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Några erfa1·enheter angående engelska 
Jagare. 

Öfver~ättnin;,( ::t( G. B - n. 

En sjömi litär modarbetare i »Naval nn<1 1\'Iihtn.ry Hoconi» 
skrifver följande om de svårigheter de engelska jn.garne till
hörande Devonport utstått. 

Den af jagare beståonde öfningscsknclorn, som åtorväm1o 
till Devonport för att komplottera förråden samt för att ligga 
der nnder påskhelgen, hade en anmiirkningsyärd r esa. Af dc 
åtta båtar, som dcltogo i denna expcll ition, Menände ondast 
Leven, Bat, Locnst och Ji'airy på förut bestämd tid. Osprcy 
och Leopard Yoro icke tjenstcdugllga under uågra dagar, och 
V{ olf var försenad, emedan den var beonlra< l att eskortera 
Seal, hvilkon OI'hållit allvarsamma skallar å skroiYet. 

Frågan att förstärka denna staltons jagare tyckes blifva 
vidtomfattande ; icke färre än fem båtar - Panther, Thrasher, 
Seal, \Volt och Locust -- äro skadade. Att dessa fartygs 
skrof voro svaga var kändt, och onlor hade någon till förut 
gifv its att a[mönstra dem en i sender för att förstärka dii.ckct 
midskepps. 'l'il l följd häraf hade Panther under julen af
lllönstrats och iir nu praktiskt taget klar, m,en händelserna 
hafva gått alldeles för fort för det sölande amiralitetet och 
Varfvet. På väg från Queenstown till Devonport utsattes eska
dern för en svår storm unrler Januari månad. Efter att på 
nästa cxpcuition bafva varit nto några dagar syntes å Thra
~her tecken på att däcket skulle spricka, bvarföre båton åter-
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v~lndo till DeYonport, en~ir Llet ans i:tgs oförsigtigt att fori "iit.la 
vidare. Dun n fmön~tnulcs <lcreHor och ö[verflyttndos ti Il \' ar l'~
rosenen för rcpmaiion. Efter donna varning samt mo<l kiln
nedom om dessa bM,u·s ~\·aga skrof hade man skäl v~inta , att 
en gcnomgåcn<le mHlen :(ikning skulle göras på <lo andra J, ,·t

tarna, mon detta gjord<·~ h·<lligcn i eko, ocLt oskaclorn lemnn< lo 
ännu on gång hamnen på en lilugre expedition. 

På i'ttenilg fr8n Jiilfonl ILwcn uppstocl åter hånlt YiidL·r, 
hvilkct för0rsakaLlo sh<lnna haverior på Soal, att don m <t tu 
söka skylhl i St. Tws Bn~' ~[otsvflran<lo <liicksplåtm till d(· m, 
som renmat p[t <le ml<lra båtarna, hade äfvon spruckit på SL·n l, 
men till m~·ckct större omfång, samtidigt mod att öfn~ rst n 
stråket i fartygssidall ba<1e öppnat sig mera iin en centinwtt· r. 

Att däcket och stråket öppuat sig orsakades tydligeu af 
de svåra spilnningar långskeppsvägcn, som uppstå i ett fart \·g·, 
lwars läng<l är 65 motor med bred<l af 6,5 meter och der Jllu

cleltalet a[ plåttjockleken är något öfvor 3 mm. Dessa spiln
ningar äro förmodligen störst i <le båtar, som tillhöra Senls 
t)'p, der maskinen är förlagrl i mi<lten, merl halfva antalet pan
nor för om och andra hälften akter om densmmna. Det iir 
otvifvela ktigt, att fartyget, i hämlolso att det svåra vädret f o ·t
satt, skulle brutits itn och gått till botten. t:u<lcr det s, d 
låg i St. Ibcs för att så go<lt som möjligt reparera sina sk<t
dor, bodarrade :o tonnen, och hiHon lyckaclcs, åtfölj d af \\' olf, 
komma rumlt Lan<ls l~n<l, innan don nordliga storm, sn!ll 
blåste upp <lngen <lcrp<'i, började. Re,tl skall aftuönstra ol'l l 
förläggas under reparation, och <let Jinnes in tet tvil\·el on1 , .~tt 
öfriga bfttar af samma typ böra förstitrkas mi<lskcpps, inn<tl l 
de sänclas nt på ny expedition . 

Fönlöket att låta öfningsjugarno ntra borta från sin :-: t: l
tion tre Ycckor i strLick, för att scda11 ligga stilla en Yceb, 
har ej utfallit bra. Aldrig haha de 1ttta båtarne gått tillsn!1l
mans under de tre expeditioner dc företagit, och resultatet a l' 
lwnrje [änl har Yarit, att en eller flera båtar måst nJmön.~tJ 1. 

'l'illgångcn pa Jagare i reserv är i Devonport ej så stor att < 11 

oskmler af <leAsa båtar kan h[tllas klar, för den händelse jagan l<' 
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blitva otjenstbara i samma utslrLlckning som nu. Liknande 
svårigheter att hålla jagarocskadrama uppe vid lid Jastst~lllda 
antalet af åtta förefinnas ä[von i de andm hamnarna. Ett 
nnn ut exempel på (lessa båtars sYaga konstruktion är Ospro_, .. 
I Portsmouth <lrcfs hon af tidvattnet mot on boj, hvilkon 
trtiffade maskinrumsskottet. Detta och bonlläggniugcn f:öndo r
slotos som papper. Det var lyckligt, att intet Yärro hän<le än 
att hon Jick ett bål i sidan; detta hål vnr dock ti llräckligt 
stort för att nö<lYämliggöra honnos afrnönstring för reparation, 
bvilken tager minst två månaders tid. 

Det s~'nes vara höjden af obetänksamhot att låta fartyg 
af donna typ ligga ute i Engelska kanalen och Irländska sjön 
och stampa i v Lider, so m tvingar flertalet andra fartyg att söka 
skydd. Intet Yinnos <1ermed, inga e\·olutioner kunna utföras, 
intet kan göras annat än att gå mod mycket låg fart samt 
att hålla sjön så godt som möjligt. l\1edgifvas bör, att ha
tarna äro fullt sLlkra och sjövärdiga i hanlt väder, llet vill 
sä.ga - och här kommer det vigtiga - om de ej blifyit öfver
ansträugda. Men det är just detta som bänclor. 

En ann n n korresponrlont skri fY or: 
Se<lan DeYonports jagareeska<ler börjn.t att för sin<t öf

ni ngar göra expo<litionor på tre w·ckor i sträck, har 11\'arje 
sådan expedition åtföljts af ol,Ycksl~än<lelscr och haverier, men 
aldrig hur väl on eskader åtorvändt i hamn med ett så sorg
ligt rekord som oska<lern gjorde förra veckan. Sen!, hvilkcn 
fått backen inslagen, är det allvarsammaste fallet. ~fan fruk
tar, att bon ej kan isti'mdsiHtus för tjenstcbruk igen -- ett 
mycket olyckligt slut för ett relativt nytt fartyg, som har kostat. 
landet 75,000 pund sterling. 

I Bristol-kanalen, på väg Irån Birkonboad till Devonport, 
krossades backen helt enkelt al' en sjö. S lagct var fruktansvärdt; 
de, som Yoro nndor däck, tro<lde först, att hon med full fnrt kolli
derat mo <l ett stort fartyg ollor något annat !1 i w ler. Dc på <hick 
åter fruktade clot som händt, och tlcras aningar blefvo bekräf
tade, när dc varseblefvo, att däcket var bräckt tvärs öfver 
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förliga kolboxen, och det så svårt, att dagsl:jusct syntes I !e<l i 
eldrnmmct, samt att sidorna voro spruckna t ill ett djup a[ 
nära on half meter. Hjelp begärdos genast, och fi ck osktHll'rn:;; 
andm lli vision order att eskortera Senl till St. Ibes. IJawrid 
roparerados provisoriskt, hvnrofter bon, åtföljd af \Volf, tu!-!: 
sig fmm till Plyrnouth, ettor ntt hafva väntat tills clot h i\nla 
vädret lagt sig något. 

Do öfrio·a 7 fartve·on lo el o mer eller mimlro all mr l i ""a o J~) 

haverior uneler resmL Osproy ii ck bogen intryekt vid on k()\Ji-
sion moJ on kolpråm i Portsrnouth. På Leopar<l bl cfnl vn 
del plåtar så ullvarsamt sträckta att nya måste insättas; dr'""
utom blof utanför Plymouth babords mnskin otjcnstbar, ll\·ar
före hon blof tvungen att återvän<la till Devonport för rqm
ration. Både Bats och Wolfs kondensorer voro läck, ntl <l('r 
det att Locust ej kumlo få tillräckligt med ånga för att håll:t 
samma fart som eskadern. 
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Arsbe1·ättelse 
5:te vetenskapsklassen (reglementen, för= 

vattning samt helso= och sjukvård) 
för år 1901. 

Af ledamoten A. Bndbe1·g. 

Det rastlösa arbete på sjövapnets utveckling, som för 
det sonasto decenniet varit så utn::~ärkando, har iuom denna 
vetenskapsklass fu nnit sitt uttryck uti on hel del författnin
gar, stallganelen och reglementsbostämmolser. Så har varit 
fallet uneler de närmast gångua åren, så ock under detta, 
då enligt regeringens berättelse af 17 Januari 1902 om hvad 
i rikets styrelse sedan sista rikselagens snm manträde sig till
dragit, nedannämnda allmänna förFattningar blifvit på chefens 
för sjöförsvarsdepartementet föredragning utfärdade. Af dessa 
beröra tvenne 

Kongl. Sjökrigsskolan. 

H vad den första af dessa eller kun görelsen af 15 Fe
bruari l HOJ, »angående antagning af extra kndetter och dossw.; 
utbildni ng för inträde i sjökrigsskolan » beträffar, bar elentut kun
görelse ti llkommit på grund af chefens för flottans stab anmä
lan till Kongl. Maj:t, att för tillgodosoonclo af flottans mobi li
seringsbebor af oHicerare on ök ni ng af ofiicerskåron utöfver 
det antal, som under de närmaste åren kan tillföras densam
ma genont årli o·en från sjökrigsskolan utexaminerade kaclottor, 
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vore al' bol1ofvet 11 iikalla(l. Donna ökning skall enligt <1elliltt 
k ungörulc;o åstad kommas p{\. det sätt, att ynglingar mollan 11 i 
--20 år, som vid allmänt litroYork antingen förklarats flytlwlu 
till 7:do klassons öfro al'delning på renllinien eller aflngt 11 111 
genheLsexamen ph samma linio sa mt gouomgått godkiin 11 la
lmrobcs igtn ing och oga vitsord ont goc1t uppförande, konllna 
att, så länge Kongl. Maj:t så<lant pröfvar nödigt, på nn:-;ökn11 
nntngas såsom extra ka<l etter för att efter erhållen l'örborL· 
dan de under;-isn i ng och ö t ni ng sn m t undergtwgen pröt ll i ng 
intagas i sjökrigsskolans -hle sjö- och iJ :te landklass, och <ler
efter i den ordning, som sjökrigsskolan bestämmer, undorg, 
sjöofJicersexamen . 

Den I\:ono·l [örordnino-on btirom innehåller en hel del bu-
"'. b 

stämmolser för antaguing och utbildning ar dessa extra huld-
ter och åtföljes ar bilugor inneliållanJo dels uppgift på do läro 
och öfningsärnnen, hvaruti unelervisning skall meddelas om 
bord i öfningsfartygon, dels formulär till omdömes- och bo 
tygslistor äfvensom till protokoll för lämplighetsbetyg, samt 
till examonsbetyg vid ombord förrättad examen och uppvi s

ning. 
På. grund af denna kungörelse kommer helt visst ett stm·f 

antal ynglinaar från de allmänna läroverken att söka inträd· 
" < b 

vid fiottan , och genom den jornförolsevis höga kunskapsniv1t O('h 

de höga fordringar i öfrigt, som gjorts till viikor för deras an
ta~mina har man "Tuncln<1e skii.l att hoiJ]JflS, att gono:n <h' s~a 

L~ b l Ö 

extra kad etter ett tillslwtt a[ o[licorsii.m,1on skall tillf\iras fl ot-
tan, så. bcskaffadt, att det vänligt knn uthtinla jomförel::io nH'<l 
dom, som för sin utbilllning få genomgå sjiikrigsskolan i sil' 

helhet. 
Don ru1!1ra af dessa kungörelser ollor den af 18 Okto]w !' 

l \101, angåondo u pphi:ifvanc1e af vissa paragrafer i nådiga sLmlgan 
n f l l'\ o vem ber 1800, innehåller hu fvuds[l kligen bestämmolser 
och vi ikor för inträclessökanclo i sjökrigsskolans första lzlns::;. 
.Fordringarna för detta inträclo ii.ro i allmänhot något höjLln, i 
det att den sökande skall vid allmänt, eller med dimiss i on ~· 
rätt försodt enskildt litrovork lwfva det år, inträde sökes, fö r-
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klarats fl yttad till 6:te klassen. rridon för kroppsundorsölming 
och in trädesexa mon har blihit frami-lytta<] från April till Sep
tember , hvarjemte äfveu ansökan skall insändas fiire l Augu
sti i stället för före l April, såso m f örn t varit stadgad t. Lä
karebosigtning och inträdesexamon skall ske på samma sätt 
som förut, och fordras minst betyget G i lwarjo examensämne 
för att hlitva goclkänd . Yngling, som vid inträdesexamen icke 
erhållit sådtlll betygssumma, att han blirvit antagen , mon efter 
förnyafl pröfning ett följande år vunnit inträde, får icke såsom 
förut yarit fall et , tillgodoräkna sig det betyg, han Yicl pröl'ning 
på sjön ett föregående år erhållit. 

Vidare bar und er året utfärdats en författning so m berör 

sjömanskårcn, 

nelll ligon, kungörelsen af 29 November 1001 om ändrad ly
delse af vissa paragrafer i förnyade nådiga kungörelsen a[ 8 
Juni HlOO angåonde antagning af manskap vid fiottans sjö
manskår genom kontrakt. Donna kungörelse innebåller hu[
vudsakligen den bestämmelsen , att bland do förmån er, som 
tillkomma det enligt donna kungörelse vid flottan s sjömanskår 
genom kontrakt antagna manskapet, aHöningcn enligt stat skall 
för den, som tillhör 3:e lönegraden, utgå med 12 kronor i må
naden i stället för 10 kronor, såsom förut varit stnclgadt, och 
för den, som tillhör 4:do lönegraden, utgå mod G kronor 50 
öre i stället för 5 kr. i månaden, sflsom förut varit bostämclt. 

Såsom på visst sätt boröramle sjömanskåren, ehuru egent
ligen icke direkt hörande dit, torde också här få uämna s kun
görelsen af 7 Juni 1901 angående uppskof med tillämpningen 
i do till Sverige och Danmark gränsande farvattnen af bestäm
melsen i nådiga förorcln iugon af D Decomber 1900 angående 
åtgärder till undvikande af ombordläggning samt signaler för 
angifvand o af nöd å fartyg. Denna kungörelse bestäm mer, 
att h vad i Kong!. förordningen af 9 December l 000 stadgas 
angåondo signal från fartyg eller båt, som till ankars har sina 
fiskredskap ute, tillsvillare icke skall tillämpas i farvatten i 
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I<:attcgnt, i Öresund och Östersjön längs svenska kusten fr,m 
Falstcruo till Simrishamn, utan skall i dessa farvatten for lfa

raudc tillsvidare g :illa den i konventionen angående fiskeri l'iir

hållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvat ten 
don l-! Juli 1889 in förda bestämmelse, att vid fiske m c'd 
snurrevad (strykvad) skall från fartyget vara utsatt »en stakl· 
mod blå f-lagg» i den riktning, hvari vaden är utsalt. 

\'idaro hafva under året utkom m i t tvenne förorclni ngn r 

angående 

kustartilleriet. 

Genom nådiga kungörelsen don l November HlOl fliror cl
nar nem !igen Kongl. Maj :t efter det samma års riksdag bi i"<tl
lit, att, med indragning af Waxholms och Carlskrona artilleri 

kår, ett kustartilleri uppsättes, och efter det Kongl. Maj:t don 
27 September 1801 bestämt, att Waxbolms artillerikår skall 

från och med l Januari 1902 öfvorflyttas från landtförsvaret 
till sjöförsvaret för att ingå i kustartilleriet, att ett kustartilleri, 
afsedt för bemannin.q af rikets sjöbefästningar skall t~ppsättas 
från och rnecl 1 Januari 1902, och att detta kustartilleris per
sonal nnder on generalsperson sasom chef skall fördelas ptt :! 

regementen, \Vaxholrns kustartilleriregemente, förlagt till \Vax
holm och Oslmr-Fredriksborgs fästning med detachement i 
Fårösunc1 under benämning Fårösunds kustartilleridetachement, 

samt CarlsJuona kustartilleriregemente förlagt till Cadskroua 
merl detachement i Göteborg under benämning Elfsborgs kust

artilleridetacbemeut. Tillika förordnas genom sam ma Kongl. 

kungörelse, att kustartilleriet vid uppsättningen skall bilda:--. 
dels genom öfverflyttning af sflsäl all personal enligt stat vi<1 
\Vaxbolms och Carlskrann artillerikårer , som ock af de vi<1 

fasta minförsvaret tjenstgörawle ofli.cennc och underoff-leerare 

vid Koug1. flottan, som dertill må vara villiga, ä(vensom af 
manskap vill sjömanskårens minörkompanier till det antal, 

Kongl. Maj:t flnnor godt att bestämma, dels ock genom öfvor
Hyttning från flottan af annan än ofvannämnd personal, som 
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dertill är Yillig, och dels slut.ligon ä[vcn genom nynn tugni ng 
af underoff-i cerare och manskap. 

Beträffande denna antagning har Kong!. Maj:t ytterligare 
genom kungörelse den 5 Decomber l DO l bestämt, a U manska

pet skall antagas af regementsche fen genom kontrakt för en 

tjenstctid af '1 år vid minafclolningen och nf 3 år vid do öfriga 
afdelningarne. Ji'ör att kunna antagas fordras utom do van

liga CIValifikationerna för anställniug vid flottan att vara minst 

17 och högst 26 år, såvidt icke sökanden förut varit anställd 
vid kustartilleriet och der vunuit utbil<1nino· och befonlrm1 ,,, 
eller önskar antagas vid yrkosafdo1 n in garn e och ego r nödig 
yrkosskicklighot, i hvilket fall han kan antagas intill 35 års 

ålder. Anskaffning af manskapet skall ske genom kompani

ellofornas Jörsorg ocb utom regementets förhiggningsorter genom 
bemync1igade värfningsförrättaro. Antagningen sker i allmän

het till 3:o klassens artillerist med afiöning i 4:e lönegraden. 
Afiöningsförmånorna äro: lega 50 kronor samt årslön för l:a 

löucgraden 300 kronor + 70 öre i dagaflöning, för 2:a löne

graden 20-± kronor + 50 öre i clagailöning, för i):e löneg ra
den 1-±-± kronor + 40 i dagaflöning, och för 4:o lönegraden 

78 kronor + 30 öre i dagafiöning jemte beklädnad, natura
underhåll, sjukvård etc. Den som af-lägger examen i undor

befälssko lans allmänna klass är skyldig qvarstå i tjensten 2 
år utöhrer den aftalacle tjenstetiden smnt derutöiver 2 år för 

hvarje ytterl igare aflagd examen i underofficersskola ollor i 
fio ttans unclorbefälsskola. 

U l1ller året !Ja r äfvenlecles en författning utkom mit rö-

lotsverket, 

nom l i gem Kong l. kungörelsen af 2D N o vem ber l :101 an o·åondc 
b 

personalons vid lots- och fyrinrättning·arno t]. eustgöriu o·ssk)rldi o·-
• b ' b 

het vid flottan. Genom denua bestämmes, att den till lots-
och fyrinrättningarne hömnde pe?'SOnalen skall under hela sin 
tjenstet·id vid lotsverket tillhöra flottans 1·eserv, dock utan rubb-
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n mg n r porsonalens civila ställning i afseende ph tj omtl'll 
,.:icl loLsverket. Dervid skall lo tskapten innohafva grad ar kap
ten i Hottrtns r eserv, lotslöjtnant grad af löjtnant, öfverlots o('h 
J:a klass fyrmästare grad af flaggund erofficer o s. v. , skoln111le 
hvar och en, som sålunda tillhör ftottans reserv, vara skyl!lJg 
att virl inträffande krig eller större krigsrustningar, då så pa
fordra s, tjonstgöra vid flottan, vare sig i egonska p af bonlan
niner vid ~i o-nalstation eller annan befattning vid kustsignalYtt-

b b . o l t sendet samt lotsinrättningens personal derJemte sasom o sur 
å ftott~ns fartyg. Den del af förenämnda per8onal, som sk:ill 
tjenstgöra vid kustsignalväsendet, är under freds_tid_skyldig llll
dergå öfning på det sätt, att und erbefäl _och betJen:ng vHJ lot,;
och fyrinrättningarna skola vara skyld1ga . a~t, da _kon:m gcn 
detta förordnar, på kallelse af lotsstyrelsen mfmna s1g v1d \c
derbörlia flottans station för att genomgå utbildnings- och re
petition:kurser i signalering m. m. under högst 85 dagar, fiir
delad på två eller fl ere år , äEvensom under någon kortare tul 
på året deltaga i öfningar med kustsigualYäsendot , hvar:nd 
personalen dock icke m å förflyttas utom den lotstördelnmg 
den tillhör, samt 1 h vad som under öfningarne rör deras t.] on:-;t
göring vid flottan lyda under vederbörande bofälhafvaro af 
flottan. Slutligen skall också r esorvlöjtnant och resorvu nd CI·
löjtuant i f-lottan under anställning vid lotsverket var~ under
kastad do skyldigheter, som åligga honom på gru11ll af anst<"tll
ning såsom reservoffi cer i flottan, dock med den inskränkmng, 
att han om han vid lotsverket är anstäl!l som lotskapton 0l kr 
lotslöjtr;ant, icke må virl mobilisoring inkallas till annan tj cn:-;t 
än vid kuslsignahäsoudet. 

Slutlio·en hafva under detta år tvenne allm änna författnin
aar utkom~Di t som vissorlio·on icke utfitrdats på föredragni ng 
~f chefen för ~j öförsvarsdep~rtomontot, rnen som i alla fall fiir 
vårt sjöförsvar äro af sådan vigt och i detsamma så !l j llj't 
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in gr i panel o, att de bär förvisso icke kunna Eörbigi'ls, och rlct 
är författningarna rörande 

värnpligten, 

nomligen värnpligtslagen af 14 Juli 1901 och inskri [ningsför
ordningcn af 5 December samma år. 

Begge dessa författningar äro en följd af svenska riksel a
gens beslut den 23 Maj 1901 uti de af Kongl. Maj;t då fram
lagda härordnings- och värnpligtsförslagen. Om man också 
icke kan vara fullt bel åten med boslutet sådant det clå blef, 
måste man dock vara regeringen tacksam, att den icke afslog, 
hvad som då bjöds från riksdagens sida, och man bör icke 
alömma att trots beslutets beskaffenhet, det i alla fall i.ir det b ' ) 

vi atieras te och för vårt försvar mest botvelande bos] ut, som b c ,; 
inom vårt land kanske någonsin fattats. Också vardt detsam-
m a redan don 14 Juni samma år af Kongl. Maj:t godkändt 
och har som sagclt i nyssnämnda författningar funni t sitt huf
vudsakliga uttryck . 

Genom värnpligtslagen bestämm es, att h varje svensk man 
skall vara värnpligtig från och med det år han fyllor 21 år 
till och med det, hvarund er han fyller -10. Värnpligten skaU 
full göras dels i bevärin gen , 8 år i första uppbådet och 4 år i 
andra, och dels i landstormen under den återståe nde värn
pligtstiden. Värnpligtig äe skyldig att personligen in sLälla sig 
till inskrifning i hären eller flottan det år, han fyller 21 år, 
vid den inskrifningsförrättuin g, som hålles i den ort, clor han 
är kyrkobokförd. 

För in skrifnin g och r edovisning af vämpligtigo inrlelas 
riket i inskrifningsområden och rullföringsområden, oc.:h för
ordnas för hvnr och on aE de:osa en särskild rullföringsom rå
desbofälbafvaro . För inskrifning af de värn pligtigo, som äro 
å sjömanshus inskrifne och för redovisning af flottan s å sjö
manshus inskrifne värnpligtige, bestämmes särskilda sjörumö
ringsområdeu, hvart och ett omfattande ett eller fl ere sjömans
hus. För bvarj e sjörullföringsområde förordnas en bcfi.ilhaf
vare lydande under stati onsbofälhafvare vi<1 station af flottan. 

Tidslc7·ift i Sjöuiisendct. 2:J 
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Det åligger mantalsskrifningsförrättarne att årligen upp
sätta listor öfver för året inskrifningsskyldige värnpli gtsmän, 
hvilka listor skola af pastorsembetena granskas och förses med 
anteckningar om de värnpligtiges befintlighet och förh ållundun, 
om hvilka af dem, som äro ii sjömanshus inskrifne o. s. v., 
hvarefter listorna, åtföljda af prostbetyg insändas till konun
gens befallningshafvande, som derefter ofördröjligen öfversiin
der dem till inskrifningsområdesbefälhafvaren för att läggas 
till grund för uppgörandet af inskrifningslängderua. 

Inskrifniugsförrättning företages h varje år på tid och rum, 
som af konungens befallningshafvande efter sjörulltöringsom
rådesbefälhafvarens hörande bes tämmes. .Den verkställes af 
en särskild nämnd, iuskrifningsnämnden, som består af fyra 
ledamöter jemte en regementsofficer som ordförande och mili
tärläkare som biträde. Denna nämnd har att verkställa belJö
rig inskrifning af de värnpligtigo, att mottaga dessas anmäl
ningar rörande det truppslag vid hären eller den tj enst vid 
flottan , h vari de önska blifva inslcrifne, samt pröfva och yttm 
sig om de värnpligtiges lämplighet för den ena eller an(lra 
tjensten; vidare att pröfva och bestämma om värnpligtiges fri
kallelser ocl1 uppskof samt att vid behörig tid förordna om do 
värnpligtigos öfverföring från första till andra uppbådet i bo· 
väringen samt från beväringen till landstormen. Inskrifnings
nämndens beslut pröfvas af en särskild inskrifningsrevision, 
som äfvenledes uttager det antal värn pligtige som skall tillde
las viss tjenst eller särskild befattning vid hären eller flotta11. 

Värnpligtig är skyldig tjenstgöra vid det truppslag eller 
den tjenst vid flottan, hvartill han inskrifvits eller öfverförb. 

Beträffande fördelningen af de värnpligtige tilldelas fl ot
tan dels alla å sjömanshus inskrifne maskiuister och eldare 
samt af öfrige å sjömanshus inskrifne värnpligtige de, som 12 
månader och derutöfver varit inmönstrade till sjöfart, och dels 
andra värnpligtige, hvilka anses vara för flottan bohöf:liga, till 
rlet antal som konungen bestämmer. 

Tje~1stgöringstiden för de värnpligtige, som för sin mili
tära utbildning tilldelats flottan, skall utgöra sammanlagdt 300 
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dagar och skall fullgöras af elen del af dessa, som utgöres at 
å sjömanshus in skrifne maskini ster och eldare och af å sjö· 
manshus i mera än 12 månader till sjöfart inmönstrade, pft 
sätt konungen närmare fö rordnar, i en följd med början under 
andra året ; af den del af värnpligtige som blifvit till fästnings
tj enst inskrifne med en första tjenstgöring (rekrytskola) om 
268 dagar under första eller andra året och med en repoti
tionsöfning om 100 dagar under fjorde året, samt af flottans 
öfrige värnpligtige med en första tjenstgöring om 200 dagar 
uneler andra året och med en repetitiousöfning om 100 dagar 
under fj erde året - allt detta dock först efter år Hl07, då 
värnpligtsförslaget tänkes i sin helhet genomfördt. Intill denna 
ti<l gäller särskilda öfvergr'lngsstadganden, enligt bvilka öfnings
tiden för värnpligtige, som skola vid flottan utbildas, blifvit 
nedsatt till 172 dagar och förd elad på det sätt, att den af den 
första af ofvannämnda kategorier skall fullgöras, på sätt konun
gen bestämmer, i en följd med början under första eller andra 
året, och af andra kategorien , eller de till fästningstjenst in
skrifne, med 137 dagars rekrytskola med början under första 
eller andra året och en repetitionsöfning af 35 dagar under 
tredje året, samt af tredj e kategorien en första tjenstgöring om 
86 dagar under första året och en repetition af SG dagar un
der det andra. Slutligen skall värnpligtig, som uttagits till 
sjukvårdstj ens t, till stationstjenst vid iiottan eller till särskild be
fat tning vid tlottan, på sätt konungen finner godt, i en följd 
fullgöra honom åliggande tjenstgöring. 

I nära sammanhang med värnpligtslagen står iuskr if
ningsförordningen af 5 December 1901. Denna förorrlning ut
gör egentligen em1ast en utl äggning eller kommen tar till värn
pligtslagon och innehåller utförliga anvisningar rörande in
skrifning och redovisning af vämpli gtige, äfvensom detnljera(le 
bestämmolser rörande värnpligtiges tjenstgöring m. m. In
skrifningsförordningen är en ganska omfångsrik och ut fö rlig 
författning i många afdolningar, och ensamt kapitlet OIT\ in
skrifningsförrättningarna innebåller mera än 50 §§. Deroiter 
komma kapitlen om inskrifningsrevision , om öfverföriug från 



bst anstii.llning vid krigsmagten till beväringen och lam1stor
men, om redovisning af do i stamrullan införda värnpligti gc, 
om do värnpligtiges tjenstgöring och beväringens mönstring 
ocb anmälningar m. m. äfvensom om de åligganden, som fiir 

inskrifning, redovisning och mönstring af värnpligtigo till
komma sjömanshusombudsmän och de myndigheter, som ]!<'t

och n[mönstra besättning å handelsfartyg o. s. v. Dertill kom
mor en bel del andra bestämmelser, hvilket allt gifvit författ
ningen ett sådant omfång, att äfvcn en kort redogörelse för 
dess innehåll skulle allt för mycket inkräkta på utrymmet [ör 
denna berättelse. Trots sin utförlighet och rikedom på <le
taljor tor<lo dock tillämpningen af densamma bereda rullrö
ringsområdesbefälhafvaren och inskrifningsnämndeu m. f t 
många svårigheter, åtminstone i början, innan någon bcstäm<l 
praxis i tillämpningen hunnit utbilda sig. En afsevärd lättnad 
härviLl torde dock vederbörande beredas genom den stora mäng<1 
formubr till längder, rullor, listor, förteckningar och samma n
drag, af hvillm förordningen ~ir åtföljd. 

'J'ill författningen rörande värnpligtige bör också h~in fö
ras Kong l. förordningen af 5 Decem bor 190 l angående a f lö
ning för sjörullföringsområdesbefälhafvare ocll för flottans viim
pligtige under fredstid m. m. Uenom denna kungörelse lw
stämmcs, att sjörnllföringsområclesbefälhafvare och sjörullfö
ringsbiträcle, som icke är officer eller underofficer med lön på 
stat vid flottan, åtnjuter arfvodo till i stat upptaget belopp, 
mon tir han officer eller underofficer med lön på stat vid fl ot
tan i'ttnjuter han icke arfvode utan endast rese- och trakta
menlsorsättning efter innehafvancle statstjenst vid förriittu in,c; 
å ort utom flottan. I fall expeditionslokal icke tillbandall :1l
los sjörullföringsområdesbcfiilhafvare af fiottan, oger han r Litt 
till gocltgörelse för sådan jomte eldning, städning etc. ärven
som för inventariers anskaffning och unclcr!Jåll. För inställelse 
vid inskrifningsnämncls sammanträde åtnjuta ledamötenw re~o
oeh traktamentsersättning; officer, läkare och underofficer oftrr 
inuebahanclo statstjenst, de öfriga efter 3:c klass i rcscregk
montet. Krono- och polisbetjcning åtnjuta likaledes roso- och 
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traktamentsersättning, när förrättningen egor rum utanför deras 
t j enst&:örin gsdistri k t . 

A sjömanshus inskrifven värnpligtig eller beväringsman 
vid flottan, som har att frå.n sin hemort tillryggali:igga mora 
än fem mil till förrättningsstället för inskrifningen eller 
till vederbörlig samlingsplats, eger uppbära en godtgörelse af 
50 öre för hvnrje öfverskjutande mil, hvarjemte lmu under 
färd i trupr) mellan samlingS[Jlats och t]· enstuörino·sort eo·er åt-..__, b b b 

njuta underhåll in natura eller, då sådant icke kan ske, l kr. 
50 öre om dagen såsom dagtraktamente. 

Dertill åtnjuter beväriugsman vid flottan under sin tjenst
göring förutom underhåll, sjukvård, beklädnad och utrustnings
persedlar ett peuningebidrag af 20 öre om dagen under elen 
första tjonstgöringen äfvensom uneler den tid, han fullgör hela 
den honom åliggande tjenstgöringon i en följd, och mod 50 
öre om dagen under annan tjenstgöring. Dock eger han icke 
rätt att, derest han Lutder tjenstgöringstiden undergår frihets
straff, hålles häktad för brott, håller sig undan, rymmer eller 
under längre tid än 8 dagar åtnjuter permission eller är till 
sjukhus eller sjukrum afpollottorad, komma i åtnjutande af 
någon del af den på tiden för bortovaron från öfningarna be
löpande dagaflöningen. 

Förvaltning. 

Genom skrifvclso af 18 Septomber HlOO bar Kongl. Ma
rinförvaltningen föreskrifvit, att, efter stationsbeftillwfvarens be
stämmande, utspisning af proviant från proviautf0rrådet -
för vinnande af ökad omsättning uf detsamma, synnerligast 
beträffande smör och andra artiklar, hvilka genom längre tids 
förvaring äro utsatta för försämring i näringsvärde och smak, 
eller hvilkas hållbarhot minskats genom längro tids förvaring 
ombord -- må till kasernerna försiggå, utan att dock genom 
dylik utspisuing det bestämda stående lagrot af proviant får 
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förmiuskas, och har stationsbefälhafvaren genom not den n;" 
1 GOl utfärdat bestä<nmolser angående sådan utspisning. 

Likaledes har strrtion sbefälhafvaren i CarlsJuona geuom 
resolution elen 15 F ebrunri 1901 bifallit fortbefälbafvarens pa 
fortet Kungsholmen fram ställning, att, i don mån tillgången 
på lifsmoc1 el i fortets pr oviantförråd det medgifver, mot kon
tant ersättning få tillhandahålla pr oviant åt å fortet bosatta 
och dess besättning tillhörande officerare och underofficerare i 
enlighet med af uppbördsmannen för hvarj e gång uppgj ord 
räkning. 

Genom Kongl. bre[ af 8 Februari l!:JOI har föreskrifvitf' , 
att bvar och en af fl ottans beväring, som skall utbildas t ill 
handtverkare, skall, förutom redan bestämd beklädnnd, under 
sjökommendering förses med diverse extra k1ädosporsedlar, 
hvarj emte stationsbefälha[varen utfärdat bestämmelser med uf. 
seende å kontrollen öfver handhafvandet af all från förr åclet 
utlemnad beklädnad äfvensom beträffande förfaringssättet vid 
redovisning af förlorad eller skadad persedel. 

Kongl. Maj:t har den 22/ 3 1901 gifvit Kongl. Förval t
nino-sdirektionen rättio-het att vid sin korrespondens använda b . b 

tjenstefrimärkon och tjenstebrefkort . 

Helso= och sjukvåt·d. 

Sedan med anledning af flottans ökade krigsmateriel äf ,·ct t 
behofvet af läkare vid il ottan ökats, gjordes på Kongl. Medi
cinalstyr elsens förslag hos 1GOO års riksdag fram ställning om 
on ökning af antalet läkarestipendiater i flottan från 1ö ti ll 
25. Denna framställning blef af rikselagen bifall en, men un· 
der diskussionen bärom i 2:a kammaron framhölls tillika, alL 
on ökning af flottans läkarestat ensamt genom stipendiater icke 
hino-re kuude anses tillföra flottan det behof af skickliga oclt b 

duo-ande läkare lwarr)å flottan kunde hafva berättigade an 
b ' 

s]Jråk, utan anmodades chefen för sjöförsvarsdepartementet att 
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låta verkställa en utredning, huruvida icke en ändring uti den 
nuvarande orga nisationen af flottans läkarekår kunde anses 
vara af behofvet påkallad och i sådant fall till rikselagen in
komm a med förslag till omorganisation af flottans läkarekår. 

Genom embetsskrifvclse den 24 April 1900 uppdrogs då 
icke, såsom man kunnat vänta, åt en lcomitc af sakkunniga utan 
åt chefen för fiottans stab att verkställa denna utredning samt 
inkomma med sådant förslag , att flottans helso- och sjukvård 
derigenom måtto erhålla on sådan organisation, att densam
ma kunde tillfredsställa alla moderna kraf under såväl freds
som krigstid, och afgaf chefen för flottans stab till Kongl. 
Maj:t den 2-± Oktober 1900 förslag till en sådan ombildning 
af flottans läkarestat. Huruvida detta förslag skall komma att 
motsvara dessa kraf b1ir en annan fråga. Den kritik, som 
hittills kommit detsamma till del, visar, att meningarna om 
dess förmåga i detta afseende äro långt ifrån eniga. 

Enligt detta förslag skulle emellertid flottans läkarostat 
- marinläkarekåren - utgöras af on chef för marinläkare
kåren, 2 marinöfverliikare, 7 förste marinläkare, 20 andre ma
rinläkare samt 10 marinläkarestipendiater. Härtill skulle ytter
ligare komma ett obostämdt antal läkare hörande till flottans 
reserv. 

Af dessa skulle chefsläkaren tillhöra öfverstyrelson; ma
rinöfverläkam e och förste marinlälmrne tillhöra flottans statio
ner, hvaremot andre marinläkarne, som skulle vara legitime
rade läkare och antagas på 10 år i sonder, samt läkarcstipen
d iaterua, som skulle antagas för 3 år i sender, skulle tjenst
göra såsom fartygsläkare . 

U u der K on g l. Maj :t skulle flottans öfverstyrclso för helso
och sjukvården utöfvas af marinförvalluingon, medicinalstyrol
son och chefsläkaren. Till sistnämnda befattning skulle Kongl. 
Nfaj:t förordna någon af stationernas läkare, och skulle chefen för 
marinläkarekåren äfven vara chef för sanitetsafdelningon inom 
marinförvaltningen . Chefen för marinläkarekåren skulle vidare 
vid behandling af ärenden , rörande flottansholso-och sjukvård, 
inträda såsom ledamot af medicinalstyrelsen och der handlägga 
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och föredraga militära helso- och sjukvårdsärenden rörande 
tJottan . 

Dessutom innehåller förslaget en bel del bestämmolser 
angående chefens för marinläkarekåren befogenhet och i\lig

gamle i öfrigt, äfvomom beskim meJser för do öl'riga enligt fij". 
slaget vid flottan antagna och tjonstgörando läkare. 

Detta chefens för flottans stab förslag öfverlemnados [ör 

yttram1e till Kongl. 1\IoJicinalstyrolsen, som efter en genomgå
ende granskning och förslag till ändringar i detsamma dock 

i hufvndsak tillstyrkte förslaget, hvarefter förslaget utställd c:s 
äfven till stationsbc[älhafvarnes och förste läkames yttranek 

Derefter öfvorlemnades ärendet till marinförvaltningen för ytter
ligare granslmiug och afgifvande af utlåtande, hvarefter chefen 

för sjöförsvarsdepartementet ur dc sinsemellan ganska skilj
aktiga meningar, som i frågan uttalats af de myndigheter, SOIII 

deruti haft att yttra sig, har att uppgöm ett slutligt förslag 
till omorganisation af flottans läkarestat att för 1902 års riks
dag framläggas·:-:-). 

Beträffande de mera speciella åtgärder, som under det 
gångna året vidtagits för sjukvårdens förbättrande, torde böra 

nämnas, att på Carlskr·ona station sjukhusets nya operationssal 
nu fullbordats och att denna i sitt nya prydliga och tidsenl ig<t 
skick helt visst kan tillfredsställa de anspråk, som den mo

derna vetenskapen ställer på en sådan. Vidare har å samma 
sjukhus ett bakteriologiskt laboratorium anordnats och försetts 

med instrument och apparater för den art af baktoriologisk·t 
undersökningar, som för stationens sjukvård kan anses behöl'
lig. Dertill har å sjukhuset inrättats särskildt mörkrum för 
ögon- och öronundGI·sökningar med dertill hörande belysning'-'· 

anordningar, hvarjernte förberedande åtgärder vidtagits för in
rättande af en hos Kongl. Marinförvaltningen begärd röntgen
apparat för sjukhusets behof. s lutligen bör kanske också näm 

nas, att med hänsyn till sjukhusets otillräcklighet för don al'-

"') Ett sådant förslag har också af nu varande chefen för sjöförsv ar~

dcpartemcntct för 1902 års riksdag framlagts och vunnit riksdagens gt"l

klinnandc samt skall tillämpas fnht och med 1903. 
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sevärda tillökning af trupper, som i följd af nya värnpligtsla
gen kommer att tillföras stationen, skrifvelse till Kong!. Ma

rinförvaltningcn afgifvits om behof af uppförandet af en uy 
sjukhusflygel, och har marinförvaltningen med anledning der

af anmodat medicinalstyrelsens sjukhusarkitokt, hofintendenten 
Kumlien, att nedresa till Carlskrona och taga sjukhustomten i 

okulär · besigtning samt derefter inkomma mod ritningar och 

kostnadsförslag för uppförande af en ytterligare sjukhus

byggnad. 

Det gångna presidieåret har sålunda, som vi se, varit rikt 
på vigtiga och för vårt försvar betydelsefulla författningar på 

många områden. Vi hafva om dem all anledning hoppas, att 
deras framtida tillämpning skall lända till båtnad för vår flotta, 

till främjande af vårt försvar och till gagn för fosterlandet. 
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litteratur. 

>>Johows Hilfsbuch fur den Schiffbau». 2:dra upplagan, nt
gifvon af Eduard Krioger, Marine-Obor Baurath. Borlin HJO~. 

Sedan första upplagan af ofvaunämnda bok utkom mit 
år 1884, har den tyska skeppsbyggeri verksamheten tagit ett 
oerhördt uppsving, och det var för att tillmötesgå dess bc
rättigncle kraf på nya och förbättrade konstruktionsmctodcr, 
för att till ett helt samla hvad 18 års träget arbete åstadkom
mit på detta område, som Eduard Krieger, gammal stncl ic
kamrat till Hans Johow, på uppmaning af dennes efterlefvan dc·, 
åtagit sig att utgifva on ny, omarbetad upplaga af den inom 
fackkretsar så värderade handboken. 

'fill skillnad från första upplagan innehåller denna lwn(l
bok icke något om fartygsmaskiner och ångpannor, för att ick(' 
allt för mycket inkräkta på det utrymme, som ansetts yam 
nödigt för att fullständigt behandla skeppsbyggeriet, hvilkot 
i denna andra upplaga, tillsammans med första delen, hvilkc'l 
upptager en massa tabeller, logarithmer, qvadrat- och kubik
rötter, mått, mål och vigt, förvandlingstabeller, materialvigter 
m . m., upptager närmare 1,100 sidor stort qvartformat. För~t 

behandlas de grunder inom aritmetiken, trigonometrieu, diffe
rential- och integralräkningon, planimetrien, mekaniken och 
hållfasthetsläran med hvilka de, som ej genom högskolebild
ning redan inhemtat dessa oundgängliga förkunskaper, kunna 
medels sjelfstudium i denna handbok blifva förtrogne. 
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De följande kapitlen behandla teorien för sh:eppsbyggeriot, 
kon struktionsritning, deplacementsbertikning, stabiliteten och 
infiytamlet af skeppsformen på stabiliteten enligt både engelska 
och franska metoder m. m., det hela särdeles fullstän(ligt och 
uppstälclt i följdriktig ordning. E tt siirskilclt kapitel agnar för
fattaren åt de mekaniska instrument, h vilka mor och mer kom
mit i bruk för att unelerlätta kalkylerna vid stabilitetsberäk
nin gar såsom Amsler-Laffons momentplanirnetor eller nitcgra
tor samt en integraph af Abclank-A bakanowiez. Det skulle 
föra oss för långt att vidare uppräkna det digra innehållet, 
men vilja vi enelast tillägga, att det rent praktiska äfven fått sin 
drygt tillmätta del i kapitlen om utrustningen af fartyg och 
fri bordshöjden, om vattentäta skott, takling, kompassen och dess 
uppställning, dockning och stapelaf:löpning. 

Vi tillönska författaren samma framgång som komrnit 
den första upplagan t ill del, och den skall säkerligen icke ute
blifva. 

Lärobok i Artilleriteknik, del III, Konstruktionslära af kap
tenen vid Kongl. F örsta Göta Artilleriregemente William Berg
man har nu utkommit och sluter sig värdigt till de redan för
ut utkomna de lame: Krutlära och Skjutlära. 

Enligt anteckning på titelbladet skall don användas så
som lärobok vid Kongl. artilleri- och ingeniörhögskolan , och 
för att skilja do båda kursernas vid nämnda högskola pensa 
från hvaranclra bar elen anordningen vidtagits, att hvad som i 
allm änna kursen bör öfverhoppas blifvit utmärkt med '''. 

I elen teoretiska delens första af delning: Ammunition redo
gör författaren för projektiler och der-as konstruktion samt ladd
ningars an07'dnande; i den andra: Eldrör för dessas inre och 
ytt're lconstTuktion, för tätmedel och kanonmekanismer samt för 
riktmedel f ÖT aTtilleripjeser; slutligen i den tred je: Lavettage 
och Fordon för dessas konstruktion. Följ er så tillämpad kon
struktionslära, innehålla n de allmänna lconsh··uktionsgrunder för 
aTtilleTipjeser och redogörelse för olika slag af rnateTiel för till
VeTlcning af eldvapen och dessa materials olika egenskap eT samt 
tillverkning af eldrör och p 'rojektiler. 
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Boken afslutas mod en del bilagor innehållande c1i Y or~o 

Ut boller och formler samt till si ut en teori för eldrörs styrh'
beräkning enl. Kaiser. 

Då det varit författarens afsigt att åstadkomma en t<:k
nisk uppslagsbok, som kunde vara väglodande för konstruktö
rer af artillerimateriel, en afsigt, han på utmärkt sätt lyckats 
realisera, har han undvikit alla detaljboskrifningar, »på det att 
de karaktäristiska dragen dess bättre må falla i ögonen ''. 

Denna liksom föregående delar har ntgifvits på artilkri
och ingeniörhögskolans förlag och kan på reqvisition erhållas 
derifrån. 
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Innehåll i åtskilliga maritima oeh krigsvetenskapliga 
tidskrifter. 

Kong!. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. 6. 
Arsberilttelse af föredragamlen i krigskon~t. Ett och annat från 18G6 
års krig. 7. Ur en armegeneralstabschefs dagbolc - 9. Års· 
berättelse af föredraganelen i artillerivotenskap. Angående utbildningen i 
skjutning. stridskrafterna i Finland. - JO. Årsberättelse af föredragan· 
den i artillorivetenskap. - 11. Ii' . d. finska militärens förläggning. - 13 
och 14. Om grundvillkoren för ett betryggande försvar af vårt land. -
15 och 1G. Svenska officerare, som deltagit i Tiollands krig 1688-1697. 
- 17 . .Moltkes testamente. - 18. Den militära helso· och sjukvården. 

Artilleritidskrift 4. Några tankar om användningen af våra kust· 
batterier. 

Illustrerad militärrevy. 5. 
hittills bedrifvits i rätt rigtning. 
fiirsvar. 

Harva (]e militära gymnastiköfningarna 
G. Landstonnen såsom Hink i Sveriges 

Dansk tidsskl'ift for Savrnsen. Juni. Paa Krydstogt i Belterno. - Juli. 
Bofors Ulykkon. FCBrgevmt:endets m! vik lin g i Danmark. - ·A ugns t. Flaado
maniivrer i 1901. - Septbr. - Oktbr. Ny bod er og Arbejdet paa 'Hohnen> 
samt l<'orslaget til nye Boliger paa Arsenalöen. 

Marine-Rundschau. Juni. Die Dnrchfli.hrbarkeit iiborseeischer Inva· 
sionskriege. Das Bekohlen der Kriegsschiff'e . 

. Juli . Soekriegshistorisc!te Einzelheiten ans der Deutschen Vergan· 
beit. Bostimmung dos Gefechtswerthes der Kriegsehiffe. Die .Marino
schnle der Vereinigten Staaten zu Annapolis . Uobcrblieke iiber die Diis· 
seldorfer-Austellung und ihrc maritim-technische Beschiekung. 

A ugust-Septom ber. Die Krem~fart S. M. S. 'Angust:l > an der fran· 
zosischen Kiiste 1870-1871. Die Grundlagen der Feuerleit.ung an Bord. 
Ueber die Leistungen der Chinesen auf clom Gebiot lles Seowesons im 
13. Jahrlmndert. Kurze Betrachtungcn iiber die Ver~chmelznng von Seo· 
offizierkorps und Marine-Ingenienrkorps. Reisebericht S. J'l-1. Torpedoboot 
>S. 90» iiber die Fahrt von Nagasaki nach Tsingtau. 

Oktober . Besprechnng von Lainl Clowes: >The Hoyal Navy>, ins· 
bosondere des Beitrages von Theodore Roosevelt. Zur Frage der Auslie
ferung von Deserteuren, insbesonderc des Kriegsschiffspersonal. Der :r.weitc 
Schiossversuch gegen die >Bclleisle>. Gesichtspnnkte fii.r die Einrichtung 
nautischor Hii.lf~tafeln Hi.r den Gobraneh boi der Ansiibung der praktischcn 
Navigation . 
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Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XXX. K:o Yl. 

nctrachtungcn i.iber die auf grös~crcn Kricgsschiffen in Venrendun g N(p. 

henden Wassenohrkessel. E ta t fur die V orval tun g der Kai~. dcut8L'hcn 

l\larine fi.ir das Hechnnngsjahr 1902. Der italicuischc )farinebudget-\'ur

anschlag flir das Venmltungsjahr 1902-03. 

Vol. XXX. N:o VII. Taktiscbc Grundsätze beim Ban von Kril'.li'· 

schiffcn. Der l3rciseit-Unterwasser-J,ancierapparat, System Drzewiccki. __ 

VIII. \Vasscrwiderstand der Schiffe. Der Schiffbau der Welt im Jalu·c 

1901. Die Gasexplosion auf dem Jlolland'schen Untersecbootc l<' ulton .. 

IX. Bctracbtungen ilbcr den Beniitzungsgrad der auf Kriegscbiffen Lc

findli chen Dampkessel. Die cnglisch en Untcrsecboote. Beschicssung 

von Panzerplatten mit bekappten Geschosscn. Der erste amerikanisclw 

Siebenmast-Stahlsd10ner. - X. Elektroteclmik au Bord. Fransösischc 

Flottenstiitzpunkte. Die zweite Bcischiessung des >Belleisle>. Die ctnf

gabcn des Aufklärungsd ienstes. 
Journal of the Hoyal United Service lnstit11ti1m. April. 'IVhat sehonld 

be the disposition of the materiel & personneJ of the Brittish navy in 

time of peace, and how can the peace strcngl1t be most rapid ly expau<lv<l 

to war strcngllt. Naval intelli gencc and prot•1ction of commerce in \ntr. 

- May. A seeond-elass or smaller battle-ship desirable. - Jun e. Peace 

strcnght of the russian army, .Tanuary 1902. - July. Coal economy am! 

the price of speed in warships. - August. A reserve for the navy from 

the navy. 
Proceedings of the United States Naval Institute. Vol. XXVIII. ?\:o :l. 

The clefensc of our new naval stations. The scool of the off:ieier. Con

vertecl yachts or small gunboats for training landsmen. Tbc result~ ur 
the navy personneJ law of March 3, 1899. 

Revue Maritime. Juin. ~1ethode des distances lunaires. Un S:tint

JVIaixen t naval. - Juillet. Considerations relatives a l'analyse ges granll~ 

fonds sons-marins. - Aotlt. Le Trust dc l'Ocean et ses consequenccH. 

Considerations sur l'cnseignement de la mousqucterie dans Ja marine' 

- Septembre. La ligne nayalc et la flotte militaire Je l'Allemagnc <'ll 

Juin 1902, Chauffe met hodiquc. Combin ateur pour regler les tours du 

decrassage des fo nrneaux dans les chandi eres marines. 

United Service Gazette. 3 1\lay. The explosion on t he J\lars . Tltc 

scarc of invasion . 
10 l\Iay. Comparative strengtl1 in ships . The pol icy of subvcution 

and the sh ipping combine. The merchant cruiscrs o[ ihe great powerH. 

24 l\1ay. The R. U. S .• T. Prize essay: \ Vilat l:lhoul cl be the di"l"'. 

sition of the materi el and personncl of the British n avy in time of pcan'. 

and how can the peace stre11gtli be most rapid ly cxpamled to war Rirengtl '? 

31 :\Iay. The hoilers for the nmY cruiscrs. Cen ta and Gibraltar. 

7 Junc. \\':<ter-tube boilers. 

14 The qucstion of 12-in. guns for the mwy. 

naval 
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21 .T une. The pos;tion of the empire in maritime 11·ar. Portt<mouth 
and military exhibition. 

28 June. The navy estimates . The workl's water-tuhc hoil er re
cords. 

5 July. Tbc disposition of navics. 

12 Heport on nrtvy boilcrs. 

l!l Am iralt.y policy-past and prese nt. The speed trial 8 of 
the Drake and propeller efficicncy. 

2 August. The n aval revie11". An iuevitablc rcsult. J,ord C. Bc
resford on our naval n eeds. 

!l A ugust. 
Hi 

submarines. 

li'uture naval warfarc. 
Engineers in th e n avy. An import:<nt new work on 

23 August. A visit to ihc Asama. 

(j Septcmbrc. .1\aval cngincers. 

13 Destro y e r;; as a fador in naval \\·m·J'arc. 
20 Circuntspection. 

27 Sir W. Allan on the Kavy. 

Le Yacht. B Mai. l : eseadrc des men.; d'Orient. Le cuirasse ru ssc 
>l'obieda >. 

•Le 

10 Mai. 
17 

Marine anglaise, les critiques de lord Charles Bc resford . 
La flotte tles Etats-Vnis. 

24 La nouvell e cumpos ition de nos forces naval es en 1903. 
Leviathan >; croil:lcnr cuirasse ang la is de 14110 tx. 

7 Juin. Le >naval annual ' de Lord Brasscy. 

14 Les sons marinB. La corvctte ecole snedoi~c Frept. 
21 Le role des flottes militaircs. 
28 La vi tes se. 

12 Jnillet. L 'cducation des officicrs. 

2G Les manoeuvres navalvs Lle 1;)02. 

2 Aout. Les manoeu v re::; n a va les dc 1 !lOJ. 

!l Les manoeuvres nayalcs de 1!.!02. 

1G Les manoeuvres navales de 1802. Fin cl es essais dn 
>Chateau rcnaul t> . 

23 Aout. Une opinion al loma nd e sur notre m:trinc militaire. 

30 Les projectil cs aetnell emcut cmploye::; dans notre marine 

de guerre. Embarcation !t he li ce aericnne du couttc Zeppelin. 
6 Septembrc. Les blocus. 

13 
20 
27 

Les sons- marin s anglais. Subm crsibles et sons-marins. 

La tension des trajcctoircs et les avisos-morti ers. 

Nos csc:adrcs en 1~J 02; b rnodification des e ffcetif~ . 
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Berättelse 
öfver Kong!. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samladt till 8 ordinarie och l extra 
sammanträde, h varvid årsredogörelser hafva afgifvits: 

i Bestyckning och Beväpning af ledamoten C. Engström; 
i Minväsende, Elektroteknik och Sprängämnen af ledamo

ten Helin; 
i Navigation och Sjöfart af ledamoten Ekström; samt 
i Reglementen, Pörvaltning samt Helso- och Sjukvård af 

ledamoten Rudberg. 
Föredrag hafva hållits: 
af ordföranden hedersledamoten amiral Hägg: Några be

traktelser öfver grundens och bottnens beskaffenbeL i våra 
skärgårdar samt tillförlitligbeten af våra sjökort jemte några 
dermed sammanhängande frågor; 

af ledamoten K. Rosensvärd: Om pansarbåten Dristighe
tens undervattenstuber; samt 

af ledamoten af Ugglas: Om organisationen af Carlskrona 
fästnings förs var. 

Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt i hufvadsak samma 
plan som föregående år. Från den l Januari har ledamoten 
Andersson efterträdt ledamoten \Vacbtmeister såsom redaktör 
för tidskriften. 

Sedan Sällskapet gjort underdånig framställning i äm
net, bar Kongl. Maj:t funnit godt att höja Sällskapets årsan
slag från 1,500 till 2,000 kronor. 

Tidskdjt i SJövtisendet. 23 
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Sällskapets bibliotek har fått emottaga följande gåfvo1·: 
af hederslodamoten kommendör Rosensvärd, ett antal böcker 
af äldre kända författare , af h edersledamoten komm endör Eng
ström, ett af bonom sjelf författadt arbete samt af ledam öterna 
Rudberg och von Konow af dem författade arbeten. 

Under arbetsåret hafva inträffat följande ändringar i Säll
skapets ledarnotsantal: 
Från arbetande till hedersledamot h ar öfverförts enligt 

stadgarne ..... . ... ......... . 
Tillkomne äro : 

I-Iedersleda1nöter ............ ... .... . ... ... ...... .... . ........ ... .. ......... .. .. . 
Arbetande leda1nöter ................... .. .. . ......... .. ......... .... . 
Korresponderande ledamöter ...... ... .... . ... .. ............... ......... . .. . 

Med döden äro afgångne: 
I-Iedersledan1ot . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ......... .. ... .. ..... ...... ... ....... . ··· 
Arbetande ledamöter. . . ...... . . . 
l{orresponderande ledamot..... .... . ....... .............. . . . 

För närvarande utgöres Sällskapet af: 
Förste hedersledamöter ..... .. .... ... ... . ... ..... ..... ............... . 
Hedersledamöter ... ....... . .... ... ... ... ......... ... .. .......... .... .... . .. 
Arbetande ledamöter .......................... .... ............... ......... .. .. . 

Korresponderande ledarnöter: 
Svenske och norske .. .. ............ ........... .. .. ..... ...... ............. ... .. 
U tländske ............... ........ ..... ..................... .... ................. .. 

l. 

2. 

6. 
2. 

1. 
4. 
l. 

2. 
33. 
72. 

27. 
5. 
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" Aminnelsetal, 
upplästa å Konul. Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 November 

1902 ;f sekreteraren, kommendörkapten A. B. Juel* ). 

Herr Ordförande J 

Mine Herrar J 

Under det gångna presidieåret har liemannen gjort en 
riklig skörd bland Sällskapets medlemmar. 

Skoningslöst och för oss ofattligt bar ban mejat det unga 
lifskraftiga axet med samma obevekliga lugn som ban brutit 
den mogna och fallfärdiga frukten; och då vi för vår inre syn 
frammana hågkomsten af dem, som sedan vi sista gången 
firade Sällskapets högtidsdag, skattat åt förgängelsen, möta oss 
namnen: 

Emil T heoclor Rääf, Carl Ernst Gerhard Christian Stuart, 
Julius Magnus Lagervall, Johan August Pred·rik Grahm, Car·l 
Wilhelm Bceckström och Rudolf Emil Eckerström. 

Jag går uu jemlikt stadgames bud och gamm al sed inom 
detta samfund att i några korta drag å terkalla i minnet, hvad 
dessa män i lifstiden varit och verkat. 

t 
Emil Theodor I?ääf 

föddes den 6 Juni 1833. Hans fader var en inom Carlskrona 
samhälle för sin rättskaffenhet och sitt nit om det uppväxande 

*) Aminnelsetalet öEver sekreteraren Rääf författad t af regementsin
tendenten Neuendorfi' och öfver häradshöfdiug Bckcrström af kamlidaten 
B. Eckerström. 
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slägtet högt aktad och uppburen man, rektorn vid Carlskrona 
högre elementarläroverk Anders RiHif. 

Efter i Lund afiagd kan1eraloxamen, som då ingick i 
fordrillgama för kom potens till inträde vid flottans civilstat, 
antogs Emil RääE den 10 :.\fars 185-± till e. o. kammar::;krifv arC' 
vid Hottans station i Carlskrona, hvilken station han sedormera 
alltjemt kom att tillhöra. Efter att bafva tjenstgjort unJor 
tvenne kortare sjöexpeJitioner såsom förvaltare, nem1igon år 
1858 å korYotten ,,af Chapman» och år 1800 å fregatten ,,Jo
sephine'', h vilket slags tjenstgöring Jock oj tilltalade honom , 
blef han den 26 Februari 1801 kammarskriEvare vid Yirkos[ör
rådet och den 18 April 18G5 kanslist å vadschefens i Ctu b
krona kansli, och kom dermed in i don verksamhet, som blof 
hans specialitet för hela hans återståondo tjenstemannabana. 

År 1871 erhöll han nådigt förordnande att under vakans 
bestrida sekreteraretjensten hos varfschefen, hvilkot förordnande 
fortgick till påföljande årets slut, hvarefter han förordnade o; 
att från och med början af år 1873 tjenstgöra som registrator 
och kanslist hos varfschefon. 

Seclan ny lönostat för c i viistaten blifvit från och med :1r 
1875 gällande, förflyttades han till kammarskrifvare enligt denna 
stat samt blef snart derpå, eller den l l\Iars samma år, för 
ordnad till sekreterare under vakans och elen derpå följand e 
Hl April utnämnd till sekreterare hos varfschefen, i hvilken 
tjenst han sedormera oafbrutet gvarstod intill sin död. 

Under det sista decenniet af sin lofnad innehade han der
jemte, på grunJ af nådigt förordnande, tjensten som öfverkom
missarie Yid flottans nensionskassa. 

L"n<ler sin lån~a tjenstoticl Yicl flottan gjorde sig RäM 
känJ som en ytterst dugande tjonsteman. Med ospnrdt n it 
egnade han hela sin kraft och all sin omtanke åt omsorgen 
om don ekonomiska förvaltningen af flottan s varf i Carl.~krona 
mod cless vidlyftiga arbetsmaskineri och dyrbara förråder. 

Från tilliga morgonstunden till sena aftonen fann m an 
honom städse viJ sitt arbetsbord derstädos, och förstoJ han 
att meJ reda och yttersta noggrannhot sammanhålla trådanw 
till det helas ledning, i hvad p:1 honom ankom. 
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Genom sin snart vunna stora erfarenhet, sitt klara för
stånd och goda omdöme blef han ett godt stöd för cle varfs
chefer, hvilka under hans långa tjenstotid som sekretcrare voro 
hänvisade att bogagna sig af hans biträde, och odeladt erkän· 
nando har han ock skördat af dom alla. 

Genom nervositet af öfvemnsträngning blef år 1892 hans 
kraft bruten, men efter någon tids tvungen hvila grep han 
sig åter an med sin tjonst, c.lock ft.terilck han ej sedermera sin 
fulla holsa . 

O förtrutet framgick han dock i sitt arbete såväl i sin 
sekretorarotjonst som ähen i befattningen som öfverkommis
sarie vicl flottaus pensionskassa, der han år 1892 hade efter
triich öfverkommissarien A. K. Gasslander efter dennes död, 
hvilken senare tjonst han förestod under en för pensionskassan 
vigtig brytningsperiod, då det gällde för denna att öfvervinna do 
ekonomiska svårigheter, i hvilka cle11samma råkat. 

Under det sista årtiondet blof honom dock arbetet med 
hvarj e år allt tyngre, och när så år 18915 lunginflammation 
drabbade honom, var det enelast med yttersta ansträngning han 
derefter kunde fylla sina tjenstepligter. Ett olycksfall i Januari 
året före hans död, i det han on mörk vinterafton uneler en 
promenad vid Kungsbron rålmJe gå för nära ytterkanten af 
kajen samt stört.ade från gansim ansenlig höjd ned på isen, 
der han i mörker och kyla nödgados ligga hjelplös en längro 
stund, innan hjelp hann anläm1a , nodbröt det mesta af hans ännu 
återståondo krafter; men sin arbetspost lomnado han ej förrän 
döJon efter blott några dagars sjukdom elen 18 Januari detta 
år gaf honom den välförtjenta slutliga tjenstlecligheten. 

Som kamrat var Emil Rääf mycket Yärderad och upp
buren, och hans bom ' 'ar en omtyckt samlingsplats för bans 
vänner. 

lians tluglighet som tjensteman fick sitt erkännande i 
Jet han år 1 H7!) utnämndes till ricldare af Vasaorden och år 
18!)2 till riddare af Nordstjerneonlen. Sedan år 1885 var RääE 
ledamot aE Kongl. Ötlogsmannasällskapet. 

Han afled ogift närmast sörjd af en åldrig broder, förre 
lektorn Carl Ri.~äf. 
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Carl Ernst Gerhard Christian Stuart 

var född i Carlskrona den 12 O k to ber 184:7; fadren var kapten 
vid flottan. Vid 21 års ålder aflade Stuart fullständig skepps
byggmästareextmen vid skeppsbyggeriinstitutet i Carlskroua 
och fick ett par månader derefter anställning såsom ritare vid 
Motala verkstad, der ban tjenstgjorde dels under kapten Carl
sund och dels under kapten E. U n ge. Tre år sonare öfver
gick han till Kockums verkstad i Malmö, der han till on bör
jan var fartygskonstruktör i ett år och derefter förestånd are 
för skeppsvadvet i ett år. Under de derpå följande två åren 
tog Stuart anställning vid Brynäsvarfvet i Gefte äfvenledes så
som fartygskonstruktör och föreståndare för ångfartygsvarfyct. 
Derifrån flyttade han 1876 tillbaka till sin fädernestad och 
blef ritare vid blirvarande ingeniördepartement, samt erhöll 
förordnande af generaltullstyrelsen att vara skeppsmätare och af 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att vara besigtningsman för 
passagerareångfartyg i Carlskrona. Då Marinförvaltningen 1 87 ~1 
genom annons i allmänna tidningar inbjöd till tätlan om pris fö r 
ritniGgar och beräkningar till pansradt kustförsvarsfartyg, var 
Stuart bland de täftande och tillerkändes af Kongl. Maj:t ett pris 
af 1,500 kronor. Kort derofter, i December 1881 , blef ban föronl
nad till extra ingeniör vid mariningeniörstatcn med tjenstgöring 
vid Carlskrona varf, hvarifrån han efter ett år förflyttades till 
marinförvaltningens ingeniörafdelning. Då byggnaden af pan 
sarbåten Svea 1884 börj ades vid Lindholmens verkstad, utsåg~ 
Stuart att följa och kontrollera arbetets utförande, och att ban 
äfven var rätte mannen härtill framgi ck af resultatet och er
kändes allmänt. Under de två första åren sedan • Svea ,> Gli f
vit färdig var Stuart fartygsingeniör der ombord och var sh
so m sådan det öfriga befälets lärare och rådgifvare i allt som 
rörde den nya fartygstypens konstruktion och bandba[vandct 
af dess talrika maskinerier . 

Då pansarbåten Göta 1889 sattes på stapeln, var det åter 
Stuart, som med sin erfarenhet anlitades för inspektion ocll 
öfvervakandet af byggmldet , och flerfaldiga gånger uppkalla-
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des han till Stookbolm i och för öfverlä~>:gningar angående rit
ningarne till detta fartyg, och ä[ven på Göta var han med så
som fartygsingeniör under dess första expedition . 

Under åren 1891 till 1899 var Stuart verkstadsförestån
dare i Carlskronft och var under denna tid alltsom oftast för
ordnad att bestricla chefsbefattningen för ingeniördeparte
mentet. 

Sistnämnda år blof han chef för ingeniördepartementet i 
Stockholm och befordrf'des kort derefter t ill direktör vid ma
rin ingeniörsta ten. 

Ej fullt tre år fick han verka i denna sistnämnda befatt
nin g innan döden bortryckte honom vid endast 54 års ålder, 
och flottan beröfvades med honom en af sina erfarnaste och 
qugligaste män inom ingeniörsbranschen. 

Att en man, som utvecklade ett sådant allvar och in
tresse i sin tjenst som Stuart, skulle blifva använd vid många 
förtroendeuppdrag var sjelfklart. Sålunda var han sakkunnig 
eller kronans ombud i besigtningsnämnderna för leveransen af 
Göta, Komet, Niord, Claes Horn, Psilander och Dristigbeten 
samt var ledamot af 1901 års sjökrigsmateriolkomite. 

Af yttre utmärkelser erhöll Stuart år 1893 V asa orden , 
och blef sa mm a år invald till arbetande ledamot af Kongl. 
Örlogsmannasällskapet. 

Stuart var en rättfram och sympatisk personlighet, som 
visste att göra sig värderad af enhvar, som kom i beröring 
med honom. Han var en angenäm skeppskamrat, som med 
bered villighet ställde sin rika fackkunskap till de q frågandes 
tjenst, och han var en human och rättvis förman, omtyckt 
och saknad af sina underordnade. 

Julius Magnus Lagerwall. 

Son af ingeniören och landtmätaren Magnus Lagenvall 
och hans maka Julie Trolle, föddes Julius Magnus Lagerwall 
på egendomen Herreby i Dalsland den 17 April 1837. 
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Vid 16 års ålder blef han antagen till kadett vid Kongl. 
krigsakademien och gjorde 1865, 1t)öG och 1867 sina kadett
expeditioner på Jarrmnas och aE Chapman. Scdnn Lagerwall 
på våren 18f>8 aflagt sin officorscxamen, utnämndos bau till 
sekundlöjtnant vid Kongl. Maj:ts ilotta och begaE sig omedelbart 
ut på sjöfart å handelsfartyg. I tre och ett qvarts år seglade 
ban om på långfärder såsom styrman och återinträdde i tjenst
göring 1862, då han kommenderados nt1cler sommuren på Gla
dan och på vinterexpedition på Najaden. 

Aterkommen från sin långresa fick Lngerwall åter per
mission för att idka sjöfart och tjenstgjorde under något öfvor 
tre år dels såsom styrman och dels såsom befälbafvaro på han
delsfartyg under resor till aflägsna farvatten företrädesvis på 
Ostindien. 

Efter tilländalupen permission genomgick Lagerwall gym
nastiska centralinstitutet under vintrarue 1866-67 och 1867-
68 och befordrades härunder till löjtnant vid Kongl. flottan. 

Från 1868 till 1872 var Lagern·all kadettofficer och lärare 
vid den nybildade sjökrigsskolan samt i dessa egenskapor kom
menderad ä kadettkorvetten. 

År 1872 blef Lagerwall förordnad till lärare och före
ståndare för navigationsskolan i Göteborg och tog för den 
skull afsked med tur och befordringsrätt. I slutet på året bo
fordrades han till kapten i flottan och erhöll två år senare af
sked ur krigstjensten. År l 882 återinträdrle han emellertid i 
densamma, enär han utnämndos till kapten i flottans reserv, 
och blef .1889 chef för Bohus 2:a och Vestergötlands båts
manskompanier. Under 189+, 1895 och 1896 vikarierallo ha n 
tidtals såsom inspektör för navigationsskolorna. 

Efter 1872 egnade dock Lagerwall sitt egentliga aruote 
åt sitt föreståndare- och lärarekall och åt den pr i va ta sjöfar
tens intressen. Från 1882 till 1891 finna vi honom såsom be
fälhafvare för passagerarefartyg under sommarmånaderna, dn 
hans skola ej upptog hans tid. 1886 till 1900 var han orclfö
rande i N a utiska föreningen i Göteborg och deltog under denna 
tid verksamt i besvarandet och utredningen af en mängd för 
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den svenska sjöfarten Yigtiga frågor, som dels hänskötos till 
föreningen och dels på bans initiativ upptogos till behandling. 

Från 1.887 till sin död var han ordförande i Sjöka.ptens
föreningon i Göteborg, hvilkon är en pensionsförening för sjö
kaptenor och cloras enkor på Sveriges vestra kust, och nnclor 
denna tid arbetade han med framgång på införande af nyttiga 
reformer med afseende på pensionskassans skötsel och lycka
des förskaffa den en för framtid en tryggad ställning. 

I det kommunala lifvet deltog Lagerwall under många 
år; 1SD1 till 1900 var han stadsfullmägtig, under flera år var 
han lodamot af Göteborgs isbrytare- och hamnstyrelse samt 
hade dessutom styrelseledamot- och revisorsuppehug i flera en
skilda bolag och föreningar. Inom Frimurareorden intog han 
en framstående ställning och innehade der en mycket hög 
grad. 

Lagerwall utnämndes till riddare 1878 af V asaorclen, 1891 
af Svärdsorden och 1897 af Nordstjorneorden. 1874 kallad es 
han till korrespoudorunde ledamot af Kongl. Örlogsmannasäll
skapet. 

Mod Lagerwall gick en enkel och flärdfri personlighet ur 
tiden, en gagnrik verksamhet slutades, ett varmt hjerta upp
hörde att slå. Många både gamla och unga sjömän, som un
der de 30 år, som Lagerwall förestod Göteborgs navigations
skola, utgått från densamnut, ihågkomma med tacksamhot och 
högaktning den rättrådige, skicklige och intresserade läraren , 
och för andra, som arbetat tillsam mans mocl honom eller sot t 
frukterna af hans arbete, skall minnet af hans framstående 
duglighet och gedigna kunskaper känuetockna honom som en 
ovanligt framstående personlighet. 

Johan August Fredrik (Fritz) Orahm 

var son till murindirektören H. A. Grahm och hans ill [tka, 
född l\Ioistor. Han var född i Carlskrona den 24 J uni 18G8. 
Redan tidigt lekte sjölifvet för hans håg och vid 13 års ålder 
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anträdde han som extra kadett på korvetten Norrköping sin 
första sjöexpedition. Följande sommar for han på samma far
tyg såsom aspirant och kom på hösten in i sjökrigsskolan. Här 
utmärkte han sig för arbetsamhet i förening med beo-åfnina 

~ '- b b' 

så att, då han på hösten 1888 aflade officersexamen, var han 
den förste i sin klass. Efter att hafva genomgått de vanliga 
kurserna i exercisskolan, skjutskolan och minskolan samt gjort 
sin första långresa , sökte och erhöll Grahm tillstånd att genom
gå artilleri- och ingeniörhögskolan, hvars allmänna och större 
kurser han genomgick under åren 1892 till 1895. Medan 
Grahm ännu var vid högskolan ingick han äktenskap mod 
Ellen Lundbergh, dotter till framlidne regementsläkaren vid 
flottan Th. Lundbergh och bans maka, född Mossberg. 

På sommaren 1895 var Grahm kommenderad på pansar
båten Jolm Ericsson, som då gjor<le sin första resa efter om
byggnad och ombestyckning; följande vinter var han på lång
resa på korvetten Freja och sommaren 1896 åter på Freja, 
nu såsom aspirantofficer. Afsigten torde hafva varit, att han 
derefter på hösten skulle komma till sjökrigsskolan såsom 
kadettofficer, men då samtidigt behofvet af fackbildade offi 
cerare gjorde sig gällande i marinförvaltningens artilleriaf
delning, kommenderades Grahm till tjenstgöring derstädes 
från den l Oktober l 896. I början på 1897 beordrades 
Grahm af marinförvaltningen att biträda vid besigtningen af 
artillerimateriel under tillverkning vid Bofors, hvarföre han 
med sin familj bosatte sig derstädes. Efter omkring två å r 
kallades han tillbaka till Stockholm och återtog sin tjenstgö
ring i marinförvaltningens artilleriafdelning. Såväl före som 
under sin vistelse vid Bofors skref Grahm allt emellanåt upp
satser, hvilka återfinnas i Kongl. Örlogsmannasällskapets tid
f,lkrift. Redan 1894 hade Grahm erhållit Silfvermedalj för en 
täflingsskrift öfver ämnet: »Hur bör elden mot fartyg ledas 
från en sjöfästning och kan en systematisk inskjutning härvid 
begagnas?» Under år 1897 skref han två täflingsskrifter, den 
ena öfver lämpligheten af sarnöfningar mellan armeon och flot
tan, och den andra öfver de lärdomar för Sveriges försvar, 
som kunna dragas af kriget mellan Kina och J apan. För 
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båda dessa erhöll han hedrande omnämnande. Dessutom bar 
han under dessa år äfven i tidskriften publicerat »Några ord 
om fartygs stridsvärde>> och »Tvänne pansarbåtstyper, en jem
förelse mellan de svenska och norska samtidiga l:a klass pan
sarbåtarne». 

På våren 1898 befordrades Grahm till kapten; på hösten 
samma år blef lärarebefattningen i vapenlära ledig i Kongl. 
sjökrigsskolan, och samtidigt började sjökrigshögskolan sin verk
samhet. Grahm blef förordnad till lärare i artilleri i båda 
dessa läroverk och tjenstgjorde samtidigt i marinförvaltningen. 
I November samma år invaldes han till arbetande ledamot af 
Kongl. Örlogsmannasällskapet. Vid denna tid drabbades Grahm 
af en den smärtsammaste förlust, i det hans unga maka af döden 
frånrycktes honom efter endast fyra års äktenskap, efterlem
nando en treårig dotter. 

På vintern 1900-1901 utsändes ban på marinförvaltnin
gens föranstaltande på en studieresa till Förenta staterna, Eng
land, 'ryskland och Danmark, under hvilken han insamlade 
en rik skörd af uppgifter rörande artilleristiska frågor. När 
så 1901 års sjökrigsmaterielkomite tillsattes, valdes Grahm till 
dess sekreterare, en befattning, för lwilken hans begåfning och 
kunskaper gjorde honom särdeles lämplig. Han hade just 
slutat detta uppdrag och var som mest inne uti sitt öfriga 
mångsidiga arbete i sitt vapens tjenst, då döden så oförmo
dadt träffade honom vid den svåra olyckshändelsen vid Bofors, 
som vi alla hafva uti färskt minne. 

Grahm var i det enskilda lifvet en glad och treflig kam
rat med sinne för skämt och humor, han hade ett godt minne 
och berättade väl. Lit!igt intresserad framför allt af frågor, 
som rörde bans fack, ifrade han mycket för försök med allt 
nytt, som syntes honom innebära möjlighet till förbättringar 
Såsom lärare och föreläsare visade han sig i hög grad hafva 
den vigtiga egenskapen att hålla sitt auditorium i spändt in
tresse. 

Utan öfverdrift kan man säga om Grahm, att han med 
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sm hegåt'ning, sina kunskaper och öfriga egenskaper helt visst 
om han fått lefva skull e kommit i främsta ledet bland Hottans 
målsmän. 

Carl Vilhelm Breckström. 

Föud i Carlskrona den 23 Decomber 18-1-2 var Reckström 
son till kommendören C. A. Breekström och hans maka föud 
Elers. Såsom ofta är fallet med söner till sjöofficerare' ntl<lo 
han fauerns yrke och blef vid 14 års ålder antagen till kadett 
vid Kongl. krigsakademien på Karl berg. Efter sex: och ett halft 
års vistelse vid denna akademi, under hvilken tid han gjorclo 
sex sommarexpeditioner dels på »Jarramas » och dels på ~al: 

Chapman>>, blef Bteckström på våren 1863 sekundlöjtnant vi<l 
Kongl. Maj:ts flotta . Olikt så många andra af den tidens unga 
sjöofficerare, hvillm efter aHagd officersexamen under åratal 
togo anställning å handelsfartyg såsom underbefäl eller till och 
med som simpla matroser, förblef Breekström alljemt sitt va
pen trogen och var under Hi år i följd årligen kommendera<! 
på flottans fartyg, deraf fyra gånger på långresa och en g·åno· 
på vinterbåt. ' n 

. Ar 186G bleE Breekström befordrad till löjtuant Yid Kong!. 
flottan , i hvilkon grad han fick dröja i öfver 13 år innan han 
1880 befordrades till kapten . Såsom kapten var RT'ckström 
sjökomm enderad åren 1882 - 1888 såsom chef på 3:dju klac''-: 
pansarbåt, transportfartyg, logementsfartyg och kanonbåt ::;amt 
såsom sekond på monitor, och i laud tjenstgjorde han blawl 
annat såsom t. f. chef för artilleridepartementet i åtta måna
der, såsom in~?nnationsoff1cer i underbefälsskolan i fyra år, 
Rom chef för Ostorgötlands båtsmanskompani i tre år samt i 
flottan s stab i ett år, 1888-1889. Vid denna tid drabba<les 
Breekström af en sYår pröfning, i <1et han blef förbigången vi<l 
befordran till regementsofficer. Denna moto-äng tvno·de hårdt b ,] ;:.., 

på hans sinne, och man torde kunna säcra att han aldrio- fullt b ) b . 

äterfl.ck jemnvigton efter denna stöt. Detta framgår äfven dora[ 
att, när han sedermera etter fyra är befordrades till kommen-
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clörkapt811, ville han icke qvarstanna vid vapnet, utan begärde 
sitt afsked, hvilket han erhöll några månader senare. 

Bmckström var sedan lRSB riddare af K. S. O. och in
valdes samma år till arbetande ledamot af Kongl. Örlogf:imanna
säll::;kapet. Sedan 1870 var han gift med Matbilda Amalia 
Gjer ling, dotter till öfverdirektöron och chefen för marininge
niörstaten J. V. Gjerling och hans tuaka, född Lagerbiolke. 

R0ckström var en intresserad och duglig officer, och att 
han i sina yngre år Yar uppskattad i detta afseencle, derom 
vittna hans talrika ::;jökommen<leringar och beskaffenheten af 
de befattningar, han erhöll i land. Innan bekymren kommo 
och lad.e sin tunga hand på hans sinne, var han äfven en 
glad och älskvärd kamrat i synnorhot bland \·ännor och per
soner, med hvilka han sympatisenvlo. En viss tyngd i lynnet 
gjorde för honom motgången dubbelt svår och förbittraclr, der
igenom sonare dole11 af hans !if, men de, som kände honom 
före denna tid, veta, att under den stundom kanske bittra och 
hårdnade ytan fanns ett varmt och känsligt sinne. 

Rudolf Emil Eckerström 

föddes den 2 November 1834 i Eksjö stad såsom äldste ~on 
till dåvarande borgmästaren dorstädes, sedormera häradshöf
dingen i Finspånga läns härad, riddaren af Kongl. Nordstjerue
orden Claes Emil Eckerström och hans hustru Charlotta 
Moberg. 

Efter att hafya åtnjutit undervisning vid allmänna läro
Yerken i Eksjö och Jönköping bl d han den 11 Juni 1852 stu
dent i Upsala, vid hvars universitet ban afiade, den 11 De
cember 185-± examen för inträde i kammar- och räkenskaps
verken, och <len \J f:leptember 185G exarnon för inträde i rätte
gångsvorken. 

Antagen till auskultant i Kougl. Göta hofrätt den 12 
Februari 1857, utnämndos Eckorström till e. o. notarie i samma 
hofrätt den 14 September salll.ma år och, sedan han under 
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åren 1859 och 1860 haft åtskilliga domareförordnandon, till 
vice häradshöfding den 20 December 1860. År 1861 fön-al
tade han under sex månader borgmästareembetet i Linköpi ng. 
Åren 1862, 1863 och 1864 tjenstgjorde Eckerström såsom e. o. 
kanslist i justitierevisionsexpeditionen, i hvilket verk han redan 
den l Oktober 1856 antagits till e. o. tjonsteman. Efter att 
under åren 1864 till 1866 hafva tj enstgjort såsom e. o. am a
nuens i Kong!. landtmäterikontoret, utnämndes han elen 7 
December 1866 till ordinarie amanuens hos Kong l. landtmä
teristyrelsen, hvilken befattning han innehade till den 20 Okto
ber 1875, då han utnämndes till sekreterare hos Kong!. gene
raltullstyrelsen. Under den tid , intill 1875, Eckerström vistats 
i hufvudstaden, hade han , jemte ofvan nämnda tjenster, jem
väl innehaft befattningar bland andra såsom notarie hos bor
gareståndet, sekreterare i bevillningsutskottet och sekreterare hos 
Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnd. 

Som sekreterare hos generaltullstyrelsen kom Eckerström 
emellertid ej att tjenstgöra synnerligen länge, i det han redall 
år 1878 förordnades att förvalta kanslibyråchefsembetet hos 
nämnda styrelse, till hvilket embetes ordinarie innehafvare han 
sedermera utnämndes den 23 Maj 1884. 

Dessförinnan hade Eckerström, den 22 September 1882, 
förordnats att från och med den l Oktober samma år vara 
expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet. I denna egenskap 
verkade han med nit och intresse ända till år 1895. Ett be
vis på att bans verksamhet uppskattades på högsta ort, erhöll 
ban, då han 1894 förordnades att vara ledamot af den komite, 
som nämnda år tillsatts för utredning af frågan, huruvida landt
och sjöförsvarsdepartementen måtte kunna och böra till ett de
partement förenas. Inom denna komite var E. en bland de 
tre ledamöter, som på det lifligaste uttalade sig emot en dylik 
sammanslagning af de två departementen, i betraktande af 
>>den verkliga fara för sjövapnets utveckling och bestånd, den 
enligt deras (reseryanternas) uppfattning komme att medföra.» 

Den lO Maj 1895 utfärdade konungen fullmagt för Ecker
ström att vara häradshöfning i Södra Roslags domsaga och 
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den 13 i sarruna månad tillträdde han sitt nya ernbete, bvil
ket han innehade vid sin död den 23 nästlidne Oktober. 

Bland kommunala uppdrag, hvartill medborgames för
troende kallade Eckerström , kunna nämnas medlemskap af 
Katariua församlings kyrkoråd, Stockholms stadsfullmägtige 
och, under senare åren, stadsfullmägtiges beredningsutskott. 

Såsom erkännande för troget arbete i sin statstjenst ut
nämndes Eckerström 1880 till riddare af V asaord en, 1883 till 
riddare af Nordstjerneordeo och 1891 till kommendör af sist
nämnda orden, l:a klassen , hvarjemto han år 1891 valdes till 
hedersledamot af Kong!. Örlogsmannasällskapet. 

Gift 1870 den 26 Maj med Ida Viihelmina Blomqvist, 
efterlemnar Eckerström enka och 8 barn . 
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Pansarbåten Äran. 

Den sjöförsvarsvänliga stämning, som länge rådt inom 
vårt land, hvarigenom flottan och dess män haft, så att säga, 
vind i seglen, gaf sig vid 1899 års riksdag särdeles kraftigt 
tillkänna då, på grund af enskilda motioner i båda kamrarna, 
anslag beviljades till tre l:sta klassens pansarbåtar, hvarigenom, 
efter våra förhållanden, vårt sjöförsvar ej blott fick vind i seglen, 
utan till och med syntes segla för en rakt förlig och frisk 
sådan. Resultatet häraf har nu börjat visa sig i och med det 
först färdiga af dessa fartyg (pansarbåten Äran), h vilket fram
ställes under 17,18 knops fart å titelplanschen i detta häfte . 

Under byggandet bestämdes, att den pansarbåt, som ut
fördes vid Lindholmens verkstad, skulle inredas till eskader
chefsfartyg, hvilket orsakade en del ändringar i hyttinrednin
gen; i öfrigt hafva de tre pansarbåtarna följ ande kontrakts
enliga hufvaddata: 
Längd i V. L. på stäfvarnos ytterkanter ................. . 
Största brodel i V. L. på pansar ........................ .... . 
Djup från K. V. L. till kölplåtens öfverkant ... ..... . 
Deplacement på bordläggning ... ....... ........ .. ............... . 

87,5 
15,022 111 . 

5,0 
3650 

m . 

m 

Indikerade hästkrafter ... .. .... ... .. . .. .. . .. .. ... .. ... ... ... . .. .. ... 5500 
Fart vid medium djupgående (= -1,9 m.) uneler 

minst 3 timmars oafbruten gång .......................... . 
Bränsleåtgången per hästkraft per timme får ej 

öfverstiga .............................................................. . 
I\.olförråcl cirka ....................................................... .. 

1G,5 knop 

l k ... ,_,. 
370 ton:' . 
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8 stycken Yarrows ångpannor. "\ngtryck por <rva<lrat-
contimeLer 1-1,7 kg. 

2 stycken 21 cm. kanoner. 
6 )) 10 )) 

10 )) 57 mm. )) 

2 )) 37 )) )) 

~ )) .J. t) (.;111. UlJueryn ttons-torpo<1 tubor . 
-1 DO )) r-;tri\.lkastare. 
LiktL gläc1janc1o ofmnnihmH1a statsanslag var Iör vårt sjö

försnlr, lika tillfrodsställnm1o Yar clet [ör vårt lal1<l , att Jet 
inom Jetsamma gafs vcrkstiicler a[ sådan kapacitet, att alla tro 
dessa pan!"arbåtar samtidigt kunde tilhorkas inom landet, samt 
till billigare pris än utomlands. Af dessa tre pansarbåtar bo
ställdes on (Aran) vid Lind holmons och Motaln mekaniska 
verkstii<lor, en (Wasfl) Yi<l Finnbo<la och Bergsunds mekaniska 
verksiiiuer samt den tredje ('l'apperhoton) vid Ko(.;]mms meka
niska Yorkstad. 

Sm'ntid igt mec1 <lo svenska verkstädernas inlemnades an
bucJ. å dessa tro pansarbåtar af fem engelska, en fransk och 
en tysk verkstad, hYilka anbu<l dock ställde sig så betydligt 
högre, att det lägsta svenska moJ mer än 3/ 4 million kronor 
uncJ.ersteg det lägsta utländska, samt med mer än 11/ 2 million 
kronor clet högsta utlänJska. 

Kont rakten [ör dessa tre pansarbåtar unelertecknades sam
tidigt (elen 12 Oktober 189!1) med do tro vorksWderna, och 
skulle <le två Jörstnämlllla båtarna aflevereras ~(j månader od1 
elen sista 2-! månauer efter kontraktets tmderteckn<'m<le. 

s,mt är, alt det för Aran, >:Olll Jod~ tir elen först Linliga 
af dessa tre samtidigt besttillua pansarbåtar, erfonlrats mer än 
2G månaller för dess byggawlo och utrustning, men dervid är 
att håg komma, uels att on förlängning ar tre månaJor i ,,Arans» 
Joyeranstid blih·it beslutac1 och aftalad mot att pansarbåten 
>>Dristigheten », som delvis byggdes samtidigt vicJ. Lindholmens 
verkstau, levereratlos tre månader tidigare än hvad kontraktet 
bestämde, dels att ytterligare tro månaders förlängd leverans
tid bestämdos för en del uncJ.er »Arans>> byggnacl tillkomna 

l'idsMijt i Sjöviisendct. 24 



- 362 ---

extra arbeten och tillägg, afsedda att göra detta fartyg i de 
minsta detaljer fullt lämpligt att vinterdag bebos af den be
väring, som inmönstras för årets öfningar första dagarna 
i Januari, samt dels, och det ej det minst vigtiga, att aldrig 
förr någon af våm pansarbåtar levererats i så komplett till
stånd, att det blott erforaras ammunitionsutredning för att vara 
i fullt stridsfärdigt skick. Som >>Ärans» försenade leverans 
ej belöper sig till stort mer än 11/ 2 månad, så är det under 
ofvannämnda förhållanden en heder för Lindholmens och 
Motala verkstäder, ej blott att förseningen ej blef större, 
utan äfveu att de blefvo så mycket förr färdiga med sin pan
sarbåt att de tillfullo afievererat densamma innan ännu de 
andra' verkstäderna ens påbörjat sina afievereringsbesigtningar. 

Vid den i minsta detalj noggranna, under tre veckors 
tid i Augusti månad , i Göteborg utförda besigtningen utrön
tes ej blott det solida och kontraktsenliga i fartygets hela kon
struldian och tillverkning, utan äfven att dess bastighet var 
2fs knop större och hästkraften ej mindre än 1000· mer än 
hvad kontraktet bestämmer, samt kolförbrukningen per häst
kraft och timme blott 0,817 kg. i stället för i kontraktet med
gifna l kg. 

Under den 14 dagars försöksexpedition, som gjordes med 
»Äran» efter ankomsten till Carlskrona, ådagalades vid alla 
de stränga artilleri-, torped-, maskin- och manöverprof, som 
derunder utfördes utan anmärkning från försökskommissionens 
ledamöter >>Ärans» utmärkta konstruktion och tillverkning. 

' Från besigtn ingsprofven kan vara af intresse att erfara: 
att tiden per lyft, med full last, för 21 cm. ammunitions

hissame var 12 sekunder med elektrisk motor samt 17 sekun
der för handkraft; 

att 21 cm. tornens vridningshastighet kunde varieras från 
1° till 71

/ 2° per sekund med elektrisk motor, samt att de för 
hanelkraft kunde vridas 296° på 2 min. 22 sek., äfvensom att 
en man kan vrida dem utan ansträngning; 

att 15 cm. tornen gå så anmärkningsvärclt lätt, att de 
kunna vridas af en man på 18 sekunder från buffert till 
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buffert, samt att dem tillhörande ammunitionshissar och am
munitionstransporter arbeta särdeles väl; 

att hvardera 57 mm. ammunitionshissen per minut upp
fordrar 12 ammunitionslådor a 12 skott, d. v. s. mer än dub
belt den qvantitet, som kontraktsenligt erfordras; 

att rodret af en man kan läggas fri'Ln dikt babord till 
dikt styrbord på 17 sekunder; 

att ankaret hemvindas 8,3 meter per minut med elek
trisk kraft. 

Tillfredsställande bör >>Arans» i allo lyckade resultat vara 
såväl för emottagare och level·antörer som ock för dess kon
struktör, öfverdirektören vid Kong1. Mariningoniörstaten. 

Inför så väl utförd t arbete finner man önskvärdt, att våra 
svenska verkstäder liksom de utländska måtte medgifvas nå
gon premie för ernående af bättre resultat än de kontraktet 
bestämmer, såsom t. ex. fallet var med vår nu i dagarna från 
England inköpta jagare »Mode>>. 

Af stort intresse blir det att, när de två återstående pan
sarbåtarna , vY asa» och ,, Tapperheten" blifva färdiga och full
gjort sina prof, göra jemförelser mellan de erhållna resul
taten, hvilka tillsammans med leveranstiderna böra utgöra så 
godt som en exponent på verkstädernas kapacitet i örlogsfar
tygsbyggnad, eftersom de tre fartygen äro systerfartyg; ådaga
läggande åt hvilken af dem det för vårt sjöförsvar varit lyck
ligast att bvo·o·andet af vår första pansarkryssare anförtrotts, 

< Jbb 

eftersom donna är för oss af en helt ny cert. 

Carlskrona i September 1002. 

Th. N. 



- 3G4-

I hvad mån har svenska sjöofficet·en, under medlet ar det 
förlidna åt·hundt·adet, påvet·kat det å senat·e tiden upp

vaknade nationalintresset för vårt lands sjöförsvar. 
Föredrag, hållet inför Kong l. Örlog~mannn,sällHkapot den 15 November 1002 

af liedersledamoten Grefvc .A. R. Oronstedt. 

Svaret härpå lemnas utförligast genom hänvisande till 
Tidskrift i Sjöväsendet och det stora antal broschyrer i sjöiör
svarsfrågan, uti hdlm sjöol"f-Iceren vid nämnda tidsskede på 
dot mest öhertygande sätt uttalat oumlJärliglJeten af ett effek
tivt sjöförsvar för ett folk, hvars land till största delen grän
sar till hafvet. 

Vigten af ett sådant sjöförsvar, bestyrkt genom historiens 
vittnesbörd från grekers och romares maktperioder samt der
efter af öiriga nationers exempel ända in till nu varande tid , 
ha r under decennier uppropats för svenska folket, hvars kust
befal kning uneler nära lmn(l raårig fred befriats från do veder
Yi.ircligbcter och förluster , som krig alltid medför. 

Detta sjöorficerens utsi.i.cle har, Gudi lof, börjat bära frukt, 
eniir, sås ä l hos individen som i riksförsamlingarne, i n trossot för 
denna del af lamlots försYar yuxit och nu yisar sig större än 
under många förflutna tider. 

Omöjligt är för dem, som icke på närmare håll varit med 
om förhållamlena uneler början och mellersta delen af det sist 
gångna årbnndrarlot, att rätt be(löma sjöofficerens oro och vånda 
under dåvarande perioder, då utvecklingen af sjöförsYnrot rönte 
ringa framgång, hvilket ofta bragte honom till största miss
mod. 
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Hoppet om vapnets organiserande ö[vcrgafs dock aldrig; 
oFta svigtan<le, greps och fasthölls halmstrået; pcrio(lvis fram
komma förslager, hvilka, i brist på intresse och medel, oj för
anledde till annn.t än lapp,·crk. 

Man skull e kunnat tro, att riksdagsmajoritetens lamhet 
vid behandlingen af femte hufvurltitcln lH1cl e haft samma vor
kan på sjöofliccren som klorofonncring å patienten före opera
tion; mon sjöofficerons nervor v oro starka. I förtviftan till
grops visserligen unrler 18li0-talet on amputation med sjelfva 
kåren, som styckados i t\·fL delar, umlcr förutRiittniug att 
hvarjo del skulle bättre utveckla sig och verka till mera cffck
ti,·t gagn. AnstrLingningar gjordes Mvcn i detta syftemål, men 
ohitllbarheteu visade sig dock mycket snart efter tilltaget, och 
man fann [ör goclt plåstra ihop delarne, hvilket föranledde till 
ett och annat egendomligt förhållande. 

Under dc tider, då öfningsexpeditionerna voro få, måste 
s;jöoffieeren f0rsöka utbilda sig sjcU bäst han förmådde. En
dast ett fåtal kunde erhålla stipendier att gå i utländsk tjenst, 
h vilka ben'tknades för tro år; dessa stipendier v oro dock o till·· 
räckliga. Uudor kolora-åren användes kanonslupar till bevak
niugsfartyg vid de större kuststäderna, oeh å dessa kommen
derades officerare till chefer; tjenstgöringcll Yaraclc från isloss
ningen om Yåren till dess på höston is hindrade segelfarten, 
och voro dessa kornmenderingar mycket begärliga. Största an
talet ångbåtar å Göta kanal fördes af sjöoHiccmre, likaså åtskilliga 
tmgbiitar, som trniikera<Jc längs kusten. En del ofhcerare togo 
anställning å handelsHottans seglande fartyg såeom kaptener 
ollor styrmän; det hände till och mod att en och annan hade 
plats fur om masten, _]wilkct tlock snart förbjöds; med ett ord, 
alla me(lel bcgngnades för att ernå dc tre års tjenstgöring till 
sjös, som enligt gällande reglemente erfordrades för att kunna 
utuämnas till kaptensgraden. 

I slutet af 1830-talet sketlde en ansats till ökade öfnings
expcditioner med nyutnämnda sekuncllöjtnanter. 'rvänne kor
Ycttcr u tsämles under hösten på så kallade långresor, med 
syHemål att älven skydda handeln och visa flaggan. A lwar-
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dera af dessa kommenderades tolf af do yngste seknndlöjtnan
terna. Förutom chef och sekond var on prcmior1öjtnant, mot
svarande nu kapten, äfnm kommonderad och hade till ålig
ganc1e att under segli ng vara på däck alla .!mnd vakter. Di
mensionerna å dessa korvetter voro mycket begränsade. En 
hytt tilldelades tro; om1ast två hade sängplats i hytten, don 
tredje fick ligga i hängmnttan å trossbotten, der de äfven 
måste llafva en kista för klädesplagg, som ej rymdes i hytten. 
De till exercis kommenderade crhöllo endast två trocljedolar af 
elen för sjöo[f]cernro reglementerade sjöaf:lön i u go n. Med läka
ren och förvaltaron utgjorde således antalet i gunrummot l 7, 
hvilket antal under åtskilliga expeditioner ökades med två 
officerare vid annoen, hvilka erhållit nådig tillåtelse att med· 
följa, vanligen på skäl af sYag helsa. Detta förhållande upp
hörde dock af flere giltiga skäl efter få år. Öfriga besättnin
gen bestod af matroser, jungmän - förträHligt folk till väders 
-, 10 a 12 mariner, några skeppsgossar och resten båtsmän, 
h vilka i brist på öfning voro till största delen alldeles oerfarna på 
sjön. Endast matroser, jungmän, mariner och skeppsgossar voro 
af staten beklädda. Sekonclerna gjorde sig ett otroligt besvär med 
att ombord få tillverkade lämpliga plagg åt båtsmännen, så 
att de åtminstone till det yttre finge utseendet af sjöfolk. 
Kostnaderna härför bestriddes hufvudsakligast genom en inne
stående mindre del af naturaportionen. Uneler bårdt väder 
och sjögång voro de i allmänbet rätt bortkomna, så att ofti.ce
rarne fingo gifva en hand vid manövrerna, bala och kasta loss 
brassar m. m., men de gjorde detta med lif och lust, så att 
tjensten skulle gå som den borde. I fartygens hållning, disci
plin och öfningar ville man ej jornföra sig med andra örlogs
fartyg än dem inom engelska och franska marinerna. Svenska 
sjöofficerens ambition kunde icke då, och kan ej intill den dag, 
som i dag är, öfverträffas af någon nations sjöofficerare. 

Sedan de så kallade fjorton-huggame upphört, började 
öfningstågen oftare komma till stånd, och anslagen ökades; 
årligen utsändes ett fartyg till handelns skyddande och Hag
gans visande i främmande farvatten, en och annan gång en 
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eskader i hemlands farvatten; skolfartyg voro ute hvarjo som
mar. Vid Carlskrona station hade emellertid den förträffiiga 
skeppsgosseinstitutionen, med sina öfningar å briggarna, allt
jemt fortgått utan några som helst genomgripande förändrin
gar, i följd hvaraf ämnen till dugligt sjöfolk icke saknades, ej 
heller ämnen till de förträEtiigaste underofficerare. 

Behofvet för officeren att utanför vapnet söka erfarenhot 
af too· uti väsentlig o-rad· det förut nöd vänelibua SJ. ömansskar1et i"? '-' b ' 

förlorade i betydenhet i och med det märkliga skede, då ång-
kraften, som under tillen hunnit myndighetsåron, gjorde an
språk på att få fu llgöra siu värnpligt och sökte anställning 
vid sjövapnet. Formon å fartygen undergick till en början 
föga förändring, men manövreringen af dem hade blifvit obe
roende af vinden. 

Detta förhål lancle, äfvensom framsteg i artilleri, minvä
sonde m. m. , ställde mångsidigare kraf på sjöofficeren, h vadan 
till en början sjökrigsskolan inrättades. 

Från Danmark utsändes 1845 en fregatt på verldsomseg
liug. :Måhända inverkade den expeditionen till efterföljd , ty 
1851 afgiok fregatten Eugenie från Carlskrona på en anbefalld 
segling kring jorden. Denna i sitt slag första expoc1ition från 
Sverige åstadkom ett jubel inom flottans personal, ehuru en
dast ett litet antal kunde få deltaga i densamma. Eugonie var 
on så kallad 32-kanon-segelfrogatL, men byggd efter don store 
Chaprnans ritningar, seglade skarpt och styrde som on båt. 
Expeditionen varade jemnt två år. Vid utgåendet under hård 
storm i N ordsjön sprängdos en n\, som ersattes af en ny 
uti nors le hamn; detta var det enda rund bult, som förlorades 
under hela tiden. 

Denna likasom alla längre expeditioner ådagalade dessas 
ofantliga nytta såsom praktiska skolor för utbilclaudet af du
gancle yrkesfolk. Å fregatten utfördes alla öfningar väl och 
fort; skiftningar af svåra rår och stänger samt refningar gjor
des på otroligt kort tid; de 3G-puncliga kanonerna i sina fyra
rullu-lådor flögo till bords. Men elen värdefulla och stora nyt
tan består deri, att alle man ombord komma att känna sig 
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hemmastadda och belåtna inom relingarne, lära värdera farty
gets ocb materielens goda egenskaper, ökar deras ambition i 
täflan med andra och väcker medvetandet, att ]war och en gör 
gagn på sin plats, hvilket alstrar inom hvarje bröst sjelfblnsla 
och mod . Hvillm föränuringar krigsmaterielon i.in må un<lergå, 
och hvilka kunskapsmått nya vapenöfningar än må kräha, så 
kan dock med allt detta, det åsyftade målet, nemligen seger i 
stridens stun<1, svårligen vinnas utan det sanna modet. 

När hvarj e fartygsbesättning är så öharl , kan en befäl 
hafvare, då allt är planlngdt, med tillfärsigt gifva rleu allbe
kanta signalen, so m af ingen kan missförstås: »landet väutar, 
att h var man gör sin pllgt ». 

Senare decenniers jättesteg i all krigsmateriels danande 
äro här väl bekanta. 

J\1ina få ord hafva endast haft till mål att framhålla, huru
som svenska sjöofficerare under alla förhållanrlen, ogynnsam-· 
ma eller gynnsamma, alltid med lika oförtrutet intresse verkat 
till vapnets fromma i alla rigtningar, och derigenom aldrig 
förverkat den främsta egenskapen hos örlogsmannen. 
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