexpedition 
i Stockholms skärgård, hvaruncler optisk t elegrafering 
i nämnde skärgård anordnades samt förordnades 1878 
till sous-chef i militärafdelningen inom kongl. marin
förvaltningen. 

Den 6 September 1878 utnämndes A. till kommen
dör i kongl. flottan ·och till varfschef vid flottans sta
tion i Carlskrona. 
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Ehuru kort A:s tid blef vid denna befattning, lem
nade den doek många spår af den förmåga att orga
nisera och ordna, l1varpå A. förut gifvit talrika prof, 
såväl inom tjensten som vid andra förhållanden. 

A. hade under sin tjenstetid haft förtroendet att 
deltaga i följande komitearbeten för sjövapnet, nem
Iigen : 

för afgifvande af förslag till gradpassering för of
ficerare vid flottan; 

för utarbetande af förslag till förändrad o.rganisa
tion af artilleribåtsmanskåren; 

för utarbetande af förslag till nytt artilleriexercis
reglemente ; 

för uppgörande af förslag till rekrytbildning för 
båtsmanshållet; 

för utarbetande af nytt reglemente för hushållnin
gen och redogörelsen under sjöexpeditioner; 

för utarbetande af förslag till sjötaktik oeh signal
bok för de förenade rikenas flottor; och sist 

för afgifvande _af utlåtande och förslag angående 
nya fartygscerter för sjövapnet. 

Kommunen i A:s födelsestad underlät icke heller 
att för sina angelägenheter tillgodogöra sig A:s ord
nande sinne och arbetskrafter, och finna vi honom verk
sam såsom stadsfullmäktig, förste direktör i fattigvårds
styrelsen, 01·clförande i drätselkammaren m. m. 

A. invaldes till ledamot af E>mgl. Örlogsmanna~ 
sällskapet redan 1855, kallades till hedersledamot 1878 
och var sällskapets ordförande under arbetsåret 1878-
1879. 1875 invaldes A. till ledamot af kongl. krigs-
vetenskapsakademien. -

Af yttre utmärkelser hade kommit A. till del k. 
Svärdsordens och S:t Olafsordens riddaretecken, officers
tecknet af grekiska Frälsareorden samt österrikiska 
J ernkroneordens 3:e klass. 

11-

A. var konservativ i den vackra mening, att han 
höll på bevarandet af hvad man egde, intilldess han 
var förvi'ssad om, att det gamla kunde med något bättre 
nytt ersättas. Denna hans konservatism uttrycktes 
äfven i den samvetsgrannhet, med hvilken han beva
rade vördnaden för de åldrige, minnet af sina barn
doms- och ungdomsdagar samt tillgifvenheten för en 
gång förvärfvade vänner. 

A:s uppfattning af allvarliga förhållanden , såväl 
inom tjensten som i det allmänna lifvet, var måhända 
strängare än mängdens och inrymde icke gerna efter
gifter. Af en och annan, som endast under dylika för 
hållanelen kom i beröring med honom, ansågs han der
före vara hård, meu ett närmande till A. ändrade detta 
omdöme och ådagalade, att hvarken godt hj erta eller 
godt lynne saknades hos honom. 

Den lydnad han noggrannt iakttog sjelf, fordrade 
han ock af dem, som stoclo under hans befäl, och lika 
kortfattade och tydliga som A:s order voro lika be
stämd och välljudande var hans kommandost,ämma. 

Sina åsigter skydde A. icke att uttala, då sådant 
fordrades, men han und vek i allmänhet att i offentligt 
tal eller tryck opåkalladt framliigga dem. 

l skrift uttryckte han sig väl och egde en icke 
ringa förmåga att äfven i humlen stil gifva uttryck åt 
sina känslor och tankar, så viLl de allvarliga som skämt
samma. Härom vittna, dels några alster af hans penna 
som lemnats åt offentligheten, hvariblancl må nämnas 
ett högstämdt poem vid Kongl. Örlogsmannasällskapets 
sekularfest, verser till D.D. M.])f. konungen och drott
ningen vid en fest på Skärfva 1874 samt hans synner
ligen v~~ skrifna a~förancle vid presiciii nedläggande i 
Kongl. Orlogsmannasällskapet den 15 November 1879 . . ' m taget 1 6:e häftet af Tidskrift i Sjöväsendet för nämn-
de år, _ dels ock många af A. för den närmare vänkret-



-12-

sen· diktade sånger och verser, h varuti hjertligt språk, 
humor och skämtsam satir omvexla. 

A. hade en annan begåfning, som jag inom detta 
sällskap har särskild anledning att vidröra. Han slöj
dade utmärkt väl och beredde härmed både sig sjelf 

\ 
och andra mycket nöje. Ett minne af denna A:s talent 
eger Kongl. Örlogsmannasällskapet i den vackert skur
na ordförandeklubba A. skänkt, och hvilken han några 
år sednare forde ibland oss. 

Att A. sjelf redan flere månader före sin bortgång 
ansåg den hjertåkomma, hvaraf han led, betänkligt 
gnaga på lifstråden, framgick af flera hans yttranden, 
och, oaktadt han ännu på eftermiddagen dagen före 
sin döcl i tjensten besökte varfvet, var han sannolikt 
beredd på att tråden var nära att brista. 

Fredagen den 11 Juni gled åter ettlångt sorgetåg 
af båtar med s~inkta flaggor öfver vattnet. Det var nu 
J o han Ulrik Gustafsson Ameens stoft, som i den blom
sterhöljda kistan af sörjande anhöriga, vänner, kamra
ter och underhafvande med mera än vanlig högtidlig
het följdes till sitt sista hvilorum i fädernegrafven un
der den grönklädda kullen på Nettraby kyrkogård. 

A. var gift med friherrinnan Julie de Geer af 
Finspong och efterlemnar, utom maka, sönerna Henrik 
Gustaf, löjtnant vid kongl. Svea artilleriregemente, 
Herman Louis, student, och John Gerhard samt dot
tern Ingeborg Julie. 

Öm och k~trleksfull make och far, saknas A. djupt 
af sin familj och i vänkretsen står tomt det rum, han 
genom sin bortgång lemnat. 

Inom sjövapnet och detta sällskap skall hans minne 
aktadt och äradt bevaras. 
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Ännu en kamrat skulle under år 1880 erhålla det 
betecknande korset vid sitt namn uti rullan. 

Plötsligt träffade oss det sorgliga budskapet, att 
kommendörkapten Oscar Öhrström midt under utöfnin
gen af sina tjenstepligter blifvit bortryckt ur lifvet. 

De närmare omständigheterna vid den olyckshän
delse, som vållade Öhrströms död, voro i korthet fol
jande: 

Under pågående minöfningar i Stockholms skär
gård, hvilka Ö. i egenskap af afdelningschef ledde, in
träffade, att en stötmina vid försök icke antändes, hvar
före tänclkolfven i densamma, på uppmaning af Ö., 
uttogs för att undersökas. I det ögonblick då Ö. af 
den officer, . som uttagit tändkolfven, emottog densam
ma, med erinran af officeren att icke vända på den, 
exploderade kolfven och Ö. träffades samt fick en nä
stan ögonblicklig död. Vid olyckstillfället sårades äf
ven en matros så svårt, att han få timmar derefter 
aflecl och officeren erhöll några ofarliga skador. 

Såsom naturligt var, väckte denna händelse myc
ket deltagande. 

Oscar Öhrström, son af ståthållaren på Tullgarns 
slott, f. d. stallmästaren hos H. M:t konung Carl XIV 
J o han, tjenstgörande hos H. K. H. kronprinsen Oscar, 
f. d. majoren i armeen och ryttrnä'3taren vid kongl. 
skånska dragonregementet m. m. Carl Adolf Öhrström 
och hans maka Aurora Amalia Ouchterlony, föddes 
den 11 November 1830 i Stockholm och frambars till 
dopet af dåvarande kronprinsen, sedermera konung 
Oscar I. 

Redan tidigt röjde Ö. en liflig håg for sjölifvet, 
gjorde först såsom extra kadett en sjöexpedition och 
antogs derefter till kadett vid kongl. krigsakademien 
1845 samt utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl. 
Maj:ts flotta 1852. 
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Få månader efter sia utnämning till officer sökte 
Ö. permission för att idka sjöfart å handelsfartyg och 
seglade uneler 14 månader såsom styrman på England 
och Brasilien. 
. Efter att åter hafva intriidt i tjenstgöring vid 
flottan, kommenderatles Ö. 1854 på kronans lastbrigg 
Harmonien samt gjorde 1855.---1856 såsom exercisofficer 
å korvetten Lagerujelke 9 månatlers expedition till 
Medelhafvt)t. 

På hösten 18;)6 sökte Ö. ånyo permission för att 
segla på hantlelsfartyg och gjorde såsom styrman un
der 12 månader resor till Goda hopps-udden och .. nord
amerikanska hamnar. 1857 på hösten återgick O. till 
tjenstgöring vid flottan, kommenderades .följande so~n
mar på ängkorvetten Ori:icld och genomgick under vm
tern 1858-59 kursen vid gymnastiska centralinstitutet. 

Under sommaren 1859 tjenstgjorde Ö. såsom kom
menderad officer å korvetten Svalan och erhöll samrna 
år i November befi:ilet å postjakten Postiljon, hvarmed 
postföringen emellan Y stad .. och Stralsund un~~r .vin
tern bestreds. 1860 Lade O. ett kortare befal a en 
kanonskonert för verkställande af skjutning med per-· 
cussionsbomber. Samma &r den 16 Oktober befordra
des Ö. till prcmierlöjtnant. 

1861 ingick Ö. med vederbörligt tillstånd i kongl. 
storbrittanisk örlogstjenst, erhöll först anställning å 
ängkorvetten "Cossack ", med hvilket fartyg en jord
omsegling gjordes, tjenstgjorde derefter i 9 månader å 
ånO'freO'atten "Narcissus" under expedition längs Afrikas b b • • 
östra kust och till åtskilliga af ögrupperna 1 Indiska 
oceanen, återvände till England från Goda hopps-udden 
med trupptransportskeppet "Urgent" och tjenstgjorde 
slutligen under ett . halft år å pansarfregatten "Resi
stance", tillhörande kanalflottan. 
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Återkommen till fäderneslandet, var Ö. under som· 
maren 1864 chef på en skeppsgossebrigg och utgick 
samma års höst såsom kommenderad officer å ängkor
vetten Gefle på 9 månaders expedition till vestkusten 
af Afrika och Medelbafvet. 

1866 den l Oktober placerades Ö. såsom kapten 
vid kong!. flottan. . 

Från sommaren 1870 till viiren 1871 tjenstgjorde 
Ö. såsom tygofficer vid Carlskrona statiDn och hade 
under denna tid uppdrag att skottställa gevär. 

1871 var Ö. kommenderad officer på ängkorvetten 
Balder under prof- och besigtningsresa i Östersjön och 
kommenderades derefter å korvettm'i J osefine samt gjor
de med detta fartyg 11 månaders expedition till 
Nordamerika och Westindien. 

Hemkommen från denna expedition , förordnades Ö. 
till chef för ett matroskompani och var samma år se
kond å ängkorvetten Balder under en kort expedition 
i Östersjön. 1873 var Ö. först chef på ångfartyget 
Valkyrian och emottog senare befälet å kanonbåten 
Ingegerd, som gjorde vinterexpedition till rikets vestra 
kust; 1875 ånyo chef å ångfartyget Valkyrian och 1876 
chef å briggen N ordenskjöld under 4 månaders expe
dition i närmare farvatten. 

På våren 1877 erhöll Ö. chefskapet å kanonbåten 
Blenda, som med anledning af de rysk-turkiska f'ör
vecklinO'arne afsändes till Kon stantinopeL Under den-b •• 

na expedition, som ri:ickte öfver år, befordrades O. till 
kommendörkapten. 

Återkommen egna de Ö. sig åt studier af min vä
sendet, beordrades 1879 att såsom afdelningschef leda 
minöfningar i Carlskrona skärgård och hade inneva
rande år dylikt uppdrag i Stockholms skärgård samt 
fann vid ntöfvande af detsamma sin död den 9 Augusti 
på det våldsamma sätt som förut blifvit omnämndt. 
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Ö. dog ogift. Han var riddare af kongl. Svärds

orden och innehade äfven riddaretecknet af nederländ

ska Lejonorden. 
Till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmanna

sällskapet invaldes Ö. 1875. 
Oscar Öhrström torde utan misstag kunna kallas 

en ovanlig menniska ; åtminstone var han i mycket 

olik flertalet af i öfrigt likstäida menniskor, som man 

möter i verlden. 
Religiös både till sin inre uppfattning och i dess ytt

ring, reflekterade han djupt öfver religionens sanningar, 

tillämpade dem på .sig sjelf och väckte gerna spörsmål 

i religiösa och moraliska frågor , men var icke fri från 

svärmeri. Han hade stark ambition och, ehuru han 

skattade sin egen förmåga snarare för ringa än mot

satsen, tvekade han dock aldrig att åtaga sig ansvar, 

när det gällde. Han bedömde egna svagheter strängt, 

var mild i sina omdömen om andra och förtalade al

drig någon. 
Af naturen lifligt och häftigt kunde väl hans sinne, 

särdeles i yngre åren, brusa upp, men endast förstun

den. 
I tysthet gjorde Ö. mycket godt och ofta i sådan 

form och till sådan omfattning som höra till undanta

gen, dervid följande sitt hjertas och sina lifliga känslors 

anvisning utan att taga vidare hänsyn till sin egen 

förmåga att bära den materiella uppoffringen. 
Öm och kärleksfull son och bror, älskades han in

nerligt af de sina. 
Såsom kadett och yngre officer var Ö. rask och 

hurtig samt road af tjensten. Dock hade redan under 

Ö:s första anställning på handelsfartyg det lidande 

grundlagts, som mera än 10 år senare utbröt och nöd

gade honom att i nära fem år afstå från all verksamhet. 

Å det fartyg, der Ö. 1852 och 1853 seglade såsom styr-
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man, utlH·öt nemligen gnla febet·n, och sedan flertalet 

af besLittuingen insjuknat och outtröttligt och omsorgs

fullt bli fvit <tf Ö. vårdade, angreps han sjelf af sjuk- . 

domen, från l1vars följeler han aldrig blef fullt å ter

stiillu. 1870 på v;'tren var Ö:s helsa iindtligen så förbiitt 

rad, att han knlll1 c åte rtlq:~a sin verksamhet. Ö. egnade 

sig nu åter med ni t och ifver åt si na tjenstepligter 

oeh ådagalade deniJ, lJUm en sta rk vilj a, arbetsamhet 

och pligtt rop;enh et snnrt kun de e rs~itta , hvad han i prak

tisk öfning förlorat genom sin Heråriga sjuklighet. 
S<häl Ö:s ehcfsl\ap på kaJJ onGåten Blenda, hvilket 

fartyg, af en 11 y cert, ald rig pröfvatl på oceanen, siindes 

till Komtantinopel i sii l'skildt uppdrag, som hans tjenst

göring under de båda sistförflutna somrarne, såsom af

delningscbef för minöfningar, biira vittne om det för

tro ende, Ö. af styrelsen åtnjöt och iifven om, att Ö. 

väl motsvarade detta förtroende. 
Ö:s ticliga och våldsamma död träffade utan tvif

vel hårdast i clet kiira hemmet, dit mor och syskon så 

gerna sågo honom återviinda, då tjenstepligterna med

gåfvo, och der han nu lemnat sorg och tomrum, men 

icke der ensamt kiinnes förlusten, itfven annorstädes 

hafva sorgens tårar blandats med tacksamhetens. 

Då Öhrströms stoft fördes till grafven, Histes pli en 

·af de kransar, med h vilka saknaelen och tillgifvenheten 

smyckat hans kista, några ord, som så sann t uttrycka, 

h vad han varit, och huru han af kamraterna uppfattats. 

Så lydde orden: 
Kärleksrik, pligttrogen och ridderlig var du allt 

in till slutet ! 



Ordningsmannens*) årsberättelse. 
Uppläst å högtidsdagen elen 15 Xorembcr· 1880. 

I öfverensstämmelse med Kongl. Örlogsmannasiill
skapets stadgar g!lr jag att afgifva en kortfattall be
rättelse öfver Sällskapets hnfvndsakliga verksam het 
under nu förflutna arbetsåret: 

Vid Sällskapets 8 ordinarie och 4 extra samman
träden hafva hållits följande föredrag: 

af föredraganden i l:a vetenskapsldassen, heders
ledamoten frih. O. Stackelberg, "om de sigPaltecken, 
som nu an vändas i Sverige och i de flesta europeiska 
mariner"; 

af ledamoten G. Ulff, (/om de intressanta och stor
artade skjutförsök, som blifvit utförda vid Krupps 
skjutfält i :Meppen, samt om hvad sig tilldragit i Sve
rige på artilleriets område" i 

af ordföranden, hetlersledamoten grefve A. Cron
stedt, "om de förbättringar, som under de sista 30 åren 
kommit flottans institutioner till godo"; 

af ordningsmannen, ledamoten A. Lind af Hageby, 
"om fartygstyper och serskildt om den speciela typen 
i England af "Camus" klass"; 

af hedersledamoten J. Ameen, "om typfrågans hi
storiska utveckling i vårt land under senast förflutna 
GO åren"; 

af ledamoten Gyllenskjöld, "om ändamålsenligare 
sätt att tvtitta manskn.pets linne, så väl i land som om 
bord"; 

*) KommendJrlwptenen och ridd. A. Lind af Hageby. 

af ledamoten frih. Barnekow, "om krutfrågans 
niirvarande st:lml punk t inom vårt land"; . 

. af ledamoten Non·bohm, "om att söka åvägabringa 
· ett Marinmuseum "; 

af ledamoten frih. Barneko w, "om skjl'ltförsök, verk
• stäida i CarlsJuona med 5,G3-tums-kanonen ". 

Af de extra sammanträdena har ett varit föranledt 
af att helsa V cgas befiilhafvare , ledamoten af detta säll
skap, kapten Louis Palander , viilkommen hem, till den 
hamn, hvarifn1n han med niimnda fartyg utgått på den 
arkti.ska cxprdition, som, genom N.O.-passagens fullbor
danJe, ådragit sig bela den Lildade verldens beundran 
och erkännande. 

Komiteer hafva blifvit tillsatta för utredande och 
förberedande af väcktn. förslager, hvaribland må näm
nas den, på förslag af ledamoten G. af 'l'rolle, för åter
upptagning och inöfning af sjökrigsspelet. 

Tidskriften har utgifvits efter sn.mma plan som 
föregående år och med lika arvode till dess redaktör. 
Under året har förändring af redaktör skett, då leda
moten Ulff dertill blifvit utsedd. 

Med tidskriften har åtföljt serskiLlt bihangshäfte, 
"N.O.-passagen" af ledamoten L. Palander. 

Till manskapets bibliotek har det af Sällskapet be
slutade årsanslaget utgått. 

Till sällskapets bibliotek har, utom sedvanliga tid
skrifter, bulletiner och årsberättelser, följande bör;ker 
m. m. som gåfvor öfverlemnats: 

från korresponderande ledamoten Hildebrand Hil
debrandson: "sur la classification des nuages employee 
a l'observatoire meteorologique d'Upsala"; 

från kongl. sjöförsvarsdepartementets kommando
expedition: "Utdrag ur ledamoten J. A. Breekströms 
reserapport" i 



från kongl. nor:oka FreJriks un iven>itets "litteraire 

bytteförbindelse": a) Jahrbuch des Norwegisehen .Mete

orologischen Institut fiir .1877; b) Classifikation der 

Flächer nach der transformations-gruppe Ihrer Geodii

tischen C urven; c) Skildring af Carl XIV J o han; 

u) Växtlifvet i Norige, med serligt lH:t~nsyn til Plante

Geograflen ; 
från föreståndaren vid kongl. naut iska meteorolo

giska byrån i Stoekholm: a) instruktion för meteoro

logisk loggboks förande; b) dito för meteorologiska ob

servationers utforande vid svenska fyrstationer; c) dito 

för hydrografiska observationers utförande vid svenska 

fyr- och lotsstationer; d) väderleksbok samt e) tillhö

rande rutkort; 
från meteorologiska observatoriet i Upsala; ~Etat 

des g1aces, epoques de la vegetation et de la migration 

ues oiseaux en Snede; 
från korresponderande ledamoten C. Engelhardt: 

l) The mariners chronicle; 2) 'l' h e Iife of Nelson; 

3) A historical account of S t Thomas; 4) Theot-y and 

practice of Seamanship; 5) The Naval Gazette; 6) An 

elementar treatise of steam; 7) Vocabulaire des termes 

des marines anglais et francais; 8) Histoire d'Haiti. 
' 

9) Nödiga underrättelser om artilleriet ; 10) Fullständigt 

signal-system; 11) Archiv for Sovresendet; 12) Public 

Characters 1798-99-1800-01-02-03-04-1805; 

frun korresponderande ledamoten F. N. Staaf: 

"Historiques des essays sur des obturateurs mobiles, 

executees par le departement de la marine "; 

från medicine doHor Ekelund: 11 Föredrag om lung

sots och lunginflammations verkliga orsaker och medel 

att förebygga dem"; 
från hedersledamoten John Ericsson: ritningar och 

beskrifningar i 2:ne exemplar öf\·er ''New caloric pum

ping engines'': 

/ 
t 
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från kongl. sjöh:arteverket: ''U n derrättelser för sjö

farande,'' hiift. ~7. 1879. 
Följande förändringar hafva egt rum bland Säll

skapets ledamöter: 
Med döden äro a(gån.r;ne: 

Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 

Arbetande ledamöter .... . ..................... . () ... 
Summa 0. 

l'illkomn e ii ro: 

Förste hedersleclamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Hedersledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Korresponderande ledamöter .................... 10. 
Summa 2Ö. 

Nä,-varancle antalet är: 

Förste hedersledamöter ... .. ............... .. .. . 

Hedersledamöter ............ . ................. . 40. 

Arbetande le<lamöter . . . . . . . . . . . . .. . ........... 48. 

Korresponderande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 

Utländske ledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 
Summa 131. 



Årsberättelse 
af 

föredragand en i l:a vctenslmpsklassen ('l'alitili m. m.)*) 

Uppläst vid höglidsdagen den 15 Noc . 1880. 

Om s·ignal- och te leg J•rrfsysteme1' till sjös. 

Sjötaktik, skeppsmanöver och talding sa mt sjö

krigshistori a äro cle ~imnen, som tillhöra l: a veten

skaps k lassen. 

Mycket , sh~il som lite t , skulle kunna vid detta 

tillfäll e an fö r a::; rö mlllle dessa iim nen, all t Ler oemle på 

föredragandens 11ppfa ttning af sitt up pdrag och h~ns 

fö rmåga a t t behandla det ,;am ma. l\Iycket , h:nlle siiker

ligen kunna anfö ras , om föredragande n, if:dl han varit 

i t illfälle att från frä mmallLle ma riner hopsa mla de se

nar e å rens skördar ilio m vetenskapsklassen, sökte till

liimpa dem pil våra egna förb li lianden till möjlig nytta 

fö r vår egen flotta, litet återigen, om föredraganden 

inskriinkte sig till att endast berätta, hnul vigtigt som 

timat inom Yeten skapsldassen umler det nu fö r fl utna 

arLetsår et, och hvilk et till en stor del redan i tidskrif
ten varit sy nligt. 

Då jag tyvärr ej ~i r i ti llfäll e att anföra det myck

na, hvacl j ag denn ed menat, och clet li lla hufvudsakli

gen endast sku lle blifva ett återupprepande af hva d 

förut i ticbkriften influt it, har jag i s t~ill e t den na gång 

vid valet af ämne begagnat mig af den, inom sällskapet 

mig medgifna, rättighet att ej alltid behöfva strängt 

*) Kaptenen vid kong!. flotta n, ridcl. m. m. G. af Trolle. 
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hålla mig till de llll Cle L" Yetenslmpsldassen hörande 1im

nen. Dock iil" jrtg öfvertygad , att det valda iimnet 

"s ignal - oc!1 td:~gL"afsyste mei· ti ll sj ö::; " viii förtj<onar 

att af yrkesm;iunen nppmiirksammas. 

Som allmiint bekant, kallas signaler inom en fl ott:! 

de tecken, hvarmetl ord, meningar eller delar der:lf 

fra mstiillas för att på afsHnd tillk iiunagifva befa llnin 

gar eller medd elanden, och skola dessa lika sky nclsaJ:;t 

och nogg mnnt n :Jrk:< tLlla s, som skriftliga eller munt1 :

ga order, samt vie! det ansvar, som gii1laml e krigslagar 

bestilm ma, h\ir::;ammas oeh eftedefvas . Signaler, s u :n 

ti llk ännagifva Lefullu ingar , ;iro silleeles order och enli;:;t 

krigsiagame heter det om onler , a tt de skola vara ty cl 

liga och korta. 
Ett sio·na1 criJw:>- och tekoTaferitwssystem Lör de:·-v n b n . 

fö re vara s:'l nppgjonlt, att det ~}itter den befallande i 

t illfiill o, att, vid befallningars me,ldolaJH1e genom signa

ler, detta me:ldela nt1e Lllr fram fö rall t tyd ligt och kort, 

p:t clet ej missför::;ti\.ud och ticlsutdriigt må uppst'l, 

h va m f mö j l igen, v id ett vig tigt t i llfiille, de all varsam

rrmste fö ljder kunna in t räffa. 

För att s ~'iviil dag- som nattsignaler sko la va r ~( 

tydliga, så. att lle mecl lätthet knnna afltisas, fordras 

ej blott, att de dervid använda tecknen, so m skola ut

göra signalen , äro få, ntan iifven att dessa tecken e.i 

kunn a missförstås och att sättet för sjelfva signalerin

gen eller telegraferingen iit' enk elt. 

J\Ian må nu fråga sig, huruvida det nu gtill ancle 

systemet för signalering och t elegrafering inom flottan, 

år 1876 anhofa ld t till användning , är med afseende å 

fordringarne å ett sådant system fullt tillfredsställande. 

För vftr del tro vi, att, oaktadt system ets ovedersägli

gen stora förtjenster , åtskilligt åt erstå r ännu, innan yr

kesmannen kan vara till fullo belåten med detsamma. 
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Hvad det antagna systemet fi.ir s ip; n:tlering om da
gen angtu·, ha f va dess svagheter , så väl som förtjenster , 
blifvit framhållna i t idskri ftens G:e häfte för i (jol af 
den närmast föregående föredraganelen i l :a vetenskaps
kl assen. 

Om det nya dag;;ignaler ingssyst emct få r jag anfönl, 
att dess stiirsta födjenst fLL' den, atL "Kommersiela Signal
Coden" legat till grnn cl för systemets uppgörande, ty 
liksom ut i den '·Komrnersiela S ignal- Coden" användas 
signaltecken, som hv;n·t och ett motsYarar en af alfa
betets 18 konsonanter , och genom gruppering af dessa 
signaltecken 2 och 2, 3 och 3, 4 och 4 knnna med dessa 
18 signaltecken ~imla t ill 78642 signaler göras. Detta 
iir i och för sig ett jättesteg framåt i afseen(le å sig
nalering i allmänhet. Huru få voro nemligen ej sig
nalerna, som kunde gifvas, då signaltecknen represen
terade siffror i st. f. bokstäfver. T. ex. i det flottan s 
signa lsystem, som n~irmast föregiek det. nu senast an
tagna, använde man vid dags igmd ering 20 signaltecken, 
r epresenterande nummer från och med l till och med 
20. Enligt detta system kunde man vid dagsignalering 
ej gifva flere än 998 signal er och vid. s. k. dagtelegra
feriug, h vartill högst _ 4 signaltecken på en gång an
vändes, kunile man ej uppnå högre nummer lin 8998. 
Sjelfva sättet för llagsignaleringen iir i nya systemet 
otvifvelaktigt en klare, ty n n, då en signal skall göras, 
hissas bokst~ifvernas motsvarande t ecken i samma ord
ning unller hvaram1ra, hvaruti i signalboken bokstäfver
na finnas uti bokstafsgruppen från venster till höger. 
Uti det gamla dagsignaleringssystemet återigen, hade 
man att laborera med en hel del bjelptecken, oeh hvil
ka hjelptecken hade olika betydelse, allt efter det rum 
de intogo i sjelfva. hufyndsignalen. 

Men oaktaclt det antagna systemets stora fördelar, 
har det en ej oväsentlig olägenhet, som nog ej blifvit 
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förbi sedd af dem, som utarbetat vår nya "S ignaJ- och 
Evolntionsbok", och hvilken olägenhet af den fö regå
ende föredraganden inom l:a vetenskapsklassen äfven 
blifvit framhållen . Man har nernligen vicl best~imman
clet af dagsignaleringst ecknen, antagit samma tecken 
som användas i elen "Kornmersiela Signal-Coclen:'. I en 
del af dessa t ecken iiro ej fo rm och färg så väl valde, 
att icke ibland ganska Hitt missförstånd af det signa
lerade kan uppstå. 

Den stora fördelen att ombord i krigsfartyg ej be
höfva. mera iin en sorts signalteeken, anviindbara såväl 
inom flo ttan som vid signalering med andra fartyg, 
ehvad nation de än må tillhöra., synes, vid bestämman
det af signaltecknens u tseende, hafva varit öfverväga.n
de. Önskligt vore emellertid, att man bol'ttoge elen an
förcla oHigenheten genom att i fiot tans signalbok ute
sluta sådana signaler, der tecken förekomma, som lätt 
kunna vålla missuppfattning af det signalerade. Ett 
sådan t uteslutande af signaler som kunna missfö rstås, 
torde utan olägenhet låta sig göra, enär det förtl'äffiiga 
systemet meclgifver att kunna gifva ända till 78642 
signaler. Om en sådan uteslutning gjordes, vore dock 
antalet återstående signaler mer än tillräckligt fö r en 
flottas behof. 

Sådana vigtiga signaler, som föregå drabbning och 
som förekomma under drabbning, göras i det nya sy
stemet med 3 signaltecken. Då sådana signaler böra 
göras med så få signaltecken som möjligt, synes det 
hafva varit fördelaktigt, om kombinationerna af 2 tec
ken hade blifvit använda för de aldra vigtigaste af 
nyss nämnda signaler , i st . f. att utmärka det i signal
boken upptagna, till hvilket man med mindre olägen
het kunde anv~i.ndt flera tecken. Genom kombinationer 
af 2 tecken kunna nemligen lirula till 306 signaler 
gifvas. 
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l\Ied tele!;rafering, såv:il om dagen på kortare eller 
liiugre afsL1 ml, mHlcr mist eller tjocka samt nattetid, 
försUts euligt Jtya sigualboken, att med de olika tecken, 
som för sådant iindamål anviindas, framst;llla punkter(.) 
och streck (-), h v il b i sina olika kom bina tiouer före
ställa alfabetd::; bokstiH\·er. :JUan kan hiirigenom an
tingen telegrafera (1e i signalboken förekommande bok
stafsgrupper ellot· ock hela ord och meningar. 

D.:n tank ~ som legat till grund för detta telegra
feringssystem iir både geni::disk och lyckad, ehuru sy
s temet ej alltill i sin a11v~imlning iir tillfrmlsstiillande. 

Gmwm det antr~gna telegraferingssystemet iir man 
visserligen satt i tillLille att obegränsadt kunna med
dela hvad som helst um1er alla ornstiimligheter -- om 
nemligen det som meddelas ~ifven umler alla omstän
digheter sl,ullo kunna uppfattas och förstås- men stt iir 
tyvärr oj alltid fallet, ntan systemet, liksom allt mensk
ligt, eger sina ofnllkomlighoter, hvilka vid vissa till
fällen, isyn11er11et nattetid inom Hotta eller eskader, 
kunna vålla 1J;u1e missförsHind och tidsutclr~igt, med 
deraf följaml e mer elle r mindre allvarliga följder. 

Det ~ir egt~ ntligen den s. k. natt-teleg1·a(cn'ngen, niit· 
den <wviimh~::; inom flotta eller c3kader, som vi med 
våra anmiil'kningar syfta p<\, och der det i öfrigt för
trä:ffiiga systemet kan vara af en ganska otillfredsstäl
lande beskaffenhet. 

Systemet gnr nem ligen ut på, att, medelst en siir
skild för ~indamål et apterad lanterna mecl korta och 
långa . ljusblinkar, omyexlande kunna telegrafera, antin
gen bokstaf eftr:r Lokstaf, sammansättande dem till ord 
och meningar, elle r de i signalboken förekommande 
bokstafssignaler. Detta system är noo· lämplitrt emel-

• b - ' o 

lan 2 enskildb fartyg till ankars och företriidesvis 
emellan ett farty g och t. ex. en utpost i land, som då 
ej behöfver medtaga n:'\gon vidlyftigare apparat, utan 
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blott denna blinklanterna, för att vara i stånd att med
dela allt hvacl han ser och erfar. Men anv~indt inom 
en hel Hotta eller eskader af fartyg, hvilk en svårighet 
med af.:;eende å upp fattn ingen af det telegraferade, 
kan ej uppstå, isynnerhet om flottan eller eskadern är 
till sjös, utsatt för mllning och stampning, och der 
dessutom kan inträft',t, att ej fartygen alltid kunna 
ligga i sin beshimda ord n in g, utan kunna bortskymma 
de korta och Unga ljusblinkarna för h varandra? En
dast fartygets svajning till ankars, eller att en tinda, 
ett segel från en förbipasserami e b å t eller an nat föremål, 
kommet· framför lanteman, kan göra att ljusblinkarue 
ej r~itt kunna 1:tppfattas. 

Hnrn skall t. ex. till s.i<is en s. k. signalm11n kunna 
samtidigt se, att alla fartygen ditt repetera de kortet 
och långa ljusblinkarne, nät· kan sko lo å 20 fartygs 
lanternor börja blinka på en gång '2 Systemet fordrar 
dessutom en oafbntten uppmärksamhet på t elegrafe
ringen, för att ej sammanha nget skull gtt förloradt, och 
en serskild person (signalman) måste derföre utesl u
tande hafva sin nppmtirksamhet p:1 hvacl som telegra
feras. Vakthafvande ofllcern ombord är v~il den per
son, som bör aHiisa en signal, pcl. det han må vara rik
tigt siiker om det signalerade, men med detta system, 
som fordrar en sådan oaflätlig uppm~irksamhet, kan han 
ej alltid vara i tillfälle härtill, ty han kan, genom att 
för tillfället vara sysselsatt med fartygets 'manövre
rande eller annat vigtigt i tjensten, vara förhindrad att 
uteslutande följa dessa korta och lfinga ljusblinkar. 
Annorlunda vore förhållandet, om befallningen eller det 
som skall meddelas knncle, lilisom i forana dagar, till
kännagifvas . genom en signaL som förblef stadigt ly
sande. Vaktl1afvall(le officern kunde då alltid sjelf 
kontrollera afläsningen , gen om att ett enda ögonblick 
fästa kikaren på elen "blåsande" signalen. Att vakt-
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ha f va n el e offic:crn må k u n n a all tid sjelf afläsa signalen, 

oberoende af eu signalman, ~il' af stor vigt, synnerli

gast i krigsticl, l1il fot· landets säkerhet vigti~a signa

ler kunna förekomma, men med detta natt-telegraferings

system med blinklanterna kan uppfattningen af sådana 

vigtiga befallningar ell er meddelanden blifva beroende 

af en oansvarig signalman, till hvilken vakthafvande 

officern måste siitta blindt förtt~oencle. 

Ytterst vigtigt synes det derför vara, att vid sillan 

af detta natt-telegraferingssystem, som viJ vissa tillfällen 

har stor anv~im1barhet, finnes äfven ett nattsignalel·ings

systern, eller ett sådant syst em, som, oberoende af 

korta och Unga ljusblinkar, sätter vakthafvanc1e offi

cern i tillfäll e att alltid sjelf kunna kontrollera af

läsningen. 
Oaktaut denna stora olägenhet, som vidlåder detta 

natt-telegraferingss.ystem, kan :yrkesmannen ej vara an

nat än belå ten med att ett sådant system dock finnes, 

hvarigenom man han, med den enklaste apparat, ej 

blott meddela sig inom flotta eller eskader, utan äfven 

med utpostet· i land, med telegraf::>tationer, med afdel

ningar af arm en, med båtar etc. Ett så obegränsadt 

sätt för befallning ars eller meddelandens gifvande ge

nom tecken har aldrig tillförene funnits , och fördelen 

häraf, vid föt·s,·aret af ett sådant land som Sverige, 

är' alltför tydlig, för att här behöfva framhållas. 

Vår mening har derföre ej varit att på minsta vis 

klandra detta, i s/\. manga afseenden förträffliga, tele

grafsystem, utan endast att framhålla de brister, som 

vi anse förefinnas i detsamma, och hvilka vi anse det 

ligger inom möjligheten8 gränser att lrmma till en stor 

del afhjelpa. 
Innan vi gå vidare, låtom oss i minnet återföra 

det vigtigaste , som under senare tid blifvit gjordt för 

att uppnå detta önskningsmål, att erhålla ett, hvad 

., 
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man dermed menar, tillfre chlstiillamle natt,;l gnal erings· 

syst em. 
Om främmande manners åtgörnnden, till vinnande 

af detta mål, har jag ej annat att anföra, [in att man 

inom dessa, liksom inom vår egen, a rl.Jctat för att 

åstadkomma problemets lö:ming. 

Uti det nattsignaleringssystem, som hos oss an

vändes i början af innevarande <'irlmnJrade, gjordes 

nattsignalerna medelst kanonskot t, hYilka iuland 'beled

sagades meJ ul~inkfyrar och raketer. Hiirigenom kunde 

endast ett r inga fatal af nattsignaler , de aldravigtigaste, 

gifvas. Detta primiti,·a system anviind es ii lllla till år 

1841, då ett nytt nattsignaleringssystem anbefaldes. 

Uti detta system gjordes signalerna medcbt t~inda lan

ternor utan anv[indning af kanonskott. Signaleringen 

verkstäides medelst 3 vanliga lanternor jemte en för 

ändam[ilet siirskildt inrättad, blixtrande, elle r mell star

kare sken försedd, lanterna, i detta system benämnd 

"blix ten". Lanternorna hissades vertikal t under llVar

andra, meu ett mindre eller större afstånd sig emellan. 

Härigenom kunde med minst 3 och högst 4 lanternor 

i hvarje signal, 10 olika sUil!ningar eller signaltecken 

åstadkommas, nemligen fd\n .li. l till och med .jW, 10. 
Härvid hade för dessa numm ers åstadkommande blix

ten alltid öfversta rummet. Dl ulixten flyttades till 

andra lanternerummet, ökades signaltecknens värde 

med 10, uti 3:e rummet med 20, och i ~jercle med 30. 

Härigenom knnde 37 signaler gifvas. För att utvidga 

detta signaleringssätt utöfver 37 nummer, användes 

blänkfyrar och raketer sålunda, att dZt en eller, i fall 

så nödigt pröfvades, fl ere blänkfyrar pi en gång af

brändes före eller samtidigt med en hissad signal, öka

tles signalnummern med 40, men om en eller flera ra

keter under samma förhåll anden uppka3tades, tillöka

des den hissade signalnummern med 80. Med detta. 
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system kunde således endast 117 nattsignaler g ifvas. 
Systemet innebar dock, i jemförelse med det förut be
gagnade, stora fördelar, ty dels användes ej kan on
skott vid signalemas gifvande, h vilket alltid innebär 
den olägenhet, att det p:•t låugt h,Ul röjer flottans nä r
het fö r en fi ende, dels Yoro signalerna, so m med detta 
syste m kunde gif\·as, betydligt fl era. :Men systemet 
ha tle sina stora oliigeuh eter, ty dels anvä ndes blänkfy rar 
och raketer, hvilka senare isynnerh et på l i\ngt bi'tll a n
gaf för en fie nde rlottans ställ ,~, dels visade sig vid ::tf 
Hisning af signalerna svårighet att ur.sk ilja blixten från 
de öfriga lanternorna, dels förefann s svårighet vid blix
t ens tändande, och missuppfattning inträffade mell af
seende å dc olika afstånclen mellan la nternorna. 

Med undantag af några fö rsök, dels till förbättring 
· af detta system, dels till åstadkommantie af ett mera 
praktiskt och fullständigt, har detta nattsignalerings
sy stem hos oss varit i bruk ända till år 1876, clå det 
1m varande natt-telegraferingssystemet med s. k. blink
lanterna antogs, och det vigtiga problemet att åstad
karruna ett godt nattsignaleringssystem, och för hvars 
lösning man inom marinerua i så många år arbetat, 
står tills dato olöst . 

.r\r 1857 gjordes hos oss försök med ett af el. v. 
öfverstelöjtnanten vid kongl. marinregementet W. von 
Heidenstam uppgjorclt system för, som det hette, "full
ständig signalering nattetid af allt, h vad so m i all män
het om dagen kan med flaggor signaleras eller tele
graferas ". 

Vid detta system anvämles, såväl viJ signalering 
som t elegrafering, högst 4 lanternor sa mtidigt för att 
utmärka signal- eller t elegrafnummer. 'l'ill J etta sy
stem hörde dessutom 3 slag af s. k. taltecken, besti
ende af l, 2 eller 3 lanternor fästade vid en horisontel 
rå, som. upphissades pil. en af masttopparne, under det 
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att de lanternor, som ntmiil'lde sjelfvct ~ignalteclw en , 
hissacles nnder en noc:k oc:lt nl1l1 cr h\'aramha. Genom 
dessa 4 lanternor lmn de mrrn nn :'tskH1komma signal
numm er från och med l t ill oeh meLl 4. Alla nummer 
som slutalle p:t 3, G, 7, 8, 8 oeh U HJl'O fr t\ n sy::;temet 
uteslut na. 

Ville man signaler<1 ett af L1 e 2-si(friga tal en, som 
i systemet förel,omma, hissade.:; f'i'1r::it llcn siffm, som 
angaf 10-tal , och setlan t1en som anga f enheter. Om 
ett tresiffrigt ta l skulle hissa::; , t. ex. 3~3, S<L ,·isades 
först 3 lantemor nmler !Jvaramlra, angif\·amle 100-tal, 
derefter 2 lantemor, angifvamle 10- ta l, och sedan åter 3 
lan ternor, ang ifvande enh et er o. s . v. Det. signaleraJe 
numret uppsöktes i en till systemd. höw ntle tabel l, och 
man erhöll då numret prt signalen i :o ignalboken. De 
3:ne talteclm en anviinues s[dumla, att en Jan tem a hän
visade till en viss afdeJning i signalb oke n, 2 lanternor 
till en annan och 3 lant emor till telegrafbol,en. För
utom att taltecknen på detta s~itt am·iindes, uyttja des 
de äfven att angifva, så buge ett sådant var hissadt, 
det de signalerande siffrorna bönle till samma t al. 

Genom en såtlan kombination af högst 4 lanternor 
kunna 333 signalnummer gifvas. För högre signal
nummer 1in 333 anv~in des en blänkfyr samt för högre 
numm er ~in 6613 använde.3 2:ne Lhinkfyrar. Härigenom 
erhölls alla de 999 nummer , som dl fans i signalboken. 
Dessutom anviindes r akete r för att hiinvisa till de i 
boken fö rekommant1e hje!ptabell er. Raketer användes 
äfven för at t vill telegrafering öka numm ernas antal 
öfver 999. Hvar,i e signa lsiffra jcmte taltecknet fick ej 
neclhalas, förrän de af fartygen, so m signalen angick, 
hade r epet erat desamma. Såclana voro i kortbet huf
vucldragen af det ta system. 

Det innebär i sig en stor utveckling af det hittills 
brukliga nattsignaler ingssysteme.t , enär man sattes 
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st&nd att signalera och telegrafera allt, hvad man. 
kunde göra om dagen med flaggor, i s t. f. att man 
enligt signal - och evolutionsboken ej kunde g ifva fl era 
än högst 117 natt ::; ignaler; man gjordes oberoende af 
den ofta klandrade "bhxten", enltt' alla lanternorna hitr 
hade samm a ljnsstyrlm. Likaletles hade man ej att 
göra med olika afstånd emellan lanternorna. 

Systemet blef af mången sjöofficer förordad t, ehuru 
det ha<le sina brister, bland annat var det svårt att 
hissa rån med taltecknen fri fö r alla ändar till vi:iders; 
likalecles visade sig svårighet att hålla ri\n så, att ej 
skenen bortskymde hvarandra för ett eller annat far
ty (}' i flottan eller eskadern , och man ansåg ~ifnn att .t:> 

misstag kunde ske vid afläsningen. 
Systemet, af h vilket mycket skulle sannolikt kun

nat göras till dess fullkomn ande, blef emellertid ej an
taget; i st ället gjorde man sedermera försök, att i det 
gällande nattsignaleringssystemet ersätta blixten med 
3:ne lanternor, fästade en i hvarj e hörn af en t r iangel 
af trä. Men denna in6tttning visade sig klumpig och 
svårhamlterlig och blef ej anbefald att användas. 

Detta är det hnfvudsakligaste, som hos oss blifvit 
åtg,i ordt i denna fråga under senare tider, ända tills den 
nuvarande blinklanternan kom i bruk. 

Så virlt mig är bekant, är i flera främmande ma
riner blinklanternan (af en eller annan konstruktion) 
antagen, och befallningar samt meddelanden göras ge
nom kombination af korta och långa ljusblinkar. Så 
har man i engelska och flere andra mariner länge an
vändt "Colombs" system, med korta och långa l.ius
blinkar, och i ryska marinen användes den s. k. Spa
kavskys blinklanterna. 

Detta bevisar att blinklanternan nu mera anses 
oumbärlig, men, ehuru jag, derom ej eger fullt till· 
förlitlig k ännedom, ii.r det dock min öfvertygelse, att 
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man i fle re mar·mer , vid silinn af detta blinksystem, 
äfven har ett nattsignaleringssyste m, åtminstone för 
de aldra vigtigaste signater som fö rekomma, och i hvit
l{ et system man iir oberoe nde af dessa korta ocl1 långa 
ljusblinkar, om ltvilka man i en flotta ell er eskader , 

_ isynnerhet till sjös, titt kan mi::;staga ;;ig. 
Man erfar också från utländska tidslui fte t· anm ilrk

ningar emot blinklantem an, och man har t. ex. i 'l'ysk
land sökt ersätta de korta oeh långa, hvita ljusulin
karne med röda och hvita sken af samma varaktighet. 
I Förenta staternas fl otta lärer man infört ett natt
signaleringssystem, uppfunnet af en löjtnant Very i 
nii-mmla flotta. Systemet utgcires af färgade stjernor, 
hvilka ntskjn tas m en pistol och stiga linda till 60 å 
90 meters höjd. Genom kombination af röda och gröna 
stjernor lmnn a alla signalbokens nnmmer gifvas. Sig
nalerna sägas \' ara synliga på 10- 12 sjömils distans, 
och systemet stiges hafva elen för<lelen, att signalerna 
kunna lika väl synas från alla fa rtygen i en eskader. 

År 1874 föreslog d. v. kommendörkaptenen i kongl. 
norska marinen F. vV e del J arlsbcrg ett syst em för natt
signalering, gnmdadt på ett med tillhjelp af lanternor, 
som gifva olika färga1lt sken (riidt , grönt och hvitt), 
återgifva bokstäfver, och att genom dessas samman
ställning bilda bokstafsgrupper, hvilkas betydelse åter
fanns i den för dagsignalering och telegrafering inrät
tade signalbok. 

Genom sammanställning af 3 lanternor betecknades 
sålunda de 18 bokstäfver, som nyttjas vid dagsigna
lering. 

Genom sammanställning af 2 sådana lanternor be
t ecknades de bokstäfve r, utom de 18, hvilka utmärkte 
punkt, gudstjenst och fartygs position. Sammansättning 
af grupper af 2, 3 eller 4 bokstäfver sk edd~ genom att 
hissa det ena bokstafstecknet efter det andra, allt efter-

a 
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som det besvarades, och när en grupp var färdig, his
sades signalen som utm~irkte punkt. Vid nattsignale
ring efter detta system betecknar den först hissalle 
bokstaf i gruppen den, som ät· liing.3t till venster och 
den nästa sättes alltid på högra sidan af den föregå
ende erhållna signalerade bokstafven, intilldess att 
gruppen med 2, 3 eller 4 bokstäfver är fulltalig. 

När en signal af endast en bokstaf af de 18 skall 
göras, hissas det af 3 lanternor bestårnde tecknet för 
bokstafven och under detta en ~jerde lanterna af h vad 
färg som helst. Denna 4:de och understa lanterna till
kiinnagif;-er endast, att signalen icke består af en grupp 
utan enuast af en bokstaf. Signaler med 2 tecken 
nyttjas icke i grupper, utan endast som hjelptecken 
eller sjelfständiga signalt>r. 

Medelst detta nattsignaleringssystem kan man så
ledes signalera allt, hvacl man om dagen kan signalera 
med flaggor, såväl hvad som förekommer i flottans sig
nalbok, som i den Kommerciella Signal-Coden. 

Vid jemförelse med det gamla hos oss använda 
nattsignaleringsystemet, dervid "blixten" användes, an
för inventorn: 

"att de i systemet använda sken äro af så ögon
skenligen olika färger, a t t något misstag sannolikt ej 
kan förekomma; 

icke heller kunna afsti\nden mellan lanternorna 
förorsaka misstag, som fallet var i det gamla nattsig
naleringssystemet, ty afstånJen mell an lanternorna haf
va i detta nya system ingen betydelse, när lanternorna 
endast behö fva ses i vertikal riktning, den ena öfver 
den andra; 

att genom lämplig inrättning kan man antagligen 
hissa och sammansätta lanternorna i den önskade ord
ningen, lika lätt och hastigt, som med flaggor om da· 
gen; 
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att, j emfördt med natt-te1egraferingssystemet, har 
nattsignal eringen den fönlel, att man rlertill icke be
höfver någon öfvau personal, vidare att signalen kan 
kontrolleras, att <len kan förblifn:t hiingan<l e och statligt 
1ysanJe, h vilket icke är fallet med natt-telegrafering." 

Detta system försöktes hos oss i 1875 års eslm
der, men Hirer svftrighet visat sig, att på tingre af
stånd urskilja de olika färgade skenen från hvarandra . 

Om ej denna svårighet forefanns, skulle detta sy 
stem väl uppfylla fordrin garne på ett godt nattsigna
leringssystem, och genom dess antagande den i nuva
ramle signal- och tel egrafsystemet befintliga lucka fyllas. 

Och vore det lämpligt att vid nattsignalering an
vända lanternor med olika Grgade sken, så vore äfven 
problemets lösning r e la t i v t liitt, men frågan iir, att med 
lanternor med lika sken, företr~idesvis det hvita, som 
synes på tingsta håll, kunna åstadkomma hvad man 
härvidlag önskar. 

Om den mindre lämpligheten af att använda olika 
färgade sken vid nattsignalering, isynnerhet då de olika 
färgade skenen användas i kombination med hvarandra, 
såsom fallet är i ofvan framstäl<la system, får anföras, 
att, enligt försök, utförda i Österrike för några år se· 
dan, öfver den olika intensiteten bos olika färgac1e sken, 
det visade sig, att det hYita skenet är starkast, dernäst 
det röda och derefter det gröna; och då skenen använ
das i kombination med hvarandra, visade det sig, att 
redan på korta afstånd det gröna skenet kan förvexlas 
med det hvita. Dessa försök företogas på afstånd af 
intill 2 sjömil. Andra sken än dessa skulle ej kunna 
komma ifråga att vid nattsignalering användas, enär 
vid försöken de visade sig, på mycket kortare håll än 
ofvan, ej kunna urskiljas. 

Om den naturliga svårigheten, för att icke säga 
omöjligheten, hos färgblinda personer, att urskilja sig-
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nalerna vid ett sådant system, med olika färgade sken, 
~ilja vi här icke tala. . 

Sammanställa vi slutligen alla de fordnngar, som 
böra ställas på ett gout nattsignaleringssystem, så äro 

dessa: k · kt l:o) att sjelfva systemet är enkelt och pra t1s . ; 
·2:o) att de tecken, som behöfva an väl1llas för gif

vandet "af en signal, äro så Ht som möjligt; 
3:o) att alla bel~öfliga signaler kunna gifvas; 
4:o) att de behöfliga signalerna kunna med lätthet 

gifvas och afläsas, utan att missförstånd må inträffa; 
5:o) att det ej fordrar någon särskiltlt inöfvad per

sonal; 
6:o) att ej olika tirgalle sken anviin<la", utan ute-

slutande det h vita; 
7:o) att skenen äro af samma l,insstydm; 
S:o) att ej olika afstån<l behiifver användas mellan 

lanternorna, om sådana ingå i systemet; 
9:o) att kanonskott, raketer och extra blänkfyrar, 

såsom foruom, ej anv~inuas; 

lO:o) att de behöfiiga signalerna kunna gifvas från 
endast en mast eller signalstång och ej systemet stiildt 
på att använda sken frän olika masttoppar, en~ir krigs
fartyg nu finnas, som ej an vämla master ; 

ll:o) att den gifna signalen kan förblifva meJ sta
digt sken häugande och ej göras mecl ljusblinh:ar af 
olika tidslängcl. 

Foruringame äro i sanning ej små, men som in
genting bör anses omöjligt, så torJ.e ock J.et ligga inom 
möjlighetens områcle, att, om ej fullk omligt, s:t åt
minstone ntirmelsevis uppnå, det åsyJ:'tacle önsknings
målet. 

För min del är jag af den mening, att elen hos oss 
adopteratie blinklanternan med ll\ritt sken, eller möjli
gen någon annan fullkomligare, f. n. iltmin>tone, skulle 
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genom en mera utveck lad användning kunna i hög 
gracl bidraga till lösn ing af det ifrågavarande proble
met, och med denna öfvertygelse anhåller jag att få 
här framställa ett af mig nppgjordt förslag till natt
signaleringssystem med blinklanterna. 

Systemet går nt på, att medelst 4 blinklanternor, 
hvilka utkasta ett ln;itt sken af lika ljusstyrka, kunna 
åstadkomma alLt cle signaler, som förekomma om da
gen, såviil i flottans signalbok, som i elen Kommersiela 
Signal- Coclen. De:;sa 4 lanternor upphissas under b var
andra på Limpligt ställe ombord, och böra i flotta eller 
eskader, mHler krigsti,l, alltid nattetid vara tiinda och 
upphissade, hvarigenom ock man alltid har dem till 
hands, färd iga för signalering. Afstånden mellan lan
ternoma uöra vara ungeflir lika stora. Genom blink
mekanismen 1H1llas sb~nen täc:kta, tills signaleringen 
börjar. Genom att läta en eller fle re af dessa lanter
nor blinka, under det att de återstående visa ett sta
<ligt sken, kunna alla ofvanniimnda signaler gifvas. 
Med lanternornas blinkning i detta system, menas ej 
:mnat, iin att gifva blinkar, utan afseende på deras 
tidsHingrl. 

Vidfogade Tabell l visar, hurusom man, genom of
van anförda kombination af blinkande och stadiga sken, 
kan åstadkomma alla de fö r nattsignaleringen beböfliga 
tecken, äfvenso m signal för missförstånd, uppmärksam
het, svar att signal ~iL" förstådd samt sluttecken, eller 
att signaleringen är· slntatl. 

Vill man nu t. ex. signalera en bokstafsgrnpp, en
ligt flottans signalbok, så visas först uppmärksamhets
tecknet genom att. enligt Tabell l, låta alla 4 lanter
norna blinka; sedan_ detta uppmärksamhetstecken be
svarats mecl svarstecknet, göres, enligt Tabell l , efter 
hvaranclra de bokstäfver, som bilda signalgruppen, bör
jande med den längst till venster varande bokstafven. 
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H varje bo kstaf i gruppen, som signaleras, besvaras med 

svarstecknet. 
Sinttecknet användes endast vid signalerandet af 

sådana bokstafsgrupper, som bestå af 2 eller 3 bok
stäfver, för att tillldinnagifva, att man e.i har att \'li.nta 
flere hokstlifvet·, utan att signalen ~ir fullständig. Som 
4 bobtäfver iit' det högsta antal som förekommer i nå
gon grupp, behöfver naturligtvis ej bär sluttecknet an

vändas. 
För att åst<vlkomma ljusblinkarne, behöfver man 

endast hafva aölinn- från lwarJ· e lantema, fästad vid 
b tJ ' 

lanternornas blinkmekanism, samt manad i cliick. Blin-
kame göras genom att oafbrutet draga och släJlpa 
efter i den el ler de gölingar, hviJl,as tillhörande lan
ternor skola blinlm. De stadiga skenen göras genom 
tillräcklig dragning i den eller de gölingar, hvilkas 
tillhörande lantemor skola visa stadigt sken, hvarefter 

gölingarne fastsättas. 
Om lantemornas plats, då de äro upphissacle, äe 

vid en signalmast, si böra för mera redighets och be
qvämlighets skull de "1 gölingarue från lanternorna 
vara inledda i ett, närmare ctiek fiistaclt, skåp, och der 
gölingarue bafva sina numererade fastgöringsställen. 
Gölingen från öfversta lanternan fastgöres vid beliigg
ningsstället .AJ. l, gölingen till lanternan närmast un
der elen öfversta, vid beliiggningsstiillet .tf. 2 o. s. v. 
I ett dylikt skåp, som nattetid upplyses af en liten 
lampa, bör en elylik tabell, som Ta b. l, vara uppsatt. 

Vid afläsandet af ett sålunda gifvct signaltecken, 
har man em1ast att observera, hvilka lanternor visa 
stadigt sken och hvilka som blinka, och genom att 
blinkar och stadio-t sken förekomma i n~istan alla sig-

"' naltecknen, torde det blifva särdeles lätt att urskilja 
det signalerade, och någon siirskilclt öfvacl personal för 
signaleringen är ej behöflig. 
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I systemet förekomma, h varken raketer eller blänk
fyrar, och signalema kunna gif\'as till och med från 
fartyg, som endast hafva en signalmast eller signal
stång. 

Systemet, om det genom försök skulle visa sig 
vara praktiskt anviim1bart, som vi förmoda, skulle då 
uppfylla den ]neka, som förefinnes, såv[il i flottans sig
nalbok, som i d<m Kommersiela Signal-Coden, uti hvil
ken ej n:'lgot, hvarkon nattsignalerings- eller natt
telegraferingssystem , finnes . 

Handelsfartyg, som E!.i hafva ri\d att liigga sig till 
särskilclt konstruerade blinldanternor, kunna i nödfall 
använda van liga signallanternor, omgifna af något mörkt 
tyg, fästad Yid lanternans nedre lwnt och upptill vid 
en ,ierming, vid hvilkon gölingen fästes och ledes så, 
att då man drager i gölingen, täckes lanternan af tyget, 
och då man sLipper efter gölingen, nedfaller ringen af 
sin egen tyngd, neddragande tyget, ocb sitmedelst blot
tande lanternan. På så sätt kunna ljnsblinkarne åstad
kommas. 

Uti Tabell l finner man, att sådane lanternekom
binationer, som anv~indas enligt flottans signalbok, för 
att angifva fartygs position, iiro nteslntna. 

För att om bord i higsfartyg, på ett ännn enklare 
sätt, ~in ofvan anförda, kunna gifva ·de nattetid inom 
flotta eller eskader förekommande vigtigasto signaler, 
användes vidfogade till systemet hörande Tabell 2. 

Denna tabells rutor fyllas med de i signalboken 
förekommande vigtigasto signaler, företrädesvis med 
dem, som förekomma före drabbning. Såsom argumen
ter i tabellen användas de i Tabell l förekommande 
bokstafstecken. Något hänvisningstecken till denna 
tabell behöfves ej, blott man har som regel, att denna 
tabell alltid användes, då ej uppmärksamhetstecken 
göres, och hvilket tecken, enligt hvacl förut blifvit 
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nämnd t, . hänvisar <lirekt till bokstafsgrupperna sig

nalboken. 
Vill man nn, enligt denna tabell, signalera bostafs

gruppen H.K.L. så signalerar man först :ugumentet P , 

och då detta är- besvamdt, argnm entet Q, som lih.aledes 

besvaras. Der b:lda dessa :1rgnmcnters kolumner skära 

hvarandra i tabellen, återfinnes signalen, som seelan upp

sökes i signalboken. Medel st denn a tabell kan gifvas 

ända till 529 vigtiga signaler och detta cmlast med 

tvenue signalteckcn. S~som rege l vicl tal.Jcllens anviin

tlande gäller att alltid fö1;st visa det i horiso ntalko

lumnen förekommande argumentet. 

Det biir framstäida nattsignalsystemet ~ir af den 

enkla besl,affenhet, att för signal era gifvande och aflä

san!le foråras ej någon särskild öfning, hvarföre ock 

detsam ma kan meJ fönlel an vänelas om bord i handels

fartyg. Som _jag förut n~im nt, saknas helt och hållet 

i den Komm ersiela Signal- Cuden ett nattsignalerings

system, och detta iit· ovilkorligen en stor brist, ty lika 

så vigtigt man ansett det vara, at"t alla fartyg , hvad 

nat.ion de än må tillhöra, kunna meddela sig med !war· 

andra om dagen ueh med signalstationer i land, lika 

vigtigt, orn ej vigtigare, ~ir det, a tt de kunna göra det

sammR nattetid. L:ltorn oss blott tliuka på alla de 

menniskolif och far tyg me.l l1es::> egendom, som iirligen 

gå förlorade. Orsakema till dessa olyckor och förlu

ster äro mångahanda, och en ibland dessa orsaker tor

de vara den, att handelsfartyg n a tteticl, då de äro i 

nöd eller· fa ra, ej kunna meddela sig med fartyg , som 

möjligen finnas i deras närh et eller med signalstationer 

i land, ifall de äro i granskapet af en s:1dan. Om ett 

nattsignaleringssystem fans, uppgjordt i enlighet med 

den Kommersiela Signal-Coden, kunde iifven andra vig

tiga meddelanden göras, såsom fartygs rapporterande 

m. m. för sjöhandeln nyttiga upplysningar. 
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Hvad nu särskilJt egandet af ett tidsenligt natt

signaleringssystem vid vårt sjöförsvar angår , så har 

förut blifv it framhållet behofvet och nyttan af ett så

dant, ej blott får befallningars och meddelandens gif

vande inom flottan, utan äfven för meddelanden med 

land, särdeles under krigstid. 

lYied ensamt blinklanternan, med dess telegrafsy

stem, är man nödsakad att vid alla signalstationer i 

land , och många sådane beböfvas under krigstid, hafva 

särskild t öfvad personal. Med det här framstäida natt

signaleringssystemet kan man vid signalstationerna i 

land anv[inda nära nog hvilka personer som helst, 

blott de iiro påpassliga och ordentliga. 

Den hiLr behandlade frågan om ett tidsenligt natt

signaleringssystem är, sedel från alla synpunkter, en

ligt min förmening, en bland de vigtigare, som stå på 

dagordningen, och vigten och betydelsen af <lenna fråga 

hafva och manat mig att för Kungl. Örlogsmannasäll

skapet framhålla densamma. 



Anförande 
i K. Örlogsmannasällskapet vid presiciii nedläggande 

den 15 Novembet· 1880. *) 

l\'Iina Herrar! 

Då jag, enligt Kongl. Örlogsmannas~Lllskapets stad

gar, går att nedlägga mitt, af Eder gifna, uppdra?:, att 

vara ordförande unrler det förflutna presidiiåret, beder 

jag få tacka Eder för det min- under denna tid visade 
o> ' 

öfverseende vid utförandet af detta uppdrag. 

.. Den betydelse den lo November har för Kongl. 
Orlogsmannasällskapet, förer tankarne på de många 

arbeten, som städse, tid efter annan , varit en frukt 

utaf dessa S ~ill shapets bemödan<len, och om äfven dessa 
arbeten icke alltid leJt till ett önskaLlt mål hafva , 
dock dessa bemödanden aldrig tröttnat af bekymmers
löshet, nedtryckts af modlöshet, uppgifvits af misströ

s~an eller ledsnat vid erfarenheten af svikna förhopp

mngar. 
Innerligt öfvertygad om att ihiirclighet U-r elen egen

skap, hvilken, hos såvitl nationer, som sa mfund och 

individer, utvecklar de 8törsta framgångar och varak
tigaste res u l ta t, drager jag icke i betänkande, att, så

som ofta på detta ställe egt rum , <'iterupprepa ett och 
annat af de anledningar och skäl som finnas, att vårt 

land bör ega ett, efter sina förhållanden starH SJ·Ö-, ' 

fårs var. 
I alla tider har ett lands läo·e vid hafvet inverkat o . 

på dess nationela förhåll amlen och utveckling samt 

*) Af kommendören, m. m. grefve A. Cronstedt. 
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dess försvars organiserande, och ingen nation, hvars 

land mer eller mindre gränsar till hafvet, finnes eller 
har funnits, som icke ansett armerade fartyg och far

koster såsom en nöd vändig och eftersträfvansvärd 

materiel, afsedel såväl till försvar som för öfriga 

ändamål. Visserligen kunna politiska åsirrter och pla

ner hos stora nationer diktera behofvet ~f och skapa 

deras flottor, för att med kraft och inflytande kunna 

uppträda äfven på sjön ; men vi finna äfven nationer 

hvilkas Linders liigen uteslutande dikterat behofvet få~ 
dem af krigsfartyg, och hvilket bebof allt framgent 

utgör får clessa en angelägenhet, som hela nationen 

med värma och intresse omfattar, och anser såsom ett 

oeftergifligt vilkor och en borgen får dess säkerhet och 

välfärd. En dylik uppfattning synes äfven böra vara 

naturlig hos svenska nationen till följd af vårt lanels 
läge. 

L.ikasom under föregående perioder vår sjökrigs
materi el utgjort en vigtig del af landets försvarsmedel, 

är jag öfvertygad om, att elen tid någon gång äfven 
åter skall komma att stunda, då svenska folket ma-

' 
narlt af tanken vå sin sjelfstiindighet , yrkar och for-

elrar ett kraftigt sjöförsvar samt, allmänt och fast öf

vert.)~gadt om beiwfvet deraf, mecl beredvillighet beslu
tar s1g för att göra nödiga uppoffringar för detta måls 

vinnande, M'vensom uttalar, hvillm fonlringar nationen 

ställer på sjöförsvaret, och hvad den af detsamma kräf

ver, ty detta ii.r mätaren på materielens beskaffenhet 

och storlek samt anslagens belopp. Först då kommer 
denna fråga att framträda inför representationens fo

rum med den kraft sakens vigt fordrar och b0rde alla 

detalj- och småförhållanden, h vilka, dess värre, en lång 

följd af år hufvudsakligen utgjort föremål får besluten 
rörande 5:e hufvudtiteln, skjutas i bakgrunden, så att 

hufvudfrågan fin.ge sin rätta plats. 
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Genom att undanskjuta denna, tid efter annan, har 
man närt och underhilllit osäkerhet och splittring i den 
allmänna öfvertygelsen om sjöförsvarets betydelse. 

Vårt land har under en lång följd af år njutit fred 
och uneler denna tid gjort ofantliga framsteg i handel 
och sjöfart, i indastriela företag samt i folkmängdens 
tillvext och i ekonomiska resurser, bvadan det synes, 
som tiden vore inne, att nationen i sin helhet med all
var begrundade och afgjorcle, huruvida ett kraftigt sjö
försvar är för lan<let en lifsfdtga. Föregående tider, 
såväl närmare som afHigsnare, lem na exempel i öfver
fiöd på sådana förhållanden, hvilka borde kunna stadga 
öfvertygelsen om, att ett folk, som det svenska, uti sitt 
land, med till stot· del hafomfiutna stränder, icke är 
herre cleröfver, om det icke förmår att till clet yttersta 
försvara sina kuster. Klokheten borde diktera bebof
vet af ett kraftigt sjöförsvar, h vilket kan gifva skydel 
åt kuststräckor och städer, försvåra fiencltliga landstig
ningar, underhålla kommunikationen längs våra kuster, 
och derigenom ingifva n a tio n en känslor af större sä
kerhet och motståndskraft, och om en sådan öfvertv
gelse gör sig allm~int gällande, skall utan tvifvel f;l
kets representanter, besjälade af samma öfvertygelse, ej 
rygga tillbaka för de stora beloppen, utan afse medel 
till detta måls vinnande under full tillfärsigt att, om 
äfven betydliga kostnader h~ifvas , dessa dock uppvli
gas af fördelarne. I tid är dock nöclv~incligt att ordna 
härom, ty i nödens stund kan ofta icke erhi\llas, hvad 
man då anser sig absolut behöfva. Om fred en skulle 
störas och nationen nödgas kläda sig i vapen, till för
svarandet af sin fribet och sitt land, komma säkerligen 
höga rop att då ljuda: !war är vår flotta, lwar våra 
fartyg! Sannolikt kommer. då äfven tidningspressen, 
törhända icke minst ogillande, att framhålla bristen på 
ett sjöförsvar, och skall möjligen då djupt ångra, att 

icke umler fredens dagar mellan t i Je r var, med sin ma lrt, 
ifrigare än som blif\' it gjordt, hafva medverkat att 
väcka nationens tankar på denna lifsfråga. Lefver man 
i den förmo(lan, att nutidens så ],a]Jade humana kriO'-o 

färingssätt skyddar obef~is tade stliuer oeh platser mot 
beskjutning och ödetiggelse, så har dock senaste stora 
krig på Europeiska kontinenten 1870-1871 visat, att 
innebyggarne å dylika platser i stället blifvit afpressade 
brandskattning af så genomgripande natur, att ifråga
sättas kan, hvilken af de båda methoderna som hår
dast drab-bar de försvarslösa rnenniskoma. 

Då, vid alla åtgöranden, bedikningar oeh förslag 
alltid måste anlitas, och dylika visserligen kunna ut
falla enligt kalkylerna, men äfven kunna visa annat 
resultat än det påriilmade. iir det en oviinlerliO' sak att ' o 

kunna basera beriikningarne f1 en så riksvigtig angelii-
genhet på existeramle fakta, som icke kunna jäfvas. 

Sådana fakta iiro: 
att en stor del af svenska folket har medfödda anla{)" o 

att kunna utbildas till goda sjöm~in, hvarom vitt-
nar icke blott elen yrkesduglighet, som funnits oeh 
finues inom dess örlogs- och handelsmarin, utan ock 
det intyg, som ·lemnats många af dess söner, hvilka 
seglat å främmande nationers fartyg, att de oftast 
utgjort det bästa folket; 

att jern finnes inom vårt eget land, lika gout och i åt
skilliga fall blittre. än i flere andra länder· 

' ' 
att vi kunna inom riket bygga våra fartyg och till-

verka all slags, för desamma behöfl.ig, materiel oeh 
utredning; 

och när hos en nation Jessa medel och resurser finnas , 
och h varöf\·er u en kan förfoga, ii r det i sanning för
vånande, a t t de icke fram kalla ett större intresse för 
skapandet af fartyg och försvarsmedel, och sålunda 
tagas i anspråk med större ifver än som sker. N ekas 
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kan icke, att åsigterna om sjöförsvarets stora nytta 
äro i stigande, ehuru det sker med små sfeg. styrel
sen har tid efter annan framlagt förslag till sjökrigs
materiel och planer för sjöförsvaret, hvilka dock städse 
undanskjutits eller ock endast delvis antagits, men in
gen plan har fullständigt fått genomföras. Extra an
slag till nybyggnau har visserligen i allmänhet gifvits, 
men äfven uteblifvit, hvilket senare inverkar skauligt 
på arbetenas jemna bedrifvancle och åstadkommer ryck
ningar i de normala förhållandena. 

Stor omvårdnad egnas flottans personal, och syn
neriigen dess utveckling i teoretiskt afseende iir i hög 
grad stegrad, från officerens till och med skeppsgossens; 
men hvilka föränuringar som krigsmaterielen än må 
undergli, och hvilka kunskapsmått nya vapenöfningar 
än må kräfva, så kan dock med allt detta, det åsyf
tade målet, nemligen seger i stridens stttnd, svårligen 
vinnas utan det sanna modet, h vilket i sjömannens yrke 
uppammas och vidmaktbålles under den praktiska ut
öfningen af tjensten, h vadan det är af högsta vigt att de 
praktiska och teoretiska öfningarne få gå hand i hand 
och löpa i jemnbredd med hvarandra, och lyckliga må vi 
skatta oss, som ega uti vår flottas sjö manskårer ämnen, 
som kunna utbildas till det yppersta sjökrigsfolk. Vis
serligen är det en historisk erfarenhet, att, efter verl
dens vanliga lopp, folkslagens karaktärer småningom 
utplånas, men ännu inandas det svenska folket sitt fä
derneslands ursprungliga fri ska luft och bibehåller det 
egentliga grunddraget i sin karaktär. Den makt na
turen och dess beskaffenhet eger öfver menniskan, äfven 
i ett bildadt tillstånd, är vida större än man vanligen 
förmodar, h vilket förhållande bör med tacksamhet be
aktas och vårdas. 

Måtte äfven yrkesmännen under ar betandet på sjö
försvarets utveckling, lifvade af det stora målet, och 
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för dess båtnad, underordna sina egna meningar om 
detaljförhållanuen, såsom blott tillhörande sekundära 
frågor. Öfvertygade kunna vi vara om, att all, för 
sin tid olämplig och förålurad, materiel går under och 
försvinner samt ersiittes af nyskapad, som är fullkom
nad efter tidens rön och nya uppfinningar> hvilka, så 
länge nationen iit• vid lifskraft och under en lycklig 
utveckling, oaflåtligt pågå. Har nati0nen beslutat sig 
till handling, åtnöjer den sig icl\e meJ förslag på pap
peret, h Yilka icke fullbordas. 'ritlen står dock aldrig 
stilla, den flydela obegagnaue stunden kommer icke 
tillbaka, och under köpslående kan ofred inträda och 
dermed iifven olyckor och litlanden tungt drabba hela 
nationen, hvadan uppskof icke bör ske med att under 
fredens lugna dagar akta uppå eget intresse. J a, mina 
herrar! må elen tid icke vara allt för aflägsen, då sven
ska folket vill vara starkt, äfven såsom ett sjöfolk, och 
vårt sjöförsvar få intaga den ställning och utföra de 
uppgifter till landets försvar , som bmler vårt kära fä
dernesland till stö rsta trygghet och välfård. 



sekreterarens svar 
på Ortiförandens anförande vid presidii nedläggande 

den 15 November 1880. 

Herr grefve och kommendör! 

Den för vårt fädernesland vigtiga angelägenhet, 
på hvilken Ni, herr kommendör, i Edert llJ ' .'>S upplästa 
anförande återkallat vår uppmärksamhet - J. enna lifs
fråga, med hvilken Sveriges ära och bevarandet för 
framtid.en af vår frihet or;h sjelfsUindighet stå i närma
ste samband _:_ kan icke nog behjertas, aldrig för myc
ket eller för ofta belysas eller begrundas. 

En lycklig lösning af denna fråga fordrar hela 
svenska folkets all varliga vilja och uppoffrande foster
landskärlek samt stöd i land.ets sunda och allmänna 
utveckling . 

Politiska förhållanden - de, hvilb, bestämma öf
ver krig och hed - vexla; · på dem kan ingen sann 
eller säker beräkning göras, hvarken af arten eller om
fånget af de försvarskrafter, Sverige bör ega. 

Deremot synes landets läge och skapnad gifva 
tydliga anvisningar till gmnd för ordnandet af <less 
försvar. 

Dessa anvisningar peka ov~i.gerligen derp~L, att det 
första och största behofvet af försvar framträder vid 
våra vidsträckta kuster och i våra talrika inomskärs
vatten - att vi sålunda måste der kunna uppträda 
med ett starkt, efter förhållandena dana lt, sjöförsvar. 

Utan tvif'vel hafva också lanllets rådande och upp
lysande män insett detta, men, såsom Ni, herr kommen-
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dör, så sannt uttrycker Eder, hela svenska nationen 
måste fatta detta behof, fordra ett starkt sjövapen och 
icke sky uppoffringar för att tillegna sig detsamma. 
Då först kunna vi hoppas, att med allvarligt arbete 
och med eniga åsigter kunna medverka till skapande 
af detta värn kring vårt lands fredliga sysselsätt
nmgar. 

Ty, å ena sidan, hvilka frukter bära väl dessa 
samarbeten af fackmän, då de icke värmas af nationens 
intresse, då förslag efter förslag sjelfdör, utan att nå
got göres för dess bringande till verklighet, och ä an
dra sidan, huru försvagas icke genom brist på enighet, 
genom dessa återkommande reservationer, den kraft 
som fack~unskapen kan och bör utöfva på folkrepre
sentationen, och hvarpå denna måste trygga sig, då 
uppoffringarnes storlek skola bestämmas. 

Det ligger en vid skilnad, emellan att i vigtiga 
frågor förhastad t och utan grundlig eftertanke ingå på 
hvarje åsigt som framlägges och att, af underordnade 
detaljskäl, utan eftergift fasthålla vid sin egen -
emellan osjelfständighet och omedgörlighet. 

Behofvet af ett starkt sjövapen erkänna vi alla, 
och i åsigterna härutinnan böra ju icke eftergifter gö
ras, men för att seg-ra öfver de många tviflen och be
tänkligheterna, hvilka i så lång tid undanskjutit ord
nandet af Sveriges sjöförsvar, är också nödvändigt, att 
de åsigter, angående sättet att fylla detta kraf, hvilka 
af fackmännen framläggas, ega den styrka som enighet 
gifver. 

Dessa med flera beaktansvärda sanningar, som Ni, 
herr kommendör, i Edert anförande framhållit och 
kraftigt belyst, finna förvisso inom detta sällskap ett 
lirligt erkännande, och, likasom Ni, tro och hoppas 
äfven vi, att allvarligt och ihärdigt arbete skall lönas 
med framgång. 



Då jag nu har äran att vara en tolk för de kän
slor, som Edra ord mött inom Kongl. Örlogsmanna
sällskapet, frambär jag äfven till herr kommendören 
Sällskapets utmärkta högaldning och dess tacksamhet 
för den upplysta ledning, Ni behagat egna åt våra ar
beten umler Jet nu tilländagångna presidieåret, samt 
vår glädje öfver att, då Ni i dag, enligt ~taugarnes 
föreskrift, nedlagt presidiet, Ni endast gjort detta för 
att, på Sällskapets uppmaning, strut åter fatta ord
förandeklubban. 

(Insänut.) 

Några ord om befälsplatser för flottans 
yngre officerare. 

För några år sedan innehöll denna tidskrift en 
insäntl artikel under rubrik: "Om befälsplatser å sta
tens fartyg" . Den afsåg hufvuclsakligen att framhålla 
betydelsen af sjöofficerens förmåga att med säkerhet 
kunna navigera sitt fartyg i våra skärgårdar samt ofull
stänuigheten af de öfningar, som då, och antagligen 
framdeles, voro att påräkna för bibringandet af nämn
da förmåga. Der föreslog:> äfven, att de ångbåtar sta
ten underhöllc i lots- och postverkets tjenst, och hvilka 
hafva sitt hufvudsakliga verksamhetsområde inom våra 
skärgårdar, skulle erhålla befäl från flottan. 

Förhållandena hafva sedan dess ej väsentligen för
ändrats, utan torde f~ "tmer de motsatta faktorer, som 
nyss angåfvos, i mån af materielens utveckling och 
dermed ökade fordringar på personalen, ännu bjertare 
än förr framträda, och det torde derföre tillåtas oss 
att, hänvisande till elen förenämnde artikeln, ytterligare 
något beröra ifrågavarande ämne, h vilket väl rätteligen 
bör utgöra en af de vigtigasto frågorna inom vårt vapen. 

Det finnes ett faktum, som ej får förbises, neml. 
att i mån som materielen utvecklas, el. v. s. i mån som 
dess absoluta kraft, dess precision och rörlighet ökas, 
i samma mån mås te insigten hos elen ledande, om han 
på täflingsplatsen skall kunna tillkämpa sig pris med 
sin uppfinning, äfven ökas. Vårt tidehvarf, uppfinnin
garnos tidehvarf, sätter sin ära ej endast uti materiela 
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uppfinningar, det sträfvar äfven att praktiskt tillgo~~
göra sig dessa. Denna sats gäller lika fullt iriom de m1h· 
tära, som inom de ekonomiska yrkena. Vi få ej lugnt 
hvila pli de lagrar, som medvetandet af att ega en ma
teriel, hvilken mångfaldigt öfverglänser den fädren inn~
hade, kan skänka; framåtsträfvandet får ej känna sig 
lugnadt, förr än vi äfven i skötandet af denna mate
riel innehafva en motsvarande öfverlägsenhet. 

Vi veta alla, h vilka mödosamma arbeten blifvit ut
rättade för att bringa ångkraften och ångmaskinen till 
dess nuvarande höga ståndpunkt. Fartyg med 20 mils 
fart äro ej längre önskningsmål, de finnas i verklighe
ten och skola snart öfverträffas. Månne kännedomen 
om dessa fartygs handterande ens närmelsevis stegrats 
i samma mån? Vi tro det ej. Och ändock fordrar, 
såväl hvarje enskildt fartygs taktiska stridssätt, som 
äfven fartygens gemensamma taktik, en fullständig 
kännedom om fartygens manöverförmåga i dess minsta 
detaljer. 

Benägenheten att i det fulländade kraftfullare va p· 
net vilja se någonting i och för sig tillfyllestgörande, 
något som skulle förminska behofvet af att på dettas 
handterande nedlägga lika mycken öfning, som ansågs 
erforderlig för det ofullkomligare vapnet, är dessutom 
ganska allmänt inrotad. En sjöofficer, tillhörande nu
tidens främsta marin, - säger, på tal om detta ämne, 
vid jemförelse mellan segel- och ångfartyg följande, 
som vi ej kunna underlåta att citera, emedan det synes 
vara väl värdt att äfven hos oss beakta: (( Officerare, 
som äro fullt förtrogna mecl handteranclet af ett nuti
dens pansarfartyg under ånga äro mindre talrika, än 
de som uneler segelfartygens dagar gjort sig ett namn 
som utmärkta manövrister med dessa fartyg. Orsa· 
kerna härtill böra sökas deri, att de stora svårigheter, 
som voro förbundna med ett segelfartygs handterande 

l 
l l . 
l 
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i trånga farvatten eller öfverfylda hamnar, tvingade 
h varje sjöofficer, som ville göra sig ett namn som dug
li.g sjöman, till ett allvarligt studium af sjömanskapet. 
Men , man säger, att ångan numera skulle hafva utträngt 
sjömanskapet; detta kan ock så till vida vara sant, som 
det visserligen är lättare att under vanliga omständig
heter handtera ett fartyg under ånga än under segel 
-· emellertid är man delvis af denna orsak, delvis af 
fördom , kommen ända derhän, att anse det intet stu
dium och liten erfarenhet fordras för pansarfartygs 
manövrerande 11

• 

Ofvanstående torde ega sin tillämpning ej endast 
på pansarfartyg, ntan äfven på alla andra stridsfartyg 
mecl ånga. Det är dock numera ej till fyllest för ör
logsmannen att endast under vanliga eller fredliga om
ständigheter kunna föra sitt fartyg från hamn till hamn, 
rund målskjutningsta-Ban m. m. och dervid kunna ut
föra de för sådana ändamål förekommande manövrer. 
Han måste derutöfver besitta ett sådant öfverskott af 
vetande uti dessa saker, att han, äfven uneler svåra om
ständigheter, då fiendens förgörande är hans hufvudmål 
och då dertill fordras elen största uppmärksamhet åt såväl 
den ena som andra detaljen af de många, som inneslu
tas i ett nutida stridsfartyg, med lätthet och säker
het kan beräkna och utföra hvarje manöver som erfor
dras, samt att han med lugn och tillfärsigt förmår leda 
sitt fartyg, hvarhelst företagets ändamål må påfordra, 
utan att all hans uppmärksamhet häraf absorberas, så 
att litet eller intet återstår för öfriga vigtiga detaljer 
inom och utom fartyget. 

Ett pansarfartygs handteramle pli stridsfältet, i öppna 
sjön, är utan tvifvel svårt, men vi tro det vara inga
lunda lättare, att uneler strid långs våra kuster eller 
inom skärgården leda mindre fartyg på ändamålsenli
gaste sätt efter hvad dess olika vapen betinga. I båda 



fallen fordras d en noggrannaste kännedom om eget far
tygs rörelseförmåga, om svängningsradiernas storlek 
vid olika hastigheter eller från stället, deremot svarande 
tider och svängningskurvor, om tid och afstånd som åtgå 
från full f{lrt till stillaliggande, om svängningsförmåga 
och fart vid backning, om r orvinklarnos inflytande, om 
den effekt vinden åstadkommer m. m., äfv ensom upp
märksamhet på fiendens fartyg, hvars r örelser natur
ligtvis måste i hög grad inverka på det egna fartygets. 

I sistnämnda fall forch·as af sjöoffi cer en dessutom en så 
intim kännedom om navigeringen å våra kuster och 
skärgårdar, att han, endast med tillbj elp af sitt kort 

och sitt omdöme, utan lotsbiträde, som aldrig för hvarje 
befålhafvare kan vara att pår~ikna , och som dessutom 

endast kan vara till nytta i de vanliga farlederna eller 
s. k. lotsmans farvatten, förmår leda sitt fartyg äfven 
utanför vanlig segelled ell er utan märken och prickar, 
hvilka alltid måste antagas borttagna eller förstörda, 
då ofård hotar. 

Vi våga derföre påstå, att lika mycket stndium 
och lika mycken erfarenhet erfordras af sjöofficeren 
inom vårt vapen, som inom de större marinerna, för så 
vidt hans fårtroende till egen förmåga, hvarpå svåra 
fåretags framgång väsencHiigen beror , ej skall komma 
att svigta. 

Åsidosättande de r ent militära elementen, hvilka 
vi här ej ämna vidröra, torde vi således äfven med 
fullt skäl kunna påstå, att större uppmärksamhet än 
hittills måste egnas åt sjelfva ångfartygsmanöverns, 
såväl teoretiska som praktiska, studium, äfvensom att 
tillfällen i vidsträcktare mån bör beredas s]'öofficeren . ' 
att göra sig förtrogen med navigeringen i våra ~kär-
gårdar och långs våra kuster. 

Beträffande ångfartygsmanövern, r:;å har, sedan bör
jan af 70-talet, då pröfvandet af nya taktiska förslag 

-55-

manade t ill de första, någorlunda ordi1ade, försök till 
utrönande af farty gens manöverfänlighet, utvecklingen 
af detta ämne ej vårdats så, som man bordt kunna 
vänta. Då hvarj e officer ej kan blifva i tillf~Llle att 
lära känna alla fartyg inom flottan, måste man söka att 

genom noggranna fö rsök utröna hvarje fartygs egen
skaper, och sedan på ett praktiskt, helst grafiskt, sätt 
sammanföra dessa resultat, så att de kunna varda till 
praktisk ny tta för en kommande befälhafvare. Dylika 
försök , väl ordnade, skola dessutom komma att lemna 
vill behöfliga materialier till utrönande af lagarne för 

ångfartygsmanövern . Härtill fordras emellertid såväl 
specielt anslagen t id , som ock noggrant utmärkta ma

növervat ten. Mera än nu är fallet , böra ock våra ång
slupar kunna tj ena som materiel vid manöveröfningars 
verkställande, då de ju kunna anordnas, såväl med ång
slupame mot hvarandra, som mot större fartyg eller 
mot bogserade mål. Ar man rädd för skador å mate
rielen , bör dock stor ny tta kunna ernås äfven utan stor 
risk, om man nemligen reducerar farten relativt till 
längden, såsom hos större fartyg. En ångslup af 40 
fots längd behöfver för att göra sarrnna relativa fart 
till längden, som ett större fartyg af t . ex. 140 fots 
längd och 12 'knops fart, endast en hastighet af 3 knop, 
och vi tro, att öfningar iifven med denna reducerade 
fart skola på mångfaldigt sätt kunna omvexlas, så att 
de blifva lärorika, utan at t materielen offras. 

Kännedomen om skärgården och vana vid fartygs 
navigering derstädes kan natl1rligtvis endast åstadkom
mas ombord, under tjenstgöring å de fartyg som be
segla dessa farvatten, och vi våga fortfarande här upp
repa, att behöfiig kunskap härutinnan näppeligen skall 
vinnas, om ej studiet redan vid jemfårelsevis unga år 
begynner. Ett elylikt studium bör äfven ske under så 
mycket sjelfstämligt initiativ som möjligt, J. v. s. un-
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der kiinsla af eget ansvar och utan biträde af lots. 
Särskilda öfningsexpeditioner anordnas visserligen för 
detta ändamål, men de äro otillräcklig1:1. och tillgodose 
för öfrigt ej i någon nämnvärd mån flottans yngre 
grader, utan hufvudsakligen kaptens och högre grader. 
Såsom stöd för detta yttrandö anföres följande tabell, 
upptagande antalet öfningsdagar för kaptener och su
balterner under senaste 5-års·period, ombord å de far
tyg, som navigera våra skärgårdar, d. v. s. alla våra 
utrustade fartyg, med undantag af exerciskorvetterna, 
kadettfartyget och långresefartygen, äfvensom de far
tyg som 1877 lågo i eskader på Carlskrona redd och 
Blenda, då hon öfvervintrade i Medelhafvet, hvilka 
fartyg ej i egentlig mening kunna sägas hafva gifvit 
sitt befäl någon öfning i den riktning, som här af
handlas. 

År. l Öfningsdagar. 

Summa. Pr individ. 

Kaptener. l SubalternPr. l Kaptener. l Subalterner. 

1876 2033 1912 47 27 
1877 1220 1274 28 18 
1878 

l 
861 1237 20 18 

1879 

l 
1377 1575 32 23 

1880 1199 1656 28 24 

Medeltal l 1338 
l 

1531 
l 

21 
l 

22 

Förutom det mindre antal öfningsdagar, som till
kommer subalterngraden, bör derjemte bemärkas, att 
endast under en mindre del deraf öfningarne utförts 
med eget ansvar, nemligen på en a två skeppsgosse-
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briggar och Sköldmön. Tager man nu i betraktande 
den ålder, som t. ex. löjtnantsgraden i följd af trög 
befordran innehar, finner man den visserligen ej något 
tröstande. Enligt 1880 års rulla steg lefnadsåldern 
inom nämnda grad då ända till 40 år, och detta tal 
kommer nog snart att öfverskridas. Sant är att be
fordran alltid varit jemförelsevis dålig inom vårt vapen, 
men finnes ej medel att reglera densamma, så måste 
öfningar och tjenst ordnas så, att de komma i ett nå
got bättre förhållande till lefnadsåldern, än hvad nu är 
fallet. Sådana medel har man förut måst tillgripa; 
om de ock ej i alla afseenelen kunna vara att förorda, 
anse vi oss likväl böra fästa uppmärksamheten derpå. 
Vi påminna oss nemligen medlet af 60-talet, då ej al
lenast chefskapet å kanonbåtarue m. fl. mindre fartyg, 
hvilka nu hafva kaptensbefäl, tilldelades löjtnanter, 
utan äfven sekondskapet å våra korvetter ej sällan be
sattes ur samma grad. Granska vi nu t. ex. 1865 års 
rulla, finna vi dock, att lefnadsåldern inom ifrågava
rande grad ej steg öfver 39 år, således mindre än nu. 
Subalterngraden tilläts då äfven att inom handelsflottan 
vidga sin erfarenhet i sjömansyrket. 

Vi få ej glömma, att en bristfällig utbildning i de 
lägre officersgraderna förlamande inverkar på hela vap
net, hvarför äfven hvarje tillgängligt medel torde böra 
uppsökas för att afvända denna fara. Såsom ett nära 
till hands liggande medel, att afhjelpa nu omnämnda 
missförhållande torde väl va1:a, att låta chefskapet å 
de mindre kanonbåtarue och skeppsgossebriggame få 
återgå till löjtnantsgraden, vidare skulle flottan betyd
ligt vinna på, om, såsom redan förut blifvit framhållet, 
de båtar staten underhåller i lots- och postverkets 
tjenst besattes med befäl från flottan. En af lotsver
kets tvenne Mtar har de senaste åren haft sådant be
fäl, och vi tro ej det derpå förlorat. Dessa båtar er-
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bjuda alla de fördelar, med afseende å här i fråga va

rande 'öfninga r, som särskildt anordnade öfningsexpe

ditioner med flottans fartyg kunna erbjuda, utan att 
doek öfning~anslaget beböfde betungas. Om å dessa 

far tycr kommenderades som chefer enlö]'tnant å hvarje, ,, ' 

och å den större dessutom en yngre subalternofficer, så 

skulle, då dessa fartyg äro i tjenstgöring hela året om, 

erhållas ej mindre ~in 1085 öfningsdagar eller % af 

hvad som i medeltal, enligt nyssnämnda beräkning, un

der senaste 5 :hen tillkommit hela subalterngraden, för

utom den y tt erligare fördel, att större delen häraf vore 

merl eget ansvar ell er som chef. Då billigheten for

drar a t t aflöningen· till detta befiil utgår från flottan, i 

likhet med vid vanlig sjökommende1·ing, så skulle lots

verket göra en ej obetydlig besparing, el!\ enelast kost

håll och möjligen något mindre månaelsarvode komme 
att derifrån utgå. Sedt från flottans synpunkt torde 

vara Himp.li~ast, att dessa chefsplatser (vare sig de till
sattes på grund af gjorda ansökningar eller uteslutan

de i följd af kommendering) ej bibehölles för längre tid 

än ~ år, i hetraktande nemligen af att sjöofficeren just 

i subalterngraden har många andra vigtiga tjenstgörin
gar, som ej få försummas. Af samma skäl torde den 

medkomm enderade yngre officeren böra årligen ombytas. 

Det skulle under sådana förhållanden ej heller blifva 

full t så oegentligt som nu, att se lotsverkets båtar 

segla umler örlogsflagg och örlogsvimpel, ehuru vi 
allticl måste finna det riktigare, att, clå siirskild flagg 

finnes af Kong1. Maj:t faststäld för i lotsverkats tjenst 

am-linda båtar (G. O. den 12 Januari 1874), densamma 

också på dem begagnas, oberoende af om de föras af 

sjöofficer eller icke. 
Afven postverket bar ännu fartyg, som utan olä

genhet kunna tilldelas sjöofficerare, i likhet med h vad 
förut skett, antingen genom kommendering eller i följd 

.l 
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af ansökning, såso m vi nyss vid lotsverkets fartyg an

gåfvo. Oaktadt den kongl. postflaggan är synnerligen 

rikt representerad inom ångbåtsflottan och derifrån nä

stan u ttriing t handelsflaggan, så har poststy relsen dock 

num era för egen räkning emlast ett par mindre båtar, 

ett förh åll ande, som vi ej kunna annat än beklaga, då 

vi tänka p:'t andra natiouer eller flydda tider, men vi 

skola lwppas , att staten snart så häfdar vår maritima 

ställning, att ej såsom 1m nästan hela vår utländska 

post föres uneler främmande nationers Haggor. Måhän

da skall då ~inllll bättre konjunkturer yppa sig för flot

tan att ftt dess y ngre befiil anviinda i }Jostverkets tjenst, 

än hvad nu är· fallet. Emellertid torde här tillåtas oss 

påpeka oegentligheten af att hvarj e ångfartyg, med 

hvilket postverket kontraherar att föra post, samtidigt 

tilldelas rättigh et att föra den kongl. postflaggan. Vis

serligen erhöllo, enligt kongl. brefvet den l Aug. 1838, 

enshilda far tyg, hvilka blifvit kontraherade att föra 

post , riittighet, att så länge kontraktet var gällande 

föra siirskilcl fla gga, nemligen svensk flagga med tvem1e 

tnngor, och s~<lant kunde då hafva sin betydelse, då 

dy lika fartyg vore jemförelsevis fåtaliga, men nu, då 
nästan hvarje ~'tngbåt iir medelst kontrakt förbunden 

att föra post, och äfven andra ångbåtar kunna sådan 

föra, synes intet skiLl finnas, hvarför clessa båtar skola 
hafva någon annan flagga, än den för alla gemensamma 

handelsflaggan; ännu mindre synes något skiil förefin 

nas, ltvarfijre de sko.la föra just den kongl. postflaggan, 
lnrars iimbmål ej bör vara annat än att utmärka post

verkets egna fartyg. Vi hafva i allmänhet vant oss 

att betrakta de tre tungorna såsom ett för statens flag

gor utllJ:irkancle t eck en, just i likh et metl hvacl t. ex. 

de tre kn> nOl'I JH uneler andra förhållanden äro, båda 

torde lika litet GLira ifrågakomrna att anviinclas af en

skilda personer eller korporationer. 
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Vi hafva med denna uppsats hufvudsakligen velat 
antyda, att öfning och sjötjenst inom :flottan i allmän

het äro alltför otillräckliga, äfvensom att inhemtandet 

af vissa, för sjöofficeren nödiga, kunskaper och erfaren

heter taga sin början vid för långt framskriden ålder. 

Vi hafva äfven försökt framhålla några af de medel, 

hvarigenom vi tro, att någon ändring i ofvan antydda 
riktning skulle kunna åstadkommas. Om vi härvid miss

tagit oss i sättet för dessas utförande, hoppas vi dock, att 

vår afsigt må behjertas och af andra omhändertagas till 

ern!iende af ett beaktansvärdt mål. Vårt praktiska 

yrke lär oss stundligen och eftertryckligen, huru svår

löst det problemet är, att beherska det nyckfulla ele

mentet; härför behöfves både studium, men hnfvudsak

ligen lång praktik, som endast kan gifvas ombord un

der verklig sjötjenst, och ingen theori, ingen tjenstgö

ring i land skall kunna ersätta bristen på sådan. Min

dre nationer med små tillgångar måste derföre se sig 

om efter alla upptänkliga medel att tillfredsställa dessa 
fordringar på utvidgad sjötjenst. Innan vi nedlägga 

pennan, bedja vi ock slutligen få anföra några af de 

sätt, hvarpå man i vårt grannland Danmark, hvarest 

denna frågas betydelse synes vara till fullo uppskattad 

och som, hvad öfningsanslag beträffar, ungefärligen tor

de vara likstäldt med oss, bidragit att lösa densamma. 

Fyr- och Vager-inspektören, som är en sjöofficer (van

ligen en yngre kapten, kommenderad på 3 år), har en 

ångbåt (vagenlamper), hvarmed han hela året om in

spelrterar fyrar och märken m. m., in- och uttager fyr

fartyg, prickar m. m. Detta fartyg förer vimpel, och 
chefen tillgodoräknar sig denna tid r;;åsom vid vanlig 

sjökommendering. Derombord är dessutom turvis kom

menderad en yngre löjtnant på l år. Båda officerarne 
åtnjuta samma a:flöningsförmåner, som å flottans fartyg. 

Under vintermånaderna bblredes dessutom tillfälle för 
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en af flottans yngste officerare att tjenstgöra derom
bord. Af postverkets fartyg äro tre större ångbåb>r 

förbehållne sjöofficerare. I allmänhet sökas <lessa plat
ser af de äldre löjtnanterna och bibehållas under 3 år. 

De bibehålla sin lön vid flottan och erhålla aflönings

tillägg från postverket. Härförutom är en af de äldre 

löjtnanterna turvis under loppet af 3 år ansUild i tull

väs!mdets tjenst, som chef för tullinspektörens skonert, 

och har, utom lön och sjöaflöning, såsom å örlogsfar

tyg, ett årligt tillägg af tullverket. Slutligen må om

nämnas, att tillfälle beredes för de yngre sjöofficerarne 
att ingå i handelsmarinens tjenst, i h vilket fall de dock, 

i stället för den vanliga hyran~ af staten åtnjuta ett 

visst arvode i månaden. 

--r. 



Sammandrag af kongl. bref, generalorder 
m. m., utgångna ft·ån kong!. sjöförsvars

departementet. 
1880. 

April 9. Öppet bref på adelskap för lmptenen i kongl. flottan 
m. m. A. A. L. Palander. 

« « K. M:t har behagat tiildeh korporalen vid Bohus 2::~. 

båtsmanskompani, sviirdsmedalj ören n:o 36 A. N Rask 
ett exemplar i silfvc r utaf mednljen af 8:de storleken 
med inskrift: <li' ijr nit och redlighet i rikels tjeust«, n l t 
i hugblått baud med gula binter bäras >~ bröstet. 

« « Två nattsignalapparater uf enahanda beskaffenhet wm 
den apparat., hvilken sist lidet års sommar begagnats på 
kejserliga ryska ångfartyget Zarcwna, få för kong\. flottan 
upphandlas. 

« « En summa af högst 1,500 kronor får, af li :te hufvnd 
titelns anslag till exlm utgifter, anviindas för bekostande 
af belysuing af Skepps- och Kastellholmarna vid å ng
fartyget Vegas snart. fön ii ntad e ankt>m st till hn fvud
stad en. 

~ « Löj tnanten m. m. M. F . von Krusenstjerna föridaras 
kompetent att slika f,>reslåodarebefattning vid naviga
t ionsskola . 

« En af enskildt bolag lenlUad gratifikation. slor 0:50 h., 
åt kanonbåten Gunhilcl 8 underbefill och manskap, för 
lemnadt biträde, särsl;ildt vid ångaren Vidars tagande 
af grund, får af chefen, enligt gifvftrnes önskan, utdelas. 

« 13. 7 st. tubkanoner, jemte 1[)0 a zoo projektiler till hvatj e 
kanon, fi't fö r kongl. flottan tillverkas. 

" " L avetterna å pansarb>ttame Sköld och Fcnris f>L förlin 
dras i öfverensst>immelse med Bildurs. 

« 30 En å 1879 års anslag till sjökrigsskolan uppkommen b ri t.~ 

A 1037 kr. 29 öre och en dito till sjukvården å 58013 
kr. 98 öre få bet>ickas genom öfverföringar från 5:te 
hufvadtitelns allmiinna besparingar. 

En å p ermanenta reservstatens konto för år 1879 
uppkommen behållning å 5695 kr. 95 öre skall återföras 
:l anslaget till aflöning åt flottans kfuer och state:. 

l 
) 

l 
.) 
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Apr'il 30. En af Riksdagens ledamöter åt ångfactyget l\.ares under
befUl och manskap lemnncl gr~tifika t i on af 7 5 kronor 
Her ftt desam nm ut.dclas. 

Maj 

« 

(( 

(( 

« 

« 

(( 

7. 

En a f riksdagens leda möter iit kan oui.Jåteu Alfb ilds 
tl erbef;il och besli tini ng lenm ad gratifiknt i on af 100 
får åt desamma ntdeln s. 
Ett belopp af 1516 kronor filr af li:te hnfvu dt itcln s 

Ull · 

kr., 

all-
m>inua besparingar anv>indas till inventa ri er å befiist
ningcn Vestru Htistholmen, utöfver dem, som kunna från 
vnrfvet å Carl skrooa station erhttllns. 

<< K . M :t har i n>cder behagat fi.irorclna , att öhe rkoml1len 
dant en i Carlsin·onn eger att besUimmn. stat fii r eldnings
och bclysningsii mncn ii. sj öfiist niugarn e Yicl Cnrlshona. 

14. U nclcrlojl n:w t C. G. West man tilldela s en flyt.tningshj elp 
af GO kronor, alt utgå af 5:c knfYud ti tcl ns allo nii nn:t bc
sparin.'?.ar. 

21. K . M:t har behaga t i nåder förordna , alt, ula n hiuder 
af stadgandet i flottan s reglem ente tredj e delen ii 758 
mom. 2, hi\gste befiilhafvnren mr~ ega anb efallH. att högst 
en tredjedel af ölportionen skall nndcr sjritjenstgciri ng 
emot ersiiltning innehållas för de skeppsgossar åt hvilka, 
enligt han s bedömande, hela pot·tion en icke liim plige n 
bör utspisas. 

« En af nederhind ske ångfa rtygsbef;ilhnfl'arrn ,J. H. Meyer 
uppfunnen rörlig raketappamt till riidtlande af skepps_ 
brutne får jemte 12 ral;eter, fur försöks anstiilla nde, upp
handlas. 

<< K. M:t har icke funnit skiil IJifalla en af förre befiilhaf
varen i't lotsi'tngfarlyget I<'rcy, (yrmiistarcn C. G. Öhman 
gjord uuderdånig ansökan, al L af gu nst och nåd b t if va 
befriad fr i'tn att med 73 kronor crsiill:~ lotsverket viirdet 
af fttsk illiga iuventariepers~cllar, lll·i lka saknats vid den 
inventering, som å fartyget vcrkstiilts, i anledning af 
ombyt e af bcLilhafvare å delsanuna. 

<< E n af några bland riksdagen s ledamiitcr till gemenslm
pen bland bestittnie gen å mi u fa rtyget J::.nn lenmad grati
fikation ft 100 kronor, får åt d en~annna utdelas. 

« Kong!. Mari nförvallningen skall gi'L i f< >rfattning om an
skafrning in om det af ri ksdagen fur iiudami'tl et an"isade 
belopp, 32,000 kronor, af erford erliga arbetsmaskiner för 
Carlskron a stations varf. 

Marinförvaltningen eger sluta aftal angi\ende omarbet
ning af 1000 centner, i flottans fönåd, varande gammalt 
km t. 
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Det till skjutförsök och inskjutning af kanoner b evil
jade belopp af 30,000 k~ouor ställes till Marinförvaltnin
gens förfogande, att för lindamålet anvfindas. 

Af dc.t !ör minviisendet anvisade anslag, 140,000 kr., 

skall, dels ett belopp af 30,000 kr. afses för inköp af 

två st. elektriska lysapparater och de)s 19,855 kr. 75 öre 

för aflöning åt minmanskapet. 
FUr aptering af 20 st. privata ångslupar för minvä

sendet, enligt Marinfiirvaltningens i skrifvelse af den 24 
September 1879 fmmsutlda förslag, ställas till Marinför
valtningens förfogand e ett anslag af 36,800 kr. 

Återstoden af anslaget., 53,314 kr. 25 öre, skall afses 
för minväsendets utveckling, i enlighet med de föreskrif
ter, som i sådant hänseende kunna framdeles varda med
delade. 

Maj 28. Till betlickande af den brist, som uppstått å amlaget till 
kanonbåtarue V erdandes och Skulds nybyggnad, anslås 
en summa af 9,500 kronor, att utgå af behållningen å 

det å extra. stat till fartygs materiel anvisade anslag, 
som dertill lemnar tillgång. 

« « Skrifvelse till Marinförvaltningen angående indragning af 
den regementsskrifvarue vid flottans stationer tillerkända 
procent af rotevakansafgifte r. 

« « l ,854 kronor får af 187 9 års extra anslag till artilleri
materiel utgå för anskaffande af 12 st. nya jernlavetter 

med kursörer och öfrigt tillbehör för fustningen Kungs
holmens 6-'it)'-diga salutkanoner. 

« « Underlöjtnanterna O. L. Beckman och G. Scholauder 

få uppbära ett belopp af 200 kr. hvardera såsom er
sättning för kostnaderna för vinnande af intriide vid 
artilleri- och ingeniörhögskolan å Marieberg. 
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