
1924.
87:e årgången.

Häfte N:r 1



TIDSKRIFT 

SJÖV Å SENDET 
UTGIVEN AV 

KUNGL ORLOGSMANNASALLSKAPET 

KARLSKRONA. 

87:c iirg. 

1924. 

KARLSKRONA 
K.L. SVENSSONS EFTR:S BOK!NDUSTR!-AKTIEBOLAG 

1924. 



Innehåll i Tidskriftens 87:e årgång. 

Ollicnsulbildni nge Jl oc h nagra cliirmcd samman-

h ii ntPl n de !'ragor ................... . ... . . . 

ln fi ir ,, c;_ D. 1\:t•nncdy >> .. 

.-\ rs iJ\'r iilll'lst· i l'lygYiisendt• 

h. arlskrona , i\ rl ogssl ntionen och s tad e n 

. \rslH'riilll'lsc• i :~r tillt•r i .... . . ..... . 

l·'Jyg\:lpn d s sliillning i fiir sntrel . . . . . . . 

1\:ungl. Or iogsm :l nll :ls iillsknpl'ls Bibliolc•.k .. . .... . 

I~ rigsn1iiss ig n~ tvigering . . ..... . 

'Jagr:~ o rd. o m sl:~gc·t , -id llangiisund den '27 juli 1714 

. \rsheriitkl sl' i naYig:t tion c)l'll sji\btrt . . ... .. . . . 

H istcrisk iin•rsikl i'l\'(' 1' po lemi kc•n kring .Tutl:mds -

s l :~ge l . .. . . . .. . . ........ . ............ . .. . . 

[~ rigsmann:1 k :1 r :1 kl ii r<• n 

FIYgY:ifJlll'l s ' c•rk:lll mot iirlc ~gsf'al'lyg 

.\rslJLTiilll'lsc· i rc·glc-nwnlc' och f'i i r\':lllning 

Orlogstjii ns lcn ... . . . 

FilmtiiHic•nisning , -id marinen ..... . . . 

Polc·mikL'Il kring .Jull:mclss lagel 

lbdions a nYiindnin g und e r Yiirldskriget !<pecicllt ur 

s jii s lr:ticgisk , ,·npunkt ... . . . . . 

Lul'll'yr:1r .......... .. ...... . ... .. .... . ...... . 

1\Llriningc njiir·karen och tjiin s le hen iimningarna för 

ckss perso n:1l . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 

. \nlc•dni ngen till elen engdsk-l'ra n ska flotians n e

dni:lg i D:l!'dmwllerna d en 18 mars 1915 

11 5, 

l. 

1 ,-). 

:3:) , 
- ·> 
;) ~ \ . 

7-1- . 

1';7 . 

L lfi. 

17:!. 

20\l. 
21:1 . 
22\l. 

27'.2 . 
30;). 

33 t. 
3-Hl. 
3'; L 

381. 

39G. 

401. 
4')!' - ~ '· 

-±:11 ;_ 

45 7. 



. \rtilll'ripolitik . . . ............... -- · · · · · · 

l "idr:tg ur Arslwriilll'isl' i skcppshyggcri och 111 :1-

skillYiisc nde . .. .. . ..... . 

\I:Jr iJ Jilllgcnjiir·k:'trt•n s o rga ni sa ti on .... . . . 

. \ rs iJcriil lelsC' i sjökrigs kons l o c h s jökrigshis lori a .. 
1\uitgl. Orlogsnw tlnasii1J sik:1]Wis lii dingsi1nmcn fi.>r 

:lr 1925 .. . ..... . ..... .. .... ... . .. .. . ... . . 

lh·ri iltl'! st' ÖHT Kungl. Orlogs.n1 :1nn:tsiillskapels ,-er k -

460 . 

475 , 5Hl. 
560. 
:) 7 ~) . 

()14 . 

s:llnh ct under dl'L l"iirfluln a arbets:lrrt . . . . . . . . 6:Z:'J. 

\f ittnt·stec k ningar . ... ... . . ..... . ............ . 

.\n l"iirandc på hiigtidschtgen :w Siill skap c ls Yice nrd 
f'i)rancle yjc[ neclliigganclel :n · s in lw f:1l lni n g . .T. 
Scl m eid lcr . . ...... .. .. . ................ . 

F iyg,·apnl'ls organis:t li on .. . .. . . .. .. . .. ....... . 

L itt cr:tlur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, 

.\ll'dclel:mclen fr{m fr ii mm an de mariner --1:4, 107 , 

157, 298, 338, 449 , 501 , 566, 
Innehall i ~ttskillig:1 maritima och krigs,·eie nsk apli-

ga liclskriflcr .. . .... . . .... .. . . . 11-!, 225, 347 , 

1\ ttugjo rda patentansiikning:tr . ... 62 , 227 , :lJ-8. -!00, 

Utdr:tg ur Generalo rd er oc h K un gl. Bre,· m. m . 

65:3. 
Gö !"l. 

;)97, ö07. 

616, 678. 

615, 62 il 
517, 68:3. 

Tillkännagivande. 

Redaktionen får härmed tillkännagiva alt penningpris om 
:sammanlagt högst 300 kr. komma att tilld elas till r edaktion en 
iusä;nda, därav förtjänta, artiklar. 

För att artikel skall kunna prisbelönas, skall den vara 

redakli·onen till handa före den l n-ovember 1924 samt av

handla ämne berörande Sveriges sjöförsYar. 
Artikelns värde förhöjes givetvis om i densamma fram

lägges positiva förslag. 
För ins·änd artikel, som införes i tidskriften, hetalar re

daktionen vanligt honorar, oavsett om ar.tikeln ifråga pris
helönes eller ej. 

Karlskrona i januari 1924. 

Redaktionen. 



-l-

De nya förhållandena i Östers j ön. 
(On'rsättning från det italienska originalet.) 

Tyskarnas ockupering av vidsträckta områden av rys·ka 
kejsardömet underlättade utvecklingen av separatiströrelser, 
vilka, samtidigt som de avsevärt försvagaode Ryssland, s·am
manföllo med Tysklands intressen. Om en direkt inkorpore
ring med den tyska konfederationen ej blev möjlig, önskade 
man skapa nya stater, ·som ·skulle växa fram under ett seg
rande Tysklands ledning och genom dynastiska och nödvän
diga ekonomiska och politiska band förenas med detta land. 
Polens självständighet hade redan proklamerats av regeringen 
i Berlin - de t är denna handlring, som de tyska konservativa 
partierna ännu i dag finna mest klandervärd i den av tyske 
kejsar en sanktionerade politiken. I Ukraina leddes separa
tiströrelsen av Skoropadsky - under tyskt inflytande; vad 
Finland angår, så hade det genom traktaten i Brest-Litovsk 
fastställts, att alla ryska styrkor, såväl till lands som till sjöss, 
def"linitivt skulle utrymma landet. Två i'yska divisioner under 
befäl av general von der Goltz landstega våren 1918 i Fin
land enligt överenskommelse med den finländska frivilliga 
vita armen, rensade Jandet från finsk-ryska bolsjeviktrupper 
och •sågo till, att ovannämnda utrymning ägde rum . Den 
tyska ockupationskåren stannade kvar i Finland, som skulle 
bli ett självständigt storhertigdöme med en tysk prins, stor
hertigen Karl av Hessen. Liknande separatiströrelser ägde 
rum i Litauen, Estland, Livland och Kurland. 



~2~ 

Som man lätt kan 'förstå, förorsakade centralmakternas 
nederlag allvarliga omvälvningar inom alla de områden, från 
Yilka Tyskland enligt vapenstilleståndets bestämmelser var 
skyldigt att draga sig tillbaka utan uppskov" Lenins regering 
hade sedan någon tid blivit orolig över de separatistiska röreJ
serna i rikets periferi och börjat ställa upp militära styrkor, 
som skulle skydela den territori el la integriteten, men då tyska 
kapitulationen ägde rum hösten 1918, var den röda armen 
ännu ,ej färdig . Polen däremot, officiellt erkänt och tillåtet 
att deltaga i fredsnndcrhandlingarn a, ägde redan en nationell 
här; Finland, som visserligen ännu ej blivit erkänt som själv
ständig stat, var starld med sitt stolta, tappra folk och sin 
Yila skyddskår - starkt i händerna på sin nationella J,edare, 
general Mannerheim - och var redan i stånd att försvara en 
eventuellt proklamerad sj älvs tändighet. 

I Ukraina däremot berövade tyska lruppernas återtåg 
"hetman" Skoropadsky hans huvudsakliga stöd, och som hans 
r ival Petlj nr a, favoriserad av ententemakterna, ännu ej hun
nit konsolidera sin ställning tillräckligt, blev det lätt för ryska 
kommunistskaror att tränga in i landet och där inleda en pe
riod av inbördeskrig och anarki, som ännu ej avslutats . Också 
i d e haltisl\a provinserna hade det varit lämpligan att genast 
ersätta de retirerande tyska trupperna med ententef,olk för 
att ge de lokala r egeringarna tid att konsolidera sig under nå
gon sorts statsform samt för att hindra de vanliga bolsjevik
skarorna att genast infinna sig med sin kommunistreg,im och 
alla sina excesser på tidigaste stadiet. Till en bör j an var de 
rödas framgång 1så snabb och fullständig i de baltiska provin
serna Estland och Livland, att man verkligen allvarligt kunde 
Jrukta, att den skulle sprida sig vidare västerut, oah efter 
revolutionen i Tysldiand hade redan följt symptomis.ka tecken 
på det alltjämt växande inflytande ryska kommunismen där 
tillkämpade .sig. På grund härav ansåg tyska regeringen det 
lämpligt att för ögonblieket låta general von der Goltz arme
kå,r stanna kvar i Kurland - den skulle enligt vapenstille
ståndets bestämmelser draga<s tillbaka inom de nationella 
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gränserna s~enast i december 1918. Denna :lrmekår var en av 
förra k ej serliga härens allra bästa och hade ännu ej fördär
vats genom revolutionssmitta från de republikanska trupper
na. Ordern om tillfälligt kvarblivande i Kurland motiverades 
med, att det var nödvändigt att sätta en damm för den ryska 
bolsjevikfloden, som via de baltiska provinserna hotade att 
breda ut sig över det övriga Europa. Det hälsades med liv
ligaste tillfredsställelse, framför allt inom de nationel.la tyska 
pa·rticrna, som gladdes över att åtminstone för en tid en stark 
avdelning av den kejserliga hären skulle finnas kvar, vilken 
man 'skulle kunna begagna sig av för vidare hände],ser, -
icke minst mot Polen. Det var naturligt, att alla antikom
munistiska element i Jandet och de fr,ivilliga formationer dessa 
bildat slölo sig till general von der Goltz och hans trupper. 
Här må'Ste nämnas några ord om de ryktbara baltiska baro
nerna , som spelade en betydande r-oll i alla dessa händelser. 
Stora massan av befolkningen i Estland, Livland och Kurland 
utgöres av bönder av cslnisk ras i sj älva egentliga Estland 
och i norra hälvten av Livland (nu republiken Estland) och 
av lettisk ras i södra delen av Livland och Kurland (nu repu
bliken Lettland). Den .intellektuella delen av befolkningen i 

de tre provinserna utgöres däremot till 70 % av "balter", till 
större delen härstammande från tyska ooh svenska familjer, 
men även från engelska och franska, inflyttade från och med 
1200- och 1300-talen. Från dessa "balter" härstammar den 
baltiska ade1n, som unrler årens lopp blivit ägare till större 
delen av jorden, särskilt hll de rika skogarna, 1som upptaga 
ungefär en :fjärdedel av all mark. Vidare skall man komma 
.ihåg, att, medan Ryssland hade 60 a 70 % analfabeter, över
steg samma procent i de baltiska provinserna omedelbart före 
kriget ej (j %. Baltiska adeln har aHtid troget tjänat ryska 
monarkien, inom vi:Lken den inn,ehadc de högsta ämbetena, 
oah då i slutet av 1918 baltis.ka provinserna översvämmades 
av bolsjeviker, slöto sig naturligtvis baronerna, som organi
serat v.ita frivilliga skyddskårer - varibland främst det s. k . 
"baltiska lantvärnet" - till d en enda sammanslutning, som 
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kunde leda och genomföra en r esning, nämligen v·on der Gollz 
awmekår. 

Ännu mera komplicerad blev den inre situat.ionen i ba:J
tiska provinserna genom de frivilliga ryska organi,sationcrna 
(l,anclsförv,ista och f. d. krigsfångar), vilka arbetade för att 
tillintetgöra bolsjevikväldet med vapenmakt och återställa 
Rysslands forna gränser; säTSkilt vilja vi erinra om en elylik 
kå r, som organiserades i Estland av ryske generalen Rodzi
anko, samt en :liknande i Kur!:and, organiserad av furst e Lic
ven, vilka började med att dellaga i de lokala striderna mol 
kommunistvälclet. I Estland jagades i själva verket bolsje
vikerna unelan av förenad e 's tyrkor av frivilliga från Rodzian
kogruppen, frivilliga finländar e (I"'as,besläktade med esterna ) 
och svenskar och första avdelningen av estniska nationella 
trupp er (gen eral Laidoner); i Lettland av reguliära lyska trup
per f rån von der Gollz armekår, Lieven-frivilliga, "baltiska 
lantvärnet" och en första avdelning le ttiska nationella trupper 
(överste Ballocl). De två nya härarna uppsattes m ed hjläp 
av vapen, utru s tning oah instruktör er frårt England, Frank
rike och U. S. A., och under skyeld av dessa länders krigsfar
tyg bildades i början av 1919 i r espektive Libau och Reva! dc 
nya statern as för sta provisoriska r egeringar. Scdan, såsom 
Yi redan nämnt, landet befriats 1fr å n bo:JsjevikväldeP) och 
lclliska r egeringen (Ulmanis) förflyttats från Libau till Riga, 
prokl amerade konstituerande .förs am !:inga r under loppet aY 
samma vår de nya republi·kcrna Estlands och Lettlands själv
s ländighet.2) Hög,crparll·erna (balter) tycktes allt för bundna 
av del infl yta nde, Tysk'lancl sökte behålla i nord-öslJ·a Europa 

nästan som kompensa tion för sin a förluster annorstädes 

' ) :-:om ])rliini n g För llji.ilp cn all hcfl'i::t lancl c t loYacle c!-c n prOY1i,sor'; ·I;Q 

Jclli~l;<[t .rcgr1'i ngcn , alL tyska soldalcma sk ulle flL m öj iigl1ct att cr ll iUia 
ld li"k m ccii)O l 'f\RlT~Hli ig lJ e ter mc c! r ilL·t ti Il. jordhcsi l'lni ng ; ([,e,s.s.a löft en in

fl'iRil· cs ej oe l1 ledde t ill allYarliga komplikalion.ce i Lie n lång::t ko nt roYcnscn 

,-id 1 y sk n l t'l1pp e1·nns, utryrnm anclc n v J\u J•, Iand. 
' ) P<l lil;mmd c s äJ,t kons li •Lu crallcs ·r n olwrocnd c l'Cpublik - Lil::t,u cn 

-- mcll IH lYlttl stnden Kown o . 
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_ så att dc nya republikerna , som favoriserades och under
slöddes av allierade mission er, fingo vänsterregeringar, ja, 
r ent av socialist'iska. Dc radikala reformer dessa genomförde, 
såsom expropri·ering av de stora egendomarna och därm ed föl
j ande förstöri n g av det värdefulla skogsarvet, voro säkerligen 
'ej till nytta för landet, fa•stän dc gjorde det möjligt att från 
utlandet erhålla den om ed elbara ekonomiska thjä!lp, utan vil
ken dc nya staterna ej hade kunnat r eda sig. 

Ledare Jör cle "allierade och associerade missionerna" i 
östra ös~ersjön var från början av 1919 general Gough, 3 ) tidi
gare befälhavare för 5 :t e brittiska armen i Frankrike; han 
11ppehöll sig i Hälsilllgfors och var "deus ex machina" för d c 
h ändelser, som förde till nuvaTande förhållanden vid öster
SJOn. Hans uppgift var allt annat än lätt; det gälld e alt övcr
Yal<a, a tt Tyskland uppfyllde vapenstilleståndsvillkoren - det 
var synnerl igen ovilligt som Tyskland underkastade sig för
Justen av sitt inflytande i östra Balticum, vilket det vunnit til:l 
-dyrt pris genom sina truppers segrar under krigets lopp och 
vilke t .ententemakterna nn hade intresse av att tillintetgöra; 
det gälld e alt leda och stödja dc frivilliga ryska organisatio
n erna, som önskade revansch på de "bolsjevikiska inkräktar
n a", och hålla dem kvar på de allierades s'ida; det gälld e atl 
\ 'aka öv er bildandet av de nya srtaterna och reglera deras gräns
tvist er, att lösa sådana problem som Danzig och rviemel -
ooh allt på fördelaktigaste säll för den segerrika ententen. 

Men man l<an icke la la så mycket om "entente" i fråga 
om ordnandd av förhål 'landena i Östersjön, ty de två huvud
mal<lerna,s, Englands ~och Frankrikes, intressen äro a llt för 
olikartade; då det gäller att Ullintetgöra varje som helst tyskt 
i n.flytande och hindra var j e försök till inblandning (såsom 
all Tysldand skulle få deltaga i åt.eruppbyggnadsverk et i Ryss
land ), ä ro England och Frankrike ense, men det engelska pro-

") östcwsj ökomrnt:s•s:ionen v-ill ft· oclskonf•cl'·C'nsen .i Pat'is s.Lo{l unel er ortl
fiil': lncl·esk·Rp .av en e.ng•o l,srnan, S ir J~sm6 liowGrcl, r eL mini,s-tc r 'i· S1·c ri g''· 
n u ambass,aclör i MruclricL 
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grammet går längre: sedan Tyskland krossats, framför allt 
som sjömakt, vill den engelska poli-tiken även så mycket som 

möjligt försvaga Ryssland. Därför gillade England i högsta 
grad, att de nya baltiska staterna konstituerades, ty dc sku lle 
ju beröva Ryssland al:Ia dess hamnar med undantag av PctJ·o
grad, som spärras av is vintertid; dessa stater skulle enligt 
engelsk uppfattning bilda en ekonomisk barriär mellan Ryss
land och Tyskland och underlätta erövringen av den ryska 
marknaden för England. Men till denna senare del ay del 
engelska programmet kan Frankrike, som pi\_ grund av viktiga 

ekonomiska intressen är beroende av dt starkt och blomst
rande Ryssland, ej ansluta sig. Vad U. S. A. angår, så tycka s. 

de amerikanska representanterna intr·essera sig mer för ·eko
nomiska spörsmål och framför allt söka nya fördelaktiga vä
gar för sin export utan överdrivna reservationer vare sig mot 
d et •ena ·eller det andra slagets regim i Ryssland, endast denna 

kan betala. Det sorgligt parlamentariska Hatlien från tiden 
_just eft er kriget tog ingen aktiv .del i ordnandet av förhållan
dena vid öslcT,sjön, faslän eld skulle varit ocrhört fördelak
ligt för oss att ha varit rlika slarld representerade där som dc 
andra stormakterna, dels på grund av de direkta åter

verkningar, som result·aten vid Östersjön haft på .Medel
havet, vilket vi skola påvi•sa, dels även därför att om vi 

utnyttjat vårt inflytande och vår rösträtt vid regierandet av 
frågor, som alldeles speciellt 'intressera Frankrike och Eng
land, skull'e vi kunnat erhålla kompensati•oner i och för oss; 

gynnsamma lösningar av Medelhavs- och lwlonialfrågor, där· 
vårt intresse är meTa omedelbart och levande. 

Senare hälvben av år 1919 fylldes Balticmn av händelset

h örande samman med angr~ppct mot Petrogracl av friviHiga. 

ryska organisationer, ·som had e sina baser i baltiska provin
serna. Redan Jrån början framgick det klart, att dylika fri
villiga styrkor ej skuHc kunna nå :slitt mål ensamma, och då 

ententeregeringarna ej ansågo sig kunna deltaga i före taget di
rekt genom att sända dit expeditionskårer, återstod icke annat 

ä:n att söka få hjälp av militära styrkor från Finland ooh Est-
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land. Lettland och Li taruen skulle ej ha kunnat hjälpa, dels

därför att de ännu ej elisponerade tiHräckliga reguliära styr
k or, dels därför aH de hade att kämpa med egna svårigheter 
- Litauen på grund av gränsfrågor med Polen,4 ) Lettland 
där.för att von der Goltz armekår ännu b efann sig i Kur land; 

u trymningen tycktes uppskj ulas på obegränsad tid, trots upp

repade befallningar från de allierade, och komplicerades ge
nom upplopp och andra disciplinvidr'iga handlingar inom ck 

tyska trupperna, som inte ville höra t.alas om alt återvända 
till Tyskland och som uppeggades av JUlskickade Ifrån de tyska 
partieJ·, som önskade bibehåll a denna armekåT i KUJ·land. 

Naturlig'tvis uppställd e sftväl Finland som Estland vissa 
viktiga vi~kor, för att de skulle hjälpa de ryska frivilliga trup
perna, angående vilka viikor det ej blev möjligt aH komma 

överens, speciellt på grund av elen provisoriska ryska rege
ringen Koltchak-Sazonows envisa motstånd mot att erkänna 
de nya staternas fuJla självständighet. Det stod ju rent av 

på d c la ndsförvista ryssarnas program att återställa kejsar
dömet med dess gamla grän·scr före kriget, fastän dc mcdgåvo 
reservationer för Polen och Finland. Lenlas regering förstod 
att skickligt utnyttja 1förhållandcna och tiiHförsäkrade de nya 

staterna fullt erkännande samt erbjöd sig träda i direkta för
bindelser med dem för aU åte ruppLaga samarbetet av ekono
misk och politisk art. 

.i\ven från tyskt håll ·Önskade man utnyttja omständig
h eterna för alt framhäva, aH det vore omöjligt, alt återupp

bygga Ryssland utan tysk hj~ilp. I Es•tlancl hade organiserats 
en kår .av frivilli:ga ryssar (nordöstarmen, general Judenich , 
<beväpnad, utrustad och understödd av England-Frankrike); 

nu uppsattes en kår av fr'ivilli'ga ryssar i Lettland (ös tarm6n, 
översrte Awalow-Bermonto), beväpnad, utrustad och uncler
stödd av von der Goltz tyska armekår); som motvikt mot el en 

") Den Yliktiga~te fråg.un gcli.klo \'ilna; P ol·cn ocll Li.taucrn strclio om 

<knn·a ,;ktd , so m ISlutligocn till erk tlnrlcs Polen av Nationernas För'.i)U•nd. 

') Li cven-kåren fören:acl·c sdg Ii Estland m ccl Hodzianko,; kil t· , ;om •i 

,;r :,n lut' •lydde uml·c r g·cn cral JuLl cn·icll. 
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ryska provisoriska nordöstregeringcn, som upprättats i Reva! 

av general Gough 'i de allierades namn, bildades nu ryska öst

regeringen med säte i Mitatl. I slutet av 1919 störtade båda 
dessa organisationer sammaiL Judenich-kåren blev slagen av 
dc röda trupperna och därpå internerad och upplöst 'i Est
land; Bermonl-kå ren blev slagen och upplöst av reguliära let
tiska trupper, som understöddes av i Riga-bukten opererande 
fransk~cngc<lsl<Ja sjöstyrkor. Bflcr det misslyckade angreppet 
mot Petrograd anklagade de landsförvis<ta ryssarna England 

för att ha intresserat sig mer för att försvaga än för att åter

upprätta H.yss1and; säkert är, att engelska generalen 1\Iar:Sh, 
Goughs eftert rädare, då han lämnade östersjötrakterna i sln ·· 
lct av 1919, förklarade, att man åtminstone uppnått, att Ryss

land försvagats till den grad, att det icke på många år be
hövde r~ikn.as med bland stormakterna. Detta resultat Isam
manföll otvivelaktigt med de engcJska intressena, men ansågs 

icke lika ti.llfredsställande av alla de allierade. Då nu Tysk
lands sjömakt tillintetgjorts och Ryssland krossats så mycket 
som möjligt, fick England fria händer .att ägna alil sin upp
märksamhet åt andra problem inom sitt pol~tiska liv, oc.h som 
j u England väsentligen är en sj öm akt, började det nu aU 

utöva större inflytande också på i\1cdelhavspolitiken. Därför 
kan man ej försvara Italiens 'brist på intresse för östersjö

frågorna; men hur många av våra deputerade voro ens inne i 

den nya geografiska sammanstäl·lningen i nordöstra Europa 

- för att inte .tala om den politiska siluatrionen? Och på den 
liden betydde dc deputerade ännu en hel del ... 

Dc tre nya baltiska staternas förhållande till Sovjet-Ryss
land framgår av offentliga förklaringa r , som Estlands utri

kesminister, Poska, gjort redan i ol<Lober 1919: "Man får icke 
föra krig för krigets skull. Eslland har kämpat mot bolsje
vikerna i två av~ilder: för del 1första för att befria sig från 

sov}ctoket, för det andra för all förskafia s'ig nationelit obe
roende. Det första har genomförts, ·ty hela det estnisl<a om

rådet är fritt; vårt :andra mål är ej beroende av Rysslands 
sovjetrcgering, vilken redan förut har erkänt vår självstän-
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digheL Estland har alltså ingen anledning att fortsätta kri

,gct mot Sov j et-Ryssland, särskil t som ententens ovissa håll
ning övertygar oss om, a.tt ententen ej anser det lönar sig att 
kämpa mot sovjet. Om ententen vore av en annan åsikt, 
sl<!ullc slormakte.rna redan .för länge seelan ha fattat ett ener

giskt beslut. Därför ha vi antagit det ryska erbjud andet om 
fr edsunderh<andlingar, vilka vi dock endast komma att föra 

i fullt samförstånd med regeringarna i Lettland ooh Litauen. 
Detta vårt beslut kritiseras skarpt. Men vem är det, som 
skriker mest? Jo, de ryska emigranterna i Europas huvud

städer, vilka ej bidragit med en enda droppe blod i l<ampcn 
mol bol sj evikern.a." 

Mellan dc tre baltiska staterna och Finland upprättades 
en "entente cordiale", och ett första möte med de ryska dele
gerade, Krassin och Litvinow, kom till stånd i Dorpat i ok

lober 1919; så småningom följ dc r eguli~ira fredstraktater med 
utbyte av dipl:omatiska representanter. De baltiska staterna 
förblcvo dock misstrogna mot det närbelägna Hyssland, som 
ännu var relativt stort och mäkl'igt, och insågo att det enda 

.cfTektiva sättet att skydela sin erövrade självständighet låg i 

.att äga tillräckliga nationella militära styrkor- diirför gjorde 

r egeringarna största ansträngningar för alt organisera dylika. 
För att vidare på bästa sätt bevara sitt oberoende skulle de 

tre små republikerna gärna ha velat få till stånd en balfisk 
konfederation, förstärkt genom Finlands och Polens delta
.gandc, men denna tanke, som ivriglunderstöddes av England, 
har hitintills ej kunnat bli verklighet på grund av vissa oöver

l\omliga hinder. Vad e tl eventuellt gemensamt försvar mot 
Sovjet -Ryssland 'angår, kommo dc fem staberna lätt överens, 
men mot en mer :omfattande, allmän a:]Jians har Finland all

Yarligl r eserverat sig. Fin lands självständ ighet erkännes nu 
allmänt, även av ryssarnas olika partier, och dess förhållan
den äro helt olika dc tre nya småstaternas, vilka äro ekon<o

miskt S\'aga, inneha hamnar, vilka ett pånyttfött Ryssland 
SYårligen kommer att kunna reda sig förutan, och vidare 
tynges av oerhörda kostnader för att kunna underhålla sina 
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trupper samt de talrika representationerna i uVlandet; valuta
förhållandena äro dessutom synnerligen ,ogynnsamma. Fin
land äger resurser och ekonomisk vitalitet av helt andra mått 
och är vidare allt för bundet vid Ryssland på grund av nöd
vändigheten att där avyttra sina viktigast e produkter (trä, 
trämassa och papper) för att ha Just att inlåta sig i en kon
federation, som redan i de engelska beskyddarnas utkast hu
vudsakligen skall orienteras mot Ryssland, även om det ej iir 
en sovj etstat. p ,olen för sin del strävar efter att orientera 
den föres:la;gna konfederationen mot Tyskland och draga in dc 
andra konfederationsstaterna i en eventuell kamp mot väster 
- men denna önskan delas ej av dc övriga stat,erna, speciellt 
icke av Finland. Sålunda befinna sig nu d e fem nya staterna 
i vänskapligt förhålland e till varandra, framför allt hålla de 
ihop mot det ständiga hotet ifrån den ryska kolossen, m en 
man har ej lyckats åstadkomma en verklig baHisk konfede
ration. 

År HJ20 upphörde definitivt alla försök utifrån att åter
upprä tt a Ryssland, och så småningom upptogas mer eller 
mindre direkta, mer eller mindre ofl'iciclla förb indelser mellan 
de övriga staterna och Lenins Ryssland. I de baltiska staterna 
tillät upphörandel av fientli gheter en allmän politisk och eko
nomisk utveckl ing samt ett återupptagande av trafiken. Se
dan det tidigare så betydelsefulla inflytandet från Tyskland 
och Ryssland radikalt borteliminerats, förändrades även silua
l:ionen i de förut existerande staterna, vilka under världskriget 
förhållit sig neutral a och på kriget inhöstat enorma ekono
miska förtjänster. 

I Norge, där man djup t upprördes av det våldsamma 
tyska u-båtskriget , som kostade många tappra sjömän från 
norska hande:J sflottan livet, sympatis,erade allmänna opinio
nen avgjort med ententen, och speciellt m ed det närbelägna 
England. I Danmark erinrade man sig alltjämt livligt de t 
preussiska angreppet 186'1, och allmänna opinionen var för 
ententen - i ännu högre grad sedan en skicklig fransk pro
paganda väckt nal'ionel'la önskemål om att å le rfå det förlO'racl e 
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'Schleswig0 ) till iliv. Endast Sverige höH envist fast vid cen
tralmakterna och hyste en bl'ind tro på deras slutliga seger7 ). 

Vid krigets slut hefunno sig de tre lä-nderna i samma omstän
,dig,h eter som tre spelare, som g j ort sin insats på en av spelets 
två möjliga lwmbinalioner. N or ges a,nspråk att få Spetsber
gen, som var "terra nullius", upptogas sympatiskt vid Pariser
konferens en och tillfredsställdes. Danmark fick två av de tre 
zon er, vari Schleswig uppdelats för folkomröstning; d et ön
skade intet heller få m er, då det ,enbaTt skuHe vållat svårig
heter att få e tt överskott m ed tyska element, som elen danska 
befolkningen svårligen skulle kunnat absorbera. Men Sve
rige, som gjort sin insats på den :fönlorade komhinati,onen, 
fi ck sitta med tomma händer. Sverige hade dock urgamla 
a n språk på ögruppen Åland, mellan Finland och Sverige, som 
sträcker sig ända fram till Slackholms skärgård . Nästan hela 
befolkningen på denna ögrupp är svensele öarna förlorades 
1808 till Ryssland, men på desamma råeler en enhällig önskan 
om återförening med moderlandet. Kontroversen meiian Fin
land och Sverige angående Åland höl'l på att leda till krig mel
'lan staterna, sedan en åländsk deputati:on, som rest till Stock
holm :för att uttrycka sin ,önskan om annexion och mottagits 
av konungen och regeringsmynclighet,erna, vid återkomsten 
till Finland sattes i fängelse och av de finska myndigheterna 
anklagades för högförräderi (våren 1920). Frågan, som seelan 
någon tid behandlades av Paris eT-konferensen, överlämnades 

0
) net öve'r,ens,;,Lä mde mecl den visa fra:n:s,ka politiken rutt runt hela 

pcrHerien av ex-ke j<S-aeclöm ct sk,apa kontrovers,cr oc\1 att få ,tiLl s~ tånd 

konfUkter mellan 'l'ysklancl och ciess grän:s-stater. 
' ) Det är b,ekrunt, ~att just innan Itali,cn gick mc() i krig,et, uneleerät

lade Sveri g,e vår regeri ng om, att om Itali en g1ick 'i'n på centralma;lderna,s 
:;icla, skulle Sv,eri ge göra ,sammauecl:es. Denna förkl ar-i1ng hade 'ej miniSita 
infl}<Lancl'e på Hal,i,ens b,eslut, och, då d~en ~ej Jöljcles av Sv,miiges i utsikt 
s tii,llcla cleHag,a:ncle i JwnHikben , bidnog detta ,jngalUllcla ,att höja cJiC<IJ.[Ja 
skanc\1inaviska nabi o1n:s pr estlige. Nu 'har man i Sv,erig,e klarare, m er objek
tiv uppfattning av värJelskrigets händelser, äv,e\ll,S'Offi 'Om Itali en, våra upp
offring,ar, Ölllsk,emål och rättighd,er - uncl,er kriget il!terspeglacle Sverige 
östcrrikli sk-nng,et'Ska s~YJl p unkte:r. 
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till Nationernas Förbund; fyra ombud - en amerikanare, en 
schweizare, en belgare och en ita'lienarc8

) - tillsattes för al,L 
på platsen studera förhållandena0 ). Italien borde i särslöH 
hög grad ha inbresserat sig för saken, då det var f.rågan om 
en bcfolkn'ing, som cnhä,Jli,gt begärde alt få Iförenas med sitt 
moderland. Fallet liknad e mycket Fiumcpro·blemet, och det 
skulle .förvisso varit nylhgt för oss och våra ändamål att 
kunna hänvisa på en föregående princip . Så länge som Son
nina va:r utr-ikesminister, visade italienska regeringen avgjorda 
sympatier för dc svensk-åländska önskcmållen, men under 
hans efterträdare fick man åte,r bev'itlna den brist på konti
nuitet, som verkligen allt för ofta karaktäriserat ita liensk po
litik; bristen på intresse nådde så ?å ngt, att, då det italienska 
ombudet av hälsoskäl ej kunde ancsa tillsammans med dc 
andra tre (hösten 1920) Länlde man inle ens på att s,ända 
någon annan i stället utan avstod utan vidare från att deltaga 
i lÖsandet av ~en fråga, so1n j u st då borde intresserat oss 
mer än någon annan. Efter de utsända ombudens å terkomst 
från sina resor i Sverige, Åland och Fin'land, avgjorde Natio
nernas, Förbund saken till Finlands förmån - trots den 
svenske delegaten Brantings alla vädjanden under åberopande 
av principen om folkens sjäivbesliimmanderätt och Ålands
befolkningens med svenskann gemensamma språk, seder och 
bruk. Men Nationernas Förbund var allt för svagt för själv
ständiga bes,lut och kunde inte avgöra saken på annat sätl, 
ty dess ombud hade - bor tsett från alla andra hänsyn -
förstått; att om Åland togs ifrån Fin'land och gavs Lill Sverige, 
skurie finska nati·onen resa sig som en man för att förwara 
sin territoriella integritet - Sverige däremot skulle aldr ig gå 
längre än till juridiska protester och förklaringar av dess 

8 ) Senator l\laggiorino b' enaris . 
") Fin lamt ha1· m er ~ln 2,6 miUionc r inn cbygg,are ~av finsk raJS, Y i il'<l. 

laJa fLnska, ocl1 ungefär 'oOO,OOO svcnsktal.anclc av GYC nsk r:JJs; dc sLstnämnda 
utoör>a den :intelle ktuella d·c·l·cn ,av folket. Också svcnskan1-a i F,inla:n :l 
m~t>saLtc sig, aH Svcnigc skulle få Åland. 'Därför ·a:tt då slwllc sYcnskarn cu;; 

an>ta:l i Finland lw minskals . 
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socialistiska ledare. Svenska nationens hållning i detta fall 
motsvarar varken dess äd'la traditioner eliler tapperhet hos den 
kraftiga svenska (fasen. 

Med sina 6 millioner10 ) innebyggare (mer än 2 millioner 
emigranter i Amerika) är Sverige absolut den såväl ekono
miskt som politiskt och militärt starkaste bland de mindre 
staterna vid Östersjön; va'lutan- kronan- hål'ler sig bland 
de högsta i världen, JoJkbildningen ä r exemplarisk, välståndet 
ä r stort inom alla samhällsklasser. Men just detta välstånd 
och den långa fredsperiod, Sverig·e haft ända sedan Napoleons 
tid, ha kommit svenska Jolket att 'bliva materialistiskt och obe
näget för lo:unp och uppoffring samt 'lätt tililgäng1igt för be
kväma sociala-pacifisliska teorier och i!tlusioner. Utan minsta 
reaktion såg svenska folket Norge lösa sig från unionen 
190511 ); med samana passivitet fann det sig i att icke få Åland 
och förbl 'CV okänsligt för sina landsmäns förtvivlade vädjan. 
Icke heller har Sverige iförstått att på något sätt utnyttja 
Ryssland 'OCh Tysk:lands tiTlfäl'liga borlvaro från Östersjön 
för att där skaffa sig ett dominerande övervä.lde, vartill såväl 
historiska som kultur,ella orsaker skulle givit det inte bara 
rätt utan rent av skyldighe t. 

För tillfället äro 180 miitlioner ryssar ,och 80 millioner 
tyskar, som tillintetgjorts av kriget, revolutionen och de seg
rande makternas därpå följande polilik, utom räkningen, men 
de kunna ingalunda uneleTtryckas för alltid. Lenins regering 
har aldr ig lålit något tiHfäTlc gå sig ur händerna för att på-

'" ) Da nmar·k har ung,cfär 3 mill'i>o>nc r inn ebyggare, F>inlancl ·lik·aJSå, 
Norg·c ej mer än 2'/, mili''10 n, Le ttLand .något mi:nclr·e än 2 mLlUon:er, E.st 
lancl föga m et' ~ln 1 miLU·on l:ik•Rså L:itauca1. 

" ) Avunclsjul0a och rivalHe t ,av .sckunclär b c ty,clcls·e h a h.itin>bills om
inte·tgjo rot SYcnska a nsträngn•inga t· ool1 k o>n'un,g Gustaf V:s pcwsonl:ig a för
sök <lf l.t å:staclkomma en nänmarc union (ko,nf,c,der,a tion ) m ellan c!B tr'8 s kan
dinaYLska li:inclcma. Ett lJ c tJ·ctl igt närmanel-e ägcle dock rum >eHe-r krlige t, 
<lå det gällde a:lt försvara gcme:nsamma lintrc,S!s cn mot el en lJiockaclpol>:>tik 
Ll·e f!Jll> ieracl:c önskade få till s liå:ncl i ö.ste,rsj ön , s amt v,id a:nclea J ik.nande ti>lil
fäll cn, .s'om inför en ·C>'Cntue ll spärming av Bälten och örc>s uncl. 
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minna därom 'OCh har förklarat, att han anser varje sådan 
överenskommelse (t. ex. angående Spetsbergen och Åland), 
som kommit till stånd utan att ryska repr•esentantcr tillfrå
aats för oaiJticr Mvckct kommer i sanning att bero på Ryss-
t) .. ' o o· J · 

lands närmaste historia - om det res'Cl" sig till styrka och 
aktivitet sl<al!l det säkert ej kunna mnbära sina naturtiga för
hindelser med havet. Lil<aledes skall ett ekonomiskt och po
litiskt åtC'rupprättat Tysldancl omöj'ligt kunna tolerera sådana 
a.nomalicr som den ryktbara "korridoren" tvärs över dess om
råde från Polen till havet. Icke i någon annan del av Europa 
har "freden" skapat så onaturliga förhållanden som vid österr
sjön (po:Js.ka "korridoren", Danzig, Mcmel och fmmför alH 
Rysslands maritima kvävning) och en så ohållbar situahon. 
Östersjön skall få se sekellånga slrid er .flamma upp mellan dc 
Dlika rasm·na på dess stränder, och svårli·gen skola då de folk, 
som under världskriget g j ord e sig fört j än s ter på sin neutrali
tet och nu invagga sig i pacifistiska drömmar, kunna hål1a 
sig utanför - historiens milstenar bära en varnande iinskrifl 
.av Ennius urgam.la ve11·scr: 

"---- - stolidum genus-
Beiii p o ten tes sunt magi qua m sa pien t1potcntes". 

JIII anfredi G m vina. 
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Officersutbildningen och några därmed 
sammanhänga de frågor. 

Som .bekant inkom marinundcrvisningskmnmis·sionen 
sjstlidna vår med sitt förslag till nya bestämmelser för offi
·Cersut.bildningen. Detta förslag har bl. a. resulterat i ett nytt 
reglemente m. m. för sjökrigshögskolan och m1 senast i ett 
"reglemente för ·utbildning av officerare tillhörande Hottans 
stam (OUR)". I synnerhet detta senare bör givetvis tilldraJga 
sig ett stort intresse, då ju därmed samtliga för stamofi•icerarc 
befintliga s>kolor och ktus•er 1för första gången fått en sam
manhängande och samtidig behandling. 

En1bart sammansältningen av marirm.ndervisning,skom
missionen torde utgöra en ·boi,gen •för, att nämnda reglementen 
på ett tillfl'cdsställande sätt motsvara si H ändamål, nämligen 
att bringa ordning OCih reda i förut be'fint:liga bestämmelser 
för skolor och kurser för stamotriccrarc. Däremot torde det 
icke vara lika självfallet, att alla övriga frågor rörande off.i
.cersutbildni<ngen i mera vidsträckt bemär]{else blivit tiJ.lfullo 
lösta i ·och med tillkomsten av dessa reglementen. Det är i 
detta senare syfte, ·som författaren av denna artikel velat 
framlägga några synpunkter. 

För att få hithörande frågor belysta i ·sitt rätta sam
manhang, torde det därvid vara lämpligt, att till en bör
jan göra en kort.faH>ad orienteri111g av det nya OUR, huvud
sakligen med av.seende på dc principieHa ny;heterna däri, även
som att samticli>gt belysa en ·del av detta reglementes paragra-

Tidskrift i S jöväsendet. 2 
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fer med den motivering, som återfinnes i marinundervisnings
lwmmissionens förslag, vilket senare väl är känt endast för 
ett fåtal av denna tidskrifts 'l:äsare. 

Den första nyheten, som möter läsaren av UOR är "för
deh1in'igen å tjäns-tegrenar" (§ 2). Det väsentliga i dessa be
stämmelser går ut på, dels att få fram ·en mera mad\.erad S1kill
nad mellan utbildning rför fartygstjänst och utbildning för 
vapentjänst, dels att alla officerar-e skola utbildas i endera a v 
de tr,e vapentjänsterna ävensom vara användbara å överval
tensfartyg (gäller således ä v-en uh.- och flygoflicerare). 

Beträffande ~dc oilika utbi,ldningskurs·erna finner man att,. 
om föreläsningskur s för äld r e· sjöofiicerare och i viss mån 
r-epetitionskurserna ifrånräknas, inga nya kurs,er tillkommit. 
ehuru en del av dem unde11gåt't vissa namrlJförändringar. De 
oliika kursernas ändamål, tiden för oc:h fä>rläggningen av de
samma, dems omfattning, etc. är likaså i stort ~sett oförändrad . 

I de ~s. k. allmänna kurserna är det huvudsakligen den 
nytillkomna föreläsningskursen för äildre sjöofficerare som 
tilldrager sig ett större intresse. 

Denna kurs av,ser i viss mån ersäH:a de s. k . 1befälsöY
ninganna, v~lka enligt en g. ~o. av år 1908 voro avsedda att 
årli1gen anordnas för att "öva (även regement,soiTicerare) i le
dande och användande av sjöstridskrafter och därigenom göra 
dem dugliga för de be,fälsposter dc avsågos att bestrida". 
Dessa ,övninga'r kommo tyvärr till stånd blott en enda :gång 
(1908). De t :föreligger dock en väsentlig sbllinact mellan de,ssa 

. befä'lsövningar -och den nyskapade föreläsningskursen, i det 
att de 1förra hade en :huvudsaklig-en praktisk läggning medan 
åter den senar-e, så när som på sjökrigsspelen, är uteslutande 
teoretis,k. 

Vi övergå så till special kurserna. 
Be:träifande utbildning för artilleritjänst avser artilleri

officerskurs vid sl"jutskola att utbi,lda AO å våra mindre far-
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tyg och äldre pansarbåtar och repetitionskursen (rätteligen en 
slags högre kurs) att utbilda AO å större fartyg, i första hand 
Sverigetypen. 

För utbildning i torpedtjänst äro s~amtliga kur-sers om
fattning -och förläggning unge-fär densamma som :förut. Al t 
märka är, att de två första kurs~erna, vilka ju äro de ,för den 
prakhska torpedofficerstjänsten grundlä-ggande, icke genom
gås av de uh-officerare, som uttagit s för torpeditj änst, enär 
dessa officerare anses få erforderlig torpedutbildning vid mol
svarande ub-kurs-er. En nyhet är bestämmelsen, att till tor
pedtjänst icke utta,gna officerare, som äro kommenderade å 
öv,ervattenstorpedfartyg, i tillämpliga delar skola genomgå dc 
två ,f,örstnämnda torpedkur-serna. Detta kan ju vara fördel
aktigt, ehuru på så sätt praktiskt taget a.lla officerare å fartyg 
som in,gå exempelvis i torpedskola, bliva elev,er, <Varig-enom 
fartygstjäns,ben oviillkorligen kommer att bliva lidande. Re
petitionskursen är, i likhet med alla övriga dylika kurser -
utom repiC'titionskurs för arlilleriomccrare - avsedd att om
fatta en repetition av de två första kurserna, särskilt i taktik 
o'ch materialkännedom. Det bör O!bserveras att denna l<'llrs 
!blir uh-officerens första kontakt med övervatten1s torpcd:fartyg. 

Beträffande utbildning för mintjänst råder ,fullständig 
korrespondens med torpedu tbildningen, likaså beträfiande ut
bildning rfiir ub-tjänst ( sär,skild u b-kurs i KSHS saknas dock). 

BeträtTande luftfartygstjänst uppta,ger utbildningen slöida 
program ,för fö['are och spanare, och ,inne,bär ganska stora o:lik
heter mot !hittills tillämpad utbildning. .Sammanlagda tiden 
vid flygväs,endet - om uthildll'ingen inräknas - bEr max 
6 år för ,förare och 5 år för spanare, vareftier dessa offiem'are 
åter,gå tiU sin vapen'speciaEbet. SamtJi,ga ;flygofficerare er
hål-la s.in utbildning i vapentjänst efter avsh1tad f:lygutbild
nin;g, men medan de ännu kvarstå vid flygväs.endet. 

Man ha1r även diskuterat frågan mn ~en särskild flygtel<
n,1sk kurs, ~event. såsom en högre kurs vid KSHS. Därvid har 
man dock kommit till det resultatet, aU dylika högre tekniska 
kuns-kaper med större fördel (framförallt beträffande kost-



- 18-

naden) vore att hämta vid t'ekniska högskolan och vid uUänd
ska flygv.erkstäder och skolor, på grund varav OUR endast 

omnämner tekniska kurser i mån av behoY. 

Samtlliga kurser för rflygpersonal ståta med "idrott" som 
ett särskiilt ämne på programmet. Det är endast att beklaga, 
at,t man icke funnit övriga kurser vara i behov av idl"ottsut

hildning. 

Det sätt varpå radioutbildningen hittills bedrivits, har aY 
flere skäl ansetts mindr<e tillfredsställande. Bl. a. har fram
håJiits, att ilnus'erna varit för kontvariga för att bibringa ele
verna den personliga signalerings.färd,ighet, som numera anses 
nödvändigt att varje raclioofl'iccr besitter. Likaså framhåHes 
nödvändi§hebcn av att eleverna åtminstone under någon del 
av utbildnings:ti<den, äro befria-de frå:n all annan tjänstgöring. 
Vidare anses kortare repetitionskurser erfordcrJiga för att 
hålla radioofficeren au niv<eau med utvecklingen. Samtliga 
ovan framstäHela kra v får man anse tillfredsställande lö6ta 
genlom det i OUR faststäHela programmet. 

Man har dessultom ansett nödvändigt med en högre tek
nisk utbildning av vissa racliooffieerare, däribland de som 
slwla tjänstgöra i KMF och MS. Delvis av kostna<dsskäl anses 
dock denna utbi,ldning lämpligast förlagd till utländska stu
diekurser. 

Beträffande den paragraf i OUR som avhandlar avgivande 
au omdömen rfrör deverna, må framhållas, att i för-eläsnings
kursen för äldre officerare, icke något omdöme avgives. Dock 
borde väl även i denna kurs ett ·omdöme vara bdogat, dels för 
aU sporra eleverna till större ansträngningar och dels för aU 
i viss mån skapa en utgångs~punkt för befordringskommissio
nen vid bedömandet av vilka officerare som äro kvalificerade 
för b efmdran till högre graJd. 

Det har förut framhållits, att OUR så gott som utes,lu
land!e .sysslar med skolor och kurser. Visserligen framhålles 
på några stäHen att utbildningen äv,en bibr~ngas genom prak
tisk tjänstgöring, men vad denna praktis1ka tjänstgöring ~skall 
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omfatta, så till art som omfång, samt hur ofta den bör åter
komma, har man omsorgsfunt undvikit att vidröra. Anled
nin1gen härtil·l torde i främsta rummet vara att ,söka i en 
mindre lyckad formulering av det uppdrag, som gavs marin
und:ervisningsl{)ommissionen. Detta innebar .nämligen endast 
att utreda och avgiva förslag ang. utbildningen i KSHS samt 
övriga skolor och kurser. En av MUK :s medlemmar 'har re
servationsvis framhållit den åsikten, att uppdraget lic]<e borde 
givas en aHtför snäv toll(ning, utan även böra omfatta förslag 
till önskvärd tidsföljd för viss provtjänstgöring, vilken i all
mänhet borde följ a efter KSHS: s högre kurser od1 hl. a. vara 
ett slags slulligt kompelensprov :för tjänstgöring i överstyrel
sen . Det s,ynes mig mycket beklagligt att denna åsikt icke 
kom att omfattas av kommiss.ionens övriga medlemmar. Helst 
skulle jag dock vdat gå ännu längre än denne reservan't, i 
det jag håller före, att bestämmelser borde komma till stånd 
icke blott för dylik provtjänstgöring i land, utan även f'ör 
offic.erarnas praktiska tjänstgöring i al'lmänhet, i de delar 
denna faller utanför dc lkurser, som äro anbefallda i OUR. 
Såvitt jag kan :förstå, är nämligen detta det viktigaste momen
tet i hela officersutbilclningen, icke minst i karaktärselanand e 

syfte, en detalj som jag fruklar är myc'lwt förbisedd inom 
{lottan. 

rSom en nackdel i den nu fastställda utbiklningsplanen 
skull e jag vilja framhålla, att man genom den mångfald kur
ser som flertalet officerare nu skola genomgå under sina första 
6 a 8 ofiicersår, i regel får föga tid dispon:i<bel för ut·eslutandc 
praktisk tjänstgöring. Det är nog icke utan, att man erfar 
vissa sorgliga likheter mellan denna nu fastslagna organ.isa
tion av utbildn1ingen Jör oific,erare, och den under de senare 
åren i pr'aktiken tillämpade utbildningsplanen för manskapet , 
el. v. s. skolsa,ldmnnigas betänkande. Båda lägga en utomor
d entlig vikt på den rena s:l{Jolutbildningen och hava i dessa 
h ärnseenden nått resultat, som ingen marin i världen torde 
överträffa, men, med eftersättande av den utbildning, som 
erhålles under praktisik tjänstgöring. 
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Ägnat att väcka en viss förvåning är även elen förbist
ring, som i vissa hänseenelen råeler heträffande utbildningens 
ändamål. MUK motiverar dock sin indelning i de tre 
stora huvudgrupperna av tjänstegr·enar med, att man bättre 
än h!itt·iUs sket:t måste skilja på utbildning för framförande av 
ett visst slag av fartyg (grupp 1) ·och utbildning för hand
havandet av visst vapen (grupp 2). Men hur har detta för
vei'kligats? Exempelvis torpeclkurs·erna avse ju utbildning i 
,-apentjänst, men en ingalunda oviktig detalj avser dock ut
bildning till chef å övervattenstorpedfartyg (vill{let även iakt
t·agits i ut•bi.ldningsprogrammet). Å andra .sidan ha vi uh
kurserna, som ju avse fartygstjänst. Dock bibringas alla uh
eleverna samtidigJt utbildning i den vapentjänst, som ingår i 
torpeclkurserna. 

Jag övergår nu tiH att skärskåda en fråga som i det när
maste fullkomligt förbigåtts 1i OUR, nämligen stabsutbild
ningen. 

I den paragr'af i OUR smn behandlar utbildningens orga
nisati.on, säges i dess mom. 2: 

"Utbildning till stabstjänst bibringas dels i KSHS :s all
männa högre k·urs, dels genom praktisk tjänstgöring i staher 
och adjutantsbBfattningar ombord och i land". 

Med dessa tre rader har OUR avfärdat stabsutbildningen. 
Det är svårt aH förstå motiven till denna knapphändiga be
handling. Är skälet månne, att man ansett stabstjänsten a ll t 
för oviktig för att kräva ytterligare bes•tämmelser? Bller, är 
skäl'Ct må·hända dt mots•att, nämligen att man i stället ansett 
denna tjänst så viktig, så att säga stående på ett högre plan 
än övriga i OUR upptagna tjänstegrenar, att man ·av denna 
anledning icke velat inrymma den bland övriga tjänstegr.e
nar? Jag vågar ick•e inlåta mig på att söka besvara dessa frå 
gm·, utan inskränker mig till att hetona vikten av, att våra 
myndigheter med det snaraste måtte bringa denna fråga till 
en lycklig 'lösning. 

Den vikt som jag för min del Ullmäter frågan om stabs
utbildning, slmH·e utan tvivel motivera en mera uttömmande 
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hehandling, än vad ja•g här konuner att giva elen. På det för
beredande stadium .s1om denna fråga tyvärr står f. n., kan det 
·dock vara tillfyllest med att omnämna en del ~i·ldigare här
m'ed sammanhängande frågJor. 

År 1908 skapades vid KSHS en s. k. allmän fortsättnings
kurs , med ändamål a'bt "meddel'a fortsatt undervisning till 
vinnande av ökad sk•icklighet uti tjänsten i allmänhet". 

Ar 1920 . gavs denna kurs ett nytt namn stabskur s, vars 
,åndam ål skulle vara att "meddela fortsatt undervisning för 
ibestridande av tjänsten vid staber ombord odh i land". Detta 
.är första gången, som man i KSHS: s reglemente f,inner några 
föreskrifter om stabsutbildning. ( MUK: s ordförande angiver 
så som S•in uppfattning, att .motivet t'ill denna namnförändring 
skulle varit endast, att det nya namnet var k ortare!) 

Ar 1923 erhöll kursen sitt tr.edje namn, allmän högre 
kurs med ändamål att "meddela fortsatt undervisning i äm
nen, vari kunskap främjar skicklighet i u tövandet arv t j än sten 
i allmänhet samt i bestridande av tjänsten vid staber ombord 
oCJh i land", således en samm•anslagning av de 1908 och 1920 
a ngivna ändamålen. (I OUR har denna kurs inrangerats bland 
.de allmänna kurserna, icke därför att den såsom övr,iga all
männa luwser är gemensam för alla ofiicerar.e - vilket ju 
icke är fallet - utan därför att i densamma meddelas under
visning i ämnen av s. k. allmän natur (sic!). 

Under hela denna tidrymd, eller från J 908 till den dag i 
dag är, har kursens läggning i stort sett vaPit densamm:a, 
ehu ru ·den naturligen under årens lopp undergått vissa moder
niser•ingar, varvid särskilt •ämnet taktik sök't läggas så, att 
.det skulle bliva av grundläggande värde för stabstjänstgö
ringen. (Att he.It enkelt införa ett nytt ämne med namnet 
stabstjänst - vilket finnes vid •armens krigshögskola vid ·si
-dan av strateg•i och taktik - har man dock icke vågat, ehuru 
åtskilliga röster höjts för en dylik åtgärd, från såväl lärare 
som elever.) Redan att döma av det vankelmod varmed denna 
na1111nfråga .behandlats, kan man ju draga den slutsatsen, att 
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ås ikterna betr·äff.ande s. k. stabstjänst äro ganska diYergc
randc bland flottans män. 

Även beträffand e ~nnebörden av själva uttrycket stabs
tjänst synes det råda en · viss tveksamhet. OfTicicllt ha vi 
ju i land endast en stab, nämligen marinstaben, (p lus en 
sjöofficer som stabschef hos BAl{) •och •ombord staberna ho s: 
resp. förbandsch efer. Dessa nu n·ämnda .staber torde väl Yara 
de, som i Iförsta hand kräva tränad stabspersonaL Dock 
hör man ofba övr·iga adjutanter, ex. hos SB, VC, an. fl. ituange
ras bland stabspersonalen, ehuru dessa senare överväga nde 
syssla med rent expeditionsarbete. Måhända blir detta spörs
mål snart klarlagt i den under arbete varande handbol< i stabs
tj änst, .för vars utarb etand e man egendomligt nog ansett sig 
böra tillkalla krafter utanfö r MS. 

Beträffande särskilt behovet av skolade stabsofiicerare. 
anser jag för min del de tta ligga i öppen dag. Såvitt man 
h ar .sig bekant hava d e krigförande marinernas m ålsmän varit 
rörande eniga i en sak, nämEgen att bristen på tränad,c stabs
otncerarc var ett stort onus i alla mariner utom d en tyska , 
som mig veterJ.igt var den enda där man för e kriget utbildad e 
stabsoffi cerare. .Man vet äv~n att dc stora marinerna eft er 
kriget n edbg t mycken möda för att aYhjälpa denna brist. En 
nä ra till hands liggand e jämförelsepunkt finnes j u ä ven i ar
men, vilken i delta speciella fall kan anse s vara en m ed ma
rinen :fullt kommensurabe l sborhet. Ingen torde väl j>äva på
ståendet a l t det är generalstaben, som är armens hjärna och 
ryggra'd. Därme'Cl Yill jag ick e hava sagt att del vore klokt , 
alt i vår lilla marin skapa en stabskår, var.s ställn•ing inom 
marinen konune att molsvara .generalstabens inom a rmen. 
Likaså anser jag det oklokt, att på något sätt sö!ka pPem iera 
stabsofficeren framför övriga specialtjänster. (I vår demokra
tiska ·stat :måst·e ju - å tmitlls lone på papperet - den grund
sa lsen h ållas högt, att alla ·individer äro lika .goda; a tt detta i 
sin tur vanl1igen ,]eder därhän, att den b eprisade jäm!Hd1ete n 
b'ibehåUes, men .att m0delnivån stadigt sjunker, är en annan 
fråga.) Vad jag vill komma till är endast det, att Iika väl 
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som det erfordras särskild 'specialutbildning för att kvalifi
cera en oiTiccr till' tjänstgöring i exempelvis KMF :s a rt,illeri
avd,eJning, lika väl fordras d et särskild specialutbildning för 
att dana en stabsofhc·er. Bådadera äro nödvändiga för flottan 
och båda erfordra sin anpart 1 utbildningsprogramm et. 

Som en r esume av det sagda, s lutile jag beträffande stabs
tj änsten vilja framhålla följande: 

l ) Etchovet av skolad.c s labsofricerare är uppenbar t och 
mycket trängande. 

2) Grunden till stabsutbildningen bör fortfarand e ligga i 
K6HS:s allmänna J1ögre kurs ( namnet å denna kurs tord e 
vara av und erordnad betyd else) . 

3) Dc lä mpligaste av dessa f. d. elever uttagas för forts a lt 
p raktisk utbildning i stabstjänst och avses att däref ter bilda 
kä rnan i marinstaben, vars ofTiccrare !böra rekrytera alla öv
r'iga ;staber. 

4) Enär stabsutbildningen f. n . är den sämst tillgodosedda 
vid flottan, kräves snara åtgä rdrcr för att avhjälpa dessa mi ss
förhållanden. 

Som ett slags biuppdrag å låg det .även m ar·inunden•is
ningslwmmissionen att yttra sig om utbildningen före officers
examen, d. v. s. i sjökrigsskolan, i de d elar densamma ~igdc 
samband med utb'i,ldningen efter ofliccrscxamen. MUK lia r 
dock funnit en elylik utredning icke •erforderlig i direkt sam
band meduppdragets fullgöra nde. Ett indirekt samband fann ~ 

dock beträffande r ekryteringen av sjökadettl<åren, i det att 
d·en ollicers.bri.s.t som vållats av brist på sjökadetter, inverkat 
till förfång [ör officersutbildningen . I samband h 'ärmed, så
ledes i utbildningshänseende, fäs ter MUK uppmärksamheten 
å ett i 1906 års bctänkan'de a ng. sjökrigsskolans omorganisa
tion framlagt önskemål, nämligen sjökadetternas inkaserne
ning, och ,förordar ·enträget, att åtgärder vidtagas för "sj ökrigs
skolans flyttande till och sjökadetternas inkasernering i egen 
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lokal vid vatten i Stockholms närhet". Detta önskemål, vars 
Yikt jag tror icke kan nog understrykas, ligger måhända nära 
till !hands att f. n. undanskjuta såsom omöjligt att realisera 
på grund av bristande penninganslag. Eihuru Iförfattaren sak
nar den personliga erfarenhet beträffande KSS, som torde vara 
nödvändig för att rätt ·bedöma denna fråga, må det dock ifrå
gasättas, huruvida icke tillsvidare, så länge det totala antalet 
kaeletter i land är så ringa ·som nu (c :a 25), en provisorisk 
inikaserner·ing skuHe kunna ordnas, antingen genom att restau
rera ett par logement i någon av sjömanskå•rens kaserner, eller 
genom att nödtorftigt inreda en gammal pansarbåt som loge
ment sfartyg. Jag tror åtminstone att, i avvaktan på bättre 
tider, en elylik åtgärd skulle vara att föredraga .framför det 
nuvarande tillståndet. 

Innan jag avslutar denna avhand.Jing anhåller jag att i 
k•ort1het få beröra ännu ett kapitel, som måhända är det vik
tigaste beträffande clanandet av goda sjöofTicerare, ehuru det 
ej i ,sig innesluter elen utbildning, som meddelas i skolor och 
kurser. Jag syftar därvid på tvenne punkter; den ena: cla
nandet av goda sjöluigare-karaktärer, och elen andra: den 
prakti,ska ·tjänstgöringen ~ allmänhet så tiil omfång som art. 
Den första av dessa frågor har nyligen behandlats i tidskrif
ten, varför jag inskränker mig till att därvidlag uttala min 
l'ivliga ans.lutning till vad denne författare anfört. 

Den senare frågan, om praktisk tjänstgörring i allmänhet, 
.anhåller jag att först få belysa med en del statistik, ~ detta fall 
sjökommencleringss.tatistik. Jag utgår därvid .från det se
naste övningsåret, nov. 1922'-----<old. 1923, sås01m ett slags nor
malår. I dessa beräkningar äro subalterngraderna övera!.lt 
uteslutna, enär deras sjötid utan vidare kan anses tillfreds
stäJlancle. Likaså har uteslutits expeclitJioner för sjömätning, 
e när dessa ju hava 'föga sammanhang med örlogstj.änsten, oav
sett deras värde Ii övrigt. 
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Den rförsta talbellen i denna statistik angiver det antal offi
cerare i olika grader, som haft sjökommendering under året 
(oavsett kommenderingens längd och art). 

Fl\I ................. . 

l{md ............ . .. 

KK l. 

KK 2. 

Kpt ............. .. .. 

l av 

2 

7 

4 

67 

Tabell l. 

5 befintliga 

9 

22 

22 

131 

20 % av staten. 

22 

27 
18 

51 

Som synes lämnar endast kaptensgraden ett tillfredsstäl
lande resnltat. 

Den andra tabellen går mer i detalj och angiver antalet 
sj ömånader för varje officer, ävensom dessa månaders fördel 
n ing å dc olika perioderna: stationära förband, vår och höst
skolor, kustflottans tillämpningsövningar, etc. Tabellen ut
visar bl. a. den ringa del av sjötiden som omfattar verklig sjö
t j än stgöring, .j det att en avskräckande stor anpart av den to
tala sjötiden kanuner på de statioruära förbanden, som ligga 
för gott vid kaj och .sålunda endast i viss mycket inskränkt 
bemärkelse ku nna anses innebära sjötjänstgöring. En st•or 
del av den totala sjötiden utgör även vår- och höstskolorna, 
uneler vilka fartygen visserligen äro rörliga, men dock med 
så knappt tillmätta verksamhetsområden, att man ej heller 
h är kan tala om yer•ldig tjänstgöring till sjöss. De enda verk
liga s·j öexpeditionerna finna vi i kustflottans tillämpningsöv
n ingar, långresan och smnmarexpedition med sjökadetter samt 
dessutom vinterexpcditi.onen med Svensksund .och skeppsgos
seexpeditionerna, de båda senare dock näppeligen att hänföra 
ti.Il örlogstjänstcn, oavsett deras i övrigt mycket stora värde. 
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Tabell 2. Antal sjömånader pr oHicer av de enligt tabell 
l ovan sjökommenderade m. m.: 

Sjömånader 

l l 5,5 l 4 

l l 5,5 2 
KKl 2 + 1 l - 6 

11+1 - 2 + 2 l 

l l 5,5 l 4 l 

KK2 : l = ~ 
l l s : 44 l 32 l 

J - 4 
9 49,5 18 
l - 2 
l 5,5 2 
l -- 2 

10 - 40 
Kpt 4 

2 
l 
6 
5 
l 

l G 
l l 

22 

6 

4 
12 

4 
32 

2,5 
2,5 
2 

20 
2 

22,5 
2 

0,5 

20 
2 

12 

4 

20 

lO 

li 

6 

2 

12 
2 

l 
l 
B 

12 12 l l 
10 10 l 

6 lS 44 l 

l l 12 12 
2 -1 s 
l 4 4 :21i 

l l 2 l 2 
l 8 l 12 l 86 l 

l 12 12 
9 10 90 
l 10 JO 
l 8 s 
l 7 7 

JO G 60 
4 6 24 ,tu 
:2 li 12 
l 6 6 
G 4 24 
5 
l 

16 
l 

4 20 
4 4 
2 32 
6 G 
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Ta bell 3, som är ett slags sammandrag av de båda förc
·•<åe ncl e, u tv>i,sar sjö ticlen i procent å de olika tjänstegraderna, 
~nder fö r utsättning att ständig sjökommen dering erhållit pro
ce n ttalet l 00. 

-
l D:o om D:o om endast 

kustflottans 
Tjänstegrad '!'otal sjötid kajmån aderna tillärnpn .-övn. 

l avräknas räknas -
FM 6,6 °,'o 6,G 0 /o 3,3 °/v 

Km d 9,3 . 3,6 . J ,8 » 

KICl 16,6 > 12,5 » 2,6 » 

KK2 IO,o ' G,o . 2,5 . 
l 

Kp t 2o,o » l S,o ' 5,2 ,, 

Dessa procenttal, kunna med förd el användas, då man 
v'iU undersöka hur ofta en ofi"icer kan påräkna ett h elt sjöår 
(m ed utgångspunkt frå n året 1922- 23 såsom ett slags nor
m alår). Exempelvis en kapten kan beräkna att vart 20 :e år 
erhålla ett fulll sj ö år vid kustflottans tillämpningsövningar, 
ell er , Yart lO :c år ett halvår, eller, vart 3 :e ä 4 :e år två m å
nader. 

Komm endörkaptensgraderna få tydligen vara med om 
ku stnotlans tillämpningsövningar (2 månader) vart 6 :e ä 7 :e 
år, medan motsvarand e siffror för kommendörsgraden blir 
var t 7:e ä 8:e år. 

Undersöker man den "Lotala sjötiden" ställa sig förhål
landena något gynnsammare i det att ett fullt sjöår erhålles 
å de olik a !j än stegraderna: 

för FM ..... .. .......... . . vart 15 :e a 16 :c å r, 
, Kmd ... . ... ........... lO:e, ll: e , 

KK l. ...... . . .. .... . 
, KK 2 . .. ... . . . ... .. . . 

Kpt ...... . . . ......... . 

6 :e år, 
lO :e , 
3 :e a 4 :c år . 



-- 28-

Om senaste övningsåret frånräknas, har sjökommen
dering (å stridsfartyg) ·senast ägt rum det år som nedanstå
ende tabell utvisar beträflande oiiicerare upptagna i 1923 års 
rulla. 

Tabell 4. Nedanstående a ntal o!Iicerare hava sista gången_ 
val"it sjökommenderade: 

FM Km d KKL KK2 Kpt Ar 
---

2 6 8 58 _1~22 

l 3 5 25 1921 
2 5 3 15 1920 

2 5 7 1919 
2 2 13 19 18 

2 l 6 J 917 
2 3 1916 

l 1915 
l 1913 

l 1910 

l 1909 

1908 

Det kan icke anses överdrivet att påstå, att de här fram

lagda sift'rorna äro synnerligen n edslående. Särskilt gä ller 
detta de högre 1graderna. 

M. a. o., det torde vara uppenbart att särskrilt dc äldr e 
sjöofl'ic.erarnas tj·änsteförhåll land en icke äro ägnade att mot
svara ens blygsamma anspråk på vad som för sjöofliceren är 
det viktigaste, nämligen uppövande av förmågan att föra befäl 

till sjöss. Jag ber här att i förväg få bemöta en event. invänd
ning om att en del ofl'icerare även under krig måste tjänstgöra 
i land, .ithy att jag h å ller före, a lt i en marin med så liten ofri
eerskader som vår, varj e ofl'icer måste vara k01np elent att gå 
till sjöss, närhelst förhå,Jlandena så påfordra, möjligen med 
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undantag för några amiraler och kommendörer, vilka senare· 
cr.ock, även de, behöva en ganska intim kontakt m ed .sjötjän
sten för att kunna sköta 1sina ansvarsfuJila befattningar i land. 

Detta beträffande sjötjänsten. Tyvärr ställer det sig icke 

stort bättre om man granskar den praktiska landtjänstgörin
Cfen. Jag vill ej trötta med ytter1ligare statistik bet11äfl'andc 
o 
denna fråga, vilket f. ö. torde vara obehövligt enär vi ju alltför 
väl veta att det i 1land i stort selt endast finnes en kategori 
officerare, som under prakhsk tjän s tgöring kommer i kontakt 

med fol'ket, nämligen de oflicerare som tjänstgöra å cxer cris
skolorna vid sjömans- ooh skcppsgossekårerna. Återstoden . 
således den stora massan, ·sitter fas tlåst vid skriv.borden, där 
de måhända bliva dugande ämbetsmän - vi1lket givetvis också 

b~hövs -men lätt löpa risken, att om skrivbordstjänsten blir 
för långvarig, förll.ora d en praktiska b lick, som ·en sjökrigare 

måste ha va. 

Alla d essa miissförhållanclen botlna natur!i.gtvis ytterst i 

för knappa övningsanslag. Jag ämnar dock ej ingå på m ed 
kostnadsfrågan förknippade spörsmål, utan vill endast fram

lägga n ågra synpunkter ang. dc möjligheter, som redan nu 
förefinnas, att utan egentlig kostnad :för oft'icerarnas vidkom
mande söka ernå en bättre kon takt med elen l)raktiska tj än 
sten överhuvud och sjötjänsten i sym1erhet. 

Beträfl'ande tjänsten i :land å slationcrna samt kajtjänsten 
å de stationära förbanden, beder j ag att .för Nds vinnande få 
inskränka mig till att framhålla värdet av ob.Jigatoriska sjö
kri-gsspe'l, särskilt för överstyrelsens ofi'icerare, såsom varande 
ett mycket gott surrogat .för sjöljänslen. Värdet av dessa 
spel förh öjes naturligtvi s, om speldellagarna upplräda i ·Sina 

mobilliseringsbefattningar eller .IJknande, !högkvarteret och 
HBK m ed stab icke att förglömma. Ett annat 1för stations- och 

kajtjänsten gemensamt behov är idrottsfrågans ordnande. 

Med hänsyn uteslutande til'l ·landtjä,nsten tror jag det vore 
en förbättring, om aHa ofl'icerare eller så många ·Som möjligt , 
i tur och ordning finge tjänstgöra som kompanichefer , detta 
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dock under förutsättning att kompaniclw~fen kke är blotl en 
ruHförare, utan en truppkarl, som tager hand om sina i land 
förlagda gastar, sålunda även dem som äro kommender·ade till 
exerci;ssko,Jan . Det finnes väl intet ,bärande skä,l för att icke 
sjömanskårens kompanichefer lil<som skeppsgossekårens 
skulle kunna taga hand om utbildningen i land av sitt folie 

Speciellt beträtrande kajtjänsten tror jag det vore till för
del, om den nuvarande rörliga perioden om 14 dagar uppde
Jades på flere perioder. Detta önskemål kan ju, utan att öka 
totalkostnaden, endast ernås genom att ytterligare ekonomi
sera med farten; huvudsaken härvidlag är ju att litet oftare 
.än nu låta besättningarna få se fri horisont och gå sjövakt. 

Beträfl'ande slutligen den viktigaste delen av all tjänst, 
nämligen verklig tjänstgöring til·l sj ö ss, har j ag redan förut 
påpekat vilket beklagli·gt ringa antal officerare som hava för
månen att deltaga i kustflottans tillämpningsövningar. Det 
står väl klart för alla, att något måste göras och att det måste 
göras snart, om icke sjöotrieerskåren skall nedsjunka till att 
blott och :bart bliva en kår av ämbets- och tjänstemän, som 
endast undantagsvis umgås med sitt rätta element havet. 
Eftersom det är otänkbart alt just nu åstadkomma en för
ändring som medfö'r kostnad, anser jag att man tills bättre 
tider stunda, måste utnyttja alla andra utvägar, även de blyg
sammaste, för att i någon mån förhindra utslocknandet av 
Yåra sjökr,igareegenskaper. Frågan iförenklas ailltså till föl
jande: Kunna flere officerare beredas sjökommendering, sär
ski-lt under de viktigaste skedena av året, d. v. s. kustHottans 
strids- och krigsövningar, utan att öka antalet rustade fartyg? 
Jag är övertygad om att så kan ske, om man vill utnyttja 
alla tingängliga utrymmen ombord. Ensamt en torpedbåts
flottilj om 2 stycken l. klass-divisioner rymmer ju ledigt 8 

ofl'icerare utöver de ordinarie, eventuellt dubbla antatlel. Na
turligtvis blir icke komforten överdådig, men den li:Jla olägen
heten får man vål finna sig uti såsom tämligen ·Snart över
gående. Även å en del andra faTtyg torde det icke vara all
.deles otänkbart, att stuva in en eller annan ·officer extra. De 
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oflicerar e vilka erhöi.Je dylik NUfällig kommendering, kunde 
antin gen medfölja som enbart åskådare eller också bliva en 
föpstärkning till mdinaric staber ombord. Det senare sättet 
.är naturligtvis att föredraga i den mån det låter sig göra utan 
.att llllenligt inverka å de ordinarie sj ö kommenderade ofNce
rarnas tjänsteförhållanden. 

De som enligt mitt förmenande i främsta rummet borde 
Jwmma ifråga för dyl.ik kommendering äro: 

l) Å kustflottan mobi,Jiserade förbandschefer med adju

tanter; 
2) Å kustflottan mobiliserade fartygschefer av kommen-

dörkaptens grad; 
3) Officerare i marinstabens operabionsavde1·ning; 
4) Lärarna i strategi ooh taktik vid KSHS. 
Under vår- och höstskolorna å andra sidan torde i första 

hand vederbörande vapenspecia1ister i KMF odh å varven böra 
beordras att tmder kortare tid följ a övningarna. 

Naturli.gtvi,s är det icke tänkbart, att alla här upprälmade 
,ofTricerare varje år kunna kommenderas till dylik tjänst, m:en 
.även oun blott ett fåtal ·kan komma i betraktande .för varje år, 
tror jag att därmed mycket skulle vara att vinna. Som ett 
skäl emot skulJe möjligen kunna anföras, a tt ifrågavarande 
,officerare icke kunna undvaras i sina 'landbefattruingar. Jag 
t ror knappast att ett sådant skäl är håiJlbart under de korta 
perioder det här är frågan om. Oc'h även om det skulle 
gnissla en smula i landmaskineriet, kan väl ·Så utan .större risk 
sk1e, om blott sjötjänsten vinner därpå. 

I anslutning till ovanstående tror jag det skulle vara för
delaktigt, att HBK: s stab under tillämpningsövningarna ut
'ökades till att omfatta representanter för altla vikti,gare tjänste
grenar, särskilt de som äro mest egenartade, d. v. s. flyg
och ub . 

För 'en nation, vilken som Sverige, under mer än ett sekel 
varit förskonad 'från krigets fasor, l1igger det nära till hands 

Tidskrift i Sjöviisendet. 3 
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att målet för utbildningsarbetet, danandet av goda 'sjökrigare. 
blir undanskjutet såsom alltför overkligt. Samtidigt är det 
förklarligt, att man söker draga lärdomar från utbHdningen 
för ~ndra yrken inom landet (ex·empelvis "mi<litä.rpedagogisk 
kurs" för utbildning i pedagogisk verksamhet). Detta kan 
ibland vara fördelaktigt. Må man endast betänka, att utbild
ningen inom dessa andra yrken har en grundväsentlig olU"het,. 
i det att den avser danandet av skickliga individer för freds
arbete i land, medan däremot :sjöoffkeren måste utbildas medl 
ebt helt annat mål för ögonen, nämligen kriget till sjöss. 

B-x. 
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Inför "G. D. Kennedy". 

Under ~en tid, då flottan till följd av bristande underrhålls
och nybyg.gnadsanslag sakta men säkert försvagas, har den
samma tillförts ·ett 'stm·t, fullriggat skepp, "G. D. Kennedy". 
För lekmannen är det måhända vid flyktigt betraktande av 
denna fl·åga nog så svårt att inse, i vad mån just detta fartyg 
skulle kunna bidraga till höjande av vår f,lottas effektivitet. 
Men bland fackmän torde det n·og allmänt erkännas, att det 
irrköpta fartyget konuner att rfylla en mycket .betydande plats. 
De orimligt knappa anslagen medfö~·a nämligen för varje år 
nya betänkliga brister ick•e bLoH i materiel,en utan även ii fråga 
om personalen, på .grund av de ytterst sparsamt tillmätta öv
ningarna under gång. Man kan snart pås<lå, att den de'] av 
vår fliotta, ·som ännu finnes kvar, till fö!ljd av olyckliga poli
tiska oc'h ekonomiska förhålland·cn ligger s. a . s. blockerad i 
sina hamnar. 

Ingen 'torde väl vilja tförn.eka, att den kända satsen om 
en fl'ottas ständiga rönli.ghet som dess främsta livsbetingelse 
äger sin gi'ltighet fullt ut lika myck.et i fred som i krig . Tag 
bort rör:Iigheten och man har träffat ;fLottan ·j dess liv sne~·v i 
de.t att andan ou ndvikligen går ned mot slö likgiltighet eller 
upplösning. Ja, man skulle nästan - åtminstone i fredstid 
- för flottans del kunna uppställa den parol'Ien: Med eller 
utan vapen - men först av aillt - till sjöss. Under de se
ll'asbe år.en har 'Oc'kså allt starkare och Oiftar·e ljudit kravet på 
wtt komma i intimare kontakt med havet. Härvidlag torde det 
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emellertid icke vara enbart taldiska och tcknisl<a utbildnings

skäl, som gjort sig gällande. Medvetet eller omedv.etet hglger 

n-og under detta krav dels ett oavvisligt livsbehov aM få, vad 

sjömannen kallar fri horisont, dels ock en stigande oro att 

detta behov ej skall bliva tillfredsställt. 
Al la ansträngningar till trots, har dock vår fl.otta i fråga 

om dess rörlighel förblivit starkt kringskuren, ty kol- och 

penningbrist stå al-ltid som en ogenomtränglig mur hindrande 

i vägen. Alltmer berövad sitt enda naturliga verksamhetsfält 

- ombord på å havet rör]i.ga fartyg - har man då, glömsk 

av, alt en Holta ri första hand måsle yara bemannad av vid 

sjölivet förtrogen personal, börjat låta verksamhetslustan söka 

sig andra vägar, vi lka tyvärr ej kunna betecknas som annat 

än avvägar. På vår flottas utbildningsprogram har ju skol

väsendet börjat få elt sådant romfång, all del mer och mer 

övergått till att bli självändamål under hot at.t förkväv a hela 

örlogsandan. ~Ian bröUnar icl<e på a.tt under.visa och -utlänka 

nya fonner av visdom, va-rmed man skall överösa vårl sjöfolks 

hjärnor, som på del sättel snart komma atl syssla med aUt 

- utom sjömansyrkeL Knappt är en skola slut, så börjar 

näsla och även om i närvarande stund penningetiUgången 

tilläte en utsträckning av övningarna .i förband, så torde man. 

Yäl icke utan skäl kunna misstänka, att sko-lorganisati-onen 

häTVid skulle lägga hinder i vä,gen. 
Ell typiskt eXJempel på hur skolbildningen fått taga över

hand över den sjömansmässiga utbildningen gives i fråga om 

skcppsgossekåren. Dc förhå'llanden, som där råda, och vart 

de i skolsakkunnigas betänkand e beträffande denna kår fram

lagda förslagen komma att leda, ha på elt klart och tydligt 

säil påpekats av kapten Muhil i häftet n:r 5 av Tidskrift i 

Sjöväsendet innevarande år. Det vill rent av synas, som 

skeppsgosseinstitulionen övergått till att huvudsakligen •·ara 

en statens folkhögskola, där eleverna förutom helinackorde

ring även åtnjuta fri beklädnad och t. o. m. något 'litet kJOn

lant bidrag. Man känner sig verkl-igen frestad att frams<täHa 

den frågan, varför just fö,rsvarsbudgeten skall! belastas med 
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utgifterna för den nuvarande skeppsgoss·eutbildningen, då 

dessa i stället, och med större fog, :borde föras på omkostna

d-ern a <för statsläroverl<.'en. Och vad är målet för denna ut

bildnii!lg? Jo, 'låt -oss här sätta fingret på den ömma punkten 

och erk äm1a, att vad som än i den frågan står skrivet på pap

per et , så kan ändamålet realiter icke vara annat, än att väl 

bereda skeppsgossarna f'ör det civila livets krav, så att de 

uta111 större olägenhet efter utlöpt kontraktstid må kunna be

gära sitt avsked från flottan. För att ö·ka rckryte1' ing-en vill 

·man sålunda "popu'laris-era" ödogstjäns·ten, som dock upp en

barligen ick.e kan· bliva populär för den, som i sig själY icke 

har håg och intresse för sjökrigarens yrke, -eller som icke 

redan i pojkåren 1blivit därtill uppfostrad och invand. 

Undertecknad, som tjänstgjort de'ls vid skeppsgossekåren 

i Karl skrona 1917-HJ19, då ;folkskoleprincipen började slå 

·igenom, samt dels å sl<eppsgossefa.rtyg sistlidna sommar, har 

vari t i tillfä lle göra en del rätt belysande iakttagelser. Medan 

ännu den gamla undervisningsplanen gällde ,och alltså "skol

p lugget" stod i rimlig proportion till elen mili.tära och sjömans

mässiga utbildningen, förmärktes hos pojkarne en tydlig bö

jelse för det verkliga sjölivet. Nu däremot, då fO:lksko.leiden, 

om ock endast under en kort tid Jått verka, synes entusiasmen 

slockna, så snart man ej kan se nyttan av utbHdningen för 

"det civila". Ooh vad säges om något sådant som, alt instruk

törer stimulera @Ossarnes intresse vid undervisningen genom 

ett direkt påpekande av, at-t "det här har ni nytta au i del 

civila."! 

Så långt ha vi Yerkligen kommit och unelertecknad kan 

ick e neka sig att här anfö.ra följande ord av kaptenen i rysk:1 

flott an, H. Graf, i hans från ryska tiJ.l engelska översatta bol<, 

The Russian Navy in \Var and Revolution. Han säger där 

på tal om den ryske matrosen, då han sök·er förl<'lara anled

ningarna till dennes 'lättleddhet vid revolubionsutbrottet: 

"Den rysk·e matrosen har aldrig varit av samma sjömans

typ som t. ex. den engelske "blåjackan", vilken just har alla 
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dc egenskaper, som karakterisera sjömansyrket, och vilken 

idskar havet och sitt fartyg av hela sitt hjärta. Tvärtom i1ro 

våra matroser endast bönder och arbetare, vilka ingått i flot

lan för att göra den stadgade miEtärtjänsten." - Och .längre 

fram fortsätter kapten Graf - - - "Må vara, ·att många 

matroser voro skickliga i sin yrkesgren, så betydde delta i alla 

fall icke, att dc voro verkliga sjömän. Det kunde ej he1ler 

vara annorlunda då deras bekantskap med havet var begrän
sad till två a tre resor från Kronstadt till Reual, Helsingfors 
d ler Trångs und.*) Ehuru till yrket sjömäru förblev.o de land

krabbor. T. o. m. sin egen yrkesgren, s.om de i allmänhet 

satte mycket högt, betraktade de i de flesta fall enda·st från 

den synpunkten, i vad mån den kunde vara dem Ull nytta i 
det civila livet och ,icke m ed hänsyn till det gagn, som deras 

fartyg kunde hava därav. Detta var an'ledningen till att alla 

sökte bliva u tbildade till maskinister, elektriker eller radio

män, medan yrkesgrenarna artillerimatros, torpedmatros, 

si.gnalmatros o. s. v. ej alls voro omtyckta . Den ·ryske matro

sens tankar Juetsade alrllid kring hans egen hemtrakt och icke 

kl'ing haYet, s01m för honom a'lltid förblev ett främmande e'le

ment. Detta allt måste ihågkommas, ty det förklarar, vm·för 

männen funno live l ombord i fartygen så betungande." 

Medges må här gärna, alt ryska förhållanden icke kunna 

utan vidare jämföras med våra, men icke desto mindre måste 

man erkänna, att här anförda citat utgör en nog så intressant 

och allmängiltig psykologisk analys, som väl tål att tänka 

på. Vad våra skeppspojkar :beträfl'ar, så är att märka, att det 

där ej ens - som i nyssberörda ryska fal'l - rör sig om VltiXna 

män, vilka redan blivit s. a. s. inniktade för livet, utan att 

man har att göra med unga gossar, hos vilka intrycken bliva 

avgörande fö: mannaårens känslo-, vilje- .och intress·eliv. Oc.h 

de tta unga material gör man hos oss tiiJl objekt rför en utbild

ning, som klart och tydligt pekar mot det ena, härliga, stora 

må.let - "det civila". Men rekrytcr,ingsprospekten rbli 'loc-
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]wnde och rekryteringskvarnen mal - den mal storartat -

m edan flo t tans utbyte av det hela mest inskränker sig till 

m ånga r ekryter, stora utgifter ·och - inga sjömän. Undras 

om icke re·kryteringen skulle bli lika gynn·samt stäl•ld, därest 

m a n k u nde ställa i utsikt vederhäftig sjömansutbildning på 

ett långseglande skepp. Men även om så ej simlie bli fal·let, 

så h a vi åtminstone garantier iför att få rätta S•ortens folk, 

för vil ka det lönar sig att bekosta utbildning, ty den pojke', 

som irute kan lockas av en långresa, han duger kanske var som 

h elst, men inte vid flottan. 

::VIed ovanstående för Ö·gonen, är det alltså alldeles natur

ligt, att man med aUmän glädje hälsar det nya fartyget, som 

ob er oende av dryga rbräns'lekostnader är i stånd att giva oss, 

vad sjömännen främst av allt behöver - rörelse och luft. Må 

var a att endast en relativt liten procent av personalen kan 

komma i åtnjutande av utbi'ldning ombor·cl på "Kennedy", så 

ä r dock det viktigaste uppnått, i det att man rfått ännu en 

direkt och regelbunden kontakt mellan Jlottan och de stora 

va ttnen. Icke minst viktig torde denna omständighet bliva, 

dä rigenom, att i det allmänna medvetandet ånyo bliver efter

tryeld igen inpräntat det faktum, att vår fl.otta hör hemma 

till sjöss och icke vid kajer och i skärgårdar. 

Det torde väl icke vara ett alltför o11iktigt antagande, att 

"Kennedy" närmast är avsedd 1för skeppsgossarnas utbildning, 

då ju ett av de äldre skeppsgossefartygen måste anses s1om 

u tdömt. Med hänsyn till vad som .ovan antytts om den nu

'Var andc skeppsgosseutbildningen och särskilt med tanke på dc 

:av kapten Muhl framförda synpunkterna, kan en liten orien

tering av möjligheterna för den nya långseglarens efl'ektliva 

.användning för skeppsgossarnes räkning här vara på sin plats. 
För alt man över huvud skall rlmnna ta.la om någon 'lång

segling, då det rör sig om ett st·ort fartyg, måste man nog 

rutgå 1från en minimitäd av 6 månader för varje expedition. 

Detta är alltså ett minimum, d. v. s. det sämsta tänkbara 
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fallet. Men meningen torde väl ändock vara, att vi skola söka 
utvinn a det bästa och mesta möj liga av det nya fartyget. Det 
maximum av tid, som härvid kan tänkas stå till förfogande 
för en långsegling, bör nog av flere skäl ej kunna sättas högre 
än till 9, undantagsvis 10, månader. Detta innebär a'll t så det 
bästa möjliga som kan åstadkommas, varför det här göres tria 
utgångspunkt för resonemanget. 

Låt oss då förs t kasta en blick på den i sk olsakkunnigas 
betänkande framlagda planen för skeppsgossarnes utbildning 
för att se, i vad mån dessa 9 månader där kunna inpassas. 
Utbildningen kan i stort sett betraktas som treårig med an
tagning på höst och karlskrivning på vår. 

1:sta året 2:dra året 3:dje året 

höst-vinter sommar höst-vinter sommar höst-vinter vår 
~ ~ --------~ --------~ skola i på far- skola i på far- skola i karl-

land tyg land tyg land skrivning 

Med hänsyn till de yrkesskolor, som av gossarna skola 
genomgås på våren efter sista årets vinter, måste man tillse, 
att ,långseglingen är sinHörd i så god tid, att gossarna hinna 
deltaga i dessa slwlor. Vidare är det uppenbart, att u tbild-· 
ningen å långseglarfartyget bör förläggas till sista utbildni1ngs
året, vilket medför, att :besättningen uteslutande konuner att 
tagas från det äldsta skeppsgossekompaniet (i resp. Karls
krona och Marstrand, därest den senare kåren bibehålles). 
Någon aniJedning antaga, att nämnda kompanis numerär ick e 
skulle räcka till, torde icke förEifi nnas. För den händelse· 
något dyli:kt mot förmodan skulle inträffa, kan man möj l igen 

tänka sig en komplettering av besättningslistan med yngre 
manskap från sjömanskåren. Efter att hava under första 
årets sommar utbildats å "Najaden" och "Jarramas" samt 
delvis även å "Falken" och ef1ter att hava genomgått tvenne· 
skdlor i land skulle pojkarna aUtså IJämpligen i juli andra 
årets sommar anträda sin långsegling, vilken skulle avsl u tas, 

-39-

i mitten av april påföl jande vår, d. v. s. i lagom tid för yrk es

skolornas början. 

Vad översynen av fartyget beträffar, så medger detta pro
gram dryg't två månaders tid, under vilken varvet ostört kan 
utföra sina reparationsarbeten ombord, förutsatt dock att 
rustningsarbetena för gossarnas del börja 1först 'omkrin g elen 
1 juli. Någon av- och påriggning, sådan som den förekommer 
å de andra skeppsgossefartygen, torde väl med denna mo
derna rigg i c k e behöva i frågakomma och a t t h lott och bart 
för gossarnas övnings skull göra dessa arbeten mera omfat
tande och tidsödande än oundgängligen kräves, torde väl få 
anses s1om en åtgärd av minst sagt tvivelaktigt värde, helst 
om detta skulle ske på bekostnad av den tid, som man annars 
kund e hålla fartyget i sjön. I vad mån den sålunda tillmätta 
tiden för fartygets översyn kan anses tillräcklig, blir j u var
vet s sak att bedömma. Man skulle dock här våga framkasta 
den förmodan, att nämnda tid, jämförd med vad som åtgår 
för de bäst underhållna av "Kennedys" systrar i handelsma
rinen, skulle kunna anses til'lräcklig. 

Det som vid granskning av ovanstående förslag mest fal
ler :i ögonen är då det förhållandet, att sista årets skola i land 
helt ,och hållet borMaller. Man frågar sig då onekligen, om en 
dylik förändring är möjlig att genomföra, då den går i stäv 
mot skolsakkunnigas förslag . Svaret härpå kan man hämta 
ur skolsakkunnigas eget betänkande beträtl'ande skeppsgosse
kåren . Där påvisas i motiveringen hurusom man från mili
tärt håll kraftigt avstyrkt skeppsgossarnes vidare utsändande 
å långresefartyget "Fylgia". Detta av fö.ljande skäl. 

l :o ) 'k an det ej anses 'lämpligt, att kommendera skeppsgos
sarna å ett fartyg, vars besättning till allra största delen 
u tgöres av äldre manskap, 

2 :o) h a många av gossarna visat sig vara fysikt för svaga 
för t j än sten ombord, vilket i synnerhet gäller artille
riets betjänande, langnings t j än sten och kolningsar beten, 
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3 :·o) har skeppsgossarnes u tbildning .ombord blivit lidan de på 

grund av bristande ,tid, Iförorsakat av de korta sj öresorn a 

och av aU de representativa uppgifterna, som ålegat far

tyget 1i hamnarna, tagit !besättningens tid och krafter i 

anspråk i betydande grad, 
4: o) ha gossarna betyd ligt lägre avlöning bin stammanska pet, 

v.i'lket i hamnarna gör dem ber.oende av andra och däri

genOin m era lättledda, vi lket menligt inverkar på deras 

rrnoral, 
6 :o) anses det, att de frestelser och faror, som möta i ham

narna, 1kräva större motståndskraft än, som i regel kan 

påräknas hos ynglingar. 
Scdan man sålunda förklarat, att sista årets vinter icke 

bör användas t•iH långresa, ha skolsakkunniga här funnit 

lämpligt taga denna tid i anspråk för att ytterligare utöka 

folkslwlearbetet vid skeppsgossckåren . Härvid bör alltså mär

kas, att den nuvarande kursen i land icke tillkomm i t som ett 

behov utan att skolsak:lmnniga till förmån för utökade skol

kurser lagt beslag på disponibel tid. Då emellertid inköpet 

av Kennedy ånyo möj'liggjort skeppsgossarnas effektiva sjö

mansutbiidning, är denna tid icke längre dispon ibel utan i 

högsta grad npptagen av flotians egna intressen. 

I fråga om dc 6 berörda punkterna så upphör n :r l att 

Yara gällande i och med, att Kennedy såsom skeppsgossefartyg 

blir bemannat med utesl-utande skeppsgossar. Punkt n :r 2 

bortfaller likaså, enär å den blivande långseglaren varken fin

nas artilleri eller kolförråd. Dessutom kan och bör vaktgö

ringen så ordnas, att riml,iga fordringar ställas på pojkarna. 

Sålunda torde vaktgöring på 3 a 4 'kvarter böra .införas, vilket, 

enligt å skeppsgossefartygen i sommar utförda försök, visa{ 

sig fungera utmärkt. Härvidlag har man dessutom å "Ken

nedy" stor hjälp av den moderna riggen. Punkt 3 blir även

ledes utan betydelse, enär långseglar,fartyget givetvis kommer 

.att ligga till sjöss under betydligt längr·c tid än "Fylgia" och 

enär övnnigarna å den förra helt kunna anpassas för gossar·· 

na, vilket å det senare fartyget, där goS<sa·rna ·endast utgjorde 
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en integr erande del av besättn in gen , ej lät sig göra. Siutligen 

konuna ·gossarna å långseglarfartyget att åtföljas av samma 

befä l, som de haft under de två första· åren av .sin anställ ning 

vid kår en . 

I fråga om punkt n :r 4 så är det nog ej u teslutet, att man 

Jwn h oppas få detta ,spörsmål löst genom något litet extra 

anslag. BeträJiande punkt n :r 5 må så till sist sägas, att del 

skepp sgossematerial, som härvid 'lagts tiH grund för bedöm

mandet u tgjods av gossar, 1Som anställts under krisåren. Gi

vet ä r , att detta material bör väsenL!igt skilja sig från, vad 

som senar e erhållits, vilket också av erfar·enheten bestyrkts. 

Följ aktligen kan det ,j denna 'plllnkt framförda skälet ej anses 

som full t .hållbart, allra he'lst om man betänker, att gossarna, 

då de utgöra hmmddelcn av besättningen och hava sitt s. a .s. 

gaml a befä l med sig, kunna bli omhändertagna på ett effek
tivar e sa•tt än å "Fylgia". 

At t förlägga yrkesutbildnin gen ·ombord torde icke möta 

• någr a större svårigheter, ty därtill torde nog givas rikligt med 

tid, utan atl en ändamålsenligt 'lagd segelexercis därigenom 
behöver ä ventyra s. 

I detta samman·hang må även påpekas, att man, därest 

så skulle visa sig erforderligt, mycket väl kan ,förläg·ga en del 

av J olkskolcu bbildningcn ti.ll långseglar far tyget, d ä r säkerligen 

för detta ändamål fullt kompetent personal torde finnas till

gänglig 'bland fartygets befäl. Av vad sålunda sagts !framgår, 

att de t med hänsyn till skeppsgossarnas folkskoleutbildning 

icke förefinnes något som ·helst bärande skäl, för att gossarna. 

ick e gen om en 9 eller l O månaders långsegling skulle kunna 

bibringas erforderlig sjömansutbildning. 

Beaktas bör, att båttjänsten genom ovanstående förslag 

kommer .en smula i efterhand, vilket emellertid med fördel kan 

avhjälpas, ·genom att förlägga utbildning i båtrodd även till 

kursen i land. Tekniskt .sett bör ju detta vara genomförbart, 

t~ det är svårt att inse, varför man icke vid skeppsgosseut

blldningen .i land, lika väl som vid dc stationära förbanden 
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kan idka båttjänst under hös ten, större delen av vin tern och 

under vå ren. 
Som anmärkning mot ovanstående förslag kan möjligen 

anföras, att "Najaden" och "Jarrmnas" bh bemannade av en

bart rekryter, varför förhandsposterna där bli svagt ihcsatta. 

Denna svaghet torde emellertid vara m era skenbar än verklig, 

ty dels har detta system avsiktligen och icke utan framgång 

und er de sista åren delvis tillämpats å skeppsgossefartygen, 

dels konuna alltjämt e tt antal r ekryter att antagas p å våren, 

då dc erhålla en försla utbildning på "Falken". Dessa pojkar 

få sålunda en extra sommar på segelfartyg, vilket lmn för

väntas göra dem lämpade till Jörhandsmän på de större !'nr

tygen unrler nästpåföljande sommar. Vidare kommer antag

ligen totala antalet skeppsgossar att minskas m ed 100, va r

efter man kan påräkna, att alla gossarna, även om endast 

äldsta årskursen kommencleras å långscglaren, med säkerhet 

komm a att få utbildning å segelfartyg under första sommaren . 

Härmed skull e den för·eslagna utbildningsplanen i stort 

vara sl utbehandl ad och återstår nu iblott att se 'huru ticlen ' 

m ellan andra årets kurs i land och tjänstgöringen å långseg

laren bör disponeras. Som det nu är, avslutas skolan i land 

i slutet av april- början av maj. För de g.ossar, s•om skola 

ut på långsegling, uppstår alllså här en dödperiod a v omkring 

två månader. Denna torde då med fördel kunna utnyttjas 

till dels permission, i stället för den höst- och julpermio;sion 

und er sista åre t s vinter, varom gossarna nu gå miste, och 

de ls Lill påbörjande av yrkcskurs; båttjänst ick e här a t t för

glömma. En möjlighet ~ir också, att lå ta folkskoleutbilcln'in

gen fortgå under denna p eriod . 
Genom att sålunda stryka tredje årets .kurs i land och !å la 

denna ersättas m ed långsegling, som även i form av ökad er

farenhet skull e bli gossarnc ti.Jl betyd ligt större nytt a än tre 

sk olvintrar tillsammans, skulle man aH tså å ter göra skepps

gosseutbildningen sådan, att den Iförmådde fy11a s·itt end a rätta 

mål, nämligen att av pojl<ar skapa sjömän, som hava en på 

förståelse och känsla för havet rotad kärlek till örlogstjänsten, 
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·samtid i.gt som tjänstgöringen på lå ngseglarfartyget skulle 

Jw mma stora delar av fl ottans pers'011al i övrigt till godo. 

Ovanståend e inlä gg kan m åhända synas mången över

flödigt, då man ju kan anse som berättigad den förmodan , 

a tt inköpand el av ett för våra trånga farva tten föga lämpat, 

oceanseglande far tyg i sig själv till r~i ckligt tydligt p ekar på 

avsikten alt begagna varje utväg, för att å ter lå ta vår flottas 

per sonal få .känning med dc stora vattn en . Men om viljan 

ock är god, så h ar det dock redan nu i kretsar, som direkt 

beröras av fallet "Kennedy", visat si.g, att 1ösningcn av pro

blem et har sina stora svåri gheter. Det har därför synts un

der tecknad som en plikt att draga sill strå till stacken för 

fr ågan s lösning. 
Fall et "Kenn edy" är ett spörsmål av allra s törsta räck

v idd . Mycket kan del nya fartyget giva ·oss, om det får fyll a 

den uppgift, som det kan fylla, men oändligt m ycke t mera 

lwmmer det aU beröva oss, om del ick e får fylla denna upp

gift. Förutom den menliga invcrl<an, som ett misslyckande 

nu skulle medföra inåt, 'ha vi även att därvid räkna m ed be

tydande följd er utåt. Det nyförvärvade skep·pet torde väl vara 

vår hand elsflottas mest k ända ooh välkända skolfartyg, som 

gjort m er ä n en Tcsa till höga sydliga Ja tituder och till anti

poderna. Man f r ågar sig onekligen vid tanken härpå, hur det 

skulle verka ~nom fackkretsar på sjöfartens område inom vårt 

land, om den ståtliga oceanseglaren, så snart den införlivats 

med örlogsflottan, skulle bildlikt talat förbli Jiggande ving

kl.ippt i de innanhav, som närmast omgiva Sveriges kuster. 

Stockholm i december 1923. 
S. Tamm . 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meclclclaclc ,från :\1arinstab ens utrikesawlelning. 

(ncccmlJer mrunad.) 

England. 

I avsikt ~at· t fy!Jla lJellov·c.t av m~nskap för "A:nbi-Submami·ne-S.crYicc" 

!tar amiral<iteotet mcdgiv,jt a~tt frlivillig>a fo,rtfar.and e må antag.as för det.la: 

Yapens olika tjän1ste~rcnar. E-tt lön,e tHl ägg av 1 ·sh. p·er da.g tiolidelas en 

"Su1Jmarin·c floe,bector li ,n:s•tructor", 6 el. cx·tr•a per dag crhållocr en "d EJtcc tor, 

first class" och 3 el. ·en "clotector, seeond class". Signal- och radiomatroser 

under 25 å r och som ·icke in,om artiHcri- ell'er to,rp edyrkes~ t'en,anrm tinne~ 

hava högre utbHclning än "Seaman-gun[)Jer" 'Clber "Seaman-borpedaornan" 

ViHåt·a:s öv.crgå ·tilil 'ifrågaYaJr•a:ndc vapen. Företräcdc giv·e·s åt "Se>amen-tor

j;edometn", emedan det är ,[rotigt ·att "An,ti--Submari:ne-Sennie>e" tirameholes 

kommer at t bemannas från torpcdyrkes.gt'eneTI. (The N a vy, dec. 1923. ) 

I AUantnottan JJ.e,rcdas be,sättni•ng::trna v1inbcrpermission i t n om

gåTigar. Ena vak~e:n permHt-m·oas elen 4-18 decemb er och d·en •<mdra 1G 

cJ.ecemb•C'r >1Jill elen 3 j a:nua:r i. FartJ·gcn .förläg~gas und er denna tid i möjli

ga,ste mö:n t iH (:]·c ,soobio ner, som de ti·llhöm. M!an ha•t' fra,mh ällitt ön·sk

vö.ndheotcn av 1a~t pcrmrission1s.tiden lmnn·at förläggas •Så .fl!tt elen IOmf,aJttaL 

a:n tingen j u!- ·eller nyät,shelg·erna, såsom fallet är för maTIJSkap Ii l•ancl och 

Ct fal'LJ·g inom rund~·a förband , men cle.t har icli'e anse tts vara lämpligt att 

ordiJlia det så ·fö:r AUantfLottan. 

Uneler permti,s:s ionstiden iHnj u ta s Vlll officerare som umderofficerar e 

och man skap föemänen av reducerat biljcttprii:s å jäenväg,Jatm,a. 

(N. lVI. R., 28 nov. 1923. ) 

Man beräknar att var och .en av clc 17 lätta kryss.a,r.c, :so m sna•rt skola 

lJygga:s, komm1er {})L t clra.g·a •en ko:stnad 'av c la f: 1,750,000. 
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UtlJ,iJdningen ·i flygvapnets oNk•a grenaT har under oinnev.at,ande höst 

bedrivits v.id följande ploaLs•el' : 
InJstTukti,onsku rs .i flygn'ing vie! "·th·e cc.ntral Flyinrg School", Upavo:n .. 

Torpedkur•s v.icl Gosport. 
Hydroaer op!Janf,]ygn'ing vdcl C&l'shot. 

Landning ä far1t~·.g, basen 1i Gospo·rt. 

Sl, j ut,ning och JJombkws tn'ing vid EaJstcllUrcll. 

.&ignallmrs vid "E!Jec l'l'ical and \.Yirel,es·s' .Sc1Joo1", Flowerclov\m. 

Fotog rafikurs vid f,otog:ra11iskolan .i Far:nboroug·h. 

Ing.enjörskut'.S v'id R. A. E. F'amb orough , Gwmbl'i'Clgc Unnversity ocl1 

Imper,iaL CoHegc of Science, Lunclon. 

Fönådskurs vid Kiclbrool,c . 

Na.ttf!J·gniingar vid Biggin Hill s. 

Frankrike. 

(R . .S. U. L, nov. 1923. 

Ett antal •Sibi<pcncli·er kommer :näs1Lkomma•ndc år a•tt iti·tldelas yi,5sa 

vänlrp liktiga av rrr·,sklas!Serna 1024 och 1925 för att sät ta d·em i ,s täncl att 

genomgå mar:incns civ•ila flygsl\ldla. (L e •r. , 5 dec. 1923.) 

stagskeppet Paris hat' nyhgen ilteTfö rcnats mecl :\Iedclll•av,scska'Clcrn 

·ef•ter ruH under cH års Lid ltava unrl oTgått r·cpwratiJon.s- och modemliiSe

ring<sarlJ•etcn i Brc.s t. Doc , ,,ikbigwste 1av ICloEJssa s•ena:re b e1s·tå däruti, att f.aJr

tygets tio* l 30,, cm. kaTion cr nu kunn1a c le vems för •en maximisko,ttv'Wd a Y 

23,000 m. mot 18,000 m. förut . iFar·Lyg·et har v.iclare lJ!.i\'it fär&ett meLl 

en rtr'ipodma,st förut , från vilken elcHediningen ISkCt' me>de~st c1ektroi,sk öveor

för,ing •till •a:lla torn. i\Lan tie ·r mell ct•bi'Cl 'icke nöjd med ·omä:ncl<ring.en, utan 

framhäLler att 30,, cm. kanonen Ii •a ll a fa ll äe ·e•n runclerlö.g.sen m ode~! föt· 

nutida förhällan.-lcn även med en •skott,·idcl av 23,000 m. oc l1 moderna ekl

leclningsa:noedningar. Det anses hava varit bättl'c om man •färdiglJyggt cl e 

På:börj acl'c slagskeppen t. ex . l<'landrc oclt Noot·manclic än att använda stoea 

su mmor föe att än{lra föråldm{lc pansarfar t J·,g. (Le Yacht, 8 clcc. 1923. ) 

Offi ci·ella {öi"osök korrnna inom kor·t att föt· e. tagals med en ny typ av 

ae roplan mccl vilken d et lär lJI'iva möjlig.t att d'IJ·ga från Paris tm L onelon 

På 35 minuter, ofeån P.at"is ,(Ji!l Maclricl på 1 'timme 40 minuter •Oclt friin --
*l En Ngt rtillgäng·l1irga marni.alrnanackoe 'tolv. Utr.~av.cl :.s anm. 
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J>ari s till M•oskn. på omkt"in<g f~· ra •tJimmar . De<t nya aeroplanDls no.rmah 
Ilaslighe t lär lJli \la 31:J miles •i ,limmen, men llen lwn ökas b·e tJ·d-higt där
över. Uppfinnaren är ·e n ~!. ~l i l o t. Alla detaljer ll·emligh i\llas, men ::tY 
tlt·l som lir känt fram går alt upp!"inn.i<ngcn är ll·e lt ot•i,gtinel-1. 

n cn n} a mas Hnen får m ycl<<:t t .iod.a vinga•r m en ing•a p:ro pel:lrar ::t\" 

<len YandJisa typ en. n e,sa crsld .las av en >trumpcti'ilmando ano-rlln•ing, som 
<tlv-ock lae d en fpamtlr·i\•a.ndc ]\l·a fGcn. D-enna TI)' a mo,[.o,r lik·na r ·ieke don 
\an lisa explos•ivmotorcn utan är e n '"återverkamJ.o" s, clan. Brän s·ld kom -
1n ct· icke att utgöra.s av uJen-zin utan av en bnlllig.a l'e or·ll mind•t·-c far.Ji g
Y~.it.ska, Denna väl:sl;a Iörgasa,s v•id relativt .låg·t 1tr"yck ool1 bl-aml(IJS m et l 
lt tfl som ins uges framt'ill på maski nen gen1o m e•n s et,ie >trump etro rmacle 
wnliler. Set~an 1wessas denn a ])J,amlni.n g av g.as ocll luft mod s tor kraft 

11 t Y<icl maski.nens hakr c dr! g·cn•om ävcntetles trumpelfot·macle ventiler. 
Il e t n ya aeroplanet sJ• ncs s[tl eclcs k omma att lilma den fisl' ·so m s uger in 
Yalten -"'en om munn en o c il pressRr u t detsamma genom öronen och på sa 

~sä t t erh å ll er den framdriva n{!e l;raflrn. 
Uppf•innar·cn hoppa.s Y·innQ GO % kraftökning gen<:Jm si n uppfinn1i ng. 

(M. P. , 17 clec. 1923. ) 

Förenta staterna. 
U. S. A. 

Slag<Skcppet \\'1e.s•t-Virgill1•ift itt' nu färdli g>t föl' tjäJ1<s L; sjösätbn<ingen 
::\gtle rum år 1921. De t är <ett av do sju <skeppen på 32,000 1tons m ed el·okt
hsl'a turl)linmrusldner. De tta fartyg j äml;e Coloraclo , •i\Iarylruncl ocll \Vash-in,g
lon äro Hottans kraftigaste •s l.agsk\Jpp. \Ves t-V•irg-ini•a är b cs1 tyckrut m ed 
iltta o;. t . 110,, cm. och 1/o s t. 12,7 cm. k anon er . B e.sä~tningen ubgöt'eS av m 
<Jfficet'a t'e och 1,5G5 u·ndero ffi cerar·c och mantskap. (L e rr., 5 dec. 1923. ) 

nuclgeGen för år Hl2~-1925 upptager m eclel för a tt b ctycl l,igtt utvidga 
försvars·anordnl:tn.garn a vie! Panam a-K·analon. För-enta S taborna ämna dio ck 
icke nu inköpa ön Tab·oga d St'ill·a have t, ;som d e·t Vat'i•t 'tal om. Där•O I1110 t 
hira underhanc!lingam1a lmva förts .om -u:tt •fö:rdubbl<a kanll!l~orN~nts område 
( f. n. 10 km), vilket :skulle mcc!JgiYa 0bt bättr.e flanl\Jskyclcl mot ·ruftamfal l. 
.Befästningrurna.s :artil1et'·i kommer att i hög grad för:s:tärkrus. 

(L·e T., 5 dec. 1923. ) 
l .~ ; _,- . 
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u-JJHen S I har blivi·t inrättad föt' alt ku nna taga omb>ord ett mindre 
JJycl roa e.r.op·lan. Föt'Sök m ed den•s·rumma pågå f. n. J Hampton Jboacl·s. F lyg
JnasWinen i\ r l)yggd h·el t och hål·let av m e.tall 'Och är av så s må dim en.slion er. 
.alt dens~mma m ed hopfällda ving·a:r l'an 5tuvrus .j :en cyltinclr·i-sk hangar, 

50111 är uppby~scl på cläck strax akter <:J m manöv-e rtorn et. Hangaren är 
,. 11 ~temtät. Du nJ~gning s kall för etagas för·es maskinen ut ur hangaren , 
vingarna -a pt eras 0cll .lJåten dJ·kcr .så mycket ·som behövs för .abt fly,gm\1-
:sldncn ,skall hl<iva fllo L t, vae:eHe t' star ten sker. 

Hm u flinsöken u tf alN t iir ick•c. kiint, m en el et på:stäs att dc lycka'lts 
yäl. Abt kun.na. för-s•e •e n u-b å t på 850 t o-n s m ed en f.lygmmskin uta n a:tt 
c1es-s e.gens·kapc t· försämras, m , ste ''mses .so m e t l stort Fram,steg, som sa:nno
li ld komm er att få b o t~~cll<ig jnve rl;an på u-l)åtens ft·amtid a utveckNng. 
De·t f-inn es också skäl •att antag.a att U. S. A. icke är d en e ncla n a tion, 

om syssl a r m c-el lösnin gen .av amma prol)l cm . 

(N. ~I. R ., 5 o. 12 cloc . 1923.) 

Und er l1östcn IHil' ett ,slm·t pt·ograrn , •omfwlLand e 0n pcr.iocl •av 20 1it', 
Iör anläggning .ocil utvidgning .av lJasct· blivit uppgjort 10ch kommet· att 
förelägg~s kongrco;scn . Total •summan l:ärför uppgå:e t-Hl :C 31,098,000 för 
flotti)aser ocll f: 3,291,100 för flygbas er. Slö!'s-ta posten f 8,505,600 lwmmcr 
pu Holtba•sc n :i Hawaii. (R. U. s. I. , n ov. 192.3. ) 

Vid väeld,skrig·et s slut ;;ar ·e Lt sto1·t antal 40,0 cm. kanoner 'llncl cr till
verlm 'ins. De Yoro aY-seclda ·för cle 1G slag.sk cppen , som då V•Ot'O und-er 
byggnatl. För (lessa erforclt·adcs .samm a11lag t 152 ·såclana pjliser förutom 
r.esen ne r . Emellerlicl 11J.evo 13 av fartJ·gcn n•cd.skrotaclc :i •enli gll·et med 
\VaJShin.g,tonfönlrage.t. En män gd av k anon erna blev således övc·t'flödi g 
för flottans l)ehov och e n del , k ansk-c aHa, öve t' lämnades rläeför tiH kus t
ar tiUee.iot. 

I ·en lms.ta rti.J,l<Ot'itidskr'if.t b·esketiv·e·s on 40,0 om. ka:non enli gt följand e. 
Den har 50 kaHJ)er•s längd ·och ät· .e tt vapen, överläg.set clem, s om föras av 
n fug.ot far•tn;. Den är -slåltråcls•l'inclad ·oclt l"iknae i äetta hänse ende den 
svår.a 81!1g·el•ska km10n en. Totala längelon ät· omkr·ing 21,3 m . och vik•ton, 
mecl inb egJr epp av t• ekylinr~i.ttninga r , 200 tons. Kammarstyckc·t manövre
ras med komprimerad luft. L-acWn in.gcn väJg<ee 385,,. l~g . , proj ekti1en 1,061,, 
l;,g.; elen k an g.enomsl å 35,, cm. p·an sar på m ce än 28 m.il<cs. avstäncl. 

~Ian an se r att de t är clenma kanon so m öve-etagi•ts från flo,ttan. 
(N. ~1. R., 12 dec. 1923. ) 

l frågan om cle engelska farLygens övcrläg,s·enihet belräffan{Le a-rti.l,1e
riets ,skottvidd anföres följande: 

Det är ju rty(JHgt att i en .s.j ö,str,id tick e· •alla far· tygen i en fl utta kunna 
:avg;iva 'elcl mot fienden förr äJn d enne befinnDr ·S·i·g på ett sådant av.s•tund 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 4 
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att han kan n\l·s av det fartyg, Yars kanon er llm·a elen m iasta skottYidllcn_ 

l en •sådan s j östt'\icl haYa y i sj u fat·t_yg, .som •ej .kunaa -avg.iva eLd på störrP· 

nvs tånd än något över 18,000 m. De f-artyg i cng.el•ska flottan , s•om lt·anc 

minsta skott \''icldcn kunn a •SkjuLa på nära 22,000 m . avstånd, a Hbså en skiU

nad på omkri ng tYå miles. E ll er med anclra ord, om d en e ngelska flottan 

i en sådan .s·tri<l l1ölle s•i.g på det aYständ so m molsvarar :sko.Ltvidclen hos 

tl ess mlinst 'långskjutande fartyg, skuJl.e e lden feån en treclj ed·e l av Yår·a 

~kopp icke nä fram till d" nsamm a . Detta l) et~·clcr en automatisk recluk-

li on av vår flottaJS ·sto rlek m ed en trerlj edel. (N. :\ L R. , 12 clec. 1923. ) 

Japan. 

De t 11 a r nu l)ekräftats att (].en stora j ordbävningen icke llaft n ågon 

annan inverkan på utföran<l e.t av d e l japanska lll~·])yggna:cl sp rograrmnct 

Lln att biden ·för fal'tygcns färcli.g.s täll'an.cl c förlängts m ed ett år, från 192G 

till 1927. lEtt försök att minska n)·])yggnaLlerna mecl 10,000 å 15,000 tons 

för •a:tt använda cle clil. uppkomona b es paringarna •till nation.ellt åt empp

llyggancle, strandacle. Allt tyd er på att s tor vcrl~samhet kommer att ut

vecklas på dc japan~ka vaeven under d o ni1rmastc fyra ärcn. 

Dc fartyg ·som ingå ·i pro.grammet ocl1 :redan äro sj ösa ~ta ene r pCt 

stapeln äro : åtta kry ssar e, tvCt transporlfart~·.g för fl~··gmaskincr, 11 jagare, 

18 u-biit rr r , fyra k-a nonbåtar ocll fem lJ,iälpfart~·g. Vj•clare ~kola före 1927 

äes utgång· vara fiircli>ga: .sex kry,s•sare (•Lvä på 7,200 tons och fyra pä 10,000 

tons), 12 jagrrre, :15 n-])fdar .samt .omkr•i:ng s·ex hjillpfart~yg. 

Samtic\>:gt mell {lessa nyJJ~·ggnacl c r piigå mod ernise ring av slagskep

pen. Säluncla ·föns es cle fyr.a fartyg en av Fuso-Ise-klasscn mecl "])ul,gc~:· 

ocll ])ättr·c pansar över durl;at· m. m. i\lan ämnar · ct~siit t a den 7,, cm . 

antilufl.kanon, som .alla dc .stöne fart) 'fl'C' n nu l1 a1·a, mecl en 10 cm. 

Japa n.ska flottan Lir el en enda so m ännu har kYar •torpeclnät, men 

dessa komma :snart a~t b·oetta.gas , 1seclan d·c·t Y•i.sat :Slig a tt även dc starkaste 

nät icke •c rbjucla säker· t sk)·cld mot d e m.odcrna 'lorp.cLloma. 

( Le Yacht, 15 dec. 1923. ) 

Ryssland. 

I engelska prcs·sen har på •senare •tid på:ståtts att en stor n~·by,g.g n ads

plan för flottan skulle vara uneler övcrYägancJ.c, men samtidigt har man 
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funn:il[ det s vå rt a tt förstå, lwr e n sådan ·sku ll e kunna utföras m·ed t anke 

Jå det till stånd Yaruti a lla Ryss lands nrv ocil inclustrier befin na sig. Oclt 

;nnu b·e tänkligarc är bristen på goda ingenjörer och ski ck1iga hantverkare, 

LY med sådana var Ry.sslancl ·icke ·ens före kri ge•t ' ' iclaec väl förse tt. l\Iång,, 

.::tv dem :Som funnas :h ava 'l1'll också på e tt ·e ll er a nn at •sätt försnmnil. 

:vran finn er dei clä rför föga troligt alt någ.r& s törre ny])~·ggnaclc r eHer 

mode.rn iser ingar av krigsfartyg f. n. lwnna förc·tagas. 

Däremot lä t' ·en b e tydlig utveckling· av luNstricl.skrafterna pågCt, ily 

att mängder av f lygma l·eJ'iel !lava inköpts från I-IoJ.lan'Cl ocl1 andra län cleJ'. 

En .s tar!' " röd' ' luftmakt tord e clärför uneler cl e•n närmaste franlll'iclen Yat·a 

mer a tt räkna med för Rysslanels grannlänclcr än en flo ·tta av bety clerull c t. 

(N. i\l. n., fl clcc. 1923. ) 

Siam. 

Ar 1911 ·sändes fem ·e lle r· sex s'irume>siska. mmuo ff iceraec t.m Frankrike 

för att tu clera flygYäsencle·t. ·De å te rYändc 'till Siam år 1913 och föt'{le elit 

med .sig åtski·lliga franska fly gmaski>nN. Detta Yar börj an 1JilL Sia.ms flyg 

väsende. Ar 191 8 sivndes 100 förae·e ocl1 600 m ckanic.i -för Yiclarc u LJJilcln in.g. 

De tjänstgjonlc seelan v icl fronten oel1 en del av clem deltog i elen f'ransJ;a 

occup atio nen 'i 'l'~·sklmld. 

n e t siamesis ka. fl)·gvibcnde t Ilar ·si n ege n buclge t, men persona·len 

ti1lhör armen. Det är blandat civilt och militärt, ty mrusl,i:ncrna anv~lntla~ 

även för trans.port av p a.ssa.gcrare , post etc ., vaJ'dg.enom ·en del inkomster 

Yinnes. Man önskar komm a därhän att Yarj e •titel f1t1· .sin aerodrom. so m 

skall an-lilggas på clcs.s CKCn ]) ekostnacl •och anorLlnar d emonstrationN ocl1 

subskr·ip•Vioner för d etta änclam[Ll. 

F'J yg·vibcn clet i Siam iir ·inclclat i följancle grupper: 

1. 'l'ckni.ska gntppen. 

2. ÖYn ings,gl'uppcn. 

3. Span•in g~gr•upp cn. 

r.. BomJJkn,s.!m ings,gru p pen. 

5. Str,icbgruppen. 

N :t' 1, 2 och 3 äro föt'lagcla till Don l\Iuang 20 milos ThOtT om Bang

l~ok . N :r 4 hgg•cr .i Korat olllt fJ .j Kolllat illO mi les SV m Bang·kok. En 

grupJ] består aY 18 maskin er och ät' inzlelacl i tre flygaYdelni ngar. 

I Siam finnas fem aerodro m er föt,seclcl a mc"Cl hangarer och nrk

s täder. Lanclning~p latser utan hangarer m ern mecl ])ränsleförråd finnas 

På 25 pLats·er. De:ssutom äeo 55 aceoclromer oeil landningsplatser ll'l1lle t· 

anläggning. An lrule t förare i.le f. n. omkt'.in.g 150. Enelast franska maskin e t· 
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av dc •typct' som anYäorlas under kt·iget äro i bruk. Men .inhemska sådana 

l1iirj.a nu til!Yerkas Y'icl Don i\Iuang ·och himpriga ·träclslag härför finnas 'i 

stor rn~· ckenlwt. 

Utbikln ingcn sker Yill D011 .\Iuang, där omkri ng ::JO elever nu erhåll a 

unllcrvi·s ning . En r ege lbunden .luftroute Lir uppräthud mellan Korat och 

UIJon. 1\Y·en luftfotografi ingåt' i ut1Jilch1ing.en . .Sålunda äro t'edan !100 

kv.-km . kt'ing· Bangkok kat'tlagcla ocl1 yttcdigarc 2,000 kv.-km. ·läm inom 

Jwrt b lha fä rcl iga. (R . U. S. I., noY. 1923. ) 

Bombfällningsförsöken i Amerika mot New-Jersey 
och Virginia. 

(Ncclanstilcncle ilt' ~tilmtal tll' Revue ::\larilim es anlclning ' '.\Iecldelanden 

från främmande mari ner' .. ) 

Pörsökcn utfördes den 7 sep tember .l!J23 med at•mumasldner. .i\nda

miilcl Yar a:lt utr öna iokc b lott verkan aY tunga ]).omber mot kr.igsfar.tyg 

utan äwn i vacl mån en .Juftstyrka från kustföt'SYaret skulle kunn a upp

tilcka en fi enthg flotl;a ocll aY\·ärja dess anfall mol amerikanska k usten. 

För!1ållancl•e na synas ·cmeHerti d hava vari•t ti'll {]en grad gy tm samrna för 

fly,garna att några v:tgandc ,;!u tsatsce a v för·söken näppehgcn torde kunna 

fr<:unclraga.s. I "Army and NaYy Journal" äro nedanslående detalj er friln 

ifl'ågav-aranclc för.s ök lt:tmtaclc. ''I varje anfall flögo planen vnet och ett 

för •s ig .och med airlia e n llalY distansminuts mellanrum. Innan en bomb 

l<astacl·es flög vat'j e plan öYcr mCtlet roch filllcle en hlCJn försölzsbomb för att 

där'igcnom utrön·a er foed erJig·a korr·cktioncr för lJombftlllningen, såsom 

inverkan .av planc•ts fart, Yinclens r.iktnli ng ocl1 st~yrka. !Vrålet ·låg orörlig·t 

på yattnet, Yä<lret var klart med ni1stan vind&t·illc. I första anfalle t clel

:togo fi bomhplan , typ Mordin , ·s om fäll cl c en JJom1J på :270 kg. från 3,300 

m :os höjd. Arlla bombrrna föll o •Omkring JOO m. framför fartyget. Eft er 

al t Jmva lJ•eskriY'H en cirkel passrmcl·e plan en på nytt må].e,t oc l1 fälld e en 

andra bomb. I d enna sista omgång >lräffalle tre bomber New-J ersey, m en 

ft'&mkalladc endast ytliga skador. En och en l1alv ·timme s•en&re utfördes 

det anclr'a a:nfalJ.et av ·sju bombplan, Yar(l er a m ed ·en bom b på !JOO log. och 

från oml{['ing 3,000 m. höjd. Scdan reglct"ing!slJomJJ.erna föt1s.t blivtit fäHda 

beskrev maskin ema em cirkel ocll läpprl>e si na tunga bomb er. Ingen direkt 

träff erhölls , men ·en bomb föll täLt inLill 1siclan av New-J·crsey, varpå denna 

fick en ·lätt slags'i.cla, so m dock ·ej föreföll att ökas under de !1 timmar, som 

förg>i.ngo tills ·nlLsta anfall. ·Det tt,edj c antaHet riktades mo·t Vlirgin•ia. Sju 

.Plan fällde från 9155 m. höjd H st. bomlJ Ct' på Yar<:J.cra 500 k•g. vik·t. 4. :de 
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ocl1 5 :te bomberna träffad e faetl·ge t nä r·a stormasten. AUa de andra för

felade mäl·ct , men en e ll er två Jöllo tätt ·intill fartyg,et. Dc direkta träf

rarna .inträngde .i fart )·gets •i nre, vita la {]elar och för.s•törcle cletsamma., en 

!Jalvtimme ·e ft eråt 'kan trade oclll s j önk det. ]}e t fjä:t'de anfall e t, utfört fyra 

timmar efter d c-t ancl t'U, .riktacles mot Ncw-J.ersey frå n .sju plan , som 

släppte 14 bomb er från en !J ö je! av 91G m. Ing.cm träff. J~ n ]).om b fö'll 

nära sidan ocl t t ycktes n ågot öka fartyge ts krän gning. Omktli ng en timme 

senare fällde två P lan ån "J' O 500 kg :s bo mber frän en höjd ·,som ·icke Ö\le t·

steg 915 m. Seclan regleri ng,sbo m!Jcr först fällts, ·S läpptes rtl' e av cle tun ga 

JJomlJCt'na . Den föesta föll tätt in till N. -J ., ele n a nd ra bomma.dc och ele n 

tredj e träffade, Yarp å fur tyge t eHet· 5 min. kanteade ocl1 s j önk." 

Allt som ·allt sy nes såtedes 48 lunga 'bomber !1ava ee.f.orclra t.s föl' att 

sänka två gamla slagske pp , orörliga, ofö esva rac! e och utan b esättningar, 

nncter de för flygare mest gy nnsa mm a väderleksförhå ll anden ooh me(! ' /, 

av bomb erna fällda från llllinclee än 1,000 m. ·11 ö.i d. Om New-,! eesey ocll 

V.il'g.inia i slälle t eör t s·ig på or egellJu,ndna kurse r m ed en far.t av 15 it 20 

Jmo.p, avgiv,it s päneJd med artil ler'i ·i s tå:ncl a.tt n å flygplanen på s tora 

höjder, uppsänt egna s trid splan mot bombplanen och ·slut'ligen kunnat 

neutralisera ·eventu eJl.a skador m ed omedelbart igångsatt skyeldstjänst iit~ 

det my cke t troli g t att resultatet, tro ts fartygens gammalmod·iga konstnutk

·tion och brist på horisontalt pansa t' s kulJ.e blivit annorlunda. 
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