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försök till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst 

och utveckling ullfler innevarande århunflmde 
jemte deraf föranledda betraktelser. 

(:Forts.) 

Den af kongl. krigsvetensh:apsalrademien 1844 ut- La.'lerberg 

stälda prisfrågan, på !tvilhen amiral Kreuger i akade- uclt Ha:elius 

roiens tidskrift lenmat ett svar, som dock icke intagits 
i dess handlingar, såsom ej till akademien insändt, 
framkallade, såsom förut är nämndt, af C. Lagerberg 
ett "försök" till frågans besvarande. Såsom inlaga i 
striden är detta "försök" i mer än ett afseende märk-
ligt. Att framställningen ej saknar talang och d ju p-
sinnighet, torde få vilja bestrida, äfvensom att den hvi-
lar på sanna grunder, men förf. synes finna nöje uti 
att med ett djerft, ordrikt, ej alltid tydligt, framställ-
ningssätt liksom balancera på kanten af öfverdrifternas 
bråddjup, o~h lockar derigenom sina motståndare, tro-
ende hans fotfäste mindre säkert än det verkligen är, 
och att han m@nar mera än han säger, till förhastade 
slutledningar och öfvenlrifna påståenden. Till en dy-
lik oförsigtig kritik lät också Hazelius förleda sig af 
Lagerbergs skrifsätt och sin egen skarpt formerade 
penna. 

I en inledanue kort historik öfver sjöförsvarets be
handling under de senaste 100 åren, uppehåller sig L. 
något vid 1824 års, setlan mycket klandraue, ''samman
slagning" och visar, att detta steg var fullt tidsenligt 
och vunnit bekräftelse af sedermera skedela förändrin
gar inom sjökrigsväsendet, samt att det förtjenade intet 
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ilnnat klander än m.öjligen det, att dess genomförande 
af åtskilliga konsiderationer allt för länge fördröjts. 
Alldenstund skärgårc1svapnet numera m1\ste vara be
redt att upptaga strid, äfven mot fiendens i skärgår
den inträngande större fartyg, så måste dess befäl ge
nom egen, praktiskt inhemtad, erfarenhet vara förtro
gen med sina motsHudares medel och krafter för att 
viil knm~a disponera sina egna, och likaledes måste 
befälet på våra sjögående fartyg, för att kunna ope
rera mot bevakalle punkter i skärgården, känna sig 
hemmastad t der. Såväl det förra som det senare er
fordrade mångsidig örlogssjömannabildning och känne
dom om såväl större som mindre fartygs stridssätt, 
både i öppen sjö och i sluten skärgård. Denna likar
talle befälsdaning blef i sjelfva verket naturligare, i 
den mån sjöförsvaret antog karaideren af ett kust
försvar. 

Lagerberg besvarade ej direkt almdemiens fråga, 
som var ett rent taktiskt spörsm/\1, utan omkonstrue
rade densamma efter sitt eget hufvud, dervid sönder
delande densamma i 3:ne särskilda frågor. Den första 
fick följande lydelse: "Kunna vi skydda landet mot 
yttre våld, om sjöförsvaret grunclar sig på skärgårds
fartvo- med bibehållancle af fregatter och mindre seg-

.Jt""o' 

lande fartyg till handelns betryggande?" Svaret bl e f: 
"nej l äf'ven ont 5:te lwf'vucltitelns anslag fördnbblalles." 
Förf. finner det vara tillfyllest utreclt genom amiral 
Kreugers afhandling, "att på Sveriges 220 mils sjökust 

finnas ganska {å punkter, cler icke svårt artillet·i numera 

kan betäcka invasione1· från hafvet," och denna rörlig
het, som anfallet genom ångkraften vunnit, framkallade 
motsvarancle fordringar på försvaret. Det torde ej vara 
behöfligt att följa förf:s, för öfrigt ej fullt sammanhän
gamle, bevisföring för att öfvertyga sig om, att kanon-
5lupar, iifven om de bogseralles af ångfartyg, såsom 
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' kustannens avantgarde varit till ringa hinder för en 
. fiendtlig flottas företag annat än i de pass och posi
. tioner, som flenelen måste passera. Under finska kri-
gen hade skärg/\rd.sflottan att försvara mot likartade 
fartyg, en terräng, som fienden måste sätta sig i be-

. sittning af, för att lyckas i sina företag; numera hade 
genom förändracle anfallsmedel och anfallssätt dess rol 
inskränkts hufvudsakligast till försvar af vigtiga posi
tioner, ifall fienden skulle söka forcera dessa. Om un
der de förra förhållandena andra än skärgårdsfartyg 
voro nödväncliga, så är det tydligt, att de numera än 
mindre kunde undvaras. Det negativa svaret på denna 
första fråga måste vi således anse fullt berättigadt. 

Mindre tillfredsställande och otvetydig t förefallet· 
. deremot det jakande svar, förf. lemnar på den, af ho
nom uppstälda, andra frågan: "Lemnar det higssystem, 

man hitttills följt, skyeld åt fosterjorden?'' Hade med 
"krigssystem" helt enkelt afsetts ett försvar grundadt 
på en arme och på en flotta, best:lende af både sjögående 
fartyg och skärgårclsfartyg, så hade utan tvifvel frå
gan bort besvaras med ja! men, då förf. på grund af 
amiral Kreugers yttrande om ångfartyg, vill ådaga
lägga, att "ångkraften såsom hufvadsakligt fortskaff
ningsmeclel, 1"cke lånar sig till konstruktion af sådane 

slagfa1·tyg, som uti stricl på hafvet kunna mäta sig med 
en linieskeppsflottas bredsidor, och såsom denna, isole
rad från andra resurser, än den inom sig sjelf medför, 
uthållande kunna trotsa elementerna", så framgåt· deraf, 
att förf. uti "krigssystem" innefattar i främsta rummet 
linieskeppen, hvilka, såsom vi förut sökt visa, voro för 
vårt kustförsvarssystem mycket mindre ändamålsenliga, 

· än de rörliga skrufångfregatterna. 
Den tredje frågan: "Förmår landet bekosta ett än

damålsenligt sjöförsvoY?" besvaras äfvenledes med "ett 
tillförlitligt ja!" lVIed "ändamålsenligt" synes dock ej 
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förf. mena detsam ma som betryggande, utan ett s&dant 
sjöförsvar, som bereder oss s1ikraste utvägen att dispo
nera öfver det friimmande biträde, som vi kunna på
räkna, och att kraftigast värna oss sjelfva, ifall vi gå 
miste om andras bistånd och tvingas att uteslutande 
lita på våra egna resurser. Vi hade dock icke här
utinnan gjort hvad vi förmått, ty "det är flottans miss
vård som utgör orsaken till dess närvarande svaga 
skick". lVIen då man nu börjat erkänna "förra tiders 
misstag och bristande uppmärksamhet" och vidtaga 
åtgärder '') till materielens förkofran samt persona
lens underhållande vid tjenstbarhet, så trodde L. att 
det ej erfordrades betydligt mera än som hittills af
setts för flottan, "för att förvissa oss om, att på ~·eke 

längre tid, än som f'örflulit sedan sista allmänna wro
pciska ('reden, kan vår nn egande sjöb·igsmateriel vara 

dubbelt star·!ca~·e och personalen jemngod med anclm sjö

makters." Uti dessa sangviniska förhoppningar kunna 
vi dock icke instämma, då det synes oss klart, med 
kännedom om h vad som under senaste 30 år passerat, 
att det erfordrats både större anslagssummor, ett tids
enligare system och en mera energisk samverkan mel
lan nationen, statsmakterna och fackmännen, än som 
kommit vapnet till del, för att höja sjöförsvaret till en 
sådan stånd punkt. 

Lagerbergs uppträdande i Krigsvetenskapsakade
miens tiJskrift torde ej hafva väckt särdeles uppmärk
samhet, såvida de ej (i samma häfte) åtföljts af Hazelii 
"Anmät'lmingar vid of'uanstående af'handling", hvilka 
af den förre besvarades med några "Erinringa·r'' ':'). 

I den skärmytsling, hvilken sålunda uppstod mellan 
en armens och en flottans officer, båJa af erkänd för-

-:;:) Det vill riksdagen 18<!4-45 beviljade anslaget till dockhyg· 
narl en i Carlskrona samt J et f,irhöjdtt öfuingsanslaget. 

''' ''' ) Kri gsve tenslmpsakaucmiens Tidskrift 184 8. 
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tjenst, på ett område, der det förra vapnets fana hit
tills uut"its högt af lilla flottans män och ej heller varit 
utsatt för något angrepp från motpartens sida, försva
rade Lagerberg med framgång sin flaggas värdighet 
emot Hazelius, som sökte förringa dess betydelse, och 
det länder den förre till heder, att han ej lät förleda 
sig till repressalier, utan endast nyttjade sin penna till 
örlogsflaggans försvar. Egnande armen sitt erkän
nande, försäkrar L. i eget och i flottans militärers 
namn, att "från flottans sida har armen intet missnöj e 
att befara, men det ser icke nt, som om det förhölle 
sig tvertom." 

Sedan H. förklarat, att L. fullkomlig;t misstagit 
sig om akademiens fråga , ingiek han likv.iil i gransk
ning af lien senares utredning af de af honom upp
stäilla frågorna. Emot svaret på elen första har han 
ingenting att invänt1a, men så mycket mer emot dess 
motivering, ty hans uppfattning var den, ~'att hvarken 
skärgårds- eller örlogsflottorna "kunna skydda landet 
mot yttre våld", eller mot lamlstigning. Sådant ii r 
omöjligt med en underliigsen flotta, som vår alltid kom
mer att förblifva. Det är armen och icke flottan, som 
hnf'vuclsalcligen kan värna landet mot fiende, men icke 

hclle1· elen kan hind·ra landstigning. Det är qvarblif
vande i landet, som elen bör hindra, och äfven kan, 
om behöfliga landkrafter i tid organiseras och bildas. 11 

Det var tydligt, att L. skulle allvarligt protestera 
emot en dylik uppfattning, att vårt krigsväsende skulle 
ordnas blott i ändamål att hindra inkräktarens "qvar

blif'vande" i landet, men ej för att med egna strids
krafter och mecl våra naturliga bundsförvanters bistånd 
skydda vår jord, våra boningar och öfriga egendomar 
från att falla i fiendens våld, och han erinrade om, 
hvad intryck ett sådant budskap, framfördt till natio-
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nen af dess för·svarare, skulle göra på dess national

anda och offervillighet. 
Hiit' fim1a vi sålunda kla rt och beshi.mdt uttalade 

de tvenne skil]'akti <ra menin"'al' om beskaffenheten af 
' b b 

sjelfva grundstenen uti v:l.r försvarsbygnad, hvilka ut-
g jorde den egentliga kiillan, hvarnr striden om stora 

och lilla. flottan erhöll sin fömii.msta nii.ring. För det 
enet ell er det andra af dessa blida. altemativ måste man 
bu~luta sirr för att "'Ör; det möJ'ligt, att åt såviil ar-

b' tJ ' < ~ 

men som flottan skapa en varaktig , ii.ndam:Us- och tids-
enlig organisation. Skall det furenade Sverige och No rge 

uppye hoppet om skydel mot yl!Te 1:ålcl och ftendtliga 

härars landstigning och ettnöja sig mecl att söka even

luclt hindra fieuclens qwrblifvande i landet ? Dervid 

torue böra tagas i betraktande, att denna möjligbet att 
ntdrifva en fiende, som redan fåt t fast fot, till följe af 
kommunikationsmedlens till lan ds och vatten förvfl
nnndP framsteg och landets tillvkixt i odling och indu
stri, blir med hvarj e år allt svagare och svagare, samt 
a t t, ~i. f ven om den skulle föt·verld i gas, så nöd vii.ndiggör 
detta uppoffrandet af icke blott landets söners lif och 
ulocl :;amt frukterna af fu'tio ntlens fl' ellligt arbete, utan 
oek af en Juängd arbet:-:;luafter, som lamlet under freds
åren e j kan undvara utan p:l uekostnad af dess mate
r iella utveekling. Eller skola den Skanclinaviska half'

öns ('olle våga uppställa såsom f'ramticlsmäl att kunna 

bevara fosterjorden oskärad af' ficncltliget härskaror? 
I sa fall måste de ordna sitt försvarsväsende och sina 
förbindel ser med andra civi liserade folk, att de ej äro 

alldeles blotta<le på andra resurser till sjelfständighe
tens bevarande, innan de nödgas tillgripa den sista för
tviflade utvägen att med lif och egendom tnm för tum 
återköpa den inkräktade fädernejonlen; i så fall måste 
de enigt och energiskt arbeta sig tillnationelt välstånd 
och styrka, att mer och mer kunna lita på egna kraf-
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ter till fu llkomligt sjelfförsvar. Hy llar man Llet först
nämda alternativet, blir naturligtvis armen det hufvml
sakliga af försvarsv~isemlet - och för att sii.tta den i 
stånd att så goLlt sig göra l~te r fylla sin uppgift, att 
utdrifva fiendens hiirar, måste landet, kosta hvad det 

vill, underkasta sig de offer af folk och penningar som 
det möjligen kan bära - samt vår flotta ett bivapen, 
hvars egentliga uppgift torde !:)öra inskrlinkas till kraf
tigt försvar af det vigtiga skärg:'\ rdsomd.de som sky<l
dar inloppet till vår hufvurlstacl. I senare fallet Etr 

flottan och arm en h var sin sjelfst iindiga rol vid fö rsva- · 
ret, niimligen att bilda hvar sin försvarslinie, den ena 
utanför oeh vid kusten, den andra inuti landet. S H.
länge nationen ej mäktar uppbringa båda vapnen till 
deras, för i-indamålet erforderliga, styrka, mil.ste cle ock 
båda, i lika mån, inskränka sina anspråk och ej söka 
höja sig på h varandras bekostnad. Eljest är fara vii.nlt, 
att framtidsmålet, ett mäktigare skandinaviskt rike 
och ett betrygganLle försvarsvii.sencl e, förfelas. H vall 
som unclel' tiden brister i försvarskraft. måste öfver
lenmas åt vår diplomati att, genom förm ånliga allian
ser, snppleera. Förniimsta stridsfr:lgan emellan Lager
berg och Hazelius gii.lde således, huruvida flottan slmlle 
vara likstäld med armen eller u ti försvarsorgan ismen 
intaga en under0rdnad ställning. Skälet till att denna 
fråga ii.nnu iir oafgjord torde m sökas uti svensi<a na
tionens tröghet och sorglöshet, snarare än i bristande 
naturliga sympatier för sjövapnet och sjö\'äsenclet. 

H. vä<ljar till krigshistorien för att ge stöd åt sina 
åsigter, men L. påpekar ganska träffande hans ensidiga 
tolkning af historiska tilldragelser och deras betydelse, 
exempelvis slaget vid Trafalgar, hvars inflytelse på 

· verldsställningen H. alldeles misskänner. Mot och för 
linieskeppen anföras franska auktoriteter, å ena sidan 
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tvenne amiraler, å den andra baron Dnpins med fleres 
uttalanden i pärs- och deputeradekamrame 184G. 

Det sätt, hvarpå Lagerberg utreder sin andm frå
ga: Lemnar det krigssystem man hittills följt skydd 
åt fosterjonlen? ger hans granskare äfven anledning 
till anmärkningar. H. förnekar, att flottan hittills skyd
dat fosterjorden, och hvarken en::;amt, eller ens fömäm
ligast, kan göra det, till~iggande: "Det är just de stora 
anspråken att kunna utl'fitta det hufuuclsakligaste till 
landets försvar , som tillskyndat örlogsflottan s~t häftiga 
motståndare.'' L. af visar me el harm h varje dy lik be
skyllning och bestrider, att vare sig han sjelf eller de 
män, hvilka upptr;idt, "alltid såsom svarande" , "att af
leda de bannstrålar, som ljungats mot flottan sedan år 
1824~, någonsin förordat "ett sådant krigssystem, der 
flottan påtagit sig att skyelda landet" eller sökt att ut
vidga flottan på armens bekostnad. Så a 11deles an
språkslös visar sig dock icke L., då lum företager sig 
att n~irmare formul era sina fordringar, hvilket framgår 
af följande uttalande: "J ag hyser icke en gång den 
tanken, att det vore väl afm ätt att hålla h vad vi lmn
nat hafva, nämligen 35 linieskepp j emte nödiga fregat
ter och skärgårdsfartyg. Jag anser Sveciges och Not·
ges politiska vigt full komligt tryggad med 20 linie
skepp, 8 högst JO fregatter, 2 till 300 sl,;ät·gårdsfartyg 
jemte nödiga ångfartyg att fylla hvad vi under ett 
krig icke kunna påräkna af enskildta bolag." Uti 
dessa ord lägger ock L. i dagen sin förkäd ek för den 
gamla sjökrigsmaterielen, och man måste ursäkta H., 
att han ej ville erkänna tidsenligheten af det system, 

som L. synes hylla, och om hvilken han yttrar sig 
temligen tvetydigt eller oklart, så snart det är frågan 
om att definiera sin ståndpunkt till ångkraften och det 
nyare artilleriet. 
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Äfven betr~iffande den treLlje frågan finner gran
simren Lagerberg hafva orätt, då han med ett ända

mälsenligt sjöföt'svar måste mena en flotta, så stark, 
"att den förmår på Östersjön mäta sig med Rysslands 

· i sjödrabbningar". L. reserverar sig emot att någonsin 
hafva hyst så skefva begrepp eller yttrat ett så dri
stigt påstående, som dem H. velat påbörda honom. Det 
slmlle blifva alltför vidlyftigt att vidare sysselsätta oss 
med de öfriga, å ena sidan anmiirkta och å andra sidan 
bemötta, punHerna. Det med nog mycken hetta och 
skärpa förda meningsutbytet upphörde, då H. nedlade 
sin 11enna, utan att man lyckats komma till någon 
nämnvärdt klarare uppfattning af förhållandet mellan 
landt- och sjöforsvaret. Den första urladdningen af 
åskmolnet var ej tillfyllest att skingra det cl"alm, som 
hvilade och iinnu hvilar tryekande öfver armens och 
flottans förhållande till försvarsfrågan. 

Knappt hade Lagerberg slutit stillestånd med Ha- Lagerb~1·,r; 
, . . . d och Lacen . 

zelius, fön·~in han mlät s1g 1 en annan tvekamp me 
Laven,'') med anledning af dennes anföranue *'') såsom 
föredragande i kongl. krigsvetenskapsakademien 1847. 
I betraktanue deraf, att Laven ej var behäftad med 
någm egentligen revolutionära tendenser med afseende 
på sjökrigs materielen, kan L agerbcrg::; häftiga anfall 
förefalla mindre befogadt. Deri framskymtar också en 
viss animositet emot föredraganden i krigsvetenskaps
akaclemien, hvilken tyckes der hafva varit en persona 
grata, dels tillfölje af sina fram stående kunskaper, dels 
ock måhända derföre, att han hörde till de sjöofficerare, 
som ej betraktade flo'ttan annat än såsom ett hjelpva-
pen till a rmen ; och den som hyste dylika åsigter måste 
förr eller senare råka ut för Lagerbergs skarpa penna. 

*) T. i S. 1848-49. 

* '') I\rigsvetenskapsakademiens band!. 1848. 
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Laven hade yttrat, "att sjökrigsmaterielen sanno

likt uppnått tidpunkten för sin märkligaste utveckling, 

äfvensom att orsakema härtill böra sökas uti ångma

skinernas och bombkanonemas användande å fartyg. 

:Man tyckes allt mera blifva ense derom, att bomb

skjutning är den mest förödande eld, som emot stora 

fartyg kan användas, hvarföre ock alla stora ångfar

tyg, äfvensom Jii1ieskepp och fregatter, allt mer och 

mer förses med bomb kanoner" och vidare: "Inom ved

elens bcgge förniimsta örlogsflottor har byggandet af 

linieskepp på senai·e tiden miirldigen aftagit, men det 

· iir sdrt att afgöra, om detta f ;lr tillskrifvas tvekan 

angående linieskeppens lämplighet såsom stridsfartyg, 

eller öfvertygelseu om ångfartygens stora vigt um\er 

sjökrig, och deraf följande nödvändighet att fö.r deras 

byggnad använda största delen af anslagen till flottans 

materiel, eller h mu vida begge dessa orsaker inverkat." 

Numera borde det förefalla besynnerligt, att dylika 

uttalanden knmle framkalla Idander och tillrättavisnin

gar, men, ehmu moderata, inneburo de dock ett slags 

misstroendevotum emot linie8keppen, och uå Laven ej 

bestiimdt angaf några andra fartygstyper, tjenliga att 

ersätta flottan förlusten af de skepp, som hittills an

setts utgöra dess styrka och storhet, så är det förklar

ligt, att Lagerberg betraktade hans något sväfvande 

kritik såsom ett hugg, rigtadt mot stora flottan och 

ett försök att utså frö till misstroende mot densamma, 

för att dermed gynna skärgårclsvapnet. Som sjövapnet 

nätt och jemt uppehölls vid ett tynande lif genom nå

degi\fvor, gifna med motsträfvig hand, var det också 

måhända mindre välbetänkt att blott orda om elen be

stående materielens föråldrade skick och ovissheten om 

framtidens, hvilket tal harmonierade, såväl med den 

välljudande strängen, som heter hushållning med sta

tens medel, att det öfverröstade behofvet att bereda 
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ntvii.gar för vapnet att gå fram;H, vare sig långsamt 

och varligt eller djerft och hastigt. Lagerberg till

hörde l1em, so m af öfvertygelse und vek den senare 

vägen. Han förnekade ej ångans och bombkanonens 

inflytande på sjökrigsmaterielen, men han ville enelast 

tum för tum låta dem få insteg på vapnet och mot

satte sig energiskt hvarje försök att införa uem fortare , 

iin han faun timpligt; han ville ej höra talas om några 

r evolntioniira omstörtningar, hvarken i en niira eller i 

en afliigsen fram t id, lika litet på fartygsbygg11ader som 

på st rategiens och taktikens område; gent emot andras 

ideer var han lika misstrogen, som han var sangvinisk 

metl afseende på egna för8lag. 
Vi skola i få ord angifva, i hvad utsträckning La

gerberg ans;'\g sjövapnet böra tillgodogöra sig ångkraf

ten och bombskjutningen. Han föreslog särskilda pro

pellerångfartyg, till ett antal af ett för tre linieskepp 

af följande anledning: "Utom elen undsättning ångfar

tyg kunna lernna redlösblifne skepp och att under la

bert viider nyttjas att hålla skeppen slutne i linier, 

kunna de iifven verksamt deltaga i strillen mellan 

tvenne flottor, om de placeras uti öppningame i egen 

linie, då. de ofta, utan siirdeles risk kunna beskjuta 

fienden i11ed sina bombkånouet· i stäfven, samt då ett 

:;kepp omgifves af flera fiem1tliga, skyndsamt intaga 

ställning akterut och liingskepps uti dem inslunga bom

ber." Han medgifver derj emte, "att skrufvens am·iin

Jande i högst betydlig mån skulle kunna gagna uti 

sjökrig, Llock under jemväl antydda vilkor, nämligen 

att icke fördelen att med segel begagna vinden åsido

S("itfes, samt att man åtnöjer sig med så mycket af ång

kraften, som fordras att manövrera skeppet då vind sak

nas", och troende derföre, "att man i möjligaste minsta 

måtto bör anlita ångkraften", föresiar han, att hvart 

lO:de linieskepp förses med axuliär-propellermaskin. 
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Anledningen till denna öfven1rifna varsamhet att in

föra ångfartyg i den seglande flottan måste sökas för

nämligast deruti, att Lagerberg underkände betydelsen 

af den faktor, rörligh et ttncler strid, som genom ångan 

fått så stort inflytande på sjötaktiken, att man ej längre 

borde tveka att för denna uppoffra en del både af ut

rymme och af det t alrika artilleri, hvaruti linieskep

pens öfverlägsenhet egentligen låg. 
Skjutning med spritngprojektiler inser väl Lager

berg vara "nödvitndig att antaga", men han föredrar 

för itndamålet de handterligare 30 lt.-diga kanonema 

i stället för bombkanonema, hvilka ej kunna skjuta 

massiva kulor och anviindas i preliminitraffärer, då det 

gäller att genom hastig och säker skjutning göra fien

den redlös. För öfrigt anser han brandtrörsbomberna 

lämpligare iin perkussionsbomberna. Vidkommande L:s 

sjöartilleristiska åsigter, tilllita vi oss blott påpeka, att 

han synes hafva glömt enet delen af den af honom åbe

r opade Chapmanska teorien om elen öfvervägancle nyt

tan af svårt artilleri på stora slcepp (liksom hans mot

::;tåndare glömde den andra) och att han fäst sig allt

för mycket vid artilleriets verkan på skeppsskrofvet 

och taklingen, vid hvilken eld de massiva kulorna hade 

fördelen, men alltför litet deremot vid sprängverkan 

inombords, hvarigenom bombskjutningen blef så yt

terst farlig för träskeppen. 
Det var förnämligast uti artillerifrågan som Laven 

förfäktade, och detta med framgång, sina egna åsigter, 

för öfrigt stälcle han sig på t emligen neutral mark. 
Sedan vi nu sökt redogöra för fackmännens åsig

ter om sjöförsvarsfrågan under 1840-talet och visa i 

h vad mån sjövapnets officerare bidragit till att befrämja 

dess rationella utveckling under nämde tidsperiod, skola 

vi lemna en flyktig öfversigt öfver statsmakternas åt

göranden till sjöförsvarets ordnande. Vi hafva sett, 
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att de Ilesta brochyrer och artiklar utkommit i tryck 

just vid tiden för riksdagames sammanträdande, såsom 

åren 1840 och 1844. Hagelstam, understödd af Petre, 

utvecklade fortfarande en rastlös verksamhet, för att 

göra sina ensidiga åsigter giillande inom riksdagen. 

1840 års ständer begärde också att, till dess en ny sjö

försvarsplan blifvit uppgjord och pröfvad, all nybyg

nad och väsentligare reparation af linieskepp skull e in

ställas, samt de som tarfvacle. r eparation skulle ned

huggas till fregatter eller utrangeras, hvilken anhållan 

1844-45 års riksuag, fastän i något moderatare form, 

vidhöll. Anslaget till flottans underhåll och ny bygnad 

hade 1840 af ständerna fördelats på de olika stationer

na, men vid följande riksmöte bestämdes med en rösts 

pluralitet, att fördelningeu af anslaget skulle öfver~ 

lemnas till K. JYI:ts pröfning. Öfningsanslaget som 1840 

faststitldes till 45000 rdr bko höjdes 1844 till 90000. 

Vid den senare riksdagen beviljades till bombkanoner 

50000, till dockbygnaden i Carlskrona, att utgå uneler 3 

år, 100000 och med knapp majoritet 300000 rdr bko till 

en ångkot•vett, på grund hvaraf i Januari 1846 "Gefles" 

byggande anbefaldes. Sjöförsvarets stat uppgick 1841 

till 1315457 rdr bko och 1845 till1414100 rdr bko. Ami

ral Lagerbjelke, som vid statsrådets omreglering 1840 

blifvit den förste chefen för sjöförsvarsdepartementet, 

efterträddes 1844 af amiral Gyllengranat, hvilken så

lunda fick förtroendet att utarbeta en plan till sjöför

svarets ordnamle, i öfverensstämmelse med riksdagens 

anhållan. En komite hade 1842 blifvit tillsatt, men 

K. M:t fann sig ej beredd att, på grund af dess utlå-

-tande, till 1844 års riksdag framlägga full ständigt för

slag, h vilket skedde först vid nästa riksmöte 1847-48. 

Enligt denna sjöförsvarsplan skulle svenska flottan 1847-48 å·r· 

-komma att bestå af 8 åno-skepp 8 ånO'frega tter 8 åno-- sjuJu;·smrs-
~ ' ~ ' 0 plan. 

korvetter, 8 ångbogseringsfartyg, 8 seglande fregatter, 
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8 seglande korv<>tter eller briggar, 8 skonertar eller 

mindre exercisfartyg, 8 mörsarefartyg, 16 chefsfartyg, 

72 kanonslupar och 100 kanonjollar med en bemanning 

af tillsammans 2!628 man. Ehuru denna plan med sin 

brokiga mångfald af fartygstyper väl i hufvudsaken 

h vilade på riktiga grunder, om man bedömer den efter 

den riktning, hvaruti sjökrigsväsendet i de stora sjö

nationerna fortgick, så torde den ej kunna anses såsom 

den för våra förh ållanden ändamålsenligaste. Icke så 

som kunde en regering, medveten om det ansvar, som 

på henne hvilade, fästa något afseende vid de ofta ut

talade sväfvande ideerna, att Sveriges sjöförsvar borde 

lmfvndsakligast hvila på skärgårdsflottan , och fram

komma med en plan till flotta, hvaruti en massa rodd

fartyg och några ångfartyg utgjorde hufvudbestånds

delen, ty en dylik materiel hade nn, mindre än någon

sin, knnnat bilda en flotta , och att förvandla denna 

från ett sjelfständigt vapen till ett bihang åt armen, 

var en åtgärd, hvilken ingen af statsmakterna var vil

lig att taga på sitt ansvar; men hade regeringen dl'i

stat mindre troget folja i de stora mal'inerna~ kölvat

ten och endast från dem lånat sådana pröfvade fartygs

typer, som på samma gång passade för våra lokala för

hållanden och for det sjökrigssystem, som sannolikast 

komme att adopteras vid ett intl'äffande krig, så borde 

man ock ur sjöförsvarsplanen hafva uteslutit, såväl äng

skeppen, som större delen af de seglande fartygen, af 

hvilka senare vi egrle tillräckligt antal föl' handelns 

skydd och till personalens öfning, till dess ängfregat

ter och ängkorvetter hunnit for dessa ändamål anskaf

fas. Då man besinnar, att skilnaden i stridskraft mel

lan linieskeppet med auxiliärmaskin och ängfregatten 

ingalunda var så stor, som den mellan det gamla se

gellinieskeppet och segelfregatten, tillfölje af de stegra

de fordringarue på strategisk och taktisk rörlighet, så 
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synes Jet, som Vl 1848 med fördel kunnat antaga ång· 

fregatten s~som typ för vårt kraftigaste örlogsvapen. 

lVIan kan ej klandra amiral Gyllengmnat, för att han 

forsigtigtvis följde andra nationers exempel och före

slog ungefär samma fartyg, som dessa bygde, men möj-

. ligen hans optimism att tro på möjligheten att få riks

dagen att godkänna en så storartad plan; man har 

helt visst anledning beklaga, att ej ett djerfvare for

sök gjordes, att sparsamt, men bestämdt, slå in på en 

ny nationell väg, som tillika hade utgjort en medelväg, 

hvilken möjligen tillfredsstält såväl stora som lilla flot

tans män inom vapnet och riksdagen. En sådan väcr 
"' 

var redan af Hjelm utstakad och genom detaljerade 

beräkningar och teoretiska undersökningar visad vara 

säkrare att beträda, än både den regeringen nu föreslog, 

och den riksdagsmajoriteten syntes benägen att följa. 

Det är naturligtvis ej vår mening att sätta i fråga, 

att amiral G. borde bafva föreslagit, att rlottan slmlle 

utgöras blott af de af Hjelm konstruerade jernlwrvet

terna och skärgårdsfartygen; men vi foreställa oss, att 

det varit välbetänkt i viss grad omfatta hans kustför

svarside, att med varsamhet experimentera med hans 

jernfartyg och under tiden a-nvända tillgängliga ny

byggnadsmedel till ängfregatter och ängkorvetter samt 

. mindre fartyg tjenliga till kust- och positionsförsvar. 

Hade en dylik nybyggnadsplan fullföljts från 1848 till 

den tidpunkt då vi började bygga pansarfartyg, så hade 

vi under dessa 15 år utan ansträngning kunnat öka 

vår flotta med 8 a 10 ängfregatter och korvetter, f~lllt 

tidsenliga och i qvalitativt hänseende jemngpda med 

andra mariners stridsfartyg, och, äfven sedan de; så

som egentliga stridsfartyg, utträngts af pansrade och 

med groft artilleri bestyckade fartyg, till flera ända

mål användbara. Oaktadt ängfregattens öfverlägsenhet 

såsom stridsfartyg blef af jemförelsevis kort varaktig-
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het, så haJe J e summor som så lunJLL nedlagts således 
ingalunda varit bortkastade; öfvergången till ett nytt 
system hade sedan skett lät tare, i den mån vi följt 
meJ vår tid och bygt hvaJ so m vi för tillfället voro 
i behof af, och ej öfverlemnat åt en obestämd framtid 
att godtgöra förgångna års overksamhet. Amiral Gyl
lengranats sjöföTsvarsplan hade visserligen, ifall den 
blifvit af rikselagen antagen och sedan energiskt ge
nomförd, utom en del användbara fartyg, iifven för
skaffat vår flotta ett antal ångskepp , hvilka efter en 
kort tjenstetid måste utdömas såsom oHimpliga strids
fartyg, men å andra sidan motarbetade den en all
deles skef riktning åt sjöförsvaret hvilken, om den 
erhållit stöd af regeringen, antagligen hacle ledt der
hän, att vi nödgats slopa nära nog hela vår flotta så
som obrukbar i krig. Ty efter det svåra artilleriets 
och pansarets införande hade roddfartygen genast måst 
utrangeras, såsom föt· små att bära det nya artilleriet. 

Det kan möjligen synas ändamålslöst att nu an
ställa betraktelser öfver de sannolika följderna af fin
gerade förutsättningar, tillhörande en förflnten tid, hvil
ken· aldrig kommer åter, vi tro dock att dylika r e
flexioner kunna bidraga till att reda begreppet och 
göra det lättare att följa den tråd, som genomgår och 
forenar det forflutna med det närvarande och framti
den, samt lära att unJvika förut begån~na misstag. 
Förhandlingarne från 1847-48 års riksdag innehålla 
ock några lärdomar, som torde förtjena att beaktas. 
lVIeJ anledning af den framlagda, af dem äskalie, sjö
försvarsplanen förklarade rikets ständer att de , i sak
nad af behöriga kostnadsförsiag och detaljerad fram
ställning at sättet för planens utförande icke kunna t 
i dess bedömande sig vidare inlåta, än att de finna be
rörda plan till väsentlig clel bero på förutsättningar, 
hvilka ännu icke hunnit genom en längre eller full-

- '20"9 -

ständigare erfarenhet p:öfvas, hvadan rikets ständer 
utan · att ingå i frågan om statsmedels användande till 
ångskepp eller ångfregatter, velat inskränka sig till 
beviljande af Je oundgängligaste anslag för sådana ut
gifter till sjöförsvaret , h vilka äro af skilj aktiga menin
gar, rörande sjelfva försvars planen, minclre beroende." 
Bland sådana räknades hvad K. lYI:t begärt till bomb
kanoner , dockbyggnaden i Carl skrona, geviir och sten
kol, men ej obetingadt till byggande af en ängkorvett 
och tvenne ångbogseringsfartyg, enär det härtill be 
gärda anslaget nedprutades från 554000 till 300000 
att utgå uneler 3 år ; ej heller meuel till den äskade, 
väl behöfliga tillökningen af 180 matroser och 50 ka
nonierer, "på den grnnd att, innan den af K . M:t god
kända plan hlifvit af rikets shinder gillad, eller en till
ökning af flottans fartyg meJfår behofvet af ökad t man
skap, matroskårens nuvarande antal torde vara tillräck
ligt för bestridande af den tj enstgöring, som samma 
kår åligger." 

Då en duglig och ej alltför fåtalig stamtrupp 
naturligtvis var behöflig, för hvilken materiel än 
komme att antagas, så synes det tydligt, att denna 
fråga ej stod i något beroende af elen om fartyg~ma
terielen, och att således ständernas gdda vilja att höja 
flottan och befordra dess framåtskridande var ganska 
tvifvelaktig. 

Den för vårt land egendomliga ställning, hvaruti 
försvarsfrågan råkat, liksom i lås mellan båda stats
makterna, uppenbarar sig tydligt utaf ifrågavarande 
riksdags förhandlingar. Äfven om man ej hade 30 års 
erfarenhet att stödja sig vid, så kan man väl utaf of
van citerade sväfvande motivering, som ingalunda ut
tryckte, hvad ständerna ville och knavpast hvad den 
icke ville, vara berättigad betvifla, att någon på mili
tärisk sakkännedom uppgjord sjöföesvarsplan, har ut~ 

14 
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sigt att varda af riksJagen gillad, så län~: .~:n fö rbe· 
båller sig rätten att clöma om planens nuh tanska b~
skaffenhet men undviker att "i dess bedömande s1g 
vidare inlita <i , till elen hunnit genom "fullständigare 
erfarenhet pröfvas." När och huru skall öfvert~gels_en 
härom vinnas, då sakkunskapen saknas ? H vartill t) e
nar det , att regeringen g:lng på g!lng, inför r ikselagen 
framläo·o·er fak ta och skäl, som silll an kunna fa ttas, 

00 

men ofta missuppfattas ? Det ~!r såsom en tvekamp 
mellan en skicklig fiiktare utan rustning och en oöfvacl 
med rustning, den senare l;iinner ej och ve t ej , rl å han 
blir t räffad, och lcan ej sjelf träffa sin motståndare , 
hvarföre st riden ej leeler t ill ann at resultat , än att båda 
uttömma sina krafter. Det fåtal inom representationen, 
som i sjöförsvarsfrågan besitta facJ.: kiinneclom eller cle 
som böja sig fö r densa mma, der elen fi nn es, hafva . ~er 
spelat roll en af kamrarnes rti·rondister , öfverHigsna l m
telligens, omdöme, bevisföring och vältalighet , men utan 
samm anhållning, clå <let giilt att mot den kompaHa 
majoriteten genomdrifva ett beslut. När. man ~er, huru 
sjöförsvarsfrågan varit unel er årtionden vmdclnfvm: och 
flottan hämmad i dess utveckling, trots alla uppg.Jorua 
planer och nedlagda anst6ngningar , må man väl fråga, 
om ej r epresenta'tionen skulle, utan at t dess makt eller 
rätt t räddes fö r n~im, kunna behandla frågan på ett 
sätt, som bättre befr iimj ade dess lösning. Såvidt vi 
våga inl iHa oss uti frågans be dömamle, synes oss enda 
utvägen vara, att riksllagen, seelan den en gång o_tve
tyrligt t illkännagifvit sin mening om cle på landet; m.~.e 
och yttre ntveck lin g in verkam1e grunder, h varpa SJO

försvar et bör hvila, och med elen andra statsmakten 
blifvit här om ense, öfver lemnar åt K. 1\i:t att, med de 
af rikselagen bevilj ade medlen, sörja för matet·ielens 
U,ndamålsenliga orrlnamle och ny anskaffning, samt .för 
vapnets fö rkofran och tjeustbarhet i öfrigt. E n sjö-

försvarsplan till ledning för flottans chef bör na turligt
vis finnas i sjöförsvarsclepartementet, men en sådan kan 
ej för längre tiJ bestämmas, h varken i hvacl rö rer far
tygsty per, ordningen för deras anskaffning eller deras 
antal , isynnerh et om dessa detalj er skola pröfvas och 
fastställas uneler inflytande af de stundom oberäkneliga 
opinionens vindkast, som ej pläga vara sällsynta i riks
församlingens salar, utan den måste tiO. efter annan 
jemkas och modifieras af en klok sty relse, so m städse 
med uppmärksamh et följ er int räffande förändringar och 
förbättringar. Denna grad af handlingsfrihet är nöd
vändig för att erhålla största möjliga kraft med min
sta pekuniära uppoffringar, och utvägar saknas ej att 
kontrollera, huruvida sty relsen genom sina åtgärdel' 
gjort sig förtj ent af landets förtro ende. 

Uti Europas förnämsta maritima stater, England 
och Frankrike, båua, länder, der man är mån om att 
hålla ledning en af landets angelägenheter i represen
tationens händer, ser man styrelsen i besittning af 
större frihet a t t tillgodose flottans behof med de dertill 
beviljade anslag, men deremot torde det vara ytterst 
sällsynt, att landets representanter under hvarjehanda 
förevändningar, utom bristande statsinkomst er , vägra 
medel till flottans vidmakthållande, eller år efter år 
lägga hinder i vägen för dess iståndsättande, väl ve
tande, att ju längre man uppskjuter att underhålla och 
förnya en institution, desto svår·are, om ej omöjligare, 
blir det att förekomma dess förfall. De metodiska 
fransmännen hafva, liksom vi, varit svaga för sjöför
svarsplaner, men dessa hafva af de franska kamrarne 
i regel antagits, af svenska riksdagen åter i regel, i 
sväfvande ordalag, förkastats; man har till och med 
exempel pi\, att en fransk sjöminister måste afböja 
anbud på större anslag till flottan än han begärt, 
men i Sverige fordrar man1 att en sjöminister skall 
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-veta ej blott att pruta på hvau han begär, utan ock 

tumma på <le åsigter han förfäktar . 

I det praktiska England frågar parlamentet min

dre efter att pröfva, och förklara sig för eller emot, 

regeringens sjöförsvarsplaner, utan hnfvudsa~ligast att 

förvissa sig om, huruvida den voterade budgeten blifvit 

använd på ett klokt och ändamålsenligt sätt till flot

tans förkofran. Man hör ofta en skarp kritik öfver 

r egeringens åtgärder för sjöförsvarets utveckling, lika 

ofta dock öfver h vad en minister underlåtit att göra eller 

föreslå, som öfver hvad han gjort eller föreslagit. Den 

sjöminister, som befunnits hafva försummat att tillgo

dose :flottans behof, skulle säkert aldrig, genom att in

skränka sig till äskande "af de oundgängligaste anslag 

för sådana utgifter till sjöförsvaret", h vilka äro af skilj

aktiga meningar mindre beroende, kunna återvinna 

parlamentets förtroende och bevågen het. Skillnaden 

emellan engelska parlamentets metod att styra flottans 

öden och den, som svenska riksdagen under många år 

följt, är likartad med den mellan att styra en båt med 

roret akterut och att söka vägleda den med en båts

hake förnt i bogen. Det förra sättet är erkändt prak

tiskt, 11\raremot resultatet af det senare vanligen blir 

att man endast hejdar farten. I Sverige finnes dock 

en praktisk, effektiv styr- och kontrollinrättning som 

heter riksdagens 1·evisorer, men riksdagen försmår att 

begagna den som sig bör, och föredrar att hämma, då 

den ej förmår styra, ocLt genom att hindra regeringen 

från att styra har den tagit på sina skuldror hela an

svaret för flottans fram;'\tskridande eller dess stillastå

ende och förfall. 
Sveriges knappa tillgångar hafva beklagligtvis ut

gjort ett oöfverstigligt hinder för dess flotta att uppnå 

den styrka som landets säkerhet kräfver, men så myc

ket angel~i.gnare borde det vara att undanrödja alla 
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sådana hämskor, om hvi lka vi i det föregående talat, 

hvilka hållit och alltjemt hålla flottan i htgervall. Vi 

hafva uti vårt grannland Danmark ett prof på, att 

bättre resultat kunna emas medlika inskränkta medel, 

som dem vårt land eger till sitt forfogancle. För jem

forelses skull vilja vi blott i förbigående påminna om, 

att danska flottan eger pansarfartyg af nära 25000 

tons deplacement emot våra 10000 tons, hvilhn under

lägsenhet i alltför obetydlig grad uppväges af våra 

nya opansrade stridsfartyg af tillsammans nära 5000 

tons emot danskames 1500 af motsvarande typer. 

Efta.r dessa betraktelser, föranleLlda af 1848 års 

sjöförsvarsplan och dess öde, återv~i.nda vi för att af

sluta redogörelsen för tidpunkten 1840- -fJO. Amiral 

Gyllengranat försvarade sin plan, så godt han kunde, 

emot Lefren, Coyet m. fl. militärer samt en mängel 

icke militärer, men diskussionen, som fördes härom, var 

ej af den vigt, att vi anse oss dervid böra uppehålla 

oss; derumler framhölls ej h vad som utgjorde planens 

förnämsta svaghet, nämligen ångskeppen med auxiliär 

maskinhaft samt cle öfverflöcligt många segelfartygen, 

hvilka alla ur sjömilitärisk, såväl som ekonomisk, syn

punkt omöjliggjorde planens antagande i dess helhet, 

ej heller påpekade någon dess obestridl~ga styrka, som 

utgjordes af ängfregatterna och ångkorvetterna, hvilka 

riksdagen, förutsatt att elen varit skarpsyntare ~in re

geringen, och lika mån som denna att göra något för 

flottan, borde hafva föreslagit såsom den fartygstyp, 

h vartill nybyggnadsanslagen for den närmaste framtiden 

måtte använclas. lVIellan 1841-48 hacle flottan tillökats 

med följande nybygda fartyg: 2 segelfregatter, 2 ång

korvetter , 2 segelkorvetter, 2 briggar, 2 skonertar, 2 

galeaser, 20 kanonslupar jemte åtsl,illiga andra skär

gårclsfarty~ ; hvaraf 3 ångfartyg. Emellertid gick vap

net utan vidare rubbningar sakta framåt under Ehren-
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stams chefskap, hvilken 1848 på våren efterträdt Gyl

lengranat, men han fick ej tillfälle ådagalägga, hurn

villa han var den man situationen kriifde, då han afled 

r edan följande året. Riksdagen fick likväl ej länge 

vänta, innan den fick nöj et pröfva en ny plan, fram

buren af grefve v. Platen. 

t Forts.) 

De internationella sjövägsreglerna.*) 

"När rnan ~er h~in t ill de siffror, som, i de från 

Lloyds statistiska by1·<'t ilrligen utkommande uerättel

serna öfver antal et sjöoly ckor, ang ifva dem, hvill;a 

vållats genom fartygs ombo rdläggningar, må man vara 

berät tigad att s ~i ga, c1et int et iimne inom sjöv~isendets 

område kan vara förtjent af en större uppmärksamh et 

och en gmndligare granskning, så v ~i l från y rk esman

nens som lagstifta rens sida, ;in det som har afseend e 

på sättet och meclleu t ill förminskand e af dessa talrika 

och fmktansvänla olyckor t ill sjös. 
Föt· att visa vidden a f rl essa olyeksfall , h vilkas 

antal, i mån af sjöfartens ntveclding, befunnit sig i en 

ständigt fortgående tillviixt, lmnna vi m· ofvan niimmh 

berättelser anHira, att umler 5-1\rs-perioclen, från och 

med 1867 t ill och med 1871, uppgick antalet af de till 

L loyds från all a delar af verlden t·apporterade sam-. 

manstätningar fartyg em ellan till 11,021; antalet ge

nom sammanstötningar förorsakaLle haverier till 6512 

och totala fö rliser ell er s junhna fartyg ti ll 854; så

lunda utvisande ett årligt medeltal under nämnda pe

riod a·f 2204 samman stötn ingar, 1302 haverier och 171 

sjunkna fartyg. Uneler n~irma st derpå följande år , in

till närvarande tid, hafva de hrir anförda årliga medel

talen öfver fartygs sammanstötningar och deraf orsa

kade följder varit ungefär de samma - snarare i till

än aftagande. I sanning h~ipnaclsv ~ickande fakta, när 

derjemte tages i betraktande den förlust af menniskolif 

'" ) Anförande iuurn Kong!. Örlog~ m::wna ~lill skape t vid dess sam 

manträde deu 15 De cember 1880 af kumm .-lwptc nen C. af Trolle. 
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och dyrbara laster, h varmeJ flertalet af sam manstät
ningar i allmänhet varit åtföljclt! 

Lagstiftningen rörande a11svarssky l dighet för ge
nom fartygs ombordläggning uppkommen skalla är af 
mycket gammal datum, enär den redan finnes uppta
gen i Wi :s by sjölag af år 1505, der det i art. 49 och 
50 beter: "att n~it· någon seglar (eller med sitt fartyg 
drifver) p't ett annat fartyg emot sin vilja - hvilket 
biir förklaras såsom v.1da ---- skulle han ersätta skadan 
till hälften, men gjorde han \let med vilja, skulle han 
ensam g~ilda skarlan." 

Besynnerligt nog är deremot lagstiftningen, angå
enfle hvad å fartyg iakttagas b()r till tmdvikande af 
ornbordHiggnit1g, eller, såsom det num era allmänt heter, 
''de internationella sjöviigsreglerna" af en jemförelse
vis mycket ung datum. 

Innan iinnu ångan gjort sitt inträde s:'\ som fortskaff
ningsmedel pi\. sjön, åtnöjde man sig att åt den per
sonliga er farenheten och sjömannaomdömet öfverlemna 
att p1 b ~i , ta si\t t siika Utlllvika faran af fartygs om
l:)l)rdläggntn;; ar; ocll g:iltle hiit·vid s.l,;om en gammal 
häfdvunn<"ll regel, "att då fartyg, som segla för olika 
halsar, nalkas hvarandra, skall llet, som seglar bide
vind för styrbords halsar, fortsätta sin kurs, under det 
att det, som ligger för babords halsar, alltid skall 
sty ra undan eller passera i lä om det andra; äfven
som att det fartyg som seglar med öppen vind, · skall 
styra undan för det, som seglar bidevind. a Denna 
regel å terfinnes i en gels k a flottans taktik af år 1780, 
deri det vidare heter, 11att konungens fartyg skola så 
förfara med hvarandra, som bäst k~m leda till undvi
kande af ombordläggningar"; och blef det England för
behållet att härutinnan, såsom den nästan i alla tider 
tongifvande sjörnakten, stifta lagar för de öfriga ma
ritima nationerna. 
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Den första åtgärden att lagstifta i bemälda hän
seende daterar sig från år 1836. Vid rlenna tid hade 
ångfartygen börjat taga de första stapplande stegen på 
sin sedan så epokgöranrle bana, och Fultons skapelse 
hade redan i flere maritima land, hufvudsakligast i 
England och Amerika, börjat uppträda som en farlig 
medtäflare till segelfartygen på floder och inlandsfar
vatten. Samma år nedsattes i England en kongl. kom
mission, som hade att afgifva förslag rörande förb~itt

ringar i gällande lotsförordning , och som, i sitt till 
styrelsen inlemnade betänkande, förordar yissa stad
ganden angående ångbåtstrafiken å floder och trånga 
farleder, i det att ångfartyg ålades att hålla sig styr
bord om far ya ttnets mi d t och att styra undan för 
hvarje slag af seglande och roende farkoster, som rå
kade att vara i deras väg. Denna kloka föreskrift 
vann dock icke lagens helgd, ehuru den kom i bruk 
å några af Storbritanniens flou er. Några år efteråt 
hade ångbåtstrafiken ansenligt tilltagit, och de talrika 
sammanstötningar, som inträffade merl eller emellan 
ångfartyg, ådrogo sig "Trinity House" i England upp
märksamhet och föranledde denna korporation att ut
färda vissa regler för undvikande af ombordläggningar, 
och hvilka regler delvis, genom en år 1846 utkommen 
parlamentsakt, stadfästades. 

I dessa regler stadgades, att ångfartyg under alla 
omständigheter skola styra undan för segelfartyg, samt 
vidare att, då ångfartyg, som styra olika kurser, så 
att dessa oundvikligen och nödvändigtvis måste skära 
hvarandra så näl'a att genom deras fortsättande fara 
för ombordläggning kan uppstå, skall hvartdera farty
get lägga roret om babord, så att fartygen alltid må 
komma att passera på babords-sidan om hvarandra. 
Detta var första upprinnelsen till den i de maritima 
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annalerna seelermera så myeket omtvista<le oeh klan

drade regeln för babords ror (the rule of port helm). 

Vi komma nu till ett vigtigt steg i sjöv~igsregler

nas historia. En lagbunden lanterneföring för seglande 

oeh cl.ngfartyg var ännu ieke införd. Hittills haJe ång

fartyg, nattetid, endast fört ett h vitt utm ärkande sl,en 

å fårtoppen , oeh genom detta ensamt var Jet omöjligt 

att bedöma, huruvida tvenne mötande ångfartygs kur

ser skulle komma att skära hvarandra eller icke, så 

att fa ra för ombordl~iggning kunde nppstå. År 1848 

föresh:refs i England, att ångfartyg, för att nattetid 

beteckna sina sidor, skulle, fårutom den nyss nämnda 

med hvitt sken försedda topplanternan, föra ett grönt 

sken på styrbords- och ett rödt sken på babords-sidan. 

Först år 1857, och i följd af ett från amiralitetsrätten 

i England utgiinget förslag, utsträr.:ktes bruket af sido

lanternor med färgade sken, i likhet med dem för ång

fartyg äfven till segelfartyg, för att nattetid angifva 

läget af deras sidor. 

Under tiden hade fornt nämmla fartygsregler un

dergått åtskilliga förändringar, hufvudsaldigen i formelt 

hiinseende, samt blifvit i mer eller mindre trogen form 

införlifvade i de fl esta maritima lands sjölagar. För 

ett ändamålsenligt oeh verksamt genomförande af en 

så beskaffad lag som clenna, hvilken j)å det närmaste 

berörde alla sjöfartsidkande nationers gemensamrna in

tresse, fordrades dock, att den i första hand grundade 

sig på internationell öfverenskommelse. Förslaget här

om ntgiek från franska styrelsen, som i en år 1860 

till den engelska "Board of Trade" afiåten skrifvelse 

förordar en konferens af lielegerade från alla maritima 

stater för att öfverenskomma om en gemensam lagstift

ning i förevarande fråga. Det franska konferensför

slaget gillades af engelska amiralitetet, men "the Board 

of Trade" motsatte sig det pit den grund, att en öfver-

- 219-

enskomruelse mellan de franska och engelska regerin

garna, rörande l~impligheten af de sjövägsregler , som 

borde antagas, skulle siikrare leda till det åsyftade 

mMet, än att, utan en sådan i förvlig tr~Lffad öfverens

komm else, öfverlenma frågans afgörande åt den ifrå

gasatta konferensen. Denna i\ sigt bitr~iddes iifven af 

franska styrelsen och engelska amiral i te te t. '' The 

Board of. Trade" uppsatte nu et t förslag till sjöv~igs

r egler, h vilket, efter att hafva varit underst~Llclt euo·el

ska amiralitetet oeh "the Trinity Honse", öfverlem
0

na

~e.s till franska styrelsen. Efter en del jemkningar i 

asigte:· mellan franska styrelsen oeh nämnda engelska 

mynd1g~eter blef förslaget godkändt och antaget af 

Franknke oeh England år 1863. Den föreslagna kon

ferensen kom icke till stånd, enär förslaget, understäldt 

. öfriga maritima stater, af dem allmänt antogs. Det 

h~d~ såle.des ~ent o~sider .lyekats att bringa denna 

vigtiga fraga t1ll en mternatwnell lösnino-
o· 

Innan vi gå vidare, torde det ej sakna intresse 

att kasta eu bliek på våra egna lagstiftningsåtgärder 

uti i fråga varande afseende intill år 1863. 

Den första kongl. förordning till ordnande af sjö~ 

trafiken, som hos oss utkom efter ångfartygens infö

rande i vårt land, är daterad den 27 April 1841. Den 

synes ha:v~ tillkommit i afsigt att skydda statens egen

dom, ty 1 mgressen till densamma heter det. "Vi Carl 

J o han, etc. ete. göre veterligt, det vi till förekommande 

af olye.ksh.ändelsm~ i afseende å kronan tillhöriga ång

fartyg 1 nad. funmt god t förordna som fåljer, etc .... " 

I denna förordning, innehållande 6 särskilda parae-rafer 

med förhållningsregler får mötande fartyg, stadg;s, att 

då tväune ångfartyg mötas i öppet farvatten skola 

begge vika åt styrbord; äfvensom att ångfarty~ alltid 

skulle vika för seglande fartyg. I den för möte af 

ångfartyg i trånga farvatten gifna regeln föreskrefs, 
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att det fartyg som hade sydlig eller vestlig lmrs ge
nom det trånga passet, skulle stanna maskin och icke 
fiirT lemna sin plats, än det från farvattnets motsatta 
inlopp kommande fartyget passerat. Vidare föreskrefs, 
att ångfartyg, som under mörker eller mist ankom till 
trånga farvatten, skulle, före inlöparrdet i de samma, 
gifva sin an~omst till känna genom signalerande, an
tingen medelst kanonskott eller lanternas hissande på 
toppen. 

Dessa regler upphäfdes genom kongl. förordningen 
af den 16 November 1849, "angående hvad till allmän
hetens betryggande emot olyckshändelser genom ång
båtsfarten bör i afseende på passagerare-ångfartygs
byggnad, utrustning och begagnande iakttagas. " 

Med undantag af regeln, som ålade tvänne mö
tande ångfartyg i öppet farvatten att båda vika åt 
styrbord, voro de öfriga i den nya förordningen före
kommande stadganden antingen ändrade eller nytill
komna. Sålunda hade regeln för ångfartygs möte i 
trånga farvatten ändrats derhän , att det fartyg, som 
ej ännu ingått i sundet, skulle genast stoppa, tills dess 
det andra passerat; samt att vid möte mellan ångfar
tyg och seglande eller rodUfartyg voro fartygen ömse
sidigt lika skyldiga att söka undvika ombordläggning, 
och skulle får sådant ändamål de båda mötande fartygen 
vika åt styrbord, då sådant sig göra lät. För att un
der gång i mörker utmärka ett passagerare-ångfartygs 
läge, voro dessa ålagda att under bogsprötet eller vid 
fårstäfvens öfverkant föra en med grönt sken lysande 
lanterna samt å fockmasten i närheten af vantståndet 
eller, då fartyget ej var försedt med någon mast, för 
om skorstenen, på öfre delen af skorstenen en med 
rödt sken lysande lanterna. Vidare föreskrefs, att 
dessa lanternor skulle vara så placerade, att en linie 
dem emellan komme att luta akter öfver under 45° _ 
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vinkel mot horisonten, samt så inrättade, att deras 
sken väl kunde synas för-ifrån och från sidorna, men 
icke akterifrån. Ångfartyg till ankars under mörker 
skulle föra en med rödt sken lysande topplanterna. 
För underlåtenhet att ställa sig dessa föreskrifter till 
efterrättelse var ett vite utsatt af 6 rdr 32 sk. bko. 

Genom närmast härpå följande författningar, snsom 
den af den 23 Maj 1857, den 15 Juli s. å. och den 15 
Mars 1849, sökte man närma sig Jet i England och 
hos flertalet 9friga maritima nationer antagna bruket 
af signallantemor och styrningsregler, intill år 1863, 
då Sverige biträdde de internationella bestämmelserna 
i dessa afseenden. 

Till en början blefvo dessa internationella regler 
och stadganden af allmänheten med väl vilja mottagna, 
enär de uppfylde en erkänd brist och de dessutom in
neburo ovedersägliga fördelar. Men redan ett par år 
efteråt utsattes de får en allvarsam kritik från yrkes
männens sida, förnämligast i England, der hvarje ma
ritim fråga är af den djupaste betydelse. Man be
skylde lagen för otydlighet - ja, till och med motsä
gelser i en del afseenelen - och tillskref den samma 
orsaken till flere, vid denna tid inträffade, sammanstöt
nillgar fartyg emellan, med ty åtföljande stora förluster 
af lif och egendom. Det var egentligen emot föreskrif
terna i §§ 11 och 13 i föt·ordningen, som de skarpaste 
anfallen voro riktade. I 'dessa båda §§ föreskrefs: 
"att om seglande fartyg (§ 11) eller om två ångfartyg, 
uneler gång får maskin (§ 13), mötas gående rätt emot 
eller nära rittt emot hvarandra, så att fara för ombord
läggning kan uppstå, skola båda fartygen gira styrbord 
hän, så att hvardera fartyget må passera på babords
sidan af det andra". Uttrycket "nära r [itt emot livar
andra" är tydligen ett allt för obestämdt uttryck, för 
att föt'ekomma i en så beskaffad lag som denna, och 
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kunde lätt genom att användas i allt för vidsträckt 
bemärkelse leda in på de föreskrifter, som handla om 
när tvenne fartygs kurser skära hvarandra, dervid för
faringssättet i:ir helt olika. Regelns tillämpning i öfrigt 
förutsatte en ömsesidig uppfattning bos befälhafvarne 
å tvänne mötande fartyg, att fara för ombordläggning 
förefans; ty om den ene ansåg att fara förefans och 
lade roret om babord, men den andre icke, så kunde 
om bordläggning lätt uppstå, lwarvid den, som handlat 
i öfverensstämmelse med regelns föreshift alltid blef 
vid sjörätterna frildind, äfven om det kunde bevisas, 
att han genom sin uppfattning och deraf följande ma
növer varit den, som vållat sammanstötningen. Uti en 
år 1866 af d. v. kaptenerna i engelska örlogsmarinen 
Colomh och Brent utgifven broschyr med titel "Law 
of Port Helm" påvisades, genom från engelska amira
litetskrigsrättens protokoll hemtade uppgifter, att af 
86 kollisionsfall 54 voro absolut att hänföra till ett 
oriktigt användande af babords ror, och att i 25 af 
dessa fall någon som helst ursprunglig fara för ombord
läggning icke förefunnits, samt att fartygen aldrig skulle 
hafva kommit i hvarandras närhet, om icke förenämnda 
lu.ghestämmelse funnits till. 

På inrådan af amiralitetet och "the Board of Trade" 
såg sig engelska regeringen nödsakad att till nämnda 
§§ i de internationella sjövägsreglerna foga tvenne för
klarande klausuler, i ändamål att undanrödja tvifvel 
och missförstånd rörande dessa paragrafers rätta tolk
ning. Dessa båda klausuler, som återfinnas i vår sjö
lag under nämnda §§ i förordningen af den 22 Juni 
1869, hafva bibehållits i nu senast utkomna internatio
nella sjövägsregler. 

Denna ändring oaktadt. fortfora SJ'öväasrea-lerna att 
l • o o 

vara föremål för ständiga anmärkningar och klander. 
Allmänhetens uppmärksambet var nu en gång fäst på 

detta ämne, och den hölls vid lif genom de svara olvc· 
kor, som tid efte~ annan drabbade sjöfarten genom far· 
tygskollisioner. Atskilliga, mer eller mindre viii genom· 
tänkta, förslag till nya eller ändrade regler uppgjordes 
under tiden af enskilda personer. Bland sårlana förslag 
fortjenar särskildt omnämnas det af engelsmannen mr 
W. Stirling Lacon uppgjorda, eniir detta me3t närmar 
sig det, som nu senast blifvit antaget. Mr Lacons för
slag m~derstäldes engelska parlamentet, och han sjelf 
reste omkring samt besökte flere främmande regeritwar 
~ • b 
101' att mtressera dem för det samma. 

Den stora förlust af llf och egendom i följd af 
fartygskollisioner, som under år 1873 egde rum, och 
som inom alla maritima kretsar väckte så mycken upp
ståndelse, hade slutligen till följd, att den engelska 
"Board of Trade" samma år lät uppgöra ett utkast till 
ändringar och tilläo·o· i de internationella sj'öväasreo·-

.. bb • n o 

lerna. Afven franslm styrelsen insåg, att tidpunkten 
för en revision af dessa regler nu var inne, och lät 
äfven uppsätta ett förslag i samma syfte som det en
gelska. Det franska förslaget öfversändes till engelska 
regeringen, och denna tillsatte en kommission, bestå
ende af medlemmar af amiralitetet, "Board of Trade" 
och ''Trinity House", som förständigades att uppgöra 
ett slutligt förslag för en ny omarbetning af i fråga 
varande regler, med särskild hänsyn till de förändrin
gar och tillägg, som föreslagits af den franska styrel
sen och "Board of Trade", hvars forslag i väsentlig 
mån grundade sig på en vidlyftig korrespondens med 
åtskilliga lanels sjöstyrelser, privata samfund och sak· 
kunniga personer. 

Kommissionens förslag utkom år 1877 och gillades 
af engelska regeringen, hvarefter det efter hand bi· 
träddes af de öfriga kontraherande makterna. Hos oss 
finnes det i svensk öfversättning intaget i K. M:ts nåd. 
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förordning af den 31 Mars 1880, 11angående hvad å 
fartyg iakttagas bör till undvikande af ombordlägg
ning((, och der anbefaldt till efterlefnad från och med 
den 1 September s. å. 

Vi skola nu lemna en liten redogörelse öfver in-
nehållet af den nya författningen, nämligen i de punk
ter, hvari den skiljer sig från den hittills gällande, för 
att deraf kunna sluta oss till , om och i hvilka afse
enden den kan anses innebära ökade garantier för sjö
fartens betryggande i angifvet syfte. 

De hufvadsakligaste förändringarne i den infet·
nationella delen af den nya förordningen äro: 

§ 3, mom. a , hvari närmare föreskrifter gifvas för 
placerandet af ett ångfartygs lanterna med hvitt sken , 
icke blott å förtopp en, o.åsom det förut hette, utan ~if
ven å något tjenligt ställe för om främsta masten och 
vid en viss höjd öfver fartygets skrof. Dessa närmare 
bestämmelser hafva ansetts nödiga på grund af de 
åsigter, som vid sjörättsliga undersökningar gjort sig 
gällande med afseende på rätta tolkningen af hittills 
O"älland~ bestämmelser för denna lanternas anbringande. b 

§ 5, som föreskrifver signaler för vare sig äng-
eller segelfartyg, som antingen äro sysselsatta med 
att utlägga eller upptaga telegrafkablar, eller ock genom 
någon olyckshändelse äro urståndsatta att manövrera. 

§ 9, s0m föreskrifver, att lotsfartyg som icke å 
sin station är sysselsatt med lotstjenst, skall föra sig
nalljus lika med dem för andra fartyg, hvarigenom så
lunda ett häröfver förut rådande tvifvel nu blifvit un
danröjdt. 

§ 10, som föreskrifver särskilda nattsignaler, dels 
för fiskarfartyg , som äro sysselsatta med drifgarnsfiske 
dels ock för såda:na, som äro sysselsatta med släpnot
fiske. Skälet för detta tillägg uppgifves vara att brin• 
ga öfverensstämmelse me1lan denna § och föreskrifterna 
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i fiskerikonvention en mellan England och Frankrike, 
rörande nattsignaler för dessa lands fiskarfartyg, när 
de äro sysselsatta med nämnda slags fisken. 

§ 11, som föreskrifver, att ett fartyg, som upphin
nes af ett annat, skall visa en akterlanterna med hvitt 
sken eller en blänkfyr. Detta stadgande uppgifves ha 
tillkommit med anledning af de tvifvelsmål, som vid 
engelska sjörätter uppstått angående lagligheten af en 
sådan åtgurd. 

§ 12, som, jemte det den lemnar en särskild be
skrifning öfver beskaffenheten af de signalapparater, 
som skola begagnas under tjocka, och förkortar tids
intervallerna för signalernas gi.fvancle, föreskrifver, att 
ett seglande fartyg under ~jocka skall medelst sin mist
lur angifva de halsar, för hvilka det seglar. 

§ 14, som innehåller styrningsregler för tvänne se
gelfartyg, hvilka nalkas hvarandra, är så till vida om
skrifven, att de cleri förekommande särskilda reglerna 
härigenom lättare kunna uppfattas och i minnet bibe· 
hållas. 

§ 15, hvari, för att öfverensstämma med bruket 
hos en del andra nationer, uttrycket liskalllägga roret 
om babord" blifvit utbytt emot "skall ändra sin kurs 
babord hän" och vice versa. 

§ 19, som innehåller föreskrifter för frivilliga ljud
signalers gifvande med ånghvisslan å ångfartyg, hvilka 
under gång ändra sin kurs på sätt sjövägsreglerna med
gifva. Ett sådant system har redan under flere år med 
framgång varit användt i Förenta staterna, hvadan 
man ansett sig böra göra det internationelt genom dess 
upptagande i den nya förordningen. 

§ 21, som för ångfartyg fastställer den praktiska 
gamla regeln att i trånga farvatten, så vidt möjligt 
är, hålla sig på den högra sidan af segelrännans eller 
farvattnets midt. 

la 
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§ 25, som förbehåller rättigheten föe lokala myn
digheter att på behörig väg, vid siclan af .och o~_ero 
ende af de internationella stadgandena, lata utfarda 
särskilda föreskrifter för sjöfarten i hamnar, å floder 
eller inl ands-farvatten. 

De återstående föränclringarne äro blott verbala. 
Af denna r edogörelse framgår, att de i den nya 

f<irordninO'en vidtagna förändringarne icke äro af nå
gon principiell natur, utan inskränka sig blott _till l.l.å
gra mindre genomgripande tillägg och redaktwnsf?r-
1inclringar, åsyftande att vinna större tydlighet och lik
formighet i uttrycken samt ett full ständigande af lan
terne-roringen och mistsignalerna. 

De hittills gällande styrnings- och seglingsreglerna 
emot hvilka såsom vi förut erinrat, så många skarpa 

' . f och bittra anfall blifvit riktade, hafva, fastän 1 en ör-
bättrad fo rm, blifvit återupptagna i den nya förord
ningen. De hafva således ännu en gång lyc~ligt be
stått profvet inför de många, af fullt salrk.unm~a per
soner sammansatta, tribunalen, och befunmts tillfreds
ställande. Vi hafva också för egen del alltid varit af 
den mening, att orsaken till de talrika fartygskollisio
nerna icke borde sölras i en, som man velat rormena, 
felaktig och ofullständig lagstiftning, beträffande de 
för unavikande af ombordläggningar gifna regler och 
öfriO'a bestämmelser, utan snarare uti en beklaglig och 
straffv~ird försummelse, att, vid förefallande tillfällen, 
ställa sig denna lags föreskrifter till noggrann efter
r;ittelse. Granskar man nämligen protokollen öfver de 
rättsliga undersökningarna i kollisionsmål os~all m.an 
säkerligen finna, att i de allra flesta fall daltg utklk, 
för sent vidtagen, eller i strid med sjövägsreglerna. 
företao·en kursförändring, bristfälliga eller olämpligt 

b • k placeralie signallanternor, för stor fart und~r tJOC ·a 
eller osigtbart väder m. m. uylikt1 hafva vant de or-
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saker, som, å ena eller andra sidan, vållat dessa olycks
. händelser. 

Det är egentligen under mörker och tjocka eller 
osigtbart väder som de flesta kollisionsfallen inträffa, 
och då största svårigheterna uppstå att und vika om
bordläggningar. Det ligger derror stor vigt på att de 

· signalmedel (ljus- och ljudsignaler), som under sådana 
omständigheter användas för att angifva fartygs närhet 

· till hvarandra, och de ungefärliga riktningar hvari de 
stäfva, äro till anordningar, beskaffenhet och detalj er 

.· i öfrigt så noggrant bestämda som möjligt. . 
Det gamla, af erfarenheten godkända systemet for 

lanterne-färingen å ång- och segelfartyg har i den nya 
forordningen oförändrad t bibehållits, men i följd af svå
righeterna att precist bestämma hvad som i hittills 
gällande författning menades med "fockmasttoppen" 
(the foremast head), stället der ett ångfartygs lanterna 
med hvitt sken skulle föras, i det att en stor del ång
fartyg hafva släta toppar, der undermast, svåra stån· 
gen och bramstången äro i ett, samt äfven i betrak
tande af ängfartygs nu ror tiden växlande tacklingar, 
i följd hvaraf topplanternan, om förd å fockmasten, i 
ganska många ångfartyg komme att bortskymmas af 
segel, rår och tackling, har det befunnits nödigt att 
för denna lanternas placerande lemna noggrannare fö
reskrifter. Med afseende härpå heter det nu, att lan· 
ternan skall föras "på eller för om fockmasten", minst 
6 meter "högt öfver fartygets skrof, eller om fartygets 

' bredd öfverstiger 6 meter, minst så högt öfver skrof
vet som fartygets bredd". En viss minimumhöjd för 

·denna lanternas placering har sålunda blifvit faststäld, 
men detta utesluter ingalunda rättigheten ror dem, som 
så önska, att, om någon inrättning härför kunde göras, 
anbringa den å sjelfva förtoppen för att dymedelst an· 
tingen öka dess synvidd eller göra den bättre synlig. 
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Emot uttrycket "för om fockmasten 1', skulle kunna 
anmärkas, att det get' stöcl åt ett temligen gängse Lruk 
å en del hamlelsfartyg att hänga topplanternan uneler 
fockstaget. De häftiga ryckningarna ocl1 rio;tningarna 
i detta, kanske ej alltid så väl ansatta, stag uniter 
fartygets arbete i sjögång inverkar nämligen ganska 
menligt på denna lanternas både st~Lllning och lysnings

förmåga. 
Då man i den nya författningen egnat så mycken 

uppmärksamhet åt topplanternans placerande, kan det 
synas hafva varit på sin plats, om man äfven fastst1ilt 
n1\gra bestämmelser för siLlolanternornas anbringande. 
Några sådana bestämmelser finnas icke, om man undan
tager att det heter, att de skola föras på fartygets si
dor, samt att deras minimumsynvidd under gynnande 
v~iderleksförhållanden skall vara 2 eng. sjömil. Intet 
hindrar således en fartygsbefälhafvare att placera dessa 
lanternor å hvilka sULllen å fartygets sidor han beha
o·ar blott de lvsa i anbefalda riktningar, och att deras 
b ' ,J 

sken, genom de reglementerade ski~rmarne, ej korsa 
h varandra öfver fartygets bog eller sidor. Också finna 
vi dessa lanternor, förnämligast i handelsfartyg, placeo 
rade på det mest godtycldiga sätt. I flertalet seglande 
handelsfartyg sitta de antingen akterut å relingen eller 
ock i fock- ellel' mesanvanten, blott i några få äro de 
placerade som boglanternor ; i flertalet hmdelsångfar
tyg åter äro de i allmänhet placerade å kommando
bryggan. Skälet för dessa vigtiga signallanternors 
placerande å antydda sätt ligger troligen deri, att de 
sålunda placerade i~ro bättre under tillsyn och kontroll 
af vaktbefälhafvaren, än om de, såsom å örlogsfartyg 
är brukligt, anbragtes å eller vid fartygets bog. Men 
vid siclan af denna, för ett handelsfartyg med sin få
taliga besättning, ej oväsentliga fördel hämler lätt, att 
dessa lanternor för flera streck af horisonten kunna 
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vara bortshymda af mellanliggande föremilJ ombord, 
såsom tillsatta för!:1egel, låringsbittar, kranbalk eller 
ankare, ja, till och med af fartygets back, nämligen 
nar alderskeppet ligger hårdt nedtryckt och lanternor
na sitta å kommandobryggan eller akterut å r elingen. 
Många exempel skulle kunna anföras lJå, huru vid sjö
rätter i kollisionsmål båda parterna beediga, att deras 
respektiva lanternor brunnit hela tiden och vid kolli
sionstillfället - dock utan att de derför varit synliga 
frän tlet motsatta fartyget, fön än kanske i sista ögon
blicket eller då kollisionen varit oundviklig. Månne 
icke orsaken h~trtill får sökas i en felaktig placering 
af dessa signalljus? Saken ~[r emellertid af den vigt, 
att elen synes hafva varit v~~~ förtjent af att hafva. 
gjorts till föremål för några enkla stadganelen i de in
ternationella föreskrifterna för lantemeföringen. 

När vi i den nya förordningen läste om "signaler 
å icke manöve&irdigt fartyg ", 8 5 och hvari stadgas : 
"att fartyg, ehvad det ~ir 1\ng- eller segel{a1·tyg, som är 
sysselsatt antingen med utltiggning eller med upptag
ning af telegrafkabel, eller som genom olyckshändelse 
icke iir manöverfänligt", skall föra vissa i paragrafens 
fortsättning anbefalda signaler, så få vi uppriktigt till
stå, det vi till en början misstänkte, att något fel in
smugit sig i den svenska öfversättningen. En jemfö
relse med den engelska urkunden visar emellertid, att 
så icke varit fallet. Vi hafva här ofvan kursiverat 
ordet segelfartyg i fråga om telegrafkablars utläggan
de eller upptagande; ty nog hörer det väl till sällsynt
heterna, att härtill användas elylika fartyg. H vad som 
deremot icke hör till sällsyntheterna är, att så väl ång
som segelfartyg kunna drabbas af någon olyckshändel
se, som gör dem icke manöverfärdiga. 

Att en ljussignal nattetid föreskrifvits för ofvan 
nämnda tvänne ändamål - hvaraf det ena, eller tele-
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grafkablars utläggande eller upptagande, dock hörer 
till undantagsfallen - [ir nog på sin plats, såsom ett. 
fullkomnande af systemet för lanterneföringen, men 
frågan gäller blott, huruvida det kan vara skäl att på 
sätt nu blifvit gjordt, ålägga alla ångfartyg och alla 
segelfartyg medföra 3:ne globformiga lanternor med 
rödt sken, förutom de i författningen för vanliga fall 
anbefalda signalljusen. Vi föreställa oss, att för båda 
dessa speciella fall det varit alldeles nog, om det för 
såväl ång- som segelfartyg medgifvits att härtill be
gagna sina för sådant ändamål apterade sidolanternor, 
nämligen i det att ångfartyget ditt under sin hvita 
topplanterna hissat sin gröna och derunder sin röda 
sidolanterna, men deremot segelfartyget blott de båda 
sistnämnda lanternorna, i samma ordning. Härigenom 
hade en signal erhållits, som ej kunnat förblandas med 
några andra i förordningen föreskrifna. 

Man har visserligen i den icke internationella de
len af den svenska förordningen, under rubriken ''sär
skilda bestämmelser för sjöfarten i svenskt farvatten", 
§ 30, fritagit ång- och segelfartyg från att i svenskt 
farvatten begagna ofta nii.mnda signaler, men detta 
gäller blott i svenskt farvatten, ty i alla andra far
vatten måste hvarje fartyg ställa sig till noggrann 
efterrättelse de internationella bestämmelserna, med 
mindre det, i händelse af kollision, vill förklaras skyl
digt att genom sin försummelse eller uraktlåtenhet er
sätta den genom ombordläggningen uppkomna skadan 
eller förlusten. 

stadgandet att lotsfartyg (icke lotsbåtar), när de 
å sin station icke äro sysselsatta med lotstjenst, skola 
föra signalljus lika med dem för andra fartyg, synes 
vara en välbetänkt åtgärd, enär, med bibehållande af 
hittills gällande signal för sådana fartyg, då de äro 
stadda i sin tjenst, icke förefinnes något skäl, hvarför 
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de skulle vara hindrade ifrån att föra de för andra 
fartyg föreskrifna signalljusen, niit• Llc utom sin tjenst 
färdas till och från sin station. 

I den nya förordningen finnes icke mindre ~in fyra 
särskilda signaler anbefalda för fiskarfartyg, nämligen: 
då de äro under gång och till ankars, när de äro sys
selsatta med drifgarns- och sl~ipnotfiske. I den hittills 
gällande förordningen åtnöjde man sig med b~ott två 
slags ljussignaler för alla tlessa tillfällen, nemhgen: en 
signal, då de voro under gång, och en, då de befnnno 
sig till ankars ell et· stilla vid sina n[tt. Då man vet, 
att för dylika farkoster den största sparsamhet i fråga 
om fal'tygets utrnstni11g, underhåll m. m. är af nöden, 
så synes det oss, som om man , {Ltminstone för drifgarns
fiskare, kunnat inbes para anskaffandet och underhållet 
af en röd, globformig lanterna, genom att för detta slags 
farkoster föreskrifva, att de, då de med sådant slags fiske 
äro svsselsatta skola visa en lanterna med hvitt sken, 
hissad öfver en med rödt, och hvarigenom till denna 
signals gifvande kunnat an v~in<las elen för alla fiskare
fartyg anbefalda an1mrlanternan, i förening med o de~ 
för dem likalecles anbefalda babordslanternan. Pa sa 
sätt hade visserligen den redan förut långa listan af 
ljussignaler kommit att ytterligat'e ö:m: med en.
men man hade för dessa farkoster erhalht en relat1vt 
billigare och från cle öfriga lätt urskiljbar signal. 

Man kunde väl tycka, att ett fartyg, som under 
en mörk natt ser ett annat hastigt komma upp akter 
ifrån skulle vara berättigad t att gifva något slags var
ning~signal, såsom medelst en lanternas visande akter 
ut eller afbrännandet af en blänkfyr, för att på så sätt 
gifva sin närvaro till känna för det upphinnande far
tyget och elymedehit söka undgå att bli p.åsegladt. En 
sådan signal vore ju blott en yttring af SJelfbevare!se
instinkten - men lagen tillåter ej några andra lJus-
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signaler än dem , som i förordningen föreskrifvas, och 
h varom det heter: "att de i följande §§ omnäm nda sig
nalljus och 'inga anclm skola föras i alla väder från 
solneclgårwen t ill solupl)o·å no·en". Å andra sidan har ö ' - o b 

man velat finna en l'litt ighet för en sådan signals gif-
vande uti § 20 i författningen, som, i förenin g med de 
internationella bestämmelserna i öfrigt, lemnar rättig
het att iakttaga så llana försigtighetsm:'\tt som före
skrifvas af vanligt sjömansbruk, eller af särskilda för 
handen varande omständigheter. Tvifvelsm{d et hitrut in
nan är emellertid nu häfdt genom § 11 i den nya fö r
ordningen, so m icke blott medgifver, utan an befall er 
visandet af en lantem a med hvitt sken ahte r ut eller 

· afbrännandet af ~n blänkfy r under uppgifna fö rhållande. 
Detta stadgande inneb~ir blott en billig koncession åt 
det stora snabbgående ångfartyget och klipperskeppet , 
so m vi ll och skall framåt, att icke opåtaldt se sin väg 
stängd af den föråldrad e, oviga och långsamrna seglaren. 

Bland tilläggen och för~inclr iugam::t i den nya för
ordningen kunna säkerligen de, so m innehållas under 
§§ 12 och 19, anses som de allra vigtigaste. Den för
sta af dessa båda §8, som inrwhåller "bestämmelser an
gående ljutlsignaler under tjocka", ~i,r så väsentligt om
redigerad från motsvarande § i elen gamla förordningen, 
att den kan anses såsom ny, och beträffande den sist
nämnda §, innehållande ett system för frivilliga ljud
signalers gifvande med ett ångfartygs ån g h visl3la, så 
är den alldeles nytillkommen. 

I elen gamla förordningen saknades n~istan a lla för e
skrifter för de signalapparaters beskaffenhet, so m under 
tjocka skulle användas; i den nya förordningen lenmas 
sådana föreskrifter , hvarj emte det allt för långa tids
intervallet af fem minuter för dessa signalers gifvande 
nu blifvit förkortadt till hvar annan minut. Det torde 
observeras, att, i enlighet med § 12, ångfartyg, som 
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icke äro uneler gång för maskin, numera skola vara 
försedela med mistlur , äfvensom att mistlursignalerna 
skola frambringas genom blåsbälg eller annan mekanisk 
inrättn ing, hvarj emte fa rtyg i allmänhet skola vara för
seelda med en starkt ljudande ringklocka - allt före
skrifter, so m innebiira verkliga förb~ittringar. 

Med afseende på de såväl i § 12 som i § 19 an
förda ljndsignalsysteme n, ton1e det vara uog att an mär
ka, rlel s att det i § 12 föreshifna är obligatoriskt, h var
emot det i § 19 anförda, såsom förut nämndt, är f'r ivilligt 
- dock endast för ångfartyg, nemligen uneler sigtbart 
väder ; dels ock att båda systemen uneler några år varit 
i ~ruk i Förenta statema vid navigering å detta lands 
farvatten; samt slutligen att sys temen började vinna ter
räng äfven i europeiska farvatten, hval'för man ansåg det 
vara skäl, att nu göra dem till föremål för elen inter
nationella lagstiftningen, hällr·e ~in att tillåta dem an
taga skiljaktiga former på olika ställen. Såväl det nu 
obligato·riska :som iifven det f'rivill iga ljudsignalsystemet 
synes sålunda vari t bepröfvaclt, innan det i elen inter 
nationella förordningen upptogs; men oaktadt de för
delar det sistnämnda systemet möjligen lmncle er b j ud a 
iifven under tjocka, synes det hafva varit en välbetänkt 
åtglinl, att tills vidar e inskränka dess begagnande till 
sigtbart väder, till dess erfarenbeten ytterligare får 
ådagalägga dess användbarhet under alla omständig
heter, förnämligast i starkt trafikerade farvatten. 

Man har med rätta anmärkt, att den tid, hvari vi 
lefva, är reformatorisk, och hvarthän vi än blicka, ser 
man också omhvälfvande rörelser försiggå, ej mindre 
inom det politiska och allmänna lifvet, än äfven inom 
det mera exklusiva sjölifvet. Hvem inom detta sam
fund ih l\gkommer icke , att då man fordomdags i fråga 
om ett fartygs v~indningar kommenderade styrbord, så 
betydde detta det samma som man ville åt babord, och 
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tvärt om, då man kommenderade babord, så betydde detta 
detsamma som man ville åt styrbord. lVIen den nya ti
dens sträfvanden, som synbarligen gå nt på att forenkla 
och koncentrera, vilja dock ej veta af någon sådan ano
mali, så nämligen, att hvad som är styrbord skall vara 
styrbord, och hvad som är babord skall vara babord
med ett ord, man vill åtminstone söka visa, uatt man 
vet, hvar skåpet skall stå u. Så länge man styrde med 
rorpinne; som lades åt motsatt sida med den hvatåt 
man ville; att fartygets förskepp skulle vähda sig, före
fanns åtminstone någon anledning för an vändande af 
de gamla kommandoorden. Men rorpinnens tid i far
tyg är nästan alldeles förbi, i det att nu för tiden sty
res med drill, ånga, hydraulik m. fl. andra inrättnin
gar, och tidpunkten kan derfor för länge sedan anses 
vara inne att göra sig af med dessa, med fartygets 
vändningar så föga öfverensstämmande kommandoord. 
Hos oss hafva vi redan för flere år sedan, åtminstone 
inom vår örlogsflotta, brutit med det gamla häfdvunna 
bruket och sålunda stält oss i teten för en reform, som 
för att blifva af allmännare nytta blott väntar på att 
biträdas af öfriga maritima stater, deribland kanske i 

o ' 

första hand, England. Ar 1872 utkom, som bekant är, 
en generalorder, som för sjövapnets fartyg anbefalde, 
att kommamloorden för roret hädanefter skulle öfver
ensstämma med den sida, hvaråt man ville att fartyget 
skulle vända sig. Vi känna ej, huruvida det nya sy
stemet äfven anbefaldes och kom i bruk inom vår han
delsmarin. Efter hvad vi hafva oss bekant antao-os 1. 

' b 

Frankrike de nya kommandoorden för roret nästan 
samtidigt med hos oss, dock att de der med ens trädde 
i kraft för detta lands båda mariner, dess örlogs" och 
handelsflotta. 

Mången skulle kanske tro, att denna till utseendet 
formella sak i G\ k e är af någon vigt; men så är inga-
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lunda fallet, när man vet, att ett missförstånd hos rors
mannen i fråga om rorets rätta läggande vid kritiska 
tillfällen kan och har ledt till olycksbringande följder. 
De för några år seelan timade sammanstötningarna 
m{lllan Alberta (engelska drottningens lustjakt) och 
Mistletoe samt emellan Franconia och Strathclyde till
skrifves denna omständighet. För vår del finna vi sa
ken vara af den vigt, att elen, i sammanhang med se
naste revision af sjövägsreglerna, väl förtjenat att kom
ma under öfvervägande och gjorts till föremål för den 
internationella lagstiftningen. Så mycket har man 
eq1ellertid ansett sig kunna göra såsom en koncession 
fö:r de land som antagit de nya kommandoorden, att 
man ur styrningsreglerna uteslutit uttrycket "skall 

· lägga roret om babord" och i stället satt ''skall ändra 
s m kurs styrbord hän". 

Den gamla goda s. k. fiodregeln, som ålade fartyg 
att . i trånga farleder, så vid t möjligt är, hålls. sig på 
högra siclan af segelrännans eller farvattnets midt, och 
som existerade i den enskilda sjölagstiftningen så väl 
hos oss som i England, men upphäfdes genom 1863 års 
internationella sjövägsregler, har i den nya förordnin
gen åter blifvit tagen till nåder. Skälet för dess ute
slutande ur 1863 års internationella bestämmelser upp
gifves hafva varit, det man ansåg, att i en trång far
led sj elfva farledens natur bestämde den kurs som 
skulle foljas med afseende på der rådande vattendjup, 
strömförhållanden m. m. Hade emellertid denna i gamla 
ticler lagvunna regel allt fortfarande fått ega bestånd, 
så hade kanske mera än en olycka varit förekommen . ' 
exempelvis den för icke så länge sedan inträffade sam-
manstötningen å Thamesfloden mellan de engelska ång
fartygen Bywell Castle och Princess Alice, dervid flere 
hundra menniskor tillsatte lifvet. Regeln är nu, som 
sagdt är, upptagen i de nya sjövägsreglerna, fastän • 

Il 
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blott för ångfartyg, men siikerlig;en till nytta för tra
fiken å så beskaffade farvatten. 

Vi hafva nu hunnit till slutet af vår granskning 
rörande de nya internationella sjövägsreglerna, och om 
vi från vår nuvarande ståndpunkt kasta en blick till
baka, så kunna vi icke annat än erkänna, att dessa 
regler och öfriga bestämmelser innebära verkliga för
bättringar. Fullkomligheten iit· visserligen ännu icke 
uppnådd, och säkerligen lio·ger det utom lao·stiftnin()'ens 

b LJ b 

område att genom ensamt gifna regler - dessa må nu 
vara huru väl genomt~inkta och affattade som helst
söka förebygga olyckor, som till stor del hafva sitt upp
hof i bristande uppmärksamhet, försigtighet, snabb upp
fattning och noggrannt iakttagande af gifna föresin-if
ter - allt brister, hvilka icke af den visaste lagstift
ning i något slags mån kunna ersättas eller afhjelpas. 

När man jemför den nu senast utkomna engelska 
förordningen, angående ofta ntimnda regler med elen 
af år 1863, kan man ir;ke undgå att finna det man öf
verallt i den nya texten ordagrant sökt återgifva allt 
sildant ifrån den gamla, som icke utgjort föremål för 
beslutna ändringar eller tillägg. Skälet h~irför finna 
vi också ganska natmligt. JHan har nemligen af en 
lofviircl konservatism velat bibehålla det som från gam
malt varit inlärdt, och sålunda öfvergått till ett slags 
tradition. Sjömannen är icke alltid så ben~igen att in
lära sig något nytt, som kan stå i strid med hans ofta 
dyrt! förvärfvade erfarenhet och som han funnit vara 
lättfattligt och praktiskt. Vid detta dolmments åter
gifvande på vårt språk, synes man deremot hafva varit 
af en motsatt åsigt, i det att man dels infört en del nya 
benämningar, dels ock i mer eller mindre väsentlig mån 
omredigerat nästan alla paragraferna i 1863 års för
ordning.. För vår del kunna vi icke finna, att man 
härigenom lyckats vinna i tydlighet - men väl i en 
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onödig vidlyftighet. Exempel vis tillåta vi oss påpeka, 
det man genom att utbyta elen gamla häfdvnnna benäm
ningen "lanterna" i fråga om de ljussignaler, som af 

. fartyg nattetid skola föras, emot ordet "ljus'', har §:n 
som innehåller bestämmelser rörande dessa signaler, 
blifvit både mindre tydlig och mera vidlyftig än mot
svarande § i den gamla förordningen. Utrymmet med
gifver oss icke att mera än med detta enda exempel 
styrka vårt påstående om den nya förordningens större 
vidlyftighet; en blott jemförelse mellan dessa båda 
förordningar är dessutom nog för att visa, h vari skilj
aktigheterna bestå. lVIan tyckes å en del ställen allde
les hafva förbisett, att det är en lag, som icke blott 
skall tjena sjömannen till rättesnöre, utan äfven ItYar
efter skall dömas. S~som något anmärkningsvärclt tor
de få nämnas, att den icke internationella delen af den 
nya förordningen, "angående särskilda bestäm m els er för 
sjöfarten i svenskt farvatten'(, och till större delen inne
hållande undantagsfall från de internationella föreskrif
terna, ökats till 10 §§ emot 6 i den gamla forordningen. 

Vi hafva vid anförandet af sjövägsreglernas histo
na varit i tillfälle att se huru dessa regler fortplan
tade sig från England till öfriga maritima nationer; 
men de praktiska engelsmännen hafva icke åtnöjt sig 
blott med att stifta lagar i bemälda hänseende, utan 
hafva äfven vidtagit åtgärder för att tillse att lagens 
föreskrifter efterlefvas, nämligen i de afseenden, der 
sådltnt kan kontrolleras. Vi mena härmed den vigtiga 
lanterneföringen samt cle för mistsignalers gifvande an
befalda apparaters beskaffenhet. Båda dessa saker äro 
i England på grund af dess sjölagstiftning underka
stade en noggrann undersökning - särskild t h vad natt
signallanternornas placering beträffar -af dertill af dess 
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"Board of Trade" för hvarje hamn utsedda inspektörer, 
hvilka skriftligen ega att yttra sig öfver dessa vigtiga 
anordningars beskaffenhet. De häröfver af inspektö
rerna utfärdade certifikaten gälla vid sjörättsmål öfver 
kollisioner såsom högst vigtiga legala dokument i fråga 
om skyldig eller icke skyldig i afseende på en timad 
ombordläggning. I flera andra maritima land, deri
bland vårt grannland Norge, har man äfven, i enlighet 
med den engelska sjölagstiftningen, börjat egna en be
höflig uppmärksamhet åt dessa för undvikande af om
boidläggningar så högst vigtiga angelägenheter. Den 
enda föreskrift, som hos oss förefinnes beträffande dessa 
signalapparater, innehålles i en liten not under § 20 i 
vår i flera afseenden bristfålliga och föga tidsenliga sjö
lag, under rubrik "förordning angående hvad i afseen
de å passagerareångfartygs byggnad, utrustning och 
begagnande iakttagas bör'' af den 12 Februari 1864 
och h vari det heter: 1

' Besigtningsmännen böra äfven 
tillse, att föreskrifna signalapparater finnas om bord, 
och att tjenlig plats är beredd för lanternornas an
bringande." Detta är allt h vad vi i fråga om behö
rig kontrolls utöfvande öfver lanternaföringen och mist
signalerna hafva att bjuda på. Saken förtjanar sitt 
eget kapitel, men vi hafva här blott velat fåsta upp
märksamheten på behofvet att äfven hos oss införa en 
skärptare kontroll i ofvan nämnda afseende - ej blott 
för "passagerareångfartyg", utan för alla fartyg och 
farkoster, som äro underkastade den internationella la
gens bestämmelser. Det synes åtminstone, som borde 
det ligga i våra assuranskompaniers intresse att söka 
verka för genomförandet af den här antydda åtgärden 
till sjöfartens betryggande. 

Såsom ett ytterligare viikor i fråga om den här 
afhandlade internationella lagens praktiska tillämpning 
hörer tvifvelsutan sjövägsreglernas noggranna inlärande 

vid statens undervisningsverk för befälsämnen så väl 
för örlogs- som handelsflottan. Att dessa regler ut
göra föremål för undervisningen vid flottans befäls- och 

· underbefälsskolor hafva vi oss bekant, men då vi upp
-slå "K. M:ts förnyade reglemente för navigationssko-
-lorna i riket", .M. 21 i Svensk författningssamling af 
år 1877 finna vi till vår förvåning, att det endast är 
för sjök,aptensklassen som det under mom. m. föreskrif
ves: "att de skola ega kännedom om förordningen röran
de hvad å fartyg iakttagas bör för undvikande af ombord
,Jäggning". Detta kan påtagligen endast vara ett förbi
seende vid i fråga varande reglementes upprättande, enär 

·det bör vara nogsamt bekant, att äfven examinerade 
styrmän deltaga som vaktbef'ålhafvare om bord å h~n
delsrartyg, hvadan det äfven för dem bör vara af vtgt 
att om denna förordning ega kännedom. Vi vilja äfven 
_påpeka nyttan af att, i och för ett ändamålse~ligt och 
praktiskt inlärande af sjövägsreglerna, anvanda en 
lämplig undervisningsmateriel i förening med grafisk 
framställning af kända kollisionsmåL 

Ännu en reform, som kan sägas stå i sammanhang 
med här afhandlade ämne, återstår oss med några ord 
beröra innan vi afsluta vårt anförande rörande "de 
intern~tionella sjövägsreglerna((. Denna reform har af
seende på sammansättningen af de sjörätter, som hos 
oss skola undersöka qch döma i haverimål, deribland 
dem, som äro förorsakade af fartygs ombordläggningar. 
Sveriges rikes lag stadgar, att sådana mål skola han~
läggas vid vanlig rådhusrätt; men hum kan man val 
begära att lagklokheten ensamt kan döma i frågor, der 
yrkeskunskapen spelar en så vigtig och framstående 
roll? Äfven i detta afseende ha England och flere 
andra maritima land föregått oss meJ ett efterföljans
värdt exempel. I sjörättsmål, som i England afdömas, 
eger domaren till sitt biträde tvänne, genom dess "Board 
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of Trade", från flottan kommenderade officerare, under 

benämning "N autical assessors ({ , h vilka, vid sidan af 

den rent legala undersökningen, ega att till amiralitets

rätten insända sina på y rkeskunskap och yrkeserfaren

het grundade rapporter, rörande förl oppet vid och or

saken till ett timadt haveri. Vore förhållandet det 

samma hos oss, skulle kanske mer än en dom i kolli

sionsmål få en helt annan utgång, än hvad som nu 

oftast är fallet, ej minst till båtnad för vårt anse

ende såsom en praktisk nation, utan kanske fastmer 

till båtnad för vår ekonomi. Vår handel och sjöfart 

äro för oss, liksoul för andra maritima nationer ett 

lifsvilkor, och det ligger derför makt uppå, att v/icke 

låta oss opåtalclt öfverseglas af andra medtäflare på 

den stora vedelsmarknaden - och ett bland vilkaren 

härför är, att vi noga aktgifva på de förbättringar, 

som försiggå bos andra nationer för sjöfartens betryg
gande och framgång. 

Tegnanders ångmaskin. 

Rörande denna masliin , konstenerad och patenterall 

af ingeniör C. S. 'l'egnander i Göteborg, meddela vi, 

med hän visning till plansch (I ), följand e beskrifning : 

Fig. I framställer maskinen i vertikallängdsektion, 

Fig. II i plan, Fig. III bakifrån , Fig. IV framifrån, 

hvarj emte Fig. V -XIII visa åtskilliga detaljer till 

densamma. 
Maskin ens fasta delar utgöres af: ett ramstycke 

1 med tvenne axellager G, 7, af hvilka det främsta 6 

kan ansättas i horisontel led med ställskrufvar, ett vid 

ramstycket fastskrufvadt ångfördelningsstycke 28, i 

hvars nedre J.el ~iro anbragta slidringen 27 och tät

.ningsriugen 31 samt i dess öfre del den vridbara regle

ringsventilen 35, . omgifven af det vid ängfördelnings

stycket 28 f~istade ventilhuset 3G. Omkring de båcla, 

med hvarandra sammankopplade axlarna 2 och 3, hvil

ka, beliigna i ett och samma vertikalplan, skära hvar-

. andra under trubbig vinkel (å planschen 165°) i punk

ten 5', rotera maskinens samtliga rörliga delar på det 

sätt, att dessas tyngdpunkter antingen infalla med ax

larnas midtellinier eller ock löpa i cirkulära eller svagt 

elliptiska banor omkring dessa se<lnare. Någon absolut 

fram- och återgående rörelse förekommer alltså ej, hvar

jemte alla delar ~ieo fullt symetriskt anordnatie, ]war

igenom de blifva fullkomligt balanserade. 

Cylindrarne, 4 till antalet, 9, 10, 11 och 12 äro 

utborrade ur ett enda på styraxeln 3 fästadt cylinder

stycke 8, i hvars öfre botten 14 - framstälcl i plan 

genom Fig. VII - finnas fyra öppningar el, e, f och 

lti 
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g1 som inmynna i · h val' sin af de förutn8.mnda fyra 
cylinurarne. Des.sa seJnare äro i öfrin·t såsom F'io· . o ' o· 

V och VI visa, så anorJnaue, att hvarje cyl inders öf-
veränua kommunicerar medelst en diagonal kanal mecl 
den motstående cylinderns unc1eränc1a, så t. ex. cylin
dern 9 uppifrån genom lmnalen f med nedre delen af 
cylindern 11, cylindern 10 uppifrån genom kanalen e' 
med nedre delen af cylindern 12 o. s. v. Pistonkan
norna, 13 äro förs edda meJ trunkar 16, som erhålla 
nödig styrning genom de med det nedre cylinderlocket 
15 sammangjutna packningsdosorna 17. ~ Vefstakarna 
18 sluta med kulformiga tappar i !Jåda ändarne, hvilka 
omfattas af härtill lämpaL1e lager, inpassade å ena sidan 
i trunkarm~s bottnar, der de kunna ansiittas medelst 
i trunkame ing~ingade rör, och å andra sidan i vef
skifvan 19, fästad å, maskinaxeln 2. I denna yefskifvas 
mic1t finnes ytterligare ett knllager 5, h vars centram 
sammanfaller med ele båda axel-miL1telliniernas sldir
ningspnnkt, och som tj enar till stöd för elen nedre li
kaledes kulformade tinclan af st.yraxeln 3, som merl 
sin öfre änela hvilar i ett hal slager 4, inpassadt i det 
fasta ångf<.inlelningsstycket 28. 

Sammankopplingen föl' den roterar..cle rörelsens öf
verföring från den ena axeln till den andra är medelst 
en universalliLnk c"tstadkommcn på följande sätt. I cy
linderstycket 8 äro tvenne mecl styraxeln 3 parallela, 
diametralt motsatta s . k. moLlbringare 25 fastskrufvade, 
i hvilkas yttre iinthu· iiro , vinkelriLtt mot desamma, in
borrade radielt utåt rigtade t appar, som passa i tvenne 
uti medbringarringen 23 inWlda lager 2G. I sam
ma ring finnas dessuto m, i 90° vink el mot dessa lager 
inGillda, ytterligare tvenne lika beskaffacle 2<! , hvilka 
omsluta de begge i vefskifvans omkrets radielt inbar
rade tapparna. Ringen 23 erhåller genom denna korn
bination umler axlarn es rotering en rörelse1 liknande 
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den å upph ängn ingsringame till en kompass vid far

tyge~s rullning . 
Angfö.nlelningen verkstillles i första hand, från cy

limlrarne räknadt, genom slidringen 27 - särskildt 
visad i Fig. IX och X - , hvilken är förseeld med dub
belt så många passager so m antalet expansionsgrader 
(här trenne) och s~itter ångan s till- och afloppskanaler, 

,medan c:yl ind erst,ycket roterar, i omvexlantle förbindelse 
med de siir.~bltl a cylinel rarne genom de i bottnen 14 
befintliga öppningarn a d, c, f och g. F öl' åstadkom
mande af fullstämlig t~itning mellan slidringen och sist 
nämnde botten samt för de s~irsh:ild a kanalernas isole
ring, sins emellan, är slidringen noga inpassad i tiitt 
slutande fördjupningar i fö nlelningsstycl:et 8, i hvilkas 
botten ~Lro inlagcla elastiska packningar, hvarigenom 
en modererad tryckning mot cylin(lerlocket åstadkom
mes. Invicl detta omgifves slidringen dessutom af en 
likaledes elastisk pacb1ingsring, hvilken rUer omslutes 
af tätningsringen 31 och kan ansiittas medelst en ring 
och ställskrufvar. Efter större nötning å slidringen 
eller cylinderbottnen kan derj emte hela ängfördelnings
stycket 28 tryckas niirmare intill c y linderstycket 8 
med tillhjelp af ställskrufvame 30 som hafva sitt fäste 
i klackar fastgjutna vid r amen l (Fig. II.) 

Ångans gång genom maskinen och dess verkan i 
densamma sker på följamle sätt: Den tillföres maski
nen genom röret 33, inkommer genom kanalen 33 och 
fördelas der genom ventilens 35 (Fig. XH och XIII) 

• vridning så att den passerar eventuelt enelast genom 
kanalen A och passagen a (F ig. XI, VIII och IX) i 
slidringen till llen ena eller andra af öppningarna el, 
e, f och g i den roterande ö fr e c y linderbottnen 14. 
Sålunda går fmgan t. ex. genom öppningen el i cylin
dern 9 (Fig. V). der den äfven upptill genom diagonal
kanalen f fördelar sig till elen motstående cyl inderns 
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11 mot~atta ända och således fyller begge dessa cylin

drar till en tredj edel under fullt tryck samt derefter 

expanderar på vanligt sätt . Vricles åter ·reglerings

ventilen något mera , eller så mycket att ånga från 

ventilkam maren 33 kan samtidigt ingå i de båda ka

nalerna A och B samt vidare genom passagerna a och b 

i slidringen, så fyllas cylindmme efter hvarandra till 

två. tredjedelar meJ fnlltry cksånga, som uneler åter

stoden af slaget arbetar med expansion. 
Insläppes slutligen ånga genom regleringsventilens 

ytterligare vridning samtiJigt i alla ängkanalerna A, 

B och C, går m<wkinen hela tiden med fullt tt·yck och 

utan expansion. Sedan ångan på nu beskrifna sätt 

förrättat sitt arbete i t. ex. cylinJern 9 å piston ens 

öfre sida och samtidigt i cylindern 11 å pistonens un

dre sida, afgår den genom diagonalkanalen f' öppnin

gen d, passagerna c', b' och a' till kanalerna C', B' och 

A' samt fortsätter genom ventilkammaren 34 till af· 

loppsröret 34. 
För att gifva maskinen en motsatt rörelserigtning 

omkastas regleringsventilen 35, så att ångan från ven

tilkammaren 33 insläppes i kanalgruppen A', B ' och 0', 
då den förbrukade ångan afledes genom kana lerna C, 

B och A samt ventilkammaren 34 till afloppsröret. 

Ställes återigen ventilkammaren midt öfver öppningen 

33 (Fig. XI), så att (]eras likfonniga begränsningar 

sammanfalla, blir ångans tillopp helt och hållet af

stängut, och maskinen stoppas. På regleringsve11tilens 

nyckel 38 är fiistad en visare 37, so m å ventilhusets 

yttre omkrets och medelst derå utsatta beteckningar 

angifver maskinens rörel::;erigtning och olika expan

sionsgrader. Beträffande smörjningen iir denna till stor 

del baserad på ceutrifngalkraftens verkan, i det att 

smörjan från de öfre tvenne kopparne medelst spå r i 

. axeln ledes till den nedanför cylinderlocht 15 anbragta 

-245 -

ringformiga smörjkoppen 40, h varifrån den under ma

skinens rotation drifves ut till trunkames packnings

dosor. På ungefärligen samma sätt är smörjningen an· 

ordnau för kultapparn e i vefskifvan 18. 

Vid de praktiska försök, som utförts för att profva 

denna maskintyp, bar man funnit, att densamma arbe

tar särdeles jemnt och tyst utan stötar och vibrationer, 

hvarj emte den visat sig hålla fullkomligt ångtiitt. Att 

gången måste blifva. stadig och j emn ligger i sakens 

natur. Alla i rörel:;e stadda delar kunna nemligen, 

såsom redan blifvit aatydt, betraktas såsom fullkom

ligt balanseracle oc h inga fram- och återgående massor 

förekomma, hvarfö t· ej heller nnder maskinens gång 

några stö rande momenter kunna uppträda . Såsom ett 

bekräftande ex e m p el h~irpå må anför·as, att vid ett till

fäll e, då maskinens hastighet c1refs upp till omkring 

1000 hvarf i minnten, den blef liggande fullkomligt 

still a., utan skalmingar, vå sitt underlag, oaktadt den 

ej var fastbultad vid detsamma. Manövreringen, iifven

som fö6indring af expansionen, hvilka båcla operatio

ner verl{stiillas med ett enda handtag, försiggår lätt 

och s~ik ert. Det är också tydligt, att denna maskin ej 

kan viigra i man övem , då ingen "död punkt" finnes. 

En omst[indighet, soin möjli ~en kan betraktas så· 

som en ol[igenhet vill den T egnanderska maskinens an

viindning på fartyg, iir att den har sin största ut

sträckning i drifaxelns rigtning, under det att vanliga 

lwlfmaski ner mest utbreda sig i den mot drifaxeln vin

kelräta riktningen. I fartyg är nemligen utry mmet 

för maskinen i längdrigtningen oftast mycket begrän

sadt, hvaremot på höjden och sidorna vanligen godt 

utrym me finnes att tillgå. Då emellertid, på grund 

deraf att den här i fri\ga varande maskinen utan olä

genhet, t ål en betydlig omloppshastighet, bör åt den· 

samma kunna gifvas mindre, så väl dimensioner som 
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vigt, än åt lika starim kolfmaskiner med vanlig, j em

förelsevis sakta g<'ing, och torde alltså den föl'l'a san

nolild ej kr~ifva väsentligen större utrymme i ofvan 

berörde h~n deende ~n de senare. 

H vad slutligen betr~iffar maskinens varaktighet 

mot slitnin ~:;, synes den hittills vunna erfar enhett>n 

båda goclt i detta lt~in seemle . Vicl större maskiner ~il' 

dock en afn ötning innti cylinderl oppen att befa ra, med 

anledning deraf, att pistonerna uneler maskinens rota 

t ion af centrifugalkraften pressas mot de delat' af cy

linderloppen, som ~iro mest afhig::ma från rotationsaxeln. 

Friktionema torde ej h ell er på grund af de myckna 

packniugarna och ansiittningama !Jlifva så smiL Dessa 

oliigenhetet· förmin skas natmligen mml minskad hastig

het, och å srn~ine masl,in er torde eentrifugalkraftens 

of van n~immla in verkan ej vara af någon praktisk be

tydelse. 

Oaktaclt anordningama fö r öfrigt riro betydlig t 

')lika, arbetar i\ngan likv;.il på sammasritt uti den T eg

nandersh:a maskin en som nti en vanlig högtryck sma

skin. Att ?wglwmmmtion en och således iifven kol

åtgången pt· b;isth:mft hör, vid lika expansionsgrac! cr , 

blifva ungefiir lik<L s tor fö r de brrda mas kin slagen är 

hiiraf tydligt. D eu \Voolf::; lm maskin en, som van ligen 

giir med gansl;a h ög expansion , blifve t· na turligtvis 

alltid mera brtinsleuesparantle än 'regnan<lermaskinen. 

---le. 

(Insänd t.) 

Sjöförsvarsbudgeten i förhållande till stats

budgeten åren 1835-1880. 

Vid clet undenlånig a, uetiinlmmle, som H:l79 års 

kornite fii r fmm stiilla ntle af förs lag till fartygstyper 

för flu tta n (len 28 Jnni 1880 afgaf, finnes fogad en bi

laga X, lwllaLl ''Summarisk tau lå öfvet· riksstatema 

samt a nslagen, så vti.l onlinarie som extnt, under nn 

varande femte hufvndtiteln från oclt med år 1838 till 

och med [tr 1880. '' 

D enna taulå upptage r för resp. år, så viil stats

budgetens som sjöförsvarsundgetens storlek, denna se

nare med s;ir::; kiljamle af ordinarie . och extra anslag, 

sj öful·::; var :::dJtH1getens förh{tllande i procent- t al tiH s tats

budgeten och slutlig en iifveil sjöför svarsundgeten efter 

afdrag af för sjökartaverket och "för handeln " anvisa 

de medel j emt e den procent af sta tsundgr,teu som der

efter uppstår. 

P å vänner af flottan måste cl enna tablå g öra ett 

gansl;a n eclsiående intryck. Eller hvem kan utan ve

mod se , huru sjöförsvarsbudgeten en tid, nemligen åreu 

1858--- 1860, utg jort 21 ,8 procent eller n~irmare en . ~j er

declel af hela s tatsbudgeten och i allm~inhet åren 1845-

lSGG 17 a 18 procent af sistnämnde budget, för att 

derefte r så småningom och ohj e1pligt falla ~inda ned 

till 7,8 procent, såsom det uppgifves för år 1880 . 

.För den i ämnet intresserade, hvilken ej är i till

fälle att företaga en granskning af tablån, anser in

sändaren sig skyldig att framlägga r esultatet af en så-



- 248-

dan granskning. Det skall då befinnas , att förhållan

det i verkligheten gestalta r sig för dc senare å ren fcir 

flottan långt fördelaktigare, ~in tablån antyder. Såle

des tror sig in s~im1aren genom att framställa en på 

rätta siffror gnmr1acl ny tablå, undanrödj a ett i å t

min stone detta fa ll annars berättigadt missnöje med 

statsmagtornas njugghet vid anvisande af medtJI för 

sjöförsvaret. Likaså torde kunna hiinda, att den offi

eiela t.aLlän kan på ett ellet• annat sätt komma att 

t,iena såso n1 vapen vid snart fö r estående drabbning med 

anledning af försva rsverkets r eglering . 1\Ien i en fö r 

fosterlandet så helig st rid böra e.i andra än blanka och 

fejade vapen anv~indas , och blanka äro Llott de som 

äro sRnna. 

Insändaren öfvergår nu till elen g ranslming, so m 

skall visa, att ta blå n framställer helt andra än sanna 

förhållanden. 

A) Rörande stotsbudgetens storlek. 

l) Den na iir f{)r åren 1835 --1840 sa mt 1842- 1854 

uppgifven med en dast ordi11 arie statsregleringarnos be

lopp; den extra statsrc~ l e rin p;e n ät· hii rvid utesluten. 

2) 'l'ill en del iit· förhållandet samma med uppgif

terna för å ren 1855 ··-· l SGS, enär af extra stil tsregle

ringssumman ~-ir i statsLindgeten inrkiknad blott el en i 

riksstaten uppfönla andelen deraf, men ej fulla belop

pet , som återfinnes i de resp. riksdagsbesluten . 

Genom att statsbudgeten sålunda för alla dessa 

år blifvit upptagen med för små belopp, så blir helt 

naturligt sjöförsvarsbudgetens procent cleraf stötTe, iin 

vederbör. 
För å ren 1869-1873 deremot, de enda år för hvil

ka tablåns uppg ifter äro i allt rigtiga, ~ir i statsbud

getens storlek inräknad, så väl ordinarie som extra 

statsreglering, meu sina verkliga belopp. 
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R) För 1874 finnes upptaget blott cle anslag, so m 

a nvisades vid 1873 år s riksdag, men uteslutits de, hvilka 

såsom tillägg till riksstaten anvisades vid 1874 års 

riksdag. 
4) För åren 1875 - 1876 finnes i statsbudgeten, 

utom ordinarie och extra anslag, iifven inrä knadt för 

,i ei·nvfigsbyp;gnader utom hufvudtitlame anvisade medel. 

5) Till iinnu högre belopp har i taLlån statsbud

geten ll ppdrifv its de återstående å r en 1877- 1880, då 

derut i inGeräknats ieke allenast de utom hufvndtitlarne 

an visade je m v~igsbyggnadsmedl en, utan ~if ven riksdags

kostnaJ er och medel för amortering af statens jem

viigslån. 

Eniir statsbudgeten sålunda li ren 1875-1880 blifvit 

uppförd med för stort belopp, så har sjöförsvarsbud

ge tens procent deraf blifvit för liten. 

Samtliga dessa af t.ablf1författaren beg:lngna fel 

torde hunna förklaras genom förbiseende af de olika 

g mnder , hvarefter riksstaterna under berörda år varit 

uppställda. 

H) Röraude sj ö(örs uarsundgelens e:ctra anslag. 

H~1rvid an m;irkes att för ru·en 1845-1866 iiro de 

tre· åri !Z;a sta tsr e g lerings- perim1ernas extra anslag u t

fö rda med sina r esp. belopp föt· hela perioden, i stället 

fö r med blott en tredjedel deraf. De ordinarie ansla

gen iiro utförda med å rsbelopp ; nu lägges dertill de 

extra anslagen med treårsbelopp oeh summeras tillhopa 

till ett ganska vilseledande resultat, om det ens kan 

kallas för något r esultat alls. Sjöförsvarsbudgetens 

summa b lir sålec1es för stor. Som just för dessa år, 

sitsom ofvan är visadt, statsbudgeten är ber1ilmacl för 

liten, så inses t itt huru ouatnrligt uppjagad sjöförsvars

bn<lgetens proeento> iffra på detta sätt skall blifva. Också 

är det under dessa år, som tablåns höga procent-tal 

15, 17, 19 och 21 infalla. 
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C) R öra n dc 11 (ör sjäf'J,rst:ctret i eyeullig mening'' åter

stäende anslag . 

Summorna i denna k olumn simlie utgöras af sjö

försvarsbm1geten , sedan från densamma afdragits för 

lotsverk et, lifr~idllningsviisendet, sjökarteverket, n a viga

tiansskoloma och N antisk-meteorologiska byrån an vi

sade me llel. D etta ~il' tifven förhållandet med undån

tag fö r ;(ren 1841-1869. Genom något misstag har 

nemligen för dessa år samtliga för sjöförsvaret anvi

sade extra anslag ~ifven blifvit afrä lmade, hvarigenom 

procentsiffran nppgifvits Hgre, iln honrätteligen slmJle 

l>lifvit. Härigenom förklaras Llaml andra uppgifter 

den , att då år en 1858-1860, s<"tsom det uppgifves, sjö

försvarsbudgeten utgjorde 21,i' procent af statsLmlgeteu , 

de för sjöför::>varet i egentl ig rnen iug åter:stäemle an sla g 

slmlle utgöm blott ll ,J procent. En uppenLar orim

lighet. 

I verldighcten gestaltct sig förhåll andena så, som 

af bifogade taL l B. niirmare in hemta ::; . Sjii förs va rsbnd

geten har visserligen under sista decenniet något uetl

g:Ht i förhå llande till sta tsLmlgeten, ehuru ej i :så för

tviflad grad, som lwmiterades taLlå antyder. Procen

ten utgör för alla "!G åren i medeltal ll ,s. Det högsta 

procent-talet nppnftddes åren 1858 - 18GO med 14; den 

tigsta åter B.r 18G8 1·ar 8,1. S törre hat'vit icke vexlin

garne varit. Rvad siirskildt de senare i\reJL 1Jet6lifar, 

så uppnå(]des medelprocenten nära 187G, 1877 och 1879, 

h vilka år lmnna upjwisa en högre procentsiffra än åren 

1845-1848 och 18G9-1875. 

Stocld10lm i Maj 1881. 
A. Z. 



'l'abll\ öfver sjöförsmrsbudgctens förhållande till statsbudgeten åren 1835-1880. 

Stn t srf'gle ri ngs 
perioder. 

Statshndgetens 
s torlek pr åt· 

riikuad . 

Sj;,fijr;;vrrt·;;budgetens storlek pr år riiknad . 

Ordir;aric anslar,. Extra anslag. Summa. 

---Å~t·.~--- ---~B~a'~~r~o~- -~ ~-~B~n-n-~c~o· __ I _ _ Ban~~o· _ _ _ ---B~a'_t_c~o~. --~ 
18:35- 1840 

1041 
184:?- 18H 
l MG ---184H 
JH-W-11-i!>l 
1852- 1804 
1800- 1807 

1808-lHGO 
18Gl-1Hti3 
HlG-i-18GG 

1HG7 
18t58 
18(5\:l 
1870 
1Wil 
187:! 
1873 
1874 

187:) 
1876 
1877 
1878 
11:\7\:l 
11:l8U 

~J,831,fi2;) 
IU,7 4:!,880 
1~,0!1:\Gi>:l 
12,117,210 
12,G."ii,2U:l 
l:3,G25,3G7 
1 G,G8:J,27 4 

Hil< smynt . 

2D,802,2:11 
2\:l,GOU,:37!> 
:3G, 140,062 
:3 ~J, 112 ,ati8 
:38,GOO,GG7 
4i~,G99,000 
44,G01 ,000 
44,207,000 
!1 l ,L1(i \J,S40 
f>G,G40,25f> 
61,039,659 

K ron or. 

62,600,798 
70,514,600 
G8,442,0UO 
7 4, 19\:l,OUO 
G:3,508,UOO 
G1,4iJ1 ,0UU 

1,242,180 
l ,ill[>,'!i'>7 
1 ,:m 1 ,4:lo 
1 ,414, 1{~_) 

1,42\:!,240 
l />C> l , \:l f) O 
1/)90,!)20 

H.iks!nynt 

3,241 / )HO 
:3,:300,100 
3,[>~):3,700 
3,940,4,0() 
3,962,!)00 
:3,963,800 
4,22:3,800 
4,213,200 
4,UG8,[>0U 
4,1GG,300 
4,280,600 

K~on or. 

4,459,100 
4,G17,GOO 
4,831,40U 
!1,139,000 
fJ,:348,000 
5,172,0UO 

20,000 

113,778 
1:3\J, 1G\J 
154,087 
20U,OOO 
413,:33;) 

Hil<smynt. 

938,8ö3 
4\H,933 
70:l,iJ33 

1,057,200 
538,804 

128,000 

920,000 
1,770,800 
1,617,225 

Kronor. 

2,337,725 
3,1G4,085 
2,872,600 
1,772,2UO 
1,G7G,OOO 

!lJ:},OOO 
lVIcdelproccnt. 

1,262,180 
1,iH5,4l>7 
1,44f>,208 
1 , 5!>;~,2G9 
1 ,[>83,327 
1,7ö1,950 
2,003,8[)3 

ltiksmynt. 

4,180,383 
3,8U0,0313 
4,297,033 
4,997,600 
4,491,701 
3,9():3,800 
4,3f>1,800 
4,213,200 
4,!:l88,500 
5,937,100 
[),897,826 

I< ron or. 

G,79G,82ö 
7,771,685 
7,704,000 
G,911,2CXJ 
7,024,000 
f>,G 75,000 

fiir alia åren 

Sjöf,\rsvars
budgetPll 
i procent 
af stats
budgeten. 

12,8 
12,~ 
12 
lU.a 
12,5 
12,9 
12 

10,7 
11 
11 ,3 
9,:1 

11,1 
9,2 

11,8 

An m. 

Komiterafles 
pt·oc<'nt -tal. 

Lika. 
13,2 
1:3, l 
17,<: 
15,7 
17,:t 
19,:-: 




