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Till Chapmans-minnet 
den 9 september 1921. 

Vidmakthållandei aY minnet av en stor personlighet är 

ingalunda belydclselösl. Det sporrar efterföljande generationer 

till fortsalt arbete i föregångsmannens spår. Hans fram

gångar 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 skeppsbyggeriels område. Förut ett hantverk, 

höj des del av honom till en på vetenskapliga beräkningar 

grundad konst. 

Chapman synes genom arv och anlag yarit för ut bestämd 

för sin blivande bana. lVIorfaclern var den engelske skepps

byggmästaren \V. Colson och fad ern hade alltifrån sin u ng

dom ägnat sig :H sjölivei. Han var bl. a. med på engelska 

flottan då Gibrallar togs från spanjorerna och gjorde sedan 

beständigt 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 holm

major i Göteborg, och var sålunda fästad till kronans yarv 

därstädes. 

Tid~kri(t i Sjöväse;1clet . 37 
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Hos sonen Fredrik Henrik, som föddes i Göteb01·g den !l 

september 1721 , röjdes redan i barnaåren dc anlag, solll han 

sedan skulle på ett så lysande sätl nlYcclda och tillgod o<>iir· 
h <l. 

Å en av honom utförd fartygsritning finnes följan de p{\s krift 

tydligen gjord av hans egen hand: "Ritad il r 1731 dfl ·1•1 .. , •
1

' 
.. . ~n (_ r 

10 år gammal". Ehuru sjä lvfall et intet eget konslru klions-

arbele, visar dock ritningen en förvåna nde tidig ulveelding. 

Under ynglingaåren, fram till 20-års 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 spaniefarare. 

År 1741 reste han till Lonelon och m·belade på vanl'n 

vid Thames under två å r s tid som skeppslimmerman f'iir ,11 i 

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 handelsmannen Pclll'r 

Samuelsson Bagge anlade ett skeppsvarv, varest han hl. a . 

hade reparationerna av Oslindisl<a Kompaniets fartyg pa 

entreprenad. 

Sitt mål att genom teoretiska och praktiska studier full

ända sin utbildning inom sitt yrke, 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 1750-52 finna vi honom 

så i Stockholm, denna gång för alt iigna sig åt studiet av 

matematik, i vilken velenskap han undervisades av d en för 

sina arbeten på detta område bekante friherre Fredrik Palm 

quist. Dessa studier fullföljd e han i England , där han stuclc

rade matematik för professorn vid Royal Academy i vVool

wich, Thomas Simpson, som givit sitt namn åt den för far

tygskonstruktörer välbekanta "Simpsonska regeln". Han äg

nade sig d~ireftcr åt besök vid dc engelska örlogsvarven för all 

c 
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få l<~~innedom om av engclsmånncn 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 experimental fysik för 

King, men delta omintetgjordes genom att han arresterades 

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 rrest lyckades han 

återfå frih eten. Från svens! a legationens sida synes intet 

blivit gjorl för att förhji.ilpa honom härlill. Även sina rit

ningar 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 

studier av skeppsvarv och farlygsbyggnader. Han lyckades 

utverka aLL i Brest få övervara byggandel från början till slut 

av ett 60-lwnonskepp och hår tillbringade han l 1
/ 2 

år. Där

efter 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 ansliiJlningen, blivit entledigad från sin tjänst. En 

tillfäll ighel sålunda alt han blev återbördad till Sverige. 

Efter all hava anlänt liil Stockholm, blev han år 1757 ut

nämnd till undcrskcppshyggm~istare vid örlogsf lottan, och fick 

sålunda ett arhclsfält, där hans begåvning Jmncle göra s ig gäl

land e och som han sedermera icke himnade. I-Ian erhöll först 

i uppdrag alt omedelbart avresa till F inland och Ves lerbotten 

för att besiktiga skogarna där; efter fullgörande härav åter

vände han till Stockholm. 

På då varande generalmaj oren, setlermera fältmarskalken 

Augustin Ehrensvärds föranslallande kommenderades han till 

svenska Pommern u nd cr då pågående krig för att bygga 

smärre krigsfartyg, s~irskill avsedda för operationer i Friselles 

Hafl'. Från örlogsflottan överflyttades 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 fiirhopp
ningar ma11 fäst vid denna flott a svekos icke. I Sveaborg 1 ,·k 
Chapman nu sin verksambet förlagd, och där byggd,, han L'n 

d el fartyg för skärgårdsfö rsvaret samt uppgjorde rilning ~;r till 
Y~lrvs- och verksladsanliiggningar därstädes. 

Här utförde han även en del artillerisliska för sök i msiq 
all utröna i vad m ån hiimmandet av kanonens r ekyl im r
l<ade på sk ot tvidden. 

överskeppsbyggmästare vid armens flolta å r 176--1-, kalla
des han samma år atl i Karlskrona d eltaga i den "Ccrlc
dcputalion" som fålt i uppdrag att överlägga om huru man 
skulle göra örlogsskeppen fullkomligare och bättre, och SL'dl r
mera deltog han i den kommi!te, som under Gustaf II f:.,; 
första regeringsår tillsalls i samma syfte. Av honom fra m
lagda 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 iakttagelser över vilka förbättringar, som 
kunde erfordras, och inlwmma med härav föranledda fö rsl a;-;. 
Dessa förslag fick han sedermera framlägga inför konungen 
i konseljen; de vunno d är bifall och anbefalldes till cfterriit
telse. Det var huvudsakligen på hans inrådan som en pl an fiir 
flottans n ybyggnader faslslälldcs, gående uL på att undvika de 
slora dyrbara reparationerna av gamla fartyg, att anv~inda he
sparingarna, som så uppkommo, till nybyggnad, 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 hans {tsild 
arbetade för dyrt, hade år 1768 föranlett honom al l söka aY

skccl. Man hade dock tydligen svårt att undvara hans tjiinslel' 
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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· fiolla s fartyg. Han ingi ck här som delägare i Djur-1ncns · < .. o 

gårclsvarvet, varest på entreprenad byggdes flere skargards· 

fartyg . o , o 

1 
.. , l · 

Under denna tid återupplog han pa Lanugarc sgaruc sma 
i Sveaborg påbörjade skjutförsök med kanoner. 

På Djurgårdsvarvet påbörjades även byggandet av ka
.1onslu[)ar, yilka h a n d emonstrerade på Värtan, då Kon ungen 1 

er sonligen kom ombord , varefter, enligt hans egen beskriv
P_ 1 cr "J"ag med sitmen r odde och sköt, for till lands, lade ut nu b> < L 

landgången, gjorde hmdsligning m ed kanonen, avancerade 
och sköt under h ela tiden, därpå retirerade och sköt till ka
nonen stod på sitt ställe i s lupen , och slutade allt därmed a tt 
Konungen utnämnde mig lill överstc-Lieutcnant" . Dc tla var 

år 1776. 
I{onnngcn tungicks m ed vitt omfattande planer för örlogs

flottans nybyggnad och vände sig till Chapman för deras för
verldigande. Be tecknande för dåtida förhållanden är vad 
Chapman själv skriver härom. "Konungen unelerrättade mig 

0111 att han ville hava en ny örlogsflotta, emedan den gamla 
var otillräcklig och atl minst behövdes 15 nya linieskcpp, 12 
större fregatter 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 
ett år att anskan·a nödiga materialier. Nya ritningar gjordes 
så fort jag hann, vare fte r byggdes 10 linieskcpp och 10 fre

ga 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 enna tid mött ringa förslåe/se hos 
dc ledande i flottan . Dc ansågo 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 hos Konungen, försök som ej alltid 
förestav ades a\' oegennytta, och som ej heller lyckades. Men 
hans p laner fingo en \'arm förcspr{tl<are i generalmajoren, se-



- 508-

dennera gt·ncrai-amiralcn Henrik ~,f Trolle då dc 17.';() 11 ·l · - · Liand-
lades i den då tillsalta certkommiltC:n, ay vilken Ch·l] 

~ ' lllJan 

~ivca va r medlem. l\ o nun1.1.,·en intresserad" si" ~t· vc 1·1 1·1,.1 1· ,.1 1 ... ... - ~ .... · :::, · ri or 

dessa planer, särskilt med tanke p:l den snabbhel Yarm t>d l'lot-

tans nybyggnad enligt dessa borde kunna verl\slällas. cL'ri 

kommittens betänkande 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'ls

direktör" överinseendet av skeppsbyggeri- och husbyggnads

detaljerna vid Karlskrona örlogsvarv, vilket följand e år ut

sträcktes att omfatta även fartygens tackling och artill eri, vil

ket dess förinnan omhänderhades av dåvarande yarvsamiral 

Tersmedcn. Till denna anordning synes hava bidragit en In

spektion 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 nybyggnaderna. Yarn·t !Il

vidgades, förråd och verkstäder nybyggeles elle-r utökades, 

flollbro, brobänkar och två nya stapelbäddar byggdes, yar

förulom en mängd smärre byggnadsarbeten verkställdes för 

alt sätta varvet i stånd atl bättre fy ll a sin uppgift. Under 

allt de l ta pågick skcppsbyggandel, ehuru ännu ej i de n ni

sträckning 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 sko!-,.11' 

enelast delta år släppa till ej mindre än 4,400 kullikmeter ('k

virke, samt annat virke i proportion härtill. 

År 1783, viikel år Chapman hlC'v yarvsamiral, ln1ndc, sa

som tänl<l var, den stora nybyggnadsplanens förverkligande 

påbörjas, och den fullfö ljdes under ett febrilt m·betc under 

de närmaste åren. Till och med 1785 byggdes och sj ösall s 

sålunda årligen 3 :ne GO-kanonskepp och 3 :nc 40-kanonfrc

galter. Det var en vcrldig och planmässigt hed 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 kon

struk t i onschcfcn~as ämbetslokaler m. fl. 

Chapman var icke endast en skicklig konslruldör, ulan 

även en mycl<ct driftig ar betsledare. För att påskynda ar

beten a am·ändc han något molsvarande nutida ackord, varvid 

är att märka, all han började med att av egna medel ut

betala 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 arbetsprestation, som dessa år gjordes, hade nog 

ej va ri t möjlig uneler den tunga hand, som nutida formalism 

1ägger på den enskilde tjänstemannens handlingskraft. Man

nen , som skulle göra det, fick den befogen het han därtill be

hövd e. 
Man må här besinna atl Chapman vid denna tid redan 

passera t GO-årsåldern, vilket visar en i sanning förvånande 

spänstigh et. 
Som varvsamira l kvarstod han i 10 år. Viktiga rön och 

uppfinni ngar inom skeppsbyggeriet hade därunder t i llgoclo

gjorts flollan, och Yicl varvet hade en mångfa ld nyttiga an

läggningar blivit utförda. År 1793 begärde och erhö ll h an 

tjäns tfr ihel med bibehållande av alla förmåner, mot det all 

han all t fortfara n de s k ull e u tarbeta nödiga ritning ar för flot

torna. Någon verklig tj änstfrihel synes sålunda icke blivit av 

fö r den då 72-årige mannen. 

Det arbete han dittills nedlagt i flottans tjänst med utar

beta nde av l\Onslru ktioner för fartygen, tillsynen och lecl

nl.ngen av deras byggnad och utrustning, såväl som av var

vets u tvidgning och islånds~iltning, ett arbete i sig själv be

tungande 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 an 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. .. 



-510-

Betecknande för den ståndpunkt skeppsbyggnadskonslen 
slått pa före Chapmans banbrytande arbete på omrad( l iir 
följande utdrag ur hans företal till denna " Tractat om skepps
byggeriet", 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 försökt och befun
net 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 förra skep
pet; och man har icke med visshet vetat om dessa fel hiir·
rörde utav skeppets skapnad, eller av någon annan obek,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 ti ll 

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 ( ·17!)3), samt, till Kungl. Vclcnskaps
alwdemicn. 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 rön 
om det motstånd kropf1Cll' lida som ( iiras rätt fram genom uatl
net (1795). 

I dessa avhandlingar ha r ban sålunda behandlat lrc av 
de viklig3.Sle sidorna av sl-;cppsbyggnadskonslcn: fmmdriv
ningsmedlct, 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 fyll
des med vatten, vari l< roppar av olika form fram fiircles , och 
varvid deras motstånd u lrönles . Chapman tillämpad e således 
r edan det system för utrönande av fartygs motstånd, som nu
m era 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 konstruktions
metod rela:mtionsmetoclen, vilken dock av honom sj~ilv seder·· 
mera utdömdes. Den av honom tidigare uttänkla pamboliska 
konstruktionsmetoden d~ircmot ii r ännu i clag den, som till 
sina grundprinciper tillämpas. 

År 180ö utgav han Teoretisk avhandling att giva åt lin'ic
skep p deras 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 an
delsfar tyg, - e ll a rbete som, n~ira fullbordat, avbröts genom 
hans död. 

Chapmans mångsidiga begåvning 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 mot
svarande 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 kon strueras eflcr l\anoncn, icke lvärlom . \'ap
net och dess effektiva ulnyllj ande var målet, fartyget medlet. 
Han ågnade därför nrlillericl ett ingående studium och u larhc
tadc c tl bcstyckningssys lcm , 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 ot krutels sprängande kraft. 
Vid sina sjöresor mellan Stockholm och Sveaborg beg,Jg

nade han alltid tillfället att se sig om i skärgå rden och Jand
stiga på holmarna, v:Jrigenom ha n kom till klarare u ppfatt
Hing om vilka fartygsty pc r, som borde nyttjas i sl.;iirgards
krigcl. Detta gav honom även anledning atl skriya en aY

Iland li ng om .sättet varp å man borde (öra krig i fin:,ka sklll"
yården jämte Ileskrivning på de fartyg, som chrvid borde 
i fråga komma. 

P å fc.rlygen s ornamental a utsmyckning nedlade Chapmctn 
mycken 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~irför 
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 ende verkståHare h~irav . 

!\fånga y ttre utmärl< elscr kommo Chapman lill del. Han 
hlcv upphöjd i adligt s tånd, b lev vic e amiral, kommendör med 
s tora korsel av \Vasaord en, ledamol av Vetenskapsa kademien 
sam t hedersledamot av J{rigsvctcnskapsakadcmien, Akadem in 
fö r de fria konsterna och örlogsmannasällskapc l. Ar 17H!I 
lät Hertig 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 
en dag, berättas del, avbrö t lwn sitt arbete och börj ade liigga 
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allt i ordning i arbetsrummet - hans arbete var slt:L Han 
lät hämla en präst, samlalade hinge i enrum med denne och 

, 61·a få dab<>ar därefter v:J r han död. Detla var den 19 a ugu sti nao 
1308 och på AugenJms vackra kyrkogård reddes hans grav. 

Det var en märldig bana som då fi c k si n avslutning. 
Då man tager en överblic k av vad Chapman verkat und er olika 
)e riodcr i sill liv kan man ej undgå att fästa sig vid hurusom 
~1a ns skaparekraft först vid relativt hög ålder fick sina s tar
kaste uttryck. Hans liv gör i delta avseende intryc k av att 
hava gått i ett sländigl crescendo. Han var några och 50 år 
då han ul gay sin avhandling Tractat om skeppsbyggeriet. Det 
var vid GO- G5 års ålder som han utvecklade en sådan intensiv 
verksamh el i Karlskrona. Flcrlalel av hans avhandlingar äro 
skrivna efter 70-års åldern, liksom ock hans experiment om 
fartygs 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 ven 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 ått av spänstigh et 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 ~ilsa och en s tark och vig 
kropp saml, ej minst betydelsefullt, ett glall lynne. Han förde 
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 oegennyttig, självs lä ndig och 
rättskalfens, i umgängessål le t vånlig och öpp en. Han vnr en 
sann fosterlandsv~in , som städse hade landets Y~il fö r ögon en. 

Skrh·et som en gård av vördnad för en stor p e rsonlighet. 

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 grund 

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 skon lerami ralen Ca rl Gustaf Grubbe (t 1783) gå ombord 

på GO -kanonskeppet P r ins F redrik Adolf, som då skull e ulga 

på en exercisexpedition 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 unelersökning av dess egenskaper 

gj ordes under denna 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 uUålandrl, 

aU " skeppet manövrerade ganska kvickl". Del byggeles p t 

L indholmen i Ka rl skrona under ledning av övc rskeppsbyg~; · 

m~islarcn Harald Sohlberg q 1777) och lopp av slapeln 177!. 

Alt dc av Chapman konstruerade örlogsskeppen väl hc

stodo provet i j ~imföre l sc mc<l sina föregångare av Sheldonsk:t 

byggnadslypen, vitsordas uti samtliga från provseglingarna av

givna rapporter. Sålunda heter de l uti den av chefen f()r 

1781 års ncntra!itctseskader, konte ramiralen Grubbe avgiyn,t 

unde rcl . berättelsen: "vid besegli ngen av örlogsskcppel Gu sl.d" 
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III (som s. å. lopp ay stapeln) har detla skepp hefunnils äga 

alla dc egcns l,ap r, som, vad seglingen och manöyreringcn 

angår , av eLl gott örlogssl<epp v~intas kan, och ÖYerlr~ifTar där

utinnan a lla dc iiYriga skeppen i eskadern. örlogssl<eppd 

Konung Adolf Fredrik (byggl 1775 av Gilbert Sheldon i Karls

krona) seglar ej fyl les t så viii som "Konung Gustaf", men 

](onuner dock efter elen fö rändring, 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 nseende till seglingen 

och manö-vrer ingen iin clefcn sionen. Elj cs l hava dc övriga 

skeppen vid provseglingen fö rekommit varamlra i följande 

ordning, niimligen näsl Kon ung Adolf Fredrik örlogssk. Prins 

Carl, därnäst \\'asa, So fia-Magd alcna, Göta-Lejon, Hertig F er

dinand, Prins Fredrik Adolf och Fredricus H.cx. Alla dessa 

skepp beh å lla i anseende till godheten, ut seend et och deras 

verkliga egensiwper 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 den 

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 eska

der, sammansalt av de vackraste skepp någon kunde önska 

sig; i synnerhet lyckte ej mindre han än danskarna ganska 

mycket om sk . \Vasa i anseende till dess syåra bestyckning 

och batteri, mot Ya d det för ögat visar". Della senare GO

kanonskcpp, som 1778 lopp a y stapeln, byggt av Sheldon efler 

Chapmans ritning, provseglades 1779 vid elen dä uneler stor

amiralens eget höga heE\l sammandragna neutralitc ls-cskaclern, 

då Chapman själv var ombord jämte majoren Erik af Klint 

och skeppsbyggmästaren Pousctte. Chef var konteramiral 

Grubbe. \Vasa så ldes 180-J för 50,000 Hclr till Ostindiska 

Kompanie t. 
Enligt ett Kungl. Brev av den 3 augusti 1781 skulle tvenne 

.iakter byggas i Karlskrona, den ena f öi" Konungens egen räk

ning, 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 följande ; ap
po rt till Chapman: "l\1in nådige överste! Aldrig ha r l. au Sl'" 

• t"> . l")-

lat med yppare farlyg än Amadis. l\Iecl haly slorm gick ·
1
a,,. 

h 

lill sjöss och nödgade.-; mol aflonen 10\·era med 2 l'l' Y i slor-
seglct, 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 passc'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 
segla - 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 lills

viclare, men hoppas snarl slippa. [ går gick döpelseakten 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-amiralen 
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 skepps
varv numera fortsättes, tillskriva Wi ej mindre eder egen till
syn än översten af Chapmans nit och insikter och hava \\'i 
av bägge edert bemödande städse förväntat vår örlogsflottas 
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 anlände vi hit, 
seelan vi uneler vägen som hastigast passerat Helsingör. Det 
tyckes, som om vi bl evo tagna för spioner, eftersom vakten 
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där gav så mycken uppmärksamhet på oss. 
,J1 .. 1s hiii· av var man och, jiimförd med den 

Uih • · 

F re g a Ilen be
ryska, blir hon 

en sol mot en förm örk a d måne" . Enligt en <W kaptenen Peter 
Salomon Gyllenskepp (t 17~\:l tinder fångenskap i Pelerslmrg) 
!78ö avgiven rapporl "~;eglaclc och styrde fregallen exlra·· 
ordinärt v~1l". Fregat tens 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 un

der beEil av major Puke, som under hårt yäder varil i till
fälle att pröva hennes "ypperliga egenskaper". Samma år 
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 fre
gatten 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~ista 

vind , fr isk kultje, gjorde 1:3 [t U knop. Utav alla seglare, 
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 tim
mars 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 Hel
singör och samma dag på aftonen ankrat inom Älfsborgs fäst
ning. "Fregatten seglar och i synnerhet styr läll och väl. 
Efter pejling passerade jag med 3 streck i seglen 15 mil på 
6 timmar." 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. Injagad i l\ ristiania-
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fjorden av lYennc ryslu1 örlogssl,epp bleY den ay chden llltjor 

1\Tagnus Hansson (i- 1830) ulan n~tgot allYarligl molst nnd ·i,l'r

hin111ad åt ryssarna, då hela hcsättningen togs till f<tnga . 
Ha nsson blev för detta "sill felaktiga och bro ttsliga f•,rhal
lancle" av krigsrätten diim d till döden, men pardonerades ltH'd 

förlust av sin tjänst. 
Även fregatten Mincrua, som 1783 lämnade stapl'l ilii<ldt·n, 

skulle gå sitt olycksöd e till mötes. Den uppbrann niimligt•n 

pli Karlskronfl. redd 1789 på grund av -vådeld under d<> ss d" tr
wering. Yrakel 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' Ct 
1808) blev räddad i en julle. 

Fn•gat.tcn Ulla Persen, som 1789 lopp av stapel n , gicl en 
tragisk undergång till mötes. Beordrad alt blockera s, i le
miindcs inlopp aYscgladc fregatten den 5 apri l 1807 Ira n 
Vs lads redd under befäl av major Peter Holm (t 1K:5:3). 
Under storm och stark kö ld förolyckades densamma den :20 
april uti bränningarna i närheten av ovannämnda pla l:; på 
tyska k u sten. För all ej råka i fiendens händer hl ev den 
sedan antänd. 

År 1803 gjorde fregat len "af' Chapman" sin proYsc;sling 
under 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 crlor
dcdiga egenskaper a\' en god seglare och tyckes vara a\ en 
ganska pålitlig och stark sammansiittning, rym lig i sitt dqda
cemen l, samt befäl och besättn ing gan ska vä l logerade". .u 
1825 blev fregatten jämte l injesk. Tapperhelen indragen i den 
sorgliga skeppshandeln, som genom fö rmedlin g av Goldsmilh
ska huset avslöts mellan Svenska Krona n och Kolu mhianska 
republiken i S. Amerika, då fregatten salubjöds för 80,000 
H.d r Hamburger-banco. Den sista ak ten av deLta drama ut 
spe lades i Ne\Yyorl<, diir de båda fartygen gingo und er kl ubh<ll1 
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ch bortslumpades för rampris. Enligt en uppgift skall fre
~a t Len 1848 haYa stått upptag n i den portugisiska marinen. 
~' ] erLalet av dc Chapmanska fregatterna hava s~tlun<la haft 

lao eiO L tragiskt öwr sig. 
l b . 

Vår svenska flotta ~iger Yeterligen numera sorghgi nog 
ej kvar ett enda fartyg, som hyggls under den Chapmanska 
regim en. Huru liderna än må h :wa Yiixlat, och skeppslyperrw 
ski fta t gestalt, så skail dock F r edrik Hen rik af Chapmans 
namn och minne alllid lacJ, samL bevaras i svenska flottans 
annaler. Hans äreminne to i kades 1817 i Sv. Akademien av 
d. v. professorn Frans 1\Iilwel Franzen. På den skådepenning, 
som akademien 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: "Con
str uetione navium emendu la oh. J\IDCCCHI" ( = sedan han 
fö rbättrat skeppsbyggerid m·Jed. han 1808) . Enlig l en an
teckn ing i Am :ts-försarnlingcns i K~: riskr ona d\)dhok Yar 
dödsOi·saken krampkolik. 

T idskrift ·i Sj6räsendet . 



- 520 -

luftvärnsartilleri å fartyg. 

I en a rtikel i et t i lJörjan a v inncntrande :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 gunfire s kilful lv 

clirected, hut as a resu lt of an airplane unskilfully nwnt•t;

vercd". 

IfrågaYa rande förfallare anser del yar a uppenbart al l 

luftvärnsartilleri för att vara cll"cktivl m åste vara samm ansal t 

av pjäser av tillräcklig krafl och eldhastighet sam t i lill riie k·

ligt antal. Vidar e måste tekniskt fullgoda instrument finna s, 

som säller eldledningen i stånd al l fiirli.l gga kreyaden till den 

punkt, di.ir målet l;,eräknas befinna sig i lucvndögonblic k d. 

Slutligen måste krevaden Yara ay tillr~ick l ig styrka för a lt 

förstöra el t luftfarlyg i krevadens närhet. Författaren ko m

mer - e fter alt hava sluderal möjligheterna för att m edels t 

kanoneld t r äll'a ell rörligt luftmål - till elen bestäm da upp

fattningen, aU problemet att med Iuftvärnsarlillcri sl-;ydda för 

m i litära ändamål viktiga anhiggningar i land från an fall av 

luftfartyg är ekonomiskt olösligl. Förfallaren säger niim

ligcn: "[f w e fee l morall y certain , lhat in spite of <.wcry dl"o rl 

that can be put forwa r d in times of peace, w e w i ll not be abic 

to provide a single city with an Anli-Aircraft 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 rcsponsibility tbat w ill Ile 

our::;, whcn lhat clcfcncc br caks <lo,vn completely in time of 

war ?" 
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I ett följande hiirtc av samma amerikanske tidskrifl har 

en annan förfaltare i anledning härav tagit till ordet. Denne 

ser betydligt mer optimistiskt på möjlighelerna all lösa pro

blemet ; - försvar mot luflanl'all medelst luftyiirnsartilh'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!aktigt kommer ~~ll al lt fr a mgent f"orlgu. 

Sistnämnda författare slutar m ed all framhålla, huru de eko

n omiska fördelarna av luflviirnsarlilleri, då detta mer full

kom nats, sannolikt komma aU Ilerä ltiga dess omfa Ltandc an

v~indning lill skydd för viktiga centra, varigenom den egna 

luftflottan skulle frigöras för andra uppdrag på samma sätt 

som kuströrsvaret nu frigör iirlogsflottan från vissa lokala 

försvarsup pgifter. 

Båda dc niimnd a författarna haYa givetvis räll i sin ge

m ensamma uppfattning om alt problemet all med arliller i 

effek tivt avslå e tt luftanfall iir sYårlöst och atl delta problem, 

trots krigels erfarenheter och utveck lingen under delta, ännu 

icke mognat t i Il slutgiltig liisn i ng. Men ovedersägligt torde 

vara, såY~il all denna lösning skall komma, som alt det är 

nödvändigt och ekonomiskt ber~itligat all basera skyddet mot 

luftanfall även på ctl ti!lfr eclsl ~i llandc luflvärnsarlillcri , vare 

sig det giiller all skydela anläggningar i land eller far tyg här

för. Härtill må tilläggas, ait ombord å fartyg uppstiilli luft

värnsartiller i ~iven bar vissa ofTensiva uppgifter all fylla, 

varmn mera nedan. 

För u tseend e nationer hava ocks:'\. anskaffat luftvär nspjä

ser i stort antal och vad flotiornas utru s tande med sådana 

pjäser beträlfar äro i de ledan de marinerna såväl artilleri

fartyg som övriga fartyg försedda med etl mindre antal för 

luftelds avgivande lämpliga pj ii · : r. Å dc större artilleri far

tygen har det lätta arti lleriet , sedan del mist sin betydelse 

som a n tilorpedfartygsarlilleri, numera u teslu tan de bliYil aY

sctt för beskjutning av luftm å L 

Eldgivningen mot luflm å l har frammanat nya ball istiska 

p rob lem. Scdan tillfredsställa nde k~innedom om lagarna för 
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lufllä!helens avtagande med höjden över jordytan nu YUHnil~ 

och på dessa lagar grundade ekvationer för p roj ektilbanan 

hliYil 11ppställda och diskuterade, hava de för ut brul ]j .... ,,1 

approximativa beräkningarna av luftvärnspjäsernas projeklil-

hmor k u nr: a l crsiittas a\' m er exakta. Eni.ir l u ftm akns ron·l

sc r skilja sig från övriga förekommand e måls hlJ\' LLdsakh~c-n 

därigenom, att dc förrus äga rum i rymden och de 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 omständigheterna 

l•räva å luftvärnspjäser även särskilda s iktanordningar, 1 tid

och skjulmetoder. Del ~ir därvid av vikt, att lu flvärn spjii

sernas sikten uppgraderas och anordnas efter tidsenligaste 

beräkningar av pjäsens projektilbana och i enlighel med de 

skjutregler, som uppställa s på gr undval av skjulförsök och 

t eoretiska beräkningar. En omgradcring och i vissa fall kom

plettering av ]'('dan färdigställda luftpjäsers siktanordnii~;~ur 

är därför nu erforderligt. 

Å f::trlyg uppställt lufh~irnsarli lleri 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 luft

värnsartilleriet vara i s tånd 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 bestrykas av luftfartygshcstyckningen . 

Men med torped 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. Luftvärnsartilleriets 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 uft

fartygets väg lägga en krevadspärr, genom vilken detsam ma 

för alt nå sitt mål måste passera. Ytterligare uppgifter fiir 

farlygens luftvärnsartilleri kunna tänkas och framkomm a sii-
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kerligcn under krig, såsom bitr ~id c Yicl skyddandet av anlägg

ningar vid kusten frå n lu!'Lanfall, beskjutning av spanings

luftsl<epp, förankrade ell e r bogserade obse rvationsballonger 

m. m. 
Det antal luflvärnspjäser, som omhord kan uppstä llas, 

Lorcle i r egel bliva mycket begränsat cch mindre, ju gröYrc 

pjäserna äro. D L ä r därför av Yild, a lt <le enskilda pj ~i sernas 

eldhastighel är stor. Tydligt är äYen, al l på grund av luft

målens hastiga förflyttn ingar i rymdens olika r iktningar, den 

tid, som förflyte r från sl·j ulel em cnlen s hcsl~immande till dess 

kreva<len inträfl'a l, m åste 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 tgår för skjatelcmcntens inställande å pjäsens 

siktanordningar, däri även inheräkna llid för tempering av pro

jektilens brandrör, den andra utgöres av liden för riktarbete l 

och elen tredj e av p roj eldilens flyg tid. Genom tekniska förbätt

ringar bör elen första tidsperioden kunna nedbringas till en 

jämförel sevis obetydlighet. I samhand h~irmecl m å påpekas att 

redan nu finnas a utomat iska luftYärnspjäscr, vid vilka brand

rörens tempering genom enkcll handgrepp kan regleras uneler 

skjutningen utan avhroti i det automa tiska skjutandeL Tiden 

för riktarbetet är beroend e av pjiisens konstruktion och riktar

nas utbildning. \'ad projektilens flygtid hclräiiar kan denna 

nedbringas genom att giva luftvärnspjäsen stor utgå ngshastig

het och goda ballistiska ege nskaper i övrigt. Otvivelaktigt före

finnes här ett viktigt område för såväl elen tekniska som den 

lmllistiska utvecklingen, därest luftviirnsartilleriets verknings

förmåga skall kunna förb~i ttras i erforderlig grad. 

Mot stor utgå ngshastighet å luftvärnspjäsen talar visser

ligen de l förhållandet att j u större denna är desto större bliver 

kr 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. Det gäl

ler därför att framställa brandrör ( ticlrör), så full~indade, att 

nyss nämnda tidsskillnader bliva så små som möjligt. Alt 

gå den na väg i sLi ll et_ för all s~inka fordran på stor utgångs-
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hastighet är ulan h·ekan a!t förorda. \'id dc nu till anYiind

ning l'ramstiillda mekanisl<a brandrörcn, s. k. uruerksrör, har 

det även lyckats all nedbringa krevadspridningen avsevärt i 

jämförelse med de s. k krutsatsrören. \'id de förra bestii ll!

mas krevadögonblicket ay ett urycrk , Yars gång noga regle

rats, \·icl dc senare ay den tid, som åtgår för en kruha!s att 

brinna en viss väglängd. Även på de!!.a område tord e genom 

teknikens utveckling mycket i framtiden kunna åstadkommas. 

Luftvärnsartilleriet å clL fartyg bör kunna Laga cll lu ft

mål under beskjutning, så snart detsamma siktats. \'id fiir

månlig väderlel< torde en flygbål lwnna siktas på högst 

8,000 meters avstånd och cll luftsl<epp på avsevärt större :n

stånd. Sedan målet siktats, skola skjutelementen bestämmas, 

viikel kräver viss tid. Beskjutning av e n flygbåt torde där fiir 

kunna börja på högst 7,000 meters avstånd. För beskju tning 

av dylika m ål erfordras således icke större räckvidd hos lu ft

värnsartilleriet än 7,000 meter. 

Sammanfattas med ledning av ovanstående dc huvu d

fordringar, som böra ställas på luftvärnsartillerie t ombord tl 

fartyg bliva dessa följande: 

l) Tekniskt fulländade sikt- och riklanordningar, gru n

dade på teoretiskt riktiga och praktiska skjutmetoder. 

2) Stor eldhastigheL 

3) Tekniskt fulländad konstruktion av branclrören, sär

skilt med hänsyn: till atl desamma skola kunna hastigt tem

p eras och att spridningen dem emellan är ringa. 

4) Slor utgångshastighet och i övrigt goda ballist isk·1 

egenskaper. 

5) Största möjliga antal pjäser. 

6) God utbildning av eldledningspersonalen och av k a

nonbetj ä n ingarna. 

I bifogade tabell (bilaga l) angivas vissa ballistiska da ta 

för luftvärnspjäser av olika kaliber och eldrörslängd. 

I vidstående grafiska tablå (bilaga 2) äro angivet räcJ.~ 

vidderna för de i bilaga l upptagna luftv~rnspjäserna vid oli k:~ 
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terrängvi nklar. Enligt tablån l\an exempe lvis en -1:0 mm. 

Juftvärnspjäs nå cll luftmål vid 85 ° :s terr~ingvinkcl på högst 

.1450 meters flyghöj d, vid 55 o :s lerrängvinkel på högst ..J.,OOO 

;~eters flyghöjd och vid 20 ° :s terrängvinkel på högst 2,050 

meters flyghöjd o. s. v. Ett luftmål, som framgår på 4,000 

meters flyghöjd kan enligt tablån (bi l. 2) - bortsett från 

mö j Jigheten all si k ta detsam ma - åtkommas på följ ande av

stånd: med 120 mm. Lk. på c :a 12,000 meters avstånd (ter

rän gvinkel = HJ o), med en lång 76,, mm. L k. på c :a 8,400 

meters avstånd (lerrängvinkel = 29 °) , med en 40 mm. Lk. 

på c :a 5,000 meters avstånd ( t erräng,·inkcl = 55 ° ) o. s. v. 

Med tillhjälp av den grafiska tablån kan direkt uppmätas 

den distans, under vi l k en clt luftm å l kan heskj ulas, då det

samma rör sig i riktning mot eller från den skjutande. Denna 

elis tans u lgörcs nä m l igen av avståndet från resp. kaliberkur·· 

vors skärningspunkt med flyghöjdslinj en till skärningspunk

ten mellan denna linje och den högsta tcrränglinjc, i vilken 

kanonen kan användas (i bil. 2 är denna antagen till 85 °). 

Är luftmålets hastighet känd, .kan därefter den tid erhållas, 

Bilaga 1. 

Tabell över vissa ballistiska data. 
l 

25,4 37 40 
Kaliber i mm . (au- (au- (au- 7G,2 76,2 76,2 101,6 120 

tom.) tom.) tom .) 

Längd i kaliber ... .... ..... l 40 42,5 139 365 34 1 45 l 50 45 45 

Kanonvikt i kilogram ... 80 250 l 2~0 f:i85 19oo lw3o 1840 2ö05 

Projektilvikt i kilogram ... 0,250 u,os 0,007 5,67 15,07 5,G7 14,06 20,4 

Utgångshastighet i m f s. GlO 640 6l0 579 , 7!)0 810 ti25 810 

Mynningsenergi i mt .... 

1 

5 14 17 l 97 1180 190 485 680 l 
Skottantal pr minut ..... 200 125 JOO 25 25 25 16 10 

Anm. Antalet skott per minut hänför sig till mest gynnsamma 

villkor; tid för skjutelementens inställande o. d. är sålunda icke med

räknad, ävenså förutsättes att pjäsens elevation är ringa. 
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un der yilkcn eldsamma kan lleskjulas. :\Ietl kiinncclom om 
pjäsens eldhastighet l'an slutligen beräknas del anlal sko ll , 
som härunder, teoretiskt scll, kan avgiYas mol luftmålet av 
olika pjäser. 

I bilnga 3 ~ir gjord en sammanställning Ö\'er tider för be-
skjutning och det antal skott, som vi<l -t,OOO och 2,000 meters 
flyghöjd hinner avgiyas, dels under föruls~ittning, att eld
has tigheten är den i bilagan 1 angivmt, dels under förutsäll
nin g, aU eldhastighe ten reducerats me<l hänsyn till ökal ladd
ningsarbete m. m. vid förekommande hiiga elevationer. Luft
målet anses förflytta sig mot (från) den shjulandc med en 
hastighel av 30 meler i sek. 

I bilaga 4 iir angiv it det skoLLanlal, som kan avgivas mot 
ett luftmål, som rör sig på 4,000 meters flyghöjd ävensont lid 
för besl<jutning vid de olika i bilaga l nämnda pjäserna, un
der för u tsätlning, all bes l< .i utningen kan laga sin hör j an först 
sedan luftmålet konnnit in p~t 7,000 meters aYslånd från den 
sl<j utande. 

Som förut framh~t ll ils hör eldh astigheten hos luftvärns-
pjäser vara så stor som möjligt. Att fixera någon cxakl sit1'ra 
är na tu rligtvis sYår t. Men går man ut från aii minst l skott 
bör avgivas, under del alt luftmå let förflyllar sig 100 meter 
och tir deltas hastighel 30 meler i sel<., skall således en krevad 
erhå llas var 3 :d je sekund. Denna fordran torde böra fyllas 
med hänsyn till nöch·ändighetcn alt kontrollera skjutelementen 
och j u s ter a dessa alll efter lu ftmåleLs förflyttning i rymden. 

Det antal pjäser, son"I vid dc olika kalibrarna härför er
fordras för beskjutning av ell enda luftmål bliver vid i bil. l 
angi ven teoretisk eldhastighet minsl 2 för 101,,-120 mm:s 
kalibrarna och minst l vid dc lägre kalibrarna. Räknas med 
de förul omnämnda reducerade e ldhastighetssi J1' rorna ökas det 
behövli ga antalet pjäser ti ll minst 10 vid 120 mm :s kalibern, 
till m inst 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 bedömand e av lämplig kaliber fö r luftvärnsartilleriet 
ombord måslc givetv is stor hänsyn tagas ti ll projekti lverkan 
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13il. <J. 

Oppgift å tid för beskjutning och antal skott vid 4,000 
meters flyghöjd, under förutsättning att största eldgiv

ningsavständ är 7,000 meter. 
----:::::.- l Antal skott 

Kallber 
'l'id för . 1 ldl t \vid reducerad 

beskjutning vtc e tas . . 

l 1 b .1 1 
eldhastJghet 

en · ' · (se bil. 3) 

40 m.m. 80 sele 133 

l 
133 

72,2 mm. ( 1 = 34) 162 sek 67 ' /• 27 

76,2 mm. (J = 45) J 76 se k. 73 29 

76,2 mm. (l= 50) 176 sek. 73 29 

101,6 mm. 176 sek. 47 12 

120 mm . L /6 se k. 29 6 

( granatverka n). Denna växer avsevärt med kaliber ns ökande, 
såsom a v bitagan l framgår. Besk j u Lningen av luftmål krä
ver 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 luftvärnspjäs å fartyg, torde man sålunda komma till den 
slutsatsen att, därest icke ett storl antal luftvärnspjäser om
bord 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 be
skju tning på det största avstånd, å vilket en flygbåt kan siktas, 
d är est flyghöjden icke överstiger c :a 4,000 meter . För när
strid mol luftfarkoster lämpa sig dc automatiska kanonerna 
ell er s. k. grovkal i briga kulsprutor Yäl och b ii r därför luft
vä r nshestyckningen lwmplclteras med dylil{a . 

Arthur örnberg. 
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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 nä;.;ra 
synpunlder berörande u-Yapncts ordnande i fredstid. 

Undervattensbåten är elt komplicerat och dyrbarl Y l'l k ·· 
tyg, som för all vara klart lill användning och ej taga skad a 
sli-incligt måsle omses och skölas på rätt sätt av personal, som 
är väl förtrogen med saken. Ingen personal är lämpli gare 
härför än u-båtens egen !Jesättning, som utbildats för iinda
målet, och framgår härav, a.tt denna besättning alllid bör 
följa sin båt och svara för att den befinner sig i bästa skiek. 
Ut!Jildningen av denna personal-är således av fundament al hr
lydelse och bör förutsättningar skapas för alt denna utbild
ning kan ske på ett sätt, som fostrar yrkcsdugliga, plikttrogna 
män med alla för tjänstens rätta fullgörande betydelsefull 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-bals
station gcn:1ensam för hela vapnet! Tag vår nyligen till rörlig t 
depåfartyg omändrade gamla Svea, riv ut pannor och maski
ner och kanoner med vad därtill hör för att få rum för ho
städer, läsrum, lokaler för undervisning, förråd för re scn·
delar, stor verkstad, tank för dykarutbi ldning, rum för ut
bildning i luftrening m. m., och förankra fartyget på lämplig 
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lal s i skärgården Jllellan Slockholm och Karlskrona. Flott-
p . •tnorclnas till hamnar för u-bålarna, som alla förläggas ))roat " . . .. . .. . 

1 
Lon1 dc som 1)å grund av tvivclakhgl varde el ler slon·e }11' u . .. . 

··•t1"011cr ln·arstanna på varven. Flyldocka, bargnmgs-repat« ' . . .. . . . 1 • ontoner och transportfartyg lullstand1ga stalwnen, som c.ess-
~tom kompletteras med en iclrollsplals på förhyrd mark i l:~nd. 

Till chef för stationen kommenderas för en längre hels
period en kommendörkaplen eller ~ildrc kaplen (behöver j~g 
säga u-båts utbild ad"?), och på honom lwmmer del an all mal
medvetet leda och utveckla stationen, så all ett enhetlig t, väl 
samarbetat och på inom egen marin gjorda erfarenheter grun
dat u-vapen utformas av det materiel, som ställes under hans 
vård. U-hålarna underhållas och repareras av sina egna hc
sättningar i största möjliga grad. Utbi ldningen sker gradyis 
så att hesällningarna bli vana att, till en början under e lt par 
dagar och sedan under allt längre lid ( kryssarfärder ·med be
stämda mål), reda sig utan moderfartyg, och då till sist re
sultatet skall visas upp und er kustflottans tillämpningsöv
ningar, operera båtarna krigsmässigt utan betungande moder
fartyg med eventuella flottiljchefer embarkerade å jagare eller 
torpedbåtar. 

Rätt ordnad och rätt ledd tror jag att n-stationen ej en-
dast skulle bli en ur militär och teknisk synpunkt tillfreds
ställan de anordning, ulan även en institution, där gott kam
ratskap 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 för 
sjöofficerare. 

Del här till bucl3 stående utrymmet torde ej mcdgiYa 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 rarnas 

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!~<la 

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 ollans 

organisation i dess helhet. 

Som utgångspunkt måste man härvidlag taga den upp

gjorda flottplancn, baserad på politiska, strategiska, m ihlii r

gcografiska och finansiella beräkningar, och vari som intc r

grerande del i n går bl. a. en plan för krigsberedskaps- och 

personalorganisa tio n. 

Denna sistnämnda organisationsplan bör å sin sida mc rl 

utnytljandc av alla till buds slående medel söka inrikta sig 

på cll färdighållande av flottan i så krigsberett skick, som 

görligt är. 

Slagfärdighctcn hos en flotta beror självfallet på dess 

övand e, och delta övande grundar sig bl. a. på att sagda l<rigs-
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beredskaps- och personalorganisation i sig innesluter en god 

utbildninr;sorgani:salion , på vilken samövandcl a\' flotlan kan 

bvgga vidare. Utan en dylik fullgod utbilclningsorganisalion 

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 bristfällig

heter. Det fasta underlag för sjöstyrkornas samövancle, som 

en gedigen och systematiserad prrsonlig utbildning innebär, 

konuncr härvid all saknas . 
Utbildningsoryanisaiiuncn för sjöoll'icerarc är ju visser

ligen blolt en detalj i del slora hela, men får fördenskull icke 

förbises ulan tviirl om inriktas på att si)ka avvinna sjöofii

cerskårcn slörsta möjliga mot krigsberedskapen siktande ar

betsprestation i fredstid och därmed sammanhängande ell'ck

tivitet 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 va

rande 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 medclsnitts

kva!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 däremot svarande vederlag. 

Denna i det lll l"'1'"antila livet självklara tes står ingalunda 

i s trid med statens intressen, snarare tvärtom, enär oll'iccrar

nas intresse för tj änsten härigenom stimuleras. Dcila veder

lag kan utgå i olika former såsom: 

pcnningevcderlag, 
hältre kommenderingar, 



-531-

ökade befordringsutsikter och utsikt till hastigare lll'lonl
ran smnl 

ökat anseende m . m. 
Som Ycdcrl agcl, vad sjöoiTicerarna angå r, i c k e i a IIma n

het kan utgå i form ay penningemcdcl utöYcr förmantTna pil 
stal, så tord e delsamma få sökas bland dc tre sisl niimnda 
kategorierna, varvid erfarenheterna, bl. a. fr å n armen , tortie 
hava visat, att speciellt utsikt till hastigare befordran och 
ökat anseende äro all räkna t ill d c kraftigast verkande IJH'tl lcn. 

.lag övergår nu till den nuvarand e utbi!dningsmwm isa
tionen smnl vilka erinringar, som i huvudsak kunna ril tas 
n1ol densamma. 

Vad först angår ansvaret för att sjöofficerarna he redas 
erforderlig utbildning och övning, så ligger för n ärvarande 
delsamma dels hos de chefer, under vilka resp. ofiicerare niir
mast tjänstgöra (chefer för slwlor och kurser m. fl. ), dels 
hos Ci\IS, HBK och SB, dels i viss mån beträfiandc uh- och 
flygvapnen hos lUV och CFV samt dels slutligen, och dl'tt a 
huvudsakligen, enbir beslutanderätten tilikommer denne, J1os 
CFD, som för fastställelse föredrager övriga myndighelers l'ii r
slag samt planlägger och utfärdar för utbildning och öYningar 
erforderliga kommenderingar och även delvis föreskrifter. 

Under nuvarande förhållanden om ett osakkunnig t stats
råd är CFD, kommer emellertid CKE att frams tå som den 
förmedlande länken, man skulle t. o. m. kunna säga den y l
tersl ansvarige inom utbildningsorganisationen, vilket fak tum 
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 onek
ligen 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 "organisa
tion" en alldeles för vacker benämning på utbildningsfiirhid 
landena i närvarande stund. 

.. 
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För alt yara fullt rättvis torcle dock få medgivas all en 
del svårigheter tillstött såsom t. ex.. vissa å den fredliga ut
bildningen uneler mobiliseringså ren inverkand e, störande mo
ment smul den uneler förutvarande högkonjunktur rådande, 
abnorma avgången inom otl"icerskåren. 

I huvu dsak syna s emeHerlicl anmärkningarna kunna kon
centreras i följande tre punkter, nämligen: 

brist på anpassning eflcr flottans krigshercdskapsorga
nisation, 

brist på enhellig ledning och kontroll av sjöofiicersperso
nalens u !:bildning såYäl ombord som i land, samt 

avsaknad av n ågon egentlig utbildningsplan och brist på 
fixa u tbildningsbcslämmclser. 

Vad den försla pnnkten angår så uppställer flottans 
kr igsberedskap vissa fordringar, vilka det åligger sjöofrieers
kåren som sådan att uppfylla. Härför kräves noggranna för
ber 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 så
lunda 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 be
nämning, här benämnda divisionsofliccrare, vidare spccialofii
cerare, slabspersonal, sekonder, fartygschefer och högre be
fälhavare. Den förefintliga tillgången av ofrieerspersonal bör 
i möjligasie m å n, dock med vissa undantag, proportionellt för
delas enligt krigsberedskapsbchovet, enär elj est vissa tjänstc
befattningar bli till vapnets skada svåra att besätta. 

Den nuvarande utbildningen synes icke taga nödig hän
syn 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 
gjord överslagsberä .kning behovet av artillerispecialister resp. 

TidskTi{t i Sjöväsenclet. U9 
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torpedspecialister för närvarande är 18 resp. 25 % av ofl'icers

kaclern, men att till!]ången i verkligheten giver 12 resp. ;3:2 

%; alltså för få artillerispecialister och för många lorpcdspc

cialister. 
Utbildningen till specialofTicerare bör för det första vara 

obligatorisk; härigenom vinnes en otvivelaktig organisatorisk 

stadga jämte fördelen a.v ett större urval av specialister. i\lcd 

nuvarande slora Yakansantal inom sjöoiiicerskå ren torde 

denna fråga ej blott bliva en önskan, utan fastm er en ni.>d

vändighet. För det andra bör uttagningen till speeial ull>ild

ning göras efter vissa beräkningar, vilka i sin tur baserals pa 

det verkliga specialistbehovet vid mobilisering. 

För alt återgå till den nuvarande organisationens bri stan

dc anpassning efter krigsberedskapskravet, så har vidare ingen 

som h elst hänsyn tagits till dc äldre officerarnas u t bi Id ni ng, 

trots det att dessas ledareställning synes påfordra en s~ n

nerligen noggrann utbildning och prövning med ty åtfölj ande 

sorgfälligt u rval. Del nu rådande systemet synes hylla prin

cipen om "det naturliga urvalet", d. v. s. att tjänsten sjiiiY 

skall kunna frambringa den bärande förmågan samt hl ta 

oförmågan komma till korta . Fullt så enkelt ställer sig emel

lertid icke problemet. 

Efter ett visst antal tjänsteår böra oiTicerarna, vilka intill 

denna tidpunkt förutsättas hava var it sysselsatta i huvudsal\ 

med specialtj än stgöring, förberedas för t jänstgöring som se

kond och fartygschef, varvid den meddelade unelervi sninge n 

skall hava till uppgift att frigöra dem från en trängre spe

cialistuppfattning samt vidga deras blick på sjövapnets a ll· 

männa karaktär och detsammas användande i stort. Såvä l 

den i sagda utbildningskurs visade färdigheten, som ock under 

påföljande sekondtjänst ådagalagd praktisk tjänsteduglighet, 

bör läggas till grund för befordran till regemenlsofi'icer. El l 

väl skött sekondskap behöver ej nödvändigtvis alltid inne·· 

bära, att vederbörande 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 sådan liim

par sig som FC, ty sekonden måste vara en detalj ernas och 

.. 
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parag rafernas man , under tlet atl fordringarna på en god FC 

fram för allt böra omfatta en på vidare vyer inställd hand

li ngskraft jämte fiirm å gan alt fatta på egel initiativ stödda, 

snabba beslut. 

Då härefter regemenlsoll'iceren närmar sig den ålder, då 

befordran lill flottans högsta grader, kommendörs- och flagg

man sgradcrna, blir auktuell, bör å ter l'iirei<omma dylik öv

ning, och därmed sammanhängande urval. Blott härigenom 

ernås den garanti beträflande den enskildes kunskaper och 

fnunför allt lallenhet för vissa krävande belälsposter, vilken 

måste utgöra krigsberedskapsorganisationens grundval. 

Dc vanligaste anmärkningarna, som resas mot anordnan

det av skolor eller gkurscr fijr ~ilclr·e ofl'icerar e äro för det 

för sta, att dc erfarenheter och kunskaper, som erfordras, böra 

k unna förvärvas under den praktiska tjänstgöringen, vidare 

det olämpliga över huYudtaget i att sälla ~ildre oll'iccrare å 

skolbänken 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}.ir·ande. 

Avvägningen mellan teoretisk och praktisk utbildning röner 

särski lt inom en liten marin inflytande av ett viktigt spörs

må l, nämligen den utsträckning, i vilken sjöofficerarna kunna 

sjökommenderas. J31iva tillfällena härtill alltför få, måste ett 

surrogat i någon form söka erhållas för alt clärmcd motväga 

svårigheten att bibringa officerarna framför allt praktisk själv

utbildning, m. a. o. hå lla deras praktiska tjänsteduglighet å 

erfor derlig hög nivå. Teoretisk skolutbildning måste i detta 

fall t illgripas, som ersättare för den praktiska självutbild

ningen, trots dess i förhållande till densamma betydl igt lägre 

värd e. Det är bättre all ha någonting över huvud taget, än 

ingenting a l! s. 

Särskill m ed hänsyn till nyss framförda synpunkter, synes 

oU'icersutbilclningen böra s l räcka sig u löv er ofl'icersbanan. i 

dess helhet. En tydlig tendens har ävenledes i detla hänse

ende gjort sig märkbar inom vissa ledande sjömakters flottor 

och där konunit till synes i form av lwnduithetygs avgivande 

fö r alla ofl'iccrarc intill flaggmansgrad crna, vissa kompetens-
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provs avläggande före befordran lill högre tjänstegrad , inriil
tanclet av högskolekurser för äldre ofl'icerare o. s. v. Giw'l iir 

all fordringarna på den äldre sjöoHiceren, vilken är a vsedd in
laga Jedareslällning, måste ställas mycket höga - mindre med 
ay seende å teknisk kunskap, men desto mer, vad angår slra-
t.egisk, taldisk och organisalorisk skickligheL Men 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 utbildnings

kurser 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'icerare ~ir synnerligen 

kort, i molsals till vad fallet är för t. ex. manskapet undn 
deras relativt korta L j änstetid. 

Om man nämligen 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'irers

banan. Alt en dylik kort utbildningstid icke kan vara lillfyl
lest 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 för

delad skolulbilclning synes därför av behovet påkallad. 
En annan viktig fråga beträffande krigsbereclskap sorga· 

nisationen är stabstjänstens inpassande inom densamma. För 
a.tl närmare fixera stabspersonalens nuvarande oklara ställ

ning, torde lämpligen stabstjänsten kunna inrangeras bland 
speeiallj änstegrenarna. 

I enlighet med vad som föru l framhållits, salmas i när
varande stund någon enhellig ledning av sjöofficerarnas ut

bildning 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 be-
träffar 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 erinrin

garna mot nuvarande utbildning. Någon fastställd utbild
ningsplan 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 ut

bildningen 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 be
tingad ändring i sagda personliga uppfattning, ingalunda fyl
ler anspråken på organisatorisk stadga, torde lätt inses. Nu

varande förhållanden härutinnan påvisa oförtydbart att åt
skilliga, i vissa avseenelen svårartade, brister vidlåda det gäl

lande u tbildningssystemet. 

Härjämte äro själva utbildningsbestämm.elserna synner

ligen lösliga och splittrade samt återfinnas delvis i en del un
der årens lopp utgivna g. o. samt delvis i kustflottans or

der o. d. 

Fordran på en fastslagen utbildningsplan och på att ut
bilclningsbestämmelserna närmare fixeras, torde alltså utgöra 

ett oeftergivligt krav. Frågan bör lösas genom att ett skol
reglemente 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 åsyfta s, så torde exempelvis föl j ande indd

ning kunna göras: 

Tj:instgiiringsperiod som DO. 

som Sp. O. 

som S och FC (d. \' . s. högre lwfiil 

å farlyg ) . 

som högre befälha vare. 

\'idare torde sjäh·a utbildningen kunna uppdelas i : 

dels skolu tbildnina, som är avsedd bibringas å s~ir skilt 

anordnade skolor och ln1rscr och 

dels själuulbildning, som bibringas under elen prakt iska 

t j än s ten ombord ( ljänsleerfarcnhct ). 

Etl vissl måti av utb ildning, såväl skol·· som själsuthild

ning, måste anses erforderligt under vardera av nyssn~imnda 

4 ljänslgöringsperioder. 

Sagcla mrn1mum av självutbildning säkerslälles hiir

vid genom infö1·andet av ett kommenderingssyslem, så läng t 

nu detta sig göra låter. Man får dock utgå ifrån atl sa~da 

system liksom utbi ldningsplanen och utbildningsbesl ~im ml'l 

serna icke få s. a. s. fastspikas, utan göras så tänjbara, ..,om 

tjänsten vid flottan oh·ivelakligt kräver. 

Betr~if'fande skolutbildningen så skulle densamma ].- unna 

indelas enligt fö ljande : 

L Allmän sjömilitär utbildning fördelad på dc fyra ny~s

nämnda tjänstgöringsperioderna så atl: 

för tjäns tgöring som DO meddelas allmän sjömili l~ir u t

bildning för fänrikar i likhel 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 vederbörand e ofli

cerares tjänstgöring som Sp. O. ; kursen k u n de Län k as fiir

Jagd till KSHS; 

för tjänstgöring som högre befälhavare meddelas allmiin 

sjömilitär utbildning för regementsofTicerare: även denna kurs 

torde kunna pågå i anslutning till KSHS. 
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T iden för sagda allmänt sjömilitära utbildnings medde

Jan de k unde exempelvis förläggas till resp. l :a, 7 :c, 17 :e och 

26 :e tjänsteåren samt bör densamma vara obligatorisk för 

sam tliga officerare, Yilka efter vissa tjänsteår innehava veder· 

börlig grad. 
2. Den andra slora gruppen av skolutbildning utgö res av 

special u t bil dn ingen. 

I organisationen hör härvid skiljas på tekniska och prak

tiska spccialofl'icera re samt organisationen 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 specialofiiccrarc m. m. 

Det totala behovet av spccialofl'icerare 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 samt

liga ofl'icerare inom för specialtjänst lämpade årskurser, exem

pelvis 3.- 16. tjänsteåret, infördes obligatorisk specialisering. 

Härige nom fylleles ungefär 25 platser. I övrigt m åste, intill 

dess att nuvarande vakanser blivit fyllda, behovet tillgodoses 

gen om resen ·ofricers- och DO-personal. 

Den allmänna gången av specialutbildning och d :o tjänst~ 

görin g skulle kunna tänkas så lunda : 

Under 3. tjänsteåret sker uttagning till och utbildning som 

2. klass specialister d. \'. s. officerare bibringas de kunskaper 

vilka erfordras för all kunna tjänstgöra i vissa lägre special

befattn 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 specialkurser 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 genom-
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gås, vilken kurs ändamål skulle i första hand Yara alt upp
friska dc a llmänt sjömilitära lnmskaperna samt utgallra ri·n· 
slabs tj ~in s l och tekni s k speciallj~inst lämpade oll'icerare . 

Omedelbart efter KSHS k omm enderas e lewrna lill gen om
gående av högre special kurser ombord (e ll er å rustad fl y~-,

station) för alt kun na tj änstgö ra i vissa högre special be fall
ningar 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 ing, -eskader ) . 
Genom 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 re anpassas e fter elevernas er

farenhctsnivå; fordringarna kunna härigenom successivt sk itr
pas på eleverna ifråga; 

slutligen skulle alla s. k. repe titionskurser, som nu före
komma utan synbart system, kunna bortfa ll a. 

Tjänstegrenarna böra ävenl edes utökas med navigerings
tjänst och stabstjänst. 

För härtill uttagna följer så utbildning till resp. slahspc
cialist och teknisk specia list , för vilka undervisning m eddelas 
i KSHS stabskurs r esp. dess tekniska fortsättningskurser cll ·r 
ock vid THS specialkurser för sjöofl'iccrare . 

Samtliga specia loll'icerare 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 den 3. hu,·udgruppen av utbildning, lämp
ligen kallad öurig utbildning, omfattande gymnastikutbilclning, 
infanteriutbildning samt elen utbildning, som meddelas å vi ssa 
flotta n ej tillhöriga läroanstalter. 

I fråga om densamma vill jag blott som min åsikt fr aw
hålla a lt gymnastikutbildningen bör göras obligatorisk , och 
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då Iiimpligcn förläggas lili l\IGK llnd et· 2. ljiisleå ret på hösten. 
Om utbildningsorganisa tionen ].;om atl omfatt a de n nu 

här framl agda utbilclningen, så siwlic denna sistnä mnda laga 
c :a 3 å r i anspråk, d. v. s . c :a 8,, ( (),J %av hela tj ä nstetiden , 
varför ingalunda som bärande molskäl mot densamma tord e 
kunna an föra s dess län g(l. 

Då ma n härtill ser att mariner, cliir erfa renh eterna å "del 
verkliga sjökrigets" område äro färska och där dessutom till
fäll ena till sjökomm endering äro betydligt mycke t större, än 
vad hos oss är fal!rt -- d å man ser dessa mariner vidtaga om
fattande litökningar heträfTande sin ofTicersskolutbildning, så 
mås te man ävenledes inse, alt, vad dags dato bjudes oss själva 
härutinnan, ick e på lå ngt när l< a n vara tillfyll est. 

Den norm, efter vilken varje lanels sjövapen måste arbe ta , 
betingas i huvudsak av Jande ls ifråga ekonomiska kapacile l och 
statsmakternas beredvillighet atl ställa erforderli ga penninge
mcdel till sagda vapens förfogand e. Härvid faller det genast 
i ögonen, vilken relativt liten anpart av budgeten, som behöver 
tagas i anspråk för o!l'icers utbildningsänclam ål. En omdaning 
av vårt n uvarande utbildningssystem efter rationell are m.eto
der, betyder i själva verket så ytterst ringa, alt ett unelerl å
tande a tl av denna grund v idtaga d ensamma, 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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Meddelande från främmande 

Personalorganisation. 
r lnlill millt'n :w juni mi'tnad J!l2J. ) 

England. 
l\". i\1. R. april G J()2J. 

. 
m arm er. 

ll !hyle mel.lnn Enniantl or·h Fii!'('illa S!nl<·•·na <l\ ' ••us l ac!r fiirhand. 

l'nder ,·ärldskr·i get ingil'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 ikans!'<< flul.lan~ H Il. 

OC' II r n einH·rikfl nsk rnui~~Y ;t r;.,nd,· ~ l)Tkn snn1t idi ~·t und(' !' f'l1t(l'l~1\l ii\ ·r

hefill. ~Jan tro1· sig n·ta all l;ung Ccorf''(' orl1 arnirnl Rudm~n r i T. l. i 

SLilla l1a1·rL ) uneler lwnd clry flat saken. 

!flen IHU' nurncn1 uppLaf!·its i Anwrika, m en lrillills !rar· in~r ·nlinf' 

f'.inl'Ls fi_ir aLL rea li scm cl c n~a nrnra . H:ir· l'i l crarl c tidnin g ansf'r all lrril

liska amiralitetet o;l;r1ll r kumrmt aLL sUUJa sig LillmöLc~gilcndr ti ll ,.n 
amer ikansk in!Jj urin n aLL stii Ila "tl i;r·yssm·reskarlPr t i Il förfo~·anrlP i c-l i Ila 

luwet ellt·r .\ll rmten ocl1 um l'n Fiir·rnla :-:lalcmas diyision samLicl iF!'l skitl,n

<lcs till cn)t el;;ka i\llanlcrf'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 al t clcss l'i rc f. Fir·sl :-;l'a L onl , är för r nyckeL 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 rqrp

märksamilrt, sa ~om Ir an JJOI'liL' göra det, at t aktiska och str·ate;:;·isk ;r J>l'"

h lem. Alla dc planer·, inslnrkl.innf'l' etc. s<J!11 clct tillkonli11L·r· nwr· in,[:>i•r·n 

aLL uppgöm. JJöra Yar·n Lirdif'a till den stora konft' t'Cn:;cn nrrll;l!l h»l"nr

Prnas prrmiilrrninislrar i Loncl"n i juni månar! i l'tr· för nll krrn n<> t'r :n-
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lägga,; Yid J'onfcr·rnsr'n , m pn lirlninC'r n befarar 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. 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 

uppeleJning i ett vcr·J,iit!l amir ·s lilrL o;om uLö1·ar· [l]!a en m;u·in~l.ah~ Funk

tioner or !J en Nav,· Bonr'd rll('r r n. a. o. sil. som engelsl;a. flo! Lans liYcr

sL-y r clse YHl' anrocln acl fiir'!' 1~:;:>. 

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

'~ I mpe•·ial l\"an1l Stalr' '. 

Lo r'ci H al dan e fi\r·eslog- n~· lit!Pn i p;u·lanwntct uppr:illandl'[ <l\' <·n n)

I mpcri al l\"aYal Sl af'f nwrl r·r•pr '<' srntanler från llrla IJr"iLliska y;i!cit'i. 

N. i\·L H., maj JJ J02J. 

L n !'l n1p11t>ls OI'!Janisal i on. 

C.•tan förordat· allt rn era l>t lr 1nr•r[l Pn Oll10t'ganbation a1· luflYspncL i 

så m åtto alt fl ottans rlcl a1· lul'lY~pneL ulbrncs oclt placeras untlf'r flol

Lans insrPnrl 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 ga

ni sa ti on. 

Hampsl1irc T ri., maj 20 J!l:2J. 

0J'fianisa! i on a\ !ot'pPdi'ai'IY!JSi'iil'lmnd cn. 

Alla Lot·pcdfarlyg i r· c s c r·,. i lrcmlrmcls farvaLLen stillins rtnrl t'r JJdäl 

av en Captain (Des Lroyer' ) per sLalir >n , u ndcr ·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· s

f l o L t i l j c r slå unrlrr· JwfLll a1· rit • Is en Captai n ( D ) orlr <!els rn ! :om

mat1Cler (D ), av Yill; a si~tnärnnti C' :tr' nnrlct·stii.liLI stationsbrfLi.lll t1.Yarcn pft 

sta ti onen. 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

\'amc. 

E:n jagarcfloLlil.i ~kall ll:lchtn cflcr bcstil HY en " flollilla L cndr·t· " oclr 

tvenne dil-isi oncr. Ya!'Li cr·a onr '• .ia2nrr. 

F l o Lti !j c m a komma aLL fönl c las s~tl u mi a: 

l. t. o. rn. G. flolLil,j cn fuliL lrcmannade ALlantcrflotLan. 

7. flottilj en cluiJbelfloLLilj t. Y. Mcclell. 'lYel. 

9. floWlj en i J'esen· 2/ C> lJ em annml. 

10. flotlil,ien ck. i r r set·v. 
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• \ dmirall:· ;'llonlltl y Order~, apr il l!J21. 

on· i t et·s l> iil'!~ n. 

Command ers od t l.i,·ult' nant-ro mtlHt nd'' '' ~ knnmH' !ldcr;\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 ljiinstcn, 

2) c ll c t· em edan en komnwndl'ring pa endast [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 sarlan f öt·l änc;n in g l i Il a l as ii t·u 
K ings Harbour .\lasll'!' , t' j ltans 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 ' intcndent cllet· assistent , 

;;upet·tntendenl i IT ,·drog t'a[Jitic odt 
!;o m pass J) cpartcmcn ls. 

Fijt· m arinattad te!J c faLtning;u· iir ingen lid JJcs l iimd . 

Y., mat·s J:G ID2 1. 

llansl>apel . 

l Atlanler·floltan omln·lcs num er a Ya!' \. m ånad l / G av lJ csilLtnin .~··n 

i stil il et föt· som förut ltcla IJ csiittningen Yat·t annat [u· . 

N .. \1. H., mars ~J 1 ~)21. 

Skcpp sgossa t· k omm r nderas lt i1rlan efLcr på alla sW t·t·r f al'l )·g (r l. '. s. 
~ LÖ!' I 'C i)n ,jagat'C) . 

N. 1\1. n., mars 9 l92l. 

Hesern~ t·na. 

Hoyal Nava l Reserve uppgå.!' 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 ieeear 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 uppbörderna omiJOt'd på l'al'tygen som llitlill s ltancllHtfb 
Rv F. O. sk ola övertagas av s~l rs kilt utlJildacle el ckt t·oofficet·ar·e. 

N .. \f. H., ap ril 27 192J. 

Costa! Motot• Boals. 

Dessa skola f il. sin IJas i llasla t· Creek , P ortsmouLil . 
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Jla!llpSII. T el.. ma1·~ ~3 19:21. 

Lul't :< lt •i dsl>~·nl'let· ua . 

F. d. krJtie ltskola n ~ Yid O~IJot·n e b,·g:,o;n8rlcr komma lro!i~cn att upp
Jatas åt luflstr irl ~k t'<ll'ln n n. 

N. i\1. ll ., april J:J 1!!21. 

t<lyosta 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 tagskeppet Uri<Jll skall lj iins t!-''iil'<l sum ''seagoing gu nnt'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. 

Hampsll. T e l. , maj 27 J!UJ . 

F'ilms till l'lotla n. 

Filmen skall r nligt atniralik lds IJ cslnt kowma till an l ·cinrlning 
slörsta m (ijl i!' a utsträcknin g Yid undct'Y isningcn inom flulLan. 

Förenta staterna. 

N. :\1. H .. lllHj J I I~ J 21. 

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

"San Fran~isco Clu·onicle'' föt'ul~iigcr aLL clet komm er att blint nöd
väncligt alt sammanslå J\tlanLt•r- ocl t Stillalt aysflot l orna til en slagflo lla 
so m lmscms p<l 1\araiiJi ska iH11·c t i omcdcl !J at· närlt et till IJanamakanalcn . 
Samticli g t IJör man IJ örja Jnc;ga en sLat·k flotUJas i DuLell H at' IJOu r , A laska, 
villcen setlcrmera, tlå den !Jli v it l'ilnlig. skall bli\a stra tegisk !Jas för l1cla 
ameeikansk a fJollan. 

I il änllebc aY k rig ~k ull e ('n ,japansk flotta i ck e Yaga aLt u tlöpa 
ft·ån .l okol1ama fötTänden ameri k anska Yo t·e f örclrilcn frän 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 unde en amc t·i lm nsk flotta därifrån IJiockcm lt cl a j a
panska oc l1 kin es iska ku sten. 

l~ n fi entlig l'lotti1 skull e Ct anclt'a sillan från Dulelt Ila l'lJOII t' lwnn a 
block et·a 11 cli1 Fö renta statemas :-'tilla lt aY~ku st. D en amor il;ans ka flottan 
skulle clå nu·a föga m cm rff'r l,t i,· :1n ett flylanil e ku slföt'sYa t' . n cn ~ku ll e 
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icke J' unna i nlå ta s i ~ pil ofl'ensi1· l<ri gWl'ing om m an ej Y•H'•' t't t l l t <iJ- .. ,. 
pi't a!t fi enden i ll u Lr il llarll our uppLräLldc fu!ll pas~ i Y l. 

Dull'll Harh our liggcl'. so m l'f'dan nämnts, sy mH' r lig·c· n Yiil t il l i , ,1 
[ l;wk <•r:md <' :;tä llning l11 <•t al la f li r clag ,;o m riklas !Wtl •' ll d<' l'a :11· :-'till·, 
lta 1·r[,; J;u sl er· f rfi n dess andt' il sida. 

8n t'liJlta m ed J1a~ i .J uko l• am:t kan ick e fö r cLag:t nögo l <'nlii L p,., 11.1 
lLcrJ)u UI' ( ~anclwkltijat·n•· ) om en Glll Ct'ikansk fl ot ta fi nnes i lt ull'\i 11 11 ._ 

]lOlll', r mr 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 

.Tokn l~:una iin aYs l i'tnrl,·t :Jokolt anHt- l' ca l'l H al']) nut· or ll salnnrlot skull· · kun

n:t upjt Lt ·iida i rygg<·n pa d•·n ''tnol P<'at'l ll ill 'l JIJ l ll' opct'<'l'<lll d<' j<qt:•n'k" 
fl u llan. 

1-;j ltt" ll er sku llt• dL ;~n fnl l l'a :l lan i la k unn n. ut fö ras. ,Jnk" l"llll"
flol l an sku lle nämligen ej l1inna ga till :\fanila 1,500' d is t. ) oclt l i l ll~;tl;, 1 
Li l l .lok n llill na i nnan ~ IIH' I'i k;<n ska flollnn npp tr iirld<' Ol' lt <li'Slnit'<' dt•n f1 ,,n 
dt\ss has. 

P olitiken (Urmsk ) , juni (i 1!l:U. 

i'ly i'lot!lJas. 

i\l cd elen k onecssi on som ~lt'. Vanderlip fillt av Sovj et-Hyss land l"'''t 
Fö r enta sta terna kommi t i bes ittning av tv:.innc utm llrkta IJaS~' I' fi't t• ~in 

SLi llall avM iotLa. l' ä 1·li sLm SLi llaltavsk ustcn h ade Sta tern a f ör u L ingen 
l 1amn, numrm h an1 lic Li l l si LL förfogande Avatch a B a~·, sam t rn ann;m 
i nLirl lclcn a v Vladh·o~ Lo k. Al·atc lt a-bukten li gger enrlast 2'• t im mat's !!ang· 

fl' < n Al ask a. Om !J latsen l >lit' \)l'fäS L k an en japansk fl o lla aldr ig liinHla 
sina b ase r u lan att p:J.Lriiff'a en öYer lägscn am erikansk fl o L t a. 

:\f. n., juni 1021. 

li'Jollbasen Ponla iJel!Jada. 

Ponta Dclgatl a (Aoect'!Hl ) p lislås fortfaranlie slit Ull TJ. S. A :s f iir
f o.t.; an clc i lt:.inLi cl se av kl'ig. 

Le peti t :\farseillai s, m aj 11 1021. 
!\sia l iska eskade•·n . 

l~ nli g t t elrgram fr fm \Vas l t ingt on skall F ör enta s ta tern as . \ s iali~ldt 

esl( ad er f ör stärkas m ed t, nya Dreadn ougl1ts. 
Antalet jaga re skall ök as Lill 30 oc lt 12 u-baLar haYa r edan ay;;,dl 

till :,ranil a. 

Amerikansk a ,\rmy and )lav~· GazeLtc, maj H 1921. 
Ovanstilenlic uppgif'tr t· LkmcnLem s offici ellt i il en am et·i kan:; I(C1 nJili

klrLidningen YaLI slagsk epp en an s·rtr. 
D en i samma telegram uppg iYna öknin gen av jagar e oc l1 ll -lt;t[;ll· 

päslä~ lw Ya lJesluta l ~ f öt' c :a ' / , , L' sedan . 
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]'1. i\J. 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 LLan ~ fln;~'itsL' ll d <' all ])eti l tt av 

800 offi ce rar e ocl1 7,000 mnn . :\t arinin l'aillf'r iet llm· , ;n ~'!<'11 f i )·C"Idi.t', out

fattand e !? J oft'ir: cr ar c oc l1 .1 , 100 man. 
övn i ngsplalsen i'ör fl : · gy ~l~· ·n dc L v id dc stora i n l a nds~j öa m a ~lt' r l en 

sLö t·sLa i Yil rld en ocl't en n ii :;Lan liJ; a stor staliun skall up[l l' ~lll a' 1·it1 Coco 
L olo i Panamakan:1l rn. Yat ·••sL r <'dan f inn•·s <' Il IlaR f ii t' u -hnlat·. 

:N. :\f. n., maj .\ 1\J?J. 

Flolians diseiplin . 
"~oYj etismc n· · pås lcb gii t n ft• :un ~ 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 staLen l1ik in skr ida k raf 
tigt emot all a f örsök aLL genom ,ply:;viild unelergrusa den f as ta di sciplin 

utan vilken i ngen l;ri f!S lllak L k an Yn t·a l'ffckti 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 
man i stället för 100,000, v id v i l k en si ffm re pr' es entantema~ l lUs stannade. 

1\:Ian k ommer si'tl ecles ej a t t avru sta n ågot fart~·g. 

Japan. 
Daily Na\~, april 1 1021. 

FlY!J l; o mm issionen. 
Enligt medel eJand e ft•ån l\'C\1·-Yor'k Ilat' det i Förenla Slatc rn a v äckt 

ett pinsamt uppscenLic alt en mi ss ion av engel sk a o ffi cer ar e m ecl engelska 
r eserin gens tillstånd nu rrsL ÖI'C I' Lill Japan för att ot·gani sem clc t mili
Läm fl ygv äscndet. i\fan ansc t· i Am er il'a på sina 11 11\l at t förll ft ll anclet är 
clirekt Lignat al L yJrk a mi ~ ~ Ulm ni n;.; m cl! 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 som föresLå!' en awrinmini stcr i "o nadcns " åt' 192l är· 

icke av det hlttas l c slage t. H an !tar alt åt erställ a den genom ]\ r igeL föt·
störcla j iirnYiktcn emellan [l ~' l' ~ nnal r n or l1 m ateri cl en ; Ft·anlzl' ikc llållet' 
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f. n. rc·il" ~in;\ 'j L'j fulll llllltll' l'lm ~l af!~ l;qtp i l'l;e 111irllii'l' :i n Ii ~t. ;·q·[,c,_ 

:t r~en;\il' l' l lll'd ;;:,.0111! <ll'il l' l arc i full ;..:ang Ol'il hcl liil'l' l' r;;,. nl l l ll'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<:

r:l'n il ndra =-- Yilr iU l n an n1anad 1_ 1Et ;.rr untl aY :-;y fu· j (-!: IJr l (' l' 1111 ' tl hud!..!·,,l,·n , 11 .1 1 
iimlringal' ilVIIll ulri l; t ·~po i ilil<l'll ul'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 lussalL <li'IJPll ' Ul' l1 l'< ll'ilra \' Il lr iig gr ad i\\' J;tm sliapt• r· i l ri li ri'• ra nil l' iiu 111 ,. 11 . 

'.ll'n ti i'SSt!lom 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 mt idil"l so!ll u lhilLininl"·l'n IH·driws ~a iill tl•·n 
J •as~ <ll' f ii r r,·amlida 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 1 fn ril l' l'i i ;.d. 

111' 11 fr :m:;ka Ilr!Llan ii r' S\· a~"· · ddla f'aktllln ko \111\WI' all kYarsL1 il.lrll'l' 
en l"ttn<ka lftnC!· lid. .\1 · rl ii. il'kc 1i<i l' n inn•' att rl r aga in på all a ~>ni . .,[,~a 
orgnn t• Cil al t nY tit' n lill ;L 1'nm ska f'loll;m sk apa e 11 efl'l'kliY r ali oiw l ll "''?'·a
n isc·,·atl fl otta m ed r· n oi·gani s<JL ion sa anonlnacl a lL d!'n om ~ii p al'ror<lra ~ 

kan i.ikas ·> n cn ~n ke n lurck alla Yi\l 'it ensl' ou t. ~ l e n i\Yen 0 111 ll l.tll :it 
ense ulll pl·i nci ]J l'n m iila sYi\ l·i glr c l er· Yid tl c:;s Li l l iilll p ning. m i rpa finna ,; 
Llrslm C' :\ C' Ill ['L' l. lnC! l'D Yi ll Yäl t'li rsö ka li cstr ida al t en ;\ t Yå a,· <11'~· n:~ 

l r l'l1a ;ii 'O ii\·c,·Ilöliif!·a. or l1 ntl en •kl aY organ en i Yissa aY tlrm kii!ln a 
inrl!'af'·as föl' aLl k oncPn lr·eras i andra nt ll clär igcnom g in1 sLörr!' 11 11•' k. 

t·: n tljiin- IH<t l' inm in istr r (tl cn fi.i r egaentl t• ) llnLicr Lcclmatl e ur·l'"' 1' \l 

on ll'r Yil l igenom en tl l'l ex pcrli tiuner i Lo ri etYL st~in gd e o; od1 nal 11r l i.~l\' is 

YisaLlt' rid sig a l t ll r ssa l':\ j)Cdi tion cl' I'CH'O aiJso l uL ou m!J ii.rl iga i dr ·n ol\1 11 -
bii.rli ga ar scna!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 innan inrlrag:nin8·a,·na lr~\L t i kmft. !Iarl e nl<lll fii r
:< iikt m ed inllragnin !,;ar i Horli c fort Il ade n o~l1 efo r t sliker t Ol' k ~a hl'i'lln
n i t s O ll mi1~l i'l i gt. 

FCt lofallarl'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 min ister !;an ~ La med f ri a lr iindcr Yis it Yis ([!'[~amma o~ l 1 <'Il in
rlt·agn ing kan del Pj llli Ya t ill om 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 dl' l Ol'gan äro unY lli s-a. 

Fö1·fa ttar en l; loC!·cu· Yidar c i.iYC'l' all L f ör rn)·cJ; en !'Cn tralbcr in f! . J,,! tl
m i LL(•,·(isr n llc t ctl' . 

L e Te· n J ps. maj ~ Hi~ l. 

l il'nna sk all nmot·ganiscras enl igt dc l inj er som r edan lill i\i n pa t ~ ,·id 
J;~· i g ~ l l ög skolan. n r n nun1J'Hn dc sj ök ri gs lr ögsl, o lan sk al l upplö:;as ,('[ r •·1' 

s:l ltas m ed " ~: co l c naYnlc cle guerre", Ya r·s uppg ift hlir all ullJil tla ~t:d•,;
ofric erGr 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 .,,., 

ctYSL'<iri a a l l tj:tnsli:!'ÖI'a sii.sc>m st ah s(' l l cf'C I' fl sjijf'· (,~ nd c fi'•r!J and f' i i•'l' ~" 111 

l' il rfcl' p [t l1ögr c pos ler . 
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Efter· gcnomgftn gcn · ·,~co l a n;wak cl c guen·c" r l'l1.å ll a el cYerna cLt 
s. I;. s tai)S inlyg . Jn Lr iidc :i.grr l'lllll ef ter av lcimnanclc av et t skri f tli gt 

arbete. 

N. M. n., m aj 1t. 192 1. 

Sj ömansl<å:·cn. 

P ersonalen an::;cs J'. n . sLå läg r e än någonsin för u t efter 178U iir s 
revoluti on ·i cli sc iplincir l ll i1nsccncle oe h ~\il' . Gaulreau efterl yser ener g iska 
åtgärder f ör aLL r·åcin IJot p•\ slappiL eten oe il slentrianen. 

P. U. S . N . J. , rn ar s 1021. 

Fly!Jn1pnels OI'!J:IIl isat.ion. 

Opini onen inom franska fl o t tans o ffi rer skår päs l < s m er ocl r m er 
vakna för det fak tum alt luften är cl ct cncl a områclc på vilket F rank ri ke 
till följd av silL fin ansiella läge k an göra sig gäll anelc, m ed u tsik t al l fö r 
skatTa si g övcrlägsenlteL ocl1 vilken ÖYCI' i l'lgsenll ct skull e f ör Frankrike Yar a 
av en uLomorclentlig b et )· ctcl sc. 

Marinens n~-gvape n an ses em ellertid stå p å ett myck et l åg t stad iu m 
liksom 1'. ö. förl1 ållanelct ch en är i England. 

H y droplan äro i allmänhet myck et sköra och k oetlivade. D et sku lle 
däl'föe vara ett stort f el att samtidigt by gga ett stoet antal maslcincr av 
samma tJ']J ; t y framstegen inom fl ygp lanstelmiken äro så hastiga att man 
i händelse aY kr ig kuncl e riskera att lr. ava enelast f ör , ldracl materi el stå
ende. :Man väntar dock aLt pan sr aelc plan av m et:tll k omma att v isa sig 
hållba!'aee och kunn a j ämföl'as m ed f artygskonstrukti oncr . Frankrike li at· 
härvieHag r n stor f öl'cle l av att vara det f örnämsta aluminiumproclu cceanclc 
lanelct i l~ u ropa. 

I Frankrike ämnar man söka organisera flottans luftyapcn i 3 olika 
bereclskapsgrsdcr: 

" F l o t i l l e s el c c o m b a t' ' , som alltid äro f ärdi ga att gå u t ti ll 
drabbnin g i samb and rncd flottan och illlticl b es tå av m ocl erna m askin er· 
av olika typer , fullt bemannade m cel speci alutb il dat f olk. 

" F l o t L i 1 l c s et e r c s e r v e' ' , som samm ansättas av m askiner fö r 
hanclcl sbeuk och flygs.k epp , som ll astigt lmnna förändeas t ill kri gs!Jt'Uk 
och bemannas m ed f o lk av tJotLan s r csorvee som tj änst gjort vi e! luft
linj ema öYCl' Enge lsk a k analen och Meelel l1avct. 

" 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 komma att Yal'il sl ati oneeacle i St. Raphacl , T oul on och andra örl ogs
hamnat· och b estå ttv ält·c maskiner och även av dc ll )'as te rnoelellcrn a. 
Vie! mobilisering skull.c man börj a f orcceacl tillverknin g av såclilnn plan, 
som då skulle b em annas m eLI den uLI) ilcl acle per son al en f r ån ''cco lcs d'av ia
ti on " oclt clc elner , sn m li gga under utbildning. 

Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 40 
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ncnnR senaste aYCic lning skulle anYändas som cr~iittning fi"11· r;-, 1._ 

luster inom ··nottillcs cle comhat''. 
i\farinmini stet·ict lrar IJrslulal att eventuelL undet·sllid.ia och <(, IYis 

kontrollera de projcldrracln gods- oclt passagerarelinje ma: 
i\l arsci llcs-,\l g icrs, Marscillcs- Omn , :.\farsc illcs- 'l'unis, T• rn\"n

Cors icfi.-Bizcrta o el t l3o r'lleau- Mm·ocko. All luHtraf i 1;: mellan Pra nkrikto 
oclt kolon ierna m onopolisl'ras fö t' fr fl.nsk rillming ocl1 Frankrike ]);·,,. sa
luncla få en enastårn<lr sllllln ing 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 

1 injrn Lomlon-Paris- .\lat'sci llcs- .\falta-Egyptcn. 
För att åstfl.dkomma nödigt sarnarl)cte mellan flottan od1 lul'ln lin i

stcri eL lur marinministern till ":-;ousserretariat cl c l'.\PronanLiqu e'' k•rlt l
mcnderat 10 sjöoff icerare och J2 ma.riningcnjörrr samt oml;:J'ing 30 andra 

ämlJcbmitn. 
För år 1921 llaYa t i ll lufttrafik m. m. beviljats 1R5 mill. frcs oelt fcir

Llclatlc s ål und a: 
Umlcrstöd till luftlinjcl' .... 28 mill. 

Byggande av lt stc lct luftskepp ............... \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. 

Tyskland. 

Ki el cr Ncu eslc Nacluicllten, mal's 15 1021. 
övninnsfat·lyg i'ör Jmdcllcr. 
•rvsk a flottan lw r inköpt och efter ombyggnad inför·livat med öl'logs

flottan "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 elen !)ckantc fregattkaptenen gt'CYe Lucktl<'l' 

(chef på "Sccacllcl'" uneler Ja·igct ). 

Marine Verordn ingsb !att, m<u·s 1921. 

l{ustförsvarel. 
Kommen(]antmen för ])efö.s tningarna vid \Vesc r: i Gcestemunclu upv

löstcs elen 1 april. Kommendanlen i ])e fästningarn c v id Nclll'C E lbe tj iinst

gör· som kommendant vi(\ \Vesc r. 

o 

~L H., ap t•i l-maj 19tl. 

iil·e•·st ~- ··c !se. 
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Polen. 

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 
Dan zig ). 

N. i\J. R , 

~adan Öl' under anWg~ning i Gd ingen 
Handelsil am n an li\::;·g·rs pi\. sam ma slitlle. 
maj 21 l !J2J. 

(norT om Zoppot vid 

J<JnligL "Gazeta Gtlanska" Ilat' <' n pobk ingcn jöl' RafalsJ;:i uppgj ort 
ett försliig till en stor ltantlels- O<' ll iit·logsltamn i n. v. cl elen av Putzigcr 
Wi ck. E;n Yälclig damm!J' ggn<ld, som slutl ie sträcka sig ft·ån halvön 
Hela Li Il fastlandet skulle bcgriin,.:a ltanmcn i ost. Dockor skulle upp
byggas f r· Cm lwvslJOltncn oclr sj ii11·a vanrct anlär;·gas på 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. 
I!uvuclsladsblaclet, maj J9 1921. 

Sj öl<adetlemas ö v n iiJ!plt". 
Sjökaclctterna övas 20 mfl.j - 1 sept crnl) er på kanonbålen 'rumnmaa. 

Expeditionen kommet' att utsträckas till Finska viken, Es tland och Lett
land sam t under august i månall jjmväl till finska siclan av Bottniska 
viken. 

16 st. sjökaele Ller öYas ombot·d. 

N. M . n., april 27 1\1:21. 

l'ersonalslyrl<a. 

Chile. 

Cl1 il ensk a fl o ttans pOt·sona l uppr;:Ir· till 689 officet·arc, 7,058 man sjö
folk 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 ion. 

Republiken \'cnezu('Ja lial' YtlnL si.~· till F ranJ; rikc 111C'ci en nnll,ill «n 

aLl f ft l i'tna en k ommiss ion sjLioiTiccnu·c fC11 · alt orsanisl'm en wncz•>i,1n,l; 

fi o l l a. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten~ 
skapliga tidskrifter år 1921 . 

Sj iikr· ins li istor·ia. 

UnclcrYandsbaadsYaa.lJ cnct rmcl cr Venlenskri-

gen . D . ~P. f. S., sicl . 2Gl. 

Tclen ea fi oc h lclcl'o ni . 

Fl ceL radio Communi cat ion in war 

Sjiil"al'l . 

Br itish :;ilipping, ;\ l ar·i rw fnsiii'Hill'' ' antl 

Freigl1ts ... 

Häl so - och sj u lo·å l'd. 

Marinell j gien •! 

Dh·c l'Sf', 

Kommando og tlbc ipl in 

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

s. G., sicl. J957, 2037, 2'!~1 , 

:!:361 , 2H.l , 2521, 2507. 

N . 'l' . f. s., sid. i7J . 

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



A. N. G. 

D. ·r. f. s. 
r. n 
J. el. 'r. T. 

J. R. A. 

J. H. S. I. 
Kl\f. 

K. •r. 
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Använda förkortningar: 

= Arti !ler i tidskrift. 

= Anny and NaYy Gazette. 

= 'l'iclskrift for Sovresen (Dansk). 

= Illustrerad Militär revy. 

= Jal1rbucll der clrat1tlosen Telegraphie und Teleplwnie. 

= Journal of the Hoyal Artillery. 

= Journal of tt1e Hoyal United Service Institution. 

= Kommersiella Meddelanden. 

= Svensk Kustartilleri tidskrift. 

K. Y. A. I-I. ('l'.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar ('rid

skrift). 

L. l\I. F. 

M. el. L. F. 

J\l. N. 

l\I. H. 
M. S. 
M. T. 
N. B. 

N. l\f. H. 

N . l\1. 

N. 'l'. 

N. T. f. S. 

P. U. S. N. I. 
H. A. 

R. l\I. 

S. A. 
S. G. 

s. L. 'r. 
S. U. 

T. H. 
'1'. M. 

T. T . 

U. S. G. 

V. F. 
Y. 

= La Marine Franqaise. 

= Moniteur el e la l<' lo t le. 

= Militärnyt1eter. 

= Marin e Humlscllau . 

= The military surgeon. 

= Svensk Militär 'J.'idskrift. 

= 'rhe navy (engelsk ). 

= 'I'I1e naYal and mililary rccorcl. 

= 'rhe national marin e. 

= Nautisk tidskrift. 

= Norsk tidskrift for Sjovresen. 

= Procedings of the United States Naval Institute. 

= Revue d'artillerie . 

= Hevu e mariLime. 

= Scientific American. 

=Scandinavian Shipping Gazette. 

= Svensk Lots- och Fyrticlning. 

= SYensk Utrikeshandel. 

= 'l'idskt'ift i Fortifikationen. 

= Tidskrift i militär hälsovård. 

= Tidskrift för maskinister. 

= Teknisk Tidskrift. 

= United Service Gazette. 
= Vår Flotta. 
= Le Yacht. 
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