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Till Chapmans-minnet
den 9 september 1921.
Vidmakthållan dei aY minnet av en stor pers onlighet är
ingalunda belydclselösl. Det sporrar efterföljande generationer
till fort salt arbete i föregångsman nens spår. Hans framgångar verka eggande, hans arhetsrcsullat grundläggande för
vidare utveckling. Där minnet ej vårdas, dör lätt intresset
för gärningen.
Flottans m~in hava alltid hållit namnet Fredrik Henrik
af Chapman högt i ära och särskilt oss skeppsbyggare har det
ingivit den Yördnad, som ett kärl eksfullt och av snille präglat
arbete framkallar . Och av så(h\nt arbete yar Chapmans långa
levnad fylld. Han är den man, som i vårt land varit den
främste på skeppsbyggeri els område. Förut ett hantverk,
höj des del av honom till en på vetenskapliga beräkningar
grundad konst.
Ch apman synes genom arv och anlag yarit för ut bestämd
för sin blivande bana. lVIorfaclern var den engelske skeppsbyggmästaren \ V. Colson och fad ern hade alltifrån sin u ngdom ägnat sig :H sjölivei. Han var bl. a. med på engelska
flottan då Gibrallar togs från spanjorerna och gjorde sedan
beständi gt tj änst till sjöss. I svensk tj ~ins t inträdde han år
1716, då han kom till Siralsund och Karl XII antog honom
som Capitaine i sin örlogsflotta. Han blev sedermera holmmajor i Göteborg, och var sålunda fästad till kronans yarv
där städes.
Tid~kri(t i Sjöväse;1clet .
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Hos sonen Fredrik Henrik, som föddes i Göteb 01 ·g den !l
september 1721 , röjdes redan i barnaåren d c anlag, solll han
sedan skulle på ett så lysande sätl nlYcclda och tillgod o<>iir·
<l.
h
Å en av honom utförd fartygsritni ng finnes följan de p{\s krift
tydligen ..gjord av hans egen hand: "Ritad il r 1731 dfl .·1•1.. , (•_ 1r'
10 år gammal". Ehuru sjä lvfall et intet eget konslru klionsarbele, visar dock ritningen en förvåna nd e tidig ulveelding.
Under ynglingaåre n, fram till 20 -å rs åldern, arbetade han
dels på kronans Yarv i Gölehorg, dels på enshilda varv i
Stockholm, och så stort förtroende ingav han, all han redan
som 19-årig, å ett varv vid Göta ~ilv, några mil från Giikhorg,
fick på eget ansvar bygga cll fartyg, en spaniefarar e.
År 1741 reste han till Lonelon och m·belad e på vanl'n
vid Thames under två å r s tid som skeppslimm erman f'iir ,1 1i
11tvidga den praktiska erfarenhet i sitt yrke, utan viLken dl'
teoretiska kunskaper han sedermera inh~imlade skulle varit
av föga värde. Denna resa mö j iiggjordes ekonomisk l genom
den inkomst hans tidigare arbete inbringat honom , viikel vi,.,ar
en sida i hans natur, som förtjänar alt bevaras.
Efter dessa första läroår i utlandet återvände han til l
Göteborg, där han som delägare med handelsman nen Pclll'r
Samuelsson Bagge anlade ett skeppsvarv, varest han hl. a .
hade reparatione rna av Oslindisl<a Kompaniets farty g pa
~n

entreprenad .
Sitt mål att genom teoretiska och praktiska studier fullända sin utbildning inom sitt y rke, för vilket han kände en
innerlig håg, höll han ihärdigt fast vid. Han försålde si n
andel i varvet, och de medel han sålunda crhöil beredde honPill
en ulväg att fullfölja detta mål. Åren 1750-5 2 finna vi honom
så i Stockholm, denna gång för alt iigna sig åt studiet av
matematik, i vilken velenskap han undervisade s av d en för
sina arbeten på detta område bekante friherre Fredrik Palm quist. Dessa studier fullföljd e han i England , där han stuclcrade matematik för professorn vid Royal Academy i vVoolwich, Thomas Simpson, som givit sitt namn åt den för fartygskonstru ktörer välbekanta "Simpsonsk a regeln". Han ägnade sig d~ireftcr åt besök vid dc engelska örlogsvarve n för all
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få l<~~innedom om av engclsmånn cn använda hyggnadss~i t l och
för alt få ritningar till deras fartyg. Hans avsikt yar atl sedan
begiva sig lill London för att studera experiment al fysik för
King, men delta omintetgjor des genom att han arresterade s
av cngclslw regeringen, som misstånkte honom på grund av
de r itningar och p::~pper han samlat och vilka nu bcslagtogos .
Först efler att hava su ttit en månad i a r rest lyckades han
återfå frih eten. Från svens! a legationens sida synes intet
blivit gjorl för att förhji.ilpa honom härlill. Även si na ritningar lyckades han alt få tillbaka genom att frankt förklara
att han i annal f::\11 säke rligen skulle skatl'a sig andra av

samma slag.
Han fullföljde nu sin plan att studera fysik. I London
lärde han sig även konsten att gravera i koppar.
Kom så en Lids Yistelse i Holland och Frankrike för
studi er av skeppsvarv och farlygsbygg nader. Han lyckades
utverka aLL i Brest få övervara byggandel från början till slut
1
av ett 60-lwnonsk epp och hår tillbringade han l / 2 år. Därefter återYiinde han till England, där han blev erbjuden en
god befattning i engelska flottan, vilken han sjålv säger sig
skolat antaga om ej samtidigt Lord \Vinchestcr , som er b j u dit
honom ansliiJlning en, blivit entledigad från sin tjänst. En
tillfäll ighel sålunda alt han blev återbördad till Sverige.
Efter all hava anlänt liil S tockholm, blev han år 1757 utnämnd till undcrskcppshyggm~i sta re vid örlogsf lottan, och fick
sålunda ett arhclsfält, där hans begåvning Jmncle göra s ig gälland e och som han sedermera icke himnade. I-Ian erhöll först
i upp drag alt omedelbart av resa till F inland och Ves lerbotten
för att besiktiga skogarna där; efter fullgörande härav återvände han till Stockholm.
På då varande generalmaj oren, setlermera fältmarskal ken
Augustin Ehrensvärd s föranslallan de kommender ades han till
svenska Pommern u nd cr då pågående krig för att bygga
smärre krigsfartyg, s~irskill avsedda för operationer i Friselles
Hafl'. Från ör logsflottan överflyttade s han därvid till armens
flo t ta.
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Efter krigets slut återvände han till SYerige, och fit \ av
E hrensvärd i uppdrag all föreslå fartyg, som voro Him pl'ga
för finska skärgården. Ehrensvärds tanke, sJ,~irgårdsf!otlan,
bl ev så av Chapman konslrul,tivt utformad, och de fiirhoppningar ma11 fäst vid denna flott a svekos icke. I Sveaborg 1 ,·k
Chapman nu sin verksa mbet förlagd, och dä r byggd,, han L'n
d el fartyg för skärgårdsfö rsvaret samt uppgjord e r ilning ~;r till
Y~lrvs- och verksladsanliiggningar därstädes.
Här utförde han äve n en del artillerisliska för sök i msiq
all utröna i vad m ån hiimmandet av kanonens r ekyl im rl<ade på sk ot tvidden.
öve rskeppsbyggmästare vid armens flolta å r 176--1-, kallades han samma år atl i Karlskrona d eltaga i den "Ccrlcdcp utalion" som fålt i uppdrag att överlägga om huru man
skulle göra örlogsskeppen fullkomligare och bättre, och SL'dl rmera deltog han i den kommi!te, som under Gustaf II f:.,;
första regeringsår tillsalls i samma syfte. Av honom fra mlagda förslag blcvo an tagna och resulterade bl. a. i bygg::md< t
under åren 177 4-76 av skeppen Adolph Fredrik och Fred nk
Adolph om respektive 70 och 60 kanoner . Det sistnämnda
provseglades av honom själv i Karlskrona för alt han dänitl
skulle kunna göra iaktta gelser över vilka förbättringar, som
kunde erfordras, och inlwmma med härav föranledda fö rsl a;-;.
Dessa förslag fick han sedermera framlägga inför konu ngen
i konseljen; de vunno d är bifall och anbefalldes till cfterriittelse. Det var huvudsakligen på hans inrådan som en pl an fiir
flottans n ybyggnader faslslälldcs, gående uL på att undvi ka de
slora dyrbara reparationerna av gamla fartyg, att anv~ind a hesparingarna, som så uppkommo, till nybyggna d, och att u'döma de fartyg, som voro för dyra i reparation.
Missnöj e med organisationen ell er, som han själv yttrar,
"den orimliga inrättningen" vid varvet på Sveaborg liksom
ock vid kronans varv i Sverige, där man enligt han s {tsild
arbetade för dyrt, hade år 1768 föranlett honom al l söka aYskccl. Man hade dock tydligen svårt att u ndvara hans tjiin sle l'
ly han fick i s tället för avsked tillslån<l att med bibehållande a'
lön ho i Slodd10lm m ed åligga nde att ularheta ritningar för ar-
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·
1ncns
·fiolla< s fartyg. Han ingi ck här som delägare ..i Djuro
gårclsvarvet, varest p å entreprenad byggdes flere skargards·
fartyg .
o
,
o
.. , l ·
Under denna tid återupplog han pa Lanugarc1sgaru c sma
i Sveaborg påbörjade skjutförsök med kanoner.
På Djurgårdsvarvet påb örjades även byggandet av ka.1onslu[)ar,
yilka h a n d emonstr erade på Värtan, då K on ungen
1
er sonligen kom ombord , varefter, enligt hans egen beskrivP_
cr "J"ag
med sitmen r odde och sköt, for till lands, lad e ut
nu1 b>
<
landgången, gjorde hmdsligning m ed kanonen, avancerade
och sköt under h ela tiden, därpå retirerade och sköt till kanonen stod på sitt ställe i s lupen , och slutade allt därm ed a tt
Konungen utnämnde mig lill överstc-Lieutcnant" . D c tla var
år 1776.
I{onn ngcn tungicks m ed vitt omfattande planer för örlogsflottans nybyggnad och vände sig till Chapman för deras förverldigande. Be tecknande för dåtida förhållanden är vad
Chapman själv skriver härom. "Konungen unelerrättad e mig
0111 att han ville hava en ny örlogsflotta, emedan den gamla
var otillräcklig och atl minst behövdes 15 nya linie skcpp, 12
större fr egatter samt el mindre, och som Konungen ville hava
dem snarl färdiga, så befallde han mig tänka därpå, vilket
jag gjorde och utarbetade e fter 14 dagar en plan alt bygga
3 linieskepp och 3 stora fregatter om året, då jag först hade
e tt år att anskan·a nödiga materialier. Nya ritningar gjordes
så fort jag hann, vare fte r byggdes 10 linieskcpp och 10 frega tter."
Chapmans tanke var att man i ställe t för de förutvarande
tu nga skeppen skulle bygga fl ere mindre och lätlmanövrerliga.
Han synes emellertid vid d e nna tid mött ringa förslåe/se hos
dc ledande i flottan . Dc anså go honom visserligen skicklig
i vad so1n rörde hanclclsfl ollan, men underskattade honom då
det gällde örlogsflottans konslrukton. Han belrakJades med
misstro och motarbetades; rtc rc försök gjordes även att ruhba
det förtroende han ägde h os Konungen, försök som ej alltid
förestav ades a\' oegennytta, och som ej heller lyckades. Men
h ans p laner fingo en \'arm förcspr{tl<are i generalmajoren, seL
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·l
då dc 17.';()
dennera gt·ncrai-amira lcn Henrik ~,f
· 11Liand· TrolleCh·l]
vilken
ay
,
lades i den då tillsalta certkommiltC:n
~ ' lllJan
,.
~ivca va r medlem. l\ o nun1.1.
· 1,.1 1·ri
:::, ~t· vc 1·1 1·
. . ·si"
1 1...or
~
. . ,·en intresserad"
dessa planer, särskilt med tanke p:l den snabbh el Yarm t>d l'lottans nybyggnad enligt dessa borde kunna verl\slällas. cL'ri kommittens betä nkande föredrogs i konseljen ocb fiirsia~l'l
även gående ul på atl de nya fartygen skullt: bygga s en.]i .. ;
"
Chapmans ritningar, stadfästes.
Chapman mollog år 1781 i juni månad såsom "arhl'lsdirektör" överinseendet av skeppsbyggeri - och husbyggnadsdetaljerna vid Karlskrona örlogsvarv, vilket följand e år utsträcktes att omfatta även fartygens tackling och artill eri, vilk et de ss förinnan omhänderhade s av dåvarande yarv samiral
Tersmedcn. Till denna anordning synes hava bidragit en Inspektion av varvet, som gjordes av riksrådet Karl Sparre dels
Yid Konungens besök i Karlskrona 1776, dels påföljande ·u·,
och varvid skarpa omdömen riktades mot varvets skiitsel, :t\
'ilka ej endast Tero,mcden ulan även skeppshyggmi.i slaren
Shcldon lyckes fått sin beskiirda del.
Här började nu Chapman cll rastlöst arbete för all k unnu
utföra dc planerade omfattande nybyggnadern a. Yarn·t !Ilvidgades, förråd och verkstäder nybyggeles elle-r utökades,
flollbro, brobänkar och två nya stapelbäddar byggdes, yarförulom en mängd smärre byggnadsarbet en verkställdes för
alt sätta varvet i stånd atl bättre fy ll a sin uppgift. Under
allt de l ta pågick skcppsbyggand el, ehuru ännu ej i de n nisträckning som han p lanerat. Ä ven så samlades matcrial ier i
och för elen stora planens förverkligande . Och det var inga
småsaker som behövdes. Sålunda fingo kron ans egna sk o!-,.11'
enelast delta år släppa till ej mindre än 4,400 kullikm eter ('kvirke, samt annat virke i proportion härtill.
År 1783, viikel år Chapman hlC'v yarvsamiral, ln1ndc, sasom tänl<l var, den stora nybyggnadspl anens förverkligande
påbörjas, och den fullfö ljdes under ett febrilt m·betc un der
de närmaste åren. Till och med 1785 byggdes och sj ösall s
sålunda årligen 3 :ne GO-kanonskepp och 3 :nc 40-kanonfrcgalter. Det var en vcrldig och planmässigt h ed riYen fahrika-
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tion av fartyg . Och under denna tid pågick även uppförandet
av nya h us, mönstersalen, mod ellkammarcn, ekipage- och kons truk t i onschcfcn~as ämbetslokaler m. fl.
Chapman var icke endast en skicklig konslruldör, ulan
ä ve n en mycl<ct driftig a r betsledare. För att påskynda arbeten a am·ändc han något molsvarande nutida ackord, varvid
är att märka, all han började med att av egna medel utbetal a ac kordsvinslen eller "d iseretioner", som det kall ades,
em edan han fann ett "innerligt nöje därav, när arbetet går
fort och väl".
E n sådan arbetsprestatio n, som dessa år gjordes, hade nog
ej va ri t möjlig uneler den tunga hand, som nutida formalism
1ägger på den enskilde tjänstemannen s handlingskraf t. Mann en , som skulle göra det, fick den befogen het han därtill behövd e.
Man må här besinna atl Chapman vid denna tid redan
pa ssera t GO-årsåldern, vilket visar en i sanning förvånande
spänstigh et.
Som varvsamira l kvarstod han i 10 år. Viktiga rön och
u ppfinni ngar inom skeppsbyggeri et hade därunder t illgoclogjorts flollan, och Yicl varvet hade en mångfa ld nyttiga anläggningar blivit utförda. År 1793 begärde och er hö ll h an
tjän s tfr ihel med bibehållande av alla förmåner, mot det all
han all t fortfara n de s k u ll e u tarbeta nödiga ritning ar för flottorna. Någon verklig tj änstfrihel synes sål unda icke b livit av
fö r de n då 72-årige mannen.
Det arbete han dittills nedlagt i flottans tjänst med utarn
beta de av l\Onslru ktioner för fartygen, tillsynen och leclnl.n gen av deras byggnad och utrustning, såväl som av varvets u tvidgning och islånds~iltning, ett arbete i sig själv betungande nog, ha r icke hindrat honom alt vid sidan därav
idka vetenskapliga forskningar och att i publikationer giva
sin samt id del av de cl~irvid vunna rönen.
Ar 1775 fullbordades och utkom själva avhandlingen till
h a n s stora verk "Arcbilcctura Navalis l\Jercatoria", till viikel
h an redan 17GG- 68 utarhctal och utgivit ritningar och plan-sch er över alla slags handelsskepp.

.
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Betecknande för den ståndpunkt skeppsbyggnadskonslen
slått pa före Chapmans banbrytande arbete på omrad( l iir
följande utdrag ur hans företal till denna " Tractat om skeppsbyggeriet", som avhandlingen heter:
"Det p lägar så tillgå uti skeppsbyggnad, att man bjudc-r
Lill den ena gången cflcr den andra, var och en efte r den
insikt han äger, att förbi.illra skeppens skapnad: nbiml igen <la
man byggt ett skepp, och sedan det .blivit förs ökt oc h befunnet äga en eller annan elak kvaiitet, har man vid byggn, den
av ett annat, efter bästa begrepp så ändrat skapnad en att
det icke skulle få e lt dylikt fel; men det har som oftast, eller
nästan merendels, icke bättre lyckats, än att det nya skeppet
därigenom fått elt annat fel; ja, det har även hänt, att d d
senare skeppet fått samma fel i högre grad än det förr a skeppet; och man har icke med visshet vetat om dessa fel hiir·rörde utav skepp ets skapnad, eller av någon annan obe k,111 t
omständighet.
.l\fan kan hi.irav tinmt , atl skepp byggas med bii llrc,
eller sämre kvaliteter, mer av en slump, än genom en
säker föresa ts; och atl i följd därav, så länge man icke
äger annan grund i kunskapen att bygga skepp efter, ii n
blotta försök och erfarenhet, så kunna skepp i alimänhet icke
få en tillbörlig fullkomlighet utöver den de nu för tiden iiga.
Det bliver för den skull nödigt alt utröna vad det iir,
som sk all bringa denna kunskap till mera fullkomli ghet."
Chapman gjorde rönen och braide denna kunskap till
mera fu llkomlighet.
Han insåg klart att, därest skeppsbyggnad~konslen skulle
kunna fullkomnas, det var nödvändigt alt uppställa teorier,
varigenom man i förväg skulle kunna noga beräkna de data
för fartyget, som fordrades för att giva detsamma dc önskade
egensJ,aperna, i stäl let för all överlämna detta ål ctl liis t
bedömande på grund av föregående erfarenhet. Därtill
var enligt hans mening ell fartyg alltför dyrbarl. l\lcn han
insåg oc-kså svårigheterna då del gällde ett så kompli cl'r·tl
problem, som rönle inflytande av så många ol ika omsl iindJ!.(-
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beler. Det yar clärför sa mycket nödvändig<ll"e atl, såsom
Chapman gjorde, sys lcmaliskt och grundligl analysera allting.
Andra avhandlingar av hans hand äro Om siillel ott finna
segelarean till lznieskepfl ( ·1 7!)3), samt, till Kungl. Vclcnskapsalwdemicn. avgivna, Rön 0111 årors J.:on slruf..:tion ( 17ö8), Om
sättet alt finna beli.i.r;enhe!en av ett skepps ccnlrw11 grauitalis
i höjden då det är liggande på vattnet (1787) och Fysiska r ön
om det motstånd kropf1Cll' lida som ( iiras rätt fram genom uatlnet (1795).
I dessa avhandlingar h a r ban sålunda b ehandlat lrc av
de viklig3.Sle sidorna av sl-;cppsbyggnadskonslcn: fmmdrivningsmedlct, stabiliteten och motståndet.
Den sist nämnda avhandlingen grundades på ett slorl
antal modellförsök (öYer ~.000), som Chapman år 179.f vcrJ,_
ställ de i en av ljocka plankor förfärdigad reservoir, vilken fylldes med vatten, vari l< roppar av olika form fram fiircles , och
varvid deras motstånd u l rönl es . Chapman tillämpad e således
r edan det system för utrönande av fartygs motstånd, som num er a är i ailmänt bruk, men vartill här i landel i.iunu saknas
den nödvändiga för u tsi.i ttni n gen : en modellfö rsö kslan k. Dessa
försök , som han utförd e på sin egendom Sk ~irva utanför
Karlskrona, hava givil upphov till hans kända konstruktionsmetod rela:mtionsmetoclen, vilken dock av honom sj~ilv seder··
mera utdömdes. Den av honom tidigare uttänkla pamboliska
ko nstruktionsmetoden d~ircmot ii r ännu i clag den, som till
sina grundprinciper tillämpas.
År 180ö utgav han Teoretisk avhandling att giva åt lin'icskep p d eras rätta siarlek oclz form , likaledes för (regalier och
mindre bevärade fartyg, och ännu så scnl som 1808, således
vid 87 års ålder, hade han under arbete en ny teori för h andelsfar tyg, - e ll a r bete som, n~ira fullbordat, avbröts genom
hans död.
Chapman s mångsidiga begåvni ng nöjde sig icke med al t
söka behärska enbart sji.ilva fartygskonstruktionen . Fartyget,
m ed allt vad därtill hör, skulle vara ett ändamå let bäsl motsvarande harmoniskt hell , och därför slrävadc han efter
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all tiven vinna kunskap i allt, som kunde inverka på kon slru].;_
lionen.
Som vi sett ~ignad e han sig sålunda även [Il artil leriet
vars konstruktion, uppsl ~illning och handhavand e iir sa lic~
s tämmande för far tyget s konstruktion. Hans regel Yar att
fa rtygel ~kulle ko n strueras eflcr l\anoncn, icke lvärlom . \'apnet och dess effektiva ulnyllj ande var målet, fartyg et medlet.
Han ågnade därför nrlillericl ett ingående studium och u larhctadc c tl bcstyckningssys lc m , som åvcn fann sin till ~imp ning
i flotlan. Han utgav iiven en avhandling, grundcul på (iirsii/,
oti giva kanoner den utvändiga form att dera~ slyrka JHI 11lla
sliillen är svarande m o t krutels sprängande kraft.
Vid sina sjöresor mellan Stockholm och Sveaborg b eg,Jgnade han alltid tillfället att se sig om i skärgå rden och Jand stiga på holmarna, v:Jrigenom ha n kom till klarare u ppfattHing om vilka fartygsty pc r, som borde nyttjas i sl.;iirgardskrigcl. Detta gav honom även anledning atl skriya en aYIland li ng om .sättet varp å man borde (öra krig i fin:,k a sklll"yården jämte Ileskrivning p å de fartyg, som chrvid borde
i fråga komma.
P å fc.rlygen s orname ntal a utsmyckning nedlade Chap mctn
myck en omsorg. Han var otvivelaktigt konstnärligt begtnad
och a\' hans hand finnas en mångfa ld vackra ritni ngar oeh
ski sse r som visa dctla . Del fullhorclacl e verket slaJil e frmnstt\
som en prydnad; det vackra Ii niespelet komplette rades d~irfö r
mccl ornament, så avviigda all de höjde, ej förlog intryck et
av fartygets form. I amiraliletsbildhuggaren Törnström hade
han en skick lig och för s tå end e verkståHare h~irav .
!\fånga y ttre utmärl< els c r kommo Chapman lill del. Han
hlcv upphöjd i adligt s tånd, b lev vic e amiral, kommendör med
s tora korsel av \Vasaord e n, ledamol av Vetenskap sa k adem ien
sam t hedersledamot av J{rigsvctcnskapsakadcmien, Akadem in
fö r de fria konsterna och örlogsmannasällskapc l. Ar 17H!I
lät He rtig Karl uppresa el l av Törnström ulfört monll l1ll'l1t
över honom i modellsalen i Karlskrona.
Chapman arhclad c o förl rul ('l änf!a till slutet. Plöts ligt
e n dag, berättas del, avbrö t lwn sitt arbet e och börj ade liigga
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allt i ord ning i arbetsrummet - hans arbete var slt:L Han
lät hämla en präst, samlalade hinge i enrum med denne och
,
·a få dab<>ar därefter v:J r han död. Detla var d en 19 a ugu sti
nao61
308
och på AugenJms vackra kyrkogård reddes hans grav.
1
Det var en märldig bana som då fi c k si n avslutning.
Då man tager e n öv er blic k av vad Chapman verkat und er olik a
)e ri odcr i sill liv kan man ej undgå att fästa sig vid hurusom
~ ans skaparekraft först vid relativt hög ålder fi ck sina s tarkaste uttryck. Hans liv gör i delta avseende intryc k av att
hava gått i ett slä ndigl crescendo. Han var några och 50 år
då han ul gay sin avhandling Tractat om skeppsbyggeriet. D et
var vid GO- G5 års ålder som han utvec klade en sådan intensiv
verksamh el i Karlskrona. Flcrlalel av hans avhandlingar äro
skrivna efter 70 -års åldern, liksom ock hans experiment om
fa rtygs motstånd härled a sig från denna lid , oeh ännu vid
87 år sysslade han m ed ve lenskapligt författar csl<ap.
Hans vitalitet log sig ä ve n sådana uttryck som all han
vid 82 års ålder provseglade det efter hans relaxalionsmetorl
för st byggda segelfartyget, 40-kanonfregattcn af Chapman.
Del fordras ett ej vanligt m å tt av spänstigh e t till kropp
och själ för att prestera något elylikt och d en na s pä n stighet
ägd e han också. Han h:Jd e en god h ~i lsa och en s tark och vig
kropp saml, ej minst betydelsefullt, ett glall lynne. Han förd e
ett måttligt levnadssäll och m·helade mycke t. Kärleken till
arbetet var ell utm~irkande d rag hos honom och röjde s i hans
verk Som människa var han oegenn ytti g, själv s lä ndig och
rätt skalfens, i umgänge ssål le t vånlig och öp p en. Han vnr en
sann fosterlandsv~in , som städse hade land ets Y~il fö r ögon en.
Sk rh·e t som en gård av vördnad för en stor p e rsonlighet.

1

Karlskrona i september 192 1.

S. Prwli.

-

öJ4 -

Ett och annat om de Chapmanska
örlogsskeppen.
Av ledamoten Ern:;l Holmb!'r[J .

Första gången Fredrik Henri k af Chapman, vars :wo .
årsminne nyligen firats inom de marina kretsarna , på g rund
av ofl"enlligl uppdrag kom ti ll Karlskrona, synes hava v: ri l
177{) på sommaren, då han av Kungl. Maj :l beordrats aLl j iimle
varv s kon lerami ralen Ca rl Gustaf Grubbe (t 1783) gå om bord
på GO -kanonskeppe t P r ins F redrik Adolf, som då skull e ulga
på en exercisexpedit ion åt Östersjön. Emedan detta fa rtvv
var det första av den nya certen, och som såclanl skull e tjii;u~
som modell vid kommande sl<cppsbygge, var det tydligtvi s a \·
störsla vikt, att en grundlig unelersöknin g av d ess egenskaper
gj ordes under de nna provsegling för alt få evcnluclla fel och
b ri sler rättade. I och för kadetter nas e"·c rcis m edföljd e ocksa
kaplen Erik af Klint, som i sin rapport avgav det uU ålandrl,
aU " skeppet manövrera de ganska kvickl". Del byggele s p t
L in dholmen i Ka rl skrona under ledning av övc r skepp sbyg~; ·
m~islarcn Harald Soh lberg q 1777) och lopp av slapeln 177!.
Alt dc av Chapman konstru erade ö rl ogsskeppen väl hcstodo provet i j ~imför e l sc mc<l sina föregångare av Sheldonsk:t
byggnadslypen , vitsordas uti samtliga från provseglingarn a avgivna rapporter. Sålunda heter de l uti den av chefen f()r
1781 års ncntra!itctsesk ader, konte ramiralen Grubbe avgi yn,t
unde rcl . b erättelsen: "vid besegli n gen av ö rlogsskcppel Gu sl.d"
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III (som s. å. lopp ay stapel n) har detla skepp hefunnils äg a
all a dc egc ns l,ap r, som, vad seglingen och manöyreringc n
angår , av eLl gott örlogssl<epp v~intas kan, och ÖYerlr~ifTar därutinn an a lla dc iiYriga skeppen i eskadern. örlogssl<eppd
Konung Adolf Fredrik (byggl 1775 av Gilbert Sheldon i Karlskrona) segla r ej fyl les t så viii som "Konung Gustaf", men
](onuner dock efter elen fö rän dring, som dess tackling, sedan
det år 17 79 var till sjöss, undcrgMI, närmasl i likhel med
det förra och iir verkligen i alla delar e ll av Eder s Kungl.
.Maj :ts bästa örlogssk epp ej mindre i a nse ende till seglingen
och manö-vrer ingen iin clefcn sionen. Elj cs l hava d c övriga
skepp en vid provseglingen fö rekomm it varamlra i följande
ordning, niimligen näsl Kon ung Adolf Fredr ik örlogssk. Prins
Carl, därnä st \\'asa, So fia-Magd alcna, Göta-Lejon, Hertig F er dina nd, Prins Fredrik Adolf och Fredricus H.cx. Alla dessa
skepp beh å lla i anseende till godheten, ut see nd et och deras
verkliga egensiwp er företrädel fram för alla de främmande
örlogsskepp ej mindre dc ryska än de engelska och danska,
som jag under denna expedition blivit varse, vilket även d en
engelske vice-amiralen Parker, då h an i F leckerö besåg Ed er s
Maj: l s eskader, intygade, med yttrandet, att det vore en eskader, sammansalt av de vackraste skepp någon kunde önska
sig; i synnerh et lyckte ej mindre han än dan skarna ganska
mycket om sk . \Vasa i anseende till dess syåra bestyckning
och batteri, mot Ya d det för ögat visar". Della senare GOkanonskcpp, som 1778 lopp a y stapeln, byggt av Sheldon efler
Chapmans ritning, provseglades 1779 vid elen d ä uneler storamiralen s eget höga heE\l sammandragn a neutralitc ls-cskaclern,
då Chapman själv var ombord jämte majoren Erik af Klint
och skeppsbyggmä staren Pousctte. Chef var kont eramiral
Grubbe. \Vasa så ldes 180-J för 50,000 Hclr till Ostindiska
Kompanie t.
Enligt ett Kungl. Brev av d en 3 augusti 1781 skulle tvenne
.iakter byggas i Karlskrona, den ena f öi" Konungens egen räkning, och den andra för Herlig Carl i egenskap av Stor-amiral.
Om Kungl. jaklen Amadis avgiver kap len Fredrik v. \Valden
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(t 11'\ i H) från Slackholm den () scplemher 178:l följand e ; appo rt till Chapman: "l\1in nådige överste! Aldrig ha r •l. aut"> Sl'"
.
lat med yppare farlyg än Amadis. l\Iecl haly slorm gick · a,,.
1 h
lill sjöss och nödgade.-; mol aflonen 10\·era med 2 l'l' Y i slorseglct, vilket gick kapibll. Al la de seglare jag sag, seglade
jag f'örhi och p å Lvcnne dygn var jag vid Dalarii, pa + dygn
i ~lockhoi1J, allt inomskiirs, varvid nätterna pa ssc'l'<Hk'; till
a nkars. Kom så lill Slack holm kl. ' /, 4 på c. m. m andags
morgon, då H. :\Iaj :t genast kom ombord uti en lit en j ulL-,
elen han själv styrde ; lycldc mycket om fartygel oc h segladt•
följande dagen med del. Onsdagen for H. !\la j: l landviigen
ti ll staden, efter del var nog slillt, och jag fick befalln ing atl
se gla - fick en liten bris och kom före Konungen till st aden.
I nalllärer Kungl. Maj : l ligga ombord och seglar i m orgon til l
Drottningholm. .Takll'n är slyv och äger för övrigt alla goda
egenskaper. Jag har blivit befalld att bliva vid jaklen lillsviclare, men hoppas snarl slippa. [ går gick döpe lseakten l"ö r
sig, och i dag lyckönskningar."
Dc efter Chapm::ms konstruktion nyhyggda li:tlla fr e:.pt tcrna viiekte allmän beundran. Då fregatlen Bellona j iimtc
C\0-kanonskcppet Gustaf Adolf 1782 gått av stapeln, sedan dc
inom -t månaders tid blivil färdigbyggda, fick general-am iralen
Henrik af Troile motLaga en synnerligen nådig skrivelse frå n
Konungen, dat. Gripsholm den 15 november 1782. Det heter
häri: "'den drii't, varmed arbetet vid örlogsflottans skeppsvarv numera fortsättes, tillskriva Wi ej mindre eder egen tillsyn än översten af Chapmans nit och insikter och hava \\'i
av bägge edert bemödande städse förväntat vår örlogsfl ottas
säkra tillväxt. \Vi uppdraga ock eder att för översten a f
Chapman förklara vårt synnerliga, n ådiga yäJbchag, vanned
\Vi anse dess ådagalagda utmärkta flit vid m·helet och dess
hedrande tillgivenhet för Yår tjänst".
Om fregatten Bellona skriver Jonas Lidströmer från
Göteborg den 1G augus ti 1784: "lördags afton an lände vi hit,
seelan vi uneler vägen som hastigast passerat Helsingör. Det
tyckes, som om vi bl evo tagna för spioner, eftersom va kten
l")-

där gav så mycken uppmärksamhet på oss. F re g a Ilen be,J .. s hiii· av var man och, ·jiimförd med den ryska, blir hon
Uih 1 •1
en sol mot en förm örk a d måne" . Enligt en <W k aptenen Peter
Salomon Gyllenskepp (t 17~\:l tinder fångenskap i Pelerslmrg)
!78ö avgiven rapporl "~;eglaclc och styrde fregallen exlra··
ord in ärt v~1l". Fregat t ens vackra saga slutade 180\:l, då den
under befäl av maj or J 0han Axel LagcrLj el k e ( ·j 182e ) s trac>
clade vid öregrund och blev vrak.
Sommaren l 786 gj orde frcgallcn Dicma proyscgling under beEil av major Puke, so m under hårt yäder varil i tillfälle att pröva hennes "ypperliga egenskaper". Samma å r
gjord e fregatten en am l:assad-cx.pcdi l i on till 1\Iarocko. Om
sin ankoms l till Dow er ra pporlcrade chef en ÖYcrslclöj lnanlen
Harald Christiernin den 30 oktober. Sanuna dag Iyfle fregatten ankar och anhindc till Lissabon den 4 november, "en
resa, som nppväckl all as förundran ej mindre i anseende lill
dess skyndsamhet än som bevis på denna fl·egalls utmärkta
egenskaper". Sckonllen kaplen Axel v. Horn rapporterar från
Tangcrs redd den 14 april 17';)7, att "fregatten med b~is t a
vind , fr isk kultje, gjorde 1:3 [t U knop. Utav alla seg lare,
som vi sel t - c :a 150 stycken- , vilka alla seglat med oss,
har ingen kunnat följa, va r ken bidevind eller fördevind, ulan
större delen på 3 limmars tid blivit injagade och på 3 timmars tid åter ur sikte, endast del blåser bra, ty den tål mycket
vind". Den slopades 1802 .
Om fregatten Venus, som 1783 lopp av s tapeln, och 178G
und er befäl av kapten Adolf Ulrik Sheldon (t 17\:lö) avgick
till Göteborg för att tillhöra s tationen därstiides, rapporterar
Shelclon från i'\ya varvet, alt han den 4 juli avseglat från Helsingör och samma dag på aftonen ankrat inom Älfsborgs fästning. "Fregatten seglar och i synnerhet styr läll och väl.
Efter pejling passerade ja g med 3 streck i seglen 15 mil på
6 timm ar." Han omnämner ~iven i sin rapport, alt danske
kronprinsen vid sin landstigning i Helsingborg "uppehöll sig
Ined flera nådiga förfrågningar rörande denna vackra fr ega tt".
Pregattens sis la öden blcvo sorgliga. Inja gad i l\ ristiania-
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fjorden a v lYennc ryslu1 örlogssl,epp bleY den ay chden llltjor
1\Tagnus Hansson (i- 1830) ulan n~tgot allYarligl molst nnd ·i,l'rhin111ad åt rys sarna , då hela hcsättningen togs till f<tnga .
Ha nsson blev för detta "sill felaktiga och bro ttsliga f•,rhallancle" av krigsrätten diim d till döden, men pardonerade s ltH' d
förlust av sin tjänst.
Även fregatten Mincrua, som 1783 lämnade stapl'l ilii<ldt·n,
sk ulle gå sitt olycksöd e till mötes. Den uppbr ann niimligt•n
pli Karlskronfl. redd 1789 på grund av -vådeld under d<> ss d" trwering. Yrake l dre\' ned moL Basareholmen, där el d :.;j"nk.
Chef tt d ensamma Yar m ajoren Hans i\Iarlin Rock (t 1~-t l i) .
Olyckan skulle äYen komma aH drabba -±0-k::monfr•'ff,< Ilen
Zcmirc, som under viborgsh1 reträtten sprang i luften <kn 3
juli 1790. Dess chef kap! n David Fredrik Neu end orll' C
t
1808) blev räddad i en julle.
Fn•gat.tcn Ulla Persen, som 1789 lopp av stap el n , gicl en
tragisk undergång till mötes. Beordrad alt blockera s, i lemiindcs inlopp aY scgladc fregatten den 5 apri l 1807 Ira n
Vs lads redd under befäl av major Peter Ho lm (t 1K:5:3).
Under storm och stark kö ld förolycka des densamma den :20
april uti bränningarna i närheten av ovannämnda pla l:; på
tysk a k u sten. För all ej råka i fiendens händer hl ev de n
sedan antänd.
År 1803 gjorde f r egat len "af' Chapman" sin proYsc;sling
und er major Lars Fischerströms (t 1808) befäl. Uli sin
härom avlagda rapport sl<river han, a lt "frcga llen iir se gel styv och mycket maldig i alla sina r ör else r ; har alla crlordcdiga egenskaper a\' en god seglare och tyckes vara a\ en
ganska pålitlig och stark sammansiittni ng, rym lig i sitt dqdacemen l, samt befäl och besättn ing gan ska vä l logerade". .u
1825 blev fregatten jämte l injesk. Tapperhele n indragen i de n
sorgliga skeppshandel n, som genom fö rm edlin g av Gold smilhska huset avslöts mellan Svenska Krona n och Kolu mhia nska
republiken i S. Amerika, då fre gatten salubj öds för 80,000
H.d r Hamburger-banco. Den sista a k ten av deLta drama ut spe lades i Ne\Yyorl<, diir de båda fartygen gingo und er kl ubh<ll1

-

51D

ch bortslu mpades för r ampris. Enligt en uppgift skall fre1848 haYa stått upptag n i den portugisiska marinen.
~'] erLalet av dc Chapmanska fregatterna hava s~tlun<la haft
o eiO L tragiskt öwr sig.
l la b
.
Vår svenska flotta ~iger Yeterligen numera sorghgi nog
ej kvar ett enda fartyg, som hyggls under den Chapmanska
r egim en. Huru liderna än må h :wa Yiixlat, och skeppslyperrw
ski fta t gestalt, så skail dock F r edrik H en rik af Chapmans
namn och minne alllid lacJ, sa mL bevaras i svenska flottans
anna ler. Hans äreminne to i ka de s 1817 i Sv. Akademien av
d. v. professorn Frans 1\Iilwel Franzen. På den skådepenning,
som ak a demien m ed anledning härav låliL prägla, synes på
dess ena sida hans bröslhild, och på den andra clt seglande,
fu llriggat lin jeskepp. T avs kärningen läses inskriflen: "Constr uetione navium emendu la oh. J\IDCCCHI" ( = sedan han
fö r bättrat skeppsbyggerid m·Jed. han 1808) . Enlig l en anteck n i ng i Am :ts-försarnlingcns i K~: riskr ona d\)dhok Yar
dödsOi·saken krampkolik.

~at Len

T idskrift ·i Sj6räsendet .
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luftvärnsartiller i å fartyg.
I en a rtikel i et t i lJörjan a v inncntrand e :1r llll\Onund
bälte av lidskri ften "Journal of th e Cni ted Slall's Arl ilkrv "'
har framh~tllils, all på lufly~~rnsartillcricls n uva rand e ~.lan.d 
punkt "ai.rplanes ~1re brought d own, nol hy g unfire s kilful lv
clirected, hut as a resu lt of an airplane unskilfull y nwnt•t;vercd".
IfrågaYa rand e förfallare anser del yar a up penba rt al l
luftvärnsar tilleri för att vara cll"cktivl m åste vara samm ansal t
av pjäser av tillräcklig krafl och eldhastighe t sam t i lill riie k·ligt antal. Vidar e måste tekniskt fullgoda instrume nt finna s,
som säller eldledninge n i stånd al l fiirli.l gga kreyaden till de n
punkt, di.ir målet l;,eräknas befinna sig i lu cvndö gonblic k d.
Slutligen måste krevaden Yara ay tillr~ick l ig styrk a för a lt
förstöra el t luftfarlyg i krevadens närhet. Författaren ko mmer - e fter alt hava sluderal möjligheter na för att m edels t
kanoneld t r äll'a ell rörligt luftmål - till elen bestäm da up pfattningen, aU problemet att med Iuftvärnsar lillcri sl-;ydda för
m i litära ändamål viktiga anhiggning ar i land från an fall av
luftfartyg är ekonomiskt olösligl. Förfallaren säger niimligcn: "[f w e fee l morall y certain , lhat in spite of <.wcry dl"o rl
that can be put forwa r d in time s of peace, w e w i ll not be a bic
to provide a single city with an Anli-Aircra ft Arlillery dcfensc
ahl c to k ccp out so much as 75 per cen t o f an alracki ng a ir
force, are wc w illing to accept the rcsponsibili ty tbat w ill Ile
our::;, whcn lhat clcfcncc br caks <lo,vn completely in ti me of

war ?"

-521-

I ett följande hiirtc av samma amerikansk e tidskrifl har
en annan förfaltare i anledning härav tagit till ordet. Denne
ser betydligt mer optimistisk t på möjligheler na all lösa problemet ; - försvar mot luflanl'all medelst luftyiirnsar tilh'ri _
och påpeka r bl. a ., huru artillcricl sleg för steg utvecklat sin
"fire control" för atl möta nya uppgifte r samt hurusom denna
utveckling ol\·iyc!aktig t kommer ~~ll al lt fr a mgent f"orlg u.
Si stnämnda författare slutar m ed all framhålla, huru d e ekon omiska fördelarna av luflviirnsar lilleri, då d etta mer fullkom nats, sannolikt komma aU Ilerä ltiga dess omfa Ltandc anv~i n dning lill skydd för viktiga centra, varigenom den egna
l uftflottan skulle frigöras för andra uppdrag på samma sätt
som kuströrsvar et nu frigör iirlogsflotta n fr ån vissa lokala
försvarsu p pgifter.
Båda dc niimnd a författarna haYa givetvis räll i sin gem ensamma uppfattning om alt problemet all med arliller i
effek tivt avslå e tt luftanfall iir sYårlöst och atl delta problem,
trots krigels erfarenhete r och utveck lingen under delta, ännu
icke mognat t i Il slutgiltig liisn i ng. Men ovedersägli gt tord e
vara, såY~il all denna lösning skall komma, som alt d et är
nödvändigt och ekonomiskt ber~itligat all basera skyddet mot
l u ftanfall även på ctl ti!lfr eclsl ~i llandc luflvärnsar lillcri , vare
sig det giiller all skydela anläggning ar i land eller far tyg härför. Härtill må tilläggas, ait ombord å fartyg uppstiilli luftvä rnsartiller i ~iven bar vissa ofTensiva uppgifter all fylla,
varmn mera nedan.
För u tseend e nationer hava ocks:'\. anskaffat luftvär nspjäser i stort antal och vad flotiornas utru s tande med sådana
pjäser beträlfar äro i de le dan de marinerna såväl artillerifartyg som övriga fartyg förs edda med etl mindr e antal för
luftelds avgivande lämpliga pj ii · : r. Å dc större artilleri fartygen har det lätta arti lleriet , sedan del mist sin betydelse
som a n tilorpedfart ygsarlilleri , num era u teslu ta n de bliYil a Ysctt för beskjutning av luftm å L
Eldgivninge n mot luflm å l har frammanat nya ball i stiska
p rob lem. Scdan tillfredsstäl la nde k~innedom om lagarna för
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lufllä!helens avtagande med höjden över jordytan nu YUHnil~
och p å dessa lagar grundade ekvationer för p roj ektilbanan
....
hliYil 11ppst ällda och diskuterade, hava de för ut brul ]j ,,1
projeklilluftvärnspjäsernas
av
beräkningarna
approximativa
hm or k u nr: a l crsiittas a\' m er e xakta. Eni.i r l u ftm akns ron·lsc r skilja sig från övriga förekommand e måls hlJ\' LL dsakh~c-n
därigenom, att dc förrus äga rum i rymden och d e scnarl''- a
en yta, kompliceras heshimmande av sk j u telemenlen a \'Sl'\ ii r l
vid beskj utning av luflmå l. N u angivna omständi gheterna
l•räva å luftvärnspjäser även särskilda s iktanordningar, 1 tidoch skjulmetoder. De l ~ir därvid av vikt, att lu flvärn spjiisernas sikten uppgraderas och anordnas efter tidsenligaste
beräkningar av pjäsens projektilbana och i enlighel med de
skjutreg ler, som uppställa s på gr undval av skjulförsök och
t eoretiska beräkningar. En omgradcring och i vissa fall komplett ering av ]'('dan färdigställda luftpjäsers siktan ordnii ~;~ur
är därför nu erforderligt.
Å f::trlyg uppställt lufh~irnsarli ll eri lord c väl. i dc fl t sta
fall få till uppgift atl skydda eget och i närhe ten av delta
befintliga fartyg från an fall med bomber och kulsprutor (liil l
artill eri) av luftfartyg. För att fylla denna uppgift skall luftvärnsartilleriet vara i s tå nd att förhindra luftfartyg komma
så nära vertika llinj en genom eget eller närliggande fartyg och
på så låg höjd, a lt bomber med utsikt att träfia kunna Hillas
eller fartygsdäcket b estrykas av luftfartygshcstyckn ingen .
Men med torp ed flygpl anens sannolika utveckling tillkommer
en vida svårare uppgift, nämligen att förhindra dessa atl
komma inom torpedskolthålL Huruvida denna uppgift l<an
fyllas av det nu ombord å fartyg bruldiga luftvärnsartillend
torde vara tvivelaktigt. Luftvärnsartillerie ts utveckling hör
dock gå i sådan riktning att det förmår verksamt beskjuta äwn
torpedflygplan på erforderligt avstånd. För båda här nämn da
uppgifter lämpar sig väl spärrmctoden, innebärand e att i l uftfartygets väg lägga en krevadspärr, genom vilken detsam ma
för alt nå sitt mål måste passera. Ytterligare uppgifter fiir
farlygens luftvärnsartilleri kunna tänkas och framkom m a sii-
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kerligcn under krig, såsom bitr ~id c Yicl skyddandet av anläggningar vid kusten frå n lu!'Lanfall, beskjutning av spaningsluftsl<epp, förankr a de ell e r bogs er a de obse rvatio n sballonger

m. m.

De t antal luflvärnsp jä se r, som omhord kan upp st ä lla s,
Lorcle i r egel bliva mycket begränsat cch mindre, ju gröYrc
pjäserna äro. D L ä r därför av Yild, a lt <le en skilda pj ~i s e rn as
eldhastighel är stor. Tydligt är äYen, al l på grund av luftmålens hastiga förflytt n ingar i rymdens olika r iktningar, den
tid, som förflyt e r från sl·j ulel em cnlen s hcsl ~immande till d ess
kreva<len inträfl'a l, m åst e vara sft kort som mö j Ii g l. Denna
tid kan uppdelas i 3 tidsperioder, av vilk a den första utgöres
av elen Lid , som å tgå r för skjatelcmcntens inställande å pjäsens
siktanordningar, däri även inheräkna llid för temp ering av proj ektilen s brandrör, den andra utgöres av liden för riktarbete l
och elen tredj e av p roj eldilens fly g tid. Genom tekniska förbättringar bör elen första tidsperiod e n kunna nedbringas till en
jämförel sevis obetydlighet. I samhand h~irmecl m å påpekas att
r edan nu finnas a utomat iska luftYärnspjäscr, vid vilka brand rörens tempering genom e nkcll handgrepp kan regleras uneler
skjutningen utan avhroti i det automa tiska skjutandeL Tiden
för riktarbetet är ber oend e av pjiisens konstruktion och riktarnas utbildning. \'ad projektilens flygtid hclräiiar kan denna
nedbringas genom att giva luftvärnspjäsen stor utgå ng shastighet och goda ballistiska ege nskaper i övrigt. Otvivelaktigt förefinnes här ett viktigt område för såväl elen tekniska som den
lmllistiska utv ecklingen, därest luftviirnsartilleriet s verkningsförmåga skall kunna förb ~i ttras i erforderlig grad.
Mot stor utgå ngshastighet å luftvärnspjäsen talar visserligen d e l förhållandet att j u större d enna är desto större bliver
k r evadspridningcn. En viss skillnad i elen tid, efter vilken dc
olika brandrören bringa respeklive projektil till krevad vid
samma tempering, kan nämligen icke fr å nkommas. De t gäller därför att framställa brandrör ( ticlrör), så full~indade, att
nyss nämnda tidsskillnader bliva så små som möjligt. Alt
gå d en na väg i sLi ll et_ för all s~inka fordran på stor utgångs-

-

hastighe t är ulan h·ekan a!t förorda. \'id dc nu till anYiindning l'ramstiil lda mekanisl <a brandrör cn, s. k. uruerksr ör, har
det även lyckats all nedbring a krevadsp ridninge n avsevärt i
jämförel se med de s. k krutsats rören. \'id de förra bestii ll!mas krevadö gonblick et ay ett urycrk , Yar s gång noga r eglerats, \·icl dc senare ay den tid, som åtgår för en kruh a!s att
brinna en viss väglängd . Även på de!!.a område tord e genom
tekniken s utveckli ng mycket i framtide n kunna åstadkom m as.
Luftvärn sartiller iet å clL fartyg bör kunna Laga cll lu ftmål under beskjutn ing, så snart detsamm a siktats. \'id fiirmånlig väderlel< torde en flygb ål lwnna siktas på högst
8,000 meters avstånd och cll luftsl<ep p på avsevärt större :nstånd. Sedan målet siktats, skola skjutele menten be stämmas ,
viikel kräver viss tid. Beskjutn ing av e n flygbåt torde där fiir
kunna börja på högst 7,000 meters avstånd. För beskju tni ng
av dylika m ål erfordra s således icke större räckvidd hos lu ftvärnsart illeriet än 7,000 meter.
Samman fattas med ledning av ovanståe nde dc huvu dfordring ar, som böra ställas på luftvärn sartiller ie t ombord tl
fartyg bliva dessa följande :
l) Teknisk t fullända de sikt- och riklanor dningar, gru ndade på teoretisk t riktiga och praktisk a skjutme toder.
2)

-
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terrängvi nklar. Enligt tablån l\an exempe lvis en -1:0 mm.
Juftvärn spjäs nå cll luftmål vid 85 ° :s terr~ingvinkcl på högst
.1450 meters flyghöj d, vid 55 o :s lerrängv inkel på högst ..J.,OOO
;~eters flyghöjd och vid 20 ° :s terrängv inkel på högst 2,050
meters flyghöjd o. s. v. Ett luftm å l, som framgår på 4,000
meters flyghöjd kan enligt tablån (bi l. 2) - bortsett från
mö j Jigheten all si k ta detsam ma - åtkomm as på följ ande avstånd: med 120 mm. Lk. på c :a 12,000 meters avstånd (terrä n gvink el = HJ o), med en lång 76,, mm. L k. på c :a 8,400
meters avstånd (lerräng vinkel = 29 °) , med en 40 mm. Lk.
på c :a 5,000 meters avstånd ( t erräng,·i nkcl = 55 ° ) o. s. v.
Med tillhjälp av den grafiska tablån kan direkt uppmäta s
den distans, under vi l k en clt luftm å l kan heskj ulas, då detsamma rör sig i riktning mot eller från den skjutand e. Denna
elis tans u lgörcs nä m l igen av avstånde t från resp. kaliberk ur··
vors skärning spunkt med flyghöjd slinj en till skärning spunkten mellan denna linje och den högsta tcrrängl injc, i vilken
kanonen kan använda s (i bil. 2 är denna antagen till 85 °).
Är luftmåle ts hastighe t känd, .k an därefter den tid erhållas,

Bilaga 1.

Tabell över vissa ballistiska data.

Stor eldhastig heL

3) Teknisk t fullända d konstruk tion av branclrö ren, särskilt med hänsyn: till atl desamm a skola kunna hastigt te mp e ras och att spridnin gen dem emellan är ringa.
4) Slor utgångsh astighet och i övrigt goda ballist isk·1
egenska per.
5) Största möjliga antal pjäser.
6) God utbildni ng av eldledni ngsperso nalen och av k anonbetj ä n ingarna.
I bifogade tabell (bilaga l) angivas vissa ballistis ka da ta
för luftvärn spjäser av olika kaliber och eldrörslä ngd.
I vidståen de grafiska tablå ( bilaga 2) äro angivet räcJ.~
vidderna för de i bilaga l upptagn a luftv~rnspjäserna vid oli k:~

l

25,4

Kaliber i mm .

37

(au(autom.) tom.)

40

(au- 7G,2 76,2 76,2 101,6 120
tom .)

45

45

Längd i kaliber ... .... ..... l 40
Kanonvik t i kilogram ... 80
Projektilv ikt i kilogram ... 0,250

42,5 139 365
250 l

2~0

34 1 45 l 50

u,os

0,007

f:i85 19oo lw3o 1840 2ö05
5,67 15,07 5,G7 14,06 20,4

Utgångsh astighet i m f s.
Mynnings energi i mt ....

640

6l0

GlO
5

Skottanta l pr minut ..... 1 200

14
125

579 , 7!)0 810
190
17
l 97 1180
25 25 25
JOO

ti25

810

485

680
10

16

l

Anm. Antalet skott per minut hänför sig till mest gynnsamm a
villkor; tid för skjutelem entens inställand e o. d. är sålunda icke medräknad, ävenså förutsätte s att pjäsens elevation är ringa.
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un der yilkcn eldsamm a kan lleskjula s. :\Ietl kiinncclo m om
pjäsens eldhastig het l'an slutligen beräkna s del anlal sko ll ,
som härunde r, teoretisk t scll, kan avgiYas mol luftmåle t av
olika pjäser.
I bilnga 3 ~ir gjord en samman ställning Ö\'er tider för beskjutnin g och det antal skott, som vi<l -t,OOO och 2,000 meters
flyghöjd hinner avgiyas, dels under föruls~ittning, att eldhas tigheten är den i bilagan 1 angivmt, dels under förutsäll nin g, aU eldhastig h e ten reducera ts me<l hänsyn till ökal laddningsarb ete m. m. vid förekom mande hiiga elevation er. Luftmålet anses förflytta sig mot (från) den shjuland c med en
ha stighel av 30 meler i sek.
I bilaga 4 iir angiv it det skoLLanl al, som kan avgivas mot
ett luftmål, som rör sig på 4,000 meters flyghöjd ävenson t lid
för besl<jutn ing vid de olika i bilaga l nämnda pjäserna , under för u tsätlning , all bes l< .i utningen kan laga sin hör j an först
sedan luftmåle t konnnit in p~t 7,000 meters aYslånd från d en
sl<j utande.
Som förut framh~t ll ils hör eldh astighete n hos luftvärn spjäser vara så stor som möjligt. A tt fixera någon cxakl sit1'ra
är na tu rligtvis sYå r t. Men går man ut från aii minst l skott
bör avgivas, under del alt luftm å let förflylla r sig 100 meter
och tir deltas hasti ghel 30 meler i sel<., skall således en krevad
erh å llas var 3 :d je sekund. Denna fordran torde böra fyllas
m ed hänsyn till nöch·ä ndighetc n alt kontroll era skjutele menten
och j u s ter a dessa alll efter lu ftmåleLs förflyttn ing i rymden.
Det antal pjäser, son"I vid dc olika kalibrar na härför erfordras för beskjutn ing av ell enda luftmål bliver vid i bil. l
angi ven teoretisk eldhastig het minsl 2 för 101,, -120 mm:s
kalibrar na och minst l vid dc lägre kalibrar na. Räknas med
de förul omnämn da reducera de e ldhastig hetssi J1'rorna ö kas det
behövli ga ant alet pjäser till minst 10 vid 120 mm :s kalibern ,
till m in st 5 vid 101,, mm:s kalibern och till minsl 2 vid 76,,
mm : s kalibern ; vid 40- 25,, mm: s lw librarna blir behovet
fort farande l pjäs.
Vid bedöma nd e av lämplig kaliber fö r luftvärn sartiller iet
ombord måslc givetv is stor hänsyn tagas ti ll projekti lverkan

-

528 --

-

52D-

- - - - -~

-

<:J:)

3
>--"f-'

_,

tvO-l>I>-<:J:lt\!l
~~

--;.,...

:i:

l

L-.:l

t-.:J

o

Q:)

m

m

m

"'

!'

~

(N

D:

w

""

Q:)

U>

ro

"'~
l

C!:!

ro

l

l

l

,.....

l

l

l

~l

l

l

<:J:)
<:J:)

l

.........

._...l~

l ....·~

>-'

Lv

1--'01'::>0

t>:>;!>.OOCJtO

m

<:;;)

.,..

_,

<:;;)

o• o

r~

<:;;)

o

m

m

~

"'"'

ro

_,
<:;;)

oo
o.0~ ~

01

CJ'"l

~

en

<:;;)

t\!)

L~

'"'ow

O•

(J)

ro

0

l

l

o

o
o

00

00

ro

'"
?T

l

-

1--'

<:;;)

01

O>

<:;;)
<:;;)

l
oo

5' o-

"' "'

~» =
;a.~
....,

Cl'l<;>

o
-w
m
o'"'

c;:;

<:;;)

1--'

c;:;
Q;)

":j

q

Q;>

p.l
o:

(lQ

~;(])

o-Cl'l
•

c-t-

'""'"'P"
t:!~

..,..

01

.,..

O•

Q;>

L--:l

lo

<:;;)

<:;;)

<:;;)
():>
():>

-

L-.:l

<:;;)

Iloo I l Il
CFJ~--'

o 0~ ~ o_0~ ~

oo~

Il

oo~

o• w o•
c

cn

el o,;

<i

"1 ......

w

o
o

8

"'a>....

~

*~~'

~

l

I C:Ct-..:l
l IlOCOl.

"'l

(/).._.

o
cno cn

c
oo
• c o•o>P-

l

"' ~"'

(/l

WC/l

o o

a:!

CJ)O:

·;
'<
....
....l»
(/l

;:J ..,

l

133

72,2 mm. ( 1 = 34)
76,2 mm. (J = 45)

J 76 se k.

67 ' /•
73

76,2 mm. (l = 50)

l

133
27
29

176 sek.

73

29

101,6 mm.

176 sek.

47

12

120 mm .

L/6 se k.

29

6

Arthur örnberg.

'"l

<i~
..... ...,
"'
ö
~"';l

O

l! J+

Il

8.,...,..

(!):;.;'

p.

""'' E o

mi\' P.
s:!". p_, "1
(Jq
ro
t::l""' p..
a> - t:l

:::t""'
r+

.3'.

p,.
el

_.

(fqS»

P"

L-.:l

mi o• m cn >-

o 0~

0:

ö ....

ro

l
O•

(!)J»

::l<
::r_

,;::;,...,

~

tV

3
-·
(!):l

p.(fq

f:C.:'l. l
~

<O

::l~

ZfP.

l

- -- -

Antal skott
. 1 eldl tas t . \vid reducerad
vtc
.
b.
eldhastJghet
en 1· ' 1· 1
(se bil. 3)

( granatverka n). Denna växer avsevärt med kalib er ns ökande,
såsom a v bitagan l framgår. Besk j u Lningen av luftmål kräver riklig ti ll gång på ammunition. Då ammunitionsvikten,
som ombord kan medföras, måste bliva begränsad, talar denna
omständighet till förmån för de lägre ka librarna.
Sammanfattas de omständigheter, som influera på valet
av lu ftvärnspjäs å fartyg, torde man sålunda komma till den
slutsatsen att, därest icke ett storl antal luftvärnspjäser ombord kunna uppställas, det äi· nödvändigt begränsa kalibern
till c :a 7 '/, cm. Denna kaliber kan, om utgångshastigheten
är stor, såsom av bilagan 2 framgår taga ett luftmål under beskju tning på det största avstånd, å vilket en flygbåt kan siktas,
d är est flyghöjden ick e överstiger c :a 4,000 meter . För närstrid mol luftfarkoster lämpa sig dc automatiska kanonerna
ell er s. k. grovkal i briga kulsprutor Yäl och b ii r därför luftvä r nshestyckningen lwmplclteras med dylil{a .
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meters flyghöjd, under förutsättning att största eldgivningsavständ är 7,000 meter.
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En flytande U-båtsstation.
\Iå det tillålas undertecknad, som under ett decennium
på nära håll följt värl u-vapens utveckling och därvid hart
den oskattbara fördelen att få samarbeta med och lära ldinna
flertalet av Yåra u -hå l sm~in, att i tidskriften framlägga n ä;.;ra
synpunlder berörande u-Yapncts ordnande i fredstid.
Undervattensb åten är elt komplicerat och dyrbarl Y l'l k··
tyg, som för all vara klart lill användning och ej taga sk ad a
sli-incli gt måsle omses och skölas på rätt sätt av personal, som
är väl förtrogen med saken. Ingen personal är lämp li gare
härför än u-båtens egen !Jesättning, som utbildats för ii ndamålet, och framgår härav, a.tt denna besättning alllid bö r
följa sin båt och svara för att den befinner sig i bästa skiek.
Ut!Jildningen av denna personal-är således av fundament al hrlydelse och bör förutsättninga r skapas för alt denna utbildning kan ske på ett sätt, som fostrar yrkcsdugliga, plikttrogna
män med alla för tjänstens rätta fullgörande betydelse full a
egenskaper, vilka endast kunna framalstras genom en utbild ning fotad på enhetlighet, kontinuitet och tradition.
Men, from sounds lo things! Låt oss uppri-itta en u- balsstation gcn:1ensam för hela vapnet! Tag vår nyligen till rörlig t
depåfartyg omändrade gamla Svea, riv ut pannor och maskiner och kanoner med vad därtill hör för att få rum för hostäder, läsrum, lokaler för undervisning, förråd för re scn·delar, stor verkstad, tank för dykarutbi ldning, rum för utbildning i luftr ening m. m., och förankra fartyget på lämplig
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lal s i skärgården Jllellan Slockholm och Karlskrona. Flottp
. •tnorclnas till hamnar för u-bålarna, som alla förläggas
))r oat "
.
.
..
.
..
.
Lon1 dc som 1)å grund av tvivclakhgl varde el ler slon·e
}11'
1 u
.
..
.
··• t " cr ln·arstanna på varven. Flyldocka, bargnmgsrepat« 1011
'
. . .. .
.
.
•
1
ontoner och transportfarty g lullstand1ga stalwnen, som c.ess~tom kompletteras med en iclrollsplals på förhyrd mark i l:~nd.
Till chef för stationen kommenderas för en längre helsperiod en kommendörka plen eller ~ildrc kaplen (behöver j~g
säga u-båts utbild ad"?), och på honom lwmmer del an all malm edvetet leda och utveckla stationen, så all ett enhetlig t, väl
samarbetat och på inom egen marin gjorda erfar enheter grundat u-vapen utformas av det materiel, som ställes under hans
vård. U-hålarna underhållas och repareras av sina egna hcsättningar i största möjliga grad. Utbi ldningen sker gradyis
så att hesällningarn a bli vana att, till en början under e lt par
dagar och sedan under allt längre lid ( kryssarfärder ·med bestämda mål), reda sig utan moderfartyg, och då till sist resultatet skall visas upp und er kustflottan s tillämpningsöv ningar, operera båtarna krigsmässigt utan betungande moderfartyg med eventuella flottiljchefer embarkerade å jagare eller
torpedbåtar.
R ätt ordnad och rätt ledd tror jag att n-stationen ej endast skulle bli en ur militär och teknisk synpunkt tillfredsställa n de anordning, ulan även en institution, där gott kamrat skap skulle bidraga till en enande och för vapnets framtid
betydelsefull tradition.
H. M. Svea i augusti 1921.

B. T. Zetterstri.im.
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Några synpunkter på utbildningen f ör
sjöofficerare.
Del här till bucl3 stående utrymmet torde ej mcd giYa ett
detaljgranskande av nuvarande organisation och ej hl'lkr
framläggandeL av något avslutat positivt förslag lill ny utbild ningsorganisation. Därför kommer hloll i slörsta allm iinhct
några synpunkter alt framföras bclräfTanclc sjöoll'ice rarna s
utbildningsfråga.
Som bckanl är denna fråga i närvarande stund a k tul'll
inom flottan i det atl d. s. k. Klintska kommitten har sa!~<l a
fråga undrr ulrcdning .
Liksom de flesta andra organisatoriska frågor, så iir de l
SYårt se denna fråga fristående och atl söka ernå en fullgod
lösning av densamma annat ~in mol bakgrund ay fJ olla ns
organisation i dess helhet.
Som utgångspunkt måste man härvidlag taga den uppgjorda flottplancn, baserad på politiska, strat egiska, m ihlii rgcografiska och finansiella beräkningar, och vari som intc rgrerande del i n går bl. a. en plan för krigsberedskap s- och
personalorganisa tio n.
Denna sistnä mnda organisationsplan bör å sin sida mc rl
utnytljandc av alla till buds slående medel söka inrikta sig
på cll färdighållande av flott an i så krigsberett skick, som
görligt är.
Slagfärdighctcn hos en flotta beror självfallet p å dess
övand e, och delta övande grundar sig bl. a. på att sagda l<rigs-
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beredskaps- och personalorganisatio n i sig innesluter en god
utbildninr;sorgani:s alion , på vilken samövandcl a\' flotlan kan
bvgga vidare. Utan en dylik fullgod utbilclningsorganis alion
k~mmer alt över vapnet i dess helhet vi la ett vissl tvel<saml
fam lande, varvid vidtagna åtgärder få karaktär av lemporära
sådana, avsedda alt upphjälpa för hanelen varande bristfälligheter. Det fasta underlag för sjöstyrkornas samövancle, som
en gedigen och systematiserad prrsonlig utbildning innebär,
konun cr härvid all saknas .
Utbildningsoryanis aiiuncn för sjöoll'icerarc är ju visserligen blolt en detalj i del slora hela, men får fördenskull icke
förbises ulan tviirl om inriktas på att si)ka avvinna sjöofiicerskårcn slörsta möjliga mot krigsberedskapen siktande arbetspres tation i fredstid och därmed sammanhängande ell'cktivitet i krigslicl. Alla andra synpunkter, huru bestickande dc
än synas vara, giva upphov till och åstadkomma elt onö<ligl
tids- och kraftfiirspillande, Yarför dc måste anses såsom varande av ondo.
Först förutskickas några allmänna synpunkter.
stalen måste äga ett medel till erhållande av lull garanti
för att "rätt man verkligen även lwmmer på rätt plats".
Floltan får ej beller h liva en försörj ningsinrätlning, ly
<kls sänkes vapnet s prestige utåt, dels förs~imras medclsnittskva!itclen inom sjöoH'iccrskåren och dels kränkes härigenom
stundom ö niga ki t tre k va l ificeradc individ ers r~i U, varigenom
intresset i gemen förringas till skada för tjänsten.
Individens intressen få på intet vis verka avgörande, utan
helt und erordnas statens. Men samtidigt bör individen äga
rätt att fonlra s.ll för i stalens tjänst nedlagt ar·bele erhålles
ett där emot svarande vederlag.
Denna i det lll l"'1'"antila livet självklara tes står ingalunda
i strid med statens intressen, snarare tvärtom, enär oll'iccrarnas intresse för tj änsten härigenom stimuleras. Dcila vederlag kan utgå i olika former såsom:
pcnningevcderlag,
hältre kommenderingar,
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ökade befordringsutsikter och utsikt till hasti gare lll'lonlran smnl
ökat anseende m . m.
Som Ycdc rl a gcl, vad sjöoiTicerarna angå r, i c k e i a IIma nhet kan utgå i form ay p enningemcd cl utöYcr förmantTna pil
stal, så tord e delsamma få sökas bland d c tre sisl niimnda
kategori erna, varvid erfarenheterna, bl. a. fr å n armen , tortie
hava visat, att sp eciellt utsikt till hastigare befordran och
ökat an seende äro all räkna t ill d c kraftigast v erkande IJH'tl lcn.
.lag övergår nu till den nuvarand e utbi!dning smwm isa tionen smnl vilka erinringar, som i huvudsak ku nna ril tas
n1ol densamma.
Vad först angår ansvaret för att sjöofficerarna he redas
erforderlig utbildning och övning, så ligger för n ärva rande
delsamma dels hos de chefer, under vilka resp. ofiicerare niirmast tjänstgöra (chefer för slwlor och kurser m. fl. ), dels
hos Ci\IS, HBK och SB, dels i viss mån beträfiandc u h- och
flygvapnen hos lUV och CFV samt dels slutligen, och dl'tt a
huvudsakligen, enbir beslutanderätten tilikommer denne, J1o s
CFD, som för fastställelse föredrager övriga myndighelers l'ii rslag samt planlägger och utfärdar för utbildning och öYn ingar
erforderliga kommenderingar och även delvis föreskrifte r.
Under nuvarande förhållanden om ett osakkunnig t statsråd är CFD, kommer emellertid CKE att frams tå som de n
förmedlande länken, man skulle t. o. m. kunna säga den y ltersl ansvarige inom utbildningsorganisationen, vilket fak tu m
dock, utom vad beträfiar kommenderingsfrågor, saknar stöd
i gällande reglem en tsförcskri fLer.
Efter att hava genomgått svenska flottans nuvarande
utbildningsbestämmelser för officerare, frapperas man onekligen av det kaos, som är rådande, och måste man ställ a sig
undrande över, alt krigsberedskapen dock under den gångna
mobili seringsperioden kunnat hålla så pass väl ihop, som den
gjort, trots denna vacklande grund. Egentligen är "organisation" en alldeles för vacker benämning på utbildningsfiirhid landena i närvarande stund.
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För alt yara fullt rättvis torcle dock få medgiva s all en
del svårigheter tillstött såsom t. ex.. vissa å den fredliga utbildningen uneler mobiliseringså ren inverkand e, störande moment smul den uneler förutvarande högkonjunktur rådande,
abnorma avgången inom otl"icerskåren.
I huvu dsak syn a s emeHerlicl anmärkningarna kunna koncentrera s i följande tre punkter, nämligen:
brist på anpassning eflcr flottans krigshercdskapsorganisation,
brist på enhellig ledning och kontroll av sjöofiicersperson alens u !:bildning såYäl ombord som i land, samt
avsaknad av n å gon egentlig utbildningsplan och brist på
fixa u tbildningsbcslämmclser.
Vad den försla pnnkten angår så uppställer flottans
k r igsberedskap vissa fordringar, vilka det åligger sjöofrieerskåren som sådan att uppfylla. Härför kräves noggranna förber edelser och en god arbelsfördelning redan i fredstid ; detta
är desto viktigare som den svenska sjöo!Iicerskåren är så pass
fåtalig, alt icke en enda ofl'iccr, även med fylld kader, torde
vid mobilisering kunna undvaras, om ej e(Iekti vi te ten härpå
skall bliva lidande. Arbetsfördelningen i fredslid måsle sålunda lämpas efter krigsberedskapens behov av olika slag av
offi cerare, d. v. s. som divisionsbefäl kommenderade o!Iicerare,
för enkelhetens skull, och för all låna en ulländsk generell benämning, här benämnda divisionsofliccrare, vidare spccialofiicerare, slabspersonal, sekonder, fartygschefer och högre befälhavar e. Den förefintliga tillgången av ofrieerspersonal bör
i möjligasie m å n, dock med vissa undantag, proportionellt fördelas enligt krigsberedskapsbchovet, enär elj est vissa tjänstcbefattningar bli till vapnets skada svåra att besätta.
Den nuvarande utbildningen synes icke taga nödig hänsyn härtill. I kommandoväg beordras varje år ofTicerare utan
synbart system till olika specialslwlor o. s. v., vilket ävenledes
åvägabringat en felaktig fördelning av officerare till olika
tjänstegrenar.
Som exempel härpå tord e bl. a. kunna nämnas, att efter
gj ord överslagsberä .k ning behovet av artillerispecialister resp.
TidskTi{t i Sjöväsenclet.

U9

-

-

536-

torpedspe cialister för närvarand e är 18 resp . 25 % av ofl'i cerskaclern, men att till!]ången i verklighe ten giver 12 resp. ;3:2
%; alltså för få artillerisp ecialister och för många lorp cdspccialister.
Utbildnin gen till specialofT icerare bör för det första vara
obligatori sk; härigenom vinnes en otvivelakt ig organisato risk
stadga jämte fördelen a.v ett större urval av specialist er. i\lcd
nuvarand e slora Yakansan tal inom sjöoiiicer skå r en torde
denna fråga ej blott bliva en önskan, utan fastm er en ni.>dvändighet . För det andra bör uttagning en till speeial ull>ildning göras efter vissa beräkning ar, vilka i sin tur baserals pa
det verkliga specialist behovet vid mobilis ering .
För alt återgå till den nuvarand e organisat ionens bri standc anpassnin g efter krigsbere dskapskra vet, så har vidare ingen
som h elst hänsyn t agits till dc äldre officerarn as u t bi Id ni ng,
trots det att dessas ledarestäl lning synes påfordra en s~ nnerligen noggrann utbildning och prövning med ty åtfölj ande
sorgfällig t u rval. Del nu rådande systemet synes hylla prin cipen om "det naturliga urvalet", d. v. s. att tjänsten sjiiiY
skall kunna frambring a den bärande förmåga n samt hl ta
oförmåga n komma till korta . Fullt så enkelt ställ er sig emellertid icke probleme t.
Efter ett visst antal tjänsteår böra oiTicerarn a, vilka intill
denna tidpu nkt förutsä ttas hava var it sysselsatt a i huvudsal\
med specialtj ä n stgöring, förbereda s för t jänstgörin g som sekond och fartygsche f, varvid den meddelad e unelervi sni nge n
skall hava till uppgift att frigöra dem från en trängre specialistupp fattning samt vidga deras blick på sjövapnet s a ll·
männa karaktär och detsamma s användan de i stort. Såvä l
den i sagda utbildnin gskurs visade färdighete n, som ock unde r
påföljand e sekondtj änst ådagalagd praktisk tjänstedu glighet,
bör läggas till grund för befordran till regemenls ofi'icer. El l
väl skött sekondsk ap behöver ej nödvändig tvis alltid inne··
bära, att vederböra nde härjämte är väl skickad att som FC
föra ett farlyg i strid. Tvärtom skulle jag vilja påstå mot ..
satsen, att den idealiske sekonden ingalunda som såda n liimpar sig som FC, ty sekonden måste vara en detalj ernas och

..

5H7-

pa r ag rafernas man , under tlet atl fordringa rna på en god FC
fram för allt böra omfatta en på vidare vyer inställd handli ngskraft jämte fiirm å gan alt fatta på egel initiativ stödda,
snabba beslut.
Då härefter regemenls oll'iceren närmar sig den ålder, då
beford ran lill flottans högsta grader, kommend örs- och flaggman sgradcrna , blir auktuell, bör å ter l'iirei<omma dylik övning, och därmed sammanh ängande urval. Blott härigenom
ernås den garanti beträfland e den enskildes kunskape r och
fnunför allt lallenhet för vissa krävande belälspost er, vilken
måste utgöra krigsbere dskapsorg anisatione ns grundval.
Dc vanligaste anmärkni ngarna, som resas mot anordnan det av skolor eller gkurscr fijr ~ilclr·e ofl'icera r e äro för det
fö r sta, att dc erfarenhe ter och kunskape r, som erfordras, böra
k un na förvärvas under den praktiska tjänstgöri ngen, vidare
det olämpliga över huYudtag et i att sälla ~ildre oll'iccrare å
skolbänke n samt slutligen en ofta framfönl sals: ge oss i
Gud s namn inte flera kurser, än som redan finnas" .
Samtliga dessa motskäl ~iro eme llertid föga b}.i r·ande.
Avvägning en mellan teoretisk och praktisk utbildning röner
särski lt inom en liten marin inflytande av ett viktigt spörsmå l, nämligen den utsträckn ing, i vilken sjöofficer arna kunna
sjökomme nderas. J31iva tillfällena härtill alltför få, måste ett
surrogat i någon form söka erhållas för alt clärmcd motväga
svåri gheten att bibringa officerarn a framför allt praktisk självutbildning , m. a. o. hå lla deras praktiska tjänstedu glighet å
erfor derlig hög nivå. Teoretisk skolutbild ning måste i detta
fall tillgripas, som ersättare för den praktiska självutbil dninge n, trots dess i förhålland e till densamm a betydl igt lägre
vä rd e. Det är bättre all ha någonting över huvud taget, än
ingenting a l! s.
Särskill m ed hänsyn till nyss framförda synpunkt er, synes
oU'icersutb ilclningen böra s l räcka sig u löv er ofl'icersba nan. i
dess helhet. En tydlig tendens har ävenledes i detla hänseen de gjort sig märkbar inom vissa ledande sjömakter s flottor
och där konunit till synes i fo rm av lwnduithe tygs avgivande
fö r alla ofl'iccrarc intill flaggman sgr ad crna, vissa kompeten s-
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provs avläggande före befordran lill högre tjänstegrad , inriiltancl et av högskolekurser för äldre ofl'icerare o. s. v. Giw'l iir
all fordringarna på den äldre sjöoHiceren, vilken är a vsedd inlaga Jedareslällning, måste ställas mycket höga - mindre med
ay seende å teknisk kunskap, men desto mer, vad a ngår slra-t.egisk, taldisk och organisalorisk skickligheL Me n cEt man
fordrar och tager, måslc man även giva, d. v. s. i d etla fall
giva vederbörande olt"iccr tillfälle utveckla och fullkom na dlC'r
kompietlera sina kunskaper i hithörande ämnen, och d d ta
sker lättast och ell'ektivast genom anortinandet av utbildningskurser jämväl för oiccrare av högre tjänsteålder.
Vad den tredje anmärkningen angår, nämligen att r j
lämpligen ett utökande hör ske av den för skolutbild ning nu
anslagna tiden, så synes densamma mer än obefogad, eniir
den nuvarande utbildningsticlen för ofl'ic erare ~ir synnerlige n
kort, i molsals till vad fallet är för t. ex. manskapet undn
deras relativt korta Lj änstetid.
Om man näm ligen för medelsnittsofficeren beräknar en
tjänstetid av c: a 35 ( 45) l j änsleår, omfatta endast c: a l '/, [u·
skolor och kurser, d. v. s. 4," (3,,) % av hela tjänstetiden och
är denna utbildning förlagd till försla fjärdedelen av ofl'irersbanan. Alt en dylik kort utbildningstid icke kan vara lillfyllest med nuvarande snabba utveckling, i vad rör till sjö förs,·a ret hörande frågor, synes mig otvivelaktigt. Självuthildning,
varpå elen nuvarande organisationen till stor del är baserad,
synes ej heller helt ägnad molväga detta missförhålland e. E n
gedignare och ävenledes över hela tjänstetiden jämnare fördelad skolulbilclning synes därför av behovet påkallad.
En annan viktig fråga beträffande krigsbereclskap sorga·
nisationen är stabstjänstens inpassande inom densamma. Fö r
a.tl närmare fixera stabspersonalens nuvarande oklara ställning, torde lämpligen stabstjänsten kunna inrangeras bland
speeiallj änstegrenarna.
I enlighet med vad som föru l framhållits, salmas i närvarande stund någon enhellig ledning av sjöofficerarnas utbildning och övningar från en ansvarig myndighets s ida. Pil
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"rund härav fattas ävenleeles den stadga i kommendering av
o
elever till skolor och kurser som ock den kontinuitet, vad beträffar själva utbildningsförfarandet, vilka äro nödvändiga för
att skänka utbildningsorganisationen planmässighet. Denna
fråga sammanhänger emellertid inlimt mecl frågan angående
upprättandet av en ny befattning vid marinen, ( CM, CF eller
CFO) varigenom marinen, flottan eller flottan s officerskår
skulle underställas en högsta chef.
J{ommer jag så till den 3. huvudpunkten bland erinringarna mot nuvarande utbildning. Någon fastställd utbildningsplan för ofTicerarnas utbildning har veterligen aldrig
existerat vid flottan . I avsaknad av en dylik synes CFD och
under denne CKE efter bästa förmåga hava sökt ordna utbildningen beroende på praxis och personlig uppfattning. Att
en dylik tingens ordning med ofta ombytta, om än aldrig så
dugande, befattningsinnehavare å dessa poster och därav betingad ändring i sagda personliga uppfattning, ingalunda fyller anspråken på organisatorisk stadga, torde lätt inses. Nuvarande förhållanden härutinnan påvisa oförtydbart att åtskilliga, i vissa avseenelen svårartade, brister vidlåda det gälland e u tbildningssystemet.
Härjämte äro själva utbildningsbestämm.elserna synnerligen lösliga och splittrade samt återfinnas delvis i en del under årens lopp utgivna g. o. samt delvis i kustflottans order o. d.
Fordran på en fastslagen utbildningsplan och på att utbilclningsb estämmelserna närmare fixeras, torde alltså utgöra
ett oeftergivligt krav. Frågan bör lösas genom att ett skolreglemente för flottans ofrieerskår utarbetas och av Kungl.
Maj :t i vederbörlig ordning fastställes.
Jag vill nu helt kort skissera huru man skulle kunna
tänka sig den allmänna organisationen av ofiicersutbilclningen
ordnad.
Om man alltså först uppdelar ofl'icerarnas tjänstetid c :a
35 ( 45) år uti olika perioder allt efter elen tjänsteart, som
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unel er desamma åsy fta s, så torde exempelvis föl j ande inddning kunna göras:
Tj:instgiirin gsperiod som DO.
som Sp. O.
som S och FC (d. \'. s. högre lwfiil
å farlyg ) .
som högre befälha vare.
n kunna uppdela s i :
utbildninge
sjäh·a
torde
\'idare
bibringas å s~ir skilt
avsedd
dels skolu tbildnina , som är
anordnade skolor och ln1rscr och
dels själuulbildn ing, som bibringas und er elen prakt iska
t j än s ten ombord ( ljänsleerfar cnhct ).
Etl vissl måti av utb ildning, såväl skol·· som själsuthildning, måste anses erforderligt under vardera av ny ssn~i mnda
4 ljänslgörin gspe rioder.
Sagcla mrn1mum av självutbildn ing säkerslälles hiirvid genom infö1·andet av ett kommender ingssyslem , så läng t
nu detta sig göra låter. Man får dock utgå ifrån atl sa~da
system liksom utbi ldningsplan en och utbildningsbesl ~im ml'l 
serna icke få s. a. s. fastspikas, utan göras så tänjbara, ..,om
tjänsten vid flottan oh·ivelaklig t kräver.
Betr~if'fande skolutbildn ingen så skulle densamma ].- unna
indelas e nligt fö ljande :
L Allmän sjöm ilitär utbildning fördelad på dc fyr a ny~s
nämnda tjänstgöring sperioderna så atl:
för tjäns tgöring som DO meddelas allmän sjömili l~ir u tbildning för fänrikar i likh el med nuvarande befälsku r" ·r;
för atl unelerhålla Sp. O :s kunskaper i allmänt sjöm il ibra
ämnen meddelas allmän sjömili tär utbildning för löjt nanter
d. v. s. J\SHS allmänna kurs genomgås ;
för tjänstgöring som S och FC meddelas allmän sjii mil iliir
utbildning för kaptener; samtidigt avslutas vederböran d e oflicerares tjänstgöring som Sp. O. ; kursen k u n de Län k as fiirJagd till KSHS;
för tjänstgöring som högre befälhavare meddela s allmiin
sjömilitär utbildning för regementsof Ticerare: även denn a kurs
torde kunna pågå i anslutning till KSHS.
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T iden för sagda allmänt sjömilitära utbildnings meddeJan de k unde exempelvis förläggas till resp. l :a, 7 :c, 17 :e och
bör densamma vara obligatorisk för
26 :e tjänsteåren samt
sam t liga officerare, Yilka efter vissa tjänsteår innehava veder·
börli g grad.
2. D en andra slora gruppen av skolutbildn ing utgö r e s av
special u t bil dn i ngen.
I organisatio n en hör härvid skiljas på tekniska och praktiska spccialofl'ic era re samt organisatio nen i övrigt omfatta
för esk rifter belräiTande absolut behov jämfört med tillgång ;
vilka platser som skola besättas m ed det ena el ler andra slaget
av specialofiicc rarc m. m.
Det totala behovet av spccialofl'ic erare är i närvarande
stund c :a 230 under det att tillgången blott uppgår till c :a
160. Brislen kan delvis upphj ä lpas därigenom, att för samtliga ofl'icerare inom för specialtjäns t lämpade årskurser, exemp elvis 3.- 16. tjänsteåret, infördes obligatorisk specialiserin g.
Häri ge n om fylleles ungefär 25 platser. I övrigt m åste, intill
dess att nuvarande vakanser blivit fyllda, behovet tillgodoses
gen om resen ·ofricers- och DO-persona l.
Den allmänna gången av specialutbil dning och d :o tjänst ~
görin g skulle kunna tänka s så lunda :
Under 3. tjänsteåret sker uttagning till och utbildning som
2. kl ass specialister d. \'. s. officerare bibringas de kunskaper
vilka erfordras för all kunna tjänstgöra i vissa lägre specialb e fattn ingar som t. ex.
AO å mindre art.-fart. och AO, å pb.,
kom. O. å jag. och FC å 2. kl. tb.,
kom . O. å l. kl. uh . och FC å 2 kl. ub.,
G. O. å fartyg,
k om . O. å mi. och FC å vb.,
fb-förare och f lygspanare.
Detta sker å lägre specialkurs er ombord å fartyg (eller
å ru stad flygst a tio n).
Där e fler tjänstgöra sagda ofricerare som 2. kl. specialister
intill 7. tjänsteåret, under vi ike l KSHS allmänna kurs ge nom-
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gås , vilken kurs ändamå l skulle i första hand Yara alt uppfrisk a dc a llmänt sjömilitära lnmskap erna samt utgallra ri·n·
slabs tj ~in s l och tekni s k speciallj~inst läm pade oll'icerare .
Omedelbart efter KSHS k omm enderas e lewrna lill gen omgående av högre special kur ser ombord (e ll er å rustad fl y~-,
stati on) för alt kun na tj änstgö ra i vissa högr e special be fallningar som t. ex.
AO å pb. och pkr.,
FC å jag. och l. kl. lb. saml DC a th . div .,
FC å l. kl. uh . och DC å ub . cliv.,
GO å förhand,
FC å m f ocl1 DC å m i n-d iv.,
Chef å flygstat ion (-avdeln in g, -eskad er ) .
Ge nom denna up pd elning av specialutbildningen ut i en
lägre och en högre kurs vinnes bl. a.:
att utbildningen utsträck es över en längre tid speriod och
härigenom lättare så att säga smälles;
alt utbildningsämnena Hi l la r e anpa ssas e fter eleverna s erfarenhctsnivå; fordringarna kunna härigenom successivt sk itrpas på eleverna ifråga;
slutligen skulle alla s. k. rep e titionskurser, som nu förekomma utan synbart system, kunna bortfa ll a.
Tjänstegrenarna böra ävenl edes utökas med navigeri ngstjänst och stabstjänst.
För härtill uttagna följer så utbildning till r esp. slahspccialist och teknisk specia li st, för vilka undervisning m eddela s
i KSHS stabsk ur s r es p. dess tekniska fortsättningskurs er cll ·r
ock vid THS specialkurser för sjöofl'iccrar e .
Samtliga specia loll'icerar e tjänstgöra så d an som såda n a
intill ingången av 17 :e tjänsteå ret, då den förut omförm iilda
kaptenskursen tager sin början.
Följer slutligen d en 3. hu,·udgruppen av utbildning, lämpligen kallad öurig utbildning, omfattande gymnastikutbilclning,
infanteriutbildning samt elen utbildning, som meddelas å vi ssa
flotta n ej tillhöriga läroanstalter.
I fråga om d ensamma vill jag blott som min åsikt fr awhålla a lt gymnastikutbildningen bör göras obligatorisk , och
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då Iiimpligcn förläggas lili l\IGK llnd et· 2. ljiisleå r et på hösten.
Om utbildningsorganisa ti onen ].;om atl omfatt a d e n nu
här framl agda utbilclnin gen, så siwlic denna sistnä mnda laga
c :a 3 å r i a nspråk, d. v. s . c :a 8,, ( (),J %av he la tj ä n stetide n ,
varför ingalunda som bärande m olskäl mot d e nsamma tord e
kunna a n föra s d ess län g(l.
Då ma n härtill ser att mariner, cliir er fa renh et erna å "del
verkliga sj ökrigets" område äro färska och där d essutom tillfäll en a till sjökomm endering äro betydli gt mycke t större, än
vad hos oss är fal!rt -- d å man ser dessa mariner vidtaga omfattande litökningar heträfTande sin ofTicersskolutbildning, så
mås te man ävenledes inse, alt, vad dags dato bjudes oss själva
härutinn an, ick e på lå ngt när l< a n vara tillfyll est.
Den norm, efter vilken varje lanels sjövapen måste arbe ta ,
betingas i huvuds ak av Jand e ls ifråga ekonomis ka kapacile l och
statsmakternas beredvillighet atl stä lla erforde rli ga penningemcdel till sagda vapens förfogand e. Härvid faller det genast
i ögon en, vilken relativt liten anpart av budgeten, som behöver
tagas i anspråk för o!l'icers utbildningsänclam å l. En omdaning
av vårt n uvarande utbildningssystem efter rationell are m.etoder, betyder i sjä lva verket så ytterst ringa, alt ett unel erl åtande a tl av denna grund v idtaga d e nsamma, synes ohållbart.
Atgärd erna ifråga äro nämligen huvudsakligen att anse såsom
varande av adminislraliv art inom förut anvisad ram.
Stockholm i juni 1921.
H. Enell.
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lägga,; Yid J'onfcr·rnsr'n , m pn lirlninC'r n befara r alt fi cll ;t blir· orniijlif!'l p;'\
~-rund a,· atl clct Ycrklig-a slnb'it!'IWli'L LHL st3 ti !ihak;1 fik rn f' t' r !l,•r m!nr.~c''..!
LclaJisk a spöesnJål.

N. i\I.

.

Meddelande från främmande marm er.

n.,

rna j J J J(l~l.

Sir Cyprian Bridg-l' t'ör·rslilr i r•n ins:lndar·e till Tirnrs nrniralilr L>'Ls
uppel eJnin g i ett vcr·J,iit!l amir ·s lilrL o;om uLö1·ar· [l]!a en m;u·in~l.ah~ Funktio ner or !J en Nav,· Bonr'd rll('r rn. a. o. sil. som eng elsl;a. flo! Lans liYcrsL-y r clse YHl' anrocln acl fiir'!' 1~:;:>.

N. CII. R .. maj J l 1921.

Personalorganisation.

'~ I mpe•·ial

rlnlill millt'n :w juni mi'tnad J!l2J. )

l\"an1l Stalr' '.

Lo r'ci H al dan e fi\r·eslog- n~· lit!Pn i p;u·lanw nt ct uppr:illandl'[ <l\' <·n n)I mp cri al l\"aYal Sl af'f nwrl r·r•pr'<'srntanler fr ån llrla IJr"iLliska y;i!cit'i.

England.
l\". i\1. R. april G J()2J.
ll !hyle mel.lnn Enniantl or·h Fii!'('illa S!nl<·•·na

<l\ '

••us l ac!r fiirh and.

l'nder ,·ärldskr·i get in gil'k, sun1 bl'li:iJnt. f'n anl er·ik tUhik

~ LJ)-!,~k~·p]l"'

r~kml r l· i elen eng-elsk a U rand l<'kt'l oclr ~lod undrr· rlr'n r ngr ·l'l"' l !. B :s
hcf'Lll. Friln engrlsk sida fram l1öll!< llil att denna ai'li g lr cL hord• · ;r\ l.n,lanrl l lE'öYaras mrll atl en r• ngcl~l; sla~skC'!•P' - !'!ler J"·yssar·cdiYision sl,rrl!•·
undC'r Yhsa perind<'l' sl'\llas untlr·r lJcfäl aY amer ik ans!'<< flul.lan~ H Il.
OC' II r n einH·rikfl n sk rnui~~Y ;t r;.,nd,· ~ l )Tkn snn1t idi ~·t und(' !' f'l1t(l'l~1\l ii\ ·rhefill. ~Jan tro1· sig n·ta all l;ung Ccorf''(' orl1 arnirnl Rudm~n r i T. l. i

SLilla l1 a1·rL ) uneler lwnd clry fl at saken.
!flen IHU' nurncn1 uppLaf!·its i A nwrika, m en lrillills !rar· in~r ·nlinf'
f'.inl'Ls fi_ir aLL re a li scm cl c n~ a nrnra . H:ir· l'i l crarl c tidnin g ansf'r all lrrilliska amiralitetet o;l;r1ll r kumrmt aLL sUUJa sig LillmöL c~gilcndr ti ll ,.n
amer ikansk in!Jj urin n aLL stii Ila "tl i;r·yssm ·reskarl Pr t i Il förfo~·anrlP i c-l i Ila
l uwet ellt·r .\ll rmten ocl1 um l'n Fiir·rnla :-:lalcmas diyision samLicl iF!'l skitl,n<lcs till cn)t el;;ka i\llanl crf'l,lll<tn skull e rkn Yiilkomnns rn r tl Pnlusiasrt

N. i\J. H. , maj U

J!l~J.

l\l rn·ins!ahPn.
l~ n ~· t amls 1J1arinsla!J kr·itis,.ras i l rilr anfiinla tidning rn~ · ,·t;,.l ,kni'J•l.
~fan anser a l t clcss l'i rc f. Fir·sl :-;l'a L onl , är för rnyckeL uppl;rg-t 'il llll'd
Yanligt nrtinnr!Jelc nl'lr l cknis'l;a fra:-;·nr· fur aLL kunn a itgna IH•Ia ><in rqrpmärksamilrt, sa ~om Ir an JJOI'liL' göra d et, at t aktiska och str·ate;:;·isk ;r J>l'"h lem. Alla dc pla n er·, in slnrkl.in nf'l' etc. s<J!11 clct tillkonli11L·r· nwr· in,[:>i•r·n
a LL uppgöm. JJöra Yar·n Lirdif'a till den stora konft' t'Cn:;cn nrrll;l!l h»l"nrPrnas prrmiilrrninislrar i Loncl"n i juni månar! i l'tr· för nll krrn n<> t'r :n-

N. i\·L H., maj JJ J02J.
L n !'l n1p11t>ls OI'!Janisal ion.
C.•tan förordat· allt rn era l>t lr 1nr•r[l Pn Oll10t'ganbation a1· luflYspncL i
så m åtto alt fl otta ns rlcl a1· lul'lY~pneL ulbrncs oclt plac eras untlf'r flolLan s in srP nrl e. Det anses numera at t man begick ett sY;trL organisalionsfc l,
då flottan s ur lt arm!'n~ lnfL,·apcn san1nHmförrlcs till 1'11 !"C'lll cns;ult or gani sa ti on.

H amp sl1irc T ri., ma j 20 J!l:2J.
0J'fiani sa! i on a\

!ot' pPdi'ai'IY!JSi'iil'lm nd c n.

Alla Lot·p cdfarlyg i r· c s c r·,. i lrcmlrmcls farvaLLen s tillins rtnrl t'r JJdäl
av en Captain ( Des Lroyer' ) per sLalir >n , u nd cr ·stllllrl c! Jcf'en l'i'>r avrlcln ingrn
av r esenfioLlan (k onLcramir·al ) pa statio nen. Alla l o k a l i' ö t• s,. a r· sf l o L t i l j c r slå unrlrr· JwfLll a1· rit •Is en Captai n ( D ) orlr <!els rn ! :o m mat1Cl er (D ), av Yill; a si~tnärnnti C' :tr' nnrlct·stii.liLI statio nsbrfLi.lll t1.Yarcn pft
sta ti on en . Commanrl~r·u :;r flol.l.i lj('ltcf i taktisU lr ii nsccnclc. /\Ila t!JI')ll'd f artJ·g, som Lt r o tilldeladr• skulor lYda unfll'l' l'L' Sp. skol clrrfrr utom i fdg-"
om t akLi sU upplr:ldandr', i l'ilkrl l ritns('l 'ntic c!c stå undrr slalionslrtfilllra\'am c.
E:n jagarcfloLlil.i ~kall ll:lchtn cflcr bcstil HY en " flollilla L cndr·t· " oclr
tvenn e dil-isi on cr. Ya!'Li cr·a onr '• .ia2nrr.
F l o Lti !j c m a
l. t. o. rn.
7. flottilj en
9. floWlj en

komma aLL fönl c las s~tl u mi a:
G. flolLil,j cn fuliL lrcmannade ALlantcrflotLan.
cluiJbelfloLLilj t. Y. Mcclell. 'lYel.
i J'esen· 2/ C> lJ em annml.

10. flotlil,ien ck. i r r set·v.

- 5-17-

-5-16Jla!ll pSII. T el.. ma1·~ ~3 19:21.
•\ dmirall:· ;'llonlltl y

Order~,

Lul't :< lt •i dsl>~·nl'let· ua .

apr il l!J21.

on· i t et· s l> iil'!~ n.
Command ers od t l.i,·ult' nant-ro mtl Ht nd'' '' ~ knnmH' !ld cr;\s ltii<li\l1<'t'l ••t·
srtdl i lanrl sum om l1o rd fij t• t' n Lid a1· :2 Ct r , Yilkcn t iLl dnck kan tthlt·ikk;"
undr•t· y Ller·ligarc cL L <tl' om sil lwfinn<'S liim [Jli gL.
l ) för ljiin st cn,
2) c ll c t· em edan en k omnwndl'ring pa end ast [1· ;[ ;u· sl;u ll l) fiji'<Jt',; aJ;c1
personlif.)i1 olJl' lt a!-'· nl'it "l ' P tdTt·in ~H t' .
l l l' IJdaLLni ngat· för Yilka en sarla n f öt·l änc;n in g l i Il a l as ii t·u
K i ngs H arbour .\lasll'!' , t' j ltan s assisLl'nl ),
BefällHtYar c f ör n c t(' nl.irJ!l B<ll'J'ack s (Di se ip l ink omp. 0 ) oclt
;; ,,J)I't 'i ntcnd ent cllet· assistent ,
;;upet·tntend enl i IT ,·drog t'a[Jitic o dt
!;o m pass J) cpartcmcn ls.
Fijt· m arinatt ad te!J c faLtnin g;u· iir ingen lid JJcs l iimd .

F. d. krJ tie lt skola n ~ Yid O~IJot·n e b,·g:,o;n8rlcr komma lro!i~cn att uppJatas åt lufl str irl ~k t' <ll'ln n n.
N. i\1. ll ., april J:J 1!!21.

t<ly osta lion u t ii l; as.
Fl yt!·stalionc n Calil'wal t'l' (P i ,·muullt ) skall utökas.
N. ;'IL H., apt·il G 1!!21.
Ny l l si< j u( s ko ll'fm·ty!l·
s tagskepp et Uri<Jll skall lj iins t!-''iil'<l sum ''seagoing gu n nt'l')" trainin;.;
sllip'' oc lt ct·sii tta Comtl!un,walllt, l ~rl'lJus . T err or oclt ;'llat·sltal ;;oul l. Ul'i on
f år sin Il as i Porbmout11.
Hamp sll. T e l. , maj 27 J!U J .
F'ilms till l'lotla n.
Film en sk all r nligt atniralik l ds IJ cslnt kowma till an l ·cinrlning
slörsta m (ijl i!' a utsträcknin g Yid und ct'Y isningcn in om flulLan.

Y., mat·s J:G ID2 1.
llansl>apel .

l Atlanler·floltan omln·lcs num er a Ya!' \. m ånad l / G av
i stil il et föt· som för ut ltcla IJ csiittningen Yat·t annat [u· .
N ..\1. H., mars

~J

lJ csilLtnin .~··n

1 ~)21.

Skcpp sgossa t· k omm r nd eras lt i1rlan efLcr på a lla sW t·t·r f al'l )·g (rl. '. s.
~ L Ö!' I 'C i)n ,jagat'C) .

För enta staterna.
N. :\1. H ..

lllHj

JI

I~ J 21.

Sti l l alHt \ s flot l arts sira l ro is l>a i'iit·hi !i!l n ill[J .

N. 1\1.

n.,

mars 9 l92l.

Hesern~ t·na.

Hoyal Nava l R eserv e upp gå.!' ti Il 2,089 ol'fi cc t· ar c ot·IJ 9,000 man .
HoYal NaYal \'ol untcc t· uppt,!'å t· till -'•81 off ie eear e oc11 \000 man.
N . .\J. H. , m aes 9 J92J.

E !eld r·iska oll'ic!'r·a•·c.
F] ll'ktri sk a uppbörd erna omiJOt'd på l'al'tygen so m llitlill s ltancll Htfb
Rv F. O. sk ol a öve rtagas av s~l r s kilt utlJildacle el ckt t·oofficet·ar·e.
N ..\f. H. , ap ril 27 192 J.

Costa! Motot• Boals.
Dessa skola f il. sin IJas i llasla t· Creek , P ortsmouLil .

"San Fran~isco Clu·onicle'' föt'ul~iigcr aLL clet komm er att blint nödväncligt alt samman sl å J\tlanLt•r- ocl t Still alt aysflot l orna til en slagflo lla
so m lmscms p<l 1\araiiJi ska iH11·c t i omc d cl !J at· närlt et till IJanamakanalcn .
Samticli g t IJör man IJ örja Jnc;ga en sLa t·k flotUJas i DuLell H at'IJOu r , A laska,
villce n setl crm era, tlå den !Jli v it l'ilnlig. skall bli\a s tra tegis k !Jas för l1cla
ameeik an sk a fJollan.
I il änllebc aY k rig ~k ull e (' n ,japansk flotta i ck e Yaga aLt u tl öpa
ft·ån .l okol1ama fötTände n am eri k anska Yo t·e f örclrilcn fr än Dutclt H arh our.
En överl ägsen amct·i l,an ~k fJoLLa ~Lödd på nulclt llarllolll' sku ll.c t. o. m.
skyclcla Filippinerna föt· ett anfall ay en japansk fl otta oc lt om denna
bas väl l Jef'ästes k un de en amc t·i lm nsk flotta därifrån IJiock cm lt cl a j apanska oc l1 kin es i ska ku s ten.
l~ n fi entlig l'lotti1 skull e Ct anclt'a sillan fr ån Dulelt Ila l'lJ OII t' lwnn a
blo ck et·a 11 cli1 Fö renta statemas :-'tilla lt aY~ku st. D en amor il;ans k a fl ottan
skulle clå nu·a föga m cm rff'rl,t i,· :1n ett flyl anil e ku slföt'sYa t' . n cn ~ku ll e
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ick e J' unna i nlå ta s i ~ p il ofl'ensi1· l<ri gW l'ing o m m an ej Y•H'•' t't tl l t <iJ- .. ,.
pi't a!t fi end en i ll u Lr il llarll our uppLräLld c fu!ll p as~ i Y l.
Dull'll H arh our liggcl'. so m l'f' dan nämnts, sy mH' r lig·c· n Yiil t il l i , ,1
[ l;wk <•r:md <' :;tällning l11 <•t al la f li r clag ,;o m rikl as !Wtl •' ll d<' l'a :11· :-'till·,
lta 1·r[,; J;u sl er· f rfi n d ess andt'il sid a.

p,.,

8 n t'liJlta m ed J1a~ i .J uko l• am :t ka n ick e fö r cLag:t nögo l <'nlii L
11 .1
lLcrJ)u UI' ( ~anclwkltijat·n•· ) om en Glll Ct'ikansk fl ot ta fi nne s i lt ull'\i 11 11 ._
]lOlll', r m r tl nn drn Oill l'l 'il; nn sl;a f io llan lJ cfinn cr sig· l ,llOO' n ii t' l1l:ll'<' r1·0111

n.. mars ::so 1\J:ll.
Flo t l ans fly !J viisPnd e .
J~ nii gt stat f ör 1!!21- I!IU k ullllllt'l' f J o LLa n ~ fln;~'itsL' ll d <' all ])eti l tt av
offi ce r ar e oc l1 7,000 mnn . :\t arinin l'aillf'r i et ll m· , ;n ~'!<'11 f i )·C"Idi.t', out800
fattand e !? J oft'ir: cr ar c oc l1 .1 , 100 man.
övn i ngsplal sen i'ör fl :· g y ~l~· ·n d c L v id dc stora i n l a nds~j öa m a ~lt' rl en
sLö t·sLa i Yil rld en ocl't en n ii :;Lan liJ; a s tor staliun skall up[l l' ~lll a' 1·it1 Coc o
L olo i Panamak an:1l rn. Yat ·••sL r <'dan f i nn•·s <'Il IlaR f ii t' u -hnlat·.

]'1. i\J.

.Tok n l~:u n a

iin aYs l i'tn rl,·t :Jokolt anHt- l' ca l'l H al']) nut· or ll sa lnn rlot skull· · kunn:t upjt Lt·iida i rygg<·n pa d•·n ''tnol P<'at'l ll ill'l JIJ l ll' op c t'<'l'<lll d<' j<qt:•n'k"
fl u llan .
1-;j ltt" ll er sk u llt• dL ;~n f nl l l'a :l l an i la k unn n. ut fö r as. ,Jnk" l"llll"flol l an sku lle nämli gen ej l1inn a ga till :\fanila 1,500' d is t.) oc lt l i l ll~;tl;, 1
Li l l .l ok n llill na i nn an ~ II H' I'i k;<n ska flolln n np p tr iirld <' Ol' lt <li'Slnit'<' dt• n f1 ,,n

dt\ss has.
P o litiken (Urmsk ) , ju ni
i'ly i'lot!lJas.

(i

1!l:U .

i\l cd elen k one cssi on so m ~lt'. Vand erlip fillt av Sovj et-Hyss lan d l"'''t
Fö r enta sta t er na kommi t i bes ittning av tv:.innc utm llrkta IJaS~' I' fi't t• ~in
SLi llall avM iotL a. l' ä 1·li sLm SLi llaltav sk u stcn h ade Sta tern a f ör u L ingen
l 1amn , numrm h an1 lic Li l l si LL förf oga nd e Av atch a B a~·, sa m t rn ann;m
i nLirl lclcn a v V ladh·o~ L o k. Al·atc lt a-bu kten li gge r enrl ast 2'• t im ma t's !!ang·
fl' <n Al ask a. Om !J latsen l >lit' \)l'fäS L k an en jap ansk fl o lla al d r ig liinHla
sina b ase r u lan a tt p:J.Lriiff'a en öYer lägscn am erikan sk fl o Lt a.

:\f.

:N. :\f.

n., maj .\ 1\J?J.
Flolian s diseiplin .
"~oYj etis m c n· · pås l cb

gii t n ft• :u n ~ lt';.; inom f ijr, •nta ~ L;ll <• t· n a s arm•'
och flotta 0 ('11. r!ct päp1' l'as f rän lll < ll1 f!' ~. l •åll att s taLen l1ik in skr id a k raf tigt emot all a f örs ök a LL gen o m ,ply:;viil d unel ergrus a d en f as ta di sciplin
utan vilken i nge n l;ri f!S llla k L k an Yn t·a l'ff ckti v .
Was! l i ng lon Post, tll<lj 2G J!W.
l'ei'SOIHllS[ yrk ,t.
l~ nligL senatens \) CSlliL l'astsWIId cs !'l o ttans rnan~lwpssl)Tl;a t ill 120,000
m an i stället för 100,000, v id v i l k en si ff m r e pr' e s e ntant e m a~ l lUs stann ad e.
1\:Ian k omm er si'tl ecles ej a t t avru s ta n ågot fart~ ·g.

Japan.

n ., juni 1021.

li'Jollbasen Ponla iJel!Jada.
Ponta D clgatl a (Aoec t'!Hl ) p lislås fortfaranli e slit Ull TJ. S. A :s f iirf o.t.; an clc i lt:.inLi cl se av kl'ig .

Le p eti t :\farseillai s, m aj 11 1021.
!\sia l iska eskade•·n .
l~ nli g t t elrgram fr fm \Vas l t in gt on skall F ör enta s ta tern as . \ s iali~ldt
esl( ad er f ör stärk as m ed t, nya Dr eadn ougl1ts.
A ntalet jaga r e skall ök as Lill 30 oc lt 12 u-b aLar h aYa r edan ay;;,dl
till :,ranil a.

Am erikan sk a ,\rmy and )lav~· GazeLtc, maj H 1921.
Ovanstilenlic upp gif'tr t· Lkm cnLem s offici ellt i il en am et·i kan:; I(C1 nJiliklrLidningen YaLI slagsk epp en an s·rtr.
D en i samma telegram upp g iYna öknin gen av jaga r e oc l1 ll -lt;t[;ll·
päslä~

lw Ya

lJes luta l ~

f öt' c :a '/ , ,

L'

sed an .

Daily

N a\~,

april 1 1021.

FlY!J l; o mm issionen.
Enligt medel eJand e ft•ån l\'C\1·-Yor'k Ilat' d et i Förenla Sl atc rn a v äckt
ett pins amt upps cenLi c alt en mi ss ion av engel sk a o ffi ce r ar e m ecl eng elska
r eserin ge ns tillstånd nu rr sL ÖI'C I' Lill Japan för att ot·gani sem clc t miliLäm fl ygv äsc nd et. i\fan ans c t· i A m er il'a på sina 11 11\l at t förll ft ll ancl et är
clirekt Ligna t al L y Jrk a mi ~ ~ Ul m ni n;.; m c l! an de bllc\ a an;.;cl sax isk a f olken.

!Fra n kr i k. e.
Y., ap r i l 9 192J.
l\'l:u•inens OliiOI'fFlll isation.
D et arb et e so m för esLå!' en awrinmini s tcr i "o nad cns " åt' 192l är·
icke av det hlttas l c slage t. H an !tar alt åt erstä ll a den genom ]\ r igeL föt·störcla j iirnYiktcn em ellan [l ~' l' ~ nna l r n or l1 m ateri cl en ; Ft·anlzl' ik c llåll et'

f. n.

rc·il"

-
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~in;\ 'j

L'j fulll llllltll' l'lm ~l af!~ l ;qtp il'l;e 111irllii'l' :i n Ii ~t. ;·q·[,c,_
;;:,.0111! <ll'il l' l ar c i full ;..:ang Ol'il h cl liil'l' l' r;;,. nl l lll'il!.llil!;t
rtollan :JI.ll()ll m :1 n 11 lu n1 oiii L'I' I'GI'l'. F lo l lp!·ogTaln sakn a ~ or l1 i i yni n~~l>l<:

:t r ~en;\il' l' l lll'd

r:l'n il ndra =--

Yilr iU l n an

n1anad 1_ 1Et ;.rr u ntl

aY

:-;y fu· j (-!: I Jr l (' l'

1111 'tl

'.ll'n ti i'SSt!l o m fo l'il l'i!S nll t>ll ll> i'gG nisl'l'<1 ol'l1 ntt ulilililn d t•n nYa ]' 1'\'' "ll•ll•· l!
fli l' ll eil oH' n fö r til l f'illl<'l , sa m t idil"l so!ll u lhilLininl"·l'n IH·dri ws ~a iill tl•·n
J •a s~ <ll' f ii r r,·amlid a lwi ro Y. Yi lka f. n. it' k l' k un na f'ii r·nlst•s .
" Hililiot 1c: l
l !iot' IHitl f! o' LL'Il r ~ tll > L' l' l'a l:i ti l l ~ ;:J a\· Y;H l dl' n i\llS\'fl l' ii"H p c r ~o n nlr· n "il"'l l
r 1fn ril l' l'i i;.d.
111' 11 fr :m:;k a Ilr!Llan ii r' S\· a~"· · ddla f'aktllln ko \111\WI' all kY arsL1 il.lrll'l'
en l"ttn<ka lftnC!· lid. .\1 · rl ii. il'kc 1i<il' n inn•' att rl r aga in på all a ~>ni ..,[,~a
orgnn t• Cil al t nY tit' n lill ;L 1'nm sk a f'loll;m sk apa e 11 efl'l'kliY r ali oiw l ll "''?'·an isc·,·atl fl otta m ed r· n oi·gani s<JL i on sa anonln acl a lL d!' n om ~ii p al'ror<lra ~
kan i.ika s ·> n cn ~n ke n lurck alla Yi\l 'it ensl' ou t. ~ l e n i\Y en 0 111 ll l.tll :it
ens e ulll pl·i nci ]J l'n m iila sYi\ l·i glr c l er· Yid tl c:;s Li l liilll p nin g. m i rp a finna ,;
Llrslm C' :\ C' Ill ['L' l. lnC! l' D Yi ll Yäl t'li rsö k a li cstr ida a l t en ;\ t Yå a,· <11'~· n:~ 
l r l'l1a ;ii'O ii\·c,·Ilöliif!·a. or l1 n tl en •kl aY organ en i Yissa aY tlr m kii!ln a
inrl!'af'·as f öl' aLl k o ncPn lr·eras i andra nt ll clär igcn om g in1 sLörr!' 11 11•' k.
t·: n tljiin- IH<t l' inm i n istr r (tl cn fi.i r egaentl t• ) llnLicr Lcclmatl e ur·l'"' 1' \l
on ll'r Yil l igen om en tl l'l ex p crli tiu n er i Lo ri etYL st~in g d e o; od1 nal 11r l i.~l\' is
YisaLlt' rid si g a l t ll r ssa l':\j) Cdi tio n cl' I'CH'O aiJso l uL ou m!J ii.rl iga i dr ·n ol\1 11 bii.rli ga ar sc na!Pn O(' ir n ii;.; ta rn in istn· t'i ek genast aLcr sllil la all L Yatl ~11 111
inclrai:-\ih r edan Cin n u i nnan inrlrag:nin8·a,·na lr ~\L t i kmft. !Iarl e nl<lll fii r:<iikt m ed i nllragnin !,;ar i Horli c f ort Il ad e n o~l1 e fo r t sliker t Ol' k ~ a hl'i'lln n it s O ll mi1~l i'l i gt.
FCt lofalla rl' n am; c·r· (!)y ekan \' ara tk n il t t d e L p a t' l a m e n t a r i s k a
s :· s L c m c t u t y c L' k t ' 1 s i g s Et, s o m et e t g j o r· t. i F ,. a n k ,. i k '· ·
lnf!·rn mi n ister !;an ~ La med f ri a lr iind cr Yis it Yis ([!'[~am m a o~ l 1 <'Il inrlt·agn ing kan d el Pj llli Ya t ill o m förr i\n om n ftgra ftr tli't Ycdr ·rll i'•I"Jil!lr'
Ycrkl ir ·cn f i't k lm' L fö r sig- alt en d l' l Ol'ga n äro unY lli s-a.
Fö1·fa ttar en l; loC!·cu· Yid ar c i.iYC'l' all L f ör rn)·cJ; en !' Cn tralb cr in f! . J,,! tlm i LL(•,·(isr n llc t ctl' .
~ Hi ~

l.

l il'n n a sk all nmo t·ganis cras enl igt d c l inj er so m r edan lilli\i n pa t ~ ,·id
n r n nu n1 J'Hn dc sj ök ri gs lr ögsl, o l an sk a l l up p lö:;as ,('[ r •·1's:l ltas m ed " ~: co l c naYnlc cle g u err e", Ya r·s upp g ift hlir all ullJil tla ~t:d•,;
ofric er Gr c. Des:;utom in r iHtas c·n lli.if!Te l; urs fi.ir i1l rl r r o ffie er ar'l'. S 11 111 .,,.,
ctY SL'<iri a a l l tj:tnsli:!'ÖI'a sii.sc >m st ah s(' ll cf'C I' fl sjijf'·(,~ nd c fi'•r!J and f' i i•'l' ~" 111

J;~· i g ~ l l ög skolan.

l' il rfcl' p [t l1ögr c p os ler .

Efter· gcn o mgftn gc n · ·,~co l a n;wa k cl c g u en· c" r l'l1.å ll a el cYerna c Lt
Jn Lr iid c :i.grr l'lllll ef ter av lci mn ancl c av et t skri f tli gt

s. I;. s tai)S inl yg .
arbete.

hud!..!·,,l,·n , 11 .1 1

ii mlringal' ilVIIll ulri l; t · ~po i ilil<l'll u l'l r 111arins l alw n.
.\ Il all'l'sliil la ;1lll delta i dc· g·am ln lr jubp;u·c·n sk ti llt· r·t•!l;m ,.,,., 1 •· Il
]; n luss a lL <li'IJPll' Ul' l1 l'< ll'ilra \' Il lr ii g gr ad i\\' J;t m sliapt• r· i l ri li ri'• ra nil l' iiu 111 ,. 11 .
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N. M.

n.,

m aj 1t. 192 1.

Sj ömansl<å:·cn.
P ers o nalen an::; cs J'. n . s Lå läg r e än n ågo nsin för u t efter 178U iir s
revoluti o n ·i cli sc iplin cir l ll i1n scc ncle oe h ~\il' . Gaulreau efterl yser ener g iska
åtgärd er f ör aLL r·åcin IJot p•\ slappiL et en oe il slentria n en.
P. U. S . N . J. , rn ar s 102 1.
Fly!Jn1pnels

OI'!J:IIl

isat.ion.

Opini on en ino m f ran ska fl o t ta ns o ffi rer skå r p äs l <s m er oc l r m er
vakna för d et fak t um alt luften är cl ct cncl a områcl c p å vilket F rank ri k e
till följd av silL fin an siella läge k an göra sig gäll an elc, m ed u tsik t al l fö r skatTa si g öv crlägs enlt eL oc l1 vilken ÖY CI' il'lgsenll ct skull e f ör Frankrik e Yar a
av en uLomorclentlig b et )· ctcl sc.
Marin ens n~-gvape n an se s em ellerti d st å p å ett m yck et l åg t stad iu m
lik som 1'. ö. förl1 ållanelc t ch en är i En g l and.
H y droplan äro i allmänh et my ck et sköra och k o etlivade. D et sku lle
däl'föe vara ett stort f el att samtidigt b y gga ett stoet antal maslcincr av
samma tJ']J ; t y fram st egen in om fl ygp lanst elmiken äro så hastiga att man
i händ els e aY kr ig kuncl e riskera a tt lr. ava enelast f ör , ldracl materi el st åen de. :M an väntar d ock aLt pan sr aelc pl an av m et:tll k omm a att v i sa sig
hållb a!'ae e och kunn a j ämföl'as m ed f artygskon strukti on cr . Frankrike li at·
härvi eHag r n st or f öl'cle l av att vara det f örnämsta aluminiumproclu cceanclc
l anelct i l~ u ropa.
I Frankrike ämnar man söka organis era flottans luftyapcn i 3 olika
bereclskap sgrsdcr:
" F l o t i l l e s el c c o m b a t' ', so m alltid äro f ärdi ga att gå u t ti ll
drabbnin g i samb and rn cd flottan oc h illlticl b es tå av m ocl ern a m askin er·
av olika typ er , fullt b emann ad e m cel sp eci alutb il dat f olk.
" F l o t L i 1 l c s et e r c s e r v e' ', so m samm ans ättas av m askin er fö r
h anclcl sbeuk och flygs.k epp , som ll astigt lmnna för ändeas t ill kri gs!Jt'Uk
och bem annas m ed f o lk av tJotLan s r csorv ee so m tj änst gjort vi e! luftlinj ema öY Cl' Enge l sk a k an a len och Meelel l1av ct.
" F l o t t i l l c s el ' c n t e a i n c m c n t e t el c m o lJ i l i s a t i o n " ,
som komm a att Yal'il sl ati on eeacle i St. R aphacl , T o ul on och andra örl ogshamn at· och b estå ttv ält· c maskin er oc h äv en av d c ll )' as te rno elellcrn a.
Vie! mobilis ering skull.c man börj a f orc c eacl tillv erknin g av såcliln n plan,
som då skulle b em ann as m eLI d en uLI) ilcl acl e p er son al en f r ån ''cco lcs d'av i ati on " oclt cl c el ner , sn m li gga und er utbildning.

Tidsk1·ift i Sjöväsendet.
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ncnnR senaste aYCic lning skulle anYändas som cr~iittning fi"11·

r;-, 1._

luster inom ··nottillcs cle comhat''.
i\farinmi ni stet·ict lrar IJrslulal att eventuelL undet·sllid.ia och <(, IYis
kontrollera de projcldrracln go ds- oclt passagerarelinje ma:
i\l arsci ll cs-,\l g icrs, Marscillcs- Omn , :.\farsc illcs- 'l'unis, T• rn\"nCors icfi.-Bizcrta o el t l3o r'lleau - Mm·ocko. All luHtraf i 1;: mellan Pra nkrikto
oc lt kolon i erna m onopolisl'ras fö t' fr fl.n sk rillming ocl1 Frankrike ]);·,,. saluncla få en enastårn<lr sllllln in g inom l\Jedclhavct, om man också k 11· all
vänta en skarp J;:onkurrens fran cngclsmllnncns sida i form av elen cnf!t•l,.;ka
1injrn Lomlon-Paris- .\lat'sci llc s- .\falta-Egyptcn.
För att åstfl.dkomma nödigt sarnarl)cte mellan flottan od1 lul'ln lin istcri eL lur marinministern till ":-;o u sserretariat cl c l'.\PronanLiqu e'' k•rlt lmcnderat 10 sjöoff icerare och J2 ma.riningcnjörrr samt oml;:J'ing 30 andra
ämlJ cb mitn.
För år 1921 llaYa t i ll lufttrafik m. m. beviljats 1R5 mill. frcs oelt fcirLlclatlc sål und a:
Uml crstöd till luftlinjcl' ....
Byggande av lt stc lct luftskepp ...............

28 mill.

\J
Luftl1fl.mnar
18
Utv iclgningal' rrv övning~p l alscr
2't
Försöl;: m ecl ll"J'cll'oplnn
1
allt cletta u t o m dc Ol'dinri e ansl agen till rlotlans flygvapen.
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Polen.
~L

H., ap t•i l-maj 19tl.

iil·e•·st ~- ··c !se.
FJollan~ övcr~L)TCb<'

lial' 'in slntion

J>utzig ( Putzig<'t' \Vi ek ) .

Sj iilil"i!lssko la.
l~n

sjiikl'igsskola Ilar· iipp nal.s i Dil'scliau vid \Vcicllsel.

l~ n ~adan Öl' under a nWg~nin g i Gd ingen (norT om Zoppot vid
Dan zig ). Handelsil am n an li\::;·g·rs pi\. sam ma slitlle.
N. i\J. R , maj 21 l !J2J.
J<JnligL "Gazeta Gtlanska" Ilat' <' n pobk ingcn jöl' RafalsJ;:i uppgj ort
ett försliig till en stor ltantlels- O<' ll iit·logsltam n i n. v. cl elen av Putzigcr
Wi ck.
E;n Yälclig damm!J' ggn<ld, som slutl i e sträcka sig ft·ån halvön
Hel a Li Il fa stlandet skulle bcgriin,.:a ltanmcn i ost. Dockor skulle uppbyggas f r· Cm lwvslJOltncn oclr sj ii11·a vanrct anlär;·gas p å fastlancl ct.

M . H ., ap ril- maj 1021.
l'el'sonalslyrka.
J> et·sonalstyrkan uppg[ll' f. n. ti Il c :a

I,,ooo

man.

Finland.
Tyskland.
Ki el cr Ncu eslc Nacluicllten, mal's 15 1021.
övninnsfat·lyg i'ör Jmd cllcr.
•rvsk a flottan lw r inköpt och efter omb yggnad inför·livat med öl'logsflottan "en fyl'maslaLl sl ättoppa(] skonert, avseclcl att tjäna som övni nF~
f artyg f ör sj ök adcttel'. Fart~·ge t har fått namnet Niobe.
FartJ·ge ts f örste cli ef är el en !)ckantc fregattkapten en gt'CYe Luc ktl<'l'

I!uvuclsladsblaclet, maj J9 1921.
Sj öl<adetlemas ö v n iiJ!plt".
Sjökacl ctterna övas 20 mfl.j - 1 sep t crnl) er p å kanonb ålen 'rumnmaa.
Expeditionen kommet' a tt utsträckas till Finska viken, Es tl and och Lettland sam t under august i m ånall jjmväl till finska siclan av Bottniska
viken.
16 st. sjökaele Ller öYas ombot·d.

(chef på "Sccacll cl'" uneler Ja·i gct ).
Marine Verordn in gsb !att, m<u·s 1921.
l{ustförsvarel.
Kommen(]antmen för ])efö.s tnin garna vid \V esc r: i Gcestemuncl u upvlöstcs elen 1 april. Kommendanlen i ])e fästnin garn c v id Nclll'C E lbe tj iinstgör· som kommendant vi(\ \ Vesc r.

N. M .

n.,

Chile.

april 27 1\1:21.
l'ersonalslyrl<a.
Cl1 il en sk a fl o ttans pOt·sona l uppr;:Ir· till 689 officet·arc, 7,058 man sjöfolk samt 82G man kustal'lill cr·i.
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Venezuela.
! .c· !J( t i t i\Iar~eillais. mal':; i ~ 1!l~J.
Fransk miss i on.

Republiken \'cnezu('Ja lial' YtlnL si.~· till F ra nJ; rik c 111C'ci en nnll,ill «n
aLl fft l i'tna en k ommiss i on sjLioiTiccnu·c fC11 · alt orsanisl'm en wn cz•>i,1n,l;
fi o l l a.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten~
skapliga tidskrifter år 1921 .
S j iikr· ins li istor·ia.
UnclcrY andsbaadsYaa.lJ cn ct rmcl cr

VenlenskriD.

gen .

~P.

f. S., sicl . 2Gl.

Tclen ea fi oc h lclcl'o ni .
Fl ceL radio Communi cat ion in war

1'. U. S. N. I. , sid. lO"l\l.

Sjiil"al'l .
Br itish :;ilipping,
Fr eigl1ts ...

;\ l ar·i rw

fnsiii'Hill'' '

antl

s. G., sicl. J957, 2037,

2'!~1 ,

:!:361 , 2H.l , 2521, 2507.
Häl so - oc h sj u lo·å l'd.
N . 'l'. f.

Marinell j gien •!

s.,

sid. i7J .

Dh·c l'Sf',

Komm and o og tlb c ipl in

N. T. t'. S., sid. lGto.

-

-
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Använda förkort ningar :
A. N. G.
D. ·r. f. s.

r.

n

= Arti !ler i tidskrift.
= Anny and NaYy Gazette.
= 'l'iclskrift for Sovresen (Dansk).

Kungjorda patentansökningar.

= Illustrerad

Militär revy.
J. el. 'r. T.
= Jal1rbucl l der clrat1tlosen Telegrap hie und Teleplwn ie.
J. R. A.
= Journal of the Hoyal Artillery .
I.
S.
H.
J.
= Journal of tt1e Hoyal United Service Institutio n.
Kl\f.
Kommer siella Meddelan den.
K. •r.
Svensk Kustartil leri tidskrift.
Kungl. Krigsvet enskapsa kademien s Handling ar ('ridK. Y. A. I-I. ('l'.)
skrift).
L. l\I. F.
= La Marine Fran qaise.
M. el. L. F.
= Moniteur el e la l<' lo t le.
Militärny t1eter.
J\l. N.
Marin e Humlscll au .
l\I. H.
M. S.
The military surgeon.
M. T.
Svensk Militär 'J.'idskrift.
N. B.
'rhe navy (e ngelsk ).
N. l\f. H .
= 'I'I1e naYal and mililary rccorcl.
N . l\1.
= 'rhe national marin e.
N . 'l'.
= Nautisk tidskrift.
N. T. f. S.
Norsk tidskrift for Sjovresen.
P. U. S. N. I.
Procedin gs of the United States Naval Institute .
H. A.
Revue d'artiller ie .
R. l\I.
Hevu e mariLime.
S. A.
Scientific American .
S. G.
=Scand inavian Shipping Gazette.
s. L . 'r.
Svensk Lots- och Fyrticlnin g.
S. U.
= SYensk Utrikesh andel.
'l'idskt'ift i Fortifika tionen.
T. H.
Tidskrift i militär hälsovård .
'1'. M.
Tidskrift för maskinis ter.
T. T .
= Teknisk Tidskrift .
U. S. G.
United Service Gazette.
V. F.
Vår Flotta.
Y.
Le Yacht.
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