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Krigsmannakaraktären. 

II. 

I e:n föreågende uppsats har framhållits behovet av karak
tärsdanande övningar (segelfar.tygstjänst, i,drott o. s. v.) för 
vår persm1al. En annan, idce 1uindre viktig väg mot samma 
mål, krigsmannaka,raldäN~ns danande, går g~enom undervis
ning ( upplysningsverksamhet). 

I vä·rldskriget deltagande makter tm·de vid krigsutbrottet 
i allmänhet änn u icke hava satt sin upplysningsverksamhet i 
system, var·e sig ifråga om krigsmaktens pei'sonal e:I~er civil
befolkningen. Men .erfar.enheten lärde dem snart nödvändig
heten av att ägna de·ssa frågor •den stöPs,ba uppmärksamhet 
och omsorg. Det torde hava sitt intresse att höra exempel på 
vilka åtgärder, som krigserfarenhden här ,frammanade. 

Utländska paralleller. 

I Förenta Staterna .fick upplysnin,gsverksamlwten bland U. S. A. 
civilbe!f.olkningen ett centr,alorgan ,i "The Commitl,ee on Public 
Inform,at:ion". Inon1 krigsmakten omhändertogs verksamhe-
ten i stort av "n1or:ale"-organis:ali~onon n1ed dess olika organ, 
oent•r:ala och perifera. "Mmale1' -organisationens ursprungliga 
uppgift var 'endast receptiv: att hålla känning med andan bland 
trupperna ~oc'h Tapportera därom t·itll resp. befälhav:are - med 
ledning därav bedömde ·de.ssa bl. a. om personaJ.ens moraliska 
halt möjliggjorde igång·säbtandet av plUJnerade krigsföretag. 

Tidskrijt i Sjöväscnclct. 22 
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Så Sll1åningom vidgades "morale"-or.ganisa tionen s verksam

het: densamana tilldelades också den positiva uppg·iften att p å

verka 111a11skapets 'a·nda, att uppbygga dess "mo•rale". Denna 

uppgift sökt·e - och söka allt forttfa,rande - "mora·le"-myn

dighet·eTna fyl la dels g·enom att omhändert-aga manskapets vä l

färd ·Och •trevnad, dels också genom målmedvelen upplysnings

ve~·ksamhet, i fonn av nati·on.clla och histori·ska föredr ag, 

broschyr·er, affischer, .Jjusbi'lder '0. s. v. 

Men man nöj·de sig icke därmed: genom att ;i den militär a 

utbi'ldninge1n inlägga en "vV.ar Issu·e Course" satte man pro

pngandan ·ännu mera i system. Kursen - i s'i'n blandn~ng 

.av grundlighet och na'ivåltet .säTde,J.es typi·sk fö-r amerikansk t 

väs1en- har åtminstone en hel del kuriosi.tetsiutresse och torde 

dä~rlför va:ra fö,rtjänt av en beskrivning. Kursen va•r förla gd 

till den förbel"edande militärutbildn.ingen i h emlandet. Dess 

ändlamå·l angavs va1·a "to •enhance .the morale •of t!he •s·oldiers " . 

För kursen ordnades ett centralt styre.lscm·gan, "D.ireotor \Var 

Js;sue Cours·e", m ·ed säte :i \Vashingt-on. UndeT detba sorterade 

ett ant,al "nis:t'l··ict Inspectors", under varje sådan ett anta l 

lära•re 'V.id distriktet.s o1ika lägerplatser ·och {.lottstationer . 

"District lnspectors" ägde tillsätta, insbruei'a .och i·nspektera 

lärarna, vid behov smnmankalla dem till mö.ten •o. s. v. L~i 

ra·rna - i aHmänhet va,Jda UT de .akademi•ska ·lärarekoUegi.erna 

- 'skul,le utses med störs·tn omsorg: "The instrudors should 

be m •en to have made a care.fu:l study of the issues of :the war ; 

they sh.ould b e men oJ attractiv'e personality, and eminently 

skil!lful and successful teachers". 

LäraTen skuUe icke endast :föreläsa, tv·ärt om, han skuHc 

sbräva .efter abt få disku·s.sion till stånd - i rak motsa-ts t ill 

det tys.ka sy.stemet för sådan pr.opaganda, däri vä·l ingick fäTe

dTag för so.Iclat:en1a, men där diskussion var strängt fö r 

bjuden. Amerikanarna voll·o mer frimodiga - heH naturlig t 

J. ö. med den amerikanska nat.i,onalandan. Men när under 

vi·s:ning.en vaT så lagd, måste ju den am erika<11ska läraren vaTa 

väl rustad för att kunna •rätt b es•vai'a de kvistiga f'1rågor, som 

kunde .beräkna s komma att hagla öv·er honom. L edningen 
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sökte ;förber eda lärarna för dera·s öm tåliga uppgi'ft bl. a . på 

följ>ande sätt: 

Man lät ett stort antal so].clateT och •s,jömän anonymt ned

slu iva frågor, som de önskade besvm·,ade, rörande U. S. A: s 

deHagancle j kriget, dunkla punkter rörand e U. S. A :s krigs

må;], villm de önskade belyst·a. Resultatet bllev ej mindre än 

40-50,000 olH<:a fr ågor. Bland dessa uttogo'S på grundval del·s 

av ·frekvensen i frågornas för ekomst, dels av :frågornas vikt 

c :a 500 t~i.JI vidare beaktande. Dessa 500 vor.o sålunda dc s.an

no'likaste och viktigaste av de frågor, som skull e möta l-ärarna, 

nä•r de under sin-a lekti•oner •lämnade "ordet 'fritt". Förteck

ning å cles,sa 500 frågo·r utsände s ti.JI lärarna, åtfö,Jjd, där sva

r-et .icke var självklart, av liHeraturanvisning (detaljerad så

d am, även upptagande n :·r å d e sidor i r esp . arbeten, 'som be

hövde studeras.), avsedel att giva ledning vid erfm·deTliga s.tu

dier. Förut omt>alacle "CommiUee on Public Information" 

hesÖir jde genom u tgivancl et av .en mängel upplyslningss•k,rifter 

att ändamålsenlig r.ef.er·en,s.liUeratur icke .behövde sakna·s. 

En axplockning bland de vanl,igast förekommande frågor

na äT ganska pikant. .Se här exempel på några av de 'SVåraste 

stö tes;tenanna: 

Has England as many t.roops in Fl"ance as she has in !re

land? 

W~as not the English navy as great a m enace as the Ger

man army ? 

What i'S the clifierence between the submaPine b~ockacle 

.and th e English blockade ? 

What is the good of International Lmv? 

Why was not the selling of munitions t·o France, England 

and Ru ss i1a by American manmfactur.ers a breach of 

American neutrality? 

Why w ere American oitizens allowecl to sruil on liners 

carry.ing cont~·ahand? 

W iho fir st usecl p·ois·onou ga s and where? 

\V.e r ~· n ol m any of the Europe•an na<tion s, espccially En,g

lancl, j ealou s of Germanys in d u s trial clcvelopmen t and 

for·eign t·rad e? 



l 
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De anförda exemplen synas antyda ,a;tt de amerikansk:1 

ungdomarna voro ga,nska besväl"'lig,a i sin frågv.J.shet, liksom 
också att "\Var hs.ue Course" hade ett r ·ikt arbetsfält. 

Ktus,en gavs i två ol'i,ka 1former: l) AMmän kurs (8 l ek t. ), 
2) Kurs för studenter (c:a 180 Um.). 

Resultatet av kur1sen synes i s tort s.ett hava varit t ill
fredsstäHm1de: av 127 av olil<a militära befä~havare avgivn a 
yttranden ·om kursen voro 5 absolut ogillande, 8 indifferenta, 
114 absolut gillande. 

Som ett tecken till att •kur·sen ansågs hava s.JtagU väl ut 
må ·ock·så anföras att vid ett stort ant·al undervisni·ngs,anstaHer 
avsi·kten var att även ef.t,er fredsslutet fortsä<tta med densam
ma i syfte att ",give to the generations to come a oommon 
hackground of idea·s and commonly understnod s1tandards of 
judgement". Det är sålund'a planer på sy.stemal'isk nationell 
propaganda, utsträckt även till fredsNd, ·som här äro uppe. 

'l'yskland. I 1;yskland voro under kriget föredrag för trupperna ay 

bemärkta män från hemlandet vanliga. Huvudsaldi.geu be
sörjdes dock den inre upplysningsverksamheten .inom armen 
och mar,~nen av särskilt därtill beordrade offieerar·e. Resul
tatet måtte emellrertid icke hava visat sig :tillfred.sstäHand c. 
"Den ·dåliga er f ar·enheten från kriget", heter de1t ,j, e>tt officielll , 
sjömilitäT·t uttalande efter kriget, "med den uppifrån beo-rd
rade •twplysnin,gstjänsteu, utförd av offkerare, som ofta voro 
heH olämpl,iga för denna 'tjänst, t j ä·nar tiLl lärdom hur d et 
icke .bör skötas". 

I Tysldand har krigserfarenheten på området utkristalli
serat s•i.g i form av i'ns1liftandet av "Fiirsorgeabteilungs"-orga
nri,sationcn, ·en fullständig 'lnotsvarighet till amerikana.rnas 
"moralle"-organisat'ion och med uppg·ift att omhändertaga så
väl .frågor rörande mans-kapet·s välfär-d och trevnad, som ocks{l 
den nationella uppiysn~ngs.verl<.samheten. 

För propaganda blarnd civilbefolkningen bildades en "Cen
traie If ii r Heimal·sdienst". "Fii.rsorge" -officerarna skulle sam 
ar.beta med denna, sprida •Och kommentera dess .skri'fiter o. s. Y. 
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Senar·e (hösten 1920) har denna upplysningscentral inställt 
sin verksmnhet. 

l Frankrike har man genom luiget lärt sig rnse betydelsen Frankrike. 

av en grundlig militär u tbiidning. Men ·som yttre och inre 
omständigheter i förening gjort en nedsättning av värnplikts-
tiden ofrånkomlig, har man sökt vinna .ersät,tning för förlusten 
genom att 1 väsentlig mån bygga på en före värnpl-iktsåldern 
i ~nlagd förberedande militärutbildning, huvudsal"ligen för 1lagd 
till landets •alla skolor, men även ti.Jl gymnas1tik- och ISkytte
för,eningar o. s. v. Ut'Omordentligt Tationella och djupt sik-
tande ·är.o de planer, som på dett<a område för.beredas . Men i 

avvaktan på dessas f6rverkligandc har man sökt att på frivil-
ligheJtens väg nå så qångt, som denna kan bära . Tillvägagångs-
sättet ·är följande. 

Man har infört ett prov i lämpEghet för militärtjänrst. De, 
som bliva godkända i provet, erhålla <ett "certificat de prepa
rruti,on au service miEtaire". Innehavarna av sådant certifikat 
äro vid sin värnp'liktstjänslgör,ing t.i,JHörsäkrade vi s sa förmå
ner: dc äga· att 'inom vissa gränser välja specialgren, dc äga 
företräd e vid ut,ta,gning för underbcrfälsutbildning o. s. v. 

Provets ändamål s·äge'S vara att undersölw de värnpHk
tiigas fysiska, moraliska och rent militära förberedels.est:ad~urm 

vid den tidpunkt, då de stå i begrepp att begynna sin militär
t j än s tgörirng. I överensstämmel.se härnmd sönde·rfaUer också 
den föreliggande utbildning·en i motsvarande grena1r. Ännu 
bedr•iv·es denna utbildning nära nog ut.eslutancle av militära 
lärare, men är avsikten aU efLer hand även de allmänna sko
lornas lär•arepePsronal skall engageras i ve~rksamheten. 

Beträffande utbildningens omfattning sl~all här endast re
dogöras för det .program, som är uppställt för den moraliska 
f,os:twan. .Denna .skall omfatta: 

Skyldigheter mot fäderneslandet, medborgaren, famirlj en; 
indirv'iden1s anseende (·snygghet, ·renhet, ~ttre hållning, styrka, 
arbete, 1no;ral etc.); medborgarens och soldatens dygder: discip
hn, kamratskap, S'OlidaPitet, gott humör, lojalitet, hängivenhet, 
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hede11·skänsla, kärlek tiiJl fosterlandet; armens och marinens 
nödvändighet; me·dvetandet om de ,stora nationella intressen a. 

Svarar utförandet mot detta tilltalande program, så m åt te 
resultatet bliva gott - ur fransk 'Synpunkt. Där tar man tyd
Iigren icke lika mycken hänsyn till sina .försv~ars:fientLiga, s~om 

vi hos ~oss! 

Andan inom krigsmakten. 

Undervis- Låt os·s gå över till vårra egna förhållanden och skärskåda 
n ingens mål " l 1 l t.. d d d . . " o l 1 f' . och omfatt- c en <ara;: ars .anan e un ervirSningens 111a oc 1 om attn1ng. 

ning. Undervi1sningcns mål, i stora drag ·sett, skall ju vara att skapa 
kri.gsma.nnaanda. "Krigsmannaandan" är ett .sa.mmans:att be
grepp. En analys är vansldlig, enär de ringå:ende d:Cilbegreppen 
hava okla:ra gränser, i vissa f.a'll och till vi~ss utsträckning täcka 
varandra. Men lM oss ändå försöka! 

KPigsmm1naandan lwnstHuera:s av krigsmannadygderna, 
till vill(!a bl. a. kunna räknas: moral, fosterlandskärlek, mod, 
disciplin, initiativ, självförtroende, kåranda. 

Dessa :ollika egenskaper äro i olika hög grad påverkha~·a 

på underv~sninge•ns, d. v. s. överlygandets, väg, TiU närman · 
gmnrskning skola vi här upptaga endast dem, beträffand~e vill<a 
undervisningen kan förvänt~as giva väsentligare resultat. Di 
kunna i :första hand räknas: moral, f.oster la ndsrkärJ.ek, mod 

Låt os:s främst nämna moral i a llmänt mäns,ldig bemär
kelse. För att vara en gnd krigsman :fordr.a'S att vara en god 
m~edhorgare, I11'edborgarens dygder äro också krigsmannen s. 
En ~kr i gsmakt, vars medl,emmar trampade under föUerna d el' 
aHmänna moral i t etens bud vore landets far~a ri .stället för d es" 
s·kydd. 

De unga krigsmänurens karaktärs:fO'stran sirall sålund ~ 

främst g:å ut på att göra dem till goda människor - att h o>. 
dem grundlägga och ubveckla egenskaper, som pläga anses u t
göra mannens och medborgarens prydnad: ärlighet, plikttro
het, rakryggighet, ordhållighet, hjälpsamhet, nJ'kterhet o. s. v. 

Religi·onen slml'l ju i första hand vara karaktärsdanande. 
Mili•tärprästerna äro krigsmaktens natur:liga mora1-pedagogPr 
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Goda präster, som hava förmåga att rycka ungdomen med ~ig, 

kunna :inom krigsmakten utöva ett :synnerligen gagnande in

flyt:ande. 
En annan krigsmannadygd är fosterlandskärleken. Utan 

överdrift tord~e kunna sägas att vårt svensk~a folks patdotism 
f. n. står 1 'lågkonjunkturens tecken. OC'l;: skälet? Förnäm
liga's:i vår långa period av fr·ed och ro, fri från tryck utifrån . 
Även andra •skäl samverka: ohämmad agitation från de foster 
landsfientliga, en ,förhållandevis lam motverksamhet från dc 
fosterlandstrogna. Krigsmakten borde ju om något vara en 
fosterlandskädekens plantskola. Men är den .så? Man måste 
nog :sV1ara nej. I våra många och långa utbiJ:dningsreglementen 
finner man knappa's't ordet "fosterland" nämnt, än Inindre 

, nägot om sätten {ör fO'sterlandsl"änslans höjande. Och i stil 
därm ed går ju 1 regel ock~så utbildningen. Vi tyckas vara 
komna så långt, att fos:le,rlandskärJeken Päknas under den 
något svävande rubriken "politik". Och poMik är ju som be
kant någ,ot som är ·strängt förbjudet :att :inom krigsmakten be
handla, officerare och manskap emellan. 

Vad är då att göra? Innan vi ingå på den frågan ,torde 
d et vara klarlä'ggande att granska vad de 'lärda, i detta fall 
p'sykologerna, säga om fo sterlandskärlekens natur. 

Fosberl:andskärleken :är ick~e en ursprungligen enkel och 
·ideeill känsla. Nej, den är .sammansatt av idel egoistiska käns
lor, kärlek till a]:Jt det ,goda, som fädernes'l:andet för en var 
lindi:viduellt repres,enterar, eg~en torva, jordens och andens kul
tur, :sarmvaro 1ned männ:isk·or av san1ma :skaplynne, sa:nuna 
,sp,råk, samma ras. På grund av lagen om känslans överflytt
n'ing komma emellertid dessa känslor att så småningom fästa 
s'ig dir.e:ld vid sjä:lva begreppet .fosterland och då upp•står foster
bndskärl<eken som en fullt självständi·g och oegoi.sti·sk känsla. 
Ju mer man under livet lär sig slmtta de fördelar, s~om foster
landet drar med sig, dess mer :fördjupa•s ~och befä~stes lrärleken 

tiH det,samma. 
Denna utvecklingsgång är nyUig aH ha:va i minnet, när vi 

gå till vårt man,slmps fosterländska fostran. Fö·rst och främst 
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lär det oss att mer lugnt se på det faktum, aH de läg.re ldas
sernas pa,tr~·otism vanligen är m 'indre utvecldad än de högres : 
den fatUgare hefoBming.en h ar icke så många vackra barn
domsm~nnen, Sverige har icke förmått att skäruka den så myc
ke t galt, som kommi-t dc mera burgna till del. Hos den, som 
fram'levt sin ungdom :i elände, kan ej hava uppstått dessa 
många ego:istis,Jw tacksamhetskänslor, vilka tiUsammans alstra 
och utgöra frostertlandskärleken. - Detta ,förhåltlande torde 
man såll und a böra taga med jämnmod. Mången förfasar s'ig så 
däröver, att han glömm er att göra något för dess avhjälpande. 

Även här ovan anförda skäl tala emeHertid för, att man 
bör :gå ut ifrån att vårt mans·kap:s patrioti'S'I11 ursprungligen 
s·tår på ·en ganska låg nivå. Och som deklamatim1er i det blå 
väl äro ägnade att röra den utvecklad'e fosterlandskärl ek en, 
men ej alls .äro ägnade att utveclda, den slumrande, så bör man 
icke börja i d en ändan. 

Man bör börja från grunden, övertyga ,och bygga upp, 
lugnt ·och nyktert. Det gäl·le·r aH fästa uppmärksamheten p å 
allt det goda, rsom fosterlandet för med 1sig för d en enskil d e. 
Karlarna sllwla lära s,ig att i atllt vad de hava kärt se s'itt foster
land: förä'ldrar, vänneT, vårt :språk, vår styr·elseform, våra 
vanor - aUt ·som sleilj er ·O·SS från andra foHc, och som vi mot
tagit ifrån våm t:äder. Förlora vi vårt :Jand, riskera vi att för
l,ora aH t detta, som vi äl:ska. 

Karlarna skola lära sig 'Uppskatta vårt lands fördelar 
framför de 'filesta andra länders . Den ·t'al1lken aU vårt land 
är .särski'lt ·fatt~gt och ynkligt är förhärstkande i vida lager av 
vårt folie. Med fakta och siffror måste denna grundfalska 
uppfattning kraftigt bekämpas. SkJildringar från 1andra llän
ders s'ociala elände kunna utgöra en verkningsfull ;kontrast 
mot .svenska förhåHanden. 

K'a·r!arna må's.te bringas att 1känna stolthet över siitt land 
- vår nationalstolthet måste höjas. De skola .bTingas att vara 
stolJta över vår :hi,storia, över vad vi betytt och uträttat i väd
den, över vår nuvarande ,ställning i ~stat ernas krets, vår sbä.ll-
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ntng som en kva l itetsnation. De skola bringas att känna föT
phkt el,ser m ·ot gångna 'och kommande genera tioner av svens](Jar. 

Detta "det lugna övertygandets moment" bör icke saknas 
vid vår t manskaps fosterländska ,fostran. Men det bör under
stödjars och lwmplcttei·as m ed m edel, som t'ala direkt till käns
lan, och vil1ka, särskilt på ett mer framskridet 'stadium, kunna 
vara m ydcet verkningtsfu N a: vackra ceremonier, ståtliga mih
tä ra s•kådespel. Det ligger i vårt la nd i 'tidens anda at~ allt så
dant skall bort, såsom varand e onylligt, "blot til Lyst". Denn a 
pietet slösa ·strä'"an måste bekämpas- det ges militära värden, 
som :icke kunna mäta1s i "träff' per minut". Och ~e lt sådant är 
det här fråga om. Vårt tunga nordtisika kynne ligger över 
hu vud <taget 'föga till för känslomättade eercmon,ier ; men det 
torde vara ställt utom tvivel att vi. hava ~en hC'l del att vinna 
genom att släppa oss litet m er lösa på detta ·område. Vi pläga 
vå l utnyttja vå·ra stora h'isto6ska högtidselagar, m en vi böra 
icke g'lömma att även utnyttja våra nationella hö•g.lidsplatscr 
- det finns dock andra sådana än Skansen. En foslcrländsl< 
f.e,st i Riddarholmsl<yrkan eller i Karlskrona Galjons·trädgård 
s'k ur:Ie kulll1'a göras av säJ.lsynt .gripande verkan. 

En krigsmannaegenslk•ap var fostcrland.s.kärleken. En an
nan är modet, beredviUigheten till självuppofTring fö.r al:lmän1 
vät Traditi,onen utgör på detta ·område en mäktigt verkande 
d.r:ivkraft. Men traidi·tionen måste fortplantas , måste gjutas 
kri,g.smännen :in i blodet, ·och del·ta ·sker m ed det talade och 
sk ni".'nla m-det s hjälp. 

Hä,r bchöv·er man ej Ti,skera att möta kalls,innighet och 
fie nMighe t, som i fråga om fos.terlandskäi''leken. Äventyrs
lu s t nch dådlust ligga i 'svenskarnas natur. Berätta för vårt 
fol k 0~11 en 'mannabragd, och ,man kan vana säker 0111 andlö·S 
uppmärksamhet ·och ,otvetydig bcundmn för bragd·ens hjälte. 

Den vägen .slkall man sålunda gå fram. Den slumrande 
då-dlusten ·skall .stärkas, givas ny och riklig när,ing. Den ung
doml,iga fan<tasien skall givas v1ingar, inriktats mot militära 
venksamhets.fält. 
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Vi äro nog lyckliga att hava en .sjökri.gshi•storia, ur viHu•n 

-vi kunna ösa, utan a H genast komma ti•ll botte,n. .i\<Iari ner. 

som, icke ha va det lika vä l förspänt, t. ex. Förenta St•aterna~ 

eller den tys ka före Ju··ige l, leta In<ed oer;hörd omsorg 1fram varj L· 
mager liten hän del<Se, va rj e namn, smn kan vara bill gagn för 

a tt bygga upp d en lradili•on, 'SOm de inse utgör en Hottas rygg
rad. Denna iver borde vara oss en spo-rre aH icke b'lott taga 
till vara, ut•an också att utnyttja de dyrt köpta k lenoder, som 

vi hava i våra hävd er,s ska ttkammar.e. 

Räcker ej sjökrigshistorien, så !hava vi lanUuigshistoria 

så det föns lår. I vårt sökande efter efterfölja·nsvärda exemp el 
böm v1i· f. ö. iclke inskrän·ka oss till vår e~en historia. Den 

allmänna kr·igshi<slori en, och s-ärslölt då naturHgtvis .sjökrigs
hi,s.torien, .bjuder ju på en mångfald epis.oder som kunna van t 
ubornwrdentligt lärorika för vårt f olle*) 

' ) Författaren !;an ic.kc neka •s ig att iUergiYa en sådan ep isod vi-lken . 

efter Yacl 11an ka·n finna. på ett ·glänsande sä~t exempli<nerar huru up p
fostrande dylika krigsepiso Ller kunna Yara. 

\\'arrior. en aY deltagama i ami;·al Arl) Utltno t•s ,-,lg' I Hli~iga framsti i 
mo'L el en t~·ska ·l1 uvudstyrka n i :-:l,age rackslaget. J)ieY dä!'Lin elcr sy nncr'lif' l 
illa åtg·ången oc.h togs .sederm era manöYe rodu:;-lig på släp aY fl ygtcmlen< 
''E n-::;acli'll'e... (In om parenlos - ~~ ·ä r 1111an 'får ilö1'a alL elen 1pa ärans fij l 
·tupaele amiralen Yar en av l~ nglamls .mest fnnnståe·ncle motorcyl,elåkar ,· 

är elet icke .ä<gna t att öl; a ens förs tåel·se för at t i· el r o t t oc1h s j ö k r i f
dock ·It·aYa ·e.n clel g-em0nsam t, änn på cl·e t ps:·kolo1g1b1ka oml' i'lllet'? L igg<'t' 
det icke .nära till ilt anels .a<tt -föres tälla :>i.g a tt clet Yar m o t o t' c y J; e 1-
å .k a r e n amil'al Aru) utlln o.t, so m Gat te in sin elivision i detta ra•3a:Hll r. 
il änsy nslö.sa lopp?) l~ n av l~ n gael i n es offi ce rare lämnar i samling·SYCI'kl' l 
''T,I1e f·ig•l1hng at Jutl anli' ' fö lj ancle ])·eskriYnin g av omstänLii gl1e ter.na n ä1 
\\ca tTior senare måste iheJ·,g· iyas. 

"Uncler natten ,·äxle :;~ön oc•lt \\'atTior <lwcle ·ta:g iL in :;•å m:·cket Yatl rl 
att clc t ])eslöts att öY ergi,·a IH• nn e. ::'ji:in Yar sYår· (en av dc mecl<följancl• 

j agama måsl-e <söka h amn ) ; el en lätta Engael.in e •lt oppacl c omkrin g so m rn 
k onk oc l1 \\'arri ot· rör,cle sig i al la r ikt ningar, so m om l1o.n icke Yille g•iv a 
up·p kampen, men Yi s.s tc a tt 11 on Yar· tlömel. Kal'im·na vor·o samlacle å däcl,_ 
Yäl ti llbakallra3 na fn n si dorna emot skot':;ten:;upptag•ct, W! uts cc.ncl cL ~ a 

ob·cl'ör·ela av •si n fam, so m människ ot· öYer ltuntcl ·Lage t LkLmn.a Yal'a clct. D1 
·hade val'1it på cl e tta ~sä tt uneler j1 ela .natten, arbetan ele cl e många timmal' cl ct 
to,g a tt få far•t:·g-eL uncl e!' lJogscr in g, så lugnt •som om allt var en exer·c·is 
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Yi klag-a •ofta över att man vid historieund ervisningen i 

skol-orna n egligerar fl.ottans insa-ts i våra stora krig, e tt fö r

håUande som man ger e n god d-el av skulden till nationens 
bri.sbande förståelse för flottans uppgift och •existensberätti

gande. Men vi borde so,pa rent för vår egen d örr innan vi 
klaga. Ty vi lämna vårt manskap och vå>ra under officerare ri 

ungefär samma ovetenhet om d e~ssa frågor s·om folk:slwlebar

uen, och den försummelsen ä r lå ngt m er uppsee ndeväckande 

än den å det allmänna skolväsendets OiJ.UTåde, på vilken vi an
anmärG<a. Låt flottan bl-i en härd <för sjökrigshistori<skt in
t-r·eS<Se, då kunna vi möjligen h oppas att det skall sm itta av sig 

till n a ti·onen . 

ehuru fart~·ge t Yi cl elel la!<'e l J'ot'Lfa ran1lc il efann sig å •steichplatsen, utsatt 
för· anfall från fartyg på ell ct· unel er Yattn e t och mccl r isk alt sj unka i 
vilket ögonlJl ick so m l1 elst på gntnd av skado rn a frän proj clcti llt•äi'farna. 

Den risk, so m Eng:ulin e löpt e nät' !ton skulle ,gå långs icl es mecl 'vVar
rior för a lt taga omborcl b esä ttningen , Yar oel'i1örcl , men det fann.s ingen 
tvekan .hos fart: gsc•ltcfen, od1 h eswtt.ningen stocl bn.kom l1onom ·so m en m an. 
Fö rst ,fö rsöktes \Yarrion s L)Tbol'elss id a, men elen 1siig .för sv, t' ut; så för
söktes babords si cl a, men elen ·såg ännu Yärre ut. .Oå k rustati c EngaEii ne loss, 
vi.ke t .n1Jås te ila,·a fr estat besältningens å \Yarrior nerYer till clct y!Jte t·&ta 
när den såg, eft er allt Yael elen .gått i·gcuom, att el en s~· .nbar l igc·n nu hade 
antingen a tt .si mma geno m denna· sjögån; till Engalline ell er också gå uncl e:· 
meel .far·tyget. - - - - -- -

Engaelin e Yäntacle em ellertid endast att \Van•iors girat' från el en ena 
s:d.an Ull den anclra skul le lug•na sig någo t, innan hon åtet· för sökte att 
gå 1.1p p på <SL'y rb orcl:isid cm, elen s id a, där hon först fö rsökte. E:f te r· e tt par 
minute1'. Yilka m[rstc J1aYa va1· it som t immar för \Vat't' iors folk, lad es 
Engacline långsicles meel \YaJT iot· på -ett sätt, so m av alla anscgs val'a e t t 
un elerbart prov på sjömn.nskap. Fart~·ge n kopplades ·i•il op, men arbelacl e 
än elå emot yaranclra på det mes t liYliga 6ätt; clet oakta t förbl ev \Vaniors 
h ela besättning på plats, YiJ:ntanclc på •si n fartygscl1efs ortler att öY crg<iya 
farty.g·e t. Då gay chefen si n or-cle!' oc.h man sa tLe si·g i röl'ebc . Proviant 
föt· besä tln i·ngen kas taelcs omlborcl till oss, och en Yälcli g ma-s·sa mecl fo lk 
st römm ancl c öYer Yåra räck-en oc·ll in i tfart)·get. 

n, anså.g farty gsc hefen a t t d et Yar ,för myc.ken bJ'iiclska och <han ga,· 
Ot'cler om at t blåsa ~ 1 omsignal e•n ' 'Gi\· akt". 

I c,kc c n man passceaclc f rån \\'-arr ior till Engacline efter cl et -att elcnn a 
s•'gnal lj Ltdit, utan Yarj c man föll· liJ,Jbaka från r-elingen oc l1 emot skor
Nensupptagct, precis som clc sku ll e hava gjo rt om h or·.ns-i.gna lcn blåsts 
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lkigsmannafostran - från första stund i vapnet skola de 
unga adepterna röra sig i krig,smannaatmos'fär. Förfädernas 
som de samtidas bragder ·skola alltid och överallt träda dem 
til'l mötes: i ord, i .s.krift, i bilder. Tänlk på SiwHands hj ä !te
sånger och hjältes·ägner, denna 'luft av hjälteromant,i.k, S·Ol11 

omsusar högländarnas klippiga land. Denna luft i111super h ög
lande.ts krigare från barndomen, var säl"er om att det är en 
utomordentlig profylax mot f eghctsbacillen, mot d 1t uppträ
dande, som icke är den .ärorika traditionen värdig. Tänk p å 
den engelska :flottans tradition, vilken mäk.tig kraft ·bär den 

undee övning. Det Y ar en unelerboar S}' n - en ·en tu siasmerande syn; en 
triumf för organi:salion , cli,sciplin ocl1 mod i samverlmn. Jag skäms icke 
fö t· att •erkänna, aLt 'cl e t f)llcl e mina ögon mecl tårar. Varje man på \Var
rior miistc kii.nna •sig stolt ÖYCr att Yara mecll em av en ·Såclan bcsäbtnin g. 

N·är "F ortsätt' 1J1ås ts sk~·ncladoc alla cl e, so m ännu voro kYat· å \Var
r iot' , a l t övcrgiYa f·a rLyge t. De s{\J'allc förl[]c,s ÖHT och slut·l igen nfl'iceraJ'n a 

oc.h sist fartygsc:llcfe'n, och a'lla cJ.essa tlpprätbilöllo clc hög,sta traclitione t' 
och lien :l1ögsta stanclanl av mocl". 

Man måste giya cle.n engel<sk~e förf. rätt uti, att det var ett oerhört 
kraft pro\' 6om \\'arriors rli scipli n 'liäl' slällcl'es infö·r: Pör.st en stor dralJbnin i'' 
med alla clcss fasor, cläri :skeppet bliYit utomordentligt illa t'illt)·,gat. Sil 
en lång natt uneler 1iixande sjö omi}orcl pii ett ~sjunkand e fartyg, clär mo t 
slutet varje 'SLÖJT·e Y·åig rullacl e in över (läc.J; - ocll ova:npii clet'ta detta så 
glänsande bcståncln.a discipl·inpov! Det gocla rc.sultalet torde vara att till 
skr.iva : 

1) Se.klens manancle tradition av mannamod till :sjöss , känslan av all 
Nelson och rl1ans män fönäntansfullt J)lickaclc ned på sina äbUingal'. 

2) 1-Iö·gt u tvecklacl s j ömans<kap, förvärvad uml er li:lngyar·ig tjänst p li. 
cle :stora vattnen, ocl1 visamle sig i Yana vid ocl1 kallilloclig'l1ct i,nför svåra 
situa ti oner och fa:ror. 

3) Vaneclisc.iplin, förvärvact uneler lå:ngvarig ör:logsLjänst, för lång Li c! 
uneler samma bef·äL En lwprafsacl besättning, ny,ss tag·cn från sin civHa 
ki11et, :llacle säkcrli.g.cn ej J) c:stått d e t ·provet. Liksom ock·s·ii att ordern 
gavs pet· homsignal säk·e<rligcn Il ade -sin slo·m lbclyclelse för att utlösa lycl
nacl . Hornsig-nalen gav J;arlarna intryck av den vanliga fredliga exerciseJl , 
skänkte clem lugn , gjorcle att de tr·yggt överlämnade sig i be.fältJavarcns 
hane!. -

.ii.r llet eme]i]ertid icke uppenbart att .såcJa,na b eri:ittelser verka i syn
n erl'igt 11 ö g gr a el militärt fo,strande? Andlig näri,ng av el et slaget ä e de t 
!Som sj ömanna-kri.gsmannasi·nnet behöver. 
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icke tinom sig, en kraft NH att stålsfutta Englands SJomän tiH 
att icke vansläkta·s. · Hi~storia är icke tradition, för att den det 
skall b:hva mås,te den flyttas fram ur arkivens och bibliote·kens 
gömmm: •och göms levande hos folket. Då får histoTien liv, 
då ,]eva bortgångna sjökrigaregenerationer åter upp tliU för
nyad verksamhet i fosterirandels tjänst. 

Vad vå1rt manskap främst belbäver få i. sig är hjältedater, 
episoder, som med dC't goda exemplds makt mana tiU efter
följd. Särskilt verksannma och värdefulla äro naturl-igtvis så
dana rexempel, som givi.bs ~av gemene män. Tyvärr är·o dock 
dessra rså sällan bevarade till eftervärlden. 

Episoderna böra emellerbd, för aH fulH komma till siin 
r·ätl, hava en stomme, ett ske,ldt att fästas vid: Karlarna måste 
sMunda först ,g,ivas en överskådlig Jrann:ställning av vår ,sjö
krigshi,stmia, nödvändig ·även för att lmrlarna sllwla förstå ,sjö
vapnets 'insats i vårt lands öden. Uppenbadi,gen böra karlarna 
oCJkså ~äga kännedom om de anest framträdande händels~erna 
ur den all<männa sjökrig,shistorli,en: 1Slagen vid Traiialgar och 
Tsus:hima ·samt Skageracks.Jaget, för att nämna några ~alV de 
ex,empcl, s<C>m främst göra sig påminta, bor:de väl vara kända 
av var och ·en som bär namnet sjömilitär och som man vill 
skall känna 'Si'g ~ s~om en sådan. 

Det är någonting ganska förvånande i att vi vid utbild
ni·l1!gen av vårt :manskap .så grundligt försll!Inlmat de,ssa fråg:or. 
Allmänbildande ämnen av s·kilda slag trängras på våra sche
man, 1men där finnes icke t~id anslag,en ti.!l sjökri.gshis·toria. 

Enligt 1910 ål"'s sko1lreglemente ,skulle ;i lwrpralsskolan 
under visas i historia och geografi. Histor~eundervisningen aY
såg at~t framst,äUa "viktigar'e händeher i Sv,er:i,ges histori1a, sär

~ skilt med hänsyn till flottans verksamhet". I de nya regle
Jnenten, ·som nu norm~ra mans:kapets utbildning i land, åJr 
histor'ieundervi:sningen helt borHaUen, under det aH undervi.s
ningen i geografi kvarstår. En 'lwmpensabion ha:r givits i form 
3iV .bestämmelsen :att i undervisningen i svenska rför l"orprals
skolan s1\.a]:J ingå " 1lä.s111ing av ']lämpliga ~stycken, särskilt så-
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dana, som inn.EJhålla beräUelser och bilder ur vår flottas his to
ria oclh ,skildringar från sjöm,anslivet". 

I Slkeppsgr.l'sseutbildning.en ingår, enligt SI"olsakkunniga s 
betänl<ande, ämnet historria i undervisningen i sa~ntliga Idas
ser. Målet 1f'ör underv•isningen skall enl'igt sannma betänkande 
vara "att gä<ra eleverna belmruta :med några av de persm1'llig
heter och tidsför•eteelser, vi.Ika varit av större betyclels•e för 
vårt folks eller hela mäns•klighet·en•s utveckling, fö-reträdes:vis 
under nyare tiden". Trots denna fö•ga •lovande måldekla•rati·on 
finner man emellertid även ·sjökrigshistori•a på kursploanen: i 
3.. (högs,tla) klas.sen skall hi.storieunderviisningen, smn en de
ta'lj 'h'land en myckenhet annat, även o:mfiatta en "kort fram 
ställning av några av de viktigaste av svenska floHans sjötåg" . 
Denna undervisning i sjökrigsh'i·storia skall ·emellert,icl lämnas 
av de civila .skeppsgos.s·elärarna, vilka knappast kunna föru t
sättoas äga någo0n dj•upar.e ins;i]d i •sjökrigshistorien. 

I ämnet Rekrytundervisning skall emellertid, fortfarand e 
enligt 1samma betänkande, fö,r ·skeppsgossarna anordnas "före 
drag ell eT uppläsningar, avseelda att påvisa och klaTlägga vik
tigme nationella, allmänmänsJd,iga och militära förhållanden" . 
Här finnes sålunda en möj:lighet att vinna \~idgat utrymme fö r 
sjökrig:shistorien. Jämförd med den öv•riga manslmpsutbild
ningen kan därfö.r sk•eppsgoss·eutbilclningen sägas i des•sa frå
gor vara re!. väl hJlg.odos.edd; men det behöver, •Som av ovan 
stående framgår, ju ej pr·ecis betyda så mycket. -

Vi 'ha1va sett vad den karaktärsdanande tundervisningen 
bör innehå'J!la. Hur bö.r den meddelas? Natur'ligtvi•s i fönsta 
rummet muntligen. 

Undervisnil1lgen bör icke uteslutande hava fonn av för e
drag . Föredrag (historiska, rosteTländska 10, s. v.) kunna na
turligtvi·s vara mycket verkningsfuHa, s.ä.rsl{Ji] t om de förbindas 
med aTrangemanger av den :m·t ,att de 1iHtala känslan. Men 
de .kunna •ock så hava sina 'S'Vagheter. 

Föredra.gspublik•en är vanligen talri1k, ä•r i regel m er eller 
mindr e fr,ämmancl e för föredragshållar en, stämningen är ofta 
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·stei - alltnog, ·kontakten mellan talarestol och s·al bli·r stun
dom ej ,så stark, .som erfmdras för att kunna intre,ssera eUer, 
än mindre, övertyga och vinna det 1i dessa frågor ofta Olintres
serade, stundom ifienthga audit,o.riet. Fient'li.ghet, där den fin
nes i hopen, sm'ittar av sig ti11 grannarn1a, till massan, karlarna 
ä,ro unel er massans inflytande. 

Därför kunna icke föredra'gen vara tillfyllest, de böra 
kompl•eUe·ras med en annan, och rrnera förtl,olig typ av under 
visning, där varje officer har hand om den inst•l'uktionsavdel
ning, el en division eller p'luton, över vilken han direkt utövm· 
befäl. Vill man övertyga e n meningsmotståndare brukar man 
söka få honom på tu man hand. Detta idealfall skaH man 
söka närma sig så långt praktiska skäl det möjlig.göra. Det 
tränger .bättre till karlarnas hjärtan om .kretsen är lil l'H och 
förtroEg. 

"Undervisning" av delta ,slag bör tydligtvis icl"e hava 
samma karaktär som en l·ektion i vanl,iga slwlämnen. Nej , 
den bö·r hava karaktär av ett förtroTigt samspråk, där befäl
havaren sitter i k•retsen -av de sina, sina proj1mr och sitt under
befäl, Jör•k.Iarar och övertygar. 

Högläsning torde 'lämpligen ,Jmnna upptaga en betydande 
del av den till denna undervisning anslagna tiden. Officeren 
läs'er tjänlig, framfö·r aHt kr,igshistori·sk, liH,er•atur för S'itt folk, 
därtill anknytande lämpliga samspråk ooh T·elflektione.r. 

Det torde komma att vi,sa sig naturligt att an'Vända des·sa 
stunder äv•en till behandling av 'i den dagliga praktiken upp
dykand e fall berörande trupp ens uppträdande. Officeren be
höver framhålla en del gällande iföreskrift.er, ev. motrivera oC!l1. 
förtydli.ga dem, samt påpeka överträclandets risker. De t kan 
vara gemensamma glädjande ~eUer vräkiga händelser att sam
språka om. 

En avdelning eller en karl ha1r utmärkt sig - resultatet 
lllåste jämföras med andTa, 1måste utläggas och berömmas för 
att blirva tiH fuU nytta. Et~ t gott .r esultat bär inom sig ,en 'le
vande kralft till efterföljd, för står man e j att utnyttja de nna, 
så har resulta tet endast fullfölj t hälften av sin mi.ssion . 

En avdelning elle r karl har misskött sig -·förs eelsen och 
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dess konserkvenser måste framställas som varnande ex•e·mpel. 
En begången försedses allvarli·ga utnyttjande i fostrande rikt
ning kan kompensera .för.seelsens ogynnsam·ma verkningar. 

Under dessa lektioner torde man icke alltför strängt böra 
känna .s:ig :bunden innanför tjänstens råmärken. Allt ,s•om lm n 
verka fostrande och som kan tjäna •att knyta tillsammans h e
fäi 'Och trupp, 'hör hit. Det har 'hänt nå-got märkligt ute i 

vär·ld en, av vilket ofl'iceren ans.er att hans karla-r behöver f[1 

en riktig tolkning; sådant hör då upptagas, det gör anrä tt
Il!ingen Iitet lättare odh mer smal\Jig. Skötes det där av en 
intresserad och intellig.ent ofl'~cer, så :bö·ra dessa .stunder för 
ka.rlarna kunna bliva veckans roligaste J.ekti.ons•rimmar. 

"Kans·ke ha dock föredr·agen", citeraT i sin bok "FöTedrag 
fär värnpliktiga" d. v. kaptenen ' ' id Södermanlands r•eg. C. A. 
Bäcks.tröm ett uttalande av en ofl'iicerskamral, "sitt störstn 
värde däri att de på ett alldeles särski'lt sätt närma ofl'iceT och 
trupp tiH varandra, då dc här träfTa1s på mer neutral mar.k, 
då den elje st a-llestädes närvarande disciplinen ej behöver trädn 
så skarpt ·tiram . Säkerl är, att de värnpliktiga med kansk·e ofla 
omedveten tacksamhet och tillgi,venhet dragas till sin ofTicer, 
då de märka att han viH "göra någ·ot" för dera,s nytta och a ll
mänbi'ldning utom det obJi.gatoriska militära programm et. 
Fra-mmanandet av sådana ·känsl-or utgör enligt mi'lt .förmena n
de •en ·den bästa grund aH hygga vidar.e på". 

Denna ökaJde samhörighet,skänsla, som kan tänkas uppslå 
meNan föreläsare och åJhörare, är det viktigaste skäi·et för aH 
som ·regel rvarj.e officer i detta ämne skall handleda sin egen 
trupp. Ehuru naturligtvis .på grund av individuella föi,håHan
den avvikningar från denna allmänna reg•el kunna befinnas 
motiverade. "Den u,ppitfrån beordraide upprlysningstjänsten, u t
förd av ofl'icerare, som ofta voro helt och hå!.let olämpligra för 
denna tjänst, tj-änar tiH lärdom hur det icke bör skötas", •sade 
tyskarna. Uttalandet lämpar sig väl s.om en v·arning. 

"Den karakbärsdananlde unde·rvisningen" kräver tid. Ti d 
för föredmg har .redan föru't anslagits; nytt är kn11vet på t id 
för den undervisning, som hör ledas av resp. instr.~officerare. 
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Däritill synes ·en timme per vecka lagom att giva, såväl om
horid som i land.*) 

Tirden får i främsta Tummet tagas f.rån de alhnänhildande 
ämnena- här gäller det vapnets krigsberedsikap! Även med 
nu gällande uthi.ldningspr·ogram torde det icke vara alltför 
svårt artt med god vilja få det nya ämnet placerat (under 
J·ub~·ik "Rekrytundervi•sning" eHer "Modersmår.et"). 

Av yttersta vikt är att detta ytterlilgt ömtMi·ga ämne för
lärgges tiH ordinarie övningstid, e1j est är det l'i•sk för att åhö
rarna totalt stänga igen sig mot vad där bjudes. 

Ämnet är, förnt•om såsom ~··egelbundet återkommande un
dei'visningsämne, även förträfl'ligt ägnat ratt ombo·rd hava så
som ".reserv", en nyttig sys selsättning att tilJ.gpipa, när vädcr
lek:slförhållanden hindm planerade övningar roch gö.ra vistelse 
und·er däck önskvärd. Historis,k läsnJing är bestämt vida nytti
gar:e än planlös överläsning och förhör i Rckrytundervi·sning 
- vår vanli:ga r ·äddningsplanka i sådana 1situationeL Vad våi· 
fört.räffl·iga Rekrytundervisning hos oss har blivit miissbrukad! 

.Ämnet bör :hava ett namn. Det kunde tänkas att det finge Namn m. m. 

dö ljas unclter Rckryhmdervisningens vida kappa, 1nen bättre är 
säikerligen att det lräder fram i ljuset under eget namn. Så 
krä<ver det rstörre uppmärksamihet, så vinnas klarare linj er. 
Namnet "Histor,is·k läsning" har lancerats •och försökts. Nam-
net ".Sjölu1igshis toria" är bätlre, mer 1\'langfullt och talande. 

Namnel ".Sjökrigslhistmia" täcker icke al.H vad detta 
ämne skaH innehå l·la, men större d elen . Det m est adekvata 
namnet "Karaktärsdaning" är natU'r-lighcis omöjligt att an
vända. Det har i detta sammanhang iu1tresse att citera ett ul
dTag ur amerikanska armens "1norale"-instruktion: "Framför 
altlt tbö•r "morale"-ofl'iceren f-rån !början av s.itt arbete hålla or-

' ) P å sk eppsgossekå ren i KarlsJq·ona har med go t t resultat pl'övats 
:följancle ticlsiml•eln1ing: F ö r e el r a g (mililärt, JJ.is toJ'i sJ;t .o . s. v. ) för u1ela 
kåren c :a Ya r H :e cla~· . ''H i s t o e ·i .s k l J. s 11 i n g" under leLlning av resp. 
ro en gång per veck~. 

Tidskrift i Sjöviisende t. 
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det "m1oralre" i !bakgrunden . Man ställer .sig icke gynnsamt t ill 

någr a åtgärder, som förkunnas företag;na för att förb ä ttra ens 

anda . Dänför bör ve'rksaanheten vara käJll(l genom sina r esul 

tat, icke gen om s:itt namn. J u mindr~e ordet "moral c" använ

dels ·av "mora1·e" -officeren, dess störr·e i a•llmänhet framgången." 

Li,ksom i a'lla andra ämnen n1åste också undervisningen 

·i ämnet "Sjö·kr,igshistmia" planläg.g,a s för att bliva till r ätt 

nytta. Ämnet bör först i stora d rag uppdelas melJian de olika 

i sjömanskårens utb ildningsplan ingående kurserna och •sko

lorna, elje st rirske·rar man dU'bbel:läsning o.ch mins1kat intresse. 

Den officeT, som :lede·r und ervisning i de.tta ämne, bö·r natur 

ligtV:is IJ:ikaså, inom den ra m, sron1 ovan nämnd a centrala h e

stånnnelser· utstaka, uppgör a en ·ordnad plan för sin undervis

ning, så att d ess ol1ika m ·oment komma följdriktigt, ej huller 

om buHer. 
Det nya ämnet kr~ä~ver omsorger i frå1ga om anskaffand e 

av lämplig liUei·atur att användas vid G1ögläJsningen. För in

strukti<o nsofl'i cerarna bör f innas t'i.:Ugä:ngligt ett handbilbliotek, 

innehållande en samilin.g <lämpliga, framför allt histor'iS[{a, läse

böckeT. Det gä ll eT att let a fram vad vårt språk å detta områd e 

bar att bjuda på. En h el de l ,finnes, och Hera utmärkta a rb et,en 

av detta 'slag p1äga föra en gan ska undans.kymd och okänd till

v-am inom våra manskap slbilbliobek. sjökrigshistoriens om

råde är eme:ll e r ~id, som kunde vara att vänta , Jdent r epr esen

tent - den s j ökrigshis toria vi hava, är vanli gen ~eke skriven 

för gemene man. En bok, som vänt·a'r på s:in biHkomst, är en 

sjökrigshis torisk läsn ing för flottans manskap, inn ehållande 

framför a llt svensk , men även a l·lmän sjökrrigsrhistoria. Arbe

tet JJ1orde, för att snabbast komma ,j marknaden och bäst h åHa 

intresset vid makt, ulkamma succcsivt i ~en föl j d av smä,ITe d c

la<r, varje del behandlande vi,sst avsnitt av svenska cHer all 

männa sjökri.gshistorien. 

Ljusbilder. Askådningsmaterial skänker undervisningen ökat .intresse 

och värde. I överensstämmelse härmed kunna också ljusbi l

der, fasta och rörliga - greograf.iska bilder ÖVe'l' vårt lanel s 
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nabur och dess mest bemärkta pla tser samt över vårt lands 

näringsl'iv, historiska och militära bi•lder ~o. s. v. - verksamt 

.förhöja värdet av den undeTVining, det här gäller. TiJ.l mo

dern und ervisning höra anor dningar för att kunna när så he

hövs visa ljusbilder. Födräffl,iga pr.ojektionsappara'teT fö r un

derV'isningsänclaanål - ·avsedda för såvä~l fasta som Törlrig.a ibil

·der, 'samt anordningm för att kunna göra den Törl:iga bilelen 

stående under så 'lång tid, som bilelens földarande ]{an err

~ordra - kunna numer fås ä H en ganska rim lig kostnad. 

Bildförevi sni ngen bör 1 T·eg~l äga rum i -ett för deUa ~ändamål 

apterat Iektionsrum, vilket de olika instrukti·onsavdelningra,rna 

disponera i mån av /behov. På vardera stationen (kustflottan) 

bör finnas ett centralt bildarkiv tiJI de oEka undervisnings

ins:bitutionernas tjänst. Även för en modernt drirven ~·,e kryte

rings- och populariserin g.s~verksamhet kunde ett sådant 'bild

arkiv bliva ti'll en värdefrull hjälp. 

Vi ha va 1 :a l a~ t om propaganda i tal och i bi,Jder; propa- Självstudier. 

ganidan kan även t ~aga det sJu i vna ordet i sin tjänst. Frågan 

om ur:valet av mans.kapslbibhoteken äT tydligtvis Iångt ifrån 

bet:)ndelse1ös. "Noggrannt urval av böc'kerna i skepps-bibliote-

ket", ·h ette det i ·k·ejserlig tyska marinens RM II betPäffande 

FC: s åliggande i fråga ~om manstuk tens upprätthåHande, "är 

ett yHerli,ga'r'e m edel att upprätthåLla ren god anda inom besätt-

ningen , att höja in tresset Iför tjänsten i den kejserliga mari-

nen ocih för dc av fartygen an löpta hamnarna". 

Bilbli ~otelowerksamlh e ten bör !bedrivas efter moderna, posi

tiva linj er. Katalogrjse ringen skall vam sådan aH den f~·ämjar 

bilbli otekcl'S utnyttjande; på delta område syndas ofta. Vida

r e: bibliot~ekari en skall icke sil la med armarna i kors och vänta. 

på att kunderna skola behaga infinna sig. Han bör göra r re

'kla:m för s:ina varor, särskilt för dem, vi'l.ka 'han helst vill att 

de slwla gå åt, d. v. s. dc höckeT, som äro nyttigast. 

Böc1(ernas makt är stor, Lidningspres•scns är större . Tid

ningen f·år lättare spridning, den smyger sig b ehändigt in un

der publikens ögon- med eller mot dess vilja -, genom sitl 
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lätta innelhåltl verkar den bestickanide till läsning. En man
~kaps lidni-ng, verkande i rom1de, men samtidigt i fostrand e 
riktnin·g, kunde göra en högst 'betydelsefull insats. Tidningen 
m ås le tydligen ~vara kontrollerad - okontroUerade mi l i lär
tidningar äro ett oting, medföra i regel d1rekta vådor. 

I tidningen skuUe högre :be<f.ä,l1havare finna ett lämpligt 
språkrör ,för att kunna sprida sina ideer röranide ordning och 
anda. Goda resultat sk,ul,le i tidningen offentliggöras och de
batteras, så manande till efterföljd . Oarter skuHe gisslas och 
saHTiseras. Tidningen skulle utgöra en kommtmilmtionska 
nal, förmedlande nyheter och tjänsteskildringar, mellan til l 
skilda orter föPlagda förhand, så befordrande l<cåranda och sam
hörighe tskän~la. Slut ligen, och kanske förnämlig,ast, skulle i 
tidningens spaller lä'l11nas ,rikligt 1utrymme {ör kortare histo
riska ·och militära artiklar Yerkande i samma riktning som tid
ningens övriga innehåll: att upplbyg.ga och stärka krigsmanna
andan. Tidningens arbete skulle vara ~inställt på lång sikt -
den fal lande droppen förmår att urhålka ldippan, icke genast , 
m ·en i längden. 

Pwpag,andan måste komma dr·oppvis ·och ,den måste vara 
väl påklädd, e lj est bleve tidni•ngen vad den Jrmnför a ll t icl"" 
får vara, nämligen tråkig. Och det är som bekant icke nyttigt 
för en tidning;s. S'Pl:idning oCih inflytande.*) 

Andan inom nationen. 

Andan inom krigsmaklen är den Yildigaste av dc faktorer , 
s·om avgöra ett krigs utgång. l\Icn krigsmakten är j u en del 
av nationen och några murar kunna, särskill i länder, vilk:1 s 
försvarsväsende uppbyggts på den allmänna värnplikt ens 
grundval, ioke uppresas mellan befolkningens krigförande och 
desls 1icke k rigförande deL Nationens anda bl ir således även 
krigsmakt·ens. 

• ) rJrfarcn!1eLema från den efter oYa.nståencle linjer c!riYna, nu pa !1. 

årgangen ull\onnnan(~e skep psgos~c lid ~n ingrn ''BideYincl'', UJ'O n1yL'k C' L g}nn
sammf\. 
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En nödvändi·g förutsättnin,g för sl utlig framgång i krig 
är att hava ett i stort sett enigt folk :ba'kom krigsledningen. 
Att f öra krig med en nation, •SOm är inbördes splittrad och 
fienUi g mot lmigföri ngcn, är naburligl vis i längden omöjli gt. 
Tysidanels öde visade delta. Den .första förutsättningen för 
att få ~landets vilja igenom, dess ståndpunkt respekterad utan 
krig, är .likaså ett enigt folk hakom l~edningen, elt folk som är 
berett att i sista hand följa sina ledare till krig. 

Varför dominerar i nänarancle slund Frankrike i stä llet 
för England Europas politik? Där{ör att .franska nationen är , 
under trycket av sin smärta och sin skräck, i stort sett !Samlad, 
den är heredel att 'l11arschera, alt, om så erfordras, taga ett 
nytt krig. Engelska nationen ä r icke samlad, dess regering 
skuHe icke få den med sig i ett nytt krig. ·Vad var det som 
förvandlade den föraktade och förtrampade turken till en högt 
aktad och ·inflytelseri·k m .edlem av Laus,annekonf.el'ensen? 
Ingal unda någon s~ärskilt utmäTkt teknisk utnustning eller m i
litär utbildning, ulan nationens samling och enighet. Hur fick 
Finland, trots S·ina väsentligt underlägsna mi'lil.ära resurser, 
sitt överlag över Sverige i Alandsfrågan'? Därigenom att den 
finska nationen var, åtminstone i den frågan, lillräcldigt sam
lad f ör att event. i sista hand låta det .gå till krig - S'venska 
nati·onen var det ·icke, ooh därför gick den praktiskt dömande 
domstolens u t slag oss emot. 

Nationens anda - dess' enighet lming fosterlandels ide, 
cle1ss underordnand e under den ansvariga ledningens vilja, dess 
moraliska hälsa - är elen grundval, på vi'lken krigsmaldens 
effektivitet skall uppbyggas. Vacklar den grundvalen, då är 
även den längst drivna fulländning i fråga om krigsmaskine
r,iet, dess tekniska utrustning och metoderna för dess använd
nin,g, till ingen nyl'ta. Detta ä r et't 'faktum , som mililäwrna 
ständigt böra hålla för ö.gonen. Men in:sikten om frågans vi
tala betydelse för 'försvarets efiekti,vitet är ju tyvärr icke det
samma som möjli,gheten för försvar-ets må:ls·män att, hur god 
vi'lj an än må vara, på densamma kunna utöva väsentligare in
flyta nde. 
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Nationens anda är visserligen i huvudsak en produkt a \ 

.fakboTer - etnografiska, histori·ska, politiska, .sociala o. s. v ., 

- vilka, åtminstone för närmast överskådlig tidrymd, kunna 
belraktas som permanent!U. Men lika väl som indi.videns k a

raktär, trots en ursprungiig inställning, är påverkbar genom 
uppfostran, lika väl är detta fallet med nationens. 

Nationens fostran äger förnämligast rum i det aHmänna 

sk·o•lväsendets läroanstalter. Här ges det gynnsammaste ti ll
fället att påverka natione ns anda -hur oändli-gt viktigt är del 

icke att landets Iärarcl<årer äro genomträngda av sin plikt m ol 
denna höga nationella uppgi.ft! I skolorna S·kall grund ~ n !•äg

gas till landets moralisl<a krigs·beredskap. Det är ett känt om
döme att "det var de tyska folkskole,lärarna, som vunno 1870 
- 71 års krig" - de hade i den tyska ungdomen jngjutit d en 

för.ståelse för nationella :må,], den disciplin, den mora'l, som 
kriget visade sig kräva. Det var OC'kså åt skollärarna, som den 
tyska "Flotten-Verein" - en förening av vars arbetsintensitet 

och arrbetsm•etoder vår motsvarande sainrinanslu t ni ng torde 
hava en god del att läm - ägnade kanske sitt stöTsta intresse ; 
genom att .inbjuda dem att !besöka örlogsstationer och sjöstyr
kor gavs ofrieerskåren ett naturli,gt tillfäl\l•e att 'l<nyta en högst 

viktig kontakt med det civila skolväsendets målsmän. 
Skolorna äro viktiga stenar i försva rsbyggnaden och bliva 

det naturligtvis än mer om dit för!.ägges den "förberedand e 
militärutbildningen" - ä ven innefattande systematisk nati o
nell pr•opaganda - vilken nu är under införande i floera lä n 

der, t . ex. i Fran'krike och Ryssland, och som inom millitära 
kl"ctsar världen runt efter krig•et bli vit f.ö•remål för l i v.Iigt in 
tresse. Den .för.ber cdand·e mili'tä•ra utbildningen kan, såsom i 

Frankrike under övergångst iden, oförläggas till den på gott och 
ont mycket motlag.liga period·en m ellian utträdet ur skolåldern 

och inträdet i värn1)liktsåldern .. 
Den nationel-la fostmns höjdpunkt stkall betecknas UY 

värnpliktstiden. Krigsmakten skall vara llanclets !högskola fö r 

nationell fostran; krigsmaktens fasta personal skal'! vara lan
dets J11ationella salt. Genom krirgsmakten passerar större de
len av landets manliga befnlkning; här haor ofl'ic·erskåren sitt 
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stora •ti ll fälle att genomsyra nabion•en med moralisk krigsbe

r edskap. Försummar officerskåren sin trupps karakbärsfost

r an , så försummar d·en sin vHdiga,st·e uppgift. 
Y.ärnpliiktstjänsten kan verlm i dålig i stäl'let för i god 

r iktning. Den värnpliktige kan lämna tjänsten med miss

a ktning ·ell er hat mot försvarsväsendet och den nationella ide, 
som detta repres·enterar. Upperibarligen medför ett mera ut

br ett sådant förhållande för l·andets .försvarsberedskap, sett 
från en djup are synpunkt, allvariliga vådor. Det finns en vik

t ig synpunkt, som en befälhavare aldrig får glömma: att hans 
unde1'lydande trivas i sin tjänst, äro ·intress·erade av densam

m a. Den synptmkten kan behöva tillfälli·gt suspenderas, den 
kan få vika för skäl, men den måste 'alltid 'Vara med, den får 
ic•ke glömmas eller nonchaleras. Detta föm1tsätter ic'ke oJde
m ighet, utan snara~· e molsatsen: för en. hård och krävande 

t j än st {år den värnpliktige respekt, tför en slapp odh lättjefiull 
tj än st får han missaktning. Värnpl'iktstidens förkortande till 
en utsträckning, som gör att de värnplli•ldiga måste helt ute

stängras .från aHa ·något så när kva'lificerade befattningar, med
fö r , ä·ven från den synpunOd sett, som här anlagts, vådor. Det 

f inns skäl som tala föT att, som vi numer 1 viielsträckt mått 
gö·ra, utnyttja de värnpliktig·e som handräckning åt stamman
s'kapet, för att så ·kunna drirva dettas utbildning mer intensivt, 

men ser man problemet på längre s.ikt uppresa sig dock starim 
betänkligheter mot ett sådant system. Det finnes 'föga tvivel 
om att icke vår värnpllikt, som vi nu ofta utnyttja d ensamma, 
med ·ett par vedmr t i Il allmän militär utbildning och r esten 

av tiden till'l handräckningstjänst, är i hög grad ägnad att föT
stöiia f!.ottans sympatier ute i landet, och s·ärskilt bland kust

befolkningen, d. v. s. det ·befolkningslager, s·om \borde vara den 
viktigaste re:kryteringskä•llan för våra Slkeppsgosse- och sj ö

manskårer. 
Försvm··et skall göras "populrärt", skall göras till "en hela 

nationens egendom". Uttrycken äro til'l lleda omtuggade under 

Vår ändlösa •fö•rS'V'arsdebatt. De t är icke aH undra på att d e 
förlorat en del av sin goda klang inför militära öron, särskilt 
som de ofta använts för att söka locka :försvarsvännerna in 
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på en byteshandel, där de militära intressena skulle få sitta 
emellan. Men ändå - de hava mycket i sig. Ett populär t 
fönvar innebär ·ett betydande tHiskott i värnlkraft, ett impo
pulärt försvar motsatsen. Synpunkten är en av dem, som icke 
få aä<m'nas ur sikte. 

I U. S. A. strävar elen milit<ära ledningen ·efter att knyta 
föribinclelseT med civila, inflytelserika !kretsar, ofiicemre cl~ ri 

geras att gå in i· föreninga'r, till deltagande i möten o. s. Y. 

Även på närmare håll torde man kunna spåra elylika målmed
vetna strävanden. - Här kan icke ~ifrågakomma ett vidare 
ingående p å detta viktiga ämne, endast ett framhållande a \ 
dess vi k t. 

En av vägarna till sjöförsvarets popularitet 1går genom 
upplysningsv•erksamhet. Det kan icke v1ara rpopulärl, som icke 
är •känt. Sjöförsvaret - dess insats i vår historia, dess lh·, 
dess Jnöjhgheter - är j u tyvärr mycket .l1itet känt i vårt land 
och stå vi Ii clelba avseende i en väsentligt sämre ställning ä n 
armen. Flera skål samverka härtill: majoriteten av f·olkel 
har föga ·eller intet tiHfäll e all s·e något Lloltans fartyg, våra 
övningar äga i Tc•gel rum till sjöss, ur sikte för c!ivilbefoH-.
ningen, ·värThpliktskontingcnten är väsentligt mindre än ar
mens. Flottan är våda mer än armen i !behov av en energisk 
upplysningsverksamhet. Men en sådan upplysningsverksam
hel måst·e hava organisation, mås:t.e hava ledning, !icke minst 
där.för att den är så ömtålig, kräver så mycket omdöme vid 
utövandet. A1'men har en mycket stark upplysningsorgani
sahon natur.ligt given i sin genemlstalb med förgr eningaT, 
sträckande s.i>g över hela :landet. Icke så flottan. 

På upplysningsverksamhetens område kunna vi hava myc
ket att lära av amerikanarna, särskilt i ofråg,a om den ända
målsenliga avvägningen mellan bilder och text. Vi slösa med 
många och t·orra ord och sitTror, ·ameriikanen slösar med bilder. 
Han resonemr praktiskt: de många övertygande o rd en . vore 
nog hl'a - .bara .man ,f,inge några som läste dem eller som 
komme för att höra dem! När så icke är fallet, .lägg då huvud
vikten på bilderna, viHw fånga intresset, låt bilderna tjänst-
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.,öra som "rinsockringen" kring en kort, men utvald t ex t. Sär
o 
skilt när det gäller de breda lagren kunna !bilder göm bättre 
propaganda än de klokasle ord . "Förevisning av sjön11ilitära 
·ljusbilder " drar bättre än "Sjömilitärt föredrag". Och mot
svaTande 'På det tryelda ordels område. I vissa stridsfall kan 
det JäUa :artilleriet vara mer effektivt än det sYåra. 

Om upplysningsverk samheten är vikllig i fred, S'Om elt 
m edel tiU nationens moraliska krigsberedskap, så är den mång
drubbelt vi·ktigare vid krigsulb r·ott och under krig. Om upp
Jysningsyerksamheten är öm lålig odh kräver ledning i fr ed, så 
gäller detta i mångdubbel m å tto i krig. Sä·kerligen är de t till 
gagn för lujgföringen om denna verksamhet r edan i fred för
beretts med samma grundlighet, som kommit rent militära 
m obiliseringsfrågor av motsvarande vikt till del. 

Med denna ömtåliga {råga om upplysnings·arbetet inom 
landet sammanhänger intim l en ännu ömtåligare : propagan
dan i det neutrala utlande t och i fiendelandet. Den hör till 
de ljusskygga företeels ernas område. Att dess hisloriska be
handling alltid torde komma att bliYa mager, giYer sålunda 
al ls icke något ut,slag p å dess \'ikt. 

Ett par krigsex·empel, som äro ägnade att belysa de for
meT, vilka IHopagandan inom fiendelandet km laga, 'liksom 
också dess resultat: Tirpitz klagar ,j sina "E rinner ungen" på 
flera ställen över svårigheten att få den vii j csva·ge, oduglige 
Belhman-Hollweg avlag snacl . Kej saren, som drömde om en 
"förs,on.ingsfrecl", 'hade rtagil starkt intryck av den engelsk
franska pT·essens ideligt å terkommande 'berömmande ullalan
den om fi-endens rliks'lmnslcr: FölJe B.-H., då !betydde det seger 
för en rikt111ing, med vilken de allierade aldrig kunde tänka 
på att ge sig till Lals! 

Ett annat exempel: Vid HHS åTS andra, ·och utslagsgi
vande, revolt i Wilhelmshafen spelade de rykten, som sprid
des i staden om revolutionära t endenser även på fi end·es,idan, 
en synnerligen viktig roll: de engelsika fartygen skulle hava 
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hiss,at röda fl aggan, i fr anska armen skulle hava bildats sol

datråd. ' Villh elmshafen gick 'helt upp i tanken p å en de r e

voluti onäras linternationella förbrödring. Uppva knandet -

eft er kejs,arens abdi'kation och sedan r evolutionen väl var el l 

fu llhorda t faktum -blev högs t smärtsam t. - Det tord e vara 

s tällt utom tvi!V·el a tt vi i dessa bägge fall sett r es ulta ten av en 

o rganiserad ententepr·opaganda, offensiver i ententens utom

o rdentligt skic'kJi.gt förda propagandakrig. 

De blanka vapnens tid är !föllbi. Propagand an h ar i vår t 

- k ommunil< a ti<onernas, radiotel.egrafiens, tidningspressen s 

- å rhundrade upphävt sig till ett visserli gen föga sympatiskt, 

men icU<-e desto mind r e särdeles betydels.e'fullt m edel i Ju,ig

föringens tjänst. Den krigföringsformen riktar sig direkt in 

dit, där 'krigets öde avgöres: nation·ens moral, utan att gå om

väg.en via vapn en. 
G. Wahlström. 
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Flygvapnets verkan mot örlogsfartygo 

Vid ett ny tt vapens framträdande h ava så gott som alltid 

två motsatta ås~lder .gj ort sig gäLlande. Den ena, som velat 

Ullskriva det nya vapnet en sådan effektivitet, att a lla andra 

vapen ställas i skuggan, den andra, s·om velat i mer eller 

mindT·e grad rfr å nkänna detsamma någon större betydelse. Så 

var fallet vid ranun ens, torpedens, minans och und ervattens

båtsvapnets tillkomst och med flygv apnets framträdand.e är 

diskussionen åter i full gång. F lygplan, utru stade m ed tunga 

bomber ·eHer m ed torpeder, menar man, :kunna på ett fåtal 

minuter oskadHggöra äv en de motståndskra ftigmte s'lagfartyg 

och vad tjänar det då till abt lägga n er stora ~ummor på dylika 

.fartyg, då de i varje fall bli·va ett lätt byte .för det nya vapnet. 

Resonnem anget är, som sagt, icke nyt:t, det ä r vål känt senast 

sedan striden u-båten kontra artill er~fartyget. 

För a lt pr-öva verkan a1v flygvapn.et mot fartyg h ava, som 

känt är, särskilt i Amerika och England, försök blivit utförda 

bl. a. m ed kastni ng av bomber mot örlogsfartyg av olika S'lag . 

Att en ]1addning med nutidens kraftiga sprängälll1 ne kan ås tad

l<!omma en förstörande verkan mot s·nart sagt vli lken materiel 

som h elst h·ehöver icke utr·önas genom försö'k, ty denna v·erkan 

kan i stort sett på Iförh and heräkna's ,m ed kännedom om 

sprängämnets egenskaper och det sätt, varpå detsamma bTingas 

ti,U krevad i eller vid målet. Det är därvid l~kgiltigt om spräng

laddningen ifråga är .s'kj,uten fr,ån en kanon, innes.luten 'i en 

torped, mina eller flygbomb. Kan en sprängladdning av viss 

·beskaff.enhet ·och apterad ti en rnygbomb, som bringas till kre

Vad i eller invid e tt fartyg , s•ä nka detta senare, så kan natur-



-332-

ligtvis även varje sprängladdning av smnma slag oclh storlek 

åstadkomma likadan verkan, oberoende av det sätt, på viikel 

sprängladdningen förts till målet. 

Problemet bliver därför i första hand att undersöka, hu 

ruvida det genom de utförda försöken ·e'ller på annåt sätt kan 

på'"isas, att flygplan äro bättre i stånd än övriga stridsmedel 

till sj ö ss, att i eller invid målet placera sprängladdningar av 

sådan kraft, att rmålet därigenom Jörstöres . 

Etl studium av de u tomlands utförda ,försöken med bomb

kastning från f,lygplan mot ·Örlogsfartyg giva åtminst.one a y 

vad SOll11 ofiicielH blivit känt idke någon ledning härför, enä r 

desamma icke kunnat utföras under tillräckligt stridsmässiga 

förhållanden. Man må därför - såsom ·ä ven framhållits a y 

bl. a . den amertikanska granskningskommissionen - akLa sig 

att draga exakta s1u tledningar beträfl'andc tflygovaJpncts för

måga alt träfra örlogsfartyg, då försöken icke utförts under 

sådana 'bctingels.cr, som rråda uneler kri,gsrförhåHanden. 

Om så.!tmda hittills utförd 'bombl<'astningS~för.sök icke 

lämna svar på huvudfrågan, är därmed ingalunda sagt att för 

sök·en icke Ii och för s•ig äro av värde för oss för erhållande 

av andra viktiga upplysningar mn flygvapn ets e!Iektivitet genl 

emot ö rlogsfartyg. Försöken •uLomlands hö11a därför av os s 

ingående studeras, särskilt med hänsyn till att vi - åtmin

stone 1för närvarande - icke anse oss ha råd att vidkännas 

de stora kostnader, som försök av dylik art onekligen kräva . 

De bombkastningsJörsök från flygplan, som u~förts i Ame

rika hiuvuldsakligen mot till staterna enligt fr,edstrarldaten i 

Versai.Jles 1919 överlämnade tyska örlogsfartyg äro måhända 

de mest intressanta. Den utländska facl\lpressen (P. U. S. N. 

I. ; N. M. R.; S. A.; R. M.; D. T. f. S.; N. T. 1f. S.; m. fl. inne

hålla utförliga upplysningar härom) har ägnat desamma stor 

uppmärksamhet; ävenså 'har i o11'ka länders da,gspress de:ssa 

försök lelt till mer eller mindr·e värdefillila diskussioner. n· t 
Lorde därför vara onödi~t att för denna tidskrifts läsare in.gå 

i detaljerad skildring av 'l.tcsamma, varför här endast lämna s 

ett tabellariskt sammandrag av de resultat, som vid några av 

de utförda försöken uppnåtts. 
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Försöken utfördes undertför flygarna mycket gynnsamm a 

förhåll'anden. Så'l und a fin go inga motåtgärder vidtagas mot 

de på förhand om målets läge väl oräenterade saiJ11t på låg hö jd 

och i regel vid anfallet ['akt mot vind framgå•ende 'flygplanen, 

varjäm te med 1undantag ·av i ett enda fall målet var stillalig

gande. Observeras må även det jämförelsevis ringa avstånd et 

mellan startplatsen och den plats, däT målet befann s~.g, var i

g.enom det .blev m öjligt för flygplanen .att ·även med ett mindr e 

bränsleförråd und·er lång tid uppehålla sig över målet. 

Den am.erikanska kommissi·onen, bestående .av sjö- och 

arnH~ofiricerare, s·om tillsattes för granskning av de uppnådda 

r·esultaten, ha i sitt avgivna betänkande bl. a. påpekat, huru 

som de utförda försöken visat, .att huruväl flygplanen liksom 

u-båtarna förviss o förökat de faror, som ett slagskepp är ut

satt för, så komma dock de stora fartygen att allt fortfaran de 

förbliva nationens huvudförsvar till sJöss. :Detta uttalande 

från vid tförsöken närvarande fackmän är givetvis av allra 

störs ta intresse. 
Vad som eme!J.ertid ur försöken med stor grad av till.för

li tlighet kan 'inhämtas är den er.fm·derliga storleken av bom

Iber för uppnående av eff·ektiv verl<can mot örlogs.fartyg av olika 

sla•g. Ur .försöken framgå nämligen, att bomberna icke !bör a 

und.erskrida följanide vikter: 

Vid kastning mot 

U-båt ..................... 1 

Jagare ........... .. ... . 

Lätt kryssare ........... . 

slagfartyg ......... . 

Bombens minimivikt 
i kg. 

so a 75 

JOO å 150 

250 å 300 

5oo a 750 

Härav 1framgår att mot fartygsmål böra överhuvudtagel 

]~ omber av mindre v·ikt än 50 kg. icke ifrågakomma och denna 

vikt är t. o. m. i ·a1lra minsta Jaget. Mot av pansardäck skyd

dade fartyg är som synes minimivikten 250 kg. •och därest 

cll'ektiv verl<an skall uppnås mot starkt pansrade och mot-
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ståndskraftiga fartyg måste bombens vik t uppgå åtminst-on e 

till 500 l<g. 
Med stor bombvi•kt följer emellertid, att anta·let bomber, 

som på en gång kan medföras av e tt flygplan bliveT ringa. 

Enär .även under gynnsamma förhållanden n ågon större trä!T

p roc·ent 1icke kan påräknas är det där1för nöclväncl~gt att bomb

fl y.gplan en göms så bärkra:ftiga som möjligt ävensom att i 

ett och samma anfall ett stort ·antal flygplan deltaga. I annat 

fa ll torde det vara lön löst att unel er stridsmäss,iga förhållanden 

pår äkna något resultat. Den bestämda slutsatsen av de :ut

förda J<,an äV1en chagas, 'att lbombföra:nde ,f.lygplan mås'te 

'hava stor akitonsracJi.e, så atJI:, dc äro i stånd att uneler 

j ämförels•evis lång tid kunna ope•rera· utan att behöva för

nya sitt bränslefönåd. FJygplan, avsedda aH med bom

ber åstadkomma elf.ektiv skada mot örlogsfartyg måste 

dä,rför konstrll'eras ICfter betydligt s:tön'e mått än dem, 

som av·ses: för ren luf.tstTid - jaktplan - eUer heva,k

ning ·och spaning - bevakningsplan - , detta desto mer s·om 

örlo.gsfartygen - åtminstone de större - med all sannolikhet 

wom ma att genom härför lämpliga anordningar göras allt mer 

m oltståndskralfbi.ga mot bombanfall .från luften. Sålunda har 

p å sen are tid luarv 'framsbäJlts på ökandet av det horisontala 

pansarskyddet för att få bättre skydel mot luftbomber. Ävenså 

har :framhållits de't ökade värdet av kanontorn, i möjligaste 

gTad "·gastäta" oclh i v ilka luften kan .renas och förnyas på 

s:ätt liknande dem, som användes ombord i undervattensbåtar, 

på det att under strid såväl mot far.tyg som ;flygare kanonhe

t jläruingarna må kunna med relativ komfo.rt och !•ugn betjäna 

sina kanoner. 
T·orpcdflygvapnel kan nu ans·cs hava lämnat exlJerimcnt

stadiet. Dc försök med torpedskjutning från flygpJ.an, som 

ägt rum, hava såvitt det av facklitteraturen kan bedömas, i 

stort sett utförts under förhållanden lil<:nande dem, varunder 

bomb-kastning ägt rum. Torpedflygplanet måste emellertid, 

som bekant, gå ned till låg höjd över vattenytan - 10 meter 

eller än lägre - och därefter noggrannt styra horis·ontal kurs 

i viss riktning !före tm·pedens avfyrande. Svårigheten härvlid 
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är att r ätt beräkna fl ygplan ets kurs med hän syn till målel s 

kurs och farl m. fl. på torp edens inriktning inverkande fa k

tmer. V1id fl ygp lan ets n edgång till nyssnämnda för torped

anfallets utförande erforderliga låga höjd torde utsikterna all 

effektivt 1beskju ta detsamma m ed fartygsartilleni vi•sserli gen 

vara små, m en unde r det torpedflygplanet därefter f.ram går 

på konstal1't och låg höjd för torpedens inriktande, kommer 

sannolikt eH för flygpl anet avsevärt svaghetsmoment att i n

tr·äffa, i det att detsamma därunder k an beskjutas icke blott 

av Ju ftartilleri, u t an även a v far tygens flacl<1ban eartillcri . Den 

arbillcri shska .uppmärkiSamhelcn är redan riktad på deVL a 

förhållande, för vi lket ändamål lyckad e kon strukti oner utfört s 

bl. a. m ed brandrör, så .känsliga att de lfö.rmå bringa proj ek 

tilen ti ll ögonb lickli·g krevad Yid den ytterst ring.a retardation 

i pro j ektilr.örcl sen, som uppstår då proj.ektiJ.en träffar en flyg

båts,vinge ·eller överhuvudtaget Yi lken del av f,Jygplan et som 

helst eller i vattnet. 
Nut~da störr.e örlogsfartygs ö:kade mot•ståndskraft mot u n

derva'ltcnsträ(Tar nödvändiggöra bl. a. ökad kraft å torpedens 

sprängladdning. Dettia har som b ekant lett till ökad torpcd

kaliber och därmed ·Ökad vikt å torpeden. Att detta krav även 

.bör ställas på de torpeder, som skjutas från flygplan tordL 

vara uppenbart. Liksom å bombplanen måste därför å tor 

pedplanen stora fordringar ställas på fl ygplanens bäd;;,raft. 

Ehuru riktigheten •av följande av en fransk •författare ny

ligen gjorda uttalande icke kan bestridas, nämligen att "enär 

man v.id hittills ntf·örda försök m ed torpedskjutnin g och bomh

kastn,ing från ,flygmaskiner ej kunnat samtidigt öva anfall 

och försvar, har man ännu ej kunnat bilda sig någon slutgiltig 

åsikt angående effekten av dylika anfall", så är det tydligt, aU , 

om för<Svararcn saknar str idsmedel f.ör Uygplanen s bekäm

pande, de utförda för soken hava åd1agalagt möjligh.eten fö r 

fly.gplanen att medelst bomber och torpeder n edkämpa även dc 

största örlogsfartyg. 
Sjöstridskraft.crnas behov av försvar mot flyganfall mås le 

därför tillgodoses. Det effekt ivaste 1för svaret li gger o tvivelalk

tigt i Eligången på luftstridsknafler å tfönsvarssidan, m en da 
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dylika icke und er a lla omstä ndighe ter kunna påräknas, är det 

nödvändigt aH ~ivc n fartygen själva kunna upptaga striden 

mot anfallande flygplan. Luftvärnsartilleri å fartyg ä r därför 

ett ,oavvi sli g t behov. Denna gren av fartygsar tilleri et har ocl<

så under senare tid ägn ats ett alltmer framträdande intresse, 

såväl m ed avseend e på matericlcn1s tekniska utförande som 

betr:äfl'and e lämpliga skjulmetoder och härför erforderlig in

strumentering. 

D et t orde förvisso vara vanskligt att söka skåda in i huru 

förhåll land ena s•l<ol a utveckla sig i ett framtida s jökrig. Men 

av allt all döma k omma st riderna m ellan luft- och sjöstrids

kralfter aH bliva av avsevärd, k anske av.görancle betydelse. 

Luftstricl s:medlen och anbiluftstridsmecllen ·äro därför båda av 

vitJal bclyclclse i sj ökriget. Underlägsenhet i endera av dessa 

stridsmedel kan m öjligen rupphjälpas genom tryggad överläg

senhet med avseende på det andra, men underlägsenlwt i båda 

des·sa slag av stridsmedel, kan endas•t hava en påföljd. 

Det •ä r därför att heklaga, att här ifrågruva.rande stridsme

del så f öga omhuldats hos oss. Atl så hit-tills varit fallet m å i 

viss m ån vara förklarligt, men att detta Nll stånd skall få fort

·fam, 1är däremot oförklarli g t. Försvarsr,evis•ionens förs.lag be

träffand e flyg vapnets detaljer är vi sser ligen till stor del dolt 

uneler h emli.ghetens släm:pe!, m en av många t.eck en a tt döma, 

bl. a. m arinmyndigheternas yttrande, att i nämnda förslag 

icl<•e alls uppta.gils vissa fö•r marin,cn särskilt värdefulla typer 

av flygJpl an :framgår, a~tt hehovet icke blivit tillgodosett varken 

av 1bomtlflygplan eller torpedflygplan för marinen, om ens 

något dylikt plan medtagils. Även .fartygens an'ti luftstridsme

del synas ej ha bliYit vederbö rlige n tillgodosedda. 

Det förslag beträffande sjöstrids'kmfiterna tillhörande flyg

vapen och fartygens försva r mot flyganfall, som revisionens 

plan innebär, synes clärJör stå i föga öv.ercnsstämmelse med 

fl.ottans uppgi f·t att bilda landets första för svarsl•injc och med 

r evisionens med rätta gjorda uttaland e "aH flottan omedelbart 

vid kdgsutbrolt s·lwll vara beredd alt upptaga sin verksamhet" . 

Arthur urnberg. 

Tid skrift i Sjöviise11dct. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meclcl elade frän Marinstabens Utrik·esavde lning. 

(April ocill maj 1924 .) 

Danmark. 

Uneler tiden 12-26 mars 'företogo u-båtarna större övningar särsk ilJ 
torpeclskjutning, gnist oc.h signalerin,g. 

För t'isk·e·ts skydel u t rustas: "Fylla" och "Islands' Falk" för lsJan ti 
oCih Grö.nland, "Beskytteron" för Färöarna ooll "tOiana" för hemfarvattn en . 

Kryssarna "H.ci.mclal" och "Gejs·cr" slzola rustas som skolfmtyg. I 
oktober skola d e tillammans mccl .kryssaren "Niels JL18l", som nu av•sluta t 
sin första utlandsresa, 1bi'Jcla ·en öv,ndngscskader. I denna ](Omma dessuto m 
9 'torpoo.JY1ltar att ing·å. (.M. H., april 1924. ) 

England. 

Flottans per.wnal utg·ör•es f. n. av 09,100 man. ökning erforclras m ed 
3,200 man 1för nya f:art~· g , ,men av dess a skola ·endast 1,400 nyanstäJl.a , 
uneler det att resten •s:lmll utfyllas genom att min,ska en clel fartygs frecls

besäbtnin.gar. 
' "lille Hoyal 1\Irurin es" , som för e krigd haclc •en s tyl"l' a .av 18,400 m all. 

skola nu re.cluoe.r'as till 9 ,9-''0 man. (N. i\I. FL , J9 mars 1924. ) 

"The Hesene Fl ee t" •skaH företa ,ga övni'n1gm unel er liclon 10 juli-21 
augu sti oc1\1 skall däruneler deltag a i d en stora Hottrevy, •som kommer al l 
äga rum vid Sp.il.ll oad d en 26 juli. 

Följ and e farty,g av cl cmn a flotta s~kola rusbas: Cent mion , flaggsk epp 
me el 3/5 b e,sättnin g; \Vo ohvi cll, som clep1lf>aTtyg m e el 3/ 5 b esältn ing; se:; 
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nottiljledarc och 48 jagare mecl V5 eLdarperso nal och 3/ 5 övrig b·esättning, 
samt 35 minsvep'Gre med fuH la liga besäLlnin,gar. 

(N. M. R, 2 april 1924.) 

En ny u-l1 åt 11ar lagts pil stapel i Ghavham. För de·t löpanclc bud
se tår·e t är en summa av f 237,860 beviljml för densamma. Man tror att 
deDna bllt skall bliYa linnu stöne än XI, som nyHge.n blivit färdigbyggd 
v:d iS1amma vaTv. (N. M. R, 2 april 192ft.) 

Po·t"tsmoutll kommer att bliva "a homc from home" för officerare 
Uvhörande ''tJ·t·e Royal Canactian Nav~y"- och inföcWa offricerare från andra 
Dominions - smn tillfälligt .tjänstgöra i engelska ·flottan. Ana sådana 
offic erare l'ommcncleraiS till tjänstgöring vid "H. N. Banac.Jz·s" i PoTts
rnoutlh, då clc icke äro avscdcln för tjänstgöring annoPstäcl•es . Anledningen 
Lill de·l·ta a>~Tangemang är Lien, att Canada önskar att des·s sjöofficc·mre 
,.!w la •a·lJsorbem elen ml'Cla , som Ti:\.cler inom •engel•Eil\a ,f Jo [,t an. Man vet 
nämHgen att om dc.ssH office•a.r'e ,finge vistas VEH'h•älst cle ville, sJmlle 
må1J,ga ·föeedmga Lonelon ,framför nllgon örlogsstation ·OCill i s·å Ifall skuLle 
man 'icke clr.aga största n)ttan av deras v·isDe.lsc i England. tOe få därför 
tjänstgöra i Jmrad\:erna Ollh leva sig in i flottans atmosfär tills de väl 
vant !S.i,g v iti den,samma. (H. 'l' ., 11 apTil 1924.) 

I samband mecl förs kjul.nin,gen av de.n rustade flottans tyngdpunkt 
till 'iVIeclelilavct komma starka luftstridskrafter att stationeras dl1.rstäcles . 
F lygclepåfart~·gen "J-Termes" oclll "E·ag,le'' skola ,förmggas di.t. 

(M. R, 3 :e l1ä:ft 1924.) 

Sl.agskcppet ''Royal O a k" Ilar nu blivit försett m cLI "bulge~s". [)är
med äro sarnJt.J.iga 1all'tyg av ·l1cnnos klHss utrustade mecl detta skyeld mot 
unclQrvaUcn·scxplosioner. i\Jan •t1ar myck et k!anclrat aunirabitet e t för att 
cle t 'icke lät änclra ritningen till dessa :fartyg, s1l att "buJ.g"~skydtlet an
bragtes invänc!:ig'l. Värdet av ·cl eUa s•k}dc! var viss·erli g·c,n. ännu ic:ke h evisa.t 
clä r itningarna till d essa 1far.ty g upp,c; joedes, men m}c.li. e t HcHgt uneler kei
g•et blev d olla l1öj•t öv·cr var,j e tviYel •Odl vicl d enna ti-cl stoclo alla d e ifråga
var&nclc Ja•r,tygcn på stapeln. An·letlningcn Ull .att äncleing 'iC·ke vietto gs 
med clcm , ·sås om s·eclenne1·a ·s'k eclu e .mccl Ho od, vm' s·annoldkt d en , att amira
li~etet v·ar 'angelä,s.et att fä fart)·gcn färdiga •s·ä fort som möjJ'.gt, till följr! 
av E.nglancls vicl denna tic! rin ga öv erläg.sen.!Jet över T~y sklancl bcträffamle 
slags•kcpp, och att varj e avvik else fl'ån elen ursprungli ga J'i ltni·n,gen skulle 
fönorsaka en avsevärd fö rl(lröjninlg . (N. iVl. H. , 2 a]Wil J924. ) 

Som förh ä lla nd ena nu äro är .flottan i hemfarva ttn en be t.räff&ncle 
'luftstri clskraftc t· ,J, c lt bcro cm lc av ' 'Hoyal Air F orce '' lHtSC I' i Lce-on-t11 e-



Solent och Lcuci1 Dl3. i norrc. .Skot,l·c.nrl. Något över llunllra maslziner· ilr o 
Yis•scrligen aY:seclcla föt' densamma, m en ännu är enelast ett av lfl~·gclep ~

t'arityg·en officiellt tilldelat ,fly·gmaskin er, nämligen " P egasus", som nyligen 

a v gått till Singapore. 
Intet av cle övriga fl~ygdepål'arty,gen är försett m ed några flygmaski 

n er, utom "Ar,gus" som dock s~ynes Yara att ans0 som en tender ti ll 
Leuchars. Då "Oouragcous" och "Glor•ious" blivit omändrad e, äcger flottan 
1\tta fylgclepåf•artJ·g·, vilka till:sammans ·lmnna omboreltaga·s nära ;,oo flyg
plan av oHka typer. i.VlecleH1a;Ysflo'ltan är f . n. elen enda som 1har s ig fl}' g

J,mf·ter tmcl elade. Att bygga flygd epåfart~yg och hålla clem i tjänst m ed 
tomma lHmgarer anser man yara ungefär •S·aunma ·sak .so m att säncla s l a~·

skepp ·på 0xpecl ilion uLan kanoner. Det ena Umn lika JäU som det andra 
anskaffas ·vi d krigstil!.fälle, m\en Ll·etta är iclze elen förbcrecl els•e i J'r·eds.ti LI 

för kriget, :som ensam ·kan göm ett vapen eff e,ktivt . 

(N. M. R., 2 april 1924. ) 

Amiralitetet !tar utgivit två areler beträffande ,flygtjänsten YiLl filo1-
tan, som äro :av •stort intresse. Den ena orrlcrn lJCS·uämmer att all Slpanar
tjänst vie! flottan skall utföra·s av ,fLottans 1folk. "Naval obscl'Yer officers" 
komma icke att bli:va "atLachecl" till "H.o~al A'ir Force", såso:m ~allet är cl<"1 
s jöofficerare användas som rförare och vi.cl •annan Jlygtjänst vie! flottan . 
utan deras aY'lörring ocll l,iänstcföl"lttlllanelen bliva o•för~i:nclracle som cle 111 1 

äro m ecl .clet unclanlag, att då "1\a\·al o!Jservcr,s" hittills ·endast anvitnts fut' 
eldLedn ing ocl1 spanartjänsten utfört•s •av "Royal Air Force officers", skal l 
framclc.tcs fim::.a·s enelast ett ,slag av "olJservers", vilka skola vara sjöoffi 
cerare, utbiHdade ~såYäl skjutn-ing oc1h clclleclning ·som i rekognosc cri·ngs
tjänst oc'h som .Jwnna använ1clas för vilket av dc·s.sa ändamål som kan 

i f.rägak Oll11·ffi'U . 

Den andra orcl•ern tiHkännager alt frivilli,ga önskas för ,f!ygtjänst vi cl 
flotta·n :på av regeeingen utfärdacle vinkor enligt villca "intill 70 % av off i
cel'spers.o,naJ.e:n från "Lule Royal Aie .Foecc", som mwäncles för· f·loLtan s 
tjänst, må utgöras av sjöofficerare, som Lillfälligt tjänstgöea Yicl cletta 

Yapen. 
nc Jrivilliga off-icerarna måste innchaYa :s u1JlieuLcnants e!:lce li·eute

~:oants g.rad .och 'fä i·ck e den 1. nästko,mmanel·e juli Yara f) ' Jlda ~8 år . Dc 
förs.tmä.mncla måste han er•llållit certifikat öYce fuJ.Igjorcl tjänst som Y-akt

havande officerar·e. 
Officerarna föriJi:ncla slig att tjän•st.g öra yirl "the Fl ee t Air• Arm", cläri 

inb eg ripet vi s•sa perioclers tj-änstgöeing Yi .cl "llhe Hoyal Air Force-" . 
För närvrreancle i1mnae man fGreleJ.a Ljci:nstgöring•c n vie! flygyapnct oclt 

-elen a1lrr11:i:nna t.jänste'n vid flott-an på :W.lja:n'll·e sätt: 
A. 1. peri•oden: F J)·,gtjt\nst - f~ra år, däri inbegripet en övn:ing's.p eri od. 

B. 2 . peeioclen: Allmt\n tjänst vid flottan - två år. 
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c. 3. per ioden : Flygtjänst - tYå år ,J'ör 50 % av cle offic erare, -som full
gjort A. - resten kvarb·lir i allmärr1 tjiinst. 

D. !t. pcrioclen: Fl '}g·tjänst - två år !'ör 60 % av ele of'J'icerare som full
gjort C. - resten Jz\ar~Jlir· i a~lmän .tjänst. . 

K 5. perioclen: ,-\llmän t.iän.st eller fly.gtjäns·t ·allt ·e.ftcr' be!1ov - för otfi
cer·ar·e av li eutenanus-commancl ers grad, om det finn es 

nä"Ta , bOm lu\\a fullgjot 't D. 
Offir e,ramG äro irke tnmgna att tj lln.stgöra m er ä n 1. period en, om 

<le ej :själYa si\. öns•kct . (N. :vr. H., 30 april 192'o. ) 

:.\Iecl anl cclnin:g <W cle:;sa onlce göees i "Hamp.sl1iee T'el egrapll ami 
Post" .följanclc ecflckt ionee : Beslutet att frä n flott-an rckeylcra 70 % av 
offic•e:rsp ee.sonalen i "t·hc F1lcets Air Arm· · är' hetec•lmanele . Då ~~eg c ringcn 
gått in härpå 1ha.r elen ta;git ett stort s t eg 'i tillmötesgi'tenLlet ctv Amlirn.lite t.e ts 
öns.l\Brnäl ocll den slut liga iHgänl en föt· att upprätta cH .särs k i l t flygy;i,
sencl e föt• Jlo Lt an ,l,omnwr nu all lllinl läLt att vidtaga. nct lwn icke 

liiH!.cr dr' öia Vi.nf: 'l' , innctn sil .sl,cr. l\l ccl 70 % aY Jönam.a oc l1 ;1 lla spa
nare sjöoffic·e rar·e blir "U1e Air Ann" i YCrklighc len en LjänsLrgTcn ·i flot
tan. Och elet s ätt pil vilket tjänste tiden ·fö r ele frh~ i ·lilga officerarna blivit 
ordnad , g ee ldart tillkltnna uLL Amiralile teL se r framåL mo!F elen Lid, clå 
clen.na d el av ·s jövapne L komm er· llelt uncl•e r d es s (]omvärjo. Då ett stort 
antal av ,ele o ffic erare, so m nu l.iän,st.göra i ··t,!lC Coa:stal Area" , elen divi
sion ;w "Royal Air Force", -som gör tjilno;t :rneel floltan, förut tilllllört flot
twn, är eleL t ycl li .gt, att flå 70 % nya tillkomma, rlcnna del av H. A. F. 
kommer att näcstan ,ut•e·!'ll utancle lJeslå .av sjöot'f'·icerat' e. Uneler sllidana för
håManelen är :Clet allsurt att don .skall a.clmini strcras av icke sjö mcln, vilkas 
prakti·ska kännedom om förh å lland ena till ·sjöss icke l<an vara särclelc·s 
omfattancl e. [)et lJe•1löv-s s jömän för tjänst tm s jös·s, t y erfarenheten bar 
vi:sat att inga anclr·a ilro •användb-ara silrs:kilt för spanartjänst 

(H. 'l'. , 2 maj 192/o. ) 

I "Kings Reg ulations" har en JJ CIStämmclsc blivit intagen s om för
bjuder varj e ·sJ,ag a\· pol'iti sk yerksam:l1ct om1Jorcl å fartygen och inom cle 

m ilitära ans talterna . .nenna bannlysning av politisl( prop<Jcga.ncloa 'Ilar icke 
för·eta.gits utan .S·käl. OliLmpliga •försök att införa sådan i angelägenh e te r 
som rörde de lägre ·graderna lilac! 0 gjorts oc:il det Ym' nöclväncli.gt a Lt sätta 
sto1JP 1föT ,säclana tillLag innan ok~·nnet hann •sprida ·sig. En gael följ e! av 
b·estämmol!sen blir alt j'tterhghetsmän nu kunna sättas uneler lås och bom . 

(H. T., 2 maj 10!2.'1.) 

AL!antflotlans övninnar. För dc Jl-esta i!'rurtygen till!11ö·r-ancle Atlant
f!.otta.n tilländaLöpte vårpermi·ssioncn uncl•e1r anclra vecka•n av maj ocih elen 
1·5. 'skulle ·a:lla fartyg en vara klara att lämna sina 11·wmnm ,för· alt företaga 
cle sista övmnigar, •som denna flotta i 1sin nuva:rande sammansätLni•ng kom-
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mer att u tt' öra. I aug usti av g är· hm i-r al cle Hotbe ck ocl1 eftcrträel e~ som 

-l1ögste IJ e fä iiHtYare aY :\!111iral OliYer. Brumtidigt upphör ''Qu cen J~lizab e lh " 

a tt Ya1·a f la.g.gsk epp oc l1 ersättes med ··neYengc ··. Senare 1ilälften aY maj 

~lr· anslagen till s l;julö\·ndngar rmccl artill eri oc•ll to rp eder oc·il el ~lr c ft c r d l'

tac!Jcras •l'örl;ancl en fö1· att J;e .~ö l;•a e 1.~ el·c l luunn o:r, särsk ilt si11lana ~un 1 

s~i.llan få se farty gen. Den 30 jun i ani·L~nc l e r flo ttan till P ortlancl. 

I .. ~J o n i teUI' li c la floll e '' för elen 2~l lleceml) CI' 1923 finn a; fliljclnd r• 

u ppgif ter :beträffande nyl) yg~nad s - och å1·lig unlie r·.ll§.llskostnali för m o

de rna ·kri g:S'fart~·g : 

Fartygs k b ss 

Slagskep p ...... 

slagkryssare 

.l 
Lätta kryssare ................ ... .. .. ... . .. . 

Jagare ....................... . ........... . . 

Stora u-b åtar .... 

Nybyggnads-
kostnncl 

F res 

560,000,000 

515,000,000 

142,000,000 

22,000,000 

31,000,000 

Årlig under-
hållskostnad 

F res 

4.0,000,000 

36,500,000 

20,000,000 

3,80 l,OOO 

3,500,000 

Siffrorna l1iin föra sig till eie modernas te fal'lyg en ligt W a;sllingtooföl '

draget . Uncl e r'!J å ll s k os te~ ael ·c n är- mecl 1r nclan ta,; .fö r s!ag.s-kepp en- y erk

lig eller •s fuso m n or·.ma l a.n scdcl siicla•1 fö r· d e nyas te far ty gen , .nii.m l'igeo f ör 

en slagkryssare m· t;yp "Ho oel" . en li\L t layssar·c av "llaw·ldns·· J;lass, en 

jagare av elen engel•ska \Y-klassen ocril en u-rbiit av cngehka h:-k la;s.e n. 

Om cl-es ::.a tal (v'cl en ku Ps .av J .C = 80 frcs ) k ans l; c icke al! (!e les komnr a 

at t m otsYa m dem fö r rr!e fr amti rla fr' a.'lsl; a farty ge n, l; an man cloc·k m e:l 

tämHg säkerh et påsVå, att föril ä ll ancl ct m ellan n ylJ)·ggnads- e ll·e r· unclcr-

11 å!Lsko srtnaelen m ellan clc oJi.l;a kLassena kom me:· a LL lJliva elet här an 

g ivna. i:Vl an :kan alltså pås-Lå atl n~· lJ~·ggnael stostnacle n för· e tl slagsl;cpp 

cHer en s l-a grkr}s-s.arc m oLsYa r·ar· elen fö r 'l'y r· a lätta k,ryssare e ll e r 20'i j agarT 

eller 16 S·tora u-båtar; uncl ce:hå ll sko stn aclen för e l l ·s lagsl;·e·pp ~1r lika c; to1· 

so m för 2 lätta kry:ssare ell er J.J jagare e ller 11 s tora u~h å tar . 

Enlig t L'Humanite elen 16 clec·em!J er 1923 har ma rinmini s lem beorclral 

myncligtile terna ·i Bres t abt s ätta al la clän·aeancle fartyg i tjän s telu gli•gt ski ck 

till elen 1 a pril innev arand e å r. Ar-bete t •llli.rför· sk all pågå dag ool1 natl 
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även u nd er sön- ocil hälgelagar oc l1 om behövligt sk ola arbeten i'l de uncler' 

byggnad varand e fartygen (2 kry ssare ocll 2 u-b ta r ) inställas . ;\yen i 

Rochefort pågå a r'iJetena å Yan·e t med f-eberakti g bräclska. Förutom n ägra 

kano n- och .torp edb å tar ska ll e tt s töne antal i U . S. A. by.ggcla u-b åts-

j·a.gare istånelsättas. (M. R. , 2 :a !häfte t 19211. ) 

Br i tti s l~a •amriral ile tels å tgärcl at t ll'ib ehålla {]C t1·å 8,000 tons mon i~ 

t ore.rn-a "Erel) us· · och ' 'T·eno r· · ·i tjänst bc:trakta:s i Frankrike som e tt 

tecken p i'l Liclsamclan. Då cl•e b es- löto att m assvis 1slopa s lag.sk epp f,dln tid en 

före k ri.ge t, Yi l·ka Yo ro öYerlägs na cle fl esta ancll'a cm opeiska s lagskepp i 

tjänst, samt alla m on itor·e r· som bygg ts uneler k rigets l·opp, visade ele brit

ti-s-k a m yndigh eterna att cle ,fullt troclcl e på fr ede ns beva·eande uneler en 

gener ation fram§.t. Men nu J1ava ·cl e LJ·c!Jige.n ämlra.t åsikt, ty det äl' 

t ydl'igt att cle h å 10 kn ops f·a r' Ly,gen m eel f örel eJ enelast kunn a användas 

i t t,änga ,farvatten , -på kor t av tån-el fr , n :ll emlan ele t oc l1 d§. ·ingen ann-an 

·europeirsk makt skull e våga mö-ta lJt'ittiska flottan till rs jöss, kunna d essa 

fa:r.tyg endast vara •aYseclcla föt' o ffensiv t. ·ex. ,för a)o mhardet'ing av flottor 

i .si na hamnar ·elLe-r pl-ats.et' l·än·g t in i J,a.ml. Franrska sjöofriecTare, so m 

myok·e t bellinclea far ty gens konst l'Ukti on, anse elem Yara u tmärkta fö r· 

såcla:nt ä.ndtamål. De påminn a något om de gaml·a i'eansk a "'.l'c mpete" 

ocrh "Vengeu r", som byggel-es 11'ör 1,0 ·år seelan oc:l1 förd e två ,sv· ra kan oner 

i •e tt torn for ut. Sto r kraft på länga 11 §.1! OCI1 ·pt'lllkti-skt t ag,e t osän•kiba.t'h e t 

medelst min or ocih tot'pcleer göra dem till faktor ct' a tt räkna med i elen 

eurO ]Yeiska flott!Jalans en. (Pt'oc., mars 1924. ) 

J) e s tot'a engelska st riclsövn ingarna i västra ~Ie ele lllavot, jus.t ele 

vatten som ·förr-ena ProY•ence med Algeriet oc•l1 so m ät·o av stör-sta vikt 

fö r F.rankrik e hava giv it "propagancl iStle rn a" •en god rhjälp i det cl e icke 

hava någon SYåri,g•h e t at t pilvi sa el·cn s tor·a Lillbakag·§.ngen av el en franska 

~·lagrskepps[]o t-tan både i anta l och kvaHte t. i\leela n ·ä r 191!1 amiral La

p ey•r e t'e Il ade uneler s itt b efäl 21 slagskC1) P i full t jänst, ilar amiral Du~ 

m e.;mil för· närvarand e encla:st •sex a;v vi lka t v§., "Courb et" och "J ean Bart" 

är· o mod em iseracle. Ha ns b-ästa rart~· g, el e tre "Bre tag nes", \ ' ilka ät·o en 

för~Jättr·a(l kop ia aY d en eng-els ka "Orion ", övertt,ä ff'oas •i alla 1hänrse-cnclen. av 

cle •snabb are -och stör't'e "Qu een ELi:saJJetil s", s-om skjuta dubb elt så tun ga 

projektiler (900 .J;g. mot 450 ) ooh av m)'ck e t större verkan p§. cl e högs ta 

avs t§.nd. Ehuru "Brctagn e"-fartyg·en illam utmärkt pll!nsarskydcl m ot ar

t'rl!e.r'i OC'h s tör r e ·to tal pansat'skydclacl y ta itn cle eng·e lska lagsk epp en , 

ilav.a de likväl n1Lgot tunnare miskeppsp ansar än d essa och särrskilt äro cle 

inv·ändi,gt vid tagna anordningarna b eträffa nde skydel mot unde rva-tten s~ 

ex,pJo sio ner· på iftl.te t vis .jämförliga med d e t "bu lge''-sys tem so m utför ts 

p§. 11tskill'i.ga av cle en gels ka s lrug·skeppen. Om m an uts träoker jämförels·en 

lr'l l övriga l'a l'tygs-klas•se r , fra:mträdet· d en franska ,flottans uncl erli1gscnhet 
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ännu skarpare, ja, så m~·cket a.tt den s. k. "imperialisLisku'· franska flotta n 
uneler Dum c·s ni·l kan uppskattas . ~m ungefärligen en fe mtedel av elen "i el''' 
impe1·iali ·ti'S·ka" engelska flottan, som n u ick e för första gången Yisat s in 
ÖYCl'lägscnilet öYer alla m ecle lill a Y::maktcrn.as Linsammantagna - en öYer
lägscnilct, som man påstå r är en clit'·C!{t följd av cle allierades seger unc] ,.,. 
FOCilL 

l frans l'a ·sjömiHt~i r.a krcls'llr Yisa sig ·inga sådana tecken till nenos :
~et .som i Hal'icn öY·e r uppYisninsen aY de.n brittiska sj ömal,tcn. 'l'värt o~1 1 
råder diir s lo1· beundran öYcr Jörutscendct or/i klarsynth·elen i britti,k 
flo ttp ollitik som uppbä1·es aY Yidsynta. kloka, l'onsenali'Ya princip er, ·ick •· 
fö.rsum:maT några Jöt~bereel·elser .f.ö1' kl'igot och som drage r ·full nytta a\ 
b·e.fin ll iga s<lJ 'i{!smeliel, Yilka tålmodiGt utncklat» efter föränelmclo fli t'
·lliilltand c·n. !:Ja mtidi gt .Ilar elen skapat ny·a anJallsmeclcl oc"l l djäJ'\' t letl 
utncl,l ingc n~ g:tng, i slörsta '.kontrast till d•cn fl'ansl;a rn aJ'i nen , som alll' d 
år bNoencle av tillrälligt fö r slöre lsci) ogilt', ~om t. >ex . nech;krolningen a' 
dc IJ<tl\·Jänli ga 23,000 lons "l'iormancl ios" -.för s'in storlek do kraWgast•· 
fart~·g tSO rn f u.nn os - uneler de t rc~ l t 11tunelrat.ab miljonct' oJTra s föl' a ll 
p iffQ np p värc!e lö s.a "la ma an•kol'" på 10,000-18,000 tons . 

I ·fran ska marinen ·är man JJöjcl •för alt betrakta •hy·d roae rop land 
encl atSt tS0.!1l Ct t L]c,fen.SiVt vapen tiJJ StO l' förd e·] fö r den S \'~SHTe pal'tPll, 
em c(] a·n· det sk~u ll c kunn•a a nJ.a'lla fienth~·a s lagskepp i öpp·en sjö; m en 
ma·n ho1·tser cl ärYir!lag fr ån sakens andra si da , n~imli gcn clct Ol'oanclo faL 
tunn alt ·on fientli g fl ot:La, Yäl utruslael mccl n~· ·gdep ä l'ndy~, komm er all 
bliqt •i ·stånd till a.tt .slwtla och kans•l; c f ör.slör·a en SY~·gar·c f1icnelc i •h amn 
och att i en str id nv ::>åtlan ar·t cl·en a n.f.a l·lande, ·so m Yanlig.t, hm· månf! a 
för clolar på sin sida. l~ n mililärJ1amn ,oc lt •ett var v äro stationära, ltill 
sårbara mål, ~uncl cr det a lt ~ cn flotta till sdöss., 'U liLicl i 'l'Ö t'clse. sk} cldacl aY 
mörl,er ocill cam ou flage, icke •kan lol;alisNas, f örföl j a•s oc•h bomO)arclera~ 
f1·ån !1 1ften utan ·s tol' svät' iglhet. (N. M. n., 19 mars 19211.) 

Pa rlament et .!rar· IJov>i:l jat m ccl el till nyhyggnacl av två lätta kryssare, 
sex jagare ocl1 td. u-båtar samt till a nl äggunclc t av r esen·oir·cr för 18,000 
~on s olja. Det.la u Lgör e'n del av n;,-·bJgrgnaclsprogramme ls ·senat· c clel. 
Krysrsama J) liva på 10,000 tons elepl. och 34. ·lwops J'art, 'best;,-eJm ingen kom
mer· att uLgör·as av 8 20.3 ~ cm. ]{ a n . oc·lt 6 antilud't lmno.ncr. ])e sex j agarn a 
få et t depl. .av 1,/,GO tons , 34 lmop.s fart, och beslyckas med 'i 13 cm. kan . 
oc1h 2 s t. tt'ippellorpecltuber för 55 cm. torped er. U-bå tarn a sk ola b.l'ha 
av en förl}ältrad "Requin"- typ m ccl 1,500 t ons cl epl. oCJll stor •f.art i öv.-läge 
sä att de Jwnn a följa !ä lta s trjeblu·a,fl.er . (• L·e T. , 10 apri'l 192! .. ) 
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Förenta staterna. 
De u l'·spru ngligen so m slagk tTSSare byg'gda " L exinglon" oc lt "::iara-

L oa·· :som nn omii.ndra'S !Ji ll flygc!cpåfarl~·g, l;omma aU vid eLt (\·eplace-Oo ' -
0 ment av 3-3,000 tons kunna göra en fart aY 35 knop. F!Ji;cläck e t blir 2'..> m. 

Jäng.t och 30 m . brett. Vartelera far tyge l tJ;an ombordLaga JOO-J50 fullt 
str'idsru:stacl e flygmaskin er . S<U'atogR lorLl e ])liva f~i.relig nästa år·. 

e, r. n .. 2 :a Il äft. l \)24. ) 

H:el;:l'~yte ringcn av flottan s momskap l>ereller alltjämt stora SYårig
ll eter. S·taten .föt' åt' 1!l2 'r upptage r HG,OOO man. För all t'i.llnii.rmclsevis 
·lwnna .fylla <Cle tta antal Ilar reJ( J'>·tori ng-tS!nTan nöd gals bestämma ·sig för· 
att på föt,sök anstä ll a fol .k, IJ·C,! Jäfta l· med mi.nclre kroppsfel. Do·ssa få 
o·enomgå ,-.är•skild JJC!]lanlliing •f Öl' Rtt ·i)li\'U IJOtacJC. Hen s tora .cl\·gånge'll 
~' icl tjän stelidons sl u.t biameJ manskap an.ställt .på kort tid. gör· clct mscket 
svårt a tt upp c:ltålla .mans ka·pe:ts numcJ··~ir och uUlildni ng . ~älell es crfOI'Jlnts 
föl' 1. r!J RlYål'Ct innevarancia å r c.n rckJ'yleringslwntingcnt av 9,090 man. 
d. v . s. 1,575 man i mänackn. Diirtm J;u mm et· •o r sii.ltni ng för· d e t re\lt s tora 
an·balet r ;fmmat·e, om nnclcl' 3. Ji\·ar-talrt J9'2J uppgiek >till 2,375 man. 

(~I. R ., 2 :a .Il äft. 192''· ) 

Skoles:l,aclern, ])es lående av ·slags.l;·cpp cn "ULal r· •, "Now York " , "T exas" 
och "Ark a nsa.s", komme!' att m od fänr i<karna f rån s jökrirgssk ola n för e tRgll 
en som;marexpcclWo n til l eu rope·iskll fan·attcn. Den lämnar Annapolb 
den [i juni och skull bl. a . :b-Gtiölw \\·e~·moutll, Hotterelam , Antwerpen, 
Brest oc1ll Punta Del:gadtl. ( t\J. R. , il :o hM.t. 1921L ) 

Enligt ''AJ'lll)' •ancl NaYy Hcgis tcr ' · •Ilar det Yäclils förslag om alt ut
ru~ ta : lljälP'~aetyg .rn ccl 'föt·ankrin g>SmasLc l' för· fly g-skepp . T \'3. å n g-ar·C på 
16,800 tons deplaceme nt oc•lt 156 m. ·htngtl, ··namapo" od r. ··patoka'·, lära 
komma at t JJliYa i1ndr.aclo till dcpåfart~·g för fl>··gskepp samt för ·ses mell 
slom ci.slet·not· tföt· oltj·a oc•ll ga.solin. ~la s tcma lilmfl cl•e ·p>lo.ner som upp
bära an.tcr:r:JCl'na till landtsLationel' föt' racliotelegt,af ocl.t bliYa omkring 
40 1111. :t1öga. De rö 1·s·es u pptill mccl CJl .p lattform o \·aruföl' viBzcn en sYan
ha.ls mccl le•k•:uo blir förankringspunkt en för luftskeppet. På fal'l;,-ge ts 
(].äck f:inna•s vinchar f ör l uftskeppets ·förlöj.ningsk.alJlar och ·l ~tngs masten 
uppsi~ncl•e.s mede!,::;t rör· bränsle, l1eliumgas ocill Yalt.en till detsamma. 

' åt t till 'J'n.nk·en 11å a lt ut r usta fartyg p<å eJ.etla sätt 1är ·ll ·fn·a uppsee " 
Jöljcl av luHskcppet "She.nando a'l' s" pltanera.cle norrlp olsfäriCl. :'lied satl>ana 
clepi\ifartYg sk ulle Iuftsl<r ppen kunna åtfölja •fl o ttan oc·ll samverka m ecl 
tlcnn a vld a ll a opcntli o·n c r. (Le Yae l1l , 17 maj 102' .. ) 
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Japan. 

Pl an lär vm·a uncl et· utarlJ etanLI·e till de största stridsövningar som 

n1igonsi n utförts av elen japan sk a fl ottan. De Sllcola äg.a rum näslkom

mand·e oktober . ö,·ct' 100 !fart}.g k om ma att doltagR däri. Ett antal Jlvg-. 

skepp .sam t omlu·i.ng 100 fLygmaskiner från f l) giiJ.aS'ern a Oppoma, K asu m i

~;aura , ::;a•sebo oc•h Omura, ·komma att fö t·clelas pä d·e olika styrko rn a. Al 

skil liga u-bätae, m insvepningsfarlyg, fll y gc!epåfart)'g oc·ll m: ,:~!Clr-e fart)·~ 

medv· o<~: k a. Ö\'ning-arn.a lära konnma att omfatta al la cl o operationer, so m 

e.n anfallande makt skulle kunna l änkas 1förctaga mo·t Japan. St)Tk ot·n a 

k omma att delas i L\'1i lil;a star,ka grupp.er. 

Slag .k eppen !\J;i ocl1 Sa t.suma, som sk ola slop&s enligt \Yas<hin g to·n

föech·aget, 'lwva r ese r verats som mål vie! skjutn ingar och k omma att iln 

väncl&s vid stric!sövnin·2arna. Eftee dessas avslutande kommee e.n s·l nt 

r ega tta a tt •avhåJ11as i T okio Bay utanl!'ör ku s&en v id Yolwham a infCn· 

Pe.ins·c n-H cgcntcJJ . (Pt·oc., maj 192!~, ) 

Tyskland. 
Byggnnciet av den nra kryssaeon foetskrider . F öljande data u.pp

gi vas bc thiffancl e denna: Längd 155 m., breeld 14 ,, m., fart 30 kn op, b r-

sty ckn1i•ng 8 :15 cm. l<an. (D. 'T'. S., febr .-mars 1924 . ) 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten .. 
skapliga tidskrifter. 

St•·ate!Ji och politik 

Der Zusamm enhang cl er vVeltpoHt isch en 

M ac.h tfmg·cn ........... .. . 

Air stratety . .. . ........... . .. .. .. .. . ...... . 

The a el van tages and cli.sa<Ch ·antages of il se

.per ate air force f oe tl1 e Royal .Navy (2 

aetikl ae) ... .. .......... .. .. .. 

Tald i k . 

Ko nstgj ot·d a climmor, cl eeas framställning och 

a'llYänclning ............ .. .... .. ....................... .. 

Neue artill e ri ~ t is ch e Kam pfm ebllo dcn an der 

Kuste ............. .. .......... ....... ................... . 

Naval Avi ati on to clay ... 

o.~na:l! ~ aJion. l 
vad m än haYa er.fa r c.nheter na ·från vä t· lcl s- 1 

·krige.t ·utöl;at YC·rks·amllelsfäftet Iför clc fri- 1 

villiga m otor]) åLsfl oLtil j ern a viLl kustfiist-

ningarna? ..... 
c\ fom·- to s e Ye·n-~·ear· enli•,;J emcnt 

Tlhe ori.g in of t11 e O\'Ct · s e a~ naYal roec cs, 

·th ci r organ:salion, lraining a1n<Cl r elation lo 

.Une imp.erial services .. .. 

Na\'iuation O('lt sjöfm•t. 

Navig·erin gs- o.g llaYn eför··ll.ol li ene p:'\ C:piLsiJ cr·

gen o.g Bj!ilt'nyjya 

l\f. R. , si c!. 102 . 

J. n. G . S . I., sic!. 'l91. 

J. H . U. S. I. , icl. 211. 

J. H. U. S. I. , sic!. 26!, , 276. 

T. 'J'. , kemi 5. 

i\1. R , sic!. HO . 

P. U. S. N. I. , sid. 561. 

K. A. 'r ., .sic!. 6. 

P. U. S. N. I., sic!. 771. 

J. H. U . s. I., sid. 240 . 

N. T. f. S. , si c!. 185. 



Datum 

3,14- -2J 

» 

10/4 - 24 

16/5-2,! 

114/4-:34 

l 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarie- 1 
nummer 

1022/23 

1050/22 

8772 j2l 

3592/22 

2276/20 

3533/22 

2210; 19 

278 1/22 

Uppfinning ens art 

'dask in för· s}ipning av ':3·k 1ivor eller rullar. K . O. 
L eo n. L onrl on. 

:\Ianöncr.a norlln in g vie! au tomat isk a gcYär. J. :\1. 
Brown in g, Ogden, r\ . F . ::; . 

::;p r·~ingl ad r l n.in g. Les P e lits F ils el c Fran(jo i s d t: [ 
\Y end e l & C :i e, Jia:·angP. Frankr·ik e. 

Sotni-ng~a pparat för· n ltent u!J å ngpannor. P. G. Han-
doll , L ond on . 

1 

Anordning Yirlfal'L:··g~scgel. \i'. Ljungström, L·idingi'r 
HJ·eyik . 

Automalisk frammalnin gsmck<mism för clrlvap cn 
:-: o~ie te An on)·J nc des Anciens J::ta\) !'ssem cn h l 
l! o Lc·ilkiss & C :o, ~a in L Dcni·s . 

Anordning vid undenat ten ssi.gnalapparalcr. Sign ai -
Ges cllsc•llaft. m. h . II. , K•'·c l. l 

Avs ti.'t nclsmä:tarc i form av en optisk tub .förseclc!m e:l 
P o rros optiska sy,tem. C. !~. Be1·g, Sloc•kh olm . 




