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Anteckningar
från ett besök vid den brittiska skeppsgossekåren
Shotley samt. några reflektioner vid jämförelse
med de svenska skeppsgosseförhållandena .

I slutet av augusti förlidet år bereddes undertecknad tillfälle alt besöka skcppsgossectablissemcntet i Shollcy, och
skall jag i det följande i korthet redogöra för, vad jag därvid inhämtade, ävensom uppdraga en del jämförelser med,
huru vi på motsvarande område hava det ordnat.
Som bekant rekryterar den brittiska flottan sitl däcksfolk så golt som uteslutande från skeppsgossekårcrna. Värnpliktiga finnas ej, och enelast i mycket ringa utsträckning
och vid särskill trängande behov an Lagas däcksmatroser genom värvning.

A.ntagning, auiöning och be{ordran etc.
Följande allmänna bestämmelser giilla för antagning, avlöning och beford ran. l\Iindre modifikationer i fråga om avlöningen äro på grund av dyrliden f. n. vidtagna, och konnner
vad som i fråga om skeppsgassarue provisoriskt nu gäller,
ävensom huru deras avlöningsmedel utbetalas och användas,
att hingre fram i denna redogörelse återgivas.
Gossar i åldern 15 '/,- 17 år antagas för utbildning till
matroser (scamen) och förläggas till en början antingen till
ctablissemcntct i Sholley eller till del i Devonport. De måste
Tirlskrilt i Sjuäi senrlet.
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äga mycket goda karaktärsegenskaper och skola hava målsmans skriftliga tillstånd att söka anställning, givet å forn1ll lär, som tillhandahålles av vederbörande rekryteringsofficer.
Föclelseatiest, eller beedigad förklaring härutinnan, given ay
målsman inför magistraten, erfordras även.
Gossar, som varit intagna i fängelse eller å allmän uppfostringsanstalt, antagas ej.
Vissa fysiska fordringar i fråga om längel och bröstviclcl,
olika för olika åldrar, finnas uppställda, men återgivas
icke här.
Sökancle måste vara väl uppfostrad och helt fylla uppställda fysiska fordringar. Synförmågan skall vara perfekt.
Särskilt önskvärda gossar med god fysik och uppfostran må
antagas, även om de i övrigt ej fullt fylla fordringarna.
Gosse erhåller vid antagningen ett fullt ställ beklädnad
samt bestås därefter vissa beklädnadspenningar för att kunna
hålla beklädnaelen i gott stånd och kompletterad.
Efter karlskrivningen, som i regel äger rum vid 18 års
ålder, är elen f. el. skeppsgossen bunden att i 12 år tjäna flottan, varefter avsked på begäran kan erhållas eller ock av vederbörande meddelas. För elen, som tjänat med goda vitsord,
finnes möjlighet att rekapitulera för ytterligare 10 år, och
erhålla de, som tjänat i 22 år, därefter pension, varjämte de i
stor utsträckning förhjälpas till god anställning, t. ex. som
instruktörer i Sj ö krigs- eller Skeppsgosseskolorna, Vaktmästare i Amiralitetet, Post- eller Telegrafverket etc.
Gosse börjar räkna sin 12-års tjänst vid 18 års ålder, då
karlskrivningen, som sagt, i allmänhet äger rum.
Utomordentligt lovande gossar karlskrivas innan de nått
18 års ålder, men detta inverkar icke på anställningstiden,
eller elen tid de hava att t j än a för pensions erhållande. Särskilt dugliga individers befordran före sina jämnåriga kamrater är genomgående under hela tjänstetiden och tillämpas
synnerligen kraftigt.
Gossarna äro till en början "2 :ncl Class Boys" med en
avlöning av 7 sh. i veckan, men befordras efter 23 veckors

tjänst till "l :st Class Boys", då dem bestås 12/3 sh. Vid
i-.arlskrivningen bliva de "Ordinary Seamen" med en avlöning av 19/3 sh. i veckan och därefter kommer, beroende på
avlagda examina och i mån av tillgängliga löner befordran till
Able Scaman (28-31/6 sh. i veckan),
Leading Scaman (36/9- 38/6 sh. i veckan),
Petty Officer ( 49-53/8 sh. i veckan) och
Chief Petiy Officer (59/6 sh. i veckan), motsvarande ungefärligen våra U. O. 3 :e gr.
Vid befordran till Chief Petty Officer erhålles ;L 17 för uniformsanskaffning, förutom redan omnämnda beklädnadspenningar.
Väsentlig avlöningsökning (från 1/ 9 sh. till 15/ 9 sh. i
veckan) kan den erhålla, som särskilt kvalificerat sig i artilleri- eller torpeclskjutning, gymnastik (Swedish drill) eller
idrott. Avsevärda penningspris för skjutning, med artilleripjäser utdelas.
Tre uppmuntringstecken erhållas, vartelera medförande
ett avlöningstillägg av 1/9 sh. i veckan.
Högre avlöning betalas vid tjänstgöring å jagare och
andra småfartyg.
En. Chief Petty Officer kan seelermera befordras till
Warrant Officer ( Gunner el. Boatswain),
Commissionecl \V. O. (Gunner el. Boatswain),
Lieulenant,
Lieutenant-Commander,
Commander, samt enligt nyligen antagna bestämmelser
ända till Admiral.
Att ingå p å villkoren härför skulle föra alltför långt.
Vare nog sagt, att befordran till Lieutenant ganska ofta förekommer, till Lieul.-Commancler och Commander nästan aldrig
och till högre t j änstegracl praktiskt taget aldrig.
På papperet finnas möjligheterna, men i praktiken försvinna d e, på grund av alla de villkor, som därmed äro förenade. Emellertid finnes f. n. i brittiska Flottan en från
Skeppsgossekårcn utgången officer, som befordrats till Captain. Detta dock på grund av krigsmeriter.
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Skeppsgosse, som önskar avsked, kan, m ot erläggande av
en ga n ska avsevärd ersättnin g till kronan etm sin storlek
beroende på de n tid gossen t jänat) för de kostnader, som
liedlagts på honom, så att säga "friköpa sig". Någon sådan
rätt tillkommer ej underofficerare och manskap, men under
normala omständigheter, och då tjänsteförhållanden a så medgiva, kan dock "friköpning" även dem beviljas, därest goda
skäl härför föreligga. ("Friköpning" är ett osympatiskt ord,
men jag har ej kunnat finna på något annat).

Sä r sk ilt begåvade och k u nniga gossar (i regel l på 10)
samma nföras emell ertid till en "Advan ce Clas s" (Advance
Class Boys). Dessa gossar tillbringa sammanlagt ej mer än
32 veckor vid Shotley. Efter avslutad kurs därstädes, kornm enderas gossarna ombord å till annan plats förlagt logem entsfartyg för att bibringas rent sjömilitär utbildning, och
under sista delen av sin skeppsgossetid ombord å stridsfartygen , varest de fördelas till lättare tjänst, såsom signalmän,
r orsmän, glasvakter etc. Å varje slagfartyg äro sålunda komm enderade c :a 50 gossar. (Detta var förhållandet även under
kriget).
En på hundra av Shotleygossarna bortkommenderas ej
efter slutad kurs, u ta n uttages för en tid av 3 månader till
s. k. "Instructor Boy". Han tjänstgör därunder dels som ordonnans och ett slags förtroendeman, dels ock som instrukt ör, samt skall på alla områden vara en föresyn för övriga
gossar. Under denna tid erhåller han 6 d. i veckan extra ur
"the Boys Fund". Att hava varit "Instructor Boy" betraktas
som en stor merit, och beredes L d. sådan gosse extra fördelar i fråga om kommenderingar och befordran.
Ett annat slag av utmärkelse är att bli kårad till "Best
Boy of the year". Förslag härutinnan avgives dels av gossarne
själva och dels av befäl och underbefäl. Beslutet fattas av
Chefen efter samråd med sekonden. "The Best Boy" erhåller
en medalj, som han sedermera för all framtid får bära.
Dc 23 första veckorna vid Shotley äro gossarna "Ordinary
Boys" samt därefter i 4 veckor "Leading Boys", uneler vilken
sistnämnda tid de erhålla 2 d. extra i veckan. De sista 12
veckorna äro de "Pelty Ofi'icer Boys" med 4 d. extra i veckan.
"Ordinary Boys" kallas även "2 :nd Class Boys". "Leading" och "Pctty OfTiccr Boys" äro "l :st Class Boys".
Gossarnes hela avlöning utgår f. n. med l sh. a 1/ 9 sh.
pr dag. Personligen erhålla de emellertid enelast 1/ 6 sh. pr
vecka. Resten res erveras för betalande av deras järnvägsresor, beklädnad etc., varjämte vissa medel, enligt särskilda,
i bil. II pt. 11 angivna bestämmelser, må hemsändas till föräldrarna .

Skcppsgossckårcn i Slw tlcy.
Seclan gosse antagils, erhåller han sin första utbildning
vid "the Training Establishment i Shotley" (eller Devon port).
Etablissementet är beläget på rama landet invid Ipswich,
nära Harwich. Det lyder under "the Admiral of the Training
Service" och har till Chef en sjöofl'icer av Captains grad. Befälsförhållandena, liksom j möjligaste mån allt annat, äro ordnade j likhet med förhållandena ombord. Näi·mast under the
Captain utövas befälet över allt vad till kåren hörer (inklusive
själva skolan) av "the Commander" (sekonden). Under honom finner man divisionsofl'icerare, fartygsläkare, fartygsintendent etc., samt rektor och skollärare.
Gossarnc äro c:a 2,000 till antalet. Dc äro inmönstrade
å ett gammalt fartyg "Ganges", men hava sina övningar i
land och äro där förlagda i baracker.
Rekryleringen pågår året runt.
Under de 5 första veckorna erhålla gossarna, och lära sig
sköta, sin heklädnad samt sättas så småningom in i den militära tjänsten. De användas då även för utförande av diverse handräckningsgöromåL
Först därefter vidtager den ordinarie militära utbildningen och undervisningen i skolan. 25 gossar sammanföras till
en klass, och i varje logement förläggas 2 klasser. Varje
logement har fartygsnamn.
Utbildningen vid Shotley pågår i allmänhet under en tid
av 34 veckor, dc 5 första ej inräknade.
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(Våra gossar hava som bekant endast 15, 25 och 35 öre
pr dag, beroende på vilken årsklass de tillhöra, men dessutom
hava de fria hemreso r och behöva ej lägga ned något å sin
beklädn ad.)
Portions penning ar utgå med 2/ 1 '/, sh. pr dag.

Den militära utbildnin gen.

Idrott.

Den militära utbildni ngen ledes under sekonde n av divisionso1I icerarnc. Liksom vad i allmänh et är fallet inom den
brittiska krigsma kten, torde mal{ härom kunna säga, att officeren personli gen instruer ar och exercera r vida mindre än
hos oss. Instrukt ionerna och exercise n skötas nästan uteslutande av underbe fälet. Undanta g härifrån utgöra gymnast iken och idrotten, vid vilka också lägges en oerhörd vikt.
Gymnas tik och Idrott hava sin tid på varje gosses dagsprogram. En mycket stor och välordna d idrottspl ats finnes med
8 st., intill varandr a liggande planer endast för fotboll och
cricket. Därjämt e förekom mer, förutom allmän idrott, la-vvnlennis, boxning , brottnin g m. m.
Gymnas tik- och Idrotlsof t'iceren var synnerli gen entusias tisk för sitt arbete. Gymnas tiklektio nerna voro på det hela
taget mycket lika våra, ehuru givetvis ledare och instrukt örer
ej innehad e samma grad av sakkuns kap som här, varför det
svenska ögat genast uppdaga de en del felaktigh eter.

Malsal och logemen t.
En stor, ljus och trevlig matsal finnes, men var denna
byggd för endast 1,000 gossar. Då nu kåren svällt ut till det
dubbla antalet, och "skaffni ng i omgång ar" ej lämplige n lät
sig göra, hade man nödgats förlägga skaffnin garna till de
ganska otrevliga logemen ten, vilket av Chefen livligt beklagades. Av matsalen hade gjorts ett synnerli gen trevligt samlingsrum med ett stort antal biljarder och allehand a andra
spel. Väggarn a voro tilltalan de dekorera de med goda oljemålning ar av forna och våra dagars örlogsfa rtyg och sjödrabb ningar.
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Tvätt.
All tvätt väcrkstä lles av gossarna själva. Min häröver uttryckt a förvånin g besvarad es av Chefen med ett leende
och genmäle t: "Hur kan Ni tänka Er, att gossarne skulle
kunna tvätta ordentlig t ombord, om de ej här lärt och fått
vänja sig därvid? Vi göra allt för att uppfostr a dem till
sjömän. "
Bestraff ningar.
Chefen äger oinskrän kt bestraffn ingsrätt i disciplin mål,
sekonde n rätt alt meddela tillrättav isningar . Aga ådömes
rätt utsträck t grad och oberoend e av felande gosses ålder.

Rekryter ingen.
Rekryte ringen tillgår i stort sett som hos oss. Dock finnes rekryteri ngsoft'ic er å varje större rekryter ingsplat s. En
ganska stor procent av antalet skeppsg ossar äro underofl 'icerssöner.
Skolan.
Skolan är en verklig militärsk ola. Rektor och lärare
bära uniform . Den förre är löjtnant, de senare underoff icerare.
Heldorn lyd er närmast under sekonde n. Underte cknad
hann endast flyktigt sätta sig in i skolarbe tet, men kunde dock
konstate ra, att detta långt ifrån var så omfattan de som vårt,
och att man koncent rerade sig på atl lära gossarnc , vad de
skulle komma att ha praktisk nytta av i sitt komman de livskall. Chefen ansåg lika fullt att dc fingo lära sig alltför
mycket, som var onödigt, och alt skolan tog alll för mycken
tid från den militära u lbildning en.

Sjukuård en.
Sjukvår den föreföll lekmann en synnerli gen väl ordnad.
Ljusa, snygga sjuksala r och ett mycket fint hållcl och till
synes välrusta t operatio nsrum. Läkaren , som hade LienLComman ders ställning , sorterad e, liksom övriga olficcrar e,
närmast under sekonde n.

-
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Bilagorna.
Som bilagor följa här:
l. Vid Shotley gällande "Allmänna föreskrifter
skeppsgossar", utfärdad e av sekonedn.
2. Detaljföreskrifter, utgivna av Chefen.

för

Några reflektioner -vid jämförelse med de svenska
skeppsgosseförhållandena.
Vad smn genasl slår en vid en jäförelse mellan de engelska och svenska skeppsgosseförhålla ndena är den långa tid,
för vilken de engelsl<a gossarna få binda sig alt kvarstanna i
tjän st efter karlskrivningcn, jämfört med vad som här är och
ännu mer blir fallel, om dc slwlsakkunnigcs förslag går igenom. Våra bestämmelser, eller föreslagna bestämmelser, h ava
väl tillkommit huvudsakligast av hänsyn till rekryteringsförhållandena och mindre på elen grund att dc i övrigt skulle
vara för tjänsten särskilt förmånliga. Det är ju möjligt, att
våra förhållanden äro de engelska så olika, att här vidtagna
eller föreslagna åtgärder äro nödvändiga, men kanske kan det
dock ifrågasättas, om ej andra, för tjänsten förmånligare vägar slå öppna. Den i England antagna gossen har valt sitt
yrke för livet, och så har väl hittills i rätt stor utsträckning
va rit fallet även hos oss. Numera tyckes emellertid tendensen här alltmera peka därhän, att skeppsgossekåren blir en
slags Nationens gratisuppfostringsanstalt, e.n institution, där
gossarna i första hand skola utbildas så, alt dc, efter så kort
tjänsl vid flottan som möjligt, hava största möjliga utsikler
till god anställning i det civila livet. Alt rekryteringen härigenom unclerlätlas, torde vara s lällt utom alll tvivel, likasom
ock, atl skeppsgossekåren ej för flottan blir, vad elen borde
vara.
Alt man i England har lätt are atl rekrytera iin här, beror
måhända delvis på tradition oclt folklynne, men även på clel

höga anseende flottan och i dess tjänst anställda där åtnjuta.
Rätt mycket av tradition finnes emellertid även här, och vårt
folklynne är nog ej så vida sk iii t från deras, att detta kan
vara av avgörande betydelse. Det är nog andra förhållanden,
som mera spela in. Vi locka till anställning bl. a. genom
framhållande av dc stora fördelar, som efter en !<Ort anställning i tjänst, vinka i det civila liv et. I England lockar man
med de stora fördelar , som tjänsten i flottan erbjuder. Vilken
metod, som är elen riktigare, kan väl knappast råda tvivel
om. Är det omöjligt för oss att gå efter den engelska linj en?
Om icke, vad skulle härför kunna och böra göras? Som försök till svar, vill ja g angiva:
l. Stark gallring vid antagandet, även med risk av stora
Yakanser. Avlägsnande snarast möjligt av dåliga element.
2. Införande av riilt till avsked efter viss, kortare provtid.
3. Hemsändande av penningar till föräldrarna (här för
är avlöningsökning nödvändig).
4. Förtidshefordran och extra belöningar ål särskill dugande individer.
5. Goda pensioner efter lång, väl vitsordad tjänst.
6. Beredande av möjligheter till god anställning efter
tjänstelielens slut.
7. Utökael upplysningsverksamhet, m. m., m. m.
Ovannämnda gallring och avlägsnande ligger ju enligt
reglementet redan nu i viss mån i Chefens hand.
Han är emellertid härvidlag långl jfrån obunden, då det
ju dels är vederbörandes önskan, alt kåren skall hållas så
full tal i g som möjligt, dels ock kan synas som ett slöseri med
statens medel att i utsträckt grad avskeda gossar, på vilka
stora kostnader nedlagts, utan all flottan fått n ågon nylla aY
de gjorda utläggen .
Del måste cmellcrlid vara förmånligare för tjänsten aU
hava en liten, god stam än en fulltalig kader av delvis undermåliga clcmenl. Om yem smn helst kan vinna inträde i kåren
och där få kvarbliva, sj nnker dess anseende, och de goda fallliljerna sända icke sina söner dil. Om däremot endast verk-
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ligt goda gossar antagas, ökas kårens anseende och därmed
så smån·ingom rekryteringsmöj ligheterna, i synnerhet från
sagda familjer.
I England sända alltjämt undrofficerarne i ganska stor
utsträckning sina söner till skeppsgossekåren, och även hos
oss komma ännu en hel del gossar från dylika och andra
mycket goda hem. Som bevis härpå kan nämnas, att av de
c :a 300 gossar, som f. n. tillhöra kåren i Karlskrona, 13 äro
underofl'icerssöner, 2 U. O. K.-söner och 24 söner till lots-,
tull-, fyr- eller därm ed jämförlig personal. Kunde rekryteringen från dylika familjer, i all synnerhet underofiicersfamiljcrna, ökas, vore ofantligt mycket vunnet, ej minst därigenom, att en gammal god tradition, med vad därtill hörer,
bibehölles och upplivades.
Undertecknad har sökt indela gossarna i "särskilt goda",
"goda" och "mindre goda" och har dessutom, med ledning
av kompanichefernas, rektorns och lärarnes omdömen, sökt
upprätta en viss ordningsföljd dem emellan. Därvid hava
endast två undcroiTiccrssöner hetecknats som "mindre goda",
och i andra årskursens såväl högre som lägre avdelning intages första platsen av son till unclerofiicer.
Något som i England i mycket hög grad bidrager till alt
tjänsten vid flottan är eflertraktad, och alt rekapitulering
tages, är dels en god pension, och dels den stora utsikten till
god anställning efter avslutad tjänstetid. Det är väl sannolikt, att en del av våra. statsverk skulle motsätta sig ett obligatoriskt anställande av uttjänta underofficerare eller matroser
som vaktmästare m. m., ehuru dc nog därigenom skulle bliva
mins l lika väl betjänade som nu; 1nen vad vore väl naturligare, än att t. ex. Marinförvaltningen rekryterade sin valdmästarestam uteslutande bland L d. vid flottan anställda?
Säkerligen skulle, om verkliga ansträngningar gjordes, så
många statsbefattningar kunna reserveras för elylik personal,
att flertalet av dem, som avgått från flottan efter lång och
väl vitsordad tjänst, kunde räkna med god sådan anställning
för lång tid framåt.
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En annan åtgärd, som väl både ur tjänstesynpunkt och f
för rekryteringen och vi l j an till kvarstannande vid flottan
vore önskvärd, är införandet, här som i England, av begåvat { ,''
och särskilt dugande manskaps förtidsbefordran. Saken är
i nämnd a land så enkelt ordnad, att efter vederbörligt befäls
rekommendation, den som visat särskilt lovande egenskaper, "/ /t
/ l f,
utan att behöva invänta sin årskurs tur, omedelbart kommenderas till genomgående av för befordran erforderliga kurser,
och efter avlagda examina befordras i tur med sina examenskamrater, oberoende av innehavande tjänstetid. Detta bör
naturligen enelast förekomma i undantag sfall.
Så kommer den svåra avlöningsfrågan. (Här beröres endast skeppsgossarnas avlöning.) Allt som allt är ju den
engelske gossen väsentligt högre avlönad än elen svenske. Å
andra sidan ha' ju våra (utom första året) snarare större än
mindre fickpenningar, än de engelska, men också, såsom
logerade i en stad, större möjligheter att spenelera och mera
behov därav.
Under landtjänstgöring anser jag dock varken behövligt
eller knappast önskvärt, att dessa sistnämnda, ökas. Slmlle
därunder någon ökning kunna åstadkommas, borde dylika
medel i första hand avses att hemsändas till föräldrarna eller
för gossarnes räkning reserveras, och i andra hand ställas till
Chefens elisposition för att av honom användas för gossarnas
trevnad och nytta. Att penningar till föräldrarna hemsändas
var enligt elen engelska chefens utsago av en rent avgörande
betydelse för rekryteringen. De fatliga föräldrarna visste, att
de r egelbundet hade en säker, oni ock ringa, slant att påräkna, och detta utgjorde en rent märkvärdig dragning. Dessutom har det j u sin stora moraliska betydelse, att gossen
återbördar, och känner sig återbörda, en liten del av vad föräldrarna givet ut för honom.
Ser man däremot på förhållandena uneler sjötjänst, då
besök i främmande hamnar · ofta nog förekomma, och särskilt
å långresa (3:e årets kurs), då jämförelser måste framkallas
med de samma tjänst förrättande, och ungefär jämnåriga,

('

l '

-66-

kontr aktan ställd a 3 :c k l. sj ömän n en, så vore en
avsev ä rd förhöj ning både berät tigad och ö n skvär d . Gosse n
går nu i la n d
och "driv er", h a r inga mede l ti ll nöje eller fö
r ströel se, föga
mö j lighct atl ens bese p latsen i f råga, och råkar
därfö r lätt
nog i h ä n der n a på de så talrik t förek omma nde,
"välv ill iga"
mece nater, som endas t åsyfta hans fördä rv.
Vad som dock enligt under teckn ads menin g k anske
mer
än någon ting annat nu försv åra r skepp sgoss
erekr yterin gen
är föräld rarna s och gossa rnas ängsl an, atl dc senar
e efter antagni ngen ej skola komm a att trivas , och alt i
sådan t fall det
är dem omöjl igt att komm a loss. Avsk edade gossa
r u tsprid a
i hemo r ten illvill iga och osann a uppgi fter,
antim iltaris tisk
propa ganda ror i samm a bal.
Reda n nu finne s ju den bestä mmel sen, all kårch
efen kan
på gillig a skäl bevilj a evske d för gosse , men
detla borde så
komp i e t leras, alt må l s man ä y de rätt att efter viss,
korta re tid,
och p å vissa villko r, taga gosse från kåren . Det
är min övertygels e, alt om lämpl iga villko r uppst älld es, ringa
skada , men
stor fördel för flotta ns vidko mman de härav
skulle uppst å.
Hur jag tänkt mig denna sak ordna d blir för
långt att här
giva sig in på, men jag är hereel d alt, om och
när så kan
finna s lämpl igt, härut innan framl ägga försia
g. I Engla nd
finna s dylik a bestä mmel ser och, enligt vad
Shotl ey-ch cfcn
medd elade mig, hava de ej medf ör t några oläge
nhete r.
Jag har svårt atl tro, alt det för rekry tering
en spela r
någon vidar e roll, om tjänst eliden efter karlsk rivnin
gen minskas från ö till 5 eller 4 år. Föräl drarn a draga
sig nog ungefär lika myck et för all binda sin gosse vid flotta
n i 7 eller
8 som i 9 år och j ag skulle ej hålla för otroli
gt, att i fall
nämn da rätt alt e fler viss korla re prövo tid (enda
st då) erhålla avske d, införd es, vi sk ulle, med bibeh ålland
e av dc 6
åren, få flera r ekry ter ( fl era efter prövo tiden
kvars tanna nde
r ekryt er), än som skulle bli fallet, om vi nedsk
reve tiden till
4 (7) år, ulan sådan rätt. Om så är, vilke n förde
l för flotta n
skulle d et ej vara, att bibeh ålla dc 6 å ren! l\Ian
kan väl antaga, all en karl, som tjäna t i 6 år, mera betra
ktar tjänst en
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som ett livsk a ll och s lan n a r k va r ytterl i ga r e, ä n
den som tj änat i 4, och går han , så h ar man i all a fall få tl
beh ålla hon om
i 2 å r , sedan h an blivit verkl igt färd ig och moge
n till k or pra l
och förh a ndsk arL I var je fall fi n nes det väl k
n appas t n ågot
skäl all göra en ändri ng nu , då r ek ry ltillgå ngen
är så god.
Givet vis ~ir det en oerhö rd för del, att instit u tione
n i Sholley ä r förlag d på lande t och ej, som hos oss,
i stad, men dc
k ostna der, som en fö r flyttn ing skulle medf öra,
göra en dylik
f. n. otänk bar. Med rätt ringa mede l skulle
kansk e dock
åt ski lligt kunn a göras för att bered a våra gossa
r mera tillfä lle till sport och fri luftsl iv . Karls krona Skcpp
sgoss ekårs
k asern gård måste ju anses i myck et ringa mån
tillfre dsstä llande , som en våra dagar s idrott splats .
Att tjänst en vid Shotl ey i så hög grad bring ats
att efterlikna sjötjä nst, är en annan given fördel , även
om. man i
fr åga om vissa detalj er, t. ex. att gossa rna själya
lvälla sin
bek lädna d, kan vara tveks am om, huruv ida dc
skulle passa
våra förhå llande n.
Det lugn, med vilket gossa rna insätt as i dc nya
förhå llande na, är också en styrk a. Likas å det genom
arbet ade sätt,
p å vilket den dukti ge och sköts amme utmä rkes.
För att giva oss rättvi sa och ej göra jämfö relsen
ensid ig
måste emell ertid framh ållas, atl även vår utbild
ning har sina
bestä mda företr äden, och elit skulle jag i första
hand vilja
r äkna utbild ninge n till sjöss å segel fartyg en.
Icke en enda
av de mång a frams tåend e engel ska sjöofl iccrar
c, med vilka
j ag haft förmå nen disku tera denna fråga, har
icke genas t,
u tan tveka n och med störst a eftert ryck, uttala t
sin sorg över
att man i Engla nd nödga ls överg iva denna utom
orden tliga och
grund lägga nde sjöma nsutb ildnin g och gratu lerat
oss, som
ännu kunn a bibeh ålla densa mma.
Den rent militä ra utbild ninge n torde hos oss
vara lika
god som i Engla nd; gymn astiku tbildn ingen givetv
is bättre .
Därem ot står ju idrott en, dels beroe nde på våra
så oerhö rt
m ycket mind r e möjli ghete r, dels på den så myck
et större betydels e man där tillsk river densa mma, hos oss
på elt oändl igt
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m yck et lägre plan, i trots av allt det intresse och arbete, som
Skeppsgossel<årens officerare nedlagt och nedlägga på dess
höjande.
Högst anmärkningsvärt är ju, att staten hittills ej för
idrottsändamål lämnat något direkt anslag till denna militärskola för pojkar i den verkliga idrottsåldern, under det
att t. ex. Karlskrona stads folkskolor hava etl årligt anslag
av 350 kr. för anskafl'ande av idrottsmaterieL Vad som hittills för kåren härutinnan åstadkommits har huvudsakligen
mö j tiggjorts genom välvilliga privata bidrag, mestadels tagna
av vad för saken intresserade officerare av sina små medel
kunnat avstå.
Matsals- och logementsförhållanden äro hos oss avsevärt
bättre än i Shotley; samlingsrummen ojämförligt sämre.
Bestraffningsformerna äro här onaturligare, mjäkigare,
men framför allt grymmare och mera demoraliserande.
Att för en förseelse, son'l visserligen kan vara ytterligt
sj älvsvåldig och disciplinvid rig, men i vilken kanske dock
ligger mera pojkaktighet och äventyrslusta, än något verkligt
ont, nödgas ålägga ett barn arrest eller fängelsestraiT måste
vara i hög grad motbjudande, och resultatet blir i 9 fall av
10 ej gossens förbättring. Skälen för och emot prygel ha' ju
så ofta och ingående av kom petentare personer än undertecknad blivit framförda, att jag därom ej här långvarigt vill
orda, men så mycket må väl kunna sägas, alt för det praktiska livets män, för dem som äga någon erfarenhet av pojknaturen och pojkuppfostran, måste det stå fullkomligt klart,
att möjligheten för en omdömesgill skeppsgossechef att i stället för fängelse kunna tillgripa aga, måste vara av godo. sedan åligger det höga vederbörande att till chef nämna den
omdömesgille. Månne icke de flesta skeppsgosseföräldrar
härutinnan skulle giva mig rätt?
Sko lan.

Skolan är ett kapitel för sig. Engelsk och svensk syn
på skolundervisning är i allmänhet så vitt skilJd, och har väl

yar och en sina skäl för sig. Det kunskapsmått, som i England fordras, täcker väl knappast i något avseende våTa kraY.
Den fordran och det arbete som i England nedlägges på att
i första hand göra skolgossarne till gentlemän och kanske
får jag säga "det praktiska livets män" återfinnes knappast
hos oss. Det kan ej råda någon tvekan om, att ej våra skeppsgossar inhämta en rätt mycket högre grad av bokligt vetande
:än de engelska. I England sättar man intet högre värde på
sådan teoretisk kunskap. Där anser man, att gossen skall
hli sjöman och endast, eller åtminstone huvudsakligast, lära
sig, vad han på denna sin bana kan hava praktisk nytta av.
Sannolikt går man härutinnan å båda hållen för långt. Säkert
iir emellertid, att vederbörande i världssjömakten Stor-Brittanien, skulle allra minst le, om någon t. ex. föresloge, att
deras skeppsgossar skulle beredas tillfälle dissikera kaniner
och kräftstjärtar. Ihågkommas bör ju dock, att engelsmännen utbilda sina gossar till att bli flottans män för livet, under
det att vi, åtminstone utanför det sjömilitära lägret, numera
knappast synas anse, att detta är huvuduppgiften.
Vilka linjer, som härvidlag skola följas, bestämmes ju
av dem, som makten hava, och själva denna fråga, skall ej
här upptagas till vidare skärskådande, men den, som kanske
närmast av saken beröres, må det kanske dock vara tillåtet
framhålla, att vilket mål man än förelägger skeppsgosseskolan, nuvarande bestämmelser för densammas ledning, varken
äro tilltalande, klara eller i övrigt lyckliga, och därför snarast
böra ändras.
Rektorn svarar för undervisningens bedrivande m. m.
Siwlundervisningen är underkastad inspektion av IL Folkskolöverstyrelsen, utan detaljerat angivande av densammas
befogenheter, och Kårchefen har det "allmänna överinseendet
ÖYer skolan", är "Rektorns närmaste förman", (vad nu detta
månde betyda), "fastställer undervisningsschema och betyg"
samt skall "utfärda erforderliga bestämmelser för utbildnin_gens enhetliga bedrivande". Det hela är en högst olycklig och
till sina former obestämd samregering. Chefen har ingen
Ticlslcrift i Sjöväsenclet.

6
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direkt disciplinär befogenhet över skolans, honom underlydande, män. Han h ar inte t som h elst inflytande på tjänstgöringsbetyget för lärare eller för rektor. Dc förra utfärdas
av rektor, de senare av nämnde överstyrelse, som väl icke på
långt när i samma må.1 som Chefen är i tillfälle följa undervisningen. Därtill kommer, att i Rektors åligganden ingår en
hel del, som varken direkt rör undervisningen, eller som Folkskolöverstyrelsen vare sig har befogenhet eller möjlighet atl
skärskåda. Om nu av vissa skäl anses, att Folkskolöverstyrelsen skall sätta nämnda betyg, så borde väl åtminstone detta
ske på Kårchefens förslag eller efter inhämtande av han s
yttrande.
Ingen torde kunna gendriva, att skeppsgossekåren är en
militärinstitution, och att skolan är endast en lem, låt vara
en högt betydelsefull dylik, i dess kropp. Nu har Chefen
visserligen ett drygt ansvar för skolan sig pålagt, men ganska
begränsade möjligheter att utöva verklig ledning. När huvudet för en kropp ej kan reglera, kommendera, lemmarnes 1·örclser, brukar, under vanliga förhållanden, hela varelsen anses
defekt.
Chefen för skeppsgossekåren måste enligt unelertecknads
uppfattning, om ordning och reda skola råda och ett gott slutresultat kunna ernås, vara skolans odisputable chef, utrustad
med erforderlig och klar maktbefogenhet och disciplinär nwn•
dighet.
Låter sig detta ej göra med civila lärare, så bör undervisningen, här som i England, skötas av militärer. Om ej allt
för höga och för tjänsten främmand e lärdomskrav konnna att
uppställas, torde detta också mycket väl låta sig göra, och blir
kanske en utväg, som under alla förhålland en måste tillgripas,
då det synes bliva allt svårare att för skolan erhålla god ch·il
arbetskraft.*)
·J A n m. 0Yansläende c1r icke att falla som någo n kr i lik a Y Yitl
sko lan nu tjänstgörancle lärare, utan syftar på svilrigl1oterna alt besälta
en sellan lång ti c! tillb aka vakant lärareplats .

·l
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Upplgsningsuerksa mheten.
·Vad som i båda länd erna göres för att sprida upplysning
rörande flottan, kan väl ungefärligen jämnställas, men en stor
skillnad ligger i behovet av elylik upplysning. I vårt vidsträckta, glest befolkade land, där läroböckerna i Fäderneslandets historia så litet framhållit flottans verksamhet och
b etydelse, kräves härutinnan så ofantligt mycket mer, än i
ett land som England, där var man genom historien och berättelser från far till son har klart för sig, att "på Flottan
vilar det brittiska Imperi e t", där var man otaliga gånger sett
ett eller flere av flottans fartyg, och där man kan säga, att
nästan var man har en anhörig, som tjänat eller t j ä nar flottan.

Bilagorna.

Bilaga l och 2 angå ende allmänna ordningsregler.
Föreskrifter:na i bil. 1 och 2 återgivas här, dels för alt
påvisa hurusom i England, mer än hos oss, man lägger vikt
uppnå, att förklara för gossen, varför han skall göra så och
så, anledningen till föreskriften s tillkomst,*) dels ock för att
visa, huru ofanlligt detaljerade och många ordningsföreskrifterna där äro, alltför många enligt unelertecknads uppfattning.
Lägg blott märke till den ideliga exercisen m ed halsdukarnas
på- och avtagande! Klädsel, drill och paraderingar spela
emellertid i England en alldeles ofantlig roll. Oändligheten
av handgr epp och ceremonier är rent förvånande. Titta på
en engelsk vaktpost, och Ni skall förvåna er över och ha' en
stunds nöj sam underhållning av alla de konster han utför!
Tänk p å den tid, det stora antal dagar, som i England horttagas fr ån vanlig exerci s och övningar for att förbereda en
parad! J ag tror alt t. o. m. en gammal preussare skulle nödgas erkänna, att deras drill och paradexercis var ett uneler
av enkelhet, jämfört med den brittiska. Huruvida den brittiska metoden härutinnan är riktig eller ej, vågar jag ej hc• ) .\n m. Della fmm girk L)'tlligarc a Y en teedje bilaga, som emellertid aY ulr ~· mm cssklil måst uteslutas.
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döma (den svenska allmänhete n skulle givetvis fördöma elen),
men den är fo tad på den bestämda uppfattning en, att ·praktiskt visserligen onödiga, oändligt mångahand a och svårinlärda, föreskrifter , handgrepp m. m., i hög grad bidraga till
inplanlande t av en god disciplin, hörsamhet och noggrannhe t.
Så är måhända förhållande t, i synnerhet om man kan effektivt övervaka och tillse, alt alla föreskrifter na noggrant iakttagas. Kan man ej delta, tror jag att få, väl efterlevda, regler
~iro bättre.
Vad und ertecknad däremot utan tvekan håller för synnerligen betydelsefu llt och riktigt är de mångahand a sätt, på
vilka den duglige och plikttrogne gossen i England framhålles.
Det må nu bestå i någonting så enkelt, som att han får behålla halsduken på, då övriga gossar skola taga av den eller
i något betydelsefu llare; a_lltnog, han intager en särställning ,
ser däruti en utmärkelse, och övriga gossar längta efter att
komma i samma position. Det medför inga kostnader för
kronan.
Den punkt i Chefens föreskrifter , som lyder: "l de fall,
där ovan givna bestämmels er skilja sig från de officiella uniformsbestäm melserna, skola instruktöre rna klargöra dessa
olikheter för gossarne, så att, då de gå till sjöss, de ej må
vara i okunnighet om den korrekta klädsel, som vid olika tillfällen skall bäras", finner jag vara värd särskilt beaktande,
ty den visar, vilken maktbefoge nhet Kårchefen har, och engelsmännens uppfattning om, att vid en gossekår avvikelser från
de vanliga oiiiciella stadganden a kunna vara nödvändiga och
nyttiga. Hos oss skulle väl knappast själve Stationsbef älhayaren kunna utfärda order om mot reglementsb estämmelse rna
stridande avvikelser rörande klädseln. Chefen för skeppsgossekåren är av reglemente t bunden att i många fall, då det
gäller rena bagateller, göra framställni ng till stationsbefä lhavaren, då han ej själv har befogenhet att fatta beslut. Han
kan märkvärdig t nog själv avskeda en gosse, men han kan
ej, även om vederböran de läkare skriftligen betygat, att det
är för gosses hälsa oundgängli gen nödvändigt , bevilja denne
mer än 14 dagars tjänstledigh et, utan skall frågan i sådant
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fall underslälla s stationsbefä lhavaren, som väl dock knappast
kan tänkas vägra bifall till dylik anhållan. Jag tror åtminstone icke, att det fallet någonsin inträffat. Nog vore d et väl
till gagn för tjänsten, om härvidlag litet mer av den engelska
synpunkten anlades?
Stationsbef älhavaren, som har så många stora och viktiga
frågor att handlägga, skulle befrias från en mängd ganska
betydelselö sa detaljer, och Chefen för skeppsgoss ekåren skulle
bliva litet mera verklig chef.
D . Tisclius.

Bil. l.

Royal Naval Training Establishm ent Shotley.
Allmänna ordningsregle r för g·ossarua, utghna ay "Sekomlen'".

l. Läs och iakttag noga alla order, lryckta på det kort,
som vid anställning en erhålles.

2. Hälsning .
Var noga med alt vid alla tillfällen göra honnör käckt
och militäriskt.
Gör ej honnör ulan mössa eller i ledet.
Då officer mötes, börjas honnören på 3 stegs avstånd och
pågår till dess denne med 3 steg passerats.
Gör alltid honnör med den hand , som ~ir längst ifrån
oiTiceren. (De tta för att ej skymma ansiktet.)
Officerare giYas honnör vid alla tillfällen utom å sportplatserna. Sistnämnda undantag gäller ej Chefen, som vid
alla tillfäll en skall givas honnör.
Då skeppsgosse hälsar officer av Captains eller Commanders grad, gör han halt och front, slår stramt i "giv akt", gör
honnör och avlägsnar sig, då officeren har passerat, i språngmarsch .
Armens officerare givas alltid honnör . Den som sitter,
då en officer närmar sig, reser sig upp, s.tår i "giv akt" och
gör honnör. Då gosse tilltalar officer, stannar han på 2 stegs
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avstånd och gör honnör. Innan han avlägsnar sig återupprepas honnören.
Marscherande trupp gör honnör genom att på kommandoordet "Eyes right" ell er "Eyes left" vrida huvudena och
rikta blicl<cn mot den som hälsas. Sammalunda förfar den,
som bär börda, som förhindrar handens bruk. Den som åker
velociped, gör vanlig honnör. Vid allt beträdande av "halvdäck" hälsas med honnör.

Schackrande och allt köpslående med annan gosse.
Kort- och tärningsspel; vadhållning. Innehav av spelkort, tärningar etc.
Vårdslöshet i klädsel, t. ex. alt bära mössan på nacken,
att hava byxsleifen oknäppt eller byxorna uppvikta etc.
Att gå med händerna i fickorna.
Att kasta sten, buteljer eller andra skr~ipande föremål
inom clablissementct.
Att under måltid kasta ikring mat i matsalen.
Att tatuera eller bliya tatuerad.
Alt lämna efter sig papper, buteljer etc., inom etablissemen te t.
Att prata eller sj unga i logementet efter tystnads-rund.
Att slåss och gräla. Alla tvistigheter uppgöras i gyhmastiksalen med boxhandskar.

3.

Slå stilla i ledet.

Håll tyst och stå fullkomligt stilla i ledet, utom då "Stand
Easy" (lediga) är kommenderat. Gosse skall bemöda sig alt
noggrant inlära "giv akt"-ställningcn. Detta är en av de saker
rekryten först skall lära sig.
Kom ihåg att alltid inlaga stram "giv akt", då Folksången spelas, varhelst det må äga rum.
Stå i "giv akt" och rikta blicken mot flaggspelet, då flaggan vid solnedgången halas ned.
4. Det är en skeppsgosses första plikt all omedelbart
åtlyda erhållen order, utan onödiga förfrågningar. Särskilt
påpekas, att detta även gäller order, givna av Instructor-, Pctty
Officer- och Leading Boys.
Alla hornsignaler och andra uppställningsorder efterkommas under språngmarsch.
Gosse, som sändes att uträtta ett ärende begiver sig i väg
under språngmarsch.

Erkännande av motlagen order.
Vid moltagandel av en ord er, erkänner gosse densamma
genom att göra honnör och säga: "Ayc, Aye, Sir". Sådana uttryck som "Very good, Sir", "All right, Sir" och dylikt, få
ej användas.
5.

G. Följande är strängeligen förbjudet, och den gosse som

överträder dessa förbud blir bestrafl'ad.
Bökning eller inn ehav av cigaretter, tobak eller tändstickor.
Uppträdande i sällskap med andra gossar, som röka.
Begagnandet av fula ord.

Spottning.
Att spo tta är strängeligen förbjudet. Denna vana är
snaskig och ohälsosam och föranleder ofta sjukdomar.
7.

Logementen.
Gossarna äga ej tillträde till logementen und er friluftstimmarna. Gosse, som under sådan tid önsl<ar gå i sitt sjöskrin, går 1.ill vakthavande korpralen i logementsgången och
anhåller, al t logem entet måtte bliva öppnat.
Gosse får ej stå ell er sitta på stagen, som förbinda loge11len1.cn.
8.

9. Den som finn er eller förlorar någonting, skall omedelbart anmäla detta för sin instruktör och å "the Regulating
Office". Gosse, som finner något skall omedelbart inlämna
detsamma å "the H. 0.".

Adressförändring.
Gosse, vars hemadress förändras, skall omedelbart härom
göra anmälan till "the H. 0.".
10.

11. Hemsändning av penningar.
Efter l månads tjänst må gosse, som tagit väl vara på
sin beklädnad etc. och följaktlig en är skuldfri, hemsända till
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sina föräldrar en summa som ej överstiger 3/ 6 sh. i veckan.
Efter uppflyttning till First Class Boy, må denna summa ökas
till 9 sh. i veckan.

12. Godkända föreningar.
Gossar, som under sin Shotlcy-tid gå in i av Chefen godkända föreningar, skola till sin divisionsofl'icer härom läm na
uppgift, så att erforderliga upplysningar kunna lämnas till
"the Ships Office".
13. Gossar, som önska besöka läkaren, skola inställa sig
å sjukhuset följande ticler: 8,, f. m ., 12,,. e. m. eller 5,,0 c. m .
Dc få icke söka läkaren å andra tider, därest de icke plötsligt
sjukna eller varit utsata för någon olyckshändelse.

H. Fritidsrummen hållas öppna å följ ande ticler: Sommar-rutin 4,,.- 7,, e. m.; vinter-rutin 3-4,, c. m. och 6- 7,,.
e. m. Biljard- och Bagatellebordcn skola noga aktas, enär
reparation av dem äro dyrbara och därför ej ofta kunna ifrågakomma.
15. Brev. Brevlådan sitter utanför Postkontoret Yicl
ändan av den nya täckta vägen. Till förekommande av misstag vid utdelande av posten skola gossarna se till, att till dem
ställda brev äro adresserade, som följer:
Namn Logementets n :r - - - -- Skeppsnummcr
R. N. Training Establ ishment
Shotley, Harwich.
Det är av största betydelse att logements- och skeppsnummer finnes utsatt.
16. Silkeshalsduk.
Gossarna skola alltid bära silkeshalsduk vid klädsel efter
n:r 1 och 2.
Kockar och gossar, som användas för utförande av sådant
arbete, som kan skada halsdukarna, må avlägga dem uneler
elen tid de äro så sysselsatta.

Förlust au eller skada å logemcntstrappstege.
Kostnader, som ådragas genom förlust av eller skada å
logementstrappstege, orsakad genom slarv, täckes genom me17.
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del tagn a av den skyldige eller de skyldiga gossarncs handpen ni n gar. På grund av svårigheten att draga ut den exakta
su mman ur handpenningarna, föreskrives följande: Den
exakta summan tages ur veckans handpenningar, då den uppgår till jämnt 3 d. Om summan är mindre än 3 d., tages
3 d. av den ansvarige gossens handpenningar, och skillnaden
k rediteras honom i liggaren. Om summan är större än 3 d.,
u ttages av de ansvarige 3 d. var vecka, till dess hela summan
är inbetalad.

Gossarnas Bank.
Penningar, överstigande ett värde av 2/ G sh. eller dyrbarheter, som en gosse må äga vid antagningen eller som han
seelermera må erhålla, skola omedelbart inlämnas å "the Rcgulating Office. De tagas seelermera i förvar av Fartygsintcnclenten.
Ingen gosse får, utom då han går på långpermission, inneh ava mer än 2/ 6 sh.
Fredagar, efter teet, skola de gossar, som önska uttaga
penningar uppgiva sina namn till "the Regulating Petty Officer" i vakten. Uneler midadgstimmen på söndagar få de i
vakten uttaga de penningar dc satt upp sig för föregående
fredag.
Gossar som få week-end permission (fredag kväll- måndag morgon eller som av tvingande skäl behöva penningar, få,
efter anmälan till "the Ilegulating Ofl'ice", uttaga sådana under middagstimmen varje dag, utom lördagar och söndagar.
18.

19. Användandet au lågskor.
Lågskor få, utom då stövlarna äro under reparation, endast användas å söndagar.

20. Gossar som önska träffa "Sekonden".
Gosse, som önskar träffa mig i någon angelägenhet, skall
uppgiva nummer och namn för "the M. A. A." i "the Training
Office". Den angelägenhet, varom han önskar tala med mig,
beh över ej uppgivas.
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Om en gosse har eller tror sig hava något bekymm er eller
berättig at klagomå l, skall han framföra detta till sin Divisionsoffi cer eller på uppgivet sätt söka mig.

Använda ndet av skor i onödan san1.t underlåt enhet att an- .
vända damaske r, då sådana anbefall ts.
Underlå tenhet att enligt order bära silkesha lsduk och
lmiYbän sel.
"Klädse l för natten" före i rutinen angiven tid.
Bärande l av långt hår.

1~Taterpark.

Sckoncl.

Bil. II.
Revision av den "Röda Boken" .
H. M. Training Establis hment, Shotley
20 :th April 1921.
11!cmorand u m.

I avsakna d av en mera tidsenlig Orderbo k, skola officeccrare och instrukt örer låta sig leelas av "Röda Boken 1912"
i alla frågor, som röra disciplin , klädsel och gossarna s allmänna uppträda nde.
"Röda Boken" kommer alt revidera s kapitelv is och omtryckas, så snart omarbet ningen är verkstäl ld.
Dessföri nnan framhåll es emellert id nedanstå ende felaktigheter, som ständigt och jämt upprepa s, och beordras ofl'iccrare och instrukt örer att aldrig släppa och skarpt gå till
rätta med härutinn an felande gosse.

Disciplin .
Dålig honnör för oiiiccr.
Slött uppträd ande t. ex. i ledet; under måltider na etc.
Dålig samman hållning vid inmarsc h till lektion.
Den allmänn a uppfattn ingen , att vad som inläres under
exercise n, endast behöver iakttaga s vid uppvisn ingar och parader.
Klädsel.
Underlå tenhet a tt bära anbefall d klädsel.
Bärande l av trasig arbets- och nattdräk t.

Logemen ten.
Bristand e ordning.
Använda ndet av tyättplat scrna för otillåtet ändamål .
Uppehål l i logemen len under friluftst immarna .
Uttömm ande av smutsva tten och skräp i därför ej avse dda avlopp.
l allmänh et.
Skrik och visslinga r inom kasernom rådet.
Promene rande med händern a i fickorna och mössan på
nacken.
Kringka stande av papper.
Allmän slöhet och "tryn" i arbelct.
Vistelse utomhus illa riggade, t. ex. utan sticldröj a vid
g:1ng till och från 1Jadhuse t.
E. 1Vigram .
Captain.

Bilagor.

Wädsel.
"Klädse l för dagen" angives å anslagst avla över dörren
till o[Iicersm cssen. Klädseln skall vara samman satt enli gt
nedanstå end e.
N :o l. Blåskjor ta med handlinn ingar och gulclclist inktioner. Bäres söndaga r samt vid särskilt högtidlig a tillfällen .
Vid långperm ission och "week-e nd" permissi on.
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N: o 2. 2: ställets blåskjorta med röda distinktioner.
Bäres om söndagarna vid fuktig väderlek. Vid p ermission till
till Shotley utom å söndagar. Av ordonnanserna hos Captai.ns
och Commandcrs, signaltornslöpare och 1 :stc hornblåsare, om
(lcnnc är Instructor Boy.
N:o 3.
3:ställets blåskjorta med krage. Bäres under
vanliga arbetsdagar.
N:o 4. 3:ställcts blåskjorta utan krage ( nallklädscl ).
Bäres då "klädsel för natten" är bäst. Vid kläclmönslringar.
Dc 3 sista dagarna före avgång från kåren.
N:o 5. Vit arbetsblus och cl:o byxor. Bäres und er arhete och under friluftstimmarna tills "klädsel för nallen" blåses. På söndagarna efter kyrkclags.

Utdrag
ur ytterligare kläclselföreskrifter.
Blåkragar. Blåkragar bäras alltid vid klädsel enligt n :r
Instructor Boys bära blåkrage även till n :r 5.
Svart sidenhalsduk. Siclenhalsduk bäres alltid till n: r J,
2 och 3 och till n :r 5 utom före frukost, samt utom lördag f. m.
Den bäres ej vid "klädsel för natten", utan avlages för e afton u p p ställningen.
Om gosse användes för sådant arbete, att halsduken chiray
kan taga skada, avtages densamma.
"Instructor Boys" skola alltid bära halsclulc Löpare bära
alllid halsduk uneler tjänstgöring.
l , 2 och 3.

Knivbänslar. Knivbänslar bäras av alla gossar till n :r 1
och 2. De skola bäras vid all unelervisning i sjömanskap,
utom före frukost. Dc bäras ej vid klädsel för nallen . Ins truktor Boys bära alltid knivbänslar, och löpare göra så
under l j änstgöring.
Knivar. Vid undervisning i sjömanskap skall kniv Yara
fäst vid bänseln.
Stövlar bäras alla dagar utom söndagar, då skor må
bäras.

Kortstrumpor bäras alltid, då stövlar eller skor användas.
Långstrumpor få aldrig användas till långbyxor, utan endas t till kortbyxor.
Slicktröjor bäras enligt order, beroende på temperatur
och årstid.
Damasker. Då damasker återfinnas å klädselordern,
skola alla gossar bära sådana. Eljes skola endast de gossar,
som hava artilleriexercis använda damasker, vilka efter sagda
exercis slut åter avtagas. Till "klädsel för natten" bäras damasker av alla eller ingen, allt efter klädselQrdcrn.
Damasker användas ej till klädsel efter n :r l och 2,
annat än på särskild order. Damasker skola bäras till skor,
i de fall då skor användas på grund av alt stövlarue äro på
lagning.
Gossar, som på doktorns order använda gymnastikskor,
skola ej bära damasker, men hava byxbenen instoppade i
strumporna.
Handskar (vantar). Handskar få aldrig bäras vid in-·
spektion, uppvisning eller paradering, men må bäTas vid
andra tillfällen.
Yllehalsdukar få endast brukas på särskild order som
kompletterande beklädnad.
Oljekläder. Då oljekläder upptagas å klädselordern,
skola alla gossar, som lämna kasernområdet, klasser, som gå
i båt, och klasser, som arbeta i fria luften, använda sina oljekläder.
Korta fotbollsbyxor. Korta fotbollsbyxor må bäras på
idrottsplatsen. Gossarna få ej spela regelrätta spel i långbyxor, men må använda dylika, då de för nöjes eller individuell tränings skull, sparka ikring bollen.
Fotbollsskor må bäras på idrottsplatsen till korta eller
långa byxor, men om de bäras till långbyxor, få damasker ej
användas, utan skola byxbenen endast vara instoppade i
strumporna.
Flanell-nattskjortor få endast användas för avsett ändamål.
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.lfössband.

Klädesmössa får ej användas utan band.
skall alllid bäras så, att a-et i "Ganges" sitter rätt
över näsan.
Vidje-stomme till mössa kan erhållas från "the Training
OITice" för ett pris av l '/, el.
Distinktionstecken av guld bäres endast å blåskjorta m ed
armlinning. Gosse skall vid alla tillfällen bära de clistinktionstecken, till vilka han är berättigad.
skepparpipa med kedja må bäras av kvalificerade blåsare
i stället för knivbänseL
Medaljer. Gosse må till klädsel efter n :o l bära de m edaljer och band, vartill han är berättigad.
Juvel-prydnader. Gosse får ej bära klockarmband, ring
eller något slags j u ve l prydnad.
Gosse får ej bära någon annan beklädnaclsperscde l, än
sådan, som vederbörligen blivit till honom utlämnad.
I de fall, där ovan givna bestämmelser skilja sig från dc
ofiiciella uniformsbestämme lserna, skola instruktörerna klargöra dessa olikheter för gossarna, så att, då de gå till sjöss,
de ej må vara i okunnighet om den korrekta klädsel, som Yid
olika tillfällen skall bäras.
~Iössan

I båt skall toppläntan alltid vara på.

Beklädnadspersede l får ej inlämnas till reparation, därest
sammanlagda kostnaden av reparationen och därför mwänt
material uppgår till med än '/, av plaggets värde som nytt.
Skulle härutinnan tveksamhet råda hänföres saken till Divisions-U. O. eller om erforderligt, till D. O.
Gosse, som förlorat eller skadat något av sin beklädnad,
eller i sin säck befinnes innehava förbjudet gods, inställ es
inför D. O. eller, om det befinnes erforderligt, inför Sekonden.
Distinktionstecken av guld påsys av skräddaren, röda och
blå dylika tecken av gossarna själva under vederbörande instruldörs tillsyn.
Damaskerna äro kronans egendom, utlämnad som lån,
och skola återställas före avgången från Shotley.

Insänt
med anledning av ledamoten Ehrensvärds anförande
K. örlogsmannasälls kapet den 2 mars 1921.

Då Kungl. örlogsmannasällsk apet ansett det av ledamoten, kapten G. Ehrensvärd, vid sällskapets sammanträde den
2 sistlidne mars framförda anförandet böra inflyta i sällskapets tidskrift, torde det hava varit med tanke på att detta anförand e, som j u i många och viktiga häns eenden ej åtföljes
av några bevis för lämp ligheten och fördelarna av de föreslagna organisationsändri ngarnas genomförande, skulle komma under allmännare kritik och att, vad av de sålunda givna
uppslagen därefter eventuellt kunde visa sig vara av värde,
skulle bliva till gagn för marinen.
Det är med utgångspunkt från detta antagande, som det
synts undertecknade lämpligt att något närmare belysa innehållet i föredraget, i vad detsamma berör marinintendcnturkåren .
I anförandet ifrågasättes intet mindre än slopandet av
nämnda kår i dess nuvarande organisationsform. Radikalt
således så det förslår. Emot förslaget vore emellertid av den
anledningen givetvis intet att anmärka, därest detsamma samtidigt ägde förmånen att vara praktiskt genomförbart och för
staten gagneligt.
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Emellertid vilja unclerteclma cle på grunder, som nedan
skola närmare beröras, på det bestämdast e bestrida delta.
Enligt anförandet borde marininten denturkåre ns arbetsuppgifter såsom fartygsinten denter och elivisionsin tendenter
övertagas av ofl'icerare, "intenclents aspiranter", som med bibehållande av sina officersbefa ttningar skulle bestrida dessa
tjänster för att samtidigt meritera sig för övertagand et sedermera, i egenskap av intendentur kaptener och -kommendö rkaptener, av befatlninga r såsom stabs-, stations- och högre
förrådsinte ndenter samt intendentst jänster i överstyrelse n. I
övrigt skulle de befattninga r (huvudsakl igen kansli- och kameraltjänst er), som nu bestridas av marininten denturkåren ,
överlämnas till rent civil personal.
Såsom motiv till dessa genomgripa nde organisatio nsförändringar anföres på sid. 162, sista stycket, i 3:e häftet av
å rets tidskrift för sjöväsende enkelt och kortfattat att "ma-·
rinintenden turkåren med dess såväl i förhållande till de militära kårerna som annens intendentu rkår stora numerär
torde tåla en högst väsentlig förminskni ng" och beviset för
att fartygs- och divisionsin tendentstjä nsterna kunna anförtros åt officerare, " vederbörlig en utbildade" , torde vara tillfinnandes i uttrycket å sid. 163 "fartygsinte ndentens, respektive divisionsint endentens icke alltför svåra tjänst". För intendenturka ptenernas, respeldive -kommendö rkaptenerna s,
lämplighet för befattninga rna såsom stabs- och stationsinte ndenter samt för intendentur posterna i överstyrelse n ävensom
ifråga om det för staten förmånliga i att för intendentur förvaltning i land använda sig av för rent militära uppgifter med
stora kostnader utbildad personal, synes förslagsstäl laren
icke ansett någon som helst bevisning behöva förebringas .
Motiveringe ns och bevisföring ens svaghet ger vid handen
att föredragshå llaren betraktat påståenden a i sitt anförande
såsom axiom. Det torde därför vara skäl att underkasta påståendena en granskning , huruvida de fylla måttet såsom "i
sig själv klara grundsanni ngar".
För att börja med påståendet: "marininte ndenturkår en
med dess såväl i förhållande till de militära kårerna som till
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annems intendentur kår stora numerär", vad är däri grunden
för jämförelsen mellan styrkan av exemp elvis marinens och
armens intendentur kårer? Är det antalet man vid de olika
vapnen? I så fall torde med lika stor rätt kunna jämföras
exempelvis ofl'iccrsstyrl <an vid en fältstark pluton och officersstyrkan å en jagare. Det inses då genast, att materiel ens vid
marinen ojämförligt mycl<et större omfattning och den av de
båda vapnens olika uppgifter betingade grundväsen tliga olikheten i organisatio nen, gör e n dylik jämförelse mellan marin ens och annens vare sig ofl'icers- eller intendentu rkårer fullkomligt ohållbar. Ehuru av ringa betydelse i detta sammanh ang torde dock här kunna nämnas att för icke länge sedan
generalinte ndenten i pressen tagit till orda beträffande personalens vid armens intendentur kår otillr äcklighet fö r sina uppgifter.
Vad föredragshå llaren länkt sig som grund för jämförelsen mellan marininten denturkåre ns och de militära kårernas
-vid marinen styrka med deras fullständigt ojämförbar a ar11etsuppgifter är än mer ofattligt. Ty endast arbetsuppg ifternas omfattniny l<an utgöra en r ättvis grundval för bedömandet av personalbeh ovet vid dc olika kårerna.
Det kan därför inte hjälpas, alt man, vid denna jämförels e mellan storleken av marininten denturkåre n å ena
sidan och de militära kårerna vid flottan eller annens intendenturkår å den andra, kommer att tänka på den gamle matematiklära rens fråga, då det gällde att klargöra begreppet
incommens urabla storheter: "vilket är högst: en åskknall
eller ett poppelträd ?"
Att "yederbörli gen utbildade" officerare skulle kunna
övertaga tjänsterna såsom fartygs- och divisionsin tendenter
(vä l också flottiljintcn denter) torde få anses möjligt. Det
är nämligen att . beakta, att denna tjänstgörin g för marinintendenten i regel inträ{l'ar under dc första 6-7 åren av hans
tjänstetid och utgör ett led i hans utbildning till högre intendentsbestäl lningar. A fl officer, som tillagts sådan befattning,
.skulle bliva i tillfälle att .därjämte fullgöra tjänst såsom komTidsk?·ift i Sjoväsendet.

7
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menderad officer ombord måste däremot på det bestämdaste
bestridas, för den hndelse nämligen den sistnämnda befattningen skulle ställa några nämnvärda krav på sin innehavare.
Speciellt gäller detta uneler avsevärda tider vid expeditions
hörjan och slu t ävensom vid varje månadsskifte, då den som
tjänstgör såsom exempelvis fartygsintende nt ej torde ha någon
arbetstid övrig att ägna åt annat än denna tjänst.
Det förefaller vidare anmärkningsv ärt att en sådan väg,
som föredragshålla ren föreslagit, om den vore framkomlig .
ej allmänt följts inom andra mariner. Så vitt det är oss bekant, är det nämligen blott den ryska, som tidigare upptäckt
och följt den av föredragshålla ren angivna vägen. Det torde
därför på den omdömesgille granskaren verka litet roande
men knappast vara ägnat att stärka tilliten till föredragshållarens omdöme och argumentering i dessa frågor att han satt
just den ryska intendenturen till förebil d.
Anser föredragshålla ren det dessutom såsom en besparing att staten först bekostar en persons dyrbara utbildning
till officer, för att sedan även kosta på samma person en jämväl kostsam utbildning till intendent, då utbildning till intendent kan ske direkt? Ty det är att märka att utan utbildning
i intendenturtjä nst kan icke elen skickligaste officer vara lämpad att omedelbart hestrida alla de olikartade befattningar,
som en marinintenden t efter visst antal år måste vara beredd
att kunna övertaga.
Vad ovan sagts avser att belysa de påståenden, som framdragits såsom motiv för förslagen samt bevis för deras genomförharhet och lämplighet. Men det torde också vara skäl i
att något närmare unelersöka de sannolika verkningarna av
ifrågasatta förändringar, därest de konune till stånd, och huru
dessa skulle förhålla sig till föredragshå llarens förväntningar .
Först är det då påtagligt, att, därest bland de konunenclerade officerarna ombord å fartygen verkligen finnas sådana,
vilkas tjänst så litet upptager deras tid, att de jämväl medhinna fartygsintende nternas kanske ej "alltför svåra" men
dock ansvarsfulla, arbetssamma och tidskrävande tjänst, så

skulle därmed kunna inbesparas de marinintcndcn ter, som
t jänstgöra i elylika befattningar, för närvarande c :a 3 a 4 st.
på grund av egen erfarenhet betvivla vi dock, att sådana kommend erade ofl'icerare finnas ombord. Resultatet av den föreslagna anordningen bleve antagligen i praktiken, att besättningslistan komme att upptaga en egentligen till oiTiccr utbildad fartygsintende nt i stället för en marinintenclen t, vill<et väl
ej innehm·e någon besparing utan snarare tvärtom. Det torde här
också böra framhållas att om, såsom kapten E. säger, fartygsintend enten vid drabbning saknar verklig uppgift (av orsaker,
som, då de ej nämnts, undandraga sig vårt bedömande, men
möjligen kunna hänföra sig till föredragshålla rens säkerligen
ringa praktiska erfarenhet om förhållandena ombord uneler
verklig sjödrabbning, synes nämligen kapten E. såsom "verklig uppgift" underkänna farlygsintcnde ntens åliggande att
vid drabbning biträda vid de sårades vård) detta dels ej är
heroende vare sig på oförmåga eller ovillighet hos denna personal eller brist på dylika uppgifter, dels lätteligen torde
kunna avhjälpas.
Härvid bör dock tillses att intendenten ej tillmätes sådana
uppgifter att desammas fullgörande vid övningar komma att
hindra honom i hans egentliga arbete.
Vad nu angår intendenturka ptener m. m., som skulle
ersätta marinintenden terna såsom stabs-, stations- och förrådsintendent er samt i överstyrelsen, inses ju, att då dessa
skulle tagas från sina egentliga uppgifter såsom officerare
måste de - om de ej förut varit överflödiga - ersättas med
andra. Resultatet bleve således även här, att för förvaltning suppgifter skulle komma att tagas i anspråk personer
med huvudsaklig utbildning för annat ändamål. Med den
allra största bestämdhet kan påstås, att den ökade insikt i
rent militära ting, som dessa befattningshav are skulle tillföra
tjänsterna, på intet sätt skulle kunna uppväga vare sig det
slöseri i utbildningshän seende en dylik anordning skulle medföra ej heller den brist på förvaltningsku nskap, dylika befattning shavare otvivelaktigt skulle förete i förhållande till marinintendenterna , vilka fr å n hörjan inriktats för så dant arbete.
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Vad slutligen angår förslaget att ersätta den personal,
som beslrider övriga marininte ndenturkå rens nuvarand e tjänster, vilka ej ovan behandlat s, med civil arbetskra ft, må först
framhålla s, atl en sådan anordning givetvis skulle medföra
dels svårighete r atl vid behov låta en sådan för en enda
tjänsts beslt·idan de antagen och utnämnd civil befattning shavare, såsom nu sker, vid behov växla samt vid semester och
dylikt jämte egen övertaga annan befattning , varav torde
följa nödvändi gheten att hava större ersättning sp ersonal med
därav följande större utgifler, dels att den samhörig het mellan
tjänsten ombord och del rent kamerala arbetet vid stationerna, som nu till stor fördel för den ekonomis ka förvaltnin gen
i dess helhet förefinnes genom att samma personalk ategori
bestrider befattning arna såväl i land som ombord, komme att
försvinna .
Inom kansli- och kameraltj änsten finnas befattning ar såsom sekretera re hos statio n sbefälhav are oeh varvsc hefer samt
Yarvskam rerare m. fL, vilka väl måste anses som synn erligen
viktiga och ansvarsfu lla platser.
Tror verkligen föredrags hållaren alt dessa befattning ar
skulle skötas bättre av civil personal än av personal, som från
början fått sätta sig in i de olika organisat ionerna inom marinen och praktiskt tjänstgjor t på en hel del befattning ar
såväl i land som ombord? Det sunda förnuftet säger motsatsen. Och skulle väl civil personal kunna erhållas på desså
befattning ar med så pass blygsamm a löner, som nu komma
deras innehavar e tillgodo? En jämförels e med motsvara nde
beställnin gar inom den civila förvaltnin gen ger svar nog på
denna fråga.
~ad beträfl'ar föredrags hållarens krav på enkelhet i förvaltninge n är det ju klart att den personal, som i första hand
lider av förvaltnin gens tungroddh et, det vill säga förvaltnin gspersonale n, med glädje skulle se denna allmänna fras omsatt
i verklighe t. För detta måls vinnande torde det först böra
tillses att var j e del av den stora förvaltnin gsorganis ationen
anförtros åt sakkunni g personal samt fungerar under största
möjliga rörelsefri het och obunden i varje fall av onödiga,
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hindersam ma och såsom kontrollå tg~i r d er i nefi ektiYa stadganden, något som säkerligen i hög grad vore ägnat alt befordra
·J.n besparinao av förvaltnin gspersona L Att, såsOin föredrags hållar en föreslår, söka vi nna målet endast genOin att \Taka
elen sakkunni ga personale n och på dennas befattning ar placera personer med håg och ursprungl ig utbildning för helt
andra uppgifter, och vilka därför helt naturligt endast undantagsvis kunna antagas himpa sig för sitt nya yrke, som av
dem i många fall kanske betraktas endast såsom en nödfallsutväa för U])pnåcnd e av en eljes ej påräkneli g befordran , torde
o
däremot
få betecknas såsom ändamåls löst och orim l'1gt.
Man har svårt alt värja sig för den uppfattni ngen att
för edragshål laren - lik som många av hans kolleger - I~å
grund av ensidigt militärisk tjänstgöri ng saknar erforderh g
kännedom om förvaltnin gsorganis ationen och de stora kr a Y,
som ställas på dess personal. För marinens vidmakth ållande
är och förblir förvaltnin gen alltid en bland de allra viktigaste
faktorern a och vi våga påstå, att, sedan den nuvarand e marinintend enturkåre ns organisat ion genomför ts, sakkunsk apen
har fått sätta sin prägel på förvaltnin gen till fronnna för sjövapnet.
o
Vi vilja slutligen framhålla att med Yad ovan sagts pa
intet sätt avsetts att underkän na föredrags hållarens goda vilja
att söl<a anvisa vägar för erforderli ga besparing ar. Ej hel..ler
äro vi blinda för nödvändi gheten atl i det nuvarand e läget
m ed alltjämt minskade anslag till försvaret söka finna sådana utvägar till kostnader nas nedbringa nde att det minsta
möjliga försvagan de tillfogas vår värnkraft till sjöss.
Men vi hav a ej kunnat stillatigan d e bevittna att diskussion en härom enligt vår mening föres in i or iktiga banor och
att för bespar-ing sarbetet för es lå s utvägar, som m er påminna
om m etoderna i ' 'sista man på flotten" än sund förvaltnin gsorganisati on.
Stockholm i oktober 1921.

G. Hallden.

Elou Aurell.

Gunnar J-Jögberg.
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Den svenske örlogsmatrosens yrke.
Den n a fråga, som ofta diskuterats man och m a n emellan,
h ar i och m ed dc föreliggande förslag en till genom g ripand e
förä ndringa r i manskapsu tbilclningen åter blivit aktuell, då
dessa förslag hola att på ett allvarsamt sätt k omma malrosyrkets l ynancl e kvarlevor till livs.
Kunna vi överhuvud taget tala om e tt malrosyrke i vår
flotta? Med andra ord att en person tager anställning vid
flotta n i avsikt att där förbliva som m atros uneler stor del
av sitt liv, liksom elen civi le hantverkaren förbliver vid sitt
yrke, handelssjömannen och d en engelske örlogsmalrosen vid
sina yrken '1
Våra rekrytcringsannon ser, åtmin stone dc som författaren såg för några år sedan, er b j ud a "säker och tryggad framtid" för elen som tager a nställning vid flottan. Detta torde
vara en sanning med modifikation. Dc som lyckats genomgå
skolorn a bliva väl som regel uncleroil'icerare och hava därmed
sin goda framtid. För alla de övri ga däremot, som på inte t
sätt vanskött sig, men som på grund av bristand e lä sanlag
etc. ej haf t de nödiga förutsättningarna att bliva und er officerare, för dem tager "framtiden" praktiskt taget slut med anställningstidens ulgång, då det ej under nuvarande förhålla nden är förenat m ed n ågon större förd el att kvarstå som 1 :a
kl. sjöman eller korpral, allrahelst som det ej m edgiv es ved erhörande all förbliva i tjänsl längr e ä n till 30- 35 å r s ålder,
heroende på yrk esgr en .
Denna sistnämnda omständighet gör att t. ex. en korpral,
som uttj ä nl vid 24 å rs å ld er, ej har det ringaste intresse av
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att vara kvar i flottan, det ta för honom av nödtvång tillfälli ga
yrke, utan söker sig bort till ett annat, som kan giva honom
u tkomst för å terstoden av livet. Den tid som en sådan man
tillbragt i flottan, framstår för honom själv såsom förfelad
Deh bortkastad.
Förh ålland ena skapa således hos kanske större d elen av
våra stammatroser en känsla av osäkerhet, vilken övergår till
vantrevnad, så snart vederbörande fått klart för sig att han
ej kommer att lyckas m ed skolorna. I samm a stu nd har
örlogstjänsten blivit honom en pina och ett fördröjande hinder för vad han sedan ämnar företaga sig i livet . Och härm ed ökas de missnöjdas skara, och man k an vara övertygad
om att dc omdöm en dessa personer fä lla om flottan och förh å lland en a där, ej bidraga till rekryteringens unelerlättande
ulan snarare tvärt om.
En yngling, som under nuvarande betingelser på ena eller
andra sättet tager anställning som malros i vår flotta, kan ej
på förh a nd hestämt säga sig själv, a lt "skö ter jag mig nu,
s å har jag min framtid k lar". Han riskerar nämligen att ej
klara sin a skolor, vilket fö r st innebär alt han ej kan bliva
underoffi cer, men som konsekvens av misslyckandet i skolorna
följer även att han ej heller kan kvarstanna och göra matrosyrket till sitt.
Dessa förhållanden leda ej sällan till för tjänsten skadliga
följder. Många gånger borde man ha anledning att hellre
vilja ha kvar en matros och sålunda draga nylta av hans
yrkesskicklighet ä n att befordra honom till underofficer, där
mannen i fråga på g rund av bristande underofficersanlag blir
av mindre värde. Och i samma ögonblick har man ej någon
större glädje av vederbörandes yrk esskickli ghet.
Antag att det t. ex. vid befordran till unel erofficer är fr åga
om en artillerikorpral, som är god riktare m en dåligt unclero!Iicersämne. Hur kan hända nu ? På grund av korpralens
skjutskicklighet har man överseende med h an s bri st a nde befälsanla g och av m ed lidande göres h a n till uncleroHi ccr. Resultat: man får en mindre god uncl erofl'iccr och blir av med
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en god riktare . Och detta har man gjort för alt vederbörande
ej alldeles skulle lämna flottan.
Och dc, som ej lyckas alt bliva underofficerare, dem driYa
vi således själva bort, därmed berövande oss ofla duktigl och
yrkesskickligt follc Hur gärna en karl än skulle vilja bliYa
long-service-man och som sådan med sin erfarenhet och yrkesskicklighet göra flottan nytta, så förmenas det honom enligt
cle nuvarande bestämmelser na.
Detta är regeln. Men i ett fall medger dock organisationen crhållanclct av long-service-m en, nämligen beträffande dc
kockar och hovmästare som ha korprals grad men underofTiccrs lön. Självfallet är det bättre att bibehålla en bra kock
som kock än att göra honom till redogörare och i samma
ögonblick vara av med elen goda kocken.
Vid en diskussion för någon tid sedan i hithörande frågor
yttrades att "svenska flotlan kan ej ha long-service-men".
Att emellertid hos oss härvidlag något är onormalt jämfört
med andra mariner, framgår vid betraktande ay medelåldern
hos våra korpraler, vilken uppgår till ej mera än 22- 23 år,
således ej stort mera än ynglingar.
Denna låga genomsnittsålder hos vårt äldsta yrkcsku nniga manskap borgar ej för någon gedignare erfarenhet Yare
sig som sjöman eller sjöluigarc.
Vidare är det ofördelaktigt att bland manskapet de t ej
finnes ett större antal som uppnått auktoritativ ålder. För
några decennier sedan voro unclcroil'icerskorpralerna förlagda
på trossbotten och någon ersätt ning för dessa har ej kommit
i stället.
Tänk på elen kärna av stadgade till mogen ålder komna
matroser, som engelska flottan äger. Att dessas inflytande
på dc yngre kamraterna i en fartygsbesältning blir av annal
slag än hos oss, där på trossbotten dc äldsta ännu knappt passerat ynglingaåldern och där de f lesta av desamma blolt ha
tjänsten i flottan som ett tillfälligt yrke.
Det är ett behov för oss att för ordningens och traditionens upprätthållande få äldre förhandsfolk på trossbottname och ej blott våra 20 års ynglingar m ed blå band
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kring ärmarnc. Dessa senare må vara aldrig så bra, dc äro
dock ej mogna män.
Ha vi då inga möjligheter att sl~affa oss dug liga longservice-men ?
Vår nuvarande plan för manskapsutbildningen går ut på
att så många som möjligt skola genomgå "utbildningskvarn cn", och denna sörjer för en hastig cirkulation. Så snart en
m an blivit färdigutbildad skall han avgå, och därpå skall omedelbart en ny rekryt antagas i stället och genomgå samma
procedur.
Detta system är lid söclandc, arbetsödande och enerverande. Det uppdriv er jäktande L Det giver ej flottan fullgod
val uta för elen meddelade utbildningen, ty just som karlen
blivit färdigutbildad och sålunda användbar, tvingas han att
läm na sjöman'skårcn. Vidm·e inverkar det menligt på farlygens striclsutbildning, samt slutligen är det dyrbart.
En nära till hands liggande utväg torde vara alt begränsa
cirk ulationen och därm ed antalet av dem som deltaga däri och
i stället söka erhålla ett lämpligt antal long-service-men.
Allting hänger på pengar och pengar Lm·d c inom_ elen nuvarande ramen kunna anskaffas.
Låt en man, som står i hegrepp att avgå efter slutad
tjänstetid, taga förnyad anställning på ett tiotal år och förbättra hans lönevillkor genom uttertigare lönetillägg m ed de
pengar som insparas genom att man slipper antaga och påkosta dyr utbildning för en ny rekryt.
Det anta l matroser, som med nuvarande system antages,
passerar graderna samt därefter avgår som l :a kl. sjöman
eller korpral är ganska stort. Dc som bliva underofficerare
äro relativt få och de som taga förnyad anställning äro .praktiskt taget inga. Var och en som lämnar flottan h ar kostat
s taten flera tusentals kronor, och för envar som lämnat, antages i stället en ny rekryt för att återigen draga alla dessa
stora kostnader.
För t. ex. varje artillcrimatros, som man på så vis eventuellt skulle slippa att antaga, skulle intjänas flera lusentals
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kronor, ja över tiotusen, om vederbörande konuner från
skeppsgossekå ren. Det är ej småsummor som åtgå för skolskjutningar av olika slag, för kol till maskinskolor, för beklädnad m. m.
De penningemede l, som sålunda skulle kunna inbesparas,
böra kunna användas
dels till löneförhöjning åt dem, som anställa sig som matro.ser med lång tjänstetid,
dels till förbättrande av löneförhålland ena för underofficerare i de yrkesgrenar som visat sig vara svårrekryterad e,
t. ex. artillerikonsta plarna.
Den angivna löneförhöjning en för matrosen med lång
tjänstetid bör självfallet vara så pass avsevärd, att det blir
åtminstone lika fördelaktigt att kvarstå i flottan som alt söka
civilanställnin g med en medelmåttig arbetslön.
Liksom i det civila ej alla kunna bli mästare, men de
flesta kunna finna utkomst som duktiga arbetare, borde väl
detsamma kunna bliva fallet bland vårt stammanskap . Alla
som taga anställning som matroser i vår flotta böra veta, att
där erbjud es dem en säker och tryggad framtid, även om de
ej äro läshuvuden, men förutsatt atl de sköta sig duktigt i
övrigt.
Låt oss få folk, som till yrke har att vara matroser i flotian! Vi hava i första hand behov av duktiga och erfarna
sjömän och sjökrigare, ej av A-kl assare, vilken kategori den
nuvarande utbildningen i främsta rummet tillgodoser. De
aktiva måste gå före reserverna.
Vi måste erbjuda reella fördelar åt dem som söka sig
till oss och göra vårt bästa för att få behålla dem, därigenom
dragande val u la av den utbildning som påkostats dem.
Vi få ej locka folk till oss genom att säga att ni finna
lätl eder försörjning ute i världen, sedan ni blott tjänat hos
oss någon tid. Vi böra göra tjänsten i flottan till ett yrke, ej
till ett trappsteg till civilljänst.
A. W-r.
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Meddelande från främmande mariner.
Personalorga nisation.
(Inlill mitten tW Ll e<:e mlJ cr månall .1921. )

England.
K

~I.

R, okL. 2G HJ21.
~l:ll'inslahen.

Yice-amiral

n..

Kcy cs !we uln i\ nmts Lill Deput J· Chief of l11 c NaYal

Stafi.
J-Iampsh. T el. , noY. JS :1921.
Sj ömansl<>11·en.

att minska Yf1kansema tillf(l'eps i lJuejan aY noyem!Jct· det något
oYanliga mrlll c t att lilliila Yi\eYning Lill lläCJ,slji\nst lJlanrl e iLlarn e i Royal
?\aYal Hesene.
Enli gt en senare r1ppgifl l1m' numera all Ytll'Yning inslilllts.
Fijr

K. :\J.

n., okt. 12 102J.
Dislok:il i on av n~·a l'ar·ly!J·
nyn. kt·,·s~arnn. aY ])i spa lchklas~ e n b eo rdras , allt f'flcr som cl e

ne

lc,·crcras. till 1\ina-s lGtion cn.

Förenta staterna.
Y .. ,,],L . 8 J!l21.
Sj ömansk>u'l'll.

Slagskcppcl ?llaeylancl, som nyligen lcYe rerats, skall fft sin b esä ttning
utcs lulancl e från stalon m ell samma namn. !\fan !lar reclan förut föesukl
clcnna princip , niimlig·c n på slagskeppet T enn essee, rnli~d uppgift med gott
res u l Lat.
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-96L e 'l'C lll]Js .

c l e~.

13 J92 1.

1\o n se i>~ · ensl' l'

av e t t an ta!Ja lllil' a t· a t·o· us (nin !Js pl a n PII.
P å g rund av alt deL enligt an·ustningsplanen f'ör l•' iie,• nl a :-:tali·o·n<>
nYsedda tonnaget i vissa avseenelen ii.l· stör re ä n clcL n11 förf'fintliga. llll'd -

för· ett antag·ancle av pl a n en en öknin f?· a1· manskaps!Jcltr)l'(·l.
Fören ta t' tatern a !w r f. n.:
kry ssa r e
GO,OOO t. !'ii r· li te l,
fl : ·gLl e påf::o.rt~·g
;,o,ooo t.
u-hatar
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
G.OOO L.
l<öe att l'ompl ct te o·u llrsättnin gama till cle~sa ök nin gar· fonlra,; ~ . tillll
ma n oc /1 HG ofTi crmre.
DP J8 rustade slagsk e ppen ha1a f. n. en dast 88., '!c a,· s in a r,o·in <ll'i•'
b esä ttnin gss tFk or ombord. Dc 6:, rustad e jag::o.mc sakna !G % ol'io 1lv :!IJO
.iagarnc i r·cser·y sakna GO % .
F öre nta S La tel'll a lo a f. n. en total. h rist a1· 30,000 man fll' ll c :a 2.il00
off icerare i styrk a n enli g t slat, som uppgar till JOO.OOU m:m utom ufl'i ce ril.r c.
Om a iTU st nin gspl a own antag0;;, lllir· lwlL oYe t ns.ooo man oeil l.lillll
office ra re.
X :'11. H. , okt. J9 192J.
Fr·edsf'lan!Jskcpp.
,\ll a nteo·flottan lo il. t' fö o·sctts m ad Ln·nn c flaggske!Jtl, C'Ll för den d <'l .~·
liga tj änsten nilmligen f. d. linj cångil.t'en "G r ea t KOI'lll c o· a' ' oc l< ett "laktiskt' ' fl aggsk e pp , s lagskc·pp et P enn sy lv a ni il.. Systemet krm silga" lo aY;o
lJåcle föl'- nc l1 nackd e lar. Blam! cle fötT::t lorclc lJöea rL1knas det föl'il i\. llnn det att en lo r i del p e r~on e r so m visscr·ligcn iil'n belrövliga i aclmini~lraliYL
lränseenLlc, men som ej kunn a räkn::o.s li ll striclaml f' JH'I'~I,nal , ej lwloi·,,.<t
Yara cm!Jar·keraLl e j)<L ii C't " taktiska" flaggskeppet.
Flagg('ns p e rson al Ll r l' ii lj aktlig rn , cia !'lottan gi\.o: t ill ".iöss, inskr i\nl;t
till Yacl so m o undg än g li gen ll cllöv cs för sjöstyrkan s ledning uneler dr·alrll ntng.

L e Temps, ok t. 13 .1 021.

uliJ rotl s]{llilc en tid :w sex månacl er ]) e!1ö1·as för att sä tta llela fl ottful
i stridsdugt if!· t skick.

'fl ••' );av:·, noY. J9Z l.
!"i:ll tllllall sht!l" i"! l :11· la 11 l- orlt s j öl'ö o•s t·a,•sd epa l'temcn(t' ll.

l\nolllllia•'n för· omoJ·ganisa ti on av licpartementalst:,Telscn, vilken ilr
sammansa l t u1· lcliamötcJ' uv kongressen , Il ::t!' för es lag it en sammanslagn in~" av lant- Ol'll s.iöförs 1·ar·sclepar teme nte n ti ll e tt n ation alf öesvaesclepm·tcmcnt. i spelsen f ör vilket skulle st å en statssekretel'a o·e . (övers. anm.
:=:om IJPI,ant J'::o. ll as al la il cpartcmen tscll e l'cr i Förentu stutcmas r egeri n g
s talss ckrrte rarc ) . n enn e sk ull e h aYu sig underställcla LYenne uncl er sta tssekretna r c, t' n föt' vardera uv flottan oclt a o·m en. Ett a ntal kongl'esslerlamöter, "om in;;c notlans betydelse l1 ava beslutit att motarlJcta för slage t
··,·ar·if.!·cnom Ilotlfms in tl' esse n nncl e ro rcln as armens·· .

Japan.
11rot'. , a u g. 1021.
L u l't !'I o t ta fö o• m :w incn.
Programmet föe marinens flygYäscntle omfattar a nsk affand e av materi el föe 1.oppsLlttancle av 13 luf'teskaclrar :t G fJ)·gplan. Esk acl r urna kommrt
alt ,;taliotwo·as Yitl dc :l s to o·a flottstationema och pit F ormosa, varest en
stor· J'lygi)as lwr· uvpriHtats.
SG fl: g::o.r·c. som und er l'ileclskrige t ljllnstgjort YiLl elen en gelska front en i a r·m!:n c llr r Yicl flottan , hava en gagera ts i J apan . Inalles finn es i
.Japan JOO eng·f'lsk il. flygao· e ncl1 tek ni ci. Samtli gil. haYa en lön om 7GO
doll. i mii n aclrn samt fri ])ostad mccl lju s ocl1 värme .
. \v .Japan I1ava äw n engagera ts 5 expert er fr ån firman Zeiss ocl t
G fran l'il'lnan Gnerr., (l e bcl'Clllta stora s pcc ialf a])riker na för kikare ocl1
i'otogTal'imalc o·il'l. T:·sJ;ar·na åtnjuta sammu lön eförmån e r som engebmLinn cn.

J\ o·i!lsii l'lt in !J at'.

S· d ana Yoro plil.n r o·ailc, grmcnsamma Hio· Atl::o.nlc•·- oc ll Slillaila,·,;flottoma , a LL äga rum und er Yintern 10:l1- .t!ln. n e lo i1.1·a in stLWl,; pa
,!:!Tuncl av bri s tand e pen nin gm edel.

Fran kr ike.
Le ' l'c mp s, oJ,t. 13 1021.
F lottans lo·i!ls h et•rds l;ap.

Pli g eun cl av Li c s toru vakunsorna kan b lot t elen nu o·ust::o.cl c Li clen av
fl ott an ])Cm::o.nnas . . \1· jagarn a ii r o lo LHft cn aH u staLle. I ll llncle ls e av J;rig~-

L e pet i L i\larscillais, n ov. 3 1921. .
Olfiret•skåren.
:\I::o.n börjar nu anse a tt officerariJ::ts utbildning hittills bedrivits felaktigt. Er farenh elern a från kriget utnyttjas ej , offic erarna få alltför litet
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-- 99öYning till sjöss. Am iral Bicnaime har n)l igen i en kritik av marinbudgeLen påYisat RLL av am iralcm a endast 17 %, av regeme ntsof"ficc r ar na
37 % o~h av "lie utena nts cle Yaisscau" 60 % äro sjökommemlcralle.
L e 'l'cmps, okt. .1 8 :1921.
Sj öl<rinsliÖ!JSl<ohm.
'l'i ll sj ökrigshög·skolan kommeneleras f. n . "licutenanLs de vaisscau' '
mecl 2-G års tjänst i gTaLlf'n. Kurs en omfa ttar cLt år·. För att kunna
denna kommenetcring forrims en in trällcscxamen, som omfattar el els mun Lligt förhör dels ett skriftligt arlJetc.
UnclerYisningcn ornt"atLar en gnmd liiggalllle kurs i sjökri gsko ns t ncl1
föreläsningar över samt 11raktiskt utförande av operaL ianer till sj öss .
Unelervisnin gen lerles <tv officerare, so m tjänstgöm som lärare Yill sjijkrigsllögskolan ocl1 tle t s. k. c o n t r u m f ö l' !1 ö g r e s j ö m i l i t ä r a
s t u el i e r.
Kurs en omJattar Yidare kompletLcr ing av elevernas t cknislza kunskaper od1 föt· c!Lisningar i organisationsläm till clet omfång, som befunnits n öclväncligt för farLygsciiefer ocll officer ar e för stabstjäns t. Denna
senare clel av kursen leeles av officerare eller civila lärare, vilka icke tillhöra skolans lärarestat utan komm eneleras särskilt.
rnrler undrn isningsi'tret skola e lcwrna uLarb eta twnn o hisloriska
och e lt st1·atcgiskL och taktiskL ar l)etc. l~fl. e r genomg<l.ngcn km·s erhålla
de eLt cli p lom, som !J erättigar Li em till aLt få kornmcnrlcringm· Lill stab•cr
i land eIle t• viC:l sj ögi.\endo fiirlJaml.

L e 'l'emps, okt. 18 J92 1.
Cenlrnm för hö!Jl'e s j iimiliUira studiet·.
Hit kommentleras efter Ya! " capitaincs tic va isscau" metl 2-7 at·s
LjänsLetid i graden. Kursen omfattar ett åe och uneler Lie nsamma för cläses organbaLionslära, angående en sjös tyrkas taktiska ledning, stratcg·i.
t ~tktik , mari np olitik, poli Li sk geografi och sjökrigsh ist oria, marinens ekonomi , krigf öring· till Janels etc .
K M. H. , noY. 0 1921.
Sjölmdetl ernas ufhildninn.

Hittills hat· Yid kadettutlJ ildn ingen huvu clsakligcn följ Ls princip en
"Des officiers saYant ,;, Yolla la gloire el e la flot te t'eancaise; c'cst Ja ciJOS"
princip ale".
Följaktligen Ilar man lagt alltför mycken vikt vid don teoretiska
utbildningen LiJl uppenbart förfång för den Yorkliga sjömannauibildningen.
Uneler de sonare åren h ar dessutom visat sig aLt clo nyantagna kaeletterna i å lclem 17- 20 är haft en utpräglad ])[·ist på kunskaper - så kund• '
i år av 170 söka nde enelast 67 antagas på grund av bristancle kunskaper

i historia o~ll geografi samt svaga ku nska per i fransk a språket. De för delar, som man förut ansett sig kunna påräkna på grund av att lle n ~y
blivn a officerarna vor o något äldre och mognare än t. ex. d er as ·nyl)livna
eng elska kamrater, kunna således sägas bortfalla.
l\Jan börjar däeför tänk a på en omorganis ation av sjökri gssko lan ocl1
tidigare ant agnin g sam t längre u tbilclning av k ad c Lt ern a.
"Ecole cle guerre navale" h ar visserligen ny ligen om organiserats,
men ännu offr as alltför mycken tid på teori och cle unga oi'ficerarna f;J
ingen smak för sj ön.
De nutid a franska sjöofficer arna få för litet utlJilllning:
1) för krigets ii nclamål,
2) för att Ilandhava farL,Yg ocl1
3) för a tt ''sköta folk".
Y. , n ov. 2G 1921.
Stabcr oc h landtjänsL och sj önåc ndc förband .

Man h ar f. n. för avs ikt att omorganisera alla staber i likhet mecl
staberna vie! armens förband. Man skulle således få av marinministern
tillsatta permanen ta staber, vilkas officerare uts es blanc! de från bögskolan
cli plomcraclc officerarna i st. f. aLt varje am iral hittills haft rättigilet att
själv utvälja adjutanter och stabschef.
Man skulle 1Iäeigenom åstallkomm a elen stora förclelen att stal)sarl)etet vicl ett föl'l)and JJJeve kontinuerligt. F. n . då en amiral förfl}ttas
från en plats till en annan nedlägges allt sådant arbete och clet tager
en avsevärd Li cl innan clc tillträc!ancle satt sig så in i förh åll andena att clct
ånyo kan upptagas.
s tab erna Ilar hittills varit avsedela u teslutand e för fr edsförh ållanrlen.
De lut sysslat alltför mycket med materielen och s in a perso nli ga synpunkter samt ej ens försöl\:t att sätta sig in i s ina ehefers tankegång.
De nya sLaberna böra vara organi serade i likhet m ecl armens på ~
avdelningae, underrättelse-, organisations- ocl1 operati onsavclelning. 'rill
staben komm enderade t elmi ci handhava cle tekniska spörsmålen . I en del
stabor kunna so mliga avdelningar sammanslås ocl1 förestås av samma
officer, en större s tab Lläremot ])ör hava en stabsofficer för varj e avclclning.
P å samma ,s ätt böra t. ex. marinprefek ternas staller organ iseras .
N. i\J. H., okt 10 1!!21.
Flottans ö vniunat·.

I en artikel av ticlningens franske korrespondent försök er denne
påk all a tlppm ärksamh et inför clet faktum att fran ska flottan nu ånyo blivit
sj ögåencle, m. a. o. att llamnli gganclct är sl ut och att övn ingarna bedrivas
intensivt, ej blott i Medelhavet utan även i Kanalen. Dc f. d. tyska fartyg ,
som inrangerats i franska flottan hålla ej den fart , som de gjorde i tysk
tjän st . Detta beror på att man i franska flottan är m,Ycket noga vid
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-100Ltrlomas uppmätctnclc oclt a Lt man moclifi emt lic Lyska maskin erna f ör aLt
mntsvara fm nska fl o tta n~ for clrin gar på säkerl1 ct. (övct·s. anm. :\Jalt ii.ncl a
ll Ct'Ol' deL äYcn på all man för sä m ra t rna sk in ema genon t clcssa m oclif'ikalion er samt att man tro li ge n lwr sä mre persona l).
'\

okt. 26 J921.
J•er·sonalen.

:\J. IL ,

'J' ill clc 10 slagskepp so m f. n. finnas t'IISlail c fi nn rs en pct"So na l 0 111
32:'i läkat"e. \ 80 maskini ngen j örer, 2JO intendenter, 360 a rtill erii ngc njörr r och ko ns lr·uktörer oc l1 33,000 Yat"Ysarll e lart'.
J P ar is äro 800 sj öoff icc t"arc sy~sc l ~alla.

Kungjorda patentansökningar.

.w amtraler, 2,300 off'ic r t·a re,

:'If.

n., okt.

Diarii- l
Datum l nummer

1921.

Feansk sj ösly r·l,a l il! Indiska Otcanrn.
Enli gt uppg ift ska ll en fran sk divisi on föt•läg·gas till Indi ska Ocean rn
m ed ba~ Yid !llaclagask a r.
Y.,

ok t. 13 1921.

Samma nslugn iJI!J a,. lo• i!J S- or h nlal'inminisl eriel' na.
H~·kte n gå om r n sildan sammans lagning, varvicl försYarsmi ni s teen
~ku lle Ya ra en ciY il perso n med en ge neral so m und erstatssekreterare föt•
at·m en och en amiral f ör flottan. 'l'i clnin gen anser rl essa r ykten osann ;t
oclr anse t· a tt flottan i Yat·jc fall ej skull e vinna på en silclan an ordnin g.

:'IL R ..

!lO\'.

1!J21.

Ryssland.

Office rskåeen.

Enli gt uppgift skull e f. n . finn as endast 50 utiJildacle office rar e pa
.. ,
"'å t l'll SJ. · OS~
den rustad e fl ottan ocl1 i marinstaben. Då ett farty
ve
· \.c
c . oo· sJ-all
för ses det m ecl utJJilclaclc officerare frän hela flottan.

Le rr emps, okt. 16 1\j21.
Sj ölwigsslmla.

Polen.

För en tid seelan inköpte Polen b a rk en LYoY till sk olfartyg för sji'>liadettema. Fartyge t har tvenn e lij älpmot orer och ett clepl. ilV 960 t. sa mt
skall sn art gå ut på expecl i tio n m ed 50 kacletter.
Officerare ocl1 lärar e vicl skolan llro till stö rsta clclen f . el. officerare
Yicl ryska och östert•ikiska flottorna av polsk börd.

Uppfinningens art.

s k a lknin gsanordnin g för skeppsluckor. Seutelvens
Vmrksted, M. Au gensen & C :o, Fredriksstad.
10j9-21 1392/19 Uppblåsbar slangbåt m ed hoprullbar, vattentät botten . Deutscl1e Floseboot-W erke G. m. b. H. ,
Berlin.
17/9 -2 1 2499/ 16 Anordning vid h)·d rosta tiska loggar . Svenska Akti ebo laget Logg, Stockholm.
2578/ 16 Apparat för angivand e av vätskeståndet i tankar
ombo rd p å und ervatten sbå tar. G. H. P etter sso n, Stockholm.
Hydrostatisk logg för snabbgående båtar. K. T. F.
891/17
Jung, Kalmar.
2435 /19 Kompass, särskilt användb ar för fl ygmask iner, E.
Neuber, Cllarlo LLenburg.
24/9- 21 1870/19 Anordn ing vid hopfällbara, tvåb lad iga fartygsskruvpropellrar. i\ . J . l~ du ar d s, Gö teborg.
2621/19 Anordning vid mistlurar . O. H. Svens so n, Gö teborg.
2/10-21 2504/20 \' ibrationsfri upphän gningsan ordning för elektriska
lamp or. F. A. H.oss, \VhiLi cy Ba~· , E ngland.
578:!119 fl ykaredräkt, F. W. Walters, Anckland, Nya Zealand.
Hil,linrtlllning röt· ae Lillcripj äset' . Fricll. Krupp A.-G.
2 1 10-') ! 29G2f:20
Essen.
m ed två r eky lcy18!10-21 2898fl9 VäLskebro ms för artilleripjäse r
1i ndrar, ele n ena för lång, den andra ! ör kort
KommandiLboage t Schneicler & C :o ,
rek)·J.
Creusot och Parts.
15 /10- 21 1393/1 7 Omvändbar bilt. The G. L. D. S~y nrli ca t e Ltd, London.
1

3!9-2 1

l.

4375/18

-
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15/10- 21

569/19
3481 /19
22/10-21 2919/17
3041/20
3042/20
5J11-21

2316 /20

2650/19
12/11-21

1252/19

19/11- -21

1125/19

26/11-211 3532/ 18
3139/20
3/12-21

4322Jl9

110/12-21

3978/20

17l 12-- 21

350/19
74/20

5012/ 19
5550/ 19
2604/20

24/12-21 4252/ 19

5480/ 19

Anordning vid räddningsbä tar. B. Johnsen, Aarhus.
n.. W. Davis, Hiltonia, N. J. , A F. S.
Framdrivningsanordning för däckade kanalbätar,
pråmar ocl1 clyl. A E. Hook e, Birmingham.
Anordning vid fartygsroder, C. W. A. Taylor, Dunston-on-Tyne.
Bromsanordning för roder. C. \V. A. 'faylor, Dunston-on-Tyne.
Elektrisk kopplingsanordning för dykarbehällare.
pansardykare o. d. Firman Neufelt & Kuhnke,
Kiel.
Regulator för fartygsmaskiner. 'r. Jackson, London, & A. J.1amsay, Kent.
Anordning vid enskopiga mudd erverk med ä en p·o nton lagracl lcranarm. J. Fallström, Järna.
Drivanordning för fartyg. General Electric Company, New York.
Anordning vie! fartygssidor av plltt. V. E. Löfgren,
Stocklwlm.
Anordning vie! reverseringsmekanismer för propellrar. G. K :sen Gjerde, Kristiania.
Venti ll åda för länsning och fyllning av fartygstankar. A. Cal'lsson, Gävle.
Anordning för alt underlätta sjösättn ing av räddningsbåtar. I-I. Elsen, Antwerpen.
Anordning vid undervattensminot·. Vickers Limited,
London.
OmstLUlninssanordning för kring lwncentrislm. axlat·
vriclbaea clubbelroder. A. J. J~. Rylancler, Stockl!olm.
Br isansgranat med sprängladdning och sprängkapseL J. B. Semp le, Alleghan~·Pansarprojektil. Dynamit A-G. vorm. Aifred Nobel & C :o, Hamburg .
::Jtrömkopplingsanordning för gemensam, elektrisk
avfyrning aY flem sk jutvap en från ett (' Cntralställe. Slemens & Halske A.-G., Berlin.
Förfarande vid autogen metallbearbetning under
vatten.
Deutsch-Luxemburgische Bergwerlcsund Hutten-A.-G. , Bochum.
JJj u pregl el'ings- oclt arrctcringsA.nordning föt' unclervattensminor. Garbonit A.-G., Hamburg.
Fai'L~ygsskt'OY.
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24/12-21

2206/20
2228/20

3607/20

31/12-21

3±7 / 19

21 /J - 22

3188/20
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::-:öndertagbar artill eripjäs. Fri ed. Krupp A.-G., Essen.
Anordning för elektrisk fjärröverföring av vridningsrörebcr med s)·nkront arb e lanclc avsändare och mottagare. Fried. Krupp A.-G., Essen.
Anordning för uppmätning av elen avfyrningsdröjsmålet motsvar and e tiden vie! avfyrningsinrättningal' för farty gsartilleripjäser. Fried. Krupp
A.-G. , Essen.
Anordning vld und ervattensmlnor . Vickers Llmlted , London.
Anoedning för uppklckancle av uncl r t·vatl cnsljull.
Ste\\·anl Davit Equ ipment, New York . .\. F. S.

