1885.
48:e årgången.

Häfte N:r 3

- 137-

Försök till historisk öfverblick
af strid erna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst och
vecldin g under innevarand e århundrade j emte
deraf föranledda betraktel ser.

ut~

(Fort s. fr. s. 96 .)

När regeringen , året efter det förslaget att på allmän 187G års
värnpligt basera en armeorga nisation blifvit förkastadt , erbjöd-:ft1jil r8 t'ai'3 ·
representa tionen ett i detalj utarbetad t program för :flottans plan.
utvecklin g för den n ärmaste framtiden, så låg häruti utan
tvifvel ett t illmötesgående mot opinionen både inom och utom
vapnet. Mångfald iga gånger hade ju riksdagen afslagit äsk ade
anslag under förebäran de af okunnigh et om hvilka grunder
till sjöförsvar ets ordnande som af K. M:t hyllades och mången representa nt, som verkligen nitälskEI,de om vapnets utveckling, h ade säkert, af villrådigh et om de ändamål till hvilka
regeringen ämnade använda de begärda medlen, lagt sin nejsedel i voteringsurnan och sålunda ofrivilligt bidragit till att
sätta :flottans ansvarige chefer i stånd att afhjelpa en del känbara brister inom vapnet och att tillgodose dess mest trängande behof. Äfven från yrkesmän nens sida väntade man sig
ett kraftigt initiativ från regeringe n, ett otvetydig t uttalande
om sjöförsvar ets strategisk a uppgifter och om sättet att en
gång kunna fylla desamma, ett program som lika litet förde
"stora" som "lilla" :flottans :flagga. Tidpunkten var ej heller
illa vald. Den nyligen verkstäid a sammansl agningen hade
gifvit sjövapnet s personal gemensam ma intressen och ett gemensamt mål att arbeta för, nämligen ett tidsenligt kustförsvar, och de meningssk iljaktighe ter som ännu existerade bla n d
Sjöo fficera rne voro ingalunda af den natur eller betydenhe t,
att de utgj orde hinder för ernåendet af detta mål. Dessutom
Tidskr. i
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hade sjöministe rportföljen, som under 12 år varit anförtrodd
åt sjövapnet ej tillhörand e personer, fö r ej länge sedan lemnats i händerna på en energisk aktiv sjöofficer, hvars erkända
yrkesdugl ighet ingaf förho ppningar, att hans program skulle
mottagas med förtrqende af representa tionen; och slutligen var
sjöförsvar sfrågan ej så ~j ättrad vid den s. k. kompromi ssen,
att ej dess lösning såsom en fristående fråga mycket väl kunde
företagas, under det man afvaktade ett nytt härordnin gsförslag, synnerlig ast som 1876 års sj öförsvarsplan ingalunda var
så storartad eller stälde sådana anspråk på stat skassan, att den
rimligtvis kunde i ringaste mån inverka på planen till landtförsvarets ordnande.
Om vi sålunda måste obetingad t erkänna det befogade uti
att vid ifrågavara nde tidpunkt framlägga en sjöförsvar splan,
så hafva vi denned ej frångått vår förut uttalade öfvertygelse,
att en sådan plan, om dess sanktion af båda statsmakt erna
skall vara af gagn och betydelse samt ega någon bindande
kraft, måste, för att ej träda vare sig kronans eller folkombudens prerogativ för nära, inskränka sig till grundbest ämmelser,
omfattand e sådana militäriska, sociala och ekonomis ka principftågor, hvilka det i öfverensst ämmelse med grundlage n tillkommer båda statsmakt erna att g emensamt pröfva, afgöra och
bära ansvaret för, samt upptagand e en minimian slagssumm a
hvars uppförand e på ordinarie stat innebär garanti för att planen må kunna på ändamålse nligt och ekon omiskt sätt genomföras, vidare att detaljernas utarbetan de och verkställa nde äfvensom ansvaret härför måste lemnas åt regeringe n och departement schefen samt slutligen att riksdagen s kontrollrä tt
bäst och effektivas t utöfvas genom dess revisorer. Att göra
möjlighet en af en sjöförsvar splans g enomföran de så nästan
helt och hållet beroende af extra anslag som det blifvit sed
hos oss, åtminston e beträffand e dess materiella del, synes oss
lika litet förenligt med god administr ation och klok hushållning, som betingadt utaf riksdagen s beskattnin gsrätt eller dess
konstituti onella befogenhet att ge tillkänna sitt förtro ende eller
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brist på sådant för en konungen s minister. Detta senare borde
kunna ske under form af interpelle ring, och skall en sådan
nödvändi gt ställas i samband med beviljande eller afslag af
äskade anslag, så torde summan härvidlag ej böra spela någon
:wl. Den rationella meningen med extra anslag är väl att ge
representa tionen medel i händerna till att årligen reglera statens utgifter efter dess :fluktueran de inkomster och efter landets ekonomis ka ställning, utan att derigenom förorsaka rubbning i statsinstit utionernas j emna gång, men ej att utgöra ett
politiskt vapen, som kan missbruka s för genomdri fvande af
partisyfte n, hvarigeno m det allmänna bästa lätt kan bli lidande.
Ehuru vi ej kunna fullkomli gt gilla alla detaljerna i 1876
års plan, så är det ej vår mening att här uttala oss om desamma, lika litet som om alla de åtgärder som under frih.
F. W. von Otters spira i ett eller annat afseende omgestalt ade
vår :flotta. Vår afsigt med att utsträcka vår gransknin g så
långt in i den närvarand e tiden är blott att, beträffand e 1876
års plan, söka visa,. att densamma hvilade på sanna militära
grunder, att dess antagande i princip hade fört försvarsfr ågan
ett stort steg närmare dess lösning och att dess fullföljand e
på ett r ationelt sätt skulle haft till resultat, att vi inom några
år varit i besittning af en materiel, någorlund a tillräcklig och
tjenlig till att nöj aktigt värna våra kuster.
De uppgifter :flottan har att i händelse af ett öfver hafvet
företaget fientligt anfall uppfylla angifves af sjöministe rn vara:
"att utestänga fientliga :flottor från våra vigtigasta hamnar;
att försvåra om icke förhindra landsättan dat af öfverväldi gande fientliga härmasso r å våra kuster, hvarhelst en landstigning försöktes, och att, om en fiende skulle lyckats landstiga, oroa och försvåra hans kommuni kation med eget land
samt genom operation er å våra insjöar och andra inlands farvatten understöd ja eget och motverka en fientlig härs framträngande."
I den första uppgiften torde läsaren igenkänt det i det
föregåend e nämda alternativ et c), i den andra alternativ et a).
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Oafsedt den ordning i hvilken uppgifterna omnämnas, uttalar
departementschefen såsom sin bestämda åsigt, att "svaret på
frågan om och i hvad mån det bör kunna lyckas oss att försvåra, om ej förhindra ett anfall af fienden - - - - bör
blifva bestämmande för ordnandet af hela vårt försvarsverk
till sjös", att, om vi sakna sjöförsvar, så är vår Östersjögraf
fienden till större hjelp än en landgräns, emedan den ger honom medel att "ostörd samla, inskeppa, öfverföra och, nästan
h varhelst han vill, landsätta den betydligaste anfallshär", att,
om vi inskränka oss till blott skärgårdsförsvar, så skulle kostnaden härför "med långt större fördel kunna användas på försvarsverket till lands", emedan vi då "på de flesta ställen af
vår kust ej : kunna möta denne fiende, ej heller i någon mån
försvåra hans förbindelser."
Såvidt oss är bekant, har under de år som förflutit sedan
1876 ej något försök gjorts att vederlägga frih. F. \V. v. Otters
uppfattning om de militära principer på hvilka han ville bygga
vårt sjöförsvar eller att bevisa, att hans program afsåg någon
"stor sjögående flotta". Tviflare på hans kustförsvarsteorier
finnas möjligen ännu, äfven inom fackmännens krets, och funnas säkert i ännu större mängd 1876; men det är en vid skillnad mellan tvifvel, isynnerhet då det uppväxer ur bristande
kunskap eller obenägenhet att tro, och motiverad öfvertygelse.
Hade, vare sig bland flottans vänner eller bland dess fiender,
någon öfvertygelse funnits deroro att 1876 års sjöförsvarsplan
hvilade på falska militära grunder, så får man väl antaga, att
de blifvit bemötta, men något egentligt angrepp mot dem förekom ej under debatterna i kamrarna och ej heller i militärlitteraturen. Något annat mål för vår flotta har sedan den
tiden ej heller blifvit erkändt eller angifvet och följden af att
frih. F. \V. v. Otters ideer i princip ej vunno erkännande inom
riksdagen och kraftigare understöd inom vapnet har blott blifvit förlamning och stillastående.
Vi skola nu i korthet undersöka, huruvida K. lVI:ts nybygnadsplan var sådan, att den gaf giltig anledning att rygga
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tillbaka för medlen, ifall man velat målet. Enligt sjöministerns
af detaljberäkningar åtföljda förslag skulle - med ett anslag
till materielens nybyggnad och underhåll, stort 3 1/ 2 millioner,
samt genom att successivt öka anslagen till öfverstyrelsen, personalen och dess öfning m. m. från 3.586490 kr. till 4. 760000
kr., eller med andra ord genom att öka den dåvarande sjöförsvarsbudgeten, 7.620000 kr., med 640000 kr. årligen d. v. s.
till 8.260000 kr. - flottan efter 12 års förlopp kommit att
bestå af 6 pansrade ramfartyg, 20 pansarbåtar och monitorer,
4 minfartyg, 20 opansrade kanonbåtar, 6 öfningsfartyg jemte
minmateriel till 8 positioner. Den k. propositionen lemnar en
klar och lättfattlig öfversigt af de militära förutsättningar som
betinga dessa olika fartygstyper för vårt kustförsvar. Deraf
framgår, att de sjömilitära egenskaper som nutidens sjökrigsmateriel måste besitta, böra, ifall vår flotta skall kunna upp,fylla sina strategiskt-taktiska ändamål, på grund derutaf att
våra kusters naturförhållanden begränsa dimensionerna på våra
fartyg, sålunda fördelas at_t för f'örsvaret i skärgården afses,
utom minmateriel, fartyg med groft artilleri och pansarskydd
samt för f'örsvaret al öppnare kuststräckor fartyg med stvr artilleristyrka eller starkt pansarskydd, emedan alla dessa senare
jemväl måste besitta hög grad af fart, sjöduglighet och manöverfärdighet. En jemförelse mellan monitorer, hvilka kosta
omkring 700000 kr. per kanon, och pansarbåtar, hvilkas kostnad per kauon blott belöper sig till hälften eller 350000 kr.,
visar, huru dyrköpt den grad af sjöduglighet är, som moni,.
torerna besitta; ville man jemväl i betydligare mån öka farten
hos den pansrade materielen, så komme kostnaden att stiga i
ännu större proportion. På grund häraf anser sjöministern,
att endast de af de sjödugliga fartygen hvilkas vapen måste
användas på nära håll eller ramfartygen böra förses med pansar. Grunddragen i materielförslaget angifvas derföre i följande ord: "Vår fartygsmateriel bör sålunda utgöras af artilZerista?·ka, pansarskyddacle, mindre fartyg för striden inom skärgården, af snabbgåtmde, lätt manöm·erade, till en del bepansrade
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fartyg för att användas utanför skärgården eller vid den öppna
delen af kusten, af snabbgående a·rtilleristarka lcanonbåtcu-, lämpliga både inom och utom skärgården, :,;amt af minfartyg."
Det hade varit lyckligt om sjöministern, med afseende på
den militära sidan af nyanskaffning splanen, hade inskränkt sig
till detta uttalande och till motiverna derför, ty då hade hans
motståndare nödgats på denna punkt angripa hans plan, hvilket varit svårt n~g, alldenstund de uttryckta åsigterna i det
väsentligaste voro så sanna att de ej torde kunnat vederläggas.
En framställning till riksdagen att bevilja en viss summa till
byggande af fartyg i enlighet med de angifne grunderna hade
gifvit K. M:t fria händer att, vare sig elen begärda summan
beviljats i sin helhet eller delvis, för tillgängliga medel bygga
hvilka fartyg K. M:t, utan frångående af det af regeringen
gillade programmet, funnit lämpligast. Om riksdagen velat
påtaga sig ansvaret att bestämdt förkasta de angifne grunderna, så hade visserligen sjöministern nödgats afgå, men situationen hade då blifvit klar. Genom att i den k. propositionen intaga en mängd detaljerade uppgifter om de fartyg
man var betänkt på att till en början anskaffa öppnades portarue för den misstydningen, att just dessa fartygsmodelle r
utgjorde integrerande delar af nybyggnadspr ogrammet och nödvändiga villror för sjöförsvarsplan ens genomförande. Sjöministerris motståndare försummade ej att begagna sig af det tillfälle som erbjöds, att genom ett energiskt anfall på fartygstyperna försvaga hans, på sanna grunder stödda, starka ställning samt rubba förtroendet till honom och hans plan; att
kritisera och finna fel hos hvad som ej är det bästa är ej svårt,
och de omnämnde fartygstyperna voro alltför billiga för att
sakna brister. Oförsigtigt var det ock af departementsc hefen
att under sådana förhållanden ens antyda att han öfvergifvit
den 1875 förordade Hotspurtypen, som kostade 2.900000 kr.,
för en fransk ramfartygsmod ell, som betingade ett pris af
3.780000 kr.; ty, ehuru förklarlig ur sjömilitärisk synpunkt,
kunde en' sådan omskiftning lätt tydas såsom vankehnod, bi-
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dragande till att underblåsa, snarare än lugna, den panik, hvilrken man vid föregående riksdag så skickligt uppväckt med
anledning af de · då för första gången föreslagna ramfartygen.
Dylika meddelanden i K. M:ts proposition, äfven om de göras
under form af "anmälan", synas oss icke blott öfverflödiga
.utan rent af hinderliga för befästarrdet af den tvifvelsutan
rätta uppfattningen, att riksdagen genom att gilla grunderna
till en sjöförsvarsplan och genom att bevilja medel till dess
genomförande ej elenned ikläder sig något ansvar för planens
verkställighet och således ej för de, vare sig lyckade eller
misslyckade, fartyg som komma att byggas.
Vid elen finansiella siclan af 1876 års plan torde vi ej behöfva uppehålla oss, ty det fans väl knappast någon enda representant, som på allvar trodde det möjligt att kunna höja
vårt sj öförsvar till någon högre grad af styrka och effektivitet
med mindre än 640000 kronors tillökning i det årliga anslaget.
Möjligen kunde någon tvekan uppstå, huruvida det begärda
anslaget verkligen varit tillräckligt för att kunna realisera regeringens program, men detta hade ju varit K. M:ts sak, ej
.riksdagens. Med full befogenhet kunde riksdagen hafva fixerat 8.260000 kr. såsom normalbudget för flottan uneler elen
närmaste framtiden, hvarigenom kostnadsberäk ningarna för den
blifvancle landtförsvarso rganisationen hade underlättats, ej försvårats.
Blickar man tillbaka på de 9 år som passerat, på alla de
förslag att ordna rikets försvarsväsend e som utarbetats och
slopats, på de åtgärder som vidtagits till försvarets stärkande,
på de kostn ader som nedlagts och på de obetydliga resultat
som dermed uppnåtts, så bör väl ej något tvifvel kunna uppstå derom, att det varit en vinst för landet, om 1876 års sjöförsvarsplan hade blifvit af riksdagen gillad. Säkert är att
flottan redan nu varit i besittning af en ganska aktningsbjudande materiel och en bättre utbildad personal, att vårt sjöv:apen hade stått högre i allmänna opinionen, liksom i fackmännens, och att striderna om detsamma allt mer hade för-
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qväfts utaf en lifaktig, planmessig verksamhet, hvars frukter
varit skönjbara för en hvar som velat se. Låt vara att de
:första ram- och minfartygen lemnat åtskilligt öfrigt att önska,
så hade lärpenningarne, hvilka dock vi, liksom andra nationer,
förr eller senare måste erlägga, ej varit bortkastade, ty redan
nu hade vi, efter all sannolikhet, ägt ett antallyckade sådana
fartyg, och ej behöft, såsom nu, stå så godt som red- och rådl ösa, ifall flottan oförmodadt blefve uppfordrad att värna landets kuster emot fiendeanfalL
Den som önskar forska efter orsakerna till det oblida öde
som drabbade frih. F. W. v. Otters sj öförsvarsplan 1876, gör
derföre bäst att vända sina tankar från sjökrigsvetenskapen
till politiken. Näppeligen kan han någonstädes finna bättre
ledning för sitt omdöme än uti ingressen till statsutskottets
utlåtande angående regleringen af utgifterna under riksstatens
femte hufvudtitel. Utskottet börjar med att uttrycka sitt erkännande till regeringen, derföre att den meddelat riksdagen
"full kännedom ej mindre om det mål, på hvars ernående
sträfvandena ansetts böra riktas, än äfven om sj elfva grunddragen till den plan, som för fullföljden af dessa sträfvanden
blifvit uppgjord", och derföre att den "framlagda planen utgår
från den förutsättning, att vår sjökrigsmateriel endast bör afse
kustförsvaret." H vad likväl "denna plan i öfrigt angår, har
det synts utskottet, som borde riksdagen för närvarande icke
ingå i närmare pröfning af densamma", h vilken öfverraslmnde
slutsats motiveras dermed, att riksdagen afvaktacle "det fullständiga förslag till landtförsvarets or dnande, som snart torde
vara att förvänta, för att med ledning deraf kunna rätt bedöma, h vilken ställning sjöförsvaret må böra der intaga" äfvensom den "pågående utredningen i af.seende å landets förmåga att bära de ökade bördor, hvilka omkostnaderna för ett
betryggande försvar må föranleda. "
Uneler antagande för ögonblicket att de åberopade skälen
varit verkliga, vägande skäl, synes utskottet visserligen hafva
varit i sin goda rätt att föreslå nedsättning af anslaget till

-

145 -

·krigsfartygs byggande från 2.4CXXX)() kr. till 1.700000 kr. , men
ej att vid detta an§lag fästa såsom vilkor, att det blott finge
"anvisas till byggande af sådana krigsfartyg, som kunna med
denna anslagstillgång fullb ordas" . Genom att antaga detta
utskottets förslag hade riksdagen faktiskt, td an pröf'ning , förkastat K. M:ts plan, ja till och med grunddragen till elensamma, hvilka, utgående från förutsättningen af ett kustförsvar, dock öfverensstämcle med de åsigter riksdagen 1875 uttalat, och återigen försatt regeringen i den obehagliga ställningen att ej veta hvilken plan riksdagen hyllade och att på
samma gång vara förhindrad att följa sin egen. Huru kunde
riksdagen, utan att "ingå i närmare pröfning" af K. M:ts plan,
förbjuda byggandet af större fartygscerter, då af den k. propositionen tydligt framgick, att sådana fartygs "behöfl.ighet
och lämplighet för vårt land redan vunnit erkännande", med
mindre än riksdagen, utan hänsyn till fl ottans behof och till
medlens ändamålsenliga användande, hvilka ju ej kunde afgöras utan pröfning, inkräktade _på verkställande maktens prerogativ?
Att de föreburna skälen till uppskof med planens pröfning, nämligen de väntade förslagen till härordning och till
skattereglering, ej voro annat än partipolitiska skäl, torde
klarligen inses, när man besinnar den j emförelsevis obetydliga
förhöjning som begärdes i anslaget till flottan, äfvensom att
ett armeorganisationsförslag ej gerna kunde rubba de militära
grunderna till kustförsvaret, hvars nödvändighet ej varit ifrågasatt vare sig af representationen eller de landtmilitära myndigheterna. D e motsatta parterna i kompromissen, såväl de
som i första r ummet t änkte på ett betryggande försvar och
ansågo detta likty digt med en stark värn1)ligtsarme, som de
hvilka det framför allt låg om hj ertat att få grundskatter och
indelningsverk afskaffade, af hvilka många alls icke frågade
efter försvaret, trodde hvar och en sina intressen bäst befrämjade, om sj öförsvarsfrågan hölles sväfvande eller belades med
kompromissens bojor i uti dessa olika partiers förenade mot-
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stånd torde man finna verkliga orsaken till den v. Otterska
sj öförsvarsplanens fall. Huru grundligt h>åda partierna missräknade sig, beyisar bäst vår utvecklingshistoria under de senaste åren; intetdera har ännu nått sitt mål, men på begge
hvilar till en stor del ansvaret för att sjöförsvar et alltjemt
befinner sig uti ett oordnadt svaghetstillstånd och illa motsvarar de kostnader som derpå blifvit nedlagda.
Debatten i kamrarne om 5:e hufvudtiteln var, såsom i allmänhet plär vara fallet, när det gäller vigtiga frågor angående
hvilka partierna förut intagit en bestämd ståndpunkt, liflig och
lysande, men bar i mindre grad prägel af nykter sakkännedom
och följdriktig utredning än af varma, lättrörda känslor eller
af segt och ensidigt beräknande "bondförstånd". Flottans båda
representanter inom riksdagen, Adlersparre och Lindmark, intoga så tillvida en liknande ställning till försvarsfrågan, att
de i främsta rummet höllo på ett starkt landtförsvar, men den
senare yrkade likväl bifall till K. M:ts proposition, då han
fann, att den ej afsåg ett så starkt sj öförsvar att landtförsvarets ändamålsenliga ordnande derigenom försvåndes ; han hade
inga invändningar att göra emot sjöministerns str ategiska grunder och ej heller emot de föreslagna ramfartygen. Ej så Adlm·sparre; han gillade till fullo statsutskottets åsigt att riksdagen ej borde pröfva den föreliggande sjöförsvarsplanen, än
mindre godkänna den, förrän i sammanhang med ett blifvande
h ärordningsförslag och en utredning af hvad landet i pekuniärt hänseende förmår egna åt försvarsverket, men för egen del
förkastade han sjöministerns "nybyggnads- och krigföringsprogram" emedan det "hvarken i finansielt eller militäriskt hänseende kan hålla h vad det lofvar" . H an icke blott betviflade
riktigheten af sjöministerns beräkningar öfver de erforderliga
kostnaderna utan förkastade alldeles grunderna för hans plan,
anförande såsom stöd dm·för, att vi ej "för det j emförelsevis
ringa årsanslaget af 3.500000 kr. kunna ute på sjön utveckla
en materiel kraft, istånd att mota eller i någon nämnvärd mån
hindra en fientlig flotta, som för samma utgiftspost, nä,wligen
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fartygsbygnad, underhåll och bestyckning, har ett årsanslag af
mer än 23 mill. kronor", äfvensom att våra ramfarty g, om de
lyckades slå sig igenom den fiendtliga flottan och inkomma i
ttansportflottan "snart skulle upphöra att flyta", emedan fienden ej är "så försumlig att han icke förser sig med minbåtar".
Att de anförda 23 millionerna ej voro disponible för Rysslands östersjöflotta, hvilken vi, ifråga om vår östra granne,
uteslutande hafva att taga i betraktande, eller att det ej var
denna flotta som det för oss vore frågan om att "mota" eller
"hindra" med våra kustfartyg, utan ryska transportflottor, derom aktade A. ej nödigt att upplysa kammaren, ty det hade
ju kunnat försvaga kraften af det så ofta upprepade argumentet, att vår östra grannes förkrossande öfvervigt - på
papperet och ej i Östersjön - borde afhålla oss från all tanke
på sjöförsvar utom skärgården. H vad skall man vidare tänka,
då man från en så erfaren sjöofficers läppar som A:s hör det
vågade påståendet, att en transportflotta på 300 fartyg, upptagande en areal af nära 4 svenska mils omkrets, kan under
färden öfver Östersjön effektivt skyddas af minbåtar? I sin
ifver att väcka misstro emot sjöministern måtte han hafva
förbisett, att alla dessa minbåtar måste vara sjödugliga för att
kunna åtaga sig ett så äfventyrligt värf samt att dertill erfordrades ett oerhördt stort antal.
Att en fackman i egenskap af riksdagsman skarpt och
bestämdt uppträder mot en k. proposition, ifall han finner
denna skadlig för riket, deremot är naturligtvis ingenting att
säga, men nog bör han väl då fullständigt motivera sin öfvertygelse och ej låta sitt yrkesanseende väga i vågskålen i stället
för verkliga skäl, ty såsom sådana kunde A:s finansiella betänldigheter och uttalade tvifvelsmål rörande dugligheten af
de föreslagna fartygscerterna ej af andra sakkunniga antagas.
Hade hans dåvarande ståndpunkt i sj ömilitära frågor ,varit allmänt känd, så hade kanske ingen kommit på den tanken, att
A. 1876 snarare begagnade sitt militära anseende för vinnande
·af politiska åndamål 1 ttn sin politiska ställning för att befrämja
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det vapen han tillhörde. För att skingra hvarje dylik misstanke hade A. blott behöft redogöra för hvilka fordringar han
stälde på det "örlogsvapen", h vars behof han sade sig ej förneka, och efter hvilka grunder han ansåg den begärda summan till nybyggnad, hvilken han säger vara behöflig och "mer
dertill", böra användas. Nu fingo visserligen riksdagsmännen
veta, att en sjöofficer med stort anseende förkastade sjöministerns sjöförsvarsprogram , och detta var för kanske de flesta
af dem tillfyllest, men de lemnades i ovisshet om verkliga
skälet hvarföre. År 1856 ansåg A. ännu linieskeppet "vara
den fartygscert som bestämmer flottans värde", samt antalet
skepp "för Sverige vara af mindre vigt" än att de som finnas
"äro väl byggda, tidsenligt utrustade och framför allt väl bemannade". 1862 prisade han monitorerna såsom "de numera
enda stridsdugliga stridsfartyg". När A. vid nämde tider förordat linieskepp och monitorer, hvilka båda certer tillhörde
det yttre sjöförsvaret, måtte det aldrig h afva fallit honom in
att tänka på Rysslands flerdubbla ma:rinbudget i förhållande
till Sveriges; h varföre skulle detta argument just riktas emot
frih. v. Otters ram- och minfartyg, då det ju borde äga lika
mycken kraft mot monitorer och andra örlogsfartyg?
Först 2:ne år senare lät Adlersparre allmänheten erfara
hvilka åsigter han nu hyste om flottans rol vid försvaret och
om de fartygscerter som han ansåg erforderliga. I slutorden
till sin 1878 utgifna skrift: "Nutidens sjökrigsmate-riel", finner
man honom "börja inifrån och gå utåt" och i första rum fordra "ett flytande försvar, afpassadt för våra insjöar och inlandsfarvatten" med uppgift att "biträda armen"; dernäst "andra fartyg" "för försv aret af våra hamnar och våra stora segelleder inne i skärgårdarna" samt slutligen lika kraftiga men
fullt sjödugliga fartyg för de yttre banden af vår skärgård
och för . att, oberoende af väder och vind, kunna när så påfordras uppträda å ena eller andra punkten af vår kust" och
"söka angripa .en fiende h-varhelst han företager en landstigning". Största skiljaktigheten mellan A:s och v.Otters grun-
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der i strategiskt hänseende synes således hafva bestått deruti
att den förre började utifrån och gick inåt. Ehuru A. erkän-'
ner, att vår flotta "måste ega fartyg byggda efter mer än en
enda fartygstyp" och derj emte betonar, att "de fartygstyper
vi tillegna oss måste vara de kraftigaste i sitt slag", så återkommer han likväl till sin gamla kärlek för monitorerna och
yttrar, att vi "företrädesvis böra anskaffa" grundgående tornfartyg "med krafti gt artilleri och kraftigt pansar". Snabbgåendet tyckes han vilja uppoffra för att erhålla många och
"små men kraftiga pansarfartyg", ty det "normala förhållandet
lm der sj elfva striden är, att ringa fart begagnas" . Här föll
det tydligen A . ur minnet, att kustfartyg behöfva fart för
annat ändamål än strid. De korta slutorden i Adlersparres
sista litterära bidrag till sj öförsvarsfrågans lösning samt hans
på annat ställe uttalade ringaktning för rammen såsom sjökrigsvapen innebära nedslående intyg om att han öfverlefvat
sin tid, på samma gång som de samlade värdefulla uppgifterna i skriften bära vittne om hans arbetsamhet, energi och
intresse för det vapen han egnat sitt verksamma lif.
Bland de anföranden som förekommo i kan1rarne i denna
fråga synes oss ett af hr Oasparsson här förtj ena att omnämnas, enär det anger ett nytt uppslag, en ny utväg att lotsa
försvarsfrågan ut ur kompromissens orena skärgård. Följande
statsutskottets fingerv'isning om utredning af en lämplig proportion mellan landt- och sjöförsvaret, med hvilken utredning
utskottet likväl ej ansåg nödigt att vidare befatta sig, hade
talaren medelst den komparativa metoden, eller genom att
studera statistiska uppgifter rörande olika europeiska länders
försvarsbudgeter i förhållande till folkmängd och areal samt
rörande deras marinbudbo·eters förhållande till armebudrreterna
b
'
trott sig finna en utväg att, under afvaktan på skatteväsendets
ordnande, om ej definitivt lösa försvarsfrågan, åtminstone rädda
den från att ytterligare invecklas och kanske förqv afvas af
kompromissens allt inkräktande rötter samt att bestämma en
ungefärlig norm för land- och sjövapnens andel af försvars-
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budgeten, på det att flottan ej måtte tvingas till stillastående
under det man afbidade ett antagligt förslag till armeorganisation. Resultatet af hr C:s statistiska studier blir, att Sveriges försvarsbudget, utgörande omkring 30 millioner kronor,
indelningsverket inberäknadt, för närvarande ej kan uppbringas till högre belopp än 34 a 35 millioner, en siffra som bra
nära öfverensstämmer med den af de parlamentariska komiteerna 1882 fixerade budgeten.
Talaren framhöll vidare olägenheten af att ej bestämma
en åtminstone ungefärlig proportion emellan arme- och marinbudgeterna. År 1871 hade K. :M:t begärt 17 mill. för armen,
1875 äskades 30 mill., hvartill man säkert nödgats lägga ännu
2 a 3 mill. ifall härordningsförslaget blifvit antaget. För att
flottan under dylika fluktuationer ej måtte alltför styfmoderligt behandlas och negligeras, vore det derföre önskligt att på
en eller annan väg omgärda vapnet med ett skyddande råmärke. I sjöfartsidkande länder, såsom Norge, England, Holland och Danmark, utgjorde anslagen till sjöförsvaret resp.
53 s 42 4 41 4 och 34 6 procent af hvardera landets försvars'' ''hvaremot
'
'
budget,
procenten
i Sverige, hvilken 1772 befans
vara 37,s, nu nedgått till 25,2. Skäl saknades sålunda ej för
det antagande, att ett lämpligt förhållande mellan de båda
delarue af försvaret uppnåddes, om man beräknade för armen
67 % och för flottan 33 % af hela försvarsbudgeten.
På grund häraf ansåg hr C. att hvarken omsorgen för
landets tillgångar eller för landtförsvarets definitiva ordnande
rimligtvis borde hindra riksdagen att bevilja de 8 mill. K. M:t
begärt för flottan.
Den proportion emellan försvarets delar, hvartill hr C.
sålunda kom på empirisk och komparativ väg, tro vi för vår
del väl skulle bestå en militärsk granskning, ehuru en opartisk sådan ej varit lätt att åstadkomma, sålänge de högt sväfvande ideerna, att hufvudsakligast genom vidt utsträckt allmän värnpligt betrygga landets oberoende ännu voro förherskande.
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Om riksdagen hade tagit hr Oasparssons kloka och praktiska förslag i närmare öfvervägande och uppfört %-delar af
då varande försvarsbudget såsom ordinarie anslag till armen
samt den återstående 1/ 3 -delen på flottans ordinarie stat, förbehållande sig att vidare för hvar gång pröfva, hvad som
framdeles kunde komma att af K. M:t äskas på extra stat, så
föreställa vi oss, att både landt- och sjöförsvarsfrågorna derigenom kommit i en ojemförligt bättre ställning än som för
närvarande är fallet. Så länge både K. M:t och riksdagen
sorgfälligt undvika att klart definiera hvardera statsmaktens
ansvar för och befogenhet att taga del uti försvarets ordnande
samt uppskjuta att utstaka gränserna för de ekonomiska och
för de militära faktorernas berättigade inverkan på detsamma,
så länge arme och flotta nödgas existera på oberäkneliga ynnestbevis och derigenom frestas att betrakta hvarandra såsom
rivaler om desamma, är det knappast tänkbart, att någotdera
af de båda vapnen skall kunna utveckla sig till en verksam,
sjelfständig och kraftfull lem uti försvarsorganisationen.
(Forts.)

-
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Äro bestämmelserna i Kongl. Maj:ts förnyade
nådiga förordning angående Inad å fartyg iakttagas böt· till
undvikande af ombordläggning at' den 31 Mars 1880 tydliga
eller kan, genom olika uppfattning af desamma, fara för fartygs sammanstötning uppstå~*)
Sedan: den, på alhnänna internationella bestämmelser grundade nådiga förordningen, angående hvad å fartyg iakttagas
bör till undvikande af ombordläggning, den 1 September 1880
blef gällande, hafva såväl i fl era utländska tidskrifter som isynnerhet i "Norsk 'ridskrift for Sovrnsen" dessa bestämmelser,
och särdeles § 23 uti dem varit föremål för liflig diskussion.
Då såväl menniskolif som värclerik egenclom är beroende
af tolkningen i dessa föreskrifter och beskaffenheten af de uti
dem aribefalda ljus- och ljudsignaler, anser jag mig i eg~nskap
af föredragande i 5:te vetenskapsklassen böra inför K. Orlogsmannasällskapet dels redogöra för de olika åsigter i frågan,
som gjort sig gällande, dels ock framställa några egna b etraktelser öfver densamma.
Uti norska tidskriften afhandlas hufvudsakligen föreskrifterna i förenämnde § 23 och omnämnes bland annat ett vid
svensk domstol afclömdt mål rörande sammanstötning emellan
ett ång- och ett segelfartyg äfvensom den tolkning man härvid gifvit åt föreskrifterna, nemligen elen, att det fartyg, som
är pligtigt att behålla sin kurs, uneler inga omständigheter får
frångå denna, t. o. m. om det mötande fartyget, utan att visa
nårrot tecken till att hafva observerat faran, stäfvar rätt på
b
detsamma, och tillägges, att domstolarue stödja denna tolkning på framstående sjöofficerares utlåtanden.
-:::) Föredrag i K. Örlogsma nnasäll skapet af kapten F. L ennman.
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Med ogillande af en sådan tolkning framhålles i den norska tidskriften att man i § 23 sätter allt för stora prof på
kallblodighet och sinnesnärvaro hos den passiva parten d. v. s.
den, som enligt § 22 skall bibehålla sin kurs. Denne skall
nämligen helt och h ållet förlita sig på, att den mötande håller
undan, och får först när omedelbar fara är å färde uppträda
aktivt.
En artikelförfattare anför härom:
"I stället för att bestämmelserna borde tydligen och klart
angifva, huru j ag skall bära mig åt, pålägger den mig att
handla i kompaniskap med den förste jag möter på min väg.
· Detta kan gå an, då jag är i det lyckliga tillfälle att vara
elen aktiva parten, men n är bestämmelserna anbefalla mig vara
elen passiva, clå skall jag anförtro mitt fartyg, min borgerliga
ställning, mitt eget och manskapets lif i händerna på en person som j ag aldrig sett, icke kan få tala med, ja, mången gång
ej vet hvad nation han tillhör, detta är i sanning ganska hårdt.
J ag kan ej för eställa mig att detta kan vara en riktig princip.
Man har också rik erfarenhet af att en sådan tillit icke är den
rätta.
För min del har jag alltid gjort motsatsen, och betraktar
hvarje mötande fartyg med största misstänksamhet med hänsyn till dess manöver. Kommenderar jag en ångbåt och skall
t. ex. passera en kryssande jakt, är jag alltid förberedd på, att
den sk all stagvända rätt framför bogen, för att j ag skall gå
öfver h onom och skaffa h onom ett nytt och bättre fartyg, och
möter j ag en ångbåt, föreställer j ag mig, att der antingen :finnes ingen på kommandobryggan , eller en ung tredje styrman
som icke har en aning om styrningsreglorna."
Efter uppgifvande af exempel på huru en befälhafvare
misste sin befälsplats, derför att h an till åtlydnad af bestämmelserna i § 22 bibehöll sin kurs och ej försökte att i tid
undvika ombordläggning, fortsätter samma författare:
"Med h änsyn till § 23 tror jag derför, att man icke kan
döma den passiva parten till ansvar, om han alltför snart :finT idskr. i

~ji;r,

/8.'\.i
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ner att fara för samman stötning är öfverhän gande, och derför
anser sig hafva rätt att handla efter denna paragraf . Annars
blifver ju paragraf en menings lös och utan nytta, och som medlem i en sjörätt skulle jag aldrig anse ett sådant handlingssätt af den passive, som någon ursäkt för den aktiva parten
med mindre det blef tydligt bevisadt:
l:o ) att den aktiva parten i god tid gifvit tillkänna , huru
han ämnade manövrera ;
2:o) att han icke kommit närmare inpå elen passiva parten än nödigt var;
3:o) att han, om farvattn et tvingade honom att gå nära,
med ångbåt hade saktat farten och var klar att stoppa; och
4:o) att den passives manöver var till den grad obegripl ig,
att den skulle kunna förklaras gjord med afsigt, eller som bevis på så stor okunnig het, att han icke var vuxen sin plats
som ·befälhaf vare.
I annat fall anser jag sättet att gå tillväga och diskussionen om den passives manöver såsom advokatk nep, hvarmed
den aktiva parten vill ·afieda uppmärk samhete n från sin äfventyrliga manöver och kasta skulden på den andre."
I hufvuclsaklig öfverensstämmel se härmed anför en annan
författar e, att den passiva parten bör skyddas, derest han g enom den aktives uraktlåtenhet att i tid gifva sin manöver
tillkänna drifves att handla i förtid eller förrän oundvik lig
fara var för handen.
Återigen andra anse att bestämm elserna måste hållas i
helgd, och att den passiva parten måste bibehålla sin kurs,
intill oundvik lig fara förefinnes. Bland annat anföres såsom
skäl härför, att det n og kan gå an att i vackert väder i tid
visa · sin manöver , men förhållan dena gestalta sig helt annorlunda om natten eller i disigt väder i ett farvatten med många
's eglare, då det ej kan vara riktigt att genast lägga rodret ombord i samma ögonblic k en lanterna synes. Genom en sådan
obetänksam manöver skulle man för framkall a fara än undgå
den. Dessa senare förm ena de1·emot, att den passiva parton
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ej bör ku~na anses skyldig till skadan, om han dröjt för länge
med att tillämpa § 23.
Den allmänn aste uppfattn ingen bland sjörättsm edlemma rne
i alla länder (Sverige undantag ande) anföres vara, att bestämmelsen i § 22 måste gälla intill öfverhän gande fara är för
handen.
Då det kan vara af intresse att känna åsigtern a hos en
person, som mer än de flesta bör anses förtroge n med ämnet
vill j ag här uppläsa följande ur ett bref från "Proctor to th~
Lords Commissioners of the Admiral ity" i England :
"Med afseende på vårt samtal i dag angåend e tolkning en
af § 22 i styrning sreglerna , hvilken har följande lydelse : "När
enligt föreståen de bestämm elser det ena af två fartyg är skyldigt att hålla undan, skall det andra bibehålla sin kurs" ' är
.
mm bestämd a åsigt, att ett fartyg är berättiga dt, när det ser
fara för ombordl äggning vara öfverhän gande att förändra sin
kurs för att om möjligt undgå en samman stötning eller minska våldsam heten af densamm a.
Denna uppfattn ing har vid åtskillig a tillfällen blifvit stadfästad vid engelska domstola r - - - - Vidare, om fara för ombordl äggning uppstår genom felaktig manöver af det fartyg, som var skyldigt att hålla ltndan, och det andra fartygets befälhaf vare under fruktan · för
en samman stötning utför en otvetydi gt oriktig manöver , har
appellat ionsrätten i detta land förklarat , att han icke kan
blifva ansvarig derför, då utförand et af en felaktig manöver
icke vid alla tillfällen kan tillräkna s vårdslös het ' enär omstän.
digheter na, hvari en person blifvit försatt genom. en annans
felaktiga handling , härvid äfven måste tagas i betrakta nde.
Det gifves många andra tillfällen , hvilka icke blifvit inregistrer ade, men vid hvilka ofvan anförda åsigter upprepa de
gånger stadfästa ts, och är det i öfverensst ämmelse med detta
lands lag intet tvifvel om, att ett fartyg, nät fara för ombordläggning är öfverhän gande, är berättiga dt att göra hvad det
kan, för att undgå samman stötning , men om det under fruk-
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tan för en öfverhängande fara gör fel, är det derför icke alltid
klandervärd t."
I allmänhet synes man öfverensstämm a i den tolkning af
författningen, att den passiva parten skall, intill dess öfverhängande fara är för handen, hålla sin kurs, men man är af
olika mening rörande tidpunkten, då sådan fara bör anses vara
för handen.
Huru förhållandena vid sammanstötnin gar kunna bedömas,
och huru stor vigt som fästes vid att bestämmelsern a i § 24
noga iakttagas, synes af följ ande domslut införda i den norska
tidskriften:
Vid ett rätterrån asmål i Norge blef den ena parten ålagd
b
b
betala hela skadan, enär det ansågs upplyst, att behö-rig utk"k
1
icke hållits på det fartyg, som tillhörde nämnde part, o_ch
lärer vid detta tillfälle domstolen icke en gång ansett nöd1gt
anställa vidare undersökning om öfriga omständighete r vid
sammanstötnin gen; och vid en amiralitetsrätt i England utföll
domen i ett sammanstötnin gsmål emellan en ångbåt och ett
segelfartyg sålunda, att segelfartyget, oaktadt det erkändes att
det ej kunde handlat annorlunda med afseende å manövern,
blef förklaradt skyldigt, emedan föreskrifterna angående beskaffenheten af det misthorn, som begagnats, ick.e blifvit följda.
§ 12 i bestämmelsern a föreskrifver nemligen: "Angfartyg skall
vara försedt med ångh vissla - - - och segelfartyg med en
stacrkt ljudande mistlur, hvars ljud frambringas genom blåsbälg eller annan mekanisk inrättning, äfvensom med en starkt
ljudande klocka" - - ·Den mistlur, som begagnades å segelfartyget, var en vanlig lur att blåsa uti, men , oaktadt det erkändes att luren hörts
så länge ombord på ångbåten, att maskinen i god tid kunde
blifvit stoppad, förklarades likväl segelfartyget skyldigt, derföre att mistluren icke hade varit sådan, som föreskrifvits .
Huru försigtig en befälhafvare än må vara i iakttagandet
af' reglementeTad e bestämmelser, så kan dock förhållanden på
sjön ibland inträffa, då mer än vanligt skarp iakttagelseför-
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måga och sinnesnärvaro erfordras för ett hastigt uppfattande
af det mötande fartygets läge och bestämmande af egen manöver. Den nu gällande förordningen synes mig snarare hafva
försvårat än underlättat denna belägenhet, och att i dylika
fall det varit lämpligare för begge parterna, om den gamla
regeln "babord med rodret" - eller nuvarande kommandoord
"styrbord hän" - fortfarande varit gällande, d. v. s. att, såvidt möjligt är, alltid taga den mötande om babord, dock med
iakttagande att "samma sken eller samma sida bringa klart".
Sammanträffa ndet eller stunden då fartygens ställning till
hvarandra först tydligt uppfattas, kan blifva så ögonblickligen
före handlingen till und vikandet af ombordläggnin gen, att något tidsmoment ej finnes för att öfverlägga med sig sjelf om
rodret skall läggas styrb ord eller babord, eller om den part,
som skall behålla sin kurs, har rättighet att kasta sig inpå
föreskriften i § 23 i förordningen.
H var och en som varit med om att under ogynnsamma
förhållanden passera de stora · stråkvägarne, eller mera trafikerade farvatten, torde nog - förutsatt att h an varit den som
burit ansvaret för fartygets säk erhet - hafva mer eller mindre erfarenhet af huru uppmärksamh eten, och till följd deraf
äfven nervsystemet, kunna vara t ill ytterlighet ansträngda.
Man är t. ex. vid dylika förhållanden under en mörk och
regnig natt med regn och slöslask i ögonen omgifven af lanternor, gröna, röda och hvita, mer eller mindre tydliga såväl
till färg som sken, ibland vilseledd af brottet på en sjö, so m
under mörker vanligen visar ett blekgrönt sken; eller under
tjocka med ånghvisslor och mistlurar ljudande rundt omkring,
förblandande den enas stötar med den andras, under det ånghvisslan eller mistluren på eget fartyg måste minst hvarannan
minut utsända sina bedöfvande entoniga ljud. Under sådana
förhållanden kan äfven den vaksammaste befälhafvare lätt
blifva orsak till en olycka, oaktadt han efter bästa förmåga
och vilja försökt fnllgöra sina skyldigheter. Den som ' icke
varit med vid dylika tillfällen borde beakta detta, och ej tro,
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att det är lika lätt på sjön som vid session sbordet att leta
reda på, efter hvilken § man skall manövr era, och efter mogen öfverlä ggning för eller mot, derefter bestämm a sig. Regeln att förr fria än fälla, såvida icke uppenb ar vårdslö shet
förekom mit, borde derför mera iakttag as vid sjöolyckor.*)
Följand e exempe l på att afseende blifvit fäst vid dessa
förhålla nde, äfvenso m på huru olika tolknin g kan gifvas åt
vissa paragra fer i förordn ingen, torde förtj ena att citeras:
En engelsk rättslär d afgaf, efter en månads studera nde af
akterna i ett samman stötning smål, den förklari ng, att han ännu
icke var fullt säker på huru vederbö rande borde gått till väga,
för att handla i full öfveren sstämm else med "The rules of the
road at sea", och tillägge r: "huru kan man då t änka sig, att
en fartygsb efälhafv are på några minute r skall fatta det rätta
beslute t." Vidare anföres huru vid handläg gningen af ett sjörättsmå l inför tysk domstol, det tagit ett par timmar för rättsledamö terue att rådslå om, hvad befälha fvaren skulle hafva
gjort för att undvik a ombord läggnin gen, hvartill denne haft
endast ett ögonbli cks besinni ngstid, och att likväl alla ledamötern a blefvo af olika tankar. En af dem uppstod då, sägande : "Mina herrar! Då det tagit oss två timmar att öfverväga, hvad befälha fvaren borde hafva gjort på den minut, som
var lemnad honom till att· bestäm ma sig på, kan jag för min
del icke finna att man kan dömrna honom skyldig ."
Flertal et af samma nstötni ngar till sjös torde uppkom ma
antinge n af bristand e uppmär ksamhe t hos den befälha fvande,
dålig utkik, illa skötta eller orätt stäida lantern or, fartygens
för stora fart under tjocka eller mörker , eller ock trotts eller
oförstån d hos den, som det åligger att i tid gifva sin manöver
tillkänn a. Uraktlå tenhet vid sådant tillkänn a.gifvan de har ej
sällan sin orsak deruti, att fartygsb efälhafv are illa upptage r
om den vakthaf vande, förr än öfverhä ngande fara finnes, änvid
173 i sjölagen lyiler: «Nfir sammans tötning sk ett, skall domstolen
öfvermedgaf
tiden
om
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*)

~

--- 159

drar kurs, sak~ar far_t,_ går öfver stag eller minska r segel, för
att vara klar t1ll möJligen behö:flig manöve r.
I Nautica l Magazi ne anföres härom : "Så mycket afseend e
fåstes på farten, isynner het hvad beträffa r postbåt arne, att en
office~·, som har n~g mod att ringa på t elegrafe n eller stoppa
maskme n, anses sasom en nervsva g man, ständig t oroande alla
mennis kor och kalland e dem förskrä mda på däck. Bruket h ar
bl'f .
1 v1t_ att förlita sig på, att med rodret kunna gira undan,
och rmga uppmär ksamhe t fästes vid att i tid stoppa farten
eller minska segel. Fördela rne, som vinnas härvid äro så
ringa i jemförelse med den stora risk man utsätter sig för.
Det fans en tid, när intet skepp passera de engelsk a kanalen
under tjocka eller uneler natten utan att minska segel ' men
.
..
nu a~· man 1 en sådan förvirra nde brådska, att man ej fäster
s1g v1d gamla vanliga försigti ghetsm ått."
I norska tidskrif ten u ttalade :flere artikelf örfattar e den
åsigten, att kompet ensbety gen för att kunna ifrågak omma att
föra befäl å fartyg, borde upptaga vid examen visad fullstän ~ig känn~clom om författn ingen, rörande hvad iakttag as bör
t1ll undvikande af ombord läggnin g, äfvetlsom ·sätten för clesam~as tillämp ande uneler olika omstän dighete r; och påpekas
derv1d, att det engelsk a Board of trade anser det vara af stor
vigt att sökande till befälha fvare- eller styrmansbefattning
undergå r examen uti reglern a för styrnin g och att han anses
böra underkä nnas, om han dervid otillfred sställan de besvara r
en enda fråga.*)
Styrnin gsregle rna i alla länder föreskri fva, att hvarj e fartyg skall under tjocka gå med sakta fart.
ing
'* ) Ut i reglement e för kong!. flot tans skolor är a nb efald t, att und ervisn
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Uttrycket "sakta fart" eller enligt de engelska bestämmelserna "moderate speed" anser man vara allt för sväfvancle och
har derföre föreslagits, att farten skulle bestämmas till vissa
knop, såsom anbefaldt är inom den engelska marinen. För
min del tror jag, det ej vore lämpligt att med de olika fartygstyper, som nu finnas, bestämma en viss fart. D et hufvudsakligaste torde vara, att befälhafvaren har fartyget i sina
h änder, . så att farten genast kan stoppas, h vilket j ag tror
skulle blifva svårt för de stora snabbgående ångfartygen, derest de skulle gå med 5 a 6 knop, enär de, för att en längre
tid kunna gå m ed denna fart, måste låta ångan gå ned, så att
maskinen icke genast kan verka fullt back, eller om de hålla
trycket uppe för påkommande manöver, så måste de ibland
blåsa ut elen öfverfiöcliga ångan , hvarvid mistsignaler från ett
mötande fartyg ej skulle h öras.
Andemeningen med uttrycket "sakta fart", som jag skulle
vilja kalla "lagom fart", har jag tänkt mig vara: att fartyg
ej skall gå med större fart, än att det i tid bör ktmna höra
reglementerad signal, samt i hvarje ögonblick är manöverfärdigt till undvikande af ombordläggning d. v. s. för ångfartyg
att dess maskin ögonblickligt kan slå back och stoppa fartygets fart, och för segelfartyg att ej mer,a segel föras, än att
fartyget med dem lätt och hastigt kan manövreras.
Ett enligt min mening godt förslag är att sidolanternorna
sättas 30 a 40 fot akterligare än topplanternan,
ångfartyg
å
på det att annalkande fartyg af afståndet emellan topp- och
sidolanternor må kunna bedöma det mötandes kurs, och vid
annat, författning ar hvilka med 'jli ma nsyrk et ega ge menskap , h varibland då
nppriiknas fiirordninge n om h vad å fartyg iakttagas b <>r för und vikande af omFör atyrman sklnss e n
bordHiggning, me n betyg fordras hiiri icke vid exa men
finn es derem ot ick e omniimnd någo n undervisning i sagde f<irordning, och likväl iiro styrmän vaktbefiilhafvare å fartyg
Sähast vunnes kunskapen ifdlga, om den j emväl medd elades praktiAk t,
t. ex. derigenom att man1ivrerna öfv>1des med små pj ese r, flirestii llnnd e fartyg,
försedda med sidofiirger i st. f sken. Ett schema kund e då uppgöras för niistan alla intrfiffa nde fall.
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kursförändring genast kunna iakttaga densamma. Vaktbefälhafvar en vore äfven då i tillfälle att från kommandobryggan
förvissa sig om egna lanternor brinna klart.
Äfven syn es mig lämpligt att, i likhet med hvacl brukligt
är å flottans fartyg, då m ötande fartyg icke i tid tillkännagifver sin manöver, väcka dess uppmärksamhet genom kanonskott eller pyrotekniskt sken eller brännare af samma färg,
som lanternan å elen sida der elen senare visas; börande dock
der vid färsigtighet iakttagas, så att skenet ej må syn as öfver
på andra sidan, och då det är föreskrifvet att ett sk en skall
finnas å hvardera sidan, bör brännar en h ållas så n ära lanternan, att icke 2:ne vilseledande sk en uppkomma.
Att på föreslaget sätt vara i tillfälle att gifva den aktiva
parten en purrqvart, skulle alltid inverka lugnande på den
passiva, och säk ert är, att en sådan purrqvart m ången gång
visat sig fördelaktig.
Uti särskilda föreskrifter för sjöfart i svenskt farvatten
finnes anbefaldt, att för bogserande fartyg skallmötande hålla
undan. Det synes mig vara en brist, att dylik föreskrift ej
finn es ibland de internationella bestämmelserna. Någon särskild mistsignal finnes likväl ej anbefald för bogserbåt, men
enligt förordningen skall ångfartyg under gång signalera m ed
ånghvissla, segelfartyg till segels med mistlur, och när det
icke är till segels medelst klockringning. Bogserande fartyg
skall således gifva sig tillkänna med ångh visslan och det bogserade m edelst klockan. Vore det föreskrifvet att det bogserade fartygets signal gåfves omedelbart efter bogserbåtens,
kunde mötande fartygs befälhafvare ej gerna vara villrådig
om h vad han h ade i sin n ärhet. Äfven föreskrift h ärom förutan, t orde sådant förfarande böra iakttagas. I sammanhang
härmed anser j ag mig böra omnämna följande afvikelser från
de internationella bestämmelserna.
Å tnrkiska ;fartyg lärer till signalering i tjocka användas
trumma i st. f. klocka, enär bruk af klo cka för ifrågavarande
ändamål strider mot landets religion.
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I the Nautical Magazine år 1880 finnes intaget ett till
"The Philadelphia Board of Trade" ingifvet förslag, att när
något fartyg i de Förenta Staternas inomskärs farleder nalkas
en trång passage och dess djupgående är sådant, att navigeringsrätten genom en sådan farled är nödvändig för detsammas säkerhet, skall det hafva rättighet att bibehålla sin kurs,
oberoende af sådana fartyg, som ej äro i behof af denna rättighet.
Så berättigadt fartyg skulle föra från soluppgången till
solnedgången på förtoppen en röd väfkula 5 fot i diameter,
uch från solnedgången till soluppgången, om det är en ångbåt,
ett rödt sken ofvan det hvita för om främsta masten, och, om
det är ett segelfartyg, två röda sken, det ena öfver det andra;
det understa minst 20 fot öfver fartygets skrof, • och synligt
minst 10 streck på hvardera sidan om fartygets kurs.
Bogserar ett fartyg ett annat och är någotdera af dem,
på grund af sitt djupgående, berättigadt bibehålla sin kurs,
skall det förra föra ett röclt sken ofvanför tvänne hvita.
H varje fartyg, segel- eller ångfartyg, som nalkas ett fartyg förande förut uppgifna signal, skulle hålla undan för detsamma, och, om detta fartyg bogseras eller är en ångbåt, lemna
miclten af farleden fri för detsamma.
Huruvida förslaget blifvit antaget såsom lag omnämnes ej.
Det engelska sällskapet "Society of Arts" tillsatte 1883
en komite för att afgifva betänkande angående sammanstötning af fartyg i tjocka.
Komiten inbjöd personer, som voro intresserade af ämnet
i fråga, att inlemna upplysningar och förslag, men af 69 insända förslag ansåg komiten sig icke kunna tillstyrka något
system framför de andra.
Nästan alla dessa förslag på11ekade önskvärdheten af ett
signalsystem i tjocka. Komiterade ansågo, efter särskild behandling af denna fråga, att införandet ombord å handelsfartyg af ett internationelt signalsystem skulle snarare förorsaka förvirring och olyckor än förekomma de senare, för det
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första, emedan svårigheten att gifva signaler i tjocka är ganska stor, och för det andra, emedan fara är, att införandet af
ett sådant system skulle åstadkomma en inbillad säkerhet och
uppmuntra att gå med för stor fart under farliga omständigheter.
Det enda tillfälle när signal skulle vara lämplig, ansåg
man vara vid in- och utgåendet af en farled.
Deremot ansåg korniten önskligt, att signalhornens styrka
förökades och att användning af siren blef allmän för alla ångbåtar.
Det allmänna intrycket af från de stora ångbåtsrederierna,
deras direktörer och kaptener afgifna yttranden och förklaringar sammanförde korniten sålunda:
"Våra bolag äro i stånd till att bygga första klassens fartyg med stor fart och manöverduglighet, fullkomliga i allt
hvad beträffar deras utrustning, lanternor, sirener m. m. Vi
kunna gifva hög af-löning för att förskaffa oss de bästa kaptener och stora utvalda besättningar. Den nuvarande lagen
är oriktig, icke sjömansmessig, och mera egnad att åstadkomma sammanstötningar än att förekomma dem, icke dess mindre, låt lagen vara som den är. Men hvarför? Några kaptener svara härpå oförstäldt, andra gifva undvikande svar.
Det borde finnas två lagar (vi veta att det är omöjligt), en
för fartyg lika våra, med stor fart, fullkomliga i manöverfärdighet, väl utrustade, förda af befälhafvare med framstående duglighet och stor erfarenhet, med skickligt underbefäl
samt utvalda besättningar o. s. v.; sådana fartyg borde icke
vid något tillfälle af lag hindras att framgå med full fart;
men långsammare, mindre manöverfärdiga fartyg, mindre väl
förda och bemannade, äro mera i vägen, om de i tjocka gå
med full fart, och derföre borde det för dem, theoretiskt sedt,
finnas en särskild lag, som anbefalde icke allenast att sakta
farten, utan äfven att ligga stilla och endast signalera sin
ställning. Det är farligare för dem sjelfve och oss, om de i
tjocka äro under gång1 hvarför ock några af dem, inseende
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detta, verkligen stoppa maskin. Med få ord: Vi måste bryta
lagen eller ock skola vi mista vår plats, och vårt rederi skall
gå miste om last, passagerare och post. När det nu icke kan
blifva två lagar, en för våra och en för andra fartyg, så föreelraga vi "status quo" och finna oss i de obehagligheter, som
kunna träffa oss i händelse af sammanstötning."
Af förestående förklaringar och öfriga upplysningar, som
vunnos vid de undersökningar som af korniten verkstäldes,
framgick att man i allmänhet bröt mot lagen och i rum sjö
gick med full fart.
Trenne förslag ansågs derför föreligga lagstiftningen :
l:o) att bibehålla status quo;
2:o) att göra straffen för brott mot lagen bestämdare och mera
afskräckancle, samt att tydligare bestämma ordet "sakta
fart", t . ex. t ill 6 knop eller den långsammaste fart h varmed fartyget kan styra, derest denna fart öfverskricler 6
knop; och
3:o) att ändra lagen och befria befälhafvaren från att i rum
sjö gå med sakta fart, samt låta den nuvarande lagen endast gälla trängre farvatten, hvarmed då skola menas farvatten liggande inom 50 minuter från land.
Korniten fann skäl mot hvarje af dessa förslag. Den drog
likväl icke i betänkande att uttala, såsom den allmännaste
åsigten bland de komiterade, att bibehållarrdet af "status quo"
i>kulle möta minl'lta motståndet, men, utan att för närvarande
gifva något bestämdt yttrande, var komiten mera för det tredje
än det andra förslaget.
Korniten fann det icke vara någon fara vid att lemna
öppna sjön fri, och följden af det senare förslaget såsom lag
blefve antagligen, att befälhafvare kommande under tjocka
från öppna sjön till trängre eller inom 50 minuter från land
belägna farvatten, skulle föröka sin färsigtighet och fördubbla
utkiken, emedan om de då icke stälcle sig lagen till efterrättelse, och en sammanstötning med förlust af menniskolif inträffade, en jury skulle, i betraktande af att denna förändring

af lagen vore mera öfverensstämmande med elen allmänna meningen, icke draga i betänkande att döma till fullt straff för dråp.
För närvarande är det så allmänt att i tjocka gå med full
fart i rum sjö, att det är troligt, att ingen jury skulle döma
någon derför skyldig.
Skulle detta förslag blifva antaget och sakta fart endast
anbefald i farvatten inom 50 minuter från land, så skulle antagligen denna lag af rederierna, befälhafvarne m. fL anses
såsom bättre och i alla hänseenelen mera rimlig än den närvarande, hvarföre man skulle mera ställa sig densamma till
efterrättelse. Väl skulle fartyg fortfarande i trängre farvatten
gå med större fart, sammanstötningar med förlust af menniskolif skulle äfven inträffa, men hela denna fråga skulle rycka
ett steg framåt och den offentliga meningen skulle blifva förberedd på ytterligare förändringar, derest sådana funnos nödvändiga.
För närvarande finnes ingen som bryr sig om huruvida
lagen brytes, undantagandes vid sammanstötningar, men om
den föreslagna förändringen blef gjord, skulle det bevis, som
loggboken vid resans slut företedde, vara tillräckligt för att
döma befälhafvaren till böter, hvilket alltid skulle göra sin
verkan, isynnerhet om böterna höjdes vid förnyade förseelser.
Betänkandet, här i korthet omnämndt, infördes i the So~
ciety of Arts tidskrift och blef af amiral Ryder sedan föredraget i "The Royal United Service Institution". Under den
diskussion som härvid fördes, framhölls:
att om man äfven hitintills icke har kännedom om att
sammanstötning inträffat i öppen sjö, så kan man derför icke
med säkerhet säga, att fartyg, som nu spårlöst försvinna, icke
genom sådan olyckshändelse gått förlorade;
att med nu gällande föreskrifter större uppmärksamhet
och bättre utkik hålles, än · om ingen inskränkning i farten
vore anbefald;
att oaktaclt man ej kan särskilja elen ena tjockan från elen
andra, så försvagas ljudet i tjocka ibland betydligt, under det
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ljudet vid ett annat tillfälle förökas, äfvenså kan man ibland
icke bestämma från hvilket håll ljudet kommer.
Såsom exempel på huru vilseledande kurssignaler i tjocka
under dylika förhållanden kunna vara, anfördes ibland annat
följande:
Af tvenne ångfartyg styr det ena Ost, det andra V est,
båda genom signal gifvande sina kurser tillkänna. Å båda
fartygen har ljudet uppfattats komma rätt för ifrån, hvadan
båda enligt föreskrift gira styrbord hän; men nu är verkliga
förhållandet, att i st. f. rätt förut, hade de hvarandra på styrbords bog, och sammanstöta.
Vidare framhölls: att man i tjocka ibland kan se topparne på ett passerande fartyg, utan att se sjelfva fartyget;
likaledes från en båt vid sidan se det mötande fartyget utan
att det är synligt från däck; - tjockan håller sig ibland omkring 20 fot hög och kommer ej vattnet närmare än cirka 10
fot; en utkik på toppen eller på de nedersta fallrepsstegen kan
således ofta se det mötande fartyget, oaktadt man icke ser det
från kommandobryggan - äfvensom att ett fartyg mötande
tjocka bör gifva signal, innan det inkommer i tjockan.
Jag bör nu icke längre taga sällskapets tid och uppmärksamhet i anspråk utan afslutar mitt föredrag med följande
tänkespråk af en engelsk sjöofficer:
From the sound of a fog-signal don't turn away.
If you hear it ahead of you, there let it stay.
If the sound of it tell you, that you should keep clear.
Your helm should be moved, so that towards it you steer,
But to one great maxim give vigilant heed.
You can never be wrong in reducing your speed.
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Om utprickningen i svenska farvatten.
För ett härnedan intaget, af ångfartygsbefälhafvaresällskapet i Stockholm insändt anförande i frågan om utprickning af
de svenska farvattnen lemna vi med nöje plats i tidskriften,
icke ensamt derföre, att vi gerna begagna hvarje tillfälle, som
erbjudes att genom tidskriften få gifva uttryck åt den erfarenhet och sakkännedom i sjöfartsförhållanden i allmänhet,
som finnas inom vår handelsmarin, utan äfven särskildt emedan vi li:fligt intressera oss för att elen afhandlacle frågan
erhåller all elen belysning och utredning dess vigt kräfver.
Utan tvifvel bör man i våra talrika, inomskärslederna li:fligt
trafikerande, passagerareångbåtar hafva varit i tillfälle att förvärfva sig elen rikaste erfarenhet om fördelame och bristerna
i vårt utprickningssystem, och de åsigter i frågan, som i ångfartygsbefälhafvaresällskapets anförande uttryckas, synas oss
derföre vara väl förtjenta af uppmärksamhet.
Enär emellertid ångfartygsbefälhafvaresällskapets uppsats
har föranledts af de förslag och yttrande i frågan, som blifvit
till K. Örlogsmannasällskapet afgifna och i tidskriftens 6:te
häfte för sistlidet år varit införda, hafva vi ansett oss böra
förutskicka n ågra ord.
K. Örlogsmannasällskapet, hvarinom denna för sjöfarten
vigtiga angelägenhet och i densamma afgifna förslag och yttrande varit föremål för meningsutbyte, har icke funnit lämpligt att offentligt uttrycka någon opinion i frågan, åt hvilken
tydligtvis vederbörande styrelsemyndighet redan egnat allvarsam uppmärksamhet och omsorg, men då vi nu blifvit satta
i tillfälle att från protokoll8l·na vid sällskapets sammanträden
den 12 Januari och 4 Februari el. å. omnämna de åsigter i
frågan som inom sällskapet uttalats, vilja vi icke underlåta
att korteligen angifva dessa:
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Inom sällsimpet rådde vid frågans behandling ingen meningsskiljak tighet derom, att nuvarande utprickning ssystem
för etedde brister, men ansågos dessa icke vara af beskaffenhe t
att påkalla ett nytt utprickningssystem; de påpekade ofullständighete rna syntes kunna afhjelpas genom utveckling och
förbättring af det bestående. Allmänt uttrycktes den åsigt,
att ett sådant tillvägagåen de vore så mycket mera önskvärdt,
som hvarje principiel ändring af utprickning en utan tvifvel
skulle, åtminstone till en början, verka störande och till och
med innebära fara för trafiken i våra farleder.
I afseende å sättet på hvilket nuvarande pricksystem
skulle kunna förb ättras, yttrades något skiljaktiga meningar,
men dessa voro dock i hufvudsak icke mycket afvikande från
de som i komitemdes yttrande framstälts.
Väl framhölls och erkändes, att, om det endast gällde att
betrygga ett ångfartygs framgående i en i kortet utmärkt
farled, det skulle vara enklast och för trafiken beqvämast att
beteckna farleden, oafsedt dess större eller mindre krökningar,
med ett slags prickar att lenmas om styrbord och med ett
annat slag att lenmas om babord vid färd ena hållet och således på motsatt sida vid färd andra hållet, men, med hänsyn
till de så ofta i våra skärgårdar förekomma nde leder som göra
stora krökar, mötas, förenas och åter skiljas, ansågs, att ett
konsegvent tillämpande af sådana grunder skulle möta svårigh eter och blifva vanskligt, särskildt för segelfartyg, som kryssa
i dylika farleder.
Principen att prick alltid oförtydbart bör utvisa i hvilken
riktning från densamma grundet är beläget, blef derföre den
inom sällskapet allmänt omfattade. Med hänsyn till den vitsordade erfarenhete n att nuvarande slätpricken under vissa förhållanden är svår att på något afstånd upptäcka samt att ruskan på qvastpricke n lätt förstöres, enade man sig i den åsigten att i stället för dessa prickar fördelaktiga re vore att använda prickar med olika topptecken, hvarigenom angafs riktningen af grundet från pricken.
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Derjemte uttalades den åsigt, att prick för grund vid farled jemväl bör, beroende af hvilken riktning som är farledens
hufvudsakli ga, utvisa på hvilken sida pricken bör lemnas samt
'
att .detta bör utmärkas genom prickens färg, äfvensom att
grund som ligger vid föreningen af två eller flera farleder bör
med särskildt prickmärke utmärkas.
Dessa åsigter skilja sig väl i vissa afseenelen från dem
som i här nedan intagna anförande blifvit uttryckta af ång~
fartygsbefälhafvaresäll skapet, inom hvilket helt naturligt mera
uteslutande tagits hänsyn till den lifliga ångbåtstrafi ken och
dess kraf, men oss synes, att de af K. Örlogsmann asällskapet
uttryckta åsigterna väl inrymma ett afhj elpande af de anmärkta ofullständig heterna i nuvarande utprickning , utan att
principielt rubba denna, hvilket vi anse vara af stor vigt.
Alla sjöfartsidka nde och för sjöfarten intresserade vare
sig deras verksamhet och intresse mera direkt tages i a~språk
för de örlogsmarit ima eller för de handelsmar itima förhållandena, hafva ju i förevarande afseende samma önskningsm ål
nemligen navigeringe ns möjligast bästa betryggand e i vår~
farvatten. Om också meningarue under sträfvandet för detta
mål något förgrena sig, liksom vissa af våra farleder så äro
'
vi vissa om att - liksom så många af dessa återförena sig
enas.
- åsigterna om deras bästa utprickning äfven skola
Efter dessa uttalanden lerona vi ordet till det aktade
ångfartygsb efälhafvare sällskapet :

.

Till redaktionen af Tidskrif't i Sjöväsendet !

Uti tidskriftens sjette häfte nästlidne år förekommer en .
uppsats "Om svenska flytande sjömärken" , innehålland e dels
ett af kaptenen i kongl. flottan C. W. B::eckström uppgjordt
förslag till nya bestämmels er för dylika märkens beskaffenhe t
och sättet för deras utläggning och dels ett yttrande öfver
samma förslag af för detta ändamål af K. Örlogsmann asällskapet utsedde komiterade jemte ett af samma komiterade
uppgjordt ytterligare förslag. Med anledning af denna uppT idskr. i sjöv. 188!i
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sats, anhåller ångfartygsbefälhafvaresällskapet, som tagit del
af de framstäida förslagen, att i Eder ärade tidskrift plats
måtte beredas för följande anförande:
Begge de ofvan omnämnda förslagen skilja sig i väsen.t lig ·
grad ifrån nu gällande pricksystem, hvilket sedan långliga
tider varit tillämpadt å de vidsträckta farlederna inom våra
skärgårdar samt är väl kändt och inlärdt såväl af den talrika
kustbefolkningen som af kustfartygens befäl och besättning.
Det torde derföre vara skäl att väl betänka sig, innan man
omfattar ett helt och hållet nytt system som kräfver tid att
inlära och knappast kan blifva bättre än det nu använda, om
endast detta i någon mån reformeras.
Vårt nu gällande pricksystem, som antagligen varit tilllämpadt ett eller annat århundrade, har nemligen den stora
fördelen att vara synnerligen enkelt, enär det egentligen endast består af 2 slags prickar, slät- och qvastprickar. Krysspricken, som förekommer mindre ofta, är antagligen en förbättring af senare datum. Någon gång förekommer äfven
flaggprickar, hvilken betyder att en omkastning af prickar
egt rum, så att om t . ex. qvastprickarne förut varit till höger,
så komma de, sedan flaggpricken passerats, till venster. På
senare tider har dock systemet blifvit utveckladt genom användande af bojar, 7conpriclca7·, remmare, hvilka åtskiljas genom
('ärgen, de äro röda eller svarta, och utsättas vid grund, som
äro belägna utanför kusten, eller vid svårare grund inomskärs
å större fjärdar, eller der stark trafik eger rum.
Under tidernas lopp har visserligen en och annan grund.stötning inträffat till följd af systemets ofullkomlighet, men
dessa olyckor hafva icke varit af nog stor betydelse att framkalla en opinionsyttring. I likhet med kapten B:oeekström
anse· vi dock, att pricksystemet lider af åtskilliga brister,
h vilka böra om möjligt afhjelpas, ehuru vi ej kunna helt och
hållet gilla de i tidskriften synliga förslagen.
Vårt lands inomskärsleder äro af större betydelse än n ågot annat lands i Europa. I allmänhet böra dessa leder ej
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befaras utan lotsbiträde, såvida icke fartygsbefälhafvaren sjel:f:
känner farleden. Vid alla utprickade farleder eller s. k. lotsleder äro lotsstationer inrättade och fördelade så, att ett fartyg, hvarhelst det må befinna sig, kan förses med lots för den
inomskärsled, fartyget har att passera. Det bör således icke
gerna ifrågakomma att en fartygsbefälhafvare sättes uti det
mindre angenäma predikamentet att nödgas endast med tillhjelp af kortet, sjelf lotsa sitt fartyg genom en för honom
alldeles obekant farled. Det pricksystem, som begagnas vid
inomskärslederna, ,behöfver derföre icke ega den grad af fullständighet och noggrannhet, som skulle vara nödvändig derest
man af detsamma fordrade, att en med farleden helt och hållet
obekant befälhafvare skulle, på egen hand, kunna leta sig fram
genom densamma. Deremot torde såsom föreslagits ett ·system,
hvilande 'p å den principen, att sjömärket bör angifva grundets
läge från detsamma, samt med sjömärken af sådan beskaffenhet att de kunna väl särskiljas ifrån hvarandra samt upptäckas på större afstånd, vara att rekommendera vid utprickning
af grund som äro belägna i öppna sjön antingen ensamma
eller vid kusten. Utomskärs gående fartyg, vare sig på ingående eller då de af tillfälliga anledningar närmat sig kusten,
påträffa ju ofta bojar eller prickar, utan att ega tillgång till
biträde af lots eller annan med kusten bekant person, Det
är derföre angeläget, att just · sådana sjömärken framför andra
äro så beskaffade att något misstag om grundets läge i förhållande till pricken ej bör ifrågakomma och att dy·l ikt märke
ej kan tagas för ett annat å samma del af kusten. Och ännu
större betydelse får naturligtvis ett dylikt system, om det kan.
blifva . internationelt.
Ett nytt förslag till utprickning torde derföre böra omfatta tvänne särskilda system, det ena för grund i öppna sjön
och det andra för grund i och vid inomsk.ärsled.
Beträffande utprickning af grund i öppna sjön, torde hvilket som helst af de i tidskriften förekommande förslagen vara
dertill lämpligt. Vi anse dock att det förslag som antages
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borde fullständigas med den föreskriften, att prickarue eller
bojarne, der så ske kan, märkas antingen med grunde~s na~n,
initialer till namnet eller nummer samt att samma 1genkanningsmärke återfinnes i kortet.
. ..
I afseende på utprickning af inomskärsled anse Vl . slat~
och qvastprickar vara fullt lämpliga med den föränd~mg l
deras användning, som vi här nedan föreslå. D essa pnckar,
som för ett par tiotal år sedan voro låga och lutande s~mt
hade ett eländigt utseende, kunna numera på längre afstand
varseblifvas, äro af större dimensioner, upprättstående och
h o··ga ·samt målade ' h vilket förut icke var förhållandet,. om
man undantager prickarue inom några vissa lotsfördelnmg ar
t. ex. V esterviks fördelning, der de i alla tider varit mönstergilla. Enligt nu gällande grunder för farleds utprickning skall
som bekant såsom allmän regel iakttagas, "att prickar, som
böra leronas på norra eller östra sidan af farleden, utmärkas
medelst en qvast i öfra ändan, samt att de, som skola leronas
på södra eller vestra sidan af farleden, äro slä~a". ':'id tilllämpning af denna utprickningsre gel inträffar 1 krokiga. farleder att man på samma sida om fartyget får än qvastpnckar
och ~n slätprickar hvilket för dem, som icke riktigt känna
'
. k
farleden, är förvillande.
Enligt denna regel utmärker pnc
en
egentligen endast grundet, vid hvilken den står, oberoende af
dettas läge på ena eller andra sidan af farleden. Såsom exempel huru prickarue omkasta från högra till. venstra sidan af
en farled eller tvärtom, må anföras, att v1d passerandet af
skärgårdsleden ifrån Sandhamn till hufv~dstaden ~a~ m~n
qvastprickar om styrbord ända till K~dJupet; denfran t1ll
norra W axholmsfj ärden får man qvastpnckar om babord, och
efter passerandet af sundet mellan fästningen och W axholms
stad åter om styrbord samt straxt derefter, sedan Waxholms
södra fjärd passerats, ånyo om· babord, hvilket fortfar genom
Tenösund till Furuhålet, der man får en qvastprick på hvardera sidan. På det korta afst åndet af 4 naut. mil har således
en omkastning af qvastprickarne från farvattnets ena sida till
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den andra egt rum fyra gånger. Denna olägenhet, som är en
följd af nu gällande utprickningsre gel, enligt hvilken grundprickarue skola sättas i ett visst väderstreck i anseende till
farleden skulle helt och hållet försvinna, derest utprickningssystemet ändrades derhän, att qvastprickar skulle uteslutande
användas för att utmärka grunden vid en farleds ena sida och
slätprickar för de vid den andra sidan belägna. N ågot misstag om en pricks betydelse borde derefter ej gerna komma
ifråga; ty då man väl en gång börjat med qvastprickar på
ena sidan, så hade man, oaktadt farledens krökningar, endast
att fortfarande lerona alla qvastprickar på samma sida.
Utan att vilja framlägga något fullt genomtänkt och utarbetadt utprickningssy stem, tillåta vi oss att här nedan anföra de grunder, hvarpå vi anse att ett nytt utprickningssy stem borde h vila, nemligen:
l:o) Att i öppna sjön belägna grund utprickas efter ett
särskildt system, så beskaffadt, att märket angifver, i hvilken
rigtning från detsamma grundet ligger, och att man antingen
direkte eller genom kortet kan med säkerhet finna grundets
namn;
2:o) Att för inomskärslede r nuvarande qvast- och slätprickar bibehållas, sålunda: att vid ingående från sjön till stad
eller lastageplats eller vid gång i farleder inom skärgårdame
grunden å ledens ena sida utmärkas med qvastprickar och å
den andra sidan med slätprickar;
3:o) Att krysspricken bibehålles å sådana mindre grund,
som kunna kringseglas på alla sidor;
4:o) Att större midvattens belägna grund förses, der så
erfordras, med flera prickar, möjligen af annat utseende än
de prickar, som användas för att utmärka grunden vid farvattens sidor;
5:o) Att ett särskildt prickmärke användes å sådana grund,
som ligga i föreningspunk ten af två eller flere särskilda farleder.
På dessa gnmder tro vi att med bibehållande af de gamla
välkända slät- och qvastprickarne nödig säkerhet i utprickning
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af farlederna böra kunna åstadkommas, och vilja endast, med
anledning af det stora antal inomskärsleder, som finnas i vårt
land, af hvilka en del leda direkte från sjön till stad eller
lastageplats och en annan del gå långs med kusterna och då
många af dessa farleder dela sig i tvänne eller flera leder
eller ock skära hvarandra, hvarigenom anledningar till osäk erhet och misstag om rätta farleden möjligen skulle kunna
uppkomma, i sammanhang med ofvanstående såsom ett önskningsmål framhålla, att en kortfattad beskrifning utgifves öfver de mest trafiker ade inomskärlederna, innehållande uppgift er på farleds rigtning, grunde~s läge (till höger eller venster
eller midvattens), beskaffenhet, djup och märke m. m.
· Stockholm den 20 F ebruari 1885.

Å sällskapets vägnar:
F ing. von Sy dow .
Ordförande .

Ji'eodm· Werner .
J . W . L undgren.
E d v . Litbeck.

C. R . Sa-msi oe.
IL Byström,.

O . P . Ifedborg.

Carl A. Pettm·sson.

C. A . 1•'. E lulahl.

Bernh. Lindbmn.

J. V . l(ernpff.
C. E . Nyrna.n;
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Om rammen.
I ett anförande af amiral George Elliot i United Service
Institution den 22 Februari sistlidet år lemnas en synnerligen
klar belysning af frågan om rammens värde såsom stridsvapen.
:Med uteslutande af åtskilligt deri, som synts oss icke beröra
, denna fråga eller på bedömandet af densamma kunna få något
inflytande, återgifva vi det hufvudsakliga af detta anförande
här nedan i öfversättning.
Efter några inledande ord yttrar sig amiral Elliot sålunda:
"Det är uppenbart, att alla lanels maritima auktoriteter
hitintills lagt största vigten på artilleriet både för anfall och
försvar; detta förhållande rättfärdigar, att fartygsbogens förstärkning för ramning enelast i ringa mån vunnit tillämpning
och lemnar den antagliga förklaringsgrunden till den försigtighet, med h vilken frågan om stäfangrepp af maritima skriftställare vidrörts. DettE>v torde också hafva gifvit upphofvet till
sådana striclsmanöver, som j ag af taktici sett antagna, nemhgen att då två flottor mötas, båda äro öfverens om att passera
genom hvaranclras linier (sålunda båda vikande undan för en
sammandrabbning bog emot bog) och derefter antagas vända
och upprepa samma manöver. De talrika diagramerna i sjötaktiken och mängelen af evolutionssignaler bidraga också att
skapa samma intryck, det nemligen, att striden emellan flottor
hufvuclsakligen skall afgöras med kanonen och minan, hvilket
intryck blifvit bekräftaclt genom den otillräckliga styrka och
det ringa skydd, som gifvits åt rambogarne på våra pansarfartyg.
Jag erkä_nner att capitainerna Oolomb, N oel, P ellew och
Dawson samt elen franske författaren amiral Toucharcl hafva
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alla utförligt yttrat sig om den betydelsefulla rol, som rammen skall h afva att utföra i strid emellan flottor, och j ag betviflar icke, att hvarje sjöofficer skulle framhålla samma åsigt er, men ett antagande, som synes hafva gjort sig gällande,
är att detta anfallssätt skall blifva inskränkt till försök att
träffa en motståndares fartygssida, och att ett möte stäf mot
stäf skall i regeln undvikas af fruktan för eget fartygs förstörande; häraf ledes jag nu in på ämnet för mitt anförande,
h vars ändamål är att försöka visa, att ramning på bogen skall
blifva regeln, och icke undantaget, i strid emellan flottor, enär
de fartyg, som hafva de starkaste bogarne, skola tvinga till
detta slags strid, hvaiifrån ingen undflykt finnes i manövrering.
J ag afser nu uteslutande frågan om strid emellan samlade
flottor, en är j ag ernar längre fram sysselsätta mig med strid
emellan enkla fartyg, och skall nu söka bevisa mina påståenden så godt j ag förmår."
Amiral Elliot framställer derpå följande exempel:
"Jag antager då två fiendtliga flottor af lika numerisk
styrka och hvarj e af dess fartyg egande samma deplacement
och artilleristyrka. I den ena flottan (A) äro fartygen konstruerade med hufvudsaklig styrka i bogarne samt bestyckade
för kraftig eldgifning från stäfven; fartygen i den andra flottan (B) äro i dessa afseenden svagare, men deremot starkare
i bredsida, med så mycket större vigt i kanoner och pansar,
som just motsvarar hvad fartygen i flottan A häraf har mera
i stäfven.
Dessa flottor styra emot hvarandra i den formering som
deras respektive befälhafvare må hafva valt och på detta sätt
närma de sig hvarandra stäf emot stäf. Flottan A, förlitande
sig på sin öfverlägsna styrka i bogen, är besluten att våga
r amning, om nödigt stäf emot stäf. Enligt min åsigt har flott an B då att välja emellan att antingen redan på godt afstånd
vända eller ock att riskera att upptaga den tillernacle stäfstriclen, i hvilket fall flottan A till sist måste ~lifva den segrande."
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"Det skall nu, antager j ag, sägas, att äfven de med starka
.bogar bygda fartygen icke skola utan skada undslippa; att, såsom captain N oel säger, "sammanstötandet af två tunga skepp,
.som mötas i motsatta riktningar, skall blifva så förfärligt, att
,maskinerna skola skadas, måhända blifva obrukbara, och pan. norna bringas ur sina fästen, om de icke blifvit särskild t försäkrade." D et är väl sant, att ingen kan härom yttra sig af
erfarenhet, men högst osannolikt är det att fartyg i här ifrågavarande fall skola mötas under full fart, och det fartyg, som
har den starkaste bogen, skall löpa minsta faran, serdeles om
det också är det mest lätthandterliga.
J ag vill nu nämna ett sätt att förstärka skepps bogen, som
kan tillämpas, utan att pålägga fartygets stäfända större tyngd
än som med säkerhet kan bäras. Gördeln i vattenlinien skulle
fortsättas ända fram till förstäfven, ett pansardäck skulle stödj a
denna göl'del på öfver- och underkant·, bogens rundning skulle
pansarklädas ett godt stycke nedåt och akteröfver och den
främre delen af fartyget skulle delas i talrika kompartiment,
fylda med kork. Då vi veta att "Temeraire's" främre t orn
med bepansringen väger 600 tons och har sin plats tätt förut,
så torde man deraf se, att den tyngd j ag föreslår icke saknar
exempel.
D en franska flottans auktoriteter hafva upptagit QCh tilllämpat frågan om förstärkta fartygsbogar i vidsträcktare mån
än våra hafva gjort, och dess fartyg torde derföre vara mera
tjenliga för ramning bog emot bog. :o Italienarrres kolossalt
stora pansarskepp äro deremot synnerligen sårbara i bogarne.
Till ytterligare belysning af frågan vill j ag nu återgifva
några framställningar, som förekomma uti en liten snillrikt
hopsatt pamflett med titel "Slaget vid Port-Sa'id" . Denna
imaginerade strid är förmodligen afsedel att delvis vara en
sann skildring, delvis en kritik och delvis ett skämt ; i hvarje
fall finnes emellertid i denna berättelse mycket af värde för
·den tänkande läsaren. D e förestäida tilldragelserna skulle
dock varit än lärorikare, om författaren icke begått det för
de flesta taktiska skriftställare gemensamma felet att icke låta
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motståndaren ändra sin formering, så att denna blir den fördelaktigaste med hänsyn till den, uti hvilken hans fiende närmar sig. Så t. ex. gifver han åt engelska flottan den, enligt
min åsigt, för alla förhållanden bästa formeringen, nemligen
gruppformering med ledarne på linie bredvid hvarandra och
hvarje fartyg inom gruppen i väl vald ställning, men låter
fienden möta denna anfallsställning med sin flotta på två kolonner bredvid hvaranclra, antagligen den svagaste formering
som skulle kunna väljas, såvida elen icke enelast afser att i
det längsta hålla motståndaren i okunnighet om huru man
ernar möta och sålunda i lämplig tid före stridens U}JlJtagande
ändras. Detta oaktadt, hänvisar jag till nämnda pamflett, emedan författaren ger förträffliga skäl för den formerin~ som
valts för engelska :flottan, af hvilka skäl jag här vill anföra
ett, nemligen "rammen är ett högst fruktansvärdt vapen, och
fartyg torde hafva bättre tillfälle att nyttja sina rammar i
denna formering än i någon annan."
Nu väntade jag att i elen imaginerade striden finna någon
skickligt utförd ramning, men med ett undantag, då ett engelskt fartyg rammar ett franskt på bredsidan, antagas de två
:flottorna hafva passerat genom hvarandra utan att något gynsamt tillfälle till ramning framställt sig. Författaren tecknar
sig sjelf såsom placerad vid directorn med order att gifva en
breelsida med elektrisk affyrning så snart elirektorns sigten
inträffa med stormasten på det fransyska :flaggske}'lpet, mot
hvilket det engelska <C styr, med kanonerna i förväg rigtacle
horizontelt och 15° för om tvärs. Han säger derefter: "J ag
kunde genom elen lilla porten i utkikstornet skönja elen svarta
stäfven på "Amiral Duperre" tätt vid vår styrborels bog" och
vidare, att han affyracle sin breelsida på 50 yards af.ståncl, då
stormasten kommit i linie med sigtena.
Då j ag läste denna fingerade tilldragelse, huruledes de två
:flaggskeppen närmade sig hvaranclra under direkt motsatta
kursar och plötsligt genom röken varsna hvarandra två streck
på bogen och på 50 yards afståncl samt derefter passera förbi
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,hvarandra, vexlande bredsidor, utan att göra något försök att
.ramma, träffades jag straxt af det osannolika i detta antagande, enär det tillfälle, som här erbjöd sig att gifva en dödsstöt, var så påtagligt fördelaktigt för det fartyg, som först
gjorde rörelsen mot det andra genom att hårclt lägga roret;
·utan tvifvel skulle rörelsen blifvit uppmärksammad och för·anledt enahanda rörelse af motståndaren, men några ögonblicks
tidsvinst skulle i hög grad gynnat elen anfallande rammen och
synnerligast med ett lätthandterligare fartyg. Dessutom torde
:man göra den naturliga reflektionen, att det med starkare bog
utrustade fartyget icke skulle väntat att lägga roret till dess
motståndaren bringats två streck på bogen.
Enär nu detta antagligen är elen fullständigaste bild af en
sjöstrid, sådan den torde komma att te sig, som blifvit framstälcl, så vill jag spörja, om icke alla de fruktansvärda förväntningar af hvacl rammar skola komma att uträtta i verklig
strid blifvit lemnade fullkomligt ur sigte.
Den rådande uppfattningen synes vara, att en krigsflottas
skepp skola undvika ramning bog emot bog, emedan denna
torde medföra sjelfförstöring, och att i en melee de skola undvika att försöka ramma på bredsida, emedan detta kan utsätta
dem sjelfva för att af något annat fartyg på samma sätt rammas, samt att af dessa skäl en genombrytning af hvarandras
linier skall blifva or,clningen för dagen och kanonen och minan
skola blifva de vigtigaste anfallsvapnen.
J ag vågar vara af en h elt och hållet skiljaktig mening
från den, som synes vara elen rådande i afseende å hvacl som
kan förväntas inträffa i strid emellan :flottor. J ag tror, att,
' så frarot icke de fiencltliga :flottorna framgå emot hvarandra i
en mycket öppen ordning - en högst osannolik förutsättning
- striden skall från dess början blifva en melee, och att ram·ning på bogen skall i sjöbataljer blifva det vanligast före'kommancle, emedan fartygen för sjelfförsvar naturligtvis skola
Jväncla stäfvarne emot hvaranclra, då en vändning från fienden
.skulle blottställa deras akterskepp. Att vika åt siclan skall
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gagna till intet, enär de fartyg, som hafva de solidaste förskepp,
skola tvinga sina motståndare att möta stäf med stäf och dessa
stäfstrider skola komma att utkämpas med samma skicklighet
som tvekamp med blanka vapen, hvarje fartygschef vaktande
på sin motståndare såsom katten på råttan och bemödande sig
att genom skicklig manövrering bringa sin stäf att under någon sned vinkel träffa motståndarens bog. Korta fartyg med
öfverlägsen styrförmåga skola visa sig vara de farligaste i
denna täflan om att först hitta en svag punkt, och goda nerver och en snabb blick skola härvid vara af största behof.
De fartyg, hvilka undgått stäfangrepp, skola under framgåendet se sig om åt alla håll efter ett gynsamt tillfälle att ramma,
och ?m flottorna befinna sig i någorlunda sluten ordning, menar Jag, att rammarne, och icke kanonerna, skola afgöra striden.
Om deu mening jag nu uttalat är rigtig, hvilka lärdomar
innebär den då för våra skeppskonstruktöre r? Påvisar den
icke det origtiga i att bygga stora, ohandterliga skepp med
svaga bogar, sådana som italienarne byggt? Talar den icke
för att bygga ett större antal fartyg af förminskade dimensioner men med öfverlägsen styrförmåga, om också mindre
kraftigt armerade? Skulle icke en flotta af sexton sådana
slagskepp af 8000 tons deplacement vara mera än motsvarande
tolf slagskepp af 12000 tons deplacement? J ag sätter till och
med allvarligen i fråga, om icke ett lika antal af de mindre
och lätthandterligare fartygen skulle i en strid emellan samlade flottor hafva fördelen på sin sida.
Jag vet att man skall invända, att italienarne vid sådant
förhållande skulle med sin större "fart hålla sig skiljda från en
fiende och slåss på långa afstånd, på detta sätt undvikande
ram- och torpedoanfall, men jag kan icke förstå, att några
fördelar skulle vinnas af detta slags strid, alldenstund de mindre fartygen genom att vända sina pansarklädda stäfvar emot
fienden skulle erbjuda ett föga utsträckt mål, och skott, som
under sådana förhållanden träffade, skulle göra ringa verkan.
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Em~llerti~. då enorm~ stora slagskepp äro byggda i afsigt
att erhalla storre fart saväl som ett starkare pansar, och då
dessa fördelars ernående medföra förminskad lätthandterli het
så är .
önskvärdt, att detta förhållande blir
taget 1 ofvervägande med hänsyn till dess inflytande på striden.
J ag vidhåller, att fördelarue i strid skola tillfalla fartyg
med måttlig storlek och fart och som hafva rambogar af god
styrka och kraftigt skyddade, äfven om de endast föra en
pansarbrytande kanon i stället för två, enär det för en kanon
konstruerade tornet skall medgifva ett mycket starkare pansarskydd, en högst vigtig omständighet i strid på nära håll.

~-et

omsorg:full~

En faktor, som har ett betydligt inflytande på frågan om
ram versus kanoner under strid emellan flottor, är J;öken. När
två flottor framgå direkt emot hvarandra, har man väl skäl
att antaga att stäfkanonerna icke hafva varit overksamma
o_~h ~tt de~ krutrök, som af dessa vållats, skall ytterligar~
forsvara stnden, men under dessa förhållanden skall det säkert
' blifva de lätth~ndterli~aste fartygen, som med minsta svårighet
· sköla kunna g1fva farhga stötar, och underrättelser från utkik
till väders skola då vara af mycket värde.
· I~flytandet af röken och fartygets sidorörelser skola i hög
grad mskränka artilleristridens effekt, och bredside-eld kan
om den förfelar sitt mål, måhända träffa vän i stället fö;
fiende.
Det är af aldra största vigt, att en fast opinion bildas
om rammen eller kanonen skall utöfva högsta inflytandet vid
fartygs konstruktion, enär häraf beror frågan om storlek af
~kepp och kano~er och fördelning af kanoner och pansar; jag
.ar af den menmg, att hvarje krigsskepp i flotta skall vara
försedt med minst två af de kraftigaste kanoner som kunna
åstadkommas, uppstäida i särskildt torn för hvarj~ kanon och
dessu~om med ett kraftigt batteri i stäfven och med några
bredsidekanoner på däcket nere i skeppet.
Jag måste upprepa, att allt hvad jag hittills anfört ute-
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slutande gällt strid emellan flottor och verkliga slagskep p, och
skall j ag nu vidröra strid emellan enkla fartyg .
J ag har alltid hyllat den åsigten -senas t uttalad af captain Harris i hans förträffliga anförand e sistlidne April månad
i denna Instituti on - att vi böra h afva två klasser af sjögående pansarfa rtyg, elen ena mera snabbgå ende än den andra.
J ag vill dock göra större åtskillna d emellan de båda klassern a
än han gör, för att beteckna den tjenst som fordras att utföras
af den ena och den andra: I ett anförand e, som j ag hade i
Instituti on of N a val Architec ts i April 1867, rörande ldassificering af krigsske pp, belyste jag mina åsigter i frågan med
en tabell, som upptog egenska perna för hvardera klassen, uppstäida i ordnings följd efter deras betydenh et, och om denna
plan antogs af amiralite tslorclern a, skulle den ledning, som
dermed leronades konstruk törerna, medföra större enhet och
större kraft samt bidraga till att åstadkom ma önskvärd ansvarighet .
Såsom sjöman anser jag, att de mest talande skäl finnas
för att England s flotta skulle bestå af två särskilda klasser
pansarfa rtyg; den först a, klass A, för tj enst i aflägsna re flirvatten och den andra, klass B, för de europeiska vattnen, hör ande hvarj e flotta af denna senare klass åtföljas af en lite11
styrka af den förra. Klass A bör hafva ett deplacem ent af
10000 tons och en fart af minst 16 knop; klass B bör hafva
8000 tons deplacem ent och en fart af 12 knop, varande dessa
fordring ar, efter min åsigt, de mest tjenliga för ett kraftigt
utförand e af de uppgifte r, som af de respekti ve klassern a skola
utföras . Det skäl, som gör det af vigt att begränsa deplacementet i klass B, n emligen att erhålla större lätthand terligh et
i strid i flotta, har ingen tillämpli ghet på klass A , och det
skäl som fordrar stor fart såsom en väsentlig egenskap för
klass' A, har ingen tillämpn ing på klass B. Fartyg af Aklassen kunde, om förena de med en flotta, anfalla de aktersta sk eppen i en fiendtlig fl otta, som söker att fly, och såhmda åvägabri nga strid, eller skulle de bilda en r eservesk ader
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Vlid strid emellan två flottor. I öfri ga hänseend en skulle de
't ;vå klassern a skilj a sig från h varandra beträffan de de väsendtliga fordring arne, och de företräde svis utmärka nde egenskaperna . kunna bäst fram ställas i en tabell, i hvilken de upptagas 1 den nummer följd, som deras vigt för hvarclera klassen
bestämm er :
Kla ss B:
Klass A:
l. Sjögåend e.
l. Sjögåend e.
L ätthandt erlighet .
2.
ånga.
2. F art under
3. Ai·tilleri och pansar.
3. A rtilleri och pansar.
4. Fart under ånga.
4. Förrådsu trymme.
Förrådsu trymme.
5.
förmåga.
5. Seglings
förmåga .
Seglings
6.
6. L ätth andterlig het.
7. B egränsad t djupgående. 7. B egränsaclt djupgående.
, J ag sätter egenskap en sjögåen de först i båda klassern a '
.
emedan det är en pligt emot bemanni ngen att ingen vårelslösh et får ega r um, som kan äfventyr a H. M:s sk epp uneler
stormar på öppna hafvet.
Det är fullt antagligt, att båda klassern a skulle kunna
föra samma kanonstyrka och pansar af lika tjocklek, och att
klass A skulle kunna få större fart och seglings förmåga samt
större utrymm e för kol, proviant och andra förrådsa rtiklar
'
men blifva mycket mindre lätthand terlig än klass B, under
det denna senare just i detta hänseend e skulle blifva mycket
öfverläg sen.
D e strider, som för klass A kunde förekom ma blefvo hufv.udsakli gen utkämpa de fartyg emot fartyg eller oberoend e af
taktiska ordninga r vid strid emellan flottor, och kom sålunda
artillerielden att blifva det mest framståe nde draget af dessa
strider, hvarföre åt denna klass kunde gifvas dubbeltorn. Alla
torn skulle skyeldas för vertikaleld frå1i maskink anoner.
F örsök att förena alla fordring ar i en och samma klass
-pans-a rfartyg måste hafva till följd att man icke lyckas vinna
någon af dem till fullo.
J ag har förklara t h varföre j ag anser att stark bog och
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lätthandterlighet skola blifva de egenskaper, som mest komma
att bidraga till seger i blifvande sjöstrider, och ehuru tillf~llen
till ramning i strid emellan enkla fartyg sällan skola erbJuda
sig, måste likväl värdet af en pansarklädd bog och en kraftig
stäfeld icke leronas obeaktadt i betraktande af de rörelser, som
torde vara de fördelaktigaste vid en sammandrabbning emellan
två pansarfartyg med lika fart, deplacement, kanonYigt och
-p ansarstyrk a.
J ag har på detta ställe en gång förut väckt denna fråga,
men den föranledde då till ingen eller ringa diskussion och
jag vill derföre begagna mig af dess återupptagande, för att
framställa en supponerad sjöstrid emellan enkla fartyg med
på olika sätt fördelad t pansar:
.
X och Y äro två pansarfartyg med lika förmåga l afseende å fart, hvilka mötas till sjös och beslutna att leverera
strid, ånga emot hvarandra. X har ett kraftigt bygdt och för
ramning förstärkt förskepp samt är bestyckadt för att kunna
gifva en kraftig eld från stäfven i Y har ett kraftigare artilleri
i bredsida, men är svagare i bogen. X har anledning att känna
fiendens fartygstyper och ser sin fördel samt är besluten att,
om tillfälle gifves, möta motståndaren bog emot bog. Han
styr sålunda rätt på Y, hvarthän denne än går. På detta sätt
erbjuder X ett mål af ringa utsträckning i skotten från Y slinta
utefter bogbepansringen på X i h varje försök att bringa sina
bredsidekanoner att bära, endast förkortar afståndet till motståndaren och eventuelt måste han vända och slåss med aktern
emot X:s bättre skyddade bog. Då jag förmodar, att det erkännes att aktern är sårbarare än bogen, så måste X hafva
all fördelen i striden, ett förhållande som blir än mera påtagligt, om Y vore så oskyddad för och akter som de italienska
pansarskeppen.
Jag har nu framställt fördelen af den starkare bogen, äfven i enskild strid, men det faller ju af sig sjelf, ahl;, om alla
fartyg voro lika starka i bogen och lika lätthandterliga, sammandrabbning stäf emot stäf skulle blifva undantag och andra
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IP.-anöver skulle väljas. De flesta franska krigsskepp hafva
pansarklädda bogar, men de italienska äro i detta afseende
svagt konstruerade och äro äfven svårhandteriiga i följd af
deras enorma storlek och skola följaktligen locka en fiende
att anfalla med rammen . .
Jag tviflar icke på att invändningar skola göras emot det
föJ;eträde jag gifvit torn med en kanon för fartyg af klass B
hvilka fartyg skola bilda den egentliga krigsflottan, och at~
man skall beklaga förlusten af kanonstyrka, men jag påstår
att den besparing i vigt, som , häraf vinnes, kan på ett nyttigare sätt användas till erhållande af ökadt skydd. Ju större
torn desto mera äro betjeningarne utsatta för elden från maskinkanoner, och det är tydligen af vigt att ett verks;:tmt skydd
~mot denna eld ofvanifrån gifves ·at besättningen i dessa öppna
torn, enär strid på nära håll skall i sjöbataljer blifva oundviklig.
J ag såg verkan af handgevärseld mot den öppna porten
af ett torn i Bomarsund, hvilken nästan fullkomligt tystade
kanonen, och huru skola icke röken och maskinkanonernas eld
ytterligare öka risken för att skotten skola träffa ett fartyg af
egen flotta, som icke observerats vara i eldlinien.
Jag föraktar icke kanonstyrka - tvärtom - men tillfällena till noggrann riktning sedan striden börjat, skola, oafsedt
rullningen, blifva få och med långa mellanrum, och om skepp
äro beskyddade i vattenlinien med ett pansradt undervattensdäck och cellbyggnad, hyser jag den åsigt, att artillerielden
skall visa sig mindre olycksbringande til! sina resultater, och
derför mindre bidragande till seger, än rammen eller torpeden.
Om detta medgifves, hvarföre skall då kanonkraften betraktas
såsom varande det vigtigaste, hvilket nu är förhållandet i alla
pansarfartyg? I strid emellan enkla fartyg skall utan tvifvel
kanonstyrkan vara det mest betydande och derföre bör för
klass A dubbeltornet föredragas.
Slaget vid Lizza vanns icke med kanonen, utan med ramTidskr. i sjr)v. 1885
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men, och detta skedde i ·träskep pens och de jemför elsevis svaga
bogarnes dagar.
J ag skall nu yttra en åsigt om sporre n med hänsyn till
ramnin g.
Afsigt en med denna framsk jutand e konstr uktion synes tydligen vara att genom borra en skepps sida under pansar gördel n,
men i många fall är den motve rkande sitt eget ändam ål, enär
den är hinder lig för fartyg ets hanclterande, och en liten fördel
vunnen i s täfvens rigtnin g tvrcle befinnas vara af mera vigt till
sina verkni ngar, än blotta åstadk omman det af ett hål under
vattne t; ju mindre af skägg och köl, desto bättre för hanclterlighete n.
Om en ramnin g träffat någorl unda efter beräkn ing, skall
den antagl igast krossa fartyg ssidan i vattenl inien, och det är
oväsen tligt om. öppnin gen för vatten till ett stort kompa rtiment är litet lägre eller litet högre. Man skall nu förmod lig en framhålla sporren s förstör ande verkan då den träffar pansam under vattne t, men projek tionen af bogens rundni ng skall
i allmän het hindra sporre n att så träffa, hvilke t lätt synes
genom att stalla två skepps modell er tillsam mans under olika
vinkla r.
I alla händel ser torde det med skäl kunna ifrågas ättas,
om hindre t för ett hastigt girand e icke är af större betydelse,
än den möjlig a fördelen af sporre n vid ramnin g.
Slutlig en tillägg er amiral Elliot:
"Jag har icke häntydt på det i sjöstrielen mest fruktan svärda anfalls vapnet , torpede n, emeda n dess verkni ngar icke äro
berörd a af några af de förslag som föreko mma i mitt anförande; det måste likväl vara påtagl igt att lätthan dterlig a fartyg
skola använd a detta vapen med bästa effekt, och jag antage r,
att alla stridsf artyg skola blifva anordn ade för utskju tning af
torp eder såväl från bog som från sidan, och att med stäfven
vänd mot den anfalla nde dennes torped anfall skall visa sig
minst farligt. Torped abåtar skola också i fogligt väder göra
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b~hö~ig verkan , men, såsom· ett spörsm ål med hänsyn till hus-

hallnm g frågar jag, hvari fördelen består att konstr uera sådana
skepp som "Polyp hemus " i stället för att använd a lika belopp
till stridsf artyg.
J ag betvift ar icke att snabba sjögåen de torped afartyg skola
fra~t~äcla, men man måste komm a 'ihåg, att hvarje sjögående
flottilJ af sådana fartyg åtfölja nde en flotta, skall mötas af
samma slags fartyg tillhör ande fiendens :flotta, och dessa fartygs uppmä rksamh et skall ömsesi digt tagas i ansprå k af hvarandra.
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(Insändt.)

Liflinan.
Ombord i våra örlogsfartyg har under senare år allting
mycket utvecklats. Med de stora resurser, som ingeniörvetenskapen och en långt drifven arbetsskicklighet ställt till sjömannens förfogande hafva många förenklingar och, man må
gerna benämna det med sitt rätta namn, beqvämligheter vid
manövrering och navigering tillkommit. Man lodar nu under
stor fart och på rätt betydliga djup utan att en brass behöfver röras och utan att flere än två man af vakten derföre
erfordras; man får veta farten l,ltan att göra sig större besvär,
än att taga ett par steg till det ställe på bryggan, der Hults
logg är placerad; man svänger den tyngsta kanon blott genom
att vrida på en liten kran och slutligen styr en pojke ett 10000
tons fartyg med en liknande rörelse och under alla väder. Allt
detta tillhör nyaste tiders uppfinningar, men man skulle, om
de plötsligen borttogos, känna sig temligen handfallen ombord.
Blott i ett afseende hafva uppfinningarue och förbättringarne icke hållit jemna steg med tidens fordringar och det är
i afseende å anordningarne för att rädda menniskor som falla
öfverbord. Härför har litet eller intet gjorts, och man kan
nästan säga, att det är ett beklagligt tillstånd i hvilket dessa
förhållanden befinna sig å våra fartyg. Den enda förbättring
i nämnda syfte, som under senare tider adopterats ombord,
är våra båtars förseende med Ramstens patenthakar, hvarigenom de säkrare och snabbare kunna vid firningen frigöras
från ginor och fartygssida. Denna uppfinning är högst värdefull och man kan icke skatta sig nog lycklig att numera icke
vidare vara underkastad den risk och tidsutdrägt som förr var
förenad med en båts firande äfven i ganska moderat väder. Men
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att bemanna och fira en båt luäfver icke destomindre en ganska lång tid. Äfven i ett fartyg der den högsta ordning råder, och båt och båtbesättning äro så färdiga som möjligt,
skall antagligen, då räddning af menniskolif är i fråga, båten
mången gång komma för sent från sidan för detta ändamål.
Detta skall än oftare blifva förhållandet då ropet "man öfverbord" ljuder under arbete till väders med refning och segelbergning i styf kultje - tillfällen vid hvilka dylika olyckor
måhända äro mest förekommande; då är kanske lifbåtbesättningen icke så fort på sin post. Här gäller det minuter och
äfven dessa få icke vara många, ty hv.a rje är sannerligen lång
för den som ligger i sjön och ser fartyget aflägsna sig mer
bch mer. Äfven med den ganska måttliga farten af 4 knop
tillryggalägger fartyget på fem minuter icke mindre än 2000
fot. Dertill kommer att man vid båts firande i hårdt väder
och hög sjö sätter många menniskors lif i fara för att rädda
den öfverbordfallnes och ofta skall det till och med vara påtagligen omöjligt att fira båt. De försök som göras att tillkasta den för sitt lif kämpande ändar, blifva också ofta resultatlösa, enär om det också lyckas att hastigt nog få tag i
några bugter ai en brass eller annan tillhands varande ända,
dessa i nio fall af tio komma oklara ut och förfela sitt mål.
Frälsarekransar gagna föga eller intet i storm, ty äfven om
den nödställde får fatt i kransen, kan måhända ·båt icke utsättas för att upptaga honom och man har då endast förlängt
hans kamp. Man har berättat att öfverbordfallne vid flera
tillfällen setts flytande långs fartygssidan, men att man misslyckats eller varit urståndsatt att berga dem.
Vi vilja nu föreslå en anordning ombord, som vi tro
skulle göra utsigterna för öfverbordfallnes räddande större,
utan att sättet gör anspråk på att under alla omständigheter
blifva absolut gagnande. Vi kalla denna anordning "Liflinan".
Den består af cirka 25 famnar manillatross, som upphängas akterut i rediga bugter på tre vida, öppna krokar, fullt
åtkomlig i händelse af behof.
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De fördelar "liflinan" erbjuder, anse vi bestå deruti:
a) att den alltid finnes tillhands på sin bestämda plats
för sitt bestämda ändamål;
b) att den flyter och således af den nödställde lätt kan
åtkommas; samt
c) att dess hvita färg gör att den i vattnet lätt upptäckes.
Liflinans förnämsta egenskap är dess flytbarhet och denna
kan ej nog värderas; h varje annan tross sjunker och blir derigenom för den öfverbordfallne alldeles oåtkomlig. P å fransk a
fartyg lärer brukats ett slags släpare, som ständigt hängde
efter fartyget, men dessa flöto ick e och voro svåra att upptäcka och åtkomma samt släpade n aturligtvis rätt i k ölvattnet.
Liflinan sådan vi tänkt oss den, är ögonblickligen klar då
det tillkännagifves "man öfverbord" och kan med lätthet kastas till den drunknande, ty denne lärer väl i de flesta fall
komma n ågot ut från sidan.
För anordningarne och användningen af liflinan föreslås
följande bestämmelser:
Aptering:
Liflinan tillkapas till en längd af 25 a 30 famnar af 2-tums
af densamma
manilla~tross af mjukaste slag. I ena änd
P å lämpinombords.
fastsys
den
hvarigenom
kaus,
en
splitsas
liga ställen akterut der bästa utrymmet för kastning erbjuder
sig, fastsättes med en och en half fots afstånd emellan hvarandra 3:ne stora böjda h ållare, på hvilka liflinan hänges i rediga bugter. En liflina apteras på detta sätt å hvardera siclan
akterut.
Knopar eller handtag få icke finnas på liflinan, enär denna
härigenom ofelbarligen skulle oklaras i vattnet.
R egler för "liflinan s" an t:änclning:
a) Liflinan kastas alltid akterom och utunf'ör elen nödställde, på så sätt att först utkastas bugtema som hänga på
förligaste h ållaren och i elen mån som dessa hunnit klart
sträcka sig kastas bugtema från nästa h ållare och slutligen
med samma iakttagelse bugtema från tredje hållaren.
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b) Den sidans liflina användes till kastning på hvilken
elen drunknande befinner sig. Andra sidans utkastas genast
och lemnas släpande efter fartyget.
c) Ingen särskild man får vara delad till att kasta liflinan
'
utan hvarje man ombord bör erhålla kännedom och öfning i
dess begagnande, och den som är närmast tillhanels kastar den
till elen öfverbordfallne. ·
el) För öfning i liflinans handterande användas v edträd
som utkastas någonstädes förut, och manskapet bör öfva sig
att kasta linan i ofvan angifna lägen till dessa. P å samma
gång vana h ärutinnan förvärfvas, ökas förtroendet till att med
liflinan kunna berga och bergas. Då säk erhet uppnåtts, bör
vakthafvanc1e officeren, för att vänj a till snabb besinning, utan
att förut n ågot tillkännagifva, utkasta något lämpligt föremål
samt derefter varsko "boj öfverbord", h varvid liflinan genast
skall användas.
A tt öka hj elpmecllen för att rädda en drunknande är en
behjertansvärd angelägenh et och önskligt vore, att den ofvan
för eslagna enkla anordningen härtill blefve pröfvad. Kostnaderna för en sådan öfverstiga icke trettio kronor - en bagatell om man iyckas att denned rädda, låt vara på 10 fartyg
blott en enda man.
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Hvarjehanda.
Ryska sjöförsraret. Den ryska krigsmakten till sjös är
fördelad på fyra flottor, hvar med sin särskilda materiel och
personal, nemligen: Östersjöflottan, Svartahafsflottan, Kaspiskahafsflottan och Sibiriens flotta.
Besättningspersonalen för hvar och en af dessa flottor
bildar en grupp bestående af en eller flera divisioner under
befäl af en skeppskapten af l:a klassen; hvarje grupp omfattar
lika många sjökompanier som antalet fartyg vid flottan.
Utom de fyra flottornas besättningsgrulJper finnes en femte
under namn af garde5besättningarne, afsedd uteslutande till bemanning å de kejserliga yachterna.
slutligen finnes en särskild division för tjenst å fyrarue
och i örlogshamnarne.
Östersjöflottans besättningsgrupp består af sex divisioner,
Svartahafsflottans bildar två divisioner, Kaspiskahafsflottans
och Sibiriska flottans hvardera endast en division.
Under fredsförhållanden äro de särskilda besättningsgrupperna sålunda sammansatta:
Gardesbesättningarne: 69 officerare för sjötjenst; 80 officerare med fast tjenstgöring i land; 2056 man.
Östersjöflottans besättningar : 561 officerare för sjötjenst;
706 officerare med fast tjenstgöring i land; 14596 man.
· Svartahafs flottans besättningar: 160 officerare för sjötjenst;
- ~ <~re med fast tjenstgöring i land; 3540 man.
flottans besättningar: 50 officerare för sjötjenst;
,ned fast tjenstgöring i land; 1809 man.
hafsflottans besättningar: 60 officerare för sjötjenst;
med fast tjenstgöring i land; 1363 man.
M

..
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Fyr- och hamnbesättningarne: 41 aktiva sjöofficerare; 64
officerare med fast tjenstgöring i land; 783 man.
H ela styrkan utgör: 941 aktiva sjöofficerare, 1218 officerare och andra funktionärer med fast anställning i land och
24147 man.
Krigsfartygen äro f. n. sålunda fördelade till de särskilda
flottorna :
Östersjöflottan: 22 bepansrade eskaderfartyg, 10 monitorer,
27 kryssare, 21 kanonbåtar, 10 transportfartyg, 20 avisafartyg
och yachter, 97 torpedbåtar af l:a och 2:a klass, l sjögående
torpedfartyg, 75 ångslupar.
Svartahafsflottan: 3 bepansrade eskaderfartyg, 2 popoffkor,
3 kryssare, 2 kanonbåtar, 10 transportfartyg, 9 avisafartyg
och yachter, 18 torpedbåtar, 5 sjögående torpedfartyg, 27 ångslupar.
Kaspiska hafsflottan: 3 kanonbåtar, 4 avisafartyg och yachter, 15 ångslupar.
Sibiriska flottan: 7 kanonbåtar, 3 transportfartyg, 5 avisofartyg och yachter, 6 ångslupar.
En särskild tullflottilj, med en för Ryssland egendomlig
organisation, har t ill åliggande att hindra smuggling men att
derjemte öfva personalen i navigering i Östersjöns med grund
uppfylda farvatten, att hvarje år lltbilda ett visst antal manskap till underofficerare, att bispringa nödstäida fartyg samt
slutligen att i krigstid, beväpnade med torpeder, deltaga i kustförsvaret.
Denna flottilj utgöres för närvarande af 3 ångfartyg och
7 små ångbåtar som äfven kunna segla. H var och en af dessa
har sitt bevakningsområde långs kusten af omkring 100 eng.
mil och är bestyckad med 4 kanoner. H varje man af besättningen är beväpnad med karbin, revolver och sabel samt försedd med lifbälte. Manskapets tjenstetid i denna flottilj är
två år efter att förut hafva gjort ett års tjenst i eskader. Å
hvarje båt äro kommenderade en löjtnant så~om chef, en Ullderlöjtnant och en aspirant.
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Oaktadt utgörande en del af den militära marinen är dock
flottiljen uneler fredstid stälcl uneler finansministern, men sjöministern utöfvar inseendet öfver besättningarne.
Det är fråga om att upprätta en elylik flottilj i Svarta
hafvet äfvensom en på Sibiriska kusten.
Ny kt•ig•anatel'iel. I Yacht läses följande: Amiral Arthur
Cochrane har projekterat ett nytt anfalls- och försvarssätt till
sjös, som tilldrager sig uppmärksamhet. Det så helt och hållet
nya i projektet torde måhända föranleda, att det icke uppskattas af dem, som tro att ingen ny krigsmateriel vicl31re kan
uppfinnas. Men amiral Cochrane's uppfinning är på en gång
så enkel, så sinnrik och så föga kostsam, att elen rekommenderar sig sjelf hos män af facket.
Det är en väl känd sanning, att, om krig skulle utbryta,
vår handelsflotta skulle till stor del blifva i fiendens våld.
Denna fara har i England framkallat talrika förslag, gående
ut på att förse våra stora post- och passagerarebåtar med artillerimateriel för att kunna användas till försvar fÖr sig sjelf'
va och andra handelsfartyg. Men de svårigheter, som uppställa sig emot att på någon af dessa ångare anbringa en enda
kanon af någorlunda grof kaliber, äro så stora, att amiralitetets lista på de hanclelsångare, som äro tjenliga att, i händelse
af krig, användas såsom kryssare, icke upptager mera än ett
fåtal fartyg. Amiral , Cochrane's förslag har till ändamål att
lösa dessa svårigheter och att gifva hvarje fartyg, som kan
föra ett par mörsare, ett jemförelsevis goclt försvar emot fiencltliga anfall.
Amiralen föreslår att beströ en pansarklädel fiendes anfalls- eller reträttväg med flytande eller till viss grad i vattnet nedsänkta torpeder, öfver hvilka fienden icke skulle våga
att passera. Dessa torpeder skulle på ett visst afståncl från
fienden utkastas medelst mörsare, som skjöto med mycket små
krutladdningar. · Som man vet, har 13-tums mörsaren, hvilken
kastar en projektil af omkring 180 skålpunds vigt under en
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kastvinkel af 45 grader, med en laddning af 3 skålpund krut
en skottvidd af 780 meter och med 1/ 2 skålpunds krutladdning
en skottvidd af 165 meter. De nu föreslagna projektilenia
skulle innehålla en laddning af de kraftigaste sprängämnen
.till en vigt af 3 skålpund. Denna laddning skall vara innesluten i en behållare af lätt metall eller annat ämne med nog
rymd för att med den inneslutna sprängladdningen flyta och
tillräckligt stark för att motstå gastrycket vid dess afskjutande ur mörsaren.
En stor originalitet i amiral Cochrane's system är att två
projektiler skulle förenas med hvarandra genom en flytlina af
ringa tjocklek men synnerligen stark, så att projektilerna, på
detta sätt hopkopplade, kunde samtidigt med elektricitet afskjutas från hvar sin mörsare. Mörsarne skulle placeras ombord antingen bredvid hvarandra på bredsidan eller på en linie
paraHel med kölrigtningen.
Amiral Cochrane's ide är, att, så snart ett fiencltligt fartyg synes närma sig, dessa sprängladdade flytande projektiler
skulle kastas tvärs för dess väg. Om det fiendtliga fartyget
fortsätter skall dess förskepp träffa linan som förenar två projektiler, hvilka derigenom skola. dragas intill fartygets sidor
och genom stöten mot dessa sprängas; de skola äfven kunna
vara försedela med tidrör för att på sådan väg sprängas. Om
fartyget skulle stoppa sin färd framåt i tid för att undvika
de flytande torpederna, skulle man kunna kasta andra mot dess
akterskepp eller sida för att försvåra dess rörelser. I hvarje
fall bör det blifva omöjligt för fienden att ramma och dess
däck skulle erbjuda ett förträffligt mål för dessa projektiler.
Amiral Cochrane tror att man med fördel äfven skulle kunna
kasta enkla projektiler, hvilka, direkte träffande fienden under
hans framgående, skulle sprängas vid anslaget. Äfven till försvar emot eller anfall på mötande torpeder och torpedbåtar
böra dessa projektiler kunna göra verksam tjenst.
Amiral Cochrane har föreslagit två olika slag dylika projekLiler, nemligen ett slag flytande, sprängladdade, tillverkade

-

196-

af metall och försedda med flytlina; dessa skulle vara afsedda
att kastas tvärs för fartygets förstäf eller att utkastas i strömvatten för att föras emot befästningar eller fartyg till ankars;
ett annat slag, äfven sprängladdade, men med en specifik vigt
obetydligt större än vattnets samt så reglerade medelst . kautschukstub eller på annat sätt, att de sänkas just till det djup,
på hvilket de böra agera.
Projektilerna skulle äfven kunna tillverkas af prepareradt
papper.
Mörsames ringa tyngd, deras lilla krutladdning och obetydliga rekyl anses göra deras uppställande på hvilket fartyg
som helst lätt utförbart.
En lycklig framgång i praktiken af det af amiral Cochrane projekterade systemet beror af två saker: 1:o) af möjligheten att kasta projektilerna, på omnämdt sätt hopkopplade,
så att de bågar hvar och en af dem beskrifver äro nästan
paraHela; 2:o) af projektilernas konstruktion. Det förra kan
endast utrönas genom upprepade försök, men sådana böra lätt
kunna utföras i liten skala och med ringa kostnad. H vad projektilernas konstruktion beträffar, så torde dervid möta åtskilliga svårigheter. För närvarande föreslår amiral Cochrane endast att tillverka projektiler af 100 skålpunds vigt och afsedda
att kunna kastas på 1100 m.
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Handelsmaritima underrättelser.
(Utdrag ur konsulsrapporter m. m.)

Gibt·altar.
Sveriges och Norges sjöfart på Gibraltars konsulsdistrikt
under år 1884 var följande:
Från Sverige ankomma med last 12 svenska fartyg om 3506 tons.
utrikes ort
80
"
"
" " 44728
" i barlast
"
4
1510 "
"
" Sverige afgingo
" med last 6 "
" " 3431 "
Till
"
" " 42841 "
utrikes ort
79
"
"
"
"
"
" 3655 "
i barlast 12
"
"
"
"
" " 3861 "
Från · Norge ankommo med last 12 norska
" "101016 "
utrikes ort
170
"
"
" i barlast
"
"
11
4453 "
"
"
"
"
"
"
"
Till Norge afgingo med last 30
" 22262
"
"
"
utrikes ort
153
" 82914
"
"
"
"
"
i barlast 12
5413 "
" norska
" Hela" antalet "ankomna svenska och
" fartyg
" utgjorde
"
289 mot 287 år 1883 ; häraf svenska 96 och norska 193.
Af de svenska voro 68 ångfartyg om 40269 tons och 28
segelfartyg om 9475 tons; af de norska voro 167 ångfartyg
om 99048 tons och 26 segelfartyg om 10282 tons.
Två svenska fartyg, det ena kommande från Chicontimi
det andra från Quebec lossade plankor i Gibraltar.
Ett norskt fartyg på väg från Sundsvall till Alger med
last af plankor strandade i slutet af år 1883 på östra sidan af
Gibraltar och blef totalt vrak; en del af lasten räddades.
Samtidigt strandade ett svenskt fartyg med last af plankor från Hernösand till Marseille i närheten af Gibraltar; fartyget krossades, men en del af lasten räddades.
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N uvarande förrådet af plankor är fullt tillräckligt för platsens behof och någon efterfrågan finnes ieke heller för andra
svenska produkter.
Fmnkrike.
N ante s. Sveriges och N orges sjöfart på konsulsdistriktet
år 1884 framgår af följande:
Från Sverige ankommo med last 15 svenska fartyg om 8029 tons.
,
10
,
,
, 5710 ,
, utrikes ort ,
i barlast l ·
303
"
"
"
" 844 ,,
"
"
"
Till Sverige afgingo
3
"
"
"
"
utrikes ort
med last 3
848
"
" i barlast 20 "
"
"
" "12350
"
"
"
"
"
"
Från N orge ankommo med last 97 norska
"21584
"
"
, utrikes ort ,
,
87
,
"27798
"
"
,
,
,
i barlast 2
,
489
"
"
Till Norge afgingo
,
78
,
,
, 19935 ,"
, utrikes ort ,
med last 11
,
,
, 2673 ,
,
,
, 2908ö ,
,
,
,
i barlast 101
Hela antalet med last ankomna svenska och norska fartyg
utgjorde således 209 om 63121 tons, deraf 25 svenska om 13739
tons och 184 norska om 49382 tons; antalet med last afgångna
fartyg utgjorde 14 om 3521 tons, deraf 3 svenska om 848 tons
och 11 norska om 2763 tons.
Med svenska och norska fartyg infördes till samtliga hamnar i distriktet omkring 8600 Pet.-stand. svenska trävaror,
8325 norska d:o, 4600 finska d:o, 1660 nordamerikanska d:o
och 1320 amerikansk pitehpine. Från Sverige infördes dessutom med andra nationers fartyg, mest stora engelska ångare,
antagligen 4000 a 5000 Pet.-stand.
I N antes noteras följande priser ·å svenska trä varor:
3><9 tums furuplankor 3:a, francs O,ss pr löpande meter.
0,7s
,
,
,
,
4:a,
,
3><8 ,
,
3:a,
,
0,65
,
,
,
,
4:a,
,
0,65
,
Af prima och sekunda införskrifves föga eller in te t .
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>< 8 tums furubräder l:a, fr. 0,42; 2:a, fr. 0,3s; 3:a, fr. 0,32; 4:a,
fr. 0,2s; andra dimensioner i proportion.
Till Loirefloden infördes omkring 3698 tons svenskt jern
och omkring 1000 tons till vicekonsulstaten. Prisen för oförtullad vara äro i N antes : valsadt Lancashire-jern l:a, francs
2l,5o pr 100 kg, hamradt d:o fr. 22,oo, "vergettes" fr. 26,5o.
Itali en.
Genua . I sin årsberättelse för 1884 yttrar konsuln bland
annat: "Trävaruprisen ställde sig mycket dåliga förra året;
för 3 x 9 tums furuplankor noterades 230 a 240 franes pr stand.
e. i f. och för granplankor 200 a 210 fr. Den alltjemt tilltagande förbrukningen af nordamerikanskt virke gör att våra
trävaror numera intaga endast en unelerordnad plats. Införseln från Nordamerika uppgick till det betydliga beloppet af
33000 steres. Mina bemödanden att skaffa en marknad för
östersjövirke hafva tyvärr icke krönts med det önskade resultatet, hvilket beror på att man kan för nästan samma pris
erhålla pitchpine i lämpligare dimensioner samt af bättre och
varaktigare beskaffenhet. Såsom det visade sig vid senaste
utställningen i Turin, användes pitchpine allmänt för alla vigtigare arbeten; här i trakten användas svenska furubräder ännu
för tillverkning af dörrar och fönster, men i det inre af landet
föredrager man pitehpine äfven för sådana föremål. Om icke
prisen modereras i Sverige eller frakterna ytterligare sänkas,
befarar jag att konsumtionen af furubräder kommer att alldeles upphöra i dessa trakter.
Deremot hyser jag god förhoppning om en ökad konsumtion af srens/ct jern, ehuru prisen jemväl för denna vara hållas
väl höga i jemförelse med de pris som noteras för engelskt,
belgiskt och tyskt jern. Det finnes nemligen alltid vissa ändamål, för h vilka svenskt jern icke synes kunna undvaras."
Neapel . Angående utsigterna för de förenade rikenas
fraktfart på konsulsdistriktet anför konsuln i sin årsrapport:
"I ett år sådant som 1884 med hemsökelse af kolerafarsot,
hafva naturligtvis frakterna, när sådana stått att få, varit elän5/ {

-

-

200 --

diga. Till all olycka har oljeskörden slagit fel, så att det
finnes ingen förhoppning om att de förenade rikenas fartyg
under nästkommande seglationstid skola kunna erhålla någon
utfrakt med denna vara. Samma förhållande eger rum med
vin, hvaraf skörden i södra Italien visserligen varit god, men
slog alldeles fel i öfra Italien, hvarifrån allt vin uppköpes.
Ännu medan drufvan var på rankan köptes den till priser så
höga, att allt vin har stigit minst 50 %- En följd häraf har
blifvit att Frankrike, som i flera år har varit Itali€lns största
kund i vin, alldeles har upphört att köpa. Öfra Italien medtager allt. Det under vanliga förhållanden till daglig dryck
begagnade vin har nästan blifvit en lyxartikel. Alltså erbjuder icke heller denna artikel de förenade rikenas fartyg utfrakt.
Messina. Hela antalet under år 1884 ankomna svensknorska fartyg utgjorde 55 om 32421 tons, hvaraf 8 svenska
om 5097 tons och 49 norska om 27324; antalet med last afgångna fartyg utgjorde 154 om 83974 tons, hvaraf 49 svenska
om 27216 tons och 105 norska om 56758 tons.
De af med last ankomna fartyg förtj enta bruttofrakter
voro år:
1883 för svenska fartyg ............ .. ........ 89850 frs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40270 ,
,
,
och 1884 ,
utvisande för det senare året en minskning af ... . . 49580 frs
De voro år 1883 för norska fartyg ......... . . 217600 ,
.......... . 439225 ,
,
,
och , 1884 ,
utvisande för det senare året en ökning af ... . ... . 221625 frs
Vid jemförelse med sjöfarten under nästföregående år finnes att år
1883 ankommo 49 svenska fartyg om . . . . . . . 25248 tons
29424 ,
,
,
51
,
och i884
utvisande en ökning af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4176 tons
samt att år 1883 ankommo 79 norska fartyg om .. 36879 ,
.. 80207 ,
,
,
142
,
och 1884
utvisande en ökning af .... . . . ........ . ........ 43328 tons
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Af till distriktet under 1884 inklarerade fartyg voro:
af de svenska fartygen 31 ångare om . . . ...... ... 22608 tons
.... 63949
,
och af de norska d: o 106
"
om 86557 tons
ångare
eller tillsammans 137
,
Augare hafva numera vid trafiken med import och export
för Siciliens vidkommande fullständigt undanträngt segelfartygen och med undantag af de till Trapani för saltexport ankomna segelfartygen hafva nästan alla de förenade rikenas till
distriktet ankomna fartyg varit drifna med ångkraft.
Svenska Lloyds i Göteborg ångare hafva under året såsom
vanligt uppehållit direkt förbindelse mellan Sicilien och de förenade rikena, ehuru med ett nödtvunget upp ehåll af 5 1/ 2 månader till följd af de stränga karantäner, som, med anledning
af kolerans utbrott i södra Europa, etablerades för fartyg kommande till Sicilien från öfriga vid Medelhafvet belägna länder.
Dessa ångare hafva emellertid under år 1884 anlupit Messina
6 gånger, Gatania 2 gånger, Riposto 2 gånger, Girgenti 2 gånger och Milazzo l gång.
Den medelst detta bolags ångare sålunda existerande di~
r ekta förbindelsen mellan Sicilien och de förenade rikena ha~
hittills endast varit till gagn för importen till de förenade ri~
kena af Siciliens produkter.
Exporten från de förenade rikena och specielt från Sverige
till Sicilien har hittills, utan tvifvel till följd af felande goda
Jmmmunikationsförhållande n varit högst obetydlig. Att en regulier ångbåtsfart för exporten från de förenade rikena direkt
till Italien och Sicilien skulle kunna bära sig är måhända ännu
på länge en omöjlighet; och det torde derföre synas önskligt
om tillfälle för sådan export kunna beredas genom förbindelse
med den ångbåtsfart, som från Sverige eger rum på Spa;nien.
Då emellertid uti de italienska hamnarue ej finnes tillräckligt fraktgods till de förenade rikena fö.r att kunna .göra
det lönande för alla Lloys-ångares resor till Spanien, att derifrån vidare fortsätte till Italien och Sicilien, återstår utvägen
~tt företaga omlastning i någon spansk hamn af de för Italien
'J'idskr. i sJlit•. 188!)
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bestämda Yarorna. Detta har hittills varit omöjligt till följd
af spanska tullstadgans bestämmelse att omlastning af utländska varor bestämda för andra utländska hanmar ej i spansk
hamn tillåtes, så vida ej det fartyg, som skall emottaga varorna, samtidigt b.e funne sig i hamnen.
Genom den under den 19 November 1884 gillade och fastssälcla nya spanska tullstadgan kommer emellertid efter den l
Januari 1885 förändring härutinnan att inträda. Utländska
varor bestämda för andra utländska hamnar kunna seelermera
i vissa spanska hamnar lossas och magasineras i af tullstyrelsen inrättade clepöter, hvarifrån de sedermera kunna uttagas
vid det fartygs ankomst, som skall vidare fortskaffa dem till
den andra utländska hamnen.
Ofvannämnda tullstadgas §§ 162-184 innehålla utförliga
bestämmelser rörande viikoren för denna transito och magasinering. Varorna kunna förblifva i depöte~na under en tidrymd af fyra år. Magasineringsafgif ten är l procent af deklarerade värdet under de första sex månaderna och 112 proc.
fö'r hvarje följ ande tidrymd af sex månader. De hamnar hvarest' depöter för närvarande finnas inrättade äro: Barcelona,
Cådiz, Mahon, Malaga och Santander.
Af svenska exportartiklar har uneler 1884 direkt införsel
till ' dis'triktet egt rum med ett fartyg om 212 tons, soni ankom
tlll -Cata.nia · från Göteborg med laddning af trä och jern. Indirekt öfver Hamburg 'och England torde derjemte under
året till Messina hafva importerats cirka 300 tons svenskt jern.
Noterade priserna hafva varit för stångjern 33 lire och för
sömjern i knippor 36 lire pr iOO kilos. Af svensk tjära har
under året till Messina importerats cirka 200 tunnor, som sålts
till francs 36,5o pr tunna cif :Messina.
· Med anledning af inkomna förfrågningar huruvida lådor
för Huldexporten från Sicilien skulle kunna uti de förenade
tikena tillverkl:ts och a.fsättning deraf härstädes beredas, har
jag nödgats afgifva svar att sådant torde vara omöjligt, af det
skäl att till dessa fn1ktlådor endast kan använ~as · bokträ och
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af h vilket träslag uti de förenade rikena ej finnas några nämnvärda qvantiteter. Detta för förfärdigandet af fruktlåqor-. be}j_öfliga trävirke importera~ till Messina uteslutande från Triest
och Fiume, afskeppningsortern a för de ofantliga skogarnes i
Kärnten och Steyermark produkter.
Den för kommande vintersäsongs skeppning af frukt behöfliga qvantitet af trä inköpes af härvarande fruktexporterande firmor 1mder loppet af sommaren; d. v. s. Juni-Sept.,
dels efter offerter ingifna af köpmännen i Triest, dels s. k.
flytande laddningar, som utbjudas i de sicilianska hamnarna,
d. v. s. Messina, Palermo och Catania, af agenter för Triest~
köpmännen. Priset bestämmes alltid cif. siciliansk hamn, levererad på kajen och följaktligen uppgöras. befraktningarna
för dessa laster städse af köpmännen i Triest.
Skeppningarne ske uneler loppet af sommaren, och åtgå för
resan från Triest till Messina med ångare 3:ne dygn och med
seglande fartyg öfver hufvud taget 10 a 15 dygn.
Dimensionerna som im porteras för fruktlådstill verkningen
äro dels tjockare bräder af dimensioner 9 a 12 eng. tum breda,
l tum tjocka och 2 meter långa, dels tunnare bräder af dimensioner 11 a 12 eng. tum breda, '16 tum tjocka och 2 m. långa.
Af de tjockare bräderna bruka särskiljas 3:ne sorteringar,
beroende på qvistfrihet eller virkets mer eller mindre vackra
utseende. De högsta priser, som under de senare åren noterats, hafva varit för bnl), sortering 75 lire, för 2:da sort 70
lire och för 3:a sort 62 lire, allt pr 100 bräder.
De tunnare bräderna särskilj as i 2:ne sorteringar och hafV;a
dessa noterats för l:ma sort 30 a 35 lire och för 2:da sort 23
a 26 lire likalecles för 100 bräder.
Frakten från Triest till Sicilien kan anses vanligen utgöra
för de tjockare bräderna 20 lire pr 100 bräder och för de tunnare bräderna 19 a 22 lire pr 1000 bräder.
Vid förfärdigande af fruktlådorna beräknas att för tillverkning af etthundra lådor åtgå 155 af de tunnare och 50 af
de tjockare bräderna. Fruktlådornas begge mindre sidor samt
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en mellanbalk göras nemligen af de tjockare bräderna, men
de 4 öfriga och längre sidorna af de tunnare bräderna.
En fruktlådas vanliga dimensioner är 70 centimeters längd,
35 cm bredd och 25 cm höjd.
De för export af citroner och af apelsiner till de skandinaviska länderna brukliga lådorna äro af alldeles samma storlek och väga cirka 7 kilo.
En för export till dessa länder afseeld fullpackad citronlåda innehåller från 300 till 360 citroner och väger, låda och
frukt tillsammans, cirka 38 kilo. En fullpackad apelsinlåda
innehåller från 180 sill 210 apelsiner och väger, låda och frukt
tillsammans, cirka 32 kilo.
Af norska exportartiklar ha under 1884 till distriktet medelst 8 norska fartyg införts 46195 voger stockfisk. .
Totalinförseln till distriktet af torkad och saltad fisk har
under år 1884 utgjort 2.359500 kilo .
saltexporten från Trapani har under 1884 utgjort till
Sverige med 19 svenska fartyg om 6824 reg.-tons och med 2
notska fartyg om 864 tons en qvantitet om tillsammans
10.168000 kilo salt och till Norge med 25 norska fartyg om
15052 reg.-tons en qvantitet af 21.306000 kilo salt, eller en
export till de förenade rikena tillsammans af 31.474000 kilo
mot 9.894500 kilo under år 1883.
Från A ugnsta ha under 1884 till Norge exporterats tvenne
saltlaster om tillsammans cirka 1.000000 kilo.
Priset å salt har i Trapini under året varit cirka lire 4,75
pr salma = 9,5o pr ton, då det samtidigt var i Cagliari 10 frs
pr ton, hvilket var noteringen äfven på de franska och spanska saltplatserna.
Queensland (Australien) .
B risbane. I konsulatets årsrapport för 1883 förekommer
följande för våra sjöfartsförhållanden tillfredsställande och för
våra handelsfartygs befäl hedrande yttrande :
Af de svenska och norska fartyg, som under året besökte
platsen voro de flesta af den storleken att de kunde användas
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i ·kustfart, och med få undantag erhöllo de alla stora och små
'
'
sysselsättning.
Koloniens egna naturliga tillgångar, som ställa den i främsta ledet inom Australien hvad angår rikedom på metaller och
fördelen af tropiskt läge och ett klimat som kanske ingenstädes på jorden i dess helhet har sin like, göra att här finnas
och framdeles komma att framträda exportartiklar, som icke
förekomma inom de andra kolonierna, såsom t. ex. socker, cederträ och andra träslag m. m.
.
Sedan Torres Straits numera blifvit utprickadt och ~yr 
skepp här och der stationerats, samt de stora postångarue utan
missöde med lätthet passera derigenom, har trafiken g enom
denna farled, som förr fruktades så mycket af redare och assuradörer, betydligt ökats. Äfven kustfarten har tilltaait
och.
b
genom regeringens omsorg hafva i de flesta hamnarue anordnats uppmudddringar, brobyggnader m. m., så att all utsigt
finnes för framtida lönande sysselsättning för smärre fartyg i
interkolonial seglation. I Brisbane finnes en utmärkt torrdocka och flera upphalningsbäddar för fartygsreparationer,
hvilka ej ställa sig så dyra som vanligen tros.
Konsulatet har inhemtat att. man i hemlandena ännu hyser den uppfattning, att hamnutgifterna här i kolonien, sär skildt i Brisbane, äro nästan ruinerande. Så var förhållandet
förr, då fartygen måste lossa ute i Moreton Bay; men nu kan
hvarje fartyg t. o. m. de stora emigrant- och postångarue om
4 a 5000 tons gå ända upp till staden och lossa längs kajen.
All pråmhyra försvinner sålunda, utom i utomordentliga fall,
och på fartyget falla blott lotspenningar 6 pence ; för barlastade erlägges half afgift. I de hamnar der fartygen ej kunna
segla in, såsom t . ex. i Brisbane, måste bogserbåt användas .
Här betalas l sh. pr ton för lastade fartyg och 9 d. för fartyg
i barlast. N u hafva emellertid ett par konkurrenter kommit
till och j ag hör att skepparue kunna pruta på priset med
framgång. Andra utgifter finnas ej inom kolonien. Sådana
utgifter som finnas i hvarje annan hamn och som här ej äro
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dyrare än på andra platser, såsom t. ex. barlast, vatten, besigtningsmän, tullöfvertid eller annat dylikt, berör jag icke, då
man ju behöfver det och finner det öfverallt. skeppshyrorna
äro ej heller, vid jemförelse, att klaga öfver. För vanlig matros är hyran i 4•10 a i 5.
Väl är det beklagligt med det , myckna rymmandet här,
och flera af våra fartyg hafva ej heller gått fria derifrån. I
några fall har jag, på anmodan, tagit polisens hjelp i anspråk,
för att finna folket, men det lyckas sällan och dessa utgifter
kunna likaså gerna sparas.
Å de fartyg, som från England hitkomma, utgöres besättningen i vanligaste fall till allra största delen af svenskar och
norrmän. Många af dessa rymma eller afmönstra här, och de~
svärmar följaktligen af dessa matroser, hvilka också derjemte,
såsom egande rykte för att vara raska, dugliga och nyktra
karlar, städse gifvas företräde. En stor del af kustfarten eger
ru~ under svenska och norska sjömäns befäl, sedan de här
aflagt den för dem så lätta kaptensexamen. Många af officerarue på postångarue som gå till Europa äro norrmän (färre
svenskar) och åtnjuta godt anseende.
Det är påfallande att de laster, som förr anlände hit från
Boston U. S., från Newyork och andra amerikanska hamnar
i amerikanska fartyg, i fjol och i år kommit under de förenade rikenas flaggor. Orsaken känner jag ej, kan väl tänka
att det tryck, som den amerikanske redaren lider under, till
en del är orsaken, men jag hörde af ett par intelligente norska skeppsförare, att Newyorks assuradörer gifva företrädet åt
de förenade rikenas fartyg, emedan lasterna bättre vårdas och
lossas med betydligt färre ersättningsanspråk. Att detta senare åtminstone är det omdöme man här på platsen har om
fartygen, hör jag från alla håll, och kan af personlig beröring
och ·dagliga besök på kajerna till alla delar bekräfta, att svenske och norske befälhafvare äro mera på sina platser och visa
mera omtanke vid lossningen, hvari kanske orsaken bör sökas
i1tt denna fraktfart kommit till så stor del på svenska och
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norska fartygs lott. Sedan regeringen i år etablerat postångbåtsförbindelse, via Thursday Island i Torres Straits, hvar 14:e
dag till Normanton, har trafiken i Carpentariaviken blifvit
ökad och Normanton blifvit en liflig stad. Öppnandet af dessa
rika trakter än en fördel för kolonien, handeln och sjöfarten.
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