1926.
89:e årgången.

Häfte N:r 6
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Kan den nya flygorganisationen antagas
tillfredsställande trygga marinens
behov av ett gott flygvapen.
Bearbetning n\· 'i E:SIIS l ~l2G IlaHet fii1 C'lli at; :w

J~ ),il nanl

C: . II a nL

Vårt marina flygvapens huvuduppgifter.
För att kunna besvara frågan »om den nya flygorganisationen kan antagas tillfredsställande trygga marinens behov av
ett gott flygvapen» , är det nödvändigt att först fastslå, vilka
vårt flyg·vapens huvuduppgifter äro.
En utredning rörande det marina flygvapnets uppgifter
kan ej behandlas som ett från försvaret fristående problem.
Grundläggande är härvid försvarsfrågan i sin helhet. Men för
att kunna draga upp riktlinjerna för vårt försvarsväsendes
uppgifter fordras en klart formulerad utrikespolitik med klara
politiska mål. Som bekant salena vi ju tyvärr en dylik utrikespolitik, varför försvarsfrågan måste ses från en mera defensiv
synvinkel. Detta utesluter givetvis icke, att vårt försvar skall
skötas offensivt.
Om vi granska vårt geografiska läge, så framg·år, att våra
gränser till större delen utgöras av hav. Och vad vårt politiska
läge beträffar, tror jag de flesta äro ense, att våra. antagligaste
'l'idskrift i 8jöväsendet.
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fie nder äro att söka i öster och sydost, mindre antagligt i söder
och väster. Alltså fr amst år med önskvärd tydli ghet, att våra
eventuella fienders anfallsvägar till överväg·ande del gå Över
havet. En stor strävan vid alla krig är ju att förlägga k riget
utom egna gTänser, varav genast framg·år behovet av starka
sjö- och lnf'tstriclskr after.
De uppgifter, som tiHkomma flygvapnet, skola lösas av dels
det marina flygvapnet, dels armens flygvapen. För att kunna
nå frarn till problemets lösning·, det marina flygvapnets uppgifter, är det därför ofrånkomlig t att först fastslå flygvapnets
uppgifter inom riksförsvare t, för att därefter utreda, vilka av
dessa som böra ti}lkomma det marina flygvapnet.

Flygvapnets uppgif'ter.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

strategisk spamng·.
Fristående offensiva företag· (huvudsldig en bombanfali) .
Rikets skyeldande mot luftanfall.
Samverkan med sjöstridskra fter.
Samverkan med fälthären.
Samverkan med det fasta kustförsvar et.

Av dessa uppgifter bortfaller omedelbart n:r 5 såsom tillkommande armens flygvapen.
l. Stmtegisk spaning är ju gTundläggan de för all krigföring. Speciellt för flottans operationer har elen oerhörd betydelse, såsom fastslående av den fientliga flottans gTuppering·
såväl till sjöss som i hamn, verksamhet en i fientliga hamnar ,
inskeppning av trupper eller sammandra gning· av materiel eUer
transportfa rtyg m. m. Den strategiska spaningen är även av
stor vikt såsom grundläg·gan de för offensiva företag· såsom t. ex.
bombanfall mot fientliga hamnar, flygstatione r, sjöst yrkor m. m.
Avsaknaden av landningsfä lt längs och i omedelbar närhet
av kusterna samt nödvändigh eten av noggrann kännedom om de
förhållanden , som föJja med flygning över havet, leeler här ofel-
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bart till det marina flygvapnet. Marinens personal bör ju vara
bättre kvalificerad att utföra spaning mot marina anläg·gn in gar
och fartyg. Vid eventuell nödlandning fr amstår fördelen av
flyg·båtar framför landplan, liksom även bräns~epåfyllning möj ligen kan verkställas till sjöss från fartyg, varig·enom aktionsradien väsentligt kan utökas. slutresultat et blir, att den strategiska spaningen bör t illdelas det marina flygvapnet.
2. Fristående of'fensiva företag. Dessa utgöras av bombanfall mot flygstatione r, hamnar, industriella anläggninga r, sjöstyrkor, fristående anfall med torpedplan mot sjöstyrkor långt
frå n egen kust samt handelskrig mot f iendens sjöhandel. Med
hänsyn t ill företagens marina natur och vad som anförts Ul}cler
l. (nödlandnin g m. m.) böra dessa uppgifter tilldelas det marina
flygvapnet. Mot sj öbombplane t talar dess underlägsen het gentemot landbombpla net. Det förra är tyngTe och långsammar e
än l.andbombpla net, varig·enom vikten av medförda bomber
minskas och manöverförm åg·an något försämras. Vid stora
bombplan, som det här ä r frågan om, blir skilln aden dock så
liten, att sjöbombplan ets fördelar väl' uppväga ovan anförda
nackdelar. Vidare erfordra landbombpla n st ora och goda landningsfält. I detta avseende äro vi dåligt lottade, och iordningsställande av elylika fält drager stora kostnader. Men även om
bombplanen komma att bestå av lanelmaskine r (ev. med flygdepåfartyg) böra de dock bemannas med personal från det
marina flyget .
3. Rikets skycldancle mot lnf'tanfall kan uppdelas i luftbevakning· av kusterna och utanför beläg·et vatten samt det rena
ortsförsvare t. Det senare i vad angår flygstr idskrafter t illdelas
armens flygvapen av naturlig-a skäl. Vid försvaret av vissa
platser såsom t. ex. Karlskrona kan ifrågasättas om ej åtminstone
en del av jaktplanen böra utgöras av flygbåtar. Dctt<v dels på
gTuncl av att lämpliga landning·splat"er ej finnas tillräckligt nära,
dels för att flygbåtsjag are hava större chanser att rednn ett
stycke utåt havet bryta udden av fientlig·a flyganfall. Den rena
bevakning·en av kusterna bör av förut angivna s1<äl tilldelas det
marina flyget.

-

4. Samverkan med sjöstridskrafter. Att denna samverkan
tilldelas marinens flygvapen, därom torde väl ej råda någon
meningsskiljaktighet. De uppgifter, som här föreläg·gas det
marina flygvapnet, kunna uppdelas i:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g·)
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spanmg,
bevakning och skydd av sjöstyrka,
eldledning·,
anfall med kulsprutor och bomber mot lätta fartyg,
anfall med bomber och torpeder mot större fartyg,
samverkan med jagare och u-båtar,
dimbildning·.

6. Samver'lDan me.cl clet fasta kustförsvaret kan även upp delas i en mäng·d olika uppgifter.

a) bevakning av fästningen och omgivande område,
b ) målspaning och eldledning,
c) dimbildning,
d) luftförsvar,
e) anfall mot fientlig sjöstyrka,
f) markstridsflygning·.
Även av dessa uppgifter böra och kunna de flesta l.Qsas av
det marina flygvapnet.
Av ovanstående översikt framgår, att det är mång·a och
betylelsefulla uppgifter, som förelägges det marina flygvapnet.
För att kunna lösa alla uppg·ifter tillfredsställande fordras naturligt tillräcklig och god materiel samt kvalificerad personal;.
En kortfattad redogörelse för det nya flygvapnets organisation enligt Kungl Maj:ts proposition n:r 50, sådan organisationen är fastställd att g·enomföras, lämnas här nedan.

Huvuddragen av det nya flygvapnets organisation.
(Bil. I).
Enligt den nya försvarsordningen skola armens flygtruppe r
och marinens flygväsende utbrytas ur respektive arme och marin
samt sammanslås till ett fullt fristående flygvapen, underställt
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en uneler Konungen direkt lydande chef. Flygvapnet uppdelas
å fyra kårer, förlagda å följande orter, nämligen l. kåren i
Uppsala, 2. kåren i Västerås-Häg·ernäs, 3. kåren å MalmenKarlsborg och 4. kåren i Östersund. En sjäwständig, för den
första flygarutbildning·en avsedd flygskola under eg·en chef förlägges tilJ. Ljungbyhecl. Den första gemensamma clelenav jagarutbildningen och spanarutbildning·en, j ä mväl under egna skolchefer, ansl'utes, jagarutbildningen till 3. kåren å Malmen och
spanarutbildningen till l. kåren . Den grundläggande bombutbildningen bedrives gemensamt vid l. kåren. Fortsatt utbildning äger rum vid resp. kårer.
Kårerna stå under befäl av var sin chef av regements,
officers grad. Av kårerna äro den 1., som avses. att i första
hand direkt betjäna högsta krig·sledningen, och den 2., på samma
sätt avsedd för marinens behov, någ·ot större än den 3. och 4.,
vilka två sistnämnda kårer äro avsedda huvudsakligen för samarbete med armen och luftvärnet.
Från kårerna avdelas ett detachement till kustflottan samt
smärre sådana vid behov till Boden, Karlskrona, Vännäs, Gustafsvik, Gotland, Göteborg· och Vaxholm.
I fråga om flyg·materielens underhåll och vård samt upplägg·ning· skola vid var och en av kårernas förläggningsplatser
samt vid Ljungbyhed uppföras en mindre reparationsverkstad.
Större r·e paratoner och nytillverkning i viss utsträckning· utföras
vid de två större flygverkstäderna, elen ena å Malmen, den andra
i Västerås. Flygverkstäderna å Stockholms varv nedlägg·as.
Nyanskaffning av flygmateriel beräknas äga rum dels g·enom
beställning från den civila industrien, dels genom nybyggnad
vid flygvapnets verkstäder å :Malmen och i Västerås.
a)

Flygvapnets leclning.

För att kunna hävda det fristående flygvapnets intressen
vid sidan av armen och marinen skall, såsom . förut nämnts,
befälet över vapnet utövas av en clirekt uneler Konungen lydande
chef, i tjänsteställning likställd med armens och marinens högsta

-

270-

chefer. Chefen för flyg·vapnet förutsättes därför erhålla g·enerals eller flaggmans tjänsteställning. Flygvapnet berörande
förvaltningsärenden handläggas liksom hittills av vederbörande
byråer inom försvarsdepartementets kansliavdelning. Att org·anisera en särskild kommandoexpedition för flygvapnet har ej
ansetts nödvändigt med den omfattning, som fl ygvapnet h ar
erhållit. Då sjöförsvarets kommandoexpedition är den minst
arbetstyngda, är det föreslaget att dit förlägga flygvapnets
kommandomåL I så fall skall en av de därstädes tjänstg·örande
officerarna vara flygutbildad.
Chefens för flygvapnet ställning· i förhållande till generalstabs- och marinstabsceferna samt armens och marinens högTe
befälhavare skall så regleras, att erforderligt samarbete komme r
till stånd, samtidigt som chefen för flyg'Vapnet tillförsäkras den
befog·enhet, som är nödvändig för vapnets ledning.
Såsom stabschef hos chefen för flygvapnet skall beordras
en regementsofficer, i regel av överstes eller kommendörs
tjänsteställning·, samt såsom adjutant en kompaniofficer.
För handläggning av ärenden rörande flygvapnets organisation, utbildning och utrustning samt luftstridskrafternas användning·, ävensom för behandling av tekniska och ekonomiska
frågor skall inrättas en flygstyrelse, för vilken chefen för flyg·vapnet skall vara chef och som organiseras på en militärbyrå,
en teknisk byrå och en intendenturbyrå.
Flygstyrelsen må i sådana militärtekniska fråg·or, som angå
konstruktion och tillverkning av bomber, torpeder, minor, kulsprutor, ammunition, radio, byg·g·nader m. m. dylikt, hos respektive departement eller avdelningar inom arme- och marinförvaltning·arna rekvirera utförandet av konstruktioner och
tillverkningar samt därvid ställa erforderliga medel av flyg·vapnets anslag till vederbörande ämbetsverks förfog·ande.
Flygstyrelsen skall för övrigt bestå av följande personal:
stabschefen, chefens för flygvapnet adjutant, l chef för militärbyrån, regementsofficer, samt 3 tjänstgörande kompaniofficerare
å militärbyrån, l flygöveringenjör såsom chef för tekniska byrån
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samt 2 tjänstgörande ing·enjörer, l regementsofficer u r intendenturkåren eller l. marinintendent som chef för intendenturbyrån med assistent och expeditionspersonaL

b)

Personal och utbildning.
PersonaL

Flygvapnets personal skall bestå av:
fast anställda,
kommenderad personal,
reservperson al,
civilanställda och värnpliktiga.
De fc~st anställda rekryteras vad beträffar officerare, ur
armens och marinens officerskårer samt vid behov genom utbildning av vapnets egna officersaspirant er, vad beträffar
underofficerare och unelerbefäl av manskapet antingen u r den
kommenderade personalen, eller genom överförande från armen
och marinen och, vad beträffar volontärer, genom värvning.
Med flygvapnets ringa omfattning är det ifrågasatt, huruvida
det är lämpligt och erforderligt, att vapnet får sina egna
officersaspiranter. För det fall att svårigheter skulle uppstå
att hålla elen flygande personalen vid erforderligt antal , är
dock den utvägen lämnad Öppen att antag·a egna officersaspirant er vid vapnet, vilka, innan de befordras till officerare,
skola genomgå motsvarande utbildning som andra al<tiva officerare. Flygvapnets fast anställda officerspersonal skall utgöras
av 62 officerare.
Den k01nnwnclerade personalen, beordrad från armen och
marinen, utgör huvuddelen av förarna och spanarna. Till
förare uttages personal ur alla grader , till spanare huvudsakligen
officerare. För tillfällig tjänstgöring vid Flygvapnet i fredstid beräknas ständigt 22 officerare f rån flottan och 8 från
kustartilleriet.
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Flygvapnets reservpersonal beräknas utgoras dels av pensionerade officerare och underofficerare, dels av reservofficerare
vid flygvapnet, rekryterade av värnpliktiga studenter, som vid
flygvapnet erhålla reservofficersutbilclning·. Sammanlagda utbilclning·sticlen för dessa aspiranter beräknas till omkring 2 år.
Efter avlag·cl examen utnämnes vederbörande till fänrikar i
flygvapnets reserv och förutsättes kunna uneler viss tid efter
utnämningen vid mobilisering· tjänstgöra vid flygvapnet. I
fredstid hava de ing·en tjänstg-öringsskyldighet.
Uttagning·en av personal för flygvapnet bör ske på fri~
villighetens väg. Den, som antages till flygutbildning·, bör ej
vara äldre än 30 år. Officer, som söker utbildn ing till förare,
bör hava tjänstgjort som officer vid eget vapenslag minst .ett år.
För att kunna antagas till flygspaDarelev bör aktiv officer hava
fullgjort, armeofficer minst 3 års och marinofficer minst 2 års
tjänstgöring vid eg·et vapen samt därvid hava genomgått föreskrivna kurser. Reservofficer bör antagas till flygspana.relev
snarast efter avlagd officersexamen .
De civilanstrillcla dels in gå i flygverkstäderna, dels utg·öras
av vissa specialister såsom fotografer o. d.
De vän~pliktiga avses till handräckningstjänst m. m. Bland
värnplikti ga studenter och likställda avses rekryteras en del
av flygvapnets reservofficerare.
Utbildning.
Flygvapnets fast anställda officerare skola vara såväl förarsom spanarutbildade.
För utbildni ng till törare skall årigen uttag·as 48 elever,
fördelade i två omgångar. Härav beräknas 20 från armen,
varav 11 officerare, 14 från marinen, varav 8 officer are, samt
14 från flygvapnet.
F ör utbildning t ill (lygspanare skall årli gen uttagas 12
elever från armen och 8 elever från marinen.
Utbildningens längd och fördelning f ramgår av nedanstående diagram.
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Förarutbild ning.

Flygspanarutbilclning.
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Den förberedande spanarkursen skall vara gemensam för
arme- och marinflygspanare, under det att utbildningen därefter i huvudsak skall uppdelas på l. och 2. flyg·kårerna.
Av de för utbildning· till förare uttagna beräknas samtliga
såsom elever för jagarutbildningen samt för utbildningen i
bomb- cch torpedtjänst omkring 3 från armen och 4 från
mannen.
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Materiel.

Förutom med behövligt antal skol- och ö,v ningsplan skall
flygvapnet förses med jakt-, eskort-, spanings-, bomb- och
torpedplan. Av samtliga plan bör en lämp[ig del utgöras av
sjöplan, varjämte förutsättes, att planen såsom regel bliva så
konstruerade, att övergång från hjulställ till flottörstäliJ. och
tvärtom kan äga rum. Planen tilldelas ständigt de olika flygkårerna, och ligga därstädes, om de ej äro rustade, i materielreserv för mobilisering.
Årskostnaderna för den genomförda organisationen komma
att belöpa sig till 6,000,000 kronor. Därjämte tillkommer i
eng·ångskostnader 12,000,000 kronor, att fördelas på tio år.
Vad som under de första åren sparas på organisationskostnader,
får användas till materialanskaffning. Härigenom avses mobiliseringsbehovet av flygmateriel att ytterligare tryggas.
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Kritisk granskning ur maritim synpunkt av den nya
flygorganisati onen.

a)

Allmänt.

Med den nya flygorganisatio nens genomförande har fly g·et
blivit »det tredje vapnet», jämnställt med arme och ma 1:in.
Med anledning härav gör man sig ofelbart flera reflektione 1
Är flygvapnet i stånd att ensamt utföra operationer jämförbar;
med dylika utförda av arme eller marin var för sig? Kun na
resultaten av flygvapnets självständiga operationer bliva a\·
avgörande betydelse i ett krig? Svaren på bägge frågo rn ,
bliva utan tvekan: Nej. På det stadium flyget för närvarande
befinner sig·, torde dess uppgifter i avgjort övervägande del
bliva samarbete med arme och marin. Blott i undantagsfall
torde självständiga företag komma till utförande. Men även
andra vapenslag, som äro uteslutande hj älpvapen, kunna vid
enstaka tillfällen utföra självständiga operationer såsom t. ex.
kavalleriattack er, jag·ar·raider, ub-anfall m. fl. Men icke ha\ ,l
dessa vapenslag för elen skull org·aniserats såsom sj älvständiga
vapen. I likhet med övriga specialvapen torde flygvapnet ännu
så l1änge få räknas såsom ett hjälpvapen, låt vara viktigt sådani,
till resp. arme och marin. Därför torde knappast tillräcklig,l
motiv förefinnas för flygets organiserande såsom självständige
vapen. I de flesta länder, där flyget är självständigt organiserat, har organisationer na också gen0.11drivits mot de sjömilitära
myndigheterna s vilja. överallt märkes dock en tendens till
att förse åtminstone flottan med en särskild flyg-avdelning, sä 1
skilt utbildad och bemannad från flottan.
Som vår flygorganisatio n nu är fastställd, återstår att
granska, hur den kan tänkas fylla marinens krav .

b)

Flygvapnets ledning.

Chefen för flygvapnet innehar ett synnerligen omfattande
befäl, jämförelsevis starkare än såväl armens som marinen s
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högsta chefer. Han är dessutom chef för flygstyrelsen, vanoenom samtliga org·ans trådar sammanlöpa i chefens för flyg "vapnet hand. Detta möjliggör givetvis en kraftig ledning· av
flygvapnet, vilket är en stor fördel ur flygvapnets synpunkt.
Aven i förh ållande till armens och marinens hög·sta chefer
innehar chefen för flygvapnet en så kraftig ställning·, att flygvapnets intressen väl kunna tiUgodoses. Med hänsyn till flygvapnets karaktär av hjälpvapen med åtföljande intima samarbete med samt livliga personalutbyte med resp. arme och
marin borde nog lämpligare chefen för flygvapnet intaga en
ställning motsvarande t. ex. chefens för kustartilleriet. För
detta talar även den omständighete n att inom högsta krigsledning·e n ärenden rörande flygets operationer handläggas av
resp. marinstabschef en och generalstabsch efen. Genom att giva
chefen för flygvapnet en ställning· liknande chefens för kustartilleriet vunnes inspektionsrät t för marinstabs- och generalstabscheferna och därigenom g·aranti för att flygvapnet kunde
tillgodose armens och marinens olika krav. Såsom chefens för
flygvapnet ställ'ning nu är fastställd, förefinnes viss risk att
flygets självständiga operationer komma att träda i förgrunden
på bekostnad av samarbetet med övriga vapen.
Beträffande avvägningen mellan armen s och marinens
intressen inom flygvapnet kan förhållandet bliva mindre lyckat.
Alla statofficerare skola ju, som reg-el, rekryteras från resp.
arme och marin. Av en tillfällighet kan det förhållandet bliva
rådande, att alla de högsta befälsposterna komma att besättas
av officerare, som samtliga tillhört anting-en arme eller marin.
Samtliga befordringar ske även på förslag av chefen för f}ygvapnet. Förutsatt att ing·en avsiktlig· mannamån uppstår, kan
det nog ej bortresoneras att trots detta en viss klockarkärlek
förefinnes till vars och ens gamla vapen, vilket l<an bliva till
nackdel för det andra vapnet såväl i personellt som materielit
hänseende. Som majoriteten av statofficerarna rekryteras från
armen, är det i detta avseende mest de marina intressena som
kunna äventyras. För att förebygga, att ett sådant missförhållande över huvud skall kunna komma till stånd, hade det
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därför varit lyckligt, om det första förslaget i detta avseendl·
blivit antaget. Detta innebar, att om chefen för flygvapn et
var utgången ur armen, skulle stabschefen vara utgången m·
marinen och omvänt.
Vad beträffar de 3 byråerna inom flygstyreisen torde dessa
väl fylla sina ändamål även ur maritim synpunkt.
Som totalomdöme om flygvapnets ledning· kan sägas, att
om marinen blir tillrcickligt representerad av kvalilicerad personal, kan marinens intressen tillgodoses.

c)

Personal och utbildning.

Att redan nu komma med en kritik, huruvida det nya
flygvapnets personal och utbildning kan fylla marinens behov
av ett g·ott flygvapen, är något vanskligt. Detta, emedan en
mäng·d viktiga detalj er ännu ej äro bestämda samt att några
resultat av den nya utbildningen givetvis ännu ej kommit till
synes. Kritiken blir således mer eller mindre berättigade
spekulationer.

Personal.
Vad beträffar elen fast anstcillcla personalens rekrytering
u r armens och marinens kadrer är enelast gott att säga.
Flygvapnet ti];1föres ju därigenom fackmän från de olika vapnen.
Men fackkunskapen behöver bibehållas och utökas genom ofta
äterkom mande tjänstgöringar vid det g·amla vapnet. Detta är
av alldeles särskild betydelse vid marinen med dess komplicerade
materiel och t j änstgöringsförhållanclen, som fordra ständig· Öv-·
ning. Denna fråga synes vara ytterst litet beaktad. Vissa
svårigheter torde även uppstå med befälsförhållandena m . m.,
ty en officer tillhörande annat vapen torde väl knappast komma
att få föra befäl å flott ans fartyg. Det skulle ju även bliva
att minska den ordinarie sjöofficerskårens icke alltför stora
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chanser till befäl å fartyg. Frånsett detta förhållande torde
dock vissa svårigheter uppstå vid elen framtida rekrytering·en
av de fast anställda. Att under nuvarande betryckta förhålJanden med stoppade befordringar vid arme- och marin flygvapnets stat kunnat jämförelsevis lätt rekryteras, är ju ganska
naturligt. Men när förhållandena, som man får hoppas, snart
åter bliva normala, torde rekrytering·ssvårigheten framstå. En
officer t. ex. vid flottan, som efter några års tjänst kommit
ett stycke upp på anciennitetslistan och beräknar normal tur,
torde knappast övergå till ett annat vapen såsom elen yngste.
Är han särskilt intresserad för flyget, står honom dock passagesystemet till förfogande . Den marina cle1en av flygvapnets
stam måste då rekryteras g·enom utbildning av flygvapnets egna
aspiranter eller av armeofficerare.
Som fl ygvapnets stamofficerare huvudsakligen äro avsedda
fö r de olika högre och lägr e befälsposterna, lärarpersonal m. m.,
komma givetvis dessa officerare att kunna öva ett stort inflytande på såväl utbildning som hela flygvapnets användande och
utveckling. Redan vid flygvapnets uppsättning, har det visat
sig svårt att med marinflygare besätta de platser, som äro avsedda för det marina flyg·et. Denna svårig·het torde av många
tecken att döma komma att kvarstå även i framtiden . Härigenom komma givetvis stora risker att förefinnas det de marina
intressena kormna att äventyras.
Den kommendemncle personalen är sådan stampersonal från
armen och marinen, som på egen begäran kommeneleras till
tillfällig tjänstgöring· vid flygvapnet. Tjänstgöring·ens längel
ar avsedel att i regel omfatta endast tiden för utbilclning·en.
Det är ur denna personal flygvapnets sta m är avseeld rekryteras:
Svårigheterna vid turberäkning och dennas återverkan på yngre vid flygvapnet redan fast anställd personal förbigås. För
ständig tjänstgöring vid flygvapnet i fredstid har beräknats
30 kommenderade officerare från marinen, varav 16 nya årlig·en.
Huruvida detta antal i verkligheten kan undvaras från marinen
lämnas därhän. De senaste åren utvisa, att antalet officerare,
som sökt flygtjänst varit cirka 3 årligen. Vid armens flyg-
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trupper har antalet sökande varit betydligt större, vilket är
naturligt, eftersom armens officerskår är betydligt större ä n
marinens. Sannolikt kommer f örhållandet att bliva detsam 111 ,,
i framtiden, vadan grundade anledningar finnas förmoda , att
de maritima intressena kunna komma i bakgrunden. DeJ'
kommenderade personalen är avsedd att viss tid efter utbildningens slut (cirka 5 år) vid mobilisering tjänstgöra vid fl ygvapnet. Huruvida flottan har råd att vid mobilisering undvar;.
t:ott så stort antal stamoffice rare lämnas därhän.
Av det förut sagda framgår, att för att fylla flygvapn et .
behov av stampersonal eventuellt och sannolikt den utviige 1
måste anlitas att utbilda e.gna officersaspiran ter. I så fall syne~
det lämpligare, åtminstone ur flottans synpunkt, att aspinmte 1
först genomgår sjöofficersutbil dnino· och fö rst därefter flvo
utbildning·. Eftersom sjöofficersutbi ldningen är den längsb ~d~
dyrbaraste samt grundläggande för den blivande marinflygaren ,
synes det lämpligast att utg·allringen sker under denna ntbi ld
ning. Om till äventyrs en dylik g·odkänd aspi rant skulle bli \·;1
lmderkänd som flygare, kvarstår dock en sjöofficer. I motsattr
fallet kvarst år en oduglig marinflygare, allt fö r samma kostnad
Vad frågan om flygvapnets Teservpersonal beträffar tord(
denna vara lyckligt löst och väl tillgodose marinens krav. S1•
tillvida innebär den nya organisationen en förbättring i det att
en del värnpliktiga flygare även erhålla officersutbildn ing. Ti ll
ie;ke ring·a del torde dock marinens flygvapen liksom nu få anlita
reservpersonal , där stampersonal skulle erfordras.
Av flygvapnets uppgifter är huvudparten av marin natUJ
Vad är då naturligare än att uppgifterna lösas av det mari n;
flyget? Följaktligen borde majoriteten av flygvapnets såv~i 1
stam- som kommenderade personal vara utgången ur marinen
d. v. s. flygvapnet vara maritimt betonat. Huruvida seden•
marinen med nuvarande inskränkninga r i personalstatem a skulk
kunna bemanna flygvapnet hör ej till ämnet. Redan den nuvarande flygorganisatio nen erfordrar mera marinpersonal än
som t. o. m. genom tvångskommen dering kan avstås fr<'n
marinen.

Som totalomdöme om per sonalens rekrytering· torde utan
tvekan kunn a säg-as, att stor risk f öreligger , att marinens intressen ej komma att bliva t illgodosedda. Denna kritik drabbar
dock ej så mycket själva flyg·organisationen, som fastmer den
falska gTund densamma är byggd på. För att med den nuvarande flygorg·ani sationen trygga marinens intressen, är enda
utväg·en en betydlig utökning· av marinens officerskårer för att
möjli ggöra rekryteringen av den avsedda marina delen av
· flygvapn et.

Utbildning.
Vad förarutbildning en beträffar torde denna komma att
väl tillgodose marinens krav. Efter den förberedande utbildningen, g·emensam med armeförarna, fortsättes densamm a på
sjöflygplan, således i princip samma utbildnin g som nu. I så
måtto innebär den nya utbildningen en förbättring·, att samtlig-a
förare utbildas i jaktflygning. En risk är, att som elever kommenderas personal, som ej är förtrogen med förhållandena på
havet.
Vad spannrutbildni ngen beträffar äro begreppen ännu så
l äng-e något oklara. Den förberedande utbildningen, cirka 4
månader, skall bedrivas gemensamt vid Malmslätt, sedermera
vid l. kåren i Uppsala. Detta behöver givetvis ej innebära
någ-on risk för de marina intressena, men kan ej heller innebära
någTa nämnvärda fö rdelar. Att i samma kurs sammanföra
personal med så oli ka fö rkunskaper som arme- och sjöofficerare
i t . ex . navigation, kan säkerligen ej vara lyckligt. Likaså äro
ju r esp. blivande verksamhetsom råden så olika, att de knaJ?past
hava mer gemensamt än namnet, fl ygspaning. Den fortsatta
utbildningen är ju också uppdelad på resp. l. och 2. flygkå rerna.
Utbildningens läng-d, l år, är densamma som nu och torde
motsvara marinens krav. Detta blir dock beroende på kvaliteten
hos den personal, som kommenderas som elever till spanarskolan.
Årligen är beräknat 8 stamofficerare från marinen. Som dett a
antal utan tvångskommen dering säkerligen ej kommer att lmnna
·disponeras, måst e resterande ersättas med säm re kvalific:erad
Tidskrift i Sjöväsendet.
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personal. Marinens krav kan sålunda i detta avseende ej
tillgodoses.
Beträffande l. flygkåren, den största, skall denna st å direkt
till högsta krigsledningens förfogande för strategisk span ing·
m. m. Härvid kommer den sannolikt huvudsakligen att utföra
operationer av marin karaktär och att operera tillsammans metl
sjöstridskrafter, ja, t. o. m. ställas till HBK:s förfogande. Denna
kår torde huvudsakligen komma att rekryteras av armeperson al,
vadan genast framgår, att elen ej kan fylla de kvalitativa kraven
på ett gott marinflyg·vapen.
el)

Materiel.

Ur materielsynpunkt äger den nya organisationen g1vmt
fö rdelar. Tillverkning av flygplan, motorer m. m. kunna standardiseras, flygvapnet kan självt bygg·a åtminstone större delen
av flygplanen, egna flygtekniska försök kunna utföras, en
kraftig utvidgning av reparationsverkstäd er äger rum m. m ,
vilket allt bidrager till att göra flygvapnet, alltså även det
marina, effektivt. Vidare skall anskaffas ett mobili~eringsförråtl
av flygplan, som är avsett att räcka tills krig·sinclustrien hinne1·
komma igång. Vad standardiseringen beträffar är det dock
riskabelt att gå för långt. Det är förutsatt, att planen i regel
skola konstrueras så att de kunna användas såväl som landsom sjömaskiner. Ett landplan, som omändras till sjöflygplan,
kan dock aldrig bliva ett sjöflygplan, utan bliver i bästa fall
ett vattenflygplan, som möjligen är användbart på insjöar m. m
men ej på havet. De för 2. kåren avsedda planen äro dock
avsedda att byg·gas såsom sjöflyg·plan, vadan de marina kraven
bliva tillgodosedd a. De för l. kåren avsedda planen däremot
tyckas bliva av den kombinerade typen, vilket ur maritim synpunkt givetvis är förkastEgt. Vad antalet plan beträffar, som
efter genomfö rd organisation avses för marina ändamål, synes
det såväl i fredstid som vid mobilisering tämligen väl tillgodose
marinens krav, om de för l. kåren avsedda planen byggas som
sjöflygplan och avses för marina ändamål.
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Förläggning rn. m.
Angående förläggning är förut redog-jort. På de strategiska m. f l. fö rutsättning·ar förläggning·en är grundad skall här
ej ingås. Västerås är ju det marina flygets huvudförläggning·splats, dock att observera ej för de rustade förbanden. De
senares förlägg·ningsplatser bliva Hägernäs och kustfll:>ttans
flygstation året om samt tidvis Karlskrona och Göteborg m. fl.
För förläggning· av kustflottans fl ygstation är avsedd en omändrad pansarbåt. Ifrågasättas kan. huruvida icke torpedplanen
borde förläggas på de ställen, där t orpedverkstäder finnas.
Med den föreslagna förläggn ing·en torde dock i stort de marina
kraven tillgodoses utom i fråga om elen marina spanarskolans
avseelda förläggning.
Att utbi lda flottans fl ygspanare på Polacksbacke i Uppsala
eller på sjön Ekoln torde för sunt tänkande människor vara
värre än att utbilda infanterister ombord i pansarskepp på
havet. Man må väl hoppas att den absurditeten självdör, innan
den hinner bliva verklighet. I annat fall måste elen dräpas
av flottans män .

Att med ett definitivt »ja» eller »neJ» besvara f rågan,
»om den nya flygorganisationen kan antagas tillfredsställande
trygg·a marinens behov av ett gott flygvapen», låter sig nu
ej göra. Dels äro de marina kraven ganska tänjbara, dels
är den nya flygorganisationen knappast påbörjad, vadan några
erfarenheter eller slutsatser ·ej kunna göras. Åter står således
. endast att jämföra den nya organisationen med vad vi hittiLls
haft. En sådan jämförelse giver tydligt vid handen, at.t den
nya organisationen bättre tillgodoser marinens behov än den
gamla. Det är för den skull icke sagt. att den nya organisationen är den lyckligaste. Om flygvapnet nödvändigt skall
vara ett självständigt vapen, vilket ur mate rielsynpunkt m. m.
har sina givna fördelar, torde eri uppdelning· av personalen på
en arn:e- och en marinflygkår givet vara att föredraga. I prak-
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tiken kommer äetta också att bliva fallet i det nya flygvap net .
ehuru med vissa riksmoment för sammanblandning. Men med
förståndig ledning· av vapnet och med uppmärksamt iakttag·ande
och ingripande i tid av marinens och marinflygets målsmän t orde denna risk kunna bortelimineras eller väsentligt nedbringas.
Som slutomdöme kan sägas, att den nya flygorg·anisatio neP
ur materielsynpunkt någorlunda väl, ur personalsynpunkt kvali tativt mindre väl och kvantitativt ej tryggar marinens behoY
av ett gott flygvapen.
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Idrotten vid flottan.

Glädjande nog så har förståelsen för idrotten under de
sista åren ökats vid flottan, men ännu återstår mycket innan
denna förståelse g·enomsyrat alla. Tyvärr finnas en hel del,
som ej blott äro likgiltiga för idrotten, utan även sådana, som
genom sin indolens direkt motarbeta densamma. De visa därigenom, att de tyvärr ej förstå den utomordentliga betydelse
som idrotten har för fostrande av kroppsl1'gt hCirclacle, viljestarka
och kar-aktcirsfasta sjömän, samt dessa egenskapers betydelse
för flottan i såväl freds- som krigstid.
Flottans idrottsorganisation.

Idrotten vid flottan har länge saknat och salmar fortfarande en enhetlig organisation. Idrottsföreningar ha visserligen funnits vid flottans stationer sedan flera år tillbaka, men
värdet av dem var tidigare ej så stort. Som exempel må framhålla~ flottans idrottsförening i Karlskrona, som startades 1909.
En stationsorder av nämnda år säger nämlig·en bl. a.: »Chefen
för Underofficers- och Sjömanskårerna handlägger ärenden
rörande idrotten vid stationen, utom vad beträffar skeppsg·ossekåren ».
Vidare sades det i denna stationsorder att kårchefen ägde
utse en idrottsnämnd bland intresserade officerare och veder-
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likar samt en idrottsofficer och en skattmästare. Vad del!
s!stnämnde skulle göra fick man ej någon förklaring· på. Några
avgifter erlades ej och de enda medel, som funnos var ett
1
anslag på 600 kronor som S B K erhöll till: föreläsningar oc h
idrott. Den första idrottstävlinge n hölls i juli 1909 och sedan
förekomma sporadiska tävlingar i en eller annan idrottsgren fi il
att ganska så snart alldeles upphöra. Ett undantag· utgj ord(~
de av B A K årligen anordnade tävling·arna för hela garnisonen
Någon organiserad träning för dessa tävling·ar förekom dock ej
.Det var ju ganska naturligt att idrottsintresse t skulle dö ui.
med så svag organisation, obet ydliga medel och i avsaknad m
idrottsplats. Först på hösten 1924 vaknade idrottslivet upp pa
allvar och den 7 j 3 1925 bildades Flottans Idrottsförening· i Karlskrona, vilken förening varit mycket livaktig, samtidigt som den
hemfört en massa pris, vandring·spris och distriktmäster skap
Vad Stockholms station beträffar, så har givetvis närheten
till huvudstaden stimulerat idrottsintresse t. Flottans Idrott ;;
förening i Stockholm bildades redan i januari 1891 och bar
nedlagt ett mycket vackert arbete, särskilt de tre senaste åren.
då föreningen på ett förnämligt sätt konkurrerat med Stockholmsreg·ement ena och andra idrottsförening ar. Även under
föreningens tidigaste år hävdade den sin plats såsom kansk
varande den främste inom vinteridrotten av alla garnisonen'
militära idrottsförening ·ar.
Aterstår att säga några ord hu r idrotten varit organiserad
på den sjögående flottan. Det är lätt gjort, ty någon organ isation har knappast funnits. På kustflottans order föreskrev"
varje år att viss tid skulle anslås till . idrott, men ordern vat
omöjli g att effektuera, enär de koncentrerade övning·arna ej
lämnade någ·on tid över till idrotten, och idrottsplats ej fan ns
tillgänglig. Om till äventyrs någ·on övning·stid blev över t iH
idrotten, så skickades ena vakten i land under befäl av en mer
eller mindre intresserad officer samt några underofficerar e.
Vanligen kunde man ordna en fotbollsmatch, men därvid stannade det oftast. De som ej spelade fotbo!R lågo i gräset och
·vilade sig, eller smeto till något närbeläget kafe. P å sistone

har dock anläggandet av en idrottsplats vid Hårsfjärelen påbörjats och bättre blir det allt efter som flera officerare och
underofficerar e bli iclrottsutbilclade.
Innan något förslag f ramställes skall här först beröras
idrottens organisation i en del utländska mariner.
Englancl.

Gymnastik och idrott i den engelska flottan övervakas av
,en »Director of physical training- and sports branch», som är
chef för ett särskirt departement i amiralitetet. Han har tillsyn över all gymnastik och idrott i flottan. Under honom lyder
direkt chefen för »R N. School of physical and recreational
training">> ( = gymnastiska centralinstitut et) i Portsmouth.
I land övervakas gymnastik och idrott i de tre förnämsta
örlogshamnarn a: Portsmouth, Plymouth och Chatam av en officer
(commander) med beteckningen P. T. ( physical training), som
är f ästad vid stationsbefälha varens stab. Sammalunda är förhållandet på de olika flottorna, eskadrarna, skolskeppen och
kasernerna i örlogshamnarn a, där det finnes en lieutenantcommander eller lieutenant" (P. T.) till vederbörande befälhavarens förfogande. Dessa officerare ha till sitt biträde g·ymnastiklärare eller instruktörer, som genomgått en kurs på gymnastikskolan. Ombord på varje fartyg finnes det som regel l a 2
instruktörer och på varje skola ett lämpligt antal, vanlig-en 4 st.
För att befrämja idrottsrörelsen vid flottan finnes ett
»Sports control board». Det består av ett råd om 8 medlemmar
med seeond sea lord som president, elirector of naval orclnance,
4 andra amiraler, marinöverinten denten och elirector of P. T.
Rådets beslut verkställes av den sistnämnde g·enom ovannämnda
departement i amiralitetet, kallat »Physical training- and sports
branch». Sports control board arbetar i samförstånd med
representanter från olika idrottssamman slutning·ar och sportldubbar i land och ombord.
Man skiljer i engelska flottan mellan »Physical training»,
»Physical exercises» och »Recreational training».
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»Physical training» är den vanliga svenska gymnastiken,
som utföres under sträng·a former på ett exercismässigt sätt,
avsett att ge manskapet god hållning och disciphn. Systemet
användes blott på rekryter och skolelever samt utföres i gymnastikdräkt och som regel i gymnastiklokal.
»Physical exercises» är ett system, som utföres under friare
former i fria luften. Detta system användes särskilt ombor d
och hela besättningen skall varje morgon utföra detsamma.
Huvudvikten läg·ges på marsch och språngmarsch.
»Recreational tmining» omfattar sport, idrott, lekar o. s. v.
samt användes huvudsakligen å fritid.
Utanför skolor, kaserner, baracker och fartyg är idrotten
frivillig, men den utövas i stor utsträckning· och argamseras
g·enom sportklubbarna.
I land har örlogsstation, depå eller detacherad avdelnin g·
sin sportklubb med styrelse. Varje man inbetalar en mindre
avgift- som regel 6 pence pr månad- officerarna något mera.
Klubbarna få ekonomiskt stöd av manskapskassorna till inköp
av idrottsredskap, priser m. m. styrelsen består av officerare,
underofficerare och manskap (dock ej rekryter).
Ombord har varje fartyg· sin sportklubb, som bildas när
befälstecknet hissas och i denna är så gott som hela besättningen
medlemmar. Idrottsmateriel övertages från det ena fartyget
till det andra. Varje medlem bidrager dock med en mindre
summa till underhåll och nyanskaffning av materiel. För en
del år sedan räknade man blott med att 10 '7o av besättningen
aktivt deltog i idrotten, men nu arbetas efter ett system, som
kallas »90 7o systemet» och vilket förväntas göra 90 '7o av
besättningen intresserade för idrotten. Varje division har sina
tävlingar i olika idrottsgrenar såsom boxning, bajonettfäktning,
dragkamp, fotboll, cricket, allmän idrott, simning et c.
Simning lägges det överallt största vikt på. Därför har
också varje skola en simhall och varje gymnastik- eller idrottslektion avslutas i regel med en hastig· simtur. Undervisningen
i simning· pågår hela året. Tävlingar i simning, hopp och livräddning· förekomma ofta.
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Boxning· och brottning· är obligatorisk på gymnastikskolan,
men frivillig på övriga skolor samt ombord. För boxning är
intresset och deltagandet oerhört stort.
Idrotten utövas i engelska flottan under de bästa förutsättningar, som tänkas kan. På varje örlogsstation eller skola
finnes en stor modern gymnastiklokal med tillhörande simhall.
Vanl.J.gtvis är tillträde tillåtet å de stora sportplatserna med
fotboll, cricket och tennisbanor för såväl officerare, underofficerare som manskap. I förståelse för idrottens stora betydelse
för kroppens träning· och karaktärens danande giva de marina
myndigheterna ej endast sina underlydande tillfälle till idrott,
utan de uppmuntra dem därtill genom att uppställa tävling·spris,
ställa båtar, vag·nar och idrottsmateriel till förfogande. Onsdag
och lördag e. m. är tjänstfri dag, som ägnas till idrott och då
mötas alla från amiralen till skeppsgossen som jämlikar på
idrottsplatsen, antingen det är som aktiv deltag·are eller åskådare. Detta är ett synnerligen viktigt förhållande , som skapar
sammanhållning· och god anda inom flottan.

Tyskland.
I tyska marmen finnes en officer »Sportreferent», som
tjänstg·ör i Marineleitung, och som har överinseende över gymnastik och idrott. Vid vardera stationen f innes i stationsbefälhavarens stab anställd en »Sportoffizier», som har stort
inflytande över personalens fysiska fostran, varjämte han övervakar stationens idrottsmateriel och idrottsplatser. Han äger
visserligen ej direkt befäl, men äger till vederbörande befäl,
havare framföra önskemå~ och göra påpekanden rörande den
idrottsliga utbildningen. I högste befälhavarens stab finnes
likaledes en »Sportoffizier» med liknande åligganden. Under
honom finnes å varje fartyg· en idrottsofficer. För den fysiska
fostran fi nnes vid Flensburg·- Murwick förlagd en idrottsskola
»Lehrgang fur Leibesubung·en » med alla tänkbara moderna
anordningar. Till denna skola kommenderas årligen ett stort
antal officerare, underofficerare och manskap. För att öka
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as även äldre officerare t 1·u sko1an pa en
kommender
intresset
.
_
14 .dag·ars teoretisk och praktisk kurs. Nu torde alla regemen tsofficerare ha vant kommender ade till skolan.
o

Danmark.
. . I danska flottan finnes en gymnastikin spektör av regemen tsofficers g~ad, ~om övervak~r gymnastik och idrott såväl i land
som ombord, o~n lyder han 1 denna sin befattning (han har även
annan befattnmg) direkt under marinminist eriet.
Den idrottsliga ledningen utövas av Flottans idrottskommitte, bestående av:
l)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

En amiral som ordförande.
Gymnastiki nspektören.
En officer från marinminist eriet.
En officer från Örlogsvarvet.
Ordförande från var och en av marinens frivilliga
idrottsfören ingar.
Övergymna stikläraren (UO).
En gymnastiklä rare (UO).
En intendent som kassör.

Flott~ns idrottskomm itte kontrollerar och utdelar genom en
subkomm1tt e flottans idrottsmärk e, som ständigt bäres å un if~rmen. Vidare ordnar idrottskomm itten varje år stora idrottstav~mga.r å Örlogsvarve ts idrottsplats, som är en fullt modem
·· · gsbana.
·
·· ]{t hmderlopmn
med bl . a. en u t mar
anlao·gnmg·
"'
I danska flottan finnes tre frivillio·a idrottsfören ingar, som
sortera under flottans idrottskommitt~. De äro:
Sjöofficerar nas idrottsfören ing.
»
Däcksoffice rarnas
))
apets
stammansk
Det är ju egendomligt att i det demokratisk a Danmark
idrottsfören ingarna spaltats på detta viset, men det medföl
nog vissa fördelar.

Idrottsintre sset i danska flottan har under de senaste åren
stegrats oerhört. Anledninga rna härtill äro:
1) Tillsättande av en g-ymnastikin spektör, varigenom man fått
en person, som nedlagt stort arbete på g·ymnastikens och
idrottens främjande.
2) Införande av Heberts friluftsgym nastiksystem . Detta är
nämligen ett system, som passar flottan mycket bra. Det
är ett kombinerat gymnastik- och idrottssyste m med lmnske
huvudvikten lag·d på id rotten.
3) Sjöofficerar e och däcksofficer are deltaga livligt och aktivt
i idrotten g·enom sina idrottsfören in gar.
4) Befintlighet en av en modern idrottsplats å örlogsvarve t.
Danskarna ha jämfört med oss i idrottsligt hänseende en
stor fördel. De ha all sin personal placerad på en örlogsstation
och därstädes de flesta institutione rna belägna på eller i närheten av örlog·svarvet. Den anmärkning man kan göra mot den
danska org·anisationen är att Flottans idrottskomm itte är för
stor och tungrodd, måhända kanske alldeles obehövlig·. Förmodligen har den tillkommit för att med en amiral som ordförande ge mera pondus åt idrotten.

önskemål och förslag till organisation.
Hur skall nu vår idrott organiseras? Det är en fråga, som
snart måste lösas. Av de g·ång·na årens erfarenhet och av
lärdomarna från utländska mariner framgår ovedersäglig t att
en överledning för idrotten måste finnas. Detta har nog också
beaktats i en under arbete varande Idrottsinstru ktion, vilken
är en efterlängtad bok, men tyvärr låter den vänta på sig·.
I det manuskript, som cirkulerade för yttrande för ett år sedan,
föreslogs en stor kommitte med säte i Stockholm. Förslaget
innebar mera överorganis ation än organisation . Man måste
betänka att ledningen skall utövas över idrotten på två vitt
sblcia stationer och kustflottan. Den måste därför vara smidigare än vad en stor kommitte kan vara. Enklast torde frågan
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lösas genom tills~ittan de av en inspektör f ör gymnastik och idrott
av minst kommendörkaptens grad med säte i överstyrelsen .
l\.1an invänder då - som det synes med visst fog ·_ att befälsförhållandena bli tilltrasslale. Det är dock en svårighet som
kan Övervinnas, vilket såväl de tyska som danska organisationerna visat och för resten ha vi själv infört liknande fö rhållanden i flottan. Inspektören för undervattensbåtvap net
äger ju inspektionsrätt på vissa kustflottans fartyg, och det
har ju t. o. m. inträff at så egendomliga fall, som att Chefen
fö r Marinförvaltningen gått ombord för inspektion samt hissat
~;itt befälstecken på ett i kustflottan ingående fartyg, dn
Högste befälhavarens över Kustflottan flagg samtidigt blåse 1•
på fla ggskeppet. När det kan gå för sig, så kan väl ocksa
befälsförhållandena regleras fö r den föreslag·na gymnastik- och
id rottsinspektören.
Vad beträffar organisationen å stationerna, så får man
anse elen n uvarande organisationen lycklig. Lämpligt vore dock
om Flottans båda idrottsföreningar hade en likartad sammansättning. Flottans idrottsförening i Karlskrona består av en
idrottsnämnd (Kårchefen , äldste instruktionsofiicere n, stationens
idrottsofficer och Kårchefens intendent) t illsatt av stationsbefälhavaren. Denna idrottsnämnd fick till u ppgift att verka f ör
bildande av en Flottans idrottsförening och att ingå i denn a
förenings styrelse, vilket också gjordes. På så sätt fick man
en fri villig idrottsförening med en officiell stomme, som kvarstår,
därest idrottsföreningen av någon anledning skull!e falla sönder .
Detta sätt att lösa frågan får man anse lyckl igt.
I idrottsföreningarna s förhandlingar bör inspektören hD
rätt att deltaga, möjligen också med rösträtt i styrelsen .
I Högste befälhavaren över Kustflottan st ab bör ingå en
f ullt idrottsutbildad officer. Han kan ju tilll1Öra flaggskeppets
besättning, om ej någon av flaggadjutanterna är iclrottsutbilclad,
men ingå i staben, då f rågor rörande idrotten behan dlas. P å
varje större fart yg eller förband skall finnas en idrottsförening
uneler ordförandeskap av en idrottsutbildad officer. Varj e
medlem betalar en mindre avg·ift. Sjömannens psykologi är
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nämligen sådan, att han hellre går in i en fören ing, där han
får betala för sig än att bli medlem gratis. För inköp av
idrottsmateriel och priser användes medlemsavgifterna samt
överskott från marl\etent erierna. Säkerlig·en det mest sympatiska sätt att använda dessa överskott. All idrottsmateriel,
såväl den nu av staten tillhandahållna som ombord upphandlade
redovisas av fartygens idrottsföreningar samt inlevereras vid
avmönstringen tiR Flottans idrottsförening· vi.d den station
fartyget tillhör. Vid förnyad rustning· rekvireras materielen
fr ån samma idrottsförening·. På så sätt kommer all materiel
att tillvaratag·as och icke, som det exempelvis hände härom
året, att två hela bandyställ upphaneilades på en vintereskader,
men på våren spårlöst skin grades. Vidare kommer på detta
sätt en del materiel icke att ligga oanvänd på varvet.
Sedan nu sjökommenderingar na blivit längre, övning·arna
blivit mindre j äktig·a ombord samt f ramför allt sedan idrottsp.latsen vid · Hårsfjärden blivit färdig, är det att hoppas att
mera tid anslås till idrotten. Minst en Övningstid pr vecka.
90 7o systemet bör efterst rävas! F ör Kvinnoförbundet fö r
Sveriges sjöförsvar eller annan donator finnes här lämpligt
tillfälle att uppsätta hederspris f ör mest idrottsintresserade
fartyg eller förband. Intresset avläses exempelvis genom att
uträkna procentuella antalet deltagare, som klara vissa prov
i olika idrottsgrenar, eller ock genom poäng-beräknin g·.
Erövrade priser förvaras ombord i montrer på trossbotten.
Då fartyget avrustar deponeras priserna hos flottans idrottsförenin g på resp. stationer för att vid nyrustning· åter tagas
ombord. I Exercishusets honnörssal i Karlskrona ha det sista
året samtliga priser erövr ade av flottans idrottsförening eller
.fartyg tillhörande Karlskrona station förvarats i st or a glasskåp
och på sidan av dessa skåp varit upphängda honnörstavlor, som
närmare angiva de olika priserna. Framför dessa skåp ha
nästan ständigt varit intresserade åskådare, ej minst då danser
och basarer ordnats i exercisskolan, och det har nog varit
mången sjöman, som stolt påpekat för sin flicka, att han varit
!ned att erövra den eller den pokalen. Idrottsmannen är nog
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ofta besjälad av en allmänmänsklig känsla, som kallas fåfän g:a.
och därför måste man puffa för idrotten. Vidare bör man
försöka skaffa rikligt med priser för att stimulera intresset
och ej blott till tävlingar utan även för träning. Priserna
böra utdelas uneler högtidliga former. Gärna litet pomp och st åt.

Personalens utbildning.
Beträffande utbildning·en av O och UO ti;l instruktörer, sa
vore d2t nog förmånligare, att ej varje år kommendera en O
till Gymnastiska Centralinstitutets ettåriga kurs (Gci), utan
mera sällan, exempelvis vart femte år en O till elen tvååriga
kursen (GCi). Den ettåriga kursen giver knappast valuta för
tid och arbete, enär eleverna i denna kurs mera sällan få tillfälle
att tjänstgöra som självständig·a instruktörer och endast fa
obetydlig· utbildning i allmän idrott, simning och fäktning.
Anatomiundervisning-en påbörjas men avslutas icke. De officerare däremot, som g·enomg·ått den tvååriga kursen, äro !ämpacle att tjänstgöra som instruktörer vid sjökrig·sskolan och
marinens gymnastikkurs (M. G. K), vilken senare kurs ä r
fu llt tillräcklig för att utbilda gymnastik- och delvis idrott sofficerare till sjömanskårens skolor, skeppsg·ossekåren, f~rtygen
m. m. Ett önskemål är att alla subalternofficerare kunde
kommenderas till M. G. K
Ett annat önskemål är att flera
O och UO kunde kommeneleras till de iclrottsleclarekurser, som
bruka pågå på skilda platser i landet uneler sommarmånaderna,
samt att flera kunde beredas tillfälle att utbildas till siminstruktörer. I Karlskrona ordnades förra året och pågår fö r
närvarande en idrottsledarekurs för disponibla subalternofficerare och UO 3. Kursen, som endast omfattar 28 undervisningstimmar, har dock visat sig väl fylla sitt ändamål; att väcka
intresse och utbilda funktionärer till idrottstävlingar. Den
omfattar motionsgymnastik samt praktisk och teoretisk idrott.
Även här är ett önskemål att de flesta yngre UO kunde kommeneleras att g·enomg·å en elylik kurs.
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Penningem ed el.
Förutom kunskap och intresse så erfordras även för idrottens bedrivande penning·emedel och idrottsplatser. Beträffande
kustflottan så torde, som förut framhållits, medel kunna erhållas från marketenterierna och även i land skulle manskapskassorna kunna bidraga . Detta göres också i riklig mån på
elen ena stationen, men ej på den andra, beroende på vederbörande befälhavares uppfattning om manskapskassornas ändamål, som ang·ives vara manskapets nytta och trevnad. För att
skaffa erforderliga medel så har åtminstone Flottans idrottsförening i Karlskrona sett sig nödsakad att ordna danser och
basarer - en utväg· som till en tid fyller sitt ändamål, men
som ej kan påräkna i längden. Riktigare vore om statsanslagen
till idrotten kunde ökas.

Idrottsplatser.
Med idrottsplatser är det också illa ställt. Kustflottan har
nu äntligen fått sin idrottsplatsfråga löst, men bägg·e örlogs~
stationerna få fortfarande nöja sig med provisorium. I Stockholm finnes förslag uppgjort till idrottsplats på Galervarvet,
men planerna synes ej bli realiserade. I Karlskrona är frågan
ännu mera svårlöst. Exercisskolans g·ård, som nu användes,
skulle kunna ordnas till en ganska god idrottsplats, men ej
så länge som elen samtidigt skall användas som exercisplats.
En av de viktigare beting·elserna för en idrottsplats är, att elen
är placerad i närheten av kasernerna och skolorna. Enär så
ej är fallet, kan den utanför Karlskrona så löjligt illa belägna
idrottsplatsen, ej bli till någon nämnvärd nytta för flottans
Personal. Förutom kravet å idrottsplatser, så kvarstår fortfarande behovet av rymlig·a simhallar å bägge stationerna.
Enligt skolreglementet skall utbildning· i simning· meddelas vid
sjömanskårens skolor.
Till alla de här framförda Önskemålen återstår blott att
foga ett, och det är att förståelsen för idrotten vid flottan
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måtte tränga allt djupare. Det gäller ej blott den fysisk a oc·h
karaktär sdanand e bet ydelsen, utan även den discipline rande
och förenand e mellan befäl och manskap , varjämte idrottens
utövande är en utm ärkt g·od förströel se, som förhindr ar personalen att slå dank eller begå andra dumhete r.
Karlskro na i april 1926 .
Ku1·t
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