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segelfartygs värde vid utbildning af örlogs
personal. 

Fiin·drag li:'Uit- t inliir f'jiiot' li cer:<s;lll,.:kapet i Nlol'ki ll'hll 

r~f l;u.ptun O. L ybeck. 

Det ii r elt jämföreh;ovis gam malt spörsmål, detta om 1'0-

golrartygs viin1e som utbilclningsmatoriol för on !lottas beman

ning . Det har utomlands framkallat många föredrag ocb disskus

sioncr, samt orsakat talrika uppsatser. I Tidskrift i Sjövi:i sen

dot har under do senare å ren frågan framskymtat, ehuru el en 

icke blifvit underkastad något mera in gåeude begrundande. 

Att frågan emellertid just nu kan anses stå på dagordningen, 

bevi sas bäst af de stora cliskussionsmöten, som helt nyligen 

hållits såväl i England som i Amerika. Icke liingrc tillbaka 

än i Juni 1900 inb jöd » Hoyal lJnitocl Service InstiLntiou >>, i 

atsikt att erhålla full t ojäEviga omdömen, on civil person, 

Mr. 'l'hursficld, att i sällskapet hålla ett för edrag ölYcr ämnet. 

Och i Mars l 901 väckte chefen för Förenta Staternas sjökrigs

högskola i ett brof ti ll ~aval Institute förslag om och inbju

dan till diskussion ilärom. F rågan lmr således mycket in

tresserat fackmännen , och <le , som hafva talat ell er skrifvi t 

därom , bafva också ne;dlagt mycken kraft och stark beYisfö

ring, antingen de ställt sig för eller emot segelfartygs anväild 

ning som utbildni ngsmaterieL "~ bogge håll synes man dock 

ha fva gått till öfvordriftcr, särskil dt å motståndames till se

gelfartygen :;ida. Gihet är, att vLiganclo skäl finnas å båda 

sidor; det gäller sålocles ut t jämföra fördelar och olägenheter, 

ocb se, på bvilkon sid a elen bästa su mman stan nar. 
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lllaJt har sugt, att »(10 nngn» tlro il'mro för sogclnthild

ningon s lörb stnndc, »do gamle» htcr igcn för lloss bibehållan

de. Bå iir icke fallet. J elen diskussion, som följde på (lot 

OL \'aJmitmnrla engelska Jöredragot, dcltogo 22 talare, ]J,·aral· 

tretton am i rn ler. i\Ioninga mc v oro n n gel" är j ii mustark n, i rlct 

att 11 tularlc för, 10 emot segelutbiklning - l röst kan a n · 

ses indifferent. l\1en här utgjordes do l l visst icke af dc ~ilcho 

och rle J U af yngre, n ta n tvärtom: så när som p!'t en tnlaclc dc 

yngre, licutcnants och commanclors, och (lerjämto flo flesta cnp

Lains för scgc lutbildningcn. Af dc tio motslåndame voro oj 

mindre än sjn amiraler samt on Hctirccb, således jämförelsevis 

itklro officormc. 1 elen ofvnunänmcla amerikanska uiskussionen 

upptriJddc l 6 ta lare. lwaraf - om cu fråmitknas som indiffe

rent - l~ voro Yänncr och :2 voro motstånclarc till sco·lanclo 
b 

fartyg. Do talande voro i de flesta fall commanclorr:> eller cap-
tains; äfvcn några licutonants. 

Vi vilja s!'tlccles först fastslå, att (liirest verkligen dc yngr e 

ol'Jiccrarnc för några år sedan Yoro segelutbildningens motst.åll

daro, ,ti, synes häri en åtcrYcrlmn hafnt skett, och aLt do nu

mora i allmänhot -- tttminstono att döma efter åboropade 

diskussionsmöten - äro att räkna till clcss anbät1gare. 

Diirel'ter bör påpekas, att frågan haft tvenne skeden, grtin

S0 ll mellan ln·i lka infaller med dc i'tren, di\ riggen borttogs 

k tw str ids l"artygon, el. v. s. i öivcrgången mellan J 81-\0- och 

.LH\10- talet. Under fö rra skedet kämpade s!'tlunda Cll n1iing(l 

l"urfattaro och Hiredragaro mot riggen ~t strius l'ar tygon, och att 

dc häri haclo full r~itt, faller ju utom all t.Yclmn, ja, <lot är 

märkligt, att vid en så pass sen tidpunkt kunde uppträda för

fäktare ar riggens bibehi\Jlando. Man hade funnit skäl, sådana 

som att riggen vore ett reservmedel vid eventuella maskin

haverier, att den kunde användas för besparande a[ kol, att 

man i hårdt väder kunde ligga bi för densamma m. m., skäl, 

som naturligtvis Yoro fullkomligt ohållbara, när frttgan gälld e 

stridsfartygen. 1\len man framdrog äh-en det sblot, att rig

gen var bohö!iig i och för utbildning af sjöfolk, och clet är 

detta spörsmål, vi vilja gtl att behandla, naturligtvis utan hv>tr,ic · 
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tnnkc pa strirlsfartygen. Fril.n dessa l~om riggen omol lcr tid 

fullsWndigt bort, medan (lock rigga<lo fm·tyg bibehöllos som 

exorcisfartyg. r frågans anclm skede Yändes nu äh-en nnfallen 

111ot dessa. Ocl 1 dessn anl'ctll haha nmnit anslu tning från 

många håll, jag tror en ticl t. o. m. från clc fiestn, ehuru , som 

blifvit påpekaclt, en återverkan hänirll<lg inträffat. 

Derntist sy;1c::> vara bchöriigt att påpeka, det segelutbild

ningens motsti\n<l<lre sett saken trängre , iin ln·ml vi här afse: 

(Jet är icke ondast segel och master som utbildningsmalcriol 

samt segelexercisen som utbildningsmetod vi här ga att be

döma , utan <lct är nyttan och värdet at själh·a li[vct ombord 

i ett seglande fartyg, som man bör granska. Bom exempel 

på (lenna trängre syn på saken, kunna vi anföra chtnskcn, l.;np

tcn Sohoustrups yttra nde (HI0()): "jag kan icke finna någ0t 

påt<lgligt skäl», säger han, »att bra on karl beslå en [ock eller 

hal a ett brmnskot för att ntt till s[vlartt mål, som skicklighet 

i att handtom en katwn och en mina eller :,;kjuta vid elektri skt 

ljns». Och eaptain Frit;r,-Gcraltl yttrar i ett föredrag i U. S. 

In stitution , på tal om hvad följelen skulle blirva, i Jall segel

utbil dningen borttogas från den engelska örlogsmatroson: »lJct 

tir möjligt, ·au han blir alld eles olöm1ugcn att lägga pft lo l"

varts stickbult uneler storm, eller under frisk bris ueslå ett 

bramsegel ... <len förii.1Hhado utbildningen skall säkert min

ska hans knttlikn vighet och l1ans talang i utförall<lot af konst

stycken h la l3londin>' etc . Vi upprepa, att l!tir ej nfscs att 

granska nl\grn :,;egelexeroisens detaljer, utan att söka klargöra, 

hvilket värrlc själ[va lif\·et i ett seglande fartyg kan gifva i'tt 

don första ullJil<lningen af örlogsofficeron oeb örlogslllatrosen . 

J ag bor vidare alt få särskildt betona uttrycket fursta ?tt
bilclnin.qcn, ty clot ~ir om denna, som föredraget konllner att 

h viii [va sig. Det är ju nä m l igen alldel o~ pftlagligt, att ut bild

ningens fortsättande, fulliimlande och afslutandc, jcko kan liimp

ligcn förläggas till annat än Iör ändamålet passande stridsl'ar

tyg, sådana stridsfartyg niimligon, som tiga förmåga til l ett 

sj itUst.iitHligt upptriLclando i expeditioner öfvcr dc öppna litll'vcn. 

Det Yill synas, som om iinuHlet [ör sogclu tb ildningons 
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fullstäw1iga borttagan(lc, skulle vara, oU uttryck för don hhp

nad, mod h vi lken man mötte clo snabbt- Yi.lxlande skodona ur 
sjökrigsmntoriolons utveckling. l'dan fann densa mma blih·a f;[t 

inveck lml, att man ställtle sig nilrn nog rådlös inl'dr problemet 

huru modhinna att bibrin~a örlo<r;;miinnon allt det vetaJldc' .. ,.., . ' 
solll nu· orfo l'<lcrligt l'ör handhah·ando al· denna materiel. Och 

så ville man h'\ta den zamla so•relntbildiiino·on strvka morl 
~..~ ;:-, a ·' , 

utan att beakta, att det var dem1n. utiJildniiig, :;om gnf f;jdkrigs-

mannon den eQ:enska[>, som l'ör honom hör vara OTUIHllito·o·nn-
. • . ,.., ,")b 

de, nämli gen el on, att vara sjöman . Det är alldeles tydligt, 

att hvad befälets utbildning beträfl'ar, måste stora svft righdor 

uppstå, <lå man först och främst vill i dem vorkligen se sjö

män, mon därtill militärer, som förmå behärska sjökrigskon

stc~ns olika vetonskapsgrenar samt IJan(ltcra stri.Jsl'nrtygcm; olika 

nwtoricl. Fdr underbefälet och manskapet sti.lllor sig saken 

enklare. Men i intet fall kan vill <len IIIiiitära utbildnino·oit 
b 

vålla sådana svårigheter, att man äger rätt att bortse från don 

fordran p<'L en utbil<lning, att den först och främst ska ll dana 

sjiHolk. Det råder nu lur öfrigt till en viss grad en tid al· 

l'örenkling inom sjökrigsmateriolcn. Hn.tcl artilleriet llotriithlr, 

söker man inskränka antalet mo<lellor och kalibrar, hvarjiimiu 

största möjliga onkelhet sökes, sflsäl beträffan<lo mcbnismer 

som lavettage; vi kunna ju j~lmföra <le m<'Lnga olika 12 oclt J t> 

cm. lavettage, vi för några år sedan ägde, metl dc nu {L pan

sarbåtarna mwii,n(la ln vcttngon till snal.Jbskjutamle pjoser al' 

san J nJa kal i ber. Tomen till pausrub<'Ltarnos gro h· a kan oner äro 

nu enklnro iii! do föregående mod hydraulisk niclningsa nonl

ning. Det vill uärföro s~·nas, :3om om mtillorimatroscns ni

bildning, i hvad beträf-Lar materielkänneclom , snamre förenklas 

än försvåras. På hans utbildning i denna materiels hnn<ltc

ran<lo eller i hans skjutskickligbot och dännoLl sammanhiingall

(]o ämnen, iir natmligtvis hilr icke nfsikten dnsku, att en hårs

mån l'år inskränkas, utan snarare utvidgas, men vi skoL1 blott 

granska , huruYicla icke som 2:run<l för (let hela l>ör li<rua <lon 
u bb 

alllllänna sjiimannautbiklningcn. I likhet mod 11\·a<l som IJlil'-

Yit sngrlt om nrtillcrimatoriclon, står saken ä[\·cn nw<l n!'sccnde 

ptL signalmateriolcn, i hvilk on mnu eftorsträfvar stö rsta möjliga 

enkel li c t. Il vwl strå! kastarn o m. m. beträffar, synas våm sig

milmatroser ganska lätt lm!'va lärt cleras tekniska nJl\'ändan(lc. 

Yisst är .Jll <lon nutida ~jökrigsmntcriclon invoc;klacl, och 

yisst nu'lstc stora fonlringar ställas på porsonalens tekniska kun

skaper, men scd<m man nun1ora fått klart för sig det begrep

pet, alt denna materiel är el en, som nu och framd eles skall 

användas, står man inl'ör cleJisammn icke si't friimmande som 

för n<'Lgrn tiotal år so<lan, clå allt (lettn var liytt och då hastiga 

omkastningar skedde slag i slag. 
Scdnn s;\lecles bl ifvit betonad t, dels att det synes oriktigt, 

att i påpekndt al'scendc allt för starkt framhålla materielens 

invecklande, dels att vi mod scgelutbildniugon afse sjii.lfva lif

vot ollllJor<l i ett seglun<l c fartyg, del:; slutligen att l'öredraget 

hela tiden rOr sig om den första utbildningen, kuuua vi gå 

frågan närmare in på lirvet, och lm[va därvill stor ledning af 

]1\'acl som flimt bli[yit af talare eller l'lirfattaro i fr<'Lgan Iram

stälclt. 
En mycket bå<le Yiktig och riktig regel i all utbildning 

är deJ I: att personalen skall uf'vas vid den mate1·iel, sorn den i 

lerig skall l~andtcra. Don satsen l[J.tcr så öfvertygande, att den 

synes kunna l.;:ull:;]å hmrje tanke på segelutbildning för det 

nutida örlogs!'olket. Det är så! un<la sant, att artillerimatrosens 

utbildning skall sko vid kanoneu, signalmatrosons \·id signaler, 

strålkastare m. m. Men likväl torde för oss saken icke kunna 

ske så enkelt och omedelbart, som elen kau ske för militären 

till lands, ty innan örlogsmatJ·osen kan göras förtrogen mo~l 

sin pjcs, siua signaler m. m ., så gäller clct, att först göra ]Jo

nom förtrogen moll sjäUva fartyget, Glott såsom fartyg botrnk

tadt och oberoende af de stridsmedel det här. Det vill moLl 

audra ord säga, att vi först skola väuja bonom Yicl den mång

fald a[ m·bcten, som kunna kräfvas för själEva fartygets haml

hafvaml o, vänja honom vicl sjölifvct, göra honom till sjötunn. 

:.\[eningen mod örlogsfolks uppfostran ~ir att göra dom dugliga 

till strid och tilL sjus, icke till enelom nr dessa ting. 

En annan omskril'ning pi\ nyss nnfdnla regel iir don · af 
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8choustrup uttalade satsen: »H ela vår tid och hela vår energt 

mt'lste användas till sådana öfningar, som direkt utbilda besiitt

ninga?'nc till krigsljiinst, hela vår da,qliga tjänst rnc'lstP vara en 

direkt skoln diirtill>>. Arven detta låter påtagligt, mon man 

kan dock icke taga ett llylikt kategoriskt yttrande [ör godt. 

Ty bur skall mau kunna direkt utbilda folket till kriget, el<\ 

ju alla öfnin gar, huru troget och otnsorgsl"ullt dc än må ord

nas och utföras, lik väl komrna att skilja sig från kriget, som 

en behagli g som marbris ski ljer sig från eu piskande och kros

sande storm. 1\Ian kan direkt bibringa <lem skjutskickligh et, 

signalfärdighct, påpasslighot i bevakning och t-lera andra nö<l · 

vändiga färdi gheter, men att dana en örlogsmans karaktär, <1ot 

kan nog krätva sina indirek ta vägar. Ctbi ldningcn skall dana 

bofii.lot och manskapet dugliga för kriget, mun dcnmt <luglighct 

är tvådelarl , cleu inneJattar dels en mångfald nf färdigheter, 

dels ock on mångfald af egenskaper . Utbi ldningen afser Yi

rlare att först fullkomna elen enskilde individen lör sig sjäH, 

sedan att fullkomna honom som en del i elen organism, som 

kallas ett fartygs besättning. 

>>Nu är det så, att man oj alltid kommer till målet ptt 

den vägen, som synes kortast>>, yttrar Tlmrsfield i sitt fiirut 

om nämnda föreurag; »Om man skall uppfostra on y n gli ng ti Il 

lagkarl eller läkare, så sittter man icke lagboken eller mc<licinon 

i hans hand, så fort han lärt sig att l ä~a, utan man gil\·er h o

nom lörst en allmän uppl"ostran. Och om en pojke skall upp

fostras till örlogsman, så skall man icke IJörja mc<l att tvitrl 

lii;ta honom skjuta. Förr i tiden gick sjömannauppfostran liilt, 

ty (U följclo don grundläggande ocl1 don tillämpario ulbil<lnin 

gen Iland i hand, och det fanns egentl igen icke någon skiljc

mm dom emellan. Allt giuk ut på sjörnanskap och artil le ri

kunsknp var en liten biprodukt. Rjömanskapen i <lon gamla 

betydelsen, d. v. s. so m innefuttande all iirlogsfolkots kunskap, 

finnes ej mora, mon lika viktigt som förut är att odla dc men

tala, moraliska och iil"ven fysiska egenskaper, som ingingo i 

don gamla f'jiimnuskapcn och som erhöll os genom mastur och 

segeh. 
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Vi kunna gifva vidare exempel på indirekta vägar fö1' 

att nå de färdi ghe ter , som en utbildning afser. Infanteriets 

taktik t . ex. går numera ut på ett öfverlämnande åt den en

skilde af varmots bandterande och bruk, af terrängens begag

nande m. m., således ett öfvergifvande af alla strama takter 

och former. Men likväl öfvas infanteriston under lång tid af 

sin utbildning i dessa former - form er, som i kriget icko 

komma till användning - och det i afsikt att meddela honom 

den nödvändiga militäriska lystringen och disciplinen. Vore 

icke en trupp först öfvacl i stram, sluten ordning, skulle suart 

den ledigare spridda ordningen öfvergå till fullständig upplös

ning. Mun sträfvar efter att erbålla ej blott skjutkunniga kar

lar utan »soldater», för att det hela skall hålla ihop, när kri
get går löst. Likaså sträfvar man vid kavalleriet eftor att ut

bilda ej blott ridkunniga karlar, nej man vill hafva >>ryttare», 

i den betydelse, man inom armen lägger på det onlet: 

krigsmän med den sanna, käcka och oförvägna ryttareandan. 

Och återgå vi nu till flottan : 1-,:an man väl där haha 
rätt att blott begära skjutskickliga artillerister eller kunni ga 

signalmän? Ja, sådana åsikter hafva verkligen bli f vit både 

uttalade och skri.fna, och som exempel kunna vi anföra ameri

kanaren, löjtnant Pu llmans yttrande: »Det moderna örlogsfar

tyget har blifvit ett fullständigt flytande butteri. Hiiraf följer 

fullkomligt logi skt, att för att bemanna ett sådant, måste man 

hafva fullkomliga sjöartillerister - icke sjömän af gamla sko

lal1». Men likväl fordrar han a[ dessa sjöartillerister jä ml"örcln 

med soldaten i land: raskare lwncl ling, säkrare öga och stöno 

intelligens. 

Det kan nog h~iuda, att on maritim artillerist kan erhål

las billigare än on matros , mon han kan aldrig ersätta Llenuo. 

Nej, flottan hehö:-ver »matrosel'», liir att m ed rådigbot kunna 

gå fram, när Llct gällc_r. Men en duglig matros danas ej en

samt vid kanonen eller vid sejnfall et, utan där bohö!"s säker

ligen elen >> his toriska omvii.g >>, so m uthilJniJJgcn i seglande far

tyg blifvit kal1aL1. 

1'-idsle1·ift i 8jöviisewlrt. 
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N u frågar säkert mången: nå, h vad är nu egentligen en 
matros, en sjöman? - - och den frågan är ej lätt att besvara . 
Men den, som fått förmånen att lefva med i sjölifvet, han bättre 
känner, än kan förklara, hvad en sjöman är. Det är ej egentli
gen fysiska utan moraliska egenskaper, som känneteckna sjö
mannen. Om vi uppräkna sådana egonskaper som, att han 
skall vara praktisk, fortfärdig, snabbtänkt och snarfyndig, djäd 
och företagsam, rådig och ueslutsam, seg och uthållig, så kom
ma vi ändå icke till grunden mod saken. Detta är allt egen
skaper, som hvila på något djupare, på själfva karaktären: sjö
mannen har fått en särskild syn på värdet af sitt eget arbete, 
ja äfven på sitt eget lif, han har sett faran rätt i ansiktet och 
han vet, att det ofta beror på honom själf, om han kan >>klara 
sJg>>. Detta alstrar en nyttig tilltro till sig själf, men ock en 
säregen fatalism, i de fall, när intet står att >>klara>>. Alla som 
varit med till sjös och som fattat kärlek till sjömansyrket, för
stå 8äkerligeu, h vad jag här afse r med ordet >>sjöman, . J ag 
tror äfven, att alla hälst se, att flottans personal verkligen äro 
sjömän; man fruktar blott, att de för sin tillämpade militäri
ska utbildning, icke skola medhinna den allmänna sjömam1a
utbildningen. Men denna är dock grunden, och att åsidosätta 
densamma är, för att använda en gammal liknelse, som att 
börja bygga huset från vindsvåningen. 

Om vi nu, för att kunna gå vidare, fastslå nödvändighe
ten af att örlogsfolket ej blott äro militärer utan först och 
främst sjömän, så följer nästa fråga: om man ej verkligen 
utan segelutbildning skulle kunna erhålla sjöfolk, d. v. s. om 
segelutbildning är nödvändig. I så fall, då måste den ju · bi
behållas. Anses elen däremot icke nödvändig, så framstår ännu 
en fråga, nämligen om don för denna utbildning använda tiden 
kan på ett ändamålsenligare sätt begagnas. En insändare i 
vår tidskrift yttrar för flera år sedan: >>Vårt praktiska yrke lär 
oss stundligen och eftertryckligen huru svårlöst det problemet 
är, att behärska det nyckfulla elementet; härför behöfves både 
studium, men huEvudsakligen lång praktik, som endast kan 
gifvas ombord under verklig sjötjänst>> . Vi skulle vilja fyll a 
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ut hans memng därmed, att det kräfs verklig tjänst å fartyg 
till sjös, icke i hamn. Men helt säkert skulle det medföra 
ökade kostnader, att hålla ångande stridsfartyg till sjös lika 
länge som nu de seglande exercisfartygen. Att flytta öfver 
kadetter och skeppsgossar m. ii. till ångande stridsfartyg, skulle 
därför i betydlig grad nedbringa tjänsten till sjös för dessa 
ynglingar. L ika många dagar som de nu ligga till sjös, skulle 
de då komma att ligga i hamn, gissar jag, och tyärtom. Det 
är en sida af saken, som är värd att beakta. 

»Intet yrke fordrar så som sjömannens af den enskilde, 
af den allra obetydligaste ombord, att han i utöfningen af sin 
tjänst tänker och handlar fritt efter sitt eget bedömande, och 
så som hans eget sunda förnnft bjuder honom att handla», 
säger en annan insändare, likaledes i den svenska tidskriften. 
Han påvisar således, att det är af vikt att utveckla just 
detta >>sunda förnuft, och donna omdömesförmåga. En sådan 
utveckling torde bäst ske på den plats, i den tjänst och uneler 
de förhållanden, som erbjuda den största mångfald af olika 
lägen. Jag tror att i dessa hänseenden går tjänsten på ett 
seglande fartyg långt öfver den på ett ångande. En österri
kisk sjöo fficer föreslår i en artikel, att ersätta utbildning i se
gelfartyg med utbildning å torpedbåtar, just för att derstädes 
det personliga omdömet skulle i hög grad utvecklas, dels på 
grund af de där ombord växlande och fordrande situationerna, 
dels på grund af den betydelse, som det enskilda ingripandet 
derstädes alltid kommer att få. Han erkänner således vikton 
af at t dessa egenskaper finnas hos sjömannen, och för att nå 
målet, sätter han torpedbåtstjänsten som medel. Det är all
deles otvifvelaktig:t, att ombord i dessa fartyo· erhålles i ifråO'a-

f._} b ;::-, 

varande hänseenelen en ypperlig utbildning; me u icke kan den 
tjänsten i lika hög grad som tjänsten i ett segelfartyg skärpa 
omdömet eller alstra rådighet. Då elen omnämnde författaron 
likväl icke afser att öfva blott blifvando torpedbåtsbesättnin
gar på detta sätt, utan mwända det allmänt för flottans hela 
bemanning, frångår han principen om, att utbildningen skall 
ske direkt vid den materiel, som i krig skall han<lteras. Det 
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tir nära nog lika stor skillnau mellan tjänsten ombord i en 

torpedbåt och ombord å ett slagskepp, som mell an tjiinsten 

å någotdera af dessa fartyg och den i ett seglande fartyg. 

TGmcllert~d är det ju praktiskt omöjligt, att å torpedbåtar ut

bilda något större personalantaL 
För att en personal skall äga en verklig t]änstecluglighet, 

fordras, att elen äger ett Yerkligt intresse för sin tjänst, och 

ett vapens framtid är till stor del beroende på den anda, som 

lifvar dess personal. Det är af Yikt, att icke bortse från denna 

sida af en bemannings utbildning och behandling. Alla do 

medel, som inom en kår kunna väcka on dylik lifvanclo anda, 

hro hohöfliga. Hvad sjöfolk beträffar , hvilar denna anda till 

stor del på elen gemensamhetskänsla, so m bör finnas inom hela 

personalen, från högste officer till skeppspojken och som i rikt 

mått alstras uneler en längre tids Yistclso i ett seglande fartyg 

umler dess ofta skiftesrika öden. LiEvet i. ett seglande fartyg 

håller bäst af allt både officerare och manskap till en känsla af 

kamratskap, af ömsesidigt förtroende och samförstånd, till ett in

Hiktsfullt uefallando och ett vi lli gt lydande - och allt detta 

äro grundstenar i sjömannaclugligheten. Då sjömannautbild

ningen förra året dryftades i »rrimes», framhöll man där do 

egenskaper , som sjömannen borde äga och som därför utbil1l

ningen borde gifva honom , sålunda: >> Selfroliance and rcsourcc, 

qui ckness of eye and steadiness of non-e, calmless Rnd self

possession in emergoncy, stoacUastness in cla.nger, helpfulnoss 

in all clifficulties and a q.uiclc sense of comradrslzip .>> >> I ha1l 

the happinoss to command a ban<l of brothers•, sa!le Nelson 

om si na skeppschefer Yill A bu kir. H vad N el son sade om sina 

Ghefer, honle hYar ofncer kunna säga. om sitt manskap. Ännu 

ett citat må fram ställas på tal om <1enna on personals an<la. 

»Den lil"liga och energisim an1b, som karaktiiriserar flottan >>, 

säger captain Johnstona i R. U. S. I., >>är en så full ständig del 

ar donsRmma, att do synas böra vara oskiljaktiga. Donna nuda 

har så n,tt sitga grotts in nncler en följd af händelser och af 

olika lägen, i h vilket ett segcHartyg kan försättas. H vilken 

RiiJ::er J1 et linn os Yäl för ntt <len skall kunna uibohålJas under 

- 197 --

all llolcs förändrade villkor. Ett aftaganclo komm er icke genast 

att ul ifva synligt; det k au dröja åratal, innan örlogsmatroson 

kommer . att vara helt och hållet förändrad , men förändringen 

skall dock vara säker». Do egenskaper, som böra karaktärisera 

sjömannen, de komma som en naturlig proclukt af lifvot i ett 

segelfartyg, men dc kunna knappast på annat sätt erhållas. 

Tjänsten å ett stridsfartyg kan säkerligen underh ålla. en Ynn

nen sjöma.nnaduglighot, men icke bibringa densamma. Om 

man därför afstår från scgolutuildning, så uppoffrar man llii.r

med en del af donna duglighet. Man uppoffrar kanske icke 

sjömannens kunskaper, mon man uppoHrar hans egenskaper_ 

Det finnes likväl säkert många, som icke inse vikton nJ 

ett tillvaratagande af alla dessa sjömannens egenskaper, och till 

dem viimla vi oss, i ändamål att på indirekt väg få fra111 våra. 

bevis, med frågorna: Om segelutbildning bortskaffas, hYa<l skal l 

då sättas i dess ställe? Om de seglande exercisfartygen slopas, 

hvart skola då alla rle pojkar och ynglingar, som nu å do

samma erhålla sin utbildning, sändas 9 Artilleriexercis , bål

rodel , båtsegling, mineriugar, gymnastik och infantericxor <;is 

föreslås af en engelsk författare såsom medel , i ståml att er

sätta se2:elutbildnin!!:en. Allt detta utgör J.Ll <roda tin <r men 
~..... ...... b b' 

icke kunna väl de framkalla samma goda verkningar, som so

gelutbilclningen. Särskilclt don där n tuildnin uen i uåtseuli no· ,.., , . ., .-, 

finnes det många, som hålla på och som bevis på dess golla 

verkan framdrages, hvilket präktigt sjöfolk vår f-Iskarbefolk

ning är trots J et, att de ondast uppfostras i ilskarbåtar. J\Ion 

härvid bortser man från två viktiga saker. Man 1Jortscr 

först och främst från att bland denna fiskarbefolknina äaer 
b b ' 

om icke hvarjc , så åtminstone många. familjer någon mocl-

lem, som under någon del af sina yngre år seglat med kofferdi

skuta till aflägsna trakter. Därigenom underhålles inom hela 

denna bofollmingon det af sjömannatradition, som återspeglar 

sig på alla cless medlermnar. 

Och virlnro måste man betänka, att donna fiskarhcfolk

ningcns sjömannadu gligll et grundlägges kansko från pojkarnos 

10 - 12 il.r och fortsättes sedan å dessa seglande ntsjöfiskar-
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båtar år Irån år , vinter och sommar, i bitande köld, i storm 

och i stiltje. Att då dessa fi skarbefolkningens värnplik tige, 

sedan de kanske i tio års till lofvat och bott på hafv et, 

visa sig vara förträffligt sjöfolk, är ganska naturligt. 
Men när vi nu Yilja uwlor en kort tid aJ 2-3 år göra 

andra ynglingar, icke komm ando från tleJmn befolkning, t.ill 

<luktiga sjömän, ja, då tror jag, att man får tillgripa kraftigare 

medel, än att låta dem under somrarne segla i segelbåt. Oeh 

lwarken gy!nnastik eller infanteriexercis kunna för sjömannon 

vara någon direkt utbi ldning för kriget. 
»Phys ical drill är alldeles utmärkt och nö<lvänclig », yttrar 

skämtsamt on anonym insändare i Naval Ammal (HJOO), »men 

det är alldeles säkert, att framtida sjöslag icke komma att ut

kämpas med gymnastileapparaten. Och under vanliga eskader

förh ållanden användes båtsegling icke en onda gång, om icke 

möjligen för nöjes skull, hvarför den utbildningsmetodon också 

skull e kunna borttagas l Vi vilja icke gå till öfverdrifter, n1on 

många af do medel , som föreslås ersätta segelutbilclningon, äro 

för lerigsmannen i lika liten grad som denna några direkta mo

del till utbildning, och för sjömannen utgöra do inga utbild
ningsmedel alls. 

Mon segelutbildningen skapar ingen god artillerist, yttrar 

säkert ändå mången. Det är sannt, men artiller iutbildningen 

ensam skapar icke häller någon god sjöman, och vi hafva kom

mit öfvorens om, att örlogsmatrosen skall vara båda clelarne. 

Och för det senare, Linnes det, vill det synas, ingenting, som 

till full kraft kan ersätta segelutbildningen . Och på grund 

däraf Jinnes det icke häller någon fartygstyp, som kan ersätta 

det seglande exercisfartyget som första utbildningsplats för sjö

folk. Yngre kadetter och skeppspojkar skulle å stridsfartyg 

gå miste om sin allmänna sjömansutbildning, utan att ändå 

kunna tillegna sig den tillämpade militära. De skulle förslöas 

och om icke ledsna på, så åtminstone icke fatta den sanua 

hågen för sitt. yrke. Lifvet i ett segelfartyg gör på pojken 
eller ynglingen ett intryck, som icke förgår. 

Måttet af segelutbildning blir naturligtvis beroende af 

hvilken personal, det gäller, hvilken tid, man förfogar öfver 

- 19}) --

och hvilket änflamål, man afsor. Den har sålunda i olika län

der fått en på organisationen beroonrl.e t illämpning, meu den 

är öfverallt bibehållen. Det kunde vara af intresse att i allra 

största korthet granska detta förh ållande, och göra vi därvid 

bö rjan mod vårt eget land. Där rnasto man skilja på grupperna 

värnpliktige, kort tid anställde, lång tid anställ de och kadetter. 

Den första gruppen är icke mycket att säga om. De värn

pliktiges, i Jörl1ållande till stammens, korta tjänstgöringstid , till

låter icke annat, än att man omedelbart bibr ingar (lem elen 

tillämpad e örlogsutbildningon. I Norge öfvar man visserligen 

värnpliktige å seglande fartyg, t. ex. å E llida, men detta torde 

bero på, att man med den ofantligt fåtaliga fast anställda per

sonalen, som för öfrigt und er vintorn genomgår en de l skolor, 

icke kan uneler denna tid bemanna exercisfartygen. Af vära 

beväringsmän Jimws ju för öfrigt många, som genom sitt yrke 

äga en ganska god allmän sjömannautbildniug. Detta kan 

däremot icke sägas vara förhållandet med nästa grupp, de å 

2 år och 8 månader anställda, hvilka så godt som i intet fall 

äga någon sjömansbana bakom sig. Att dessa fl ärför, siisom 

hos oss, erhålla en första utbildning å ett excrcisfartyg, synes 

vara dem till stor nytta, ehuruväl att deras - som stamman

skap betraktadt - korta utbilduingstid så småningom och när 

lämpliga stridsfartyg erhållas, antagligen tvingar till att för

lägga hela deras utbildning till dessa senare fartyg. Men där

emot mod afseenrlo på skeppsgossarne, de blifvande längre 

tid anställde, kunna vi citera danskon Schoustrup, som dock 

talar mot segel, i den utsträckning de blifvit använda i Dan

mark, »jag törs ej borttaga segelexercisen, då det gäll er att 

uppfostra pojkar till sjöfolk, och då deras utbildningstid är 

sex år, kan man väl knappast finna en bättre skola för dessa 

pojkar, än att först göra dem till dugliga matroser och sedan 

lära dem tj änsten ombord å krigsskepp». Våra skeppsgosse

briggar och skeppsgossefartyg tror jag äfven äro fu llt värda 

allt det er k än n ande de fått. En så viktig fråga som kadetter

nas utbildning, bar gifvetvis tilldragit sig stor uppmärksamhet, 

och man kau ej blott i samtal kamrater emellan, men äfven i 

skrift få erfara de mest ytterliga åsikter, ett prisande af do sex 
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åren på exercisfartyg eller ett fullkomligt förkastande af dc
samma. 

Det kan vara lämpligt att framdraga ett annat, med det 
nyss anförda paraHelt citat : ,De - kadetterna - äro unga 
människor, som skola danas till sjömän, för att därefter danas 
till sjöofficerare. För att nå det första målet, kan man knap
past tänka sig något bättre än segelfartyg, till det senare knap
past något sämre". 

England rekryterar, som bekant, sin matroskår från skepps
gossar, hvilka omedelbart efter antagandet sändas till något af 
de stora riggade exercisfartygen : »St. Vincent», »Boscaven» , 
,Lion", »Impregnahle,, »Ganges» , »Caledonia>> och »Black 
Prince». Under första året sändas pojkarne ut på små kryss
ningar med mindre fartyg - briggar - såsom »Seafiower», 
»Dolphin», »Pilot,, »Martin» m. fi., men andra året göras 
längre färder på 6-7 veckor. Efter omkring 2 år befordras 
de till »ordinary seamen», men skola då hafva visat, att de 
kunna sköta sig ombord i fartyg i allmänhet, styra, loda , ro, 
splitsa, logga, sköta sig till väders samt tjänstgöra i en del 
kanonnummer. Den praktiska utbildningen för kadetterna å 
» Brittania» går ungefär i sam ma riktning. Den engelska me
delhafseskadern åtföljes af ett seglande exercisfartyg, afsedt 
för öfningar med >> ordinay seamen ». På riggade fartyg u p p
fostras äfven handelsHottans kadetter och skeppspojkar, näm
ligen de förra å "\Vorcester» och >> Conway », de senare å "Ex
mouth» . 

Det är visserligen sannt, att engelsmännen hösten 180D 
utbytte de fyra seglande fartygen i »training-squadron» mot 
fyra kryssare. Att utbildningshänsyn bärvid legat som grund , 
är antagligen otvifvelaktigt, ehuru väl amiralitetet offentligt 
förklarat orsaken vara, att man vid det då utbrytande syd
afrikanska kriget önskade - med tanke på de långa transport
vägarne till Kap - hafva största möjliga antal kryssare »in 
comm1sswn. >> Då emellertid denna >>training squadron» an
vändes, icke för boys, utan för ordinary och äldre matroser, så 
står dess utbytande mot kryssare i fullkomlig öfverensstämmelse 
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med hvad som här bliEvit först framhållet , att utbildningen 
skall fortsättas , afslutas och fulländas å ett sjögående strids

fa rtyg. 
'fyska kadetterna. börja, som bekant, sin ·ntbilclning mod 

en ettårig sjökommendering å segelfregatten »Charlotte>>. Öfriga 
exercisfartyg, för såväl kadetter som skeppspojkar, äro de tak
Jade skolskeppen >>Moltke», >>Nixo>>, »Stosch » , »Stein >>, »Maria>> , 
,Q]ga>> och >>Sophia>> . 

Före antagandet for d ras af den dansko kadetten viss sjö
tid. J-Ian utbildas därefter 3 månader årligen under fyra år 
å ,, Dagmar» . För underofficerskadetterna fordras likaloeles 
viss sjöti(l Deras utbildning omfattar 6 år, hvarunder de i 4 
i'Lr få gå å segelfartyg. 

Det har b!ifvit sagdt, att man utrikes behåller segelut
bildningen blott tillsvido.re, så länge man har de gamla far
tygen kvar. Så är ej fallet, man bygger tvärtom nya skol
skepp. Det år 1\JOO bildade »Deutsche Schulschiffveroin», som 
satt till sitt mål, att för h:mdels!iottan bilda befäl och däcks
folksbesättningar, har helt nyligen låtit bygga ett fullriggadt 
fartyg >>Grosshorzogin Elisabeth>>, å hvilket kan tagas 32 lut
detter och 118 skeppspojkar. Befäl till detta fartyg lämnas 
dels från Norcldeutsche L loyd, dels från IIamburg-Amerika
lin ie. Det förra bolagot har därjemto ett eget kadettfartyg, 
fxramastarn >>Herzogin Sopbio Charlotte». 

Från Amerika meddelas , o.tt >>Bureau of Constructio11 and 
repair>> hösten 1001 inlämnat förslag om byggande af G styc
ken 1900 tons fullriggade segelfartyg af stål, hvart och ett l'ör 
300 man och afsedela att an vändas, två i Stilla oceanen, fyra 
i Atlanten. »Bureau>> förklarar behofvet därmed »that tbe 
oonstruction and use of these vessels for the pmpose im1ica
ted will prove, not only the most e[ficicnt, but certainly the 
most coonomical method of training boys and men for the 
seaman bra n ch of the enlistecl force». 

En sista invändning från segelmotståndarnes sida må 
äfven blifva anförd. Den säger, att på grund af den numera 
jämförelsevis ringa tid , som kan ägnas segclutbildning, så komma 
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vi tlorhän, att till slut saknas instruktörer i segels o oh masten; 
handha[ vande, och, hvad ännu värre är, saknas befäl , åt h vil
ket man vågar anförtro ett seglande fartyg . Det är all<1olos 
gifvot, att ifrågavarande utbildning, i jämförelse mo<l hvad 
händelson var fordom, kommer att få en minskad betydelse, 
och att man numera icke kan fordra elen förra uppchirna fär
dighoten i segelmanöver, men det förutsätter å andra sidm1 
icke att fä rdigheten skall så totalt försvinna, som det anlönla 
tvifvolsmålet uttrycker. Det vore i så fall mycket sorgligt. 

Emellertid tort1o oötverstigliga hinder icke uppstå m od 
afseende på elylik instn1ktionsporsonal. Ty tänker man sig 
att segelutbildning meddelas en flottas yngsta telningar uneler 
en tid af två, måhända tre år, så kan det första årets oxpe
Llition förläggas till hemlands farvatten , medan dc följande 
sträcka sig längre bort. Kommonderas nu såväl befäl som 
underbefäl och förhandsmän till dessa expeditioner för on tid 
af två år - såsom ju sker med många andra komrnenderin
gar - så kan första året afscs till de mindre hemlandsex]Jedi
tionorna, h varigenom instruktionspersonalen själf erhåller större 
vana och säkerhet till det följande årets utsjöexpeclition. Bland 
de officerare, som sålunda två år varit med å dessa expeditioner 
flnnas säkerligen många, som äro lämpade, att· en del år efter
åt - för ett år - tjänstgöra som chefer å dessa fartyg. Far
tygen behöfva ju icke bafva storleken af v åra nuvarande kor
vetter, utan vara unge[är i samma storlek som våra skopps
gossofarLyg, eller måhända något större, och således med ehofor 
i kaptens grad. 

Den närvarande ticlen kännetecknas otvifvelaktigt af eu 
specialisering af en marins olika yrkesgrenar, en specialisering, 
som man måhända tvingas att clrifva än längre. Men just 
bärför synes det vara af vikt, att elen personal, som för lifvet 
eller åtminstone för längre tid skall tillhöra marinen, och hvil
kens utbildningstid sådant tillåter, under första delen af donna 
sin utbildning bibringas den egenskap, som bör vara samman
hållande för alla, officerare som matroser, den egenskap, som 
vi kalla sjömanskap ocb som - efter hvad vi sökt påvisa -
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kra l'tigast och fortast erhålles genom lir vet i ett seglam1o 

fartyg. 
Lika nödvändigt och viktigt som det synes mig varu, att 

örlogspersonalens utbildning fortsättes , afslutas och fullända s 
i't ett modernt stridsfartyg mod förmåga tiU expedition er ölvor 
de öppna hafvon, lika Yiktigt synes det mig vara, att donna 
utbil cluing, hvad L>oträffar befälsiinmen, uw1erbcfälsänmon och 
i allmänhet för lång tid anställd e, eller med andra orc1, mod 
afseondo på våm förhållanden <le yngste kaelettorna och alla 
skeppsgossarna, grundlägges ombord å ett soglamle fartyg. 

>> För <1 e egenskaper , som vi vi lja so utvecklade bos sjö
mann en » - säger den amerikanska högskolans chef captaiu 
Chadwick , »finnes i hela världen ingen L>ättre skola än segel
fartyget; det gör honom till en modig, manlig, händig och 
verksam Imlll, det ställer honom ans ikte mot ansikte med hans 
störste lärare - s:jälfva hafvet" . 
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En tillrättakommen handling af betydelse för 
sjöförsvarets historia. 

U m ler forskningar i Jiottans numera rätt mycket orclnmlo 
arkiv, i syfte ntt om möjligt i den snart utkommande fortsätt· 
ningen af min J 8DG utgifmt »Förteckning öfvor kommittebe
tii.nlmnden >>, kunna meddela tillägg till förut lämnade uppgif
ter om sjö m i litära kom mi t teer, Ilar jag lyckats där påträfia en 
handling af synnerligen stort intresse för svenska flottans och 
sjöförsvarets historia. Det torde så mycket hellre tillåtas mig 
att i denna tidskrift fästa uppmärksamheten på ifrågavfl;rande 
handling, som elen hingo ansetts förkommen. Man finner så 
t. ex. i on artikel i Nya Dagligt Allehamla, Februari 1803, 
frhn kaptenen C. G. Flach, att den af honom förgäfvcs 
e[tersiikts i riksarkivet, fiottans arkiv m. fi . uppgifna stii.llen, 
och al" en artikel af riksarkivnrien Odhnor i samma tidning 
framgick, att äfven han saknade all kii.nuec1om om ]war den
samma kunde finnas. Äfven uti kapton S. Natt och Dags ny
ligen utkomna broschyr >>Vårt lands försvar >> upprepas på
etåendet. 

Handlingen ifråga är originalet till det elen 31 Maj 1817 
afgifna betänkandet angående regleringen af flottornas ären
den, af hvilket betänkande man hittills ondast haft att tillgå 
en i riksarkiv~t förvarad från dc Quidingska papperen kom
mande fransk öfversättning af ingressen till kommittorades 
skrifvelse, samt en di.irsammnstädos i \Virsenska papperen för
varad afskrift eller koncept till samma mgress . 

Som bekant blef detta betänkande afgifvet af på sin tid sa 
framståend e män som dåvarande statsråden frih. C. Lager
bring och R Cederström, statssekreteraren frib. G. T. al' Wir
sen, konteramira len C. af \Virsen, öfversten C. von Schantz 
och statssekreteraren 13. O. Quiding. Hedan den omständ ig
heten kunde vara tillräcklig, för att göra betänkandet förtjänt 
af största uppmärksamhet från forskares och intressentdes sida. 
Men härtill kommer äfven en annan sak. Vid betäDkandet 
äro näm ligen fogade en mängd bilagor, som synas vara egnade 
att lämna mycket värderika och intressanta 11pplysningar i mer 
än ett afseende. En redogörelse för hvad <lossa bilagor om
fatta torde därför icke anses opåkallad. 

Betänkandet omfattar följande hufvudafdelningar : 
I. Om sammansättningen af flottornas personal, dess or

ganisation och lönevilkor m. m. 
II. Ang. fiattornas materiel eller unJerhåll , nybyggnad 

och reparation af skepp, fartyg och ctablisscmont. 
Bilagorna (litt. A-Z) beröra följande ämnen: 
Örlogsflottans och armeens fiottus sam mansättning ii Il en 

kår; 
Besii.ttningslista för dåvaralJ(lc fluttor ocb <lon dåvarande 

flottans fördelning till stationor; 
Besättningslista för den projokterac1e f-lottan och den pro

jeh:teracle Jiottans fiirläggniug till stationerna; 
Besättningsstyrkan för dåvarande Mottor och llcn projek

terade flottan, behofvot vid stntioncma, då flottan vore ute, 
samt tillgångar efLer den projekterade och nu varan< lo state11; 

Utdrag ur Kongl. maj:ts stater för åren 1721 - 1R1G , ut
visande summariska beloppen n r anslaget för rikets fiott.or; 

Transsumt af 1\.ongl. Maj:ts stator Iör l {;!)(i; 

P lan till Jlottans personolla och ständ iga stat, grumlad 
på l KIG års löningsanslag och senaste förslag i öfrigt; 

Om flottans öfverstyrelse; 
Projekt till instruktion för Mottans ö[vorstyrelseverk; 
Projekt till instruktioner för hefii.lbnlvnrno vid Jlottnns 

stationor oe;h kommendanton i Carlskrona 



Om sjömätningskåren samt konstruktions-, mekaniska och 
bro byggnadssta tern a; 

Om flottans militära stater (åtföljes af särskild mening af 
v. Schantz); 

Inkvarteringspenniugar för hvarje grad af flottorna på 
särskilda stationer i jämförelse mod hvad Stockholrn och Göto
borg utgöra till derstädes garnisonerade trupper; 

Projekt till stat för Kong\. Maj :ts och rikets ii otta; 
Förslag öfver fartygens tillstånd vid Kongl. Maj:ts flottor , 

4:e kvartalet år 1816; 
Sammandrag af herrar departementschefers förfilag öfver 

kostnaden till iståndsättande af skepp och fregatter, upptagna 
uti 1816 års i3:e kvartals rekvisitionsförslag öfver flottans till
stånd; 

Generell arbetsplan för unc1erhåll, nybyggnad och ropa
ration af Kongl. Maj:ts flotta med därtill hörande etablis3e
ment, grundad på en årlig anslagssumma af 300,000 rdr banko 
utom ständiga arbetsstaternas underhåll 200,000 rdr eller till
sammans 500,000 rdr banko och med beräkning af generell 
uthållighet på skepp och fartyg af 40 år; 

Tablå utvisande antalet af tjänstbara linieskepp och fre
gatter vid hvarje år efter den föreslagna reparations- och ny
byggnadsplanen samt de gamla skeppens afgång efter don var
aktighet, fr amlidne amiralen af Chapman i 1797 års bygg
nadsplan utfört (afser åren 1818-1855); 

Bestyckningstabell öfver den projekterade fiottan; 
Tabell utvisande bestyckningen på flottan år 181 G; 
Om varfslmsbållningen (anförande inför Kongl. Maj:t den 

13 .Januari 1777 af dåvarande öfversten af Chapman). 
Då uti Wirsenska papperen i riksarkivet och senare uti 

Allmänna försvarsföreningens årsskrift 18!)9, häftet l, finnes 
återg1fven själfva inledningen af kommitterades skrifvelso till 
konungen , torde det kunna vara anledning att meddela elen i 
samma skrifvelse lämnade allmänna öfversikt öfver de resultat, 
h vartill kommitteon kommit: 

Euligt samma öfversikt skulle sYenska flottan bestå af 
12 linioskopp och 10 fregatter samt motsvarande andra fartyg, 

tillsammans 275 bevärade och G3 obeväracle eller 338 fartyg. 
Dess årliga kostnarl efter gällande af1öningsgrunder, varupris 
och öfriga förbållanden skulle förslngsvis uppgå till l ,100,000 
rdr bankosedlar, hvannecl dun ständigt un\lerhölles i tjänst
färdigt stånd till lika styrka. 

Dess bemannande t.ill krig skulle upptaga en bosättnings
styrka af 21,286 man, utom befäl och särskilda stater. Dess 
bestyckning skulle utgöra 309() st. kanoner och kastpjosor till
sammans, bvaraf 237..t st. utaf svår eller t. o. m. 12-punclig 
kalibor samt 7 25 st. lätta eller under 12-pundig kaliber. 

"Börande till jämföring härvid i underdånighet nämnas,,, 
fortsätter kommitteen, »att den nuvarande flottau , som kräfver 
en besättningsstyrka af 21568 man och således 272 man mora, 
än efter den nu i underclånighet föreslagna förändringen, lik
väl mot fimiden prosenterar en mindre verksam bestyckning, 
nämligen 2602 pjeser, i stället för ofvan i underdånighet nämnda 
3099 st. och med don väsentliga skillnad i pundige-talet, att 
därutaf äro blott 1373 svåra, i stället för 237 4, men återstoden 
1029 st. lätta )). 

Uti denna 1816 års kommitte sntto icke några landt
officerare. 

Erik Thyselius. 
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skeppsmätning. 
Internationella svårigheter, orsakade af engelska mätnings

systemets olikformiga tillämpning i olika länder. 

Såsom kiindt iir, hm från Englands sida reclan för 30 i.t 
40 år seelan utgått sträfvanden, riktade på ernåei1det af ett för 
alla länder gom ensamt skcppsmätningssystem, ocb syutes dessa 
sträfvanden, dtt de först framställdes, mycket gunstigt upptagas 
af de 1le0:1tH sjöL.uando nationer. Man kan ock siiga, att själfva 
pr·incipcn för den ursprungli ga engelska miitni n go n, niim ligon 
att fartygets i me rym1l skulle utgöra normen för tontalet, rönt 
universell anslutning, och äfvon beträfb nde n[drngen efter 
denna regel råd.clo till on början icke några större monmgs
skiljaktighetor. 

l~mollortid kom man omsidor umlerfund meL1, att m ät
ningsregler botr~iJLmde dessa afclrag, hvilka voro lönl elaktiga 
för England, icke <brför obetingadt vore att anse fördelaktiga 
för amlm länd er, och omsorgen om det egna lamlots intressen 
gjorde det snart iliix och h var n ö el vämligt att mo el afseond o 
på don vik tiga fr<"tgan om a i'<lrngen in l' örn ocll ti llilm p a an ch n 
mätningsregler iin cle i l~ngLuHl giillande. .Ju, i åtskilliga liLu 
Llor ansåg man sig till oeh mod i<.;ko kunna vid <let interna
tionella mätningssyste mets ('ön·ta infö·randc nceep L0ra do i Eng
lalld gälland e af< lrngen. Så var fallet i TyskJaml, Norge, [1'(\r
enta Statenw , H.ysslancl m. fl. länder. I Sverige acc;epterades 
viLl den internationolla skeppsmidningens Iörsta införande llii r 
i landet genom 1\: on g l. Förordningen af Hl7 .J. icke alJ oun st don 
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engelska rymdprincipen för tontalet, utan äfven de engelska 
aEdragsbestämmelserna med alla deras oegentligheter. Efter 
några få års erfarenhet blefvo emellertid dessa så i ögonen 
fallande, att man redan år J 8HO här i landet fann sig böra 
fråugå dessa a[dragsbestämmolsor i det väsentligaste . 

På senare åren bar emellertiu det engelska skeppsrede
ri ets alltmer tillväxande inflytande och don energi, m ed hvilkon 
engelska rederiföreningar och engelska myndigbeter förfäktat 
den engelska sjöfartens intressen, lyckats att förmå åtskilliga 
bland dem , som förut haft olikartade afdrngsregler, att adop
tera de engelska, och härigenom har åt den engelska sjöfarten 
beredts den högst väsentliga förmånen, att få de i E ngland 
utfärdade mätbrerven utan hvarjc kontroll godkända i de flesta 
länder i hela världen . Endast i ett ringa fåtal länder, bland 
dem Sverige, Italien och Belgien, äfvensom gent emot Snoz
kanalkompaniet och hamnarne vid nedre Donau har det icke 
lyckats <le engelska sjöfartsintressena att häru tinnan få fritt 
spelrum , och torde, i hvad angår Suez-kanalen , detta vara så 
mycket mera i ögonen fallande, som tyngdpunkten af egande
rätten till denna kanal, såsom bekant är, ligger i engelska 
händer. 

Men seelan hafva ä[ ven i d. e länder, som till namnet ollor go
nom ingångna traktater gått in på det engelska mätningssyste
met, inberäkn adt dess afdragsbcstiimmclser, på allra sista åren 
under band och utan officiellt mocldelande därom införts från 
de engelska i väsentligt afseende afvikande afdragsbestiimmel
ser och tillämpningar, afsedda att, så godt sig göra låter, pre
miera och gagna det inhemska skeppsrederi et . Dessa frihetor 
i mätningsreglernas tillämpning, hafva nu iiudtli gen bli!'vit 
bragta derhän, att det nlirvarande till stånd et inom den så kal
la<le internation ella skeppsmittningen blirvit formligen oli<lligt , 
till och med för dem , som först ställde sig i spetsen för ett 
system inom skeppsmätningen. 

På sista åren har i don utländska fa ckpressen flerstädes 
denna viktiga sjöfartsfrftga behand lats, och man synes allt mora 
få klart för sig, att <lon en gång morl så stort förtroen<1o mot-

T-iclslwift i Sjöviisenilet . 14 
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sedda och antagna internationella enheten, på detta område nu 
råkat in i ett ohjälpligt upplösningstillstånd. 

Vi hafva i detta nummer af tidskriften infört en öfver
sättning af det föredrag, berörande detta ämne, jämte dära f 
föranledd diskussion, hvilket för nära två år sedan hölls inför 
den internationella »Congres d'architecture et de eonstructiou 
navales>> af svenske ingeniiiren A. Isakson. Detta föredrag 
synes bafva utgjort ett ord i sinom tid, ty vi bafva icke alle
nast funnit detsamma utförligt refererarit och kommeuteradt i 
åtskilliga utländska facktidskrifter, utan har Jetsamma till och 
med i öfversättning från franska originalet blifvit in extenso 
intaget i J ahrbuch där '' Schiffbalitechnisuhen Gesellschaft », det 
nya för ett par år sedan på H. M. kejsar Wilhelms initiativ 
stiftade stora internationella sällskapet för skeppsbyggeri och 
S]Ovason. Då vi dessutom funnit detta föredrag vid åtskilliga 
tillfällen i don utländska fackpressen citemdt såsom källskrift, 
hafva vi ansett lämpligt att äfven införlifva detsamma mod 
den svenska facklitteraturen, och erbjuder detsamma verkli
gen mycket af intresse för belysning af denna fråga. 

Förliclen höst fördes i anleclni ng af skiljaktiga till ä m p
ningar af det så kallade engelska mätningssystemet en mycket 
häftig fejd mellan franska och tyska pressorgan, hvilken fej d 
i Oktober månad antog en ganska hotande karaktär. Såsom 
kändt torde vara, hafva såväl Frankrike som Tyskland, åtmin
stone nominelt anslutit sig till det engelska mätningssysternot 
i alla doss detaljer, äfven hvad beträffar afdragsbestämmol
serna. Det är då för den utomstående icke lätt att fatta, huru 
någon anledning till konflikt på detta område kunnat uppstå. 
Sakens kärna synes vara den, att man i Frankr ike, i syfte att 
så mycket som möjligt favorisera do franska fartygen, tilläm
pat afdragsbestämmelserna så liberalt, att de utländska farty
gen, gr nom företeen(Jet af sina mätbref, enligt engelska regeln 
icke ulifuit beredda elen likstiillighct, som utgör förutsät tningen 
för alLa miitbrcfsöfverenskomrnclser. Do i ekonomiska frågo r 
alltid vakne tyske skeppsredarue hafva emellertid anlitat elen 
utvägen, att i de franska hamnarne begära Olmnätning enligt 
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de franska tolkningarne, hvilka befunnits vara betydligt libe
ndare än till och med do engelska, föra n ledanclo alltså betyd
lig min skning i· nfgiftF<]Jliktiga tontalet efter >>engelslm regeln>>. 
Detta hade fortfarit rednn ett par år, då en tysk ångbåtslinio, 
»Hamburg-Amerika linien>> , för att undvika tidsutdräkten vid 
ommätning i Havre och Cherbourg med flere franska hamnar, 
utverkade sig förmånen att få mätbref efter don franska tolk
ningen utfärdade af dc tyska mynd-igheterna. Det befanns här
vid, att tlessa mätbref, hvilka alltså utgjorde en motsvarighet 
till de svenska så kallalle appenc.lixmätbrof, hvillm gälla i nt
ländska hamnar, utvisade tontal , som voro allenast hälften, ja 
till och mecl mindre än hälften af fartygens tontal enligt en
gelska regeln, sådan denna tillämpas i Tyskland och England. 

Då Hamburg--Amerika liniens fartyg kommo mod clossa 
nya i 'l'ysklaml utl'ärdatle mätbref efter engelska regeln med 
fransk ti llämpning af densamma, blef oro i lägret l'rån de fran
ska tull- och hamnmym1ighetornas sida. I en våldsam artikel, 
betitlad mo1l >>Les trucs des bateaux allemandS» (cle tyska bå
tarnes knep) tog Jon [mnska tidningen >>Le Jourrntb parti 
i saken, ocb förklarade rent ut, att do nya af tyska myn
digheter utfärdade mätbreEven voro på bedrägligt sätt tillkomna. 
Tidningen: citerade därvid fyra af de förnämsta tyska trans
atlantiska lini ebåtarne, angifvancle de högst betydligt skiljak
tiga tontal, till h vilka dessa fartyg voro uppmätta efter sarnma 
engelska regel med tysk tilWmpning och med fmnslc tillämpning. 
Tidningens tabell hacle följande utseende: 

Afgiftspliktigt tontal enligt 
engelska regeln 

Efter fransk tolkning 
Bruttoton tal 

~led Y::tulin uppmätt af de ty ska 
enligt tysk 

Nam n. "' mf-ltning 
tys k tilliimp- myn(ligheterna 1 för 

ni ng. begagnande i fran ska 

1-- l 
hamnar 

Deutschlan(l ...... ... ..... :"'d~lö Hl \=JO 1G502 
ll'urst Bi smarck . . . . . . . . . 3225 1732 0-±30 
Auguste Victoria ., ... 3667 2032 8-±7() l 
Columbia ............... .. 22\JS 1037 72-±1 l 
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Do t.vslm mymlighotorna bloh·o oj svaret skyldiga; tlc 
pft.pekatlo i en ironi serande artikel i don periodiska tidskriften 
>> l-l ansa », att lle tyska båt<crnos skiljaktigheter i tontal cl'ter 
<le n beryktaflo engelska regeln, icke bonlo hos Eransmänn en 
väcka så mycken förvåning. I dem tyska artikeln framhöll s, 
att on af samma linios förra båtar, Normannia, som und er 
tysk fiag,ga iir uppmätt till 3] no al'giitspliktiga tons ol'tor en
gelska regel n , sodan densamma blitvit sålcl till Frankrike, bld 
af 1l o franska myndigh eterna uppmätt till endast 214 7 notto
tons efter sarnma engelska ·regel. Då så stor skilnad kan upp
stå på en ångare med ondast HiOOO hästkrafter, mena<le man 
i , Hansa >> , att det ej borde väcka mycken förvåning , om skil
naclen å Deutschland blcf ändå större, ty Deutschland hade 
mor än 1lubbelt så stor maskinstyrka, eller 36000 hästkrafter. 

A hen mot England haJ va fransmännen ny 1 igen r i k ta t 
ett skarpt angrepp på gruml af enligt deras förmenande oro
sonl ig mätning af åtskilliga engelska lastångare. I den an sedda 
franska tidskriften »Bulletin llcs Ji:tudes Colonialcs» gifves en 
li sta på engelska lastångare, som onekligen är egnad att viieka 

stor förvåning. 

Don i ,Bulletin » aftryckta listan har följande ntsoonclc: 

Brnltodriiktig- Afgiflsplil<tig Förhrr llan<l et 
dräktighet e n ~ mellan brutto· Namn. het enligt en- ligt enge lska och afgiftsplik-

gelska regeln regeln tig dräktighet 

Ad der 961 1-+G G,o 
Loo·ic 

b 
96\l 12li 7,7i) 

Balmari no 4.()1 t; fl 0 ,2G 

E\·oleen <186 Jl 2 + ,2.i 

Dunmore 2(ifi +2 () ,2i) 

Delomine :wo -1,2 6,25 

Dowmdtiro i3Gö (j(j Ö,2:i 

Forrum 271 ]\) 14-,25 

J Ieetor 508 70 G,25 

4G31 720 G,2ö (i mo<loltal). 
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I artikeln påpekas den stora orättvisan mot främnl<1I1l1e 
nationers skeppsfart, som ligger däruti , att dylika engelska ån
o·are kunna under skydd af de internationella öfvercnskom mcl-
"' serna rörande engelska mätbreis erkännande i utlandet, till-
tvinga sig en afsevärdt bättre behandling, än det främm[<nde 

landets egna fartyg. 
Författaren i nyss nämnda >>Bulletin dos Etudes Colonia

les» advocerar för antagandet af ett helt nytt mätningssystem, 
fritt från alla humbugsartade engelska afdragsbestämmclscr, 
och grundadt på fartygets yttre bnätodräkti,qhet (la jauge brute 
exter ieure). 

I ett af dc senaste numren af den engelska tidskriften 
Fairplay hafva slutligen åtskilliga engelska artikelförfattare ut
tryckt sitt missnöje, icke mod do engelska Inxtygens behand
ling i tyska och franska hamnar, men öfvor deras behandlin g 
vid fart genom Suez-kanalen. Frågan gäller härvid icke Snoz
kanalbolagets vägran att öfvergå till den engelska mätnings
regeln och godkänna de vanliga engelska mätbrefven för kanal
umgäldernas upptagande, såsom man skulle kunna tro. I 
denna fråga har nämligen Suez· kanalbolaget i alla tider inta
git en så orubblig hållning, att dc engelske skeppsredarue måst 

finna sig i, att deras engelska mätbrof icke af lmnalmyn
dighotorna godkännas. Frågan gäller on annan sak. Likasom, 
på sätt nyss an[örts, de tyska myndigheterna utfärda mätbrof 
efter den franska tolkningen af engelska regeln , så har åt do 
engelske skopprcdarno bcrec1ts den förmån, att deras fartygs 
tontal efter Sucz-kanalbola,qets mätningsbestämmelser kunna få 
uträknas redan i England, därvid fartygen erhålla dokum ent 
kallade »Suez-Can al Special Tonnage Cortifi cates». Y id utEär
dandet af dessa sistnämnda speciella certifikat, hafva em eller
tid de engelska myndigheterna under Board of Trade, på allra 
sista tiden låtit komma sig till last, att i allt större omfatt
ning ur tontalet utelämna skyddsdäcksutrymme och öhcrhygg
nader af olika slag. På grund a[ dessa egondornliga förF<ök , 
att mora uneler hand boreda de enge1ska fartygen en privat 
förmån fram l0r andra länder s, äfvon i fart på Suez-kanalen, 
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hnfva dennes funktionärer begynt vägra att godkiinn<1 dessa , 

af Board of Trade utfärdacle så kallade Suoz-Canal Special 

Tonnage Cortificates, och att partielt mäta om de kanalen pas

serande engelska ångarne, hvilka därvid i Fairplay uppgifvas 

få sin afgiftspliktiga drägtighet höjd mod från 400 till 650 

tons i olika fall. De engelska skeppsredarne söka nu i Fair

play att bestrida kanalbolagots rätt till ett sadant kontrolle

rande af de af Board of Trade utfärdade officiella certitlkatcn. 

Härvid göra de dock ett egendomligt modgifvande, i det de 

erkänna, att dc vanligen hafva dessa fartygs öfverbyggnader 

fullastade rned fraktgods på hemresan från Ostasien och In

dien, livarföre de förklara sig villiga, att betala umgälder fö r 

dessa öfverbyggnaclcrs tonnage på hemresan, men vilja där

emot icke finna sig i att betala kanalumgälder för dom på ut

r·esan (»they do object most strongly to pay dues on it, vYhou 

i t is empty» ). Detta sätt att resonnera, förefaller dock rätt 

egendomligt, ty med precis samma skäl kunde ju de engelska 

redarne då begära att blifva alldeles befriade från såväl kanal

umgälder som hamnumgälder m. m., i alla de fall, då farty

gen i sin helhet äro tomma eller i ballast, alltså icke inno

hafva någon last. Det skall blifva intressant att iakttaga, h vil

~'en hållning dot engelska Board of Trade kommer att intaga 

mför denna tvistiga fråga om Snoz-kanalbolagets vägran att 

godkänna de af detta ämbetsverk på grund af gäl lande öher

onskommelser utfärdade speciella mätbrel'. 

På senaste året hafva äfven H,yssland och Spanien an

slutit sig till den s. k. engelska mätningsregeln, så att från 

dessa länders skeppsredare numera framställas samma anspråk 

på mätbrefvens godkännande som från Englands och Tysk

lands m. fl. redare. Ryssland och Spanien synas emellorti<'l 

i sin tillämpning af den engelsh mätningsregeln hafva anslu

tit sig närmast till den franska uppfattningen, och alltså boreclt 

sina fartyg ännu förmånligare behandl-ing än till och med den, 

som i hemlandet tillkommer engolslm fartyg. 

Såsom oxempol på rysk tillämpning af engelska mät

ningsregelJ.: kunna anföras följande tre lastångare, ongagera<lo 

i fart på Ostorsjön och Nordsjön, 
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=----- Afgiftspliktigt tontal enligt 

Namn. 
on gelska regeln. 

Med engelsk 

l 

Mecl n-sk 
tillämpning. tillämpi1in g. 

.Livland ..... , ........ . ............... ...... 42-± 33-± 

Vera ........................... .. ....... ... 010 60-± 

Olga ....................................... 113-± l 888 

Den oreda och upplösning, som, med hänYisning till dot 

anför<'la, för närvarande synes karaktärisera de internationella 

mätningsförh ållandena på engelska regelns grund, hafva äJHlt

li gen börjat ådraga sig äfven deras uppmärksamhet, från hvilka 

initiativ till reformer kan förväntas utgå. Sålunda har den 

inflytelserika >> Association internatianale de la Marine >>, hvilken 

räknar medlemmar på de most framskjutila politiska och sociala 

platser inom de flesta sjöfarande nationer, och i hvilken hans 

oxeliens don svensko statsministern von Ottor jämväl är med

lem, förklarat sig vilja ägna denna fråga on synnerlig upp

märksamhet, och om möjligt söka däruti åvägabringa effektiva 

reformer, ja eventuolt ett helt nytt mätningssystem. 
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Flottan under sistförflutna året. 

I. 

Flottan v id 190 1 års riksdag. 

Om vid föregående års reclogörolso redaktionen ansåg sig 
kunna af åtskilliga tecken sluta till, att 1901 års riksclag skulle 
lägga i dagen ej mindre välvilja mot 5:e h uhudt!teln , än do 

senast föregåonde åren, så ha också do beviljade anslagen och 
genomförda reformerna visat det till fullo berättigade häri . 

Visserligen ha anslagen till flottans nybyggnad och un

derhåll samt till anskaffning af ny krigsfartygsmateriel nå
got minskats och ej heller har önskemålet: ett ord i nario ny

byggnadsanslag, gnmdadt på fastställd nyanskaffningsplan , 

blifvit uppnådt, men vi kunna dock glädja oss åt införandet 
at tvenne nya typer fartyg, båda afser1da att und erlätta don 
för oss så ytterligt viktiga rekognoseringstjänsten. 

Med uppsättandet af ott kustartilleri har vårt fasta ku st
försvar kommit under en enhetlig ledning, som torde botrygga 

dess framtida utveckling och sätta det i stånd att motsvara de 
stora fordrhtgar, som måste ställas på detsamma, då våra rör
liga stridskrafter väl alltjämt komma att gent emot en motl 

invasion hotande makts vara så underlägsna, att däraf blott 

ou ringa dol, bestående dessutom af do omodernasto n.f våra 
fartyg, torde kunna afses till försvaret nf våra mobiliserings
och utrustningsorter (operationsbaser). 
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Mot ökningen i mater iel måste svara on ökning i perso

nal, och riksdagen har också bevilj at anslag till fortsättning 

af den vid föregåonde riksmöte beslutade ökning af flottans 

stampersonal, om ock ökningen under den afseelda statsregle
ringsperioden blifvit mindre än under den närmast föregåEnde. 

Det utan tvifvel viktigasto steget mot ett betryggande 

försvar har riksdagen dock tagit mod antagandet af den nya 
på utsträckt allmän värnplikt grundad e härorclningen. 

Visserligen kan man ej unelerlåta att beklaga, att oj re

dan från början öfningsticl en Iör flottans värnplikti ga man
skap bestämdos till lika längrl som vid do vapenslag, där öf

ningen ansetts böra omfatta flere och mora olikartatio färdig
hetor , t.y svårligen torde kunna uppvisas ott vapenslag, där ut

bildningen behöiver vara mora mångsid ig än lleu nuticla ör
logssjömannens; och uppnås ej af de värnpliktige någon grad. af 
tillförlitlig färdighet i fyllandet af Je många och olikartade 

kraf, som böra ställas på honom, torde hans uppgift ombord. 
nedsjunka till att leverera elen rörliga och lätt applicerbara 
kraft, som ej kan åstadkommas medels maskineri. Men blir 

detta fallet, så kräfves också en ökning af flottans fasta stam
manskap, större än 1len nu beviljade, för att det med don otill

räckligt ufvacle sjöboväringen nödväncl.igt behöfliga antalet för

handsmän skall kunna fyllas. 
Måhända kan man dock hoppas att, om erf;tronhotorna 

från cle närmast kommamle årens vaponölningar skulle tyd

li gt åclagalägga öfningstidens otillräcklighet, förhållancl.ot kunde 
rättas så, att afsikt.cn med de värnpliktiges utbildning till Iullo 
vunnes. 

Äfven om sålunda de värnpliktiges öfning under nu be
stämda förhållunden ej torde kunna bli så ful lständig, som 

önskligt vore, kan ej förnekas, att genom rlmmu reform per
sonalbehofvets fyllande för framticlen syuos vara botryggadt. 

Slutligen har riksdagen genom beviljade dyrtidstillägg 
provisoriskt sökt minska don disproportion, so m ägt rum mol
lan de små lönerna och do clryga lefnadsom kostnaderna- och 
såsom ett allmänt omdöme torde man kunna säga, att få riks-
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<lagar om ens någon villigare och mec1 millllrc aJprutningar 
beviljat h vad Kongl. l\Iaj :t föreslagit. 

Vi lämna här nedan en redogörelse för de olika ansla
gen under 5:e hufvucltiteln. 

Ord-inarie anslag. 

Riksdagen har i öfvcrcnsstämmclse mod Kongl. 
l\laj:ts förslag godkänt stat för l\Iarinfönaltni n gen 
samt höjt anslaget till denl':lamma från -±2,100 till kr . 4\J,GOO: -

I enlighet mod Kongl. l\laj :ts förslag har riks-
dagen vidare 

dels meclgi fvit, att i dc år 1898 godkiinda 
grunrlerna för ändrad organisation aJ flottans sjö
manskår må Yi<ltagas sådana jämkningar beträffau
dc kårmJS fönleJning på yrkesa.frlclningar, den tid
punkt, från hvilkcn nyantagna sjömäns tjäusteticl 
skall räknas, samt anställningl':ltidens längd, som må 
finnas lämpliga och icke modföra ökade kostnader 
för statsverket; 

dels godkänt stator för flottans officerskår, un
derofilcerskår, sjömanskår, skcppsgossckår, marinin
gcniörstat och civilstat samt å clagaflöning till offi
cerare, umlerofiicera.rc och läkare. 

Dc sålrmda gotlkända statema upptaga följande ökning 
af per~onalen: 

OfficerskåTen. 

Kommendörlmpten af 1:a grad................................. 1 
• 2:a ................ . ................ 1 

Kaptener af l:a klass ............................................ . 2 
» 2:a 2 

Löjtnanter ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 2 
Unclerl<)jtnantcr .... ......................................... ~~ 

Summa 10 

Transport Kr. 49,GOO:-

-- 21!)-

Transport Kr. 49,000: --

Underofficerslcåren. 

lerofficerare (styrmän, konstaplar, skeppare)... - 20 Flaggtull (. ., · .. . 
1
• .. , (rustmästare, torpedrnastal c, . 'val-

2 tersmän) ................................. ··· 
3 Undcrofftcern.re af 2:a gracl.. ............................ ~--

Summa 25 

Sjömanskåren. 

u ndc rofficc r~korpraler ..... · · .... · · · · · .... · · · · .. · .. · .. · · · · "· · · · .. · 
1:a klass sjömän 
2:a 

................................... ... . ............ 
···· ········· · ··· ........ ... ... .. ........ .......... 

Summft 

Skeppsgossckå1·en. 

s keppsgossar ........................................................ . 

},{ariningeniö-rstatcn. 

Extm ingeniörer ..... . ......................... ............ . 

Anslaget i riksstaten för år l 902 

25 
100 

flO 

175 

80 

l 

har på grund hämf höjts från kr. 
2,520,982 till .................. .. .......... kr. 2,ml,G70: -
dels ock mudgifvit, att rcservoftice
rarc, 1':10111 därtill finnas villiga, mi\, 
i den mån vakanser inom oHioers-
kåren lämna tillgång till deras aflö-
nande från anslaget till aflöning af 
flottans kårer och stater, inkallas till 
tjänstgöring vid flottan. 

Anslaget till beklädnad åt sjö-
mans- och skeppsgossekårerna har 
höjts från kr. 317,510 till ......... kr. 

Anslaget till naturaunderhåll åt 
personal vid flottan från kr . 483,000 

3-±2,770: --

till .............................................. kr. ------;:-..:,-5__:,__37::--',~2--:-8(;-;-i: _____ _ 
Transport Kr. 3,841,040: -
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rrrunsport Kr. 3,8-J.l ,(HO: --
I enlighet med Kongl. Muj:ts 

förslag har riksdagen minskut ansla
get till flottuns nybyggnad och un
derhåll med kr. 40,000 från kr. 
l ,725,000 till .. ........ ....... ........ .. .. .... kr. l,G))5,000: -

Anslaget till flott ans öfningar 
har höjts från kr. 870,000 till kr. 1,000,000: -

I anslaget till sjöboväringens 
vaponöfningar samt bokläclnml och 
ersättning därför hade Kongl. Maj:t 
föreslagit ökning meLl kr. 70,000; 
riksdagen fann dock, att moll elen 
beslutade m inskningcn i den för 
flottans värnpliktige föreslagna öf
ningstiden anslaget för år Hl02 
kunde bibehållas vid samma belopp 
som föregående år, hvarifrån äfven 
dagatlöning för sjörullföringsomri'L
desbel'älhafvarc och expeditionsbi
träelen uneler 300 Jagar årligen skulle 
utgå, samt upptog sålunda anslaget 
till oföränclradt bolopp ollor ... kr. 300,000: -

Anslaget till sjökrigshögskolan 
har i onl. med Kongl. Maj:ts för-
slag höjts fr än kr. 11 ,100 till ... kr. lB,GOO: -

Anslaget till sjökrigsskolan har 
minskuts från kr. 31,0-W till ...... kr. 30,-!!)0:-

Anslaget till cli verse behof har 
i en l. me el Kongl. I\Iaj :ts förslug 
höjts frän kr. 10,176 till ............ kr. 22,26-!: -

Anslaget till skrifmaterialicr och 
expenser , ved m. m. har äfven ökats 
frän kr . 4 7, l 0-! till .... ... .. .......... .. kr . D7 ,513: -

Beträffande öfriga, här ofvan 

'transport Kr. 7,0-!0,-!\.!7: --
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Transport Kr. 
ej nnmnr1a anslag, hade Kongl. 
Mnj:t ej föreslagit någon förändring, 
utan upptog riksdagen dem till sa m
ma belopp, som fiin:g. år ollor för : 

7,0-tO ,-b\17: -

Departementet och öfyerstyrelsen 
utom marinförvaltningen ...... ...... kr. 
Båtsmansindelningen ............ ...... kr. 
J1 indring i rustnings- och roterings-

besvären ............. ....... . .. ..... .. .. . .... . . 
Rcpetitionsöfningar [ör roscnoffi cc-

rare ... ......... .... .......... .... .. ...... ...... .. . 
SkcppRgORscskolan ........................ . . 
Sjukvånl för flottan s personal.. .... .. . 
Aleler stillägg .... .. .............. . .... .. ........ . 
Ersättning åt oHiceraxc och ingo-

niörer vi<l flottan umlcr kommon-
dering utrikes ..................... ........ . 

Rese- och traktamcntspenningar ... kr. 
Extra utgi [ter ............................. . 

Summa Kr. 

I enlighet med 1\:.ongl. Maj:is 
Hirslag beslöt rik sLlagen dels, att ett 
kustartilleri skulle uppsättas, hvars 
personal komme att fönleJas på 
Vaxholms och Carlskrann artilleri
regementen. 

Personalen sknll e efter fnllhortlallupp
sättning utgörfUl rtl': 
l chef för knst:-.rt ill e riet (gcn emlRJlC'I"Ho n), 
~ öfverstar och regementschefer, 
2 öfverstelöjLnanter, 
G majorer, 
21 kaptener af l:a klaAK, 
17 , 2:a 
34 löjtn :-.ntcr, 

rrmnsport l(r. 

-±:~ , 80(): ·-
2() ,.-1()0: - -

33,i)0(): -

11,!100: -
D,3HO: 

.J.-l-,000: 
;n,ooo: -

12,000: -
23,600:-
12,600:-

7,20-J-,277:-

7,2\l-b,277: -



-222-

'l'ransport K r . 

17 und erlöjtnanter, 

50 styckjunk are (fl aggjunkare, flaggm a~k i 

nister), 

104 sergeanter (stabstrnmpetare, maski-

nister, rustmästare), 

2 regementsi ntenden te r, 
l fäst ni ngsför valtare, 

1 regements läkare, 
2 fö r,;te h[tt[tJ;jonsläkare, 
l anditör, 
l regemei1tspasto r, 
l fästningNpre<likant, 

106 manskap i 1 :a lönegraden , 
402 i 2:a 
20G 
540 

i 3:e 

i 4:e 

dels ock, att ur riksstaten för år 

190~ skull e uteslutas anslaget till 

Carlskrona artillerikår. 

Beträf!'umle anslagen t ill kust

artilleriet har riksJagen bifallit 

Kongl. Maj:ts förslag ocb i enlighet 
härmod 1 riksstaten uppfört för: 

aflöni ng åt kustartilleriets persoual 

bokläclnad åt d:o manskap 

naturaumlerhåll åt cl:o d:o 

unelerhåll af kustartilleri ets bvucrna-
Joo 

J or och materiel .. .... ...... ........ kr. 

Kustartilleriets öfnin gar ............ kr. 

kustartilleribeväringen s va penöJn iu

gar samt boklil(lnaLl och ersätt-

ning därför. ... ..... ... .. .. ......... . ... kr. 

sj ukvårLl för kustart illeriets perso-

nal ... .. ................ ... ....... ..... ......... kr. 

82G,200: -
132,38-1: -
22G , G~l: -

l-1f'i ,G02: -
120,000: -

li) ,(i80: - -

J 3,000: --
Sun1n1a l(r .--- --

Transport Kr. 

7,294,277 : 

1,4 n),-±%: -

H,773,773: -

'L'raJ lSport K r. 

Handeln. 

I enlighet. mod Kongl. l'llaj :ts 

förslag upptogs anslaget till lots- och 

fyrinrättningen med lifräcldningsan

stalterna till samma belopp, som för-

H,773,773:-

lirlet år ell er .. ....... ... .. . .... .. ... ......... kr. J ,GOO,-Wfl: ---

Anslaget till nmlervisningsan

stalter för sjöfart hur, chlrigenom att 

arvorlet til l i uspektören för r i keLs na

vigati onsskolor ökats me(l kr. 600, 

höjts från 100,300 till ... ..... . ...... kr. I OO,ROO:-

Öfriga hithörmule anslag ha bi

behållits ol'örändrade och ha upp

förts: 
för sjökarteverket .. ... .... ....... .. ... ... k r. 

för Nautisk-Metoorologiska Lyrån kr. 

samt t:ör ftlc1erstillägg ... ....... .. .. ... kr. 

Rumma för hanueln Kr. 

t:l ttmma onlinario anslag >> -

fif>,OOO: -
!),000:-

13,000:-

R.xtra onfinarir anslng. 

Med bifall till 1\:ongl. Maj :ts 

förslag an visades !'ör: 

Flottan : 

till nyanskn[fning af krigs[art_vg,;ma-

teriel ..... ... ..... ...... ... ............... kr. G,G3!),\Jl;); -

» änrlr ing rrf 2:a klass pansarbå-

tarue 'J'honlön och Tirting .. . kr. 280,000: -

» änurin g af stimg-torpedbåtar till 

bevakuingshåtar ..................... kr. 107,900 :-

>> an skaffn ing af en andra utreJ-

1 , ö88 ,~0!l : 

l 0,4G 1 ,Ut)2; __:: 

'l'mnsport Kr. 7,027,Hl6:- 10,461,\182:-
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Transport Kr. 7,027,815: - 10,..J.M,0R2: 

ning af torpeder och artilleri-

am nmnition för <le tre under 

byggnad varand e J :a klass pan-

sarhatarne ....... .... ..... .. ............ kr. J ,20H,OOO: - -

till skjutförsök och inskjutning af 

kanoner ............ ..................... kr. 

>> ersättande af äldre torpedor och 

ansknffamlo af resorvtorpeder kr. 

>> försöksskjutningar med torpc-

der ... .. ......... ........ .......... . .. . ... ... kr . 

>> anskaffning af handminor ... kr. 

>> anskaffning af skärgi'Ln1stelefon-

materiol. ....... .......................... kr. 
» anläggningafen kolrlop6t m.m. kr. 

» täckande aE bri st i anslaget t ill 

nybyggnad af öfningsskeppet 

Jarramns ............ ........ ............. kr. 
>> bekliidnatl åt sjöboväringen kr. 

tillbyggnad af exer cishuset i 

CarlsJuona .............................. kr. 

» löneförbättring åt lärarne vid 

1:\000: --

HO,OOO: -

C>,OUO: - 
:->0,000: -

60,000: -
2~10,000: -

:30 ,(i\10: --
10;\f>OO : -

()1 ,000: --

sjökrigl'lskolan ................. ...... kr. l,SGO: -
-------------------

Rumout Kr. 8,032,76fi: -

Et~st artilleriet: 

Till bestyckn ing af befäl'ltningarno 

vid Carlskronu och batterierna 

vid F årösuntl ....................... kr . 2!1-+,..J.OO: --

» fortsatt stärkande a r landets fasta 

försvar .... ................ ............. .. kr. 7HO,GOO: -

» nyhyggnat1or för ku startilleriets 

l'örliiggning m. m ................... kr. 50H,07S:-

'l'ransport Kr. 1 ,5H:~ ,07 H: -- 10,..J.(it ,\li:\2: -
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Transport Kr. 1,58:1,07S: - l O,Jli1,\lH2:

till n~r!Jyggnnder m. m. för kustar-

tilleriets inkmrl<'ring ~L (lct s . k. 

Nya var l'vot vitl Uötohorg ... kr. 17;\000:-

, fast<t minlörsn1rot ... .............. kr. 1 :.?:.?,200: -

Humma kr J ,KSu,:ni'l: --

Dyrtirl~Jtiltägg: 

rl'ill !Joredantlo a[ (lntidstilliigg för 

år 1\lOl åt en del tjänstomitn 

och !Jetjänte i sjö[ör:warsdeparte

mentet samt cbl'till börande tilll

botsverk och kårer, försla gsan-

slag ...................................... kr ._ 170,000:-

8umma extra onlinarie anslag ......... K r. 10,!)83,0-W: -

5:te JmfvuJtitelns slutsumma ......... » 2l,JJ6,U2ö: -

J ämförande tabell öfver anslagen under 5:te hu[yudtiteln 

under nedannämntia år : 

År 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

Ordinarie an- Extra ordi- Summa för Anslag till 
slag uto m · la s' .. fö svaret handeln. 

Summa an
slag för 5:tc 
hutvndtitcln . till handeln. nanc ans 'g. 'JO r. ' · 

5,358,5i11 - 1,989,1101- 7)H7,GH -

5,3~JfJ , [)~J7 48 1,419,.J,Ii\ lö2 G,Sl~J,041 -
ii,470,:H 1

1

- l , 739,3ii0 - 7 ,:?09,701 -

5,487,7.J11- 1.7il8,7601- 7,:2:.:7,501 -

5,537,74.11- 5,Sö0,860 -1 11,418,!i01 -

5,537,741- !i,777,i3Go'- l~,i\15 ,141 

5,1i0G,40G [- 3,569,3351- 1 !!,:225,741 -

5,87!i,:2öl - I :l,l34,'i li0 - 19,011 ,041 -

7,02D,ri81i - 13,224,10~) ~-~ :W, 2~>3, (>U1 -
8,773,77il- 10,!J83,0JJ- 19,70G,8lli -

1,HIJ8,55D - S,G51i,200 
1,[)08/>ö!J - ti,327,! i00-
1,501),55}) - H, 71 8,~(i() -

1,[)08 , 5f,~) - 8,73G,0(il) -

l.;.i08,[> 5 ~JI- ]2,92. 7.1. (jl) _ 

1,508,55~1 - lil,820, 'i00 _ · 

1,508, 5i:i~- 10,734,:lOO -~ 
1,(i0K,G59 - 20,61!J,Ii00 -
l ,li:22,709 - 21,37fi , .. HJ() --

1,G88,20!J - 21,4±5,025 - ~ 

T-idslc1-ift i Sjöviisendet. 
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Kommendörkapten R. von MUlllenfels ljusboj. 

Från kommendörkapten von l\Hihlenfels hafva vi motta

<rit följantJo mc<1delan<lc: »En acetylengasboj har helt nyligen 

Glifvit lcvcronu1 till lotsvcrket. Den är försc<1d med 6 gas· 

verk, belelade metl !)0 kg. karbid, så att ifall on 10 liter brän

nare anY~indcs kan den brinna oa[l..n·ntct me<1 On ljusstyrka af 

20 normalljus 3 månader, och om on 1 ö liters brännare an 

Ytincles, oafbrutet med BO normalljus i 2:uo månader. En lins 
är å l~·ldan anbringad, som förstorar -+ gånger. Hntr denna 

boj k~mmer att utläggas är ännu icke besti:imrlt, mon antag

ligen kommor det att bliha någonstädes i Bottonhab-ot. 3:nl' 

sållana bojar äro öfvorlämnmlo till Uöteborg, för att utliigga,; 

i nya djupprännan innanför Elfr:;borg. Vid de försök, som 

ausW,lltles moJ en sådan uoj i Kalmar, Yisade Jet sig, att <lon 

brann med oföränclrad låga sedan isen blifvit ti.JH1a till 8 tum 

tjock och köl<1en uppgått till -- 16° C. 1Iod samnut apparater, 

f-;om finnas å lysbojen, då den ligger i sjön, i lallL1 utförda 

försök Yisndo, att <le voro fullkomligt olJerönln af l G grader C. 
köld , lwarför det är troligt att de komma att anY~illllas till 

min<lre, oafbrutet brinnande fyrar utan bevakning. D csf'a 

unsverk torde vara do emla i sitt slag som icke frysa, lwar-
~ . 
för llc tonlo få stor användning t'lfyon för onskikl bolyr:;nmg. » 

Rättelse. I förC'gi'tenllc häfte a( tid:;kriftcn nppgafs bojens Jp;yi <ld 

till 1' hvilk c t htLnned riittas till 71• 
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Litteratu1·. 

På aktiehoJagots »Ljus >> förlag bar i särtryck utgifvits och 

tili!J rmdalJ ålles i bokllamlc~ln mot ett pri:; af GO öre n ågra upp

satser om >> Vå.rt lands fursvar», författalle a[ kapten S. Natt 

och Dag. 
Ehuru dessa ar tiklar, såsom hufvudsakligen a[r:;ocl\la för 

icke fackmannakrotsar, hållits i on mycket populär form, kunna 

de dock anbefallas till genomläsande iifven af fackmän, 

då do blifvit klart och redigt uppställria samt på ett belysan

de sätt framhålla de dess bättre numera allmänt erkii.nrla prin

ciper, på hvilka ett för vårt lands fortrnrande oberoende bo

tryggande försvnr måste grund<tR. Författaren Lörjar med några 

allmäuna anmärkningar rörancle försvaret i sin ltolhot samt 

bevarandet af neutraliteten för ntt sodan öfyorgå till ett skär

skådande af vårt militär-geografiska läge samt cle pi't grund 

hiiraf såsom mnjliga tänkta olika sätt för anfall e ll er si'tclau 

slm<1cgörelse, som al'scr att. minska vår motståntl skrul'L samt 

tvinga oss till önskade m etlgihanclen ollor al'trädelser, ot:h an

fö ras till störl för författaren::> åsikter etL pm historiska exempel, 

hä mtade från Sveriges krig 1808--09 och rysk-turkiska kriget 

1828- 29. 
T ill slut anföras några siHror hvilkn visa aLt, oaktw1t ny

anskaffningskostnaden för nutida sjökrigsn1atoriel bety<11igt öf

vorstiger c1en i förflutna ti<1er, nntlerhållot och isynnerhet anyän

dandet af c1cnsal1lma likväl tack vare den minsk<Hlc porsonal

kostmvlen blir betyt1ligt billigare. Ramti<ligt som förl'attaron 

afslutar sin broschyr mc<l anl'önmclet a[ en do! citat, l'ör att 



-- ~~8-

visa »lwilkcn bög tanke om sjöförsvarets nödvändigh et SVC'Jt

Rbt folket fordout h<tft », underlåter han dock ej att vama J'i"1r 

den uppfattning af det i ::ubct<'i sngcln, att enbart en flo tta 

Yore försvar nog för gamla Sverige, samt påpekar, att ett filr

svar aldrig blihor riktigt starkt, förr ä n allct dess grenar Pr

hållit rlen grall af styrka samt <len samnwnsättn ing, som lan

clots militärgeografiska läge och beskaffenhet kräl:ver. 

La navigation sous-marine a travers les si~cles, ::\Iauri t·•· 

Del peuch , lieutemmt do ntisseau; en volym i 8:o, ..J-50 sidor oclt 

170 illustratiouer hos Felix Juven, editeur 122 Huc Hcauumr, 

J'aris -- pris 7,50 francs . 

Då inom alla mariner hithörande försök och resultat med 

synnerlig stränghet hållas hemliga, är clet naturligt, att förfutta

ren ej Iör fackmannon har kuunat uppenban1 synnerligen myc

ket uytt i afseende på konstruktionsdetaljer och försök mod 

rlen nyare och modorna materielen. Detta har ej häller nmt 

författarons ufsikt, utan utgör arbetet mora en redogörelse för 

undervattensnavigeringens utveckling från äldsta tid till våm 

dag<-tr, och såsom sådan har det sitt gifna intresse, synnerl i

gast för alla histoeieforskare, och torde det i detta afseonde stä 

utan medtäfiare iuom litteraturen. 

Såsom särdeles användbar vicl studiet af hithörande äm

nen torde ku11Ha betecknas elen af författaron i slutet af boken 

sammanförda nomenolaturen af alla undorvattensuåtar, som 

varit försökta allt ifrån <len första af dom till våra dagar . 

Siirskildt kan också nämnas, att boken innehåller ganska ut

förliga bcskrifningar öfver de N ordeu faltska undervattensba

tnrne, om hvilkas uppLufsman författaren yttrar: » C'est au 

celubro ingenieur sucdois, 1L Jo Nordenfelt, que l 'on doit 

d'a\·oi r OU\'Ol't Ja serie UCS projcts de iJateaux SOllS·I11<.ll'illS Oll 

Ull C et u Jo approfondie do la question de la N a Yigation sou.;

mnrinu s'allio tt une rare ingeniosita et a Ull esprit vraimen t 

scientifique». 
Utförligt redogöres också för Mr. Hollanels försök och se

naste båtar. /itt vis ä vis de franska båtarna, författaren ej 

går iu på öfvorHödigt många konstruktionsdetaljer, utan nöjer 
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sig mod aLt iUorgirva genom tirlskriftor ocb tidni11gnr rcrlHIJ 

bekanta försök, får man ej unrlra öfvor. 

Den i utländska Yerk Yanliga sYårighotcn att skilja mol

lan do olika slmndinaYiska Hlnrlorna, oc!J att återgifnt s\·ouskn. 

11arnn morl rätt stafning har födattaren oj fullt lyckats nmlgå, 

dock äro rlo felaktigheter, vi vid ett hastigt genomläsande [lf 

arbetet kunnat anmärka, oj af någon störuncle betyclclse. 
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Innehåll i åtsldlliga maritima oclt krigsvetenskapl iga 

tidsliTif'ter. 

Kong!. krigsvetenskapsakademiens handlingar. 1 och 2. Arsberiittol c;p 

af Wreclraganclon i sjökrigs\·oten,;kap . - -±. Å r~bor:tttcl~e n.f fiirc(lr ag:n n

den i krigskonst; statsverkspropositionen oc-h krigsmakten. Ar on rc1·id t' · 

ring af infanteriexcreisreglemontet af behofvet p!tkallacl '? Ett och m m at 

rörande inskrifningon af de Yitrnpliktige i Danmark. 

Illustrerad militärrevy. l: a häftet: l <lagens fn'tgo r. - B:o hilf tl'l · 

Offieornc; sociala plikter och uppgifter. J:c häftet: Do finska trup per 

na s kmta le fnuclssaga. 

Norsk tidsskrift for Savresen. II. Om Whitehcadstorpccloen og dons 

anvcndclse; Hjmlpef\aade fm den norske marine; Yinkelsk)·dning. - l l l 

Flydenclo hrrenclsel; a[ s0krigsskolcns historie i tiden f ra 27:dc Oktober 

1SG7 til 27:cle Oktober 1882. 

Dansk Tidsskrift for Sevresen. Januar : Vore havnos neutralitet. -· 

D'ebruar: Moderne Hotchkiss kanoner; Om krigsskibes kampvrcnli. 

April: } .. drinon Bankors og hans Kamp vell }hen i l(j(j~J. - Maj: Dc11 

tyske marines materiel. 

Marine Rundschau. Jannar: Eine italienischo Bctrachtnng itbor Jk

fördenmgsgrnnclsäLzc; Der Untergang der >Co!Jm• und t:eino Lobron fil r 

don B>Hl von Torpoclofahr7.cugon; Auftreten, Fortschreiton und llJuthmass

lich o Ursaehen der in (lon Rohrleitnngen an Bord von Schiffon vorkom· 

mendon :l;erstöhnmgen; Die Yortrngsst.rafen im heutigen Hccht u ud in dn 

PraxitJ der Knisorlichon \Verftcn . 

Febrnar: Die strat egisch en Aufgaben lies Gosclnmclcr8 des \' icl'

admimls Bmc~'s nach der Landung Bonapartes in Acg,vpton und Roiu tnk 

ti,;ches \"orhaltcn hoi Abukir; Uober Ktistenartillcric. 

:\hirz: Kaporei und Seokl'icgsrocht; Anshiklnng in (ler .'-!avigatinn 

in der Kaiserlichen J\Jarine. 

April: Nachträgliches :r.um spanisch-amerikanischon Kriego au[ 

Gmnd des Schley-Pro~esses. J)ie strategisohen Aufgaben des (xeschwa<lerH 

tles Viceadmirals Brncys nach der I~andung Donapartes in Aogypten UJ Hl 

sein tnktisch es \ '01·halten hei Abnkir. Der nene italicnische Lini eschiH,.;

t.l'[l ' Vittorio Emanuolc>. Die Regelung der Ticflaclcli1lic-Frn.ge. Dislm ,.;

:;ion w m .i\ländwft der Marine Runcl:;chau; uebcr: Ansbildung in der i'\a

vigation in der Kaiserlichen Marine, 
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» SceoffhierR typen» 

)ung der Ruclorkommando-Fragu. 

schiffen . 

nnd nndcro R ch riftcn von l\f nhrm. Rege

llic Li.iftnng der Schiff,;räumc nnf Krieg;;-

Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XXX. :N:o I. 

Don Juan do Austria al;; ,\(hnirnl der !Jei ligen Liga und die Rchlacht bei 

Lepanto. - N:o II. Torpcclobootc Hir den ;\TcllledienRt und in Zutheilung 

beim Gescbwndcr; Die \Ya:;;;ersiras~en dmch CentraL\ mo rika; DelleYill c 

und Cylinder kosHeL - N':o lY. U ber Höhentafeln; Die Grenze <.ler 

Sichtbarkoit des Landes auf dem i\Iccre; Explosion eines Torpcclo-Luftrc· 

servoirs. - ~~:o Y. Ul1er Kiistcnye rtheidigung. 

Journal of the Royal United Service Institution. Illan:h: Tl>c ~pontnncou ~ 

combustion of Cual ou boan l s hi p. - April: Guld mcdal pri~o e8~ay su

bjcct: \Vhat shoul( l !Jo the disposition of the matlH\ri el and personuel of 

the Britti:;IJ-Nttvy in time of peace, n.ud how can the poaee ,;lreugth !Jo 

most rapidly expanded to war strength'? ::'\aya] intelligenoo and protot.:tion 

of Commcrce in war. 

Procedings of the United States Naval Institute. Vol. XX \'TJI. N' :r 1. 

A ::'\ew t~·po o[ battlesl1ip; The trainiug ship; The recruiting of the .1\a\·y 

pcrsonnel; llange or <lirection indicntor; Notes on Nav y yarcltlovclopmcnt; 

Bothlchem Steel Co mpany-Test of conical ancl oyli nd rical breech blocks; 

lliscussion: Captain Chadwiok's letter retating to the training af scamon. 

P rofessioucl ::\' ot es. 

Proceedings of the Royal Artillery Institution. .Taunary: Optical a id~ 

for military purposc;;. - Fe b. & :\Iarch: .Field Glasse,; aud Tolcscopes. 

United Service Gazette. 1 March: Second-class battle,.;hip~. 

~2 March: Naval inefficioncy. 

29 The Coron ation Nayal I'tevi01\'. 

5 April. Institution of Naval architeets. 

]~ 

2G 
Fort;; and sllip:;. 

\Y et guncotton as the bursting charge [or Sltoll. 

Le Yacht. 4- Jan.: La marine fran<;aise on 1801. 

11 J an.: Les ecoles profossiouellos; les prim os a la marine mar

chande au x l%1ts F ni~. 
lS Jan.: La tnrbine iL yapcur >Aston; Jos nouyellc:-; comlition s 

d 'Examen dans la marine dc commcrce. 

25 Jan.: Lo caclro do resi<lonco fixe des ofJieior~:~ de la marine. 

1 Fcvrier: La C[Uestion des mecanicicns. 

8 ::\1ars: La refmmc de;; t l Menses mobiles. 

15 Los clefoncos mobil es . 

5 "\sril: Des· !Jombardements. 

18 
2li 

Le decret tio reorgnnisation des d8fonscs nwbileti , 

Cuiras;:;es, torpillettro eL c;uu~:~-marins , 
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Revue Maritime. Feyricr: Rccherclw deN lois dynrcmiqnc:-< dc l"<~ir 

dans les c~·cloncs. .Lrt qncstion ck~ .::haudierc~ a tubcs tl 'ca u dans l:t l!t;t

rin o de gucne allonmndc. 

:\lan; : Ilonwgeneite dam; ht fonnation det> cuintRs6,;. 

1'>1Til: Notc an HUjcL de l'crnploi tles aero~tatt; rlanR la J'CCh Pl'i'ltt' 

des dange rs sons-marins. ::s'ote Rur l'crrenr pc•r.-<onclle <lu che[ de pi i'l't

pendant le tir. Th8orio geometriquo <lo la d6viation d es cO!llpa~-

:\Iai: Pnfcctionucntl'l!Ls au gmissngo des Inachino:,; 1narines. 




