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Krigsmannakaraktären. 

I krig beror allt a1· do moralisk'-\ 
L1ktorcrna, 

N a poleon l. 

Personal och teknik. 

Vi levde vid världskrigets utbrott i elt Liclcvarv, som man 

ofta h örl benämnas Lclmikcns, materielens. Sedan några år

tionden behmno vi oss i en ul\'eckling på teknikens område, 

som måste sägas vara oerhörd. Den ena. epokgörande upp

fi nningen efter elen andra såg dagen, de i sin genialitet mest 

rhäpnaclsväckande hjälpmedel odh verktyg ·ställdes till män

niskans tjänst. Knappast då något under alt man satte allt 

starkare lit till materielen, alt man koncentrerade sitt intresse 

på m atcrialfrågorna, och i Yiss mån försummade personal

frågorna. Tekniken, det var den, som skulle göra't, där fun

nos inga gränser för den segrande människoanden, på det 

person ella området di.iremol hägrade inga slörre nyvinningar. 

Världskriget började också odisputabelt uneler teknikens 

tecken. 1\Ien det sliil under personalens, det slöt på ett sält, 

som tydligt framhäYdc all det personella elementet är det 

slu Uligt avgörande nu, som det i alla ticler varit, den glän

sande t el.;.niska utvecklingen till trots. - Etl par exempel 

skola framhäva del sagda. 

Mililärför.faltare hade räknal ut atl om tyskarna tvinga

des at t vika på väslfronlen skulle det taga så och så lång tid, 

så och så många år rentav, innan de hade hunnit till Rhen 

Ti dskrift i Sjöväsendet. 32 
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- deras olika linjer o. s. Y. skulle först på så och så lån•· 
h tid kunna betvingas. Men vad hände? På några dagar st iir-

tade hela fronten och därmed Tysklands Inilitära makt sam
man. Och skälet? Mot tillgången pa artilleri, ammunition 
tanks o. s. v. eller på materielens kvalitet har från tysk sill~: 
ingen väsentlig anmärkning hörts; den tyska krigsindust rien 
höll fortfarande n~Lgorlunda jämna steg 1n0d ententens. Det 
hängde icke på materielen, det hängde på personalen; det 
tyska folkels anda hade stått ut under oerhörda påfrestningar 
·beundransvärt länge, men hade nu tilll slut nått gränsen. Den 
brast, 1111oralen brast, och därmed störtade a llt samman.*) 

Samma smärtsamma erfarenhet fick den tyska flotta ns 
officerskår göra. I Jullandsslaget och u-båtskriget hade den 
tyska flottans materiel ställls inför väldiga prov, som den 
med h eder bestått. Men i samma ögonblick som andan tröt, 
disciplinen upplöstes, vart denna tekniskt 'sett så glänsande 
fl.otta med en gång värdelös, den var helt enkelt totalt oan
vändbar, när det gällde den planerade sista stora framstöten. 
Ty 1utan . att personalens anda blåser liv i den, blir all mate
rial livlös. 

Motsvarande erfarenhet möter oss f. ö. även om vi vända 
blicken till näringslivets fält. Även där bar tekniken stor
mat fram från framgång till if ramgång; den glänsande u t
vecklingen har dr·agit bort uppmärksamheten från de hotande 
moln, som tornat upp sig vid den p ersonella horisonten. Nu 
- .även detta delvis en följd av världskriget - hava dc ur
laddat sig, oCJh detta med sådan kraft att mångenstädes den 

*) "Militär er", skriYer - fö r a tt ci tera en k&nske omtvistacl auldn
ritet Lloycl George, "uppskatta m otstänclsmöj!iglteten efter material 
och ut!Jilclat manskap, ocl1 politici bygga allbför ofta sina föd1oppnio gar 
på cletta unclel'lag. De räkna alclr ig mecl människol1järtats okuvliga r r
servkrafter, vilka ej stå upptagna i rullor eller statistiska hanClJ)öckcr .. '. 
Ocll efter att såsom exempel ur historien haya pekat på Paris oYiinLRL 
lltngvar iga motståneJ 18'70 och boemas utl1ålligllet mot engelsmännen fort
sätter han: "Kriget 1914.-1919 fylles av felaktiga beräkningar, beroende 
på härskamas ocll cleras rådgivares ' 'ägran att crk<änna clet morali sl>~ 
elementet som en faktor i kalkylen". 
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industriella mekanismen hotas ay fullständigt sammanbrott. 
En stor mängd mycket fulländade och mycket dyrbara fabriks
anläggningar och maskiner stå i denna slund oanvända och 
döda därför att personalen icke vill anv~inda dem; samman
lagt en enorm >förlust för nuyarande generation och för kom-
111ande. 

P ersonalfrågorna hava så under omständigheternas tryck 
trängt sig fram i uppmärksam1hclens förgnmd; det personella 
elementet har visat sig åven här vara det slutligt utslagsgi
vande. Runt om bland industriens målsmän märl<es en vak
nande insikt mn att näringslivets viktigaste fråga f. n. är 
personell, att få personalen att vilja arbcla i den riktning 
ledningen utpekar, el. v. s. at t hos personalen grundlägg:: och 
vidmakthålla en god anda. 

Självklart Iförnekas icke alt det materiella elementet med 
tek nikens utveckling vuxit i betydelse för krigföringen, rela
tivt t ill det personelrla. I gamla tider, då man slogs med högst 
primitiva vapen, hängde j u allt på dc stridande människorna~ 
Men just den starka förskjutning till teknikens förmån, som 
ägt r um, gör att man m åste vara på sin vakt, så att icke det 
m änskligas fortfarande slutligt utslagsgivande b etydelse för
bi ses. Särskilt gäller detta inom sjöförsva;:et, där matericlen 
h ar en alldeles särskiJd betydelse, långt ·slörre än inom lant
för svar et. 

Karaktär och kunskaper.*) 

På det personella området spelar karaktären en domi
nerande roll. Personalen måste kunna utnyttja elen kompli
cerade moderna materielen. Den måste hava tillräckligt kraf
tig f ysik ,för att utstå krigets påfrestningar. Men ännu vik
ti gare är att den också vill utnyttja sin kunskap och sina 

*) Lät oss först tillr~lttaliigga några begrepp. 
Människans egensli:aper kunna inclelas i tre s lora grupper: 
1) Karaktär~eg e nskapc·rna (moralen, ar:clan ). 
Det gäller här Yacl männ iskan Y i Il göra. Hi t ltöea egenskaper sä

som: äl'! igltct, mod, initiativ, energi, fostcl'!anclskllrlelz o. s. v. Det mili-
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k rafter i lednin gens anda, elj est stoppar det h ela . 
icke brist på fo 'lk, det var ick e heller ,brister i fysik 
bi ldning, som fr amkallade den tyska k a tastrofen, 

Det Yar 
eller ut
d et va r 

andan, som bras t. "Sannolikt h a r ingen sjömilitär personal", 
skr iver am erika nen Captain D. \ V. Knox, "någon si n uppnatt 
en h ögre standa rd i fråga om sjöm ilitär skicklighe t än tyskarna 
hade vid u tbr otte t av det stor a kriget ; säke rligen voro dL~ 
ouppn ådda i de v iktiga gr en arna a r till eri tj ä n s t, torp edtjänsl, 
m askin tj änst och tak tik. Dock h ar ingen flot ta n ågonsin få ll 
lida en störr e för öd m j u k el se ä n der as vid ullämningcn a y 

deras fa rtyg. Mor alens sammanbrott gj orde den utomorden t
li ga överlägsen heten i m ateriel och i m a terie'lens använ dnin ;..; 
totalt Yärclelösl' . 

Karak tärerna äro sålunda det ''äsentliga. Är personal en 
feg eller rebellisk - då ä r all t ann at till ingen h jälp. Genom 
k r ig-et s erfarenheter .fin go också de k ri gförande n ation enl'\ 
blickarna öppnade för dc moraliska faktorernas betydelse. 
Un eler pågående krig inrättades organ för alt hå ll a känning 
med och påverka dc stridandes och civilbe:folkningcns anda. 
Efter fredsslutet hava dessa organ flerstädes bibehållils och 
vidare fullkomna t s. 

En nation fanns eme!Ierticl, som redan fö r e kriget och 
f ramför alla andra visade förståelse Iför karaktärsdaningens 
betydelse, den engelska. De t råder en bes tämd skillnad 

klr·a begreppet .. moral" eller "ancla'' l1r YiLla1·o ~ln clct allmänmänsklig:!: 
i elen mi li tlim kar·uktäecn ingår· äwn egensl>apcn l o j u l i i te t, sum!Juri~ 
!1e tskiln~la mccl lcclningen. 

2) l ntcllekL u clla egenskaper (IJcg[tYni :1gen). 
l r:it' g~Hler clet YUll människan på clct p~)· kiska omri'tLlct kan ul

f'öm, ocl1 Il iL l!um egcn~kupcr siisom : intelligens (olika slug), minrJ (. 
reakliunstiLl, iak l lagclsefurmåga o. s. Y. 

3) Keoppscgenskapor (fysiken) . 
_\\"en l1~ir gLtllcr d eL Yacl mitaniskan kan utfl\:·a, men på deL f)·sbka 

omradel. Hi L llöm egenskaper· såsom : muskelst~·:·ka, Yigl1et, iläedigll et 
o. s. \' . 

K u n s k a p e r n a ( lcoroLi~l;a och. praktiska ) !~öra LyclligLYis till del 
in tellekLuella (n. ock sci. llct fy;;iska) om rftclet. 
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m ellan german ska och a nglosach s iska u ppfost ringsideal. Ger
manernas skol f os tran går förnäm ligast u t på att p roppa ele
ve rnas huvu den fu lla med alleh anda slag av boklig bildning, 
sak samma om elen sedan har utsikter a l t komma ti ll använd
ning i det p rak tiska livet. Karak tärsdaningen lämnar skola n 
i s tort sc lt åt sidan, fö r aU i ,bästa fall lå ta dem omhänder
tagas av hemmen. Anglosachsarna tillmäta de t eoretiska ku n
skaper na väsentligt mindre betydelse. För dem är huv udsa
ken att bereda C'leverna för det p raktiska li vets krav och alt . 
dä rfö r i förs ta h and hos dem grundlägga sådana karak tä r s
egenskaper, som giva dem förmåga alt, landet o oh sig sj älvac 
till gagn, k omma till rätta med praktiska uppgifter. Sådana 
egen skaper, vilka engelsmännen speciellt dyrka och odla, och 
vilka därför ofta utmärka den typiska engelsmannen, äro: 
självbehär skning, självförtroende, initiativ, laganda (tcam
spirit ), pa triotism. Icke minst på idrottens väg söl<er man 
a tt hos dc u nga framalstra dessa önskvii~·da karaldärsegcn
skaper. *) 

E fte r krigel hava tyskarna i silt sökande efter neder
lagets orsaker ol'ta ställt upp det engelska uppfostringssyste
m et t ill jämförelse med det tyska och så sökt utreda i vad 
mån dc bägge olika systemens förtjänstc~· och fel avspeglat 
sig i k ri,gshänclelscrna och i händelserna efter krige ls sl ut. 

Ganska allm~int har man crkänl det engelska systemets 
överlägsenhet, och har man flcrl~ides i Tyskland redan gått 
tiU reformer i riktning mot delta. Särskilt har cflcr kriget 
den tyska idrotten omhuldats på ett ganska enastående sätt. 

* ) Be!Y:;amlo fiit· sk i !jak L i g! tele t· mellan t! en f~lrtligulbi ldatlc anglo
sachsiska ocl1 gcrnwn~J;a l)· pen ~lr fulj an,le ejiisotl : 

En swn:;k nu· (J,•Jcg,'rall Yid e n ;;Lor inlcrndioncll konf!TCos strax 
före krigeh utbrott. EflL't' h emkoms len gaY han en kuruJ,tLlrbtil;: a1· llc 
oli ka länclcmu:; rcprcsentilntcr o~l1 saclo clå hl. u. ungofäe fuljantic: "JJc, 
Vilka dominerad e kongre:;sen genom sina pcrsonlig·ll ctcr ocl1 sin förmaga 
att praktiskt kluea ut SY<ll'ig!Jctcl' oclt Yilka ovillkol'ligcn Logo ledningen, 
"~' o ro engelsmännen. l\l cn", e tt mycket karaklLlrisL!;;kt til!Llgg·, "dc l Ya r 
fr·uktansv::td Yacl cl e Yoro okunniga'" Ja, ''okunniga" efter vara 
och tyska JJegrrpp, men [)·Ll Jigen lillrild.ligL kuneiga ,fö t' atL l't'g'C l'a en 
go l! clel av vilrlclcn. 
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Vad b elräO'ar vårt eget land odh vårt eget vapen tordt' 

man kunna säga att vi va r it och fortfarande äro synnerl igen 

"germanska" i vårt tillgodose ende av bokliga bildningskray 

på bekostnad a v de moraliska. Utbildningen har inom flot

tan genom en m å ngfald skolor och kurser tagits omhän der 

med en nästan otrolig grundlighet. Karaktärsdaningen h ar 

lå ngt ifrån varit omfattad med ett lika kiirl eksfuUt intres se. 

D. v. s. i d·cn d agliga tjänsten hava vi Yä l gjort vad vi k•unnat 

för att tillgodose särskilt discip li n ens krav, men direkta, p o

si Liva åtgärder till krigsmannaandans höj an. d e hava varit säll

synta och under alla omständigheter föga systematiska. 

"Anda" har för oss varit praktiskt taget synonymt med "dis

ciplin" . Hava våra karlar Yarit "lydiga" mot befälet oc.h 

hyfsade i sitt uppträdande, då ha vi varit nöjd a . Vi h ava 

frågat mycket litet efter om de hava haft andr a egenskaper, 

som dock oundgängligen erfordras för kriget: patriotism , 

mod, härdighet, initiativ, självförtroende, kamplust. 

Vi måsbe, fö lj ande krigets lä rdomar och [öljanclc ström

ningen ute i världen, även vi ägna större uppmä rksamhet åt 

vår personals moraliska krigsförbereclclsc. - Vad är då a tt 

göra, vilka äro karaktärsfostrans medel ? 

Militär karaktärsfostran. 

Indirekta åtgärder. 

Som indir ekta å·tgä rcl er med karaktärsdanande syfle 

kunna betecknas de, vilka icke 'hava karaktärsfostran ti ll 

huvudändamå'l, men där denna konuner så att säga som en 

biprodukt. Hela el en dagliga, rutinmässiga tjänsten skall in

riktas på att ur densamma utvinna "biprodukter" av detta 

värdefulla slag. Genom rättvisa och välvilja, parad med et t 

auktoritativt uppträdand e, skall befälhava!'en av sina uncler

lydande vinna elen tillgiv,enhet och elen aklninO', som äro 

~isci,plinens s·äkraste hörnstenar. Genom ordning 
0

och orubb

h.g fasthet skaH denna disciplin innötas, förd j u pas och b e

fastas. Genom att uppställa självverksamhet som en ständigt 
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manande fordran skall man hos de unelerlydande grundlägga 

initiativets oskattbara krigsmannacgensl<ap o. s. v. - Som 

synes oss dessa "indirekta" m edel långt ifrån av oviktig art; 

förhållandet är rakt motsatt - det är fr amför allt till elen 

dagliga ,1löpancle tjänlen , som elen militära karaktärselaningen 

skall vara förlagd. Där skall in n ö tninge·n, vanebildningen 

ske. Men därför är också av vikt dels alt den militära tjän

steticlen är av tillräcklig längd, dels också alt elen löpande 

tjäns~en skötes .rätt, behandla s med det allvar, som dess be

tyclell se kräver. 
Den indirekta ·Jmraktärsdaningen bör i:::kc enelast omfatta 

tjänstetiden, utan utsträckas även till karlarnas' fritid, men 

då nat<nrligtvis uneler andra form er . Det är föga planmässigt 

att uneler tjoänstctid arbeta och bygga upp, för att sedan låta 

clåli.ga subjekt, civila eller uniformerade, genast e1fter tjänste

tidens s.Jut obehindrat riva ner del mödosamt uppbyggda. 

Därför bör den militäre befälhavaren ävm!. uneler fritid i elen 

mån så låter sig göra söl<Ja påverka sitt folie Och hur? I 

första hand genom alt söka öva inflytande på deras val av 

förströ elser, genom att söka giva dem nyttigt ulilopp för deras 

inne'boencle energi . Från denna synpunkt sett är idrott i olika 

former av oskattbar betydelse. Amerikanarnas "Morale-ofl'i

cers"-organisation och tyskarnas efter kriget införda "Fiihr

sorgeabtcilungs"-organisation maPk·era, vilken vikt dessa na

tioner tillmäta dessa frågor.*) 

• ) i\ ven engelsmännen hava motsvari ghet därtill, i sina skepps

präster. Präs tema äro elen engels.ka fl o ttans "morale-officers" . Skepps

prästen ll and,har icke endast den seclliga fo s tran, !1an b esörj er även å t

gärder föt' m anskapets trevn ad och rekreati on, han är iclro ttsledare -

han ät· såluncla karaktärsfostr are i ord ets YiLiaste bemärkels e. 

Den engelske skeppspräs tens typ JJ är ju också prägel av denna mång

sicl iglh et: J1an är i r egel praktisk, frisk och lmrtig, r aka motsatsen till 

tråkig; de t är en vanlig erfarenil et att om man vid en engelsk g unrums

'llliclclag få tt präs,ten till bord et, så Ilar man som borelsgranne fått en av 

gunrummets intressantas te •Och trevligas te m edlemmar. 

O m i vårt land skull e stå a tt finn a präster, lämpacle för sådan mång

sicli.g tjäns t, som cleras kollegers i engelska flo ttan, så skulle dc Yaea Yåra 

naturliga "morale-offi cer s". 
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Idrott, gymnastik , drill. 
Så över till de • ta· · d · a ·bar er, s-0111 dire J..:i avse att dana J · . U"I "S 1nannakaraktärer. I land är hä r ifrämsla J1and tt F 1 .,.,. -"d. ·tt D 

a an <.a ]>'t r r o .en. en engelska är ju den nalion som ba·· st r·· l c 
"d t 

' orsalt 1 ro tens betydelse från denna s'-rnpunl<t Ocl o ··. d a .. • .. . . J • <.sa a r et en 
• • « w r a · are t i 11 

cn, elsman, over stel oJ t n an t CamrJbcll son, ;; 1. c·· f" t l nedanstående förträfiiiga karaktäristik av idrotten SOI11 l<.a. l· t 
... 

1 ra ,_ ar se ana re. Han skriver : 
"Sedan vi varit barn hava vi övat oss för kri("fet ocl l l efter d l ·· t t.. 1 1 b ' 

1 
( c ~ Jas a an <.Jara linjer, medelst våra nationalspel: fo l-.boll, _cn~ket och boxning. Vart och ett av dessa spel är clt slag ~- mn~atyr och rutvecklar just dc egenskaper, vilka erfonl-ras for knaet V"ll ·· d o . "' • 1 w aro a de ·egenskaper, som erfordr as fi ir lurgel? 

;·. F_örst och _rr:ämst fysisk kondition (physical fitness). Vad ar fysrsk kondrtJOn? Det är en kombination av crod hälsa aod · ~e::er och uthålli~het. Det är den grund, p; vilken ~~da;; y,,.,cs u~p. Det. ar andans grundval. Man kan icke räkn ~ n:e~ att _finna kngsmannanda i en kropp, som icke befinner srg r fysrsk kondition. 
~ilk:n är nästa egenskap? Vad är dd drivande hos en karl 1 knn'l Str"d J ·· t (t"" · . "'. l s uunore whbnrr SIJlrit) Uta d .. l f · .. . ~ b · n enna ar c en ysJskt lampltgaslc och bäst tränade karl värdelös ~H. vad menar vi med "fi("fhtina spirit?" D •t ·· .. . t · . .. .. . "' b · c ar rn e alt n 1s,1 rvag o_ver: to~pen (~ashing over the top), utan det är att h[dl ;1 ut (slrckmg rt). Ralla ut mot krigets slrap&tscr far·an ··l·•t b l .. r l 

' < ' va c l c ' ~o e n:a~l rg 1elen, vara glad när ulsikternr.. äro ljusa, när d ll ,far da~rg~ nyheter, när du är uttröttad. Låt oss se hur denna anda mg J ute s och u l ve eldas genom våra spel! 
Om du får en stöt i boxning vad gör du? B"l "l tä

1

ndc l"T . . ' r er 1 10p . rna, c o_ J er ~ma l<änslor för motståndaren och slår till-baka. Det ar "fi<rhtincr SIJirit" 0 "d h 1 "d · · "' "' · m vr a vll vrd elt lot-bolls~pel elen andra sidan leder, vad gör du under andra hahfl speltrelen 'l Spelar på så mycket h ao r·dar·e Detta .. l . t t •• • • 
< • ar Jn crnas o.forhknehga anda, vilken Napoleon erkände slorr l .· l VVaterloo." 

,., 1onon1 \I C 
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Men idrottsleken är icke endast, som den engelsk e fö rrattaren så mästerligt skildrar, en bild av slaget, den är också en bild av livet, en miniatyr av "livets strid" - uneler lek ens lockande form får den unge mannen Lränc-:. sig i att bemästra de svårigheter och fre stelser, som möta h onom ute i livet. IIan får vänja sig vid koncentration mol elt upp s tällt mål, vid snabbt i uppfattning, i bes lut och handling, han hir sig inse att betydelsen av lagspCtl (engelsmän s och amerikaners ,beundrade "lcam \York"), enig samverkan m ellan <le 1nånga olil{a krafler, som sträva för en gemensam sak. Han får lära sig självbehärskning, all lägga bnnd p å fula instinkter, alt böj a sig inför den utsedde ledarens auktoritet, att hedra en ärlig motslåndare - med andra ord ridelerliga dygder. Dock - ett viktigt tillägg: id rotlen utövar el t betydelse-fullt u ppfostrande inflytande, m en skall detta Yerka i god riktnin g, fordras att idrotten är inne på sunda banor, eljest blir förhållandet rakt motsatt. Därför fordras ovillkorligen att idrotten är kon troilerad; lössläppt idrott, sådan d en i regel bedrives hos oss, kan vara lill stor skada och leda till goda seders urartning. I England, där .begreppen om "fair play" på idrottens område äro så rotfasta, är r\en konlrollcrande myndighetens arbete säkerligen i regel hi.tt ooh kan det van-. ligen med fördel övclåtas till den vakna l<amraUuktcn. Hos oss hava vi ännu en lång väg framför os:-. innan vi komma 
dädlän. 

Som argument mot idrotten plägar ofla anföras dess van-lig t förekommande och myckel framträd anrle överdrifter. "Se på en professionell prisboxare, en sö<ler-::nncrikansk fothollsstj ärna, en sportfå ne, som v~i.l tillkämpar sig medaljer, men inga examina, som skadar sin fysik genom att ödsla bort hjärtats rcsen·krafl" utropar man, "är del clil vi skola komma, skola sådana upp ställas som våra ideal !" Nej, långt därifrån, de äro att betrakta som ulväxlcr, och i viss mån nödväneliga utväx ter, på iclroltcns sunda träcl. "Sljärnkullur en" är i viss mån nödvändig för atl hålla intresset uppe ho;, dern stora massan, men den skall hållas inom rimliga gränser. 
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Genom att göra idrotten kontrollerad , genom att införa dc'n 
som läroämne i skolorna skola vi bidraga till att till allt Yi 
dar·e kret sar sprida den ideala idrottsmannatypen: a ll-round
amatören med gen tlemannauppfattning, som bedriver sin 
idrott m ed m å lla, som e tt medel att in i ålderdomens dagar 
bibehålla "en sund själ i en sund kropp". 

Idrott ens :betydelse för a tt dana krigarekaraktären är hos 
oss nästan totalt förbi sedd. över huvud taget - även i dess 
egenskap a tt u Lgör a en länk i personalens fysiska fo stra n _ 
är id rott en försmnmad och från ledningens sida om fall ad 
m ed ett intresse, som vanligen praktiskt taget är lika med 
noll. Vi ha ju idrottstävlingar, för all del, för att det skall 
så vara, en, kanske r ent av två gå nger om året. Men ofta 
utan någon som helst .föregående träning. Och vad nytta har 
en tävling, som icke använts som instrument för a tt driya 
fram en intens iv träning? 

Nej, vårt intr esse för idrotten får nog sägas vara mlm
malt. Intresset har i s tället koncentrerat si.g kring gymn a
stiken. 

Gymna sti-k·en !har dubbelt ~i ndamål: den utgör först och 
främst huvudmomentet i vår personals fysiska fostran, m en 
därjämte verkar den Lingska gymnastiken även till utveck
ling av vissa andliga egenskaper. Vilka? Framför allt dis
ciplin·en, d en strama, ögonblickliga, absoluta lydnad en. Den 
utvecklar också andra psykiska egenskaper, t. ex. snabbtänkt
h eten, men framför allt dock lydnaden, vanelydnaden. I lik 
h e t f. ö. med de militära övningar, som kunna sammanföras 
under den gemensamma beteckningen "dr-ill", t. ex. form ell 
infanteriexercis, och vilka hava stort disciplinerande värde. 

Gymnastiken är naturligtvis ovärderlig, både som p sy
kiskt och fysiskt utvecklande, och det är icke meninO'en all t> 
gå till angrepp mot den. Men det räcker icke endast m erl 
gymnastik, en krigar e, som endast lyder, d en är det föga be
vänt med. Han m åste även hava en del andra psykiska egen
skaper: ·han måste även hava initiativ, förmåga att finna u t
vägar och aktivt begagna situationen, han måste ha strids-
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"r en (jelsmännens "fighting spirit", och segervilja. Han 
hll1110 

' "' l ·· " t' 1 · ' l" b lldoO'<Js..,.rep o ste ha seghet, en ge sn1an nens s 1c ung 1 , u "'"' "' -111a d f" l t r·· f et intill sista andetaget, han måste h a m o , ora'" or ar.a 
p ch fysisk smärta. - Ja, allt det där ge r oss icke gymnastl
o · nämnvärt framträdande mån, åtminstone ännu icke på j(en l · . · o 
det stadium, vid vilket vårt manskap 1 regel far stanna . 1\~I en 
det ger oss i stället dc idrottsliga spelen, fotboll, boxmng, 
bandy, vattenpolo o. s. v . Och därför måst e dc komplettera 
gymnastiken - det är ett militärpsgkologiskst l'el a tt endast 
hava gymnastik - och intaga en lika o!Iiciell och erkand 

Jats på utbildningsprogramcn, som denna. Men för att fylla 
~itt ändamål som en viktig länl<. i k ri garefostran få de icke 
var a för mjuka, kriget ä r h årt och krigarna måste också göras 
hårda - även de krigande ofl'icerarna - om så behövs på 
bekostnad av en del ytlig polityr. 

Naturligtvis spelar idrotten en viktig roll icke endast från 
·psykisk, utan även från fysisk synpunkt, chu_ru i detta ~.enare 
avseende naturligtv-is gymnastiken väser:.thgt underlagsen. 
En beaktansvärd fördel framför gymnastiken har dock idr ot
t en däri, att den betydligt bättre lämpar sig för och inbjuder 
till frivillig utövning, en samtidigt nyttig och n öj sam syssel
sättning å fri tid. Särskilt torde den roll, som idrotten under 
krigsförhållanden i detta avseende spelar eller kan spela, 
knappast kunna till sin betydelse överskattas . Speciellt från 
-engelsk och am erikansk sida har intygats det värde man un
d er världskriget tillmätte idrotten som en förströ else för 'b e
sättningarna, något som fångade deras intresse och skänkte 
glömska från vad som försiggick omkring dem, särskilt vär
defull under väntans långa dagar och under vi lopau ser m el
lan riskabla krigsför etag. 

Från engelskt håll har man uttalat ritt en av de vikti-
gaste faktorerna vid upprätthållandet av andan i "The Grand 
F leet" var oll'icerares och manskaps naturliga intresse för a tt 
deltaga i "games" och annan idr-ott. Känt är hurusom engels
m ännen under upp ehållet i Scapa Flow vidtogo stora anord
n ingar för besättningarnas förströelse och r ekreation. Sär-
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skill omhuld ades idrotten. "Engelsmannens förkärl ek Jiir iclrol l", skrh·cr Jcllicoe, "hjälp er honom igenom sådana perioder av tråkighet och leda, som äro m est ägnade att linflergräva discipl inen . Sysselsätlning och inlrcssanla ämnen fiir tankarna är det säkmste molgifLet emot missnöje och oro". Den am crikansl< e befälhavare, som handhade ulläuu·111 _ b b ~ det av den slora nordsjöspä rren, captain R . H. . Belknap, h ar i sin redogörelse över expeditionen även omnämnt den lJctydelse, som idrotten spelade för all. hålla t:ppe andan . Ytterligt trångl och obekvämt hade man det ombord, allt lttrymnll' uppfyllt av minor. "Atl ~ita, sova och arbeta i intimt grannskap m ed många Lon av dc kraftigaste spi·ängämncn och sedan att kryssa dag och nalt i u-båtsinfcklcradc farvatten m ed dessa sprängämnen som last, vetande att en väl riktad torped, en välplacerad mina eller några granater lG.mde bringa en hel fartygsbesättning, ja, h ela divisionen att försvinna" - rlL·, tog på nerverna. ~fot delta behövdes motgift i form av "activc amnsement, cxcitement, thrills" och det fann man i idrotten. Ombord hedrevs boxning och brottning med utmaningar mellan fartygen, i land base-ball o. s. v. Nyltan var uppenbar. "I själva verket", caplain B. citerar med tydligt instämmande en idroltsolficcrs rapport, "överdriver man icke om m an konstaterar att hela operationens fra1ngång i vidsträeld mån var ber oende på den känsla av entusiasm, som uppväcktes bland besättningarna genom organiserade idrottstävlingar. 
~Ianskap som ofl'icerare rönte v~ilgöDandc inflytande därav, fr•å111 andlig, moralisk såväl som från fysisk synpunkt. DL' hade något verkligt intressant alt gå och åse när de voro i la nd och a lt ta la om när de återvände ombord . Deras sinnen cl rJgos fullkomligt bort från kriget medan idrottsspelen pågingo, deras nencr lättades och spänstigheten å terställdes". 

~Iå det vara nog sagt om idrotlens betydelse från olika synpunkter; lål oss nu i karlhet granska har vi böra anviinda elen. IclroHen kan indelas i två slora huvudgrenar: allmän idrott och idrottsliga spel (bollekar och andra lagspel sam t de idrottsgrenar, som innebära personlig kamp: box,ning, ha-
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., ettfäktning, brottning o. s. v.). Utav dessa är den se_~1arc J ~_n t["crt vildioare från sjömilitär sy npur:kt. Den allmanna vasen l o o . o • . o bctvd elsc li grrer förn äm!Jcrast pa d et fysrska omra-jdrottens .J o - .. . o . .· . _ som en crocl svsselsaltnmg under fut1cl och som ett det; men o • . . .· 
l 

tt så "till skänk s" få ett brdrag tlll karlarnas fysrska m ede a 
D t ""r även den fö rtjänt av att av oss omhuldas. e fostran a · o • . . , • • •• 

l
. . dock icke h elt och hallct sm b e tydelse a tt arllllen-sa ... nar . · · · - · J l ·t ·· t . Andersson använder sm [ntJd till att morn w s o -111 att osen . . . . 1 · .

1
·

11
aen tr;ina si '"" till alt bliva en sluckhg laddare. nrngst o . < o 

Men huvuclviklen bör obestri dligen läggas på spelen (nära 
besläktat med dessa, även i fr åga om ny ttigt inflytande, är .. J· tt t ) Bland dessa äro särshlt värdefulla dc, som aven s ,y e · . .. innebära elt per sonlig t kampmoment, såsom spccrellt agnade 
att framm ana krigiska dygde r. 

Här särsl<ilt några ord Lill förmån för boxningen . Box
ningen drive r klemigheten ur kroppen, den borde gör~s o~ligatorik vid våra sjömi litära skolor, även därför att del a r nastan den enda idrottsgren, som l< an u tövas om.hord . Det har uttalats tvekan 'Om lämpligheten av att införa boxning för våra sjömän. l\Ian har trotl atl "Lhc nohle art of .. self-d:efence" måhända icke utelutande skulle komma att an vand as 1 defensivt syfle . Må vara att så någon gång blir fallel; men n:_~n måste väna fördelar mot nackdelar ooh det är också en fordel att sj;männens slagsmål, när dc förekomma, bliYa hyfsade. 

Detta i.ir en god sida hos boxningen, som en norsk l<yrl~o
herde, sognepräst Herman Lunde framhåller i e1: .. norsk L

1
_dning. Kyrkoherden berättar alt han som ung S.JOm~ns~rast blev tillrådd att lära sig boxning och att han ocksa gJorde detta. Han har ofta sett norska skolpojkar och sj ömän slåss sinsemell an och med andra. "Del har varit en r å och förskräcl·lirr syn" si.iaer han . "Hade -dessa personer lär t sig \.._ o ' b 

• .. l,, tboxnincrskonsten slmllc del hela ha fått en ordcntllg prage · b ' 
l ro Han tror , att "boxr1ingsövningars införande i skolan skal a 

l 1· ' l·arnas råa siaers-en uppfostr ande betydelse oc 1. avs .1pa poJ'" < o 
målsmaner och in sli.nk ter". 

. l 
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Idrotten hör lill sin huvudsakliga del vara förla gd ti ll fritid; man hör sålunda i huvudsak fö rlitr. sig till det fri Yil liga intresse t. Men det är ju en gammal regel alt intrcssl' förutsätter kunskap, m an inlresserar sig sällan för saker, so 111 man ej k änner till. Därför m åste idrotten även bedrivas obligatoriskt, som övningsämne. Delta erford~·as även därför all man från hörjan skall kunna föra in idrotten och idrottsmannauppfattningen i sunda banor. 
Idrotten hör hava sin plats å undervisningsplan och selwma som clt erkänt och vikligt övn'ingsämnc - den fr ämjar flottans ·krigsber edskap, till skillnad från fl er a av de allmänbildande ·ämnen, som där n:u äro så rikligt representerade! Den tid, som hör tillmätas idrotten , torde till att bör j a m ed kunna sättas lika med den som ges till gymnas tiken- följ er man den normen, så har man garantier för alt idrotten b lir ganska väl tillgodosedd, ty gymnastiken får alltid sitt. I va.r jc idrottsgren hör varje m an erhålla syst em atisk under visning; dc grenar, som intressera h onom mest, m~nhändertar han sedan på f,rivillighetens väg. I dc amerikanska Annapolis och V\Test Point (motsvarande resp. vår sjökrigsskola och krigsskola) - och i reducerad grad även i d e m ilitära manskapsskolorna - erhålla eleverna av särskilda lärare (tränare) undervisning, förutom i "Swedish" (gymnastik) äv·cn i baseball, fotboll, rugby, polo, boxning, brottning, fäktning, simning samt den allmänna idrottens många olika grenar, ocll d en tid och den vikt, som man nedlägger på idrott rel. till vad man består läsämnena, är efter vår m å ttstock fö-rblufTande. För hållanidena i England toPdc vara ganska likartade. Betecknande är att i engels'ka amiralitetet - lik'som f. ö. också i det amerikanska - finnes en särskild idrottsavdelning undeT en captain som chef. Det är i den riktningen vi böra gå! 

I flera andra länder har man redan börjat följa det anglosachsiska ,exemplet: i tyska sjökrigsskolan har man som inträdesfordran uppnåendet av vissa r esultat 'i olika idrottsgrenar, i norska armens .krigs- och underofficersskolor h ar 

nran s 0 111 fo rdringar 
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l·' llda vissa vid u lt rädcscxamen upps a < 

· drottskrav. 
skall kormJ .ett första villkor för att idrotten hos oss . . . Son~ taga den ståndpunkt, den bör inlaga, . fordras att ma att In < o l .. Ett mindre an la l olficcrare och · f o . ina c<>na 1na sman. . . den ar s "' ( t I·orln·aler) böra utbildas Llll Idrotts-d ·oiiicerarc even . '- o .. l'" o un er . ''l! tt tan större ai)parat crhalla lamp lo sa-Tlllfa en a u < 

h ledare.b"ld lin" torde i allmänhet icke saknas; i sonunar ar dan ut l r '=: . . S 1 a Lekförbundet {)Ch Svenska å imhatrv av vens { 4 t. ex. p dal·o1r1r11itte va!·it anordnad en f" b dels proparran < '-Idrotts or un l "' f" ·1 <>d till Gölehorg, och tHl vilken l . ·s kurs av detla s ag, Ol a"' . -vec ,_or bl. d l·d,r·ottso(Iicer vid skeppsgosse · .. ll"" , 1\'an e }-.urs en SJOO Jcer - ··t ·]· 1endcrad. I samhand med · Karlsl·rona - van ·'-011111 kåren l ,_ l ·de de utta rr na idrottsledarna genom-d lllnänna kursen )Or < "' 
• " en a < • • l tb" ld11i11 r1 i fr ämsta nnnmct hoxm11oS-"å ,er forderhg speeJa u l "'' '"' 

kurs. 
. ) d" ' o . Iförhand (skolor , ar T"ll tj äns tcröring a 'resp. persona . . . l . ."'oår i IUlbildningcn, borde sedan kommenderas fysisk fostran 111o . 

1 o · dro'Ltso!Ticerare och icke blott gymnastikofiiccrarc utan OC {Sa .~ . . cr" ft sku lle . . . Idrotlsledarnas forsta UPPo1 ' idrottsunderofllcer are. " . . d. skala för att giva ·d "tränarekurscr l Ini n 1 e ' var a att anot na .. . . d ·b Flet den handled-.. . . . l·t· ersonal, ·sarsluH un el e a ' ovng 1n slru '- wnsp . .. . h' t··" lancle instru'k-f ... t".. tcronn" so1n 1 1 rac n in g s·om ·erfordras or J ans o "' o . . lrottscrren. fot-d · liserin a p a v1ss [C o · törer ("tränare") Ine specia "' .. d f. -. _ Systemet ar m c I am boll löpn in•s kast, boxmng o. s. v. gån ~ prö~atvicl ske:ppsgossckår en i Karlskrona. 
"' . fall (när antalet övning~tidcr så medgci:_) kan I VlSSa ' .. . c :· t a, r som .. . a rmnastikofiicercn samtidigt J<tnS "'o vara lamphgt att o) .. o · ... f"allct ·höra emel-. f ll · l· e Nar sa CJ ar idrottsofl'icer, 1 andra a IC '- · f " . " fysisl· fostran" l t d b o da r epresent ant erna or '-ler tid sj älvfal c · e a . .. ll ·g förd ela ar-l o 1:· pli crt 'Sa t t m e an Sl < 

intimt samarbeta oc 1 pa am o 
b etet. 

. l ·f ·dras r1enom i1lfiö-Någon personalökning skulle lC {C er or o l ;· . er •• v instruktionspersona ' enar randet av denna nya k ateo011 a o d . d e o t t oas pa bekostna av ju idrottens ökade utrymme mas c a"' 
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allmänbi ldande ämnena, inom vilkas lärar ekader motsvara nde 

personalminskning sålunda kund e äga rum. 

För ordnad utomh usidrott fordras oc·kså ordenll i<> 
' d t 1 ,.,a 
J ro tsp atser. Det kanuner alt k osta en del pengar _ nåviil 

man måste göra klart för sig att idroHea icke länare k · ' 
.. . . o ·111 

noJa s·1g med atl slumpvi s få sig tillkas lade nåcrra nådeu·~ ,. 0 . 
. . o ou. l' 

v~re s1g I :råga om övningstid eller teknisk utrustning; cll'[ 

,gall.er a_ tt tJllgoclose ett viktigt men hittill s mycket försum mat 

utb1ldnmgskrav. ÄYen i ekonom iskt avseende bör de t i fö rsta 

·~1and bliva fråga om en förflyttning från de allmänbildan de 

amnen~ och_ ti:l kroppsövningarna. AH man t. ex. för skep ps

~ossekaren 1 h.arlskrona plan erat att lägga ner pengar på att 

mred~ e~1 m odern laboralionssal innan man där anlagt en 

hyggllg Idrottspla ts .innebär fr ån krigsberedelsesynpunkt L'n 

absurdite t. En m ilitär internatskola utan idrottsplats! 

I ett land med vårt Jdimat kommer inomhusid rotten ntt 

spela en stor r oll . I det avseende t äro vi ju synnerligen vii l 

r u stade, tack va r e Yåra präktiga gymnastiklokaler. Det fiir

tjänar framh ållas att man i han dbollen har funnit ett för

träfiligt lag-inomhnsspel, som t. o. m. visat sig kunna k on

kurrera med fotbollen om våra sj ö mäns intr esse.*) 

Som huvud~akligt skäl för vå ra m ånga "civila" äm nl'n 
har pcl·ats på dc f ... · o tt · ' · r as Olmaga a · st1muler.a rekryteringen. 

l\Ien de l få r då· icke glömmas att även idrotten, en rationellt 

organis erad och ledd idro tt, säkerligen också skulle komma 

a'tt verl<a kraftigt dragan de. En fl o tta, som utgjord e en 1Jiird 

och en mönsterskola för sund idrott, skull e antagligen Yerl,a 

minst lika lockande som en flotla, vilken förvandlat s Lill folk
högskola. 

1\Ien det är icke enda st våra sjömän, som böra cröra s till 

idrottsmän, det är också våra ofTicera r e - och cle~ ta ä n·n 

därfö r atl utan en idrottsidkande och ·idrollsintrcsserad ofl'i

cersskår få vi aldr ig en livskraftig idrott bland vårt manskap. 

Det behöver icke spillas m ånga ord på att konstatera att del 

* ) :::p clrcglce h ftn SYcnska Lekföl'lJUnLlct , Göl c!Jorg. 
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idrottsLiga intresset inom vår sjöofficerskår står synnerligen 

lågt. 
Och skäl en ? Framför allt tYå: l ) Bristande utbildning i 

sjökrigsskolan ; 2) Bristande organisa toriska och tekniska 

möjligheter å stationerna. 

Ä ven i detta avseende böra vi studera engelsm.ännen s 

.exempel. Ett litet drag, som äT ganska 'betecknande för på 

vi lken sbåndpunkt deras ·officersidrott står: Det är en gam

mal plägsed att å rlige n skall i Dartmouth ett utvalt kadettlag 

hava den ären att tävla i cricket mot e tt "amiralslag", vackert 

så, äv.en om ett par r egementsofTiceraTe få rycka in för att 

komplett e·ra för amiraler. 

Engelsmännen hava f. ö. funnit hurusom - det klingar 

litet underligt för oss - idrottsans lag och amiralsanlag myc

ket ofta ä r o före nade. Och pläga d e framh ålla huru som det 

varit få av deras amiraler i förfluten och nä r varande tid som 

ic'ke vardt experter ,j et t eller flera av deras nationella "games". 

I detta sammanh ang lwn det även förtjänas att erinras 

om det omdöme, som amiralen sir P.ercy Scott gav om den 

tyska sjöofTicerskåren efter siH besö,k i Kiel strax f.öre l\.rigs

utbrottet. Hans uttalande var i allmänh et starkt kriti skt, ooh 

e n av kärnpunktern a i kritiken var denna: " They w ere n o 

sportsm en, they played n o games". Det var nästan avgörande 

för ·en gelsmannen. 
Den engelska amiralens ord lämpa sig förträJT'Ii gt som 

utgå ngspunkt för "svensk självprövning". Måtte den utlösa 

beslut, som bliva till fr onnna för vå r flotta s idrott, och där

med för dess morali ska krigsber edskap. 

T jänsten ombord. Segelfartygstjänsten . 

Men den bästa och naturligast e p la tsen för vår p ersonal s 

karaktärsdaning är dock ombord. Dä r bjudas eller kan bju

das oförlikneliga tillfällen till ·moralisk h är dning, till skapan

cJ,e t av verkligt sjömanskap, ett sjömanskap, .icke endast eller 

förnämligas t rbeståcnde i k u n skaper på sj ömannaområclcrt, 

1'idskr ift i Sjöviisend el. 
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utan f ramför allt Ii karaktärsegenskaper, kallblodighet, för
måga alt finna ulvägar, mod. 

Särskilt erbjuder ljänsten på segelfartyg ett oskatthart 

medel till sjömanna-krigsmannakaraktärens fostran. ArbelL'l 

till väders gör sjömannen härdig och oförskräckt. segel far

tyget kan icke undgå oväder lika lält som det maskindriY na 

fart)'g et, det måste kämpa ut stormen. Stormarna härda hc

sättningen, lära elen alt förlita sig Nll egen kraft, •såsom ch·l 

enda medlet att rädda skepp och folk. Under de långa segel

fartygsresorna hinner besättningen aU förvärva sig förtroge n

het med havet i dess olika skiftningar, med dess ,Jjusa sidor, 

men framför allt med dess mörka, och vänjer sig av med alt 

frukta havet. Detta, att icke hysa fruklan för sjön, bör vara 

en till synes självklar fordran på en sjökrigare. I krig kan 

det gälla att i mörker ocl1 vinterstorm, ,i en farlig led gå ut 

för att leverera sjösla·g. Äro då b esät tningarna förskräck la 

redan inför tanken att gå till sjöss, hur skola de då •se ut n iir 

därtill kon11ner tanken på det väntade sjös'laget ? 

Segelfartygsutbildningen har sålunda framför allt sin be

tydelse från karaklärsclanande synptmkt, på segelfartyg danas 

krigsmannakaraklärer, skapas karlar, och det är framför allt 

såda.na, som behövas i krig. segelfartygstjänsten hör lik som 

gymnastiken till den förberedande, grundliiggancle ln·i,gsman

nauppfostran; gymnastikens betydelse ligger framför allt p:J 

det fysiska området, segel u tbilclningens på karaktärsområde l. 

Vi hava ju i viss mån frångått segelutbildningcn. D. v. s. 

vi ha ansett den behövlig som skolning för våra underofl'i

cerare, men icke för våra. ofLicerare. Logiken är litet sYår

begriplig, likaså hur man tänkt sig att så småningom få kva

lificerat scgcl.befäl. Vi hava förslärt Saga, och det må vara 

hänt. Värre är det att man också förstört Freja; hon sku lle 

behövas nu som långresefar.tyg för skeppsgos•sar. 

Tecken tyda emellertid på att vi nu nått en vänclpun'kl 

och att vi äro på väg åter mot s·egelntbi lcln ingen, som en form 

av oförliknel<ig andlig gymnastik. Utökas sjökrigsskolan biir 

den så vunna ticlem i första hand läggas på segelulbildning. 

-471-

Vlökas elen icke, l< an segeJulbildning erhållas genom att in

föra aspirantresor under ferierna mellan gymnasialklasserna. 

De skulle bliva välkomna ule i land e t. 

I skeppsgossculbildningen ·bör sj ö t j än s ten på segelfartyg 

utökas på Jandliggandets och framför allt på skolstudiernas 

bekostnad. Det är svårt alt undvika att pojkarna med nuva

rande utbildningssystem bliva bortkl emade, för "fina" - de 

kortvariga och kortvägade sommarexpeditionerna ulgöra icke 

tillräckligt motgift mot l andl~gganclcls och framför alll skol

aånaens "förfinande" inverkan. Tänk oss alt ett av dc nu
" " varande skeppsgosseåren u l byttes mot en segel långresa, en 

resa som tog å rel, t. ex. till Auslralien, vilken skillnad på 

pojkar, som då skulle komma att levereras Ull sjömanskåren! 

Och det vore väl fråga om huruvida det systemet skulle kosta 

mycket m er. Mat och kläder, bostad och undervisning skola 

ju pojkarna hava, var de än äro och seglen utgöra billig 

drivkraft. 
.Ju mindre besättning, dess bätlrc utbildning till sjöman

skap. Det är därför kaffeelifartyget som regel är en väsent

ligt 1bättre sjömansskola än örlogsfartyget. På kofferdifarty

get är elen enskil'cle mannen något, får han göra något, aln

förtros någo t. På örlogsfartyget finnas ett flerta11 officerare, 

mängder av underofficerare ooh ännu större mängeler av 

korpraler, vilka hugga för sig dc ~Jäsla b~tarna av förekom

mande arbeten, det arbete, som är något värt - och vad slags 

ar'hete blir då över l:ill gemene ma:n ? 

Enligt detta resonnemaug böra de segelfartyg, vilka ut

göra flottans sjömansskola, helst ·ej hava <för stora hesätt

ningaT; inom rimliga gränser torde man kunna säga att utbild

ningsresultatet är omvänt proportionelit mot 'besättningens 

stor1lek. Men här äro vi j u inne p å en kostnadsfråga. 

I ett par utländska mariner 'hava de seglande skolfarty

gen delvis gjorts självförsörjande, i det att de inrättat·s för 

fraktfart, ·i regel för aH fylla statens importbehov. Iden är 

beaktansvärd från flera synpunkter. Realiserad hos oss 

Sl\lulle elen bl. a. bidraga till att öka vår kontakt m ed· handels-
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flottan; från vilken vi nu, oss enbart till skada, allt mer syna-, 
fjärmas. 

Det har p ekats på at.t engelska flottan h elt och h åll et 
övergivit segelutbildningen. Men vi behöva den bättre ii n 
engelsmännen. Engelsmännen ha icke vårt vidsträckta skä r
gårdsområde, med d ess frestelser att göra oss till en skä r
gårdsmarin, engelsnnännen hava världshavet utanför kust erna 
och de hava sina kolonier. Med sina moderna kr igsfart yg 
komma de utpå dc stora vattnen, ut i stol'mar och oväd er, 
de rostras därunder tiH sjömän och karlar ombord å sin a 
stridsfartyg. 

För oss kan aldrig förhålland et 1bliva detsamma. Viikel 
em ellertid icke ·bör hindra att vi eftersträva att så mycket 
som möjligt använda även våra stridsfartyg för vår personals 
moraliska krigsmannadaning. Låt vara att utbildningen ofta 
lider av dåliga väderleksförh å lland en, men för karaktärsda
ningen är det bättre ju svårare väder, ju raslögare det är t il l 
sjöss. En flotta, vilken är sjögående endast under den lju sa 
och lugna sonunaren , men vilken kämpar igenom vinterstor
mar och vintermöl',ker förtöj d vid kaj, den fyller knappas t 
måttet på l<nigsberedskap, särskill ej i ett land med vårt geo
grafiska läge. 

Men även det hamnliggande fartyget har m öj lighet at! 
besörja besättningens fostran till sjömanskap ooh förtrog en
h et med va ttnet. Det sker framför allt gon:om båbtjänst, sär
skilt segling, men även rodd. Även h är gä ller det att hår! 
väder ger elen bästa skolningen och då skola båtarna ut ; be
fä lhavaren måste taga sitt ansvar. Båtsegli·ng vintertid, s{t
dan som denna i vintras prakticerades å kustflottan, är ett 
gott surrogat för övningar utoms'kärs. För att stimulcr-1 
lusten för båtsegling borde om'bord ett par båtar ständigt 
avses som segelbåtar och så lunda vara ri§gade och ballastack 
När de behönlc tagas ,i anspråk för rodel, skulle de riggas av, 
för a t t åter påriggas omedelbart efter slutad arwändning. Det 
besvärliga riggningsarbet et avs'kräcker nu ofta från scgl in f.,. 
vare sig det gäller kommnn,ikationer eller nöjessegling. 
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1 det föregående har givits exemp el på karaktärsdanande 
övningar av viktiga slag. Till de karaktärsbyggande åtgär
derna hör även elen karaktärsdanande undervisningen. Hit 
]löra fost·erländsk propaganda, krigshistorisk läsning, avse
ende att hos de unga kr'igareämnena väcka till liv l<änslan för 
tradition och beundran för krigiska brageler o. s. v. Är denna 
"·undervisning", ell er, för att använda en ben ämning, so.m 
kan synas oss naturligare, denna propaganda betydelsefull 
r edan i fred, så är elen det ännu mer 1i och omedelbart före 
ett krig, varom också de nyss krigförande länclerna•s åtgärder 
i denna riktning nogsamt buro vittne. Nära sa1111manhang 
härmed har också propagandan bland civilbefolkningen. Men 
dessa frågor torde vara förtjänta av en särskild uppsats. 

G. Wahlström. 
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Underof~icersu!bildningen vid däcksavdel
ningen B nautiskt avseende. 

o Den 16 maj 1919 tillsattes de s. k . . . . 
staende av två rr· . o • sl~olsal~I~umll gc, hl'-

och en underofl~c;~era~e, tva11~·epr~senlantcr för skolväsend et 
· c sa ( .tinnr er e s urspru O' J" 

var att vcrl 1;·11 . 0 11o Jga uppdrau 
o (S a a utredmng och avgiva försJaa cr o • "' 

man med hänsyn till a ll .. "' annaende I Yarl 

för åstadkommande a maJ~nt~ pedagogiska synpunkter sam t 
<v en 1 a w n e !l underv· · ·· d · 

.fordrades bel .··tr el . rsnmg an nng e1·-

ra an e mannens 1 eJ b f""! 
skulle iaktta eras att 'I el . . l n er c a s skolor, varyid 

o ' ' n erv1smn er en där t·· d . . ... 
sta rummet ha. fl! f . . o. s a cs, VIlken l !ram -

J 1 sy te att b1bnn a a f ö d .1 ... 
erforderliga insikter . .. T . ~- ~ · en mr rtara banan 

äan ' I l110J Jg utstrackmng jämväl bör Yan 

:s ad att meddela kunskaper av allmännyttig art. Sed.er~ 
mera utvidgades de sakkunni aes upp d. a tt f . .. .. 

omarbetninH av "R al 
0

... Ia, a 0111 atla Ja mval 
"' < eo emente for utbildnincr av fl tt 

skap" i samband . . d "' o ans man

ofiicer. vaune de sakkunniges antal ökades m ed en 

Uti det statsrådsprotokoll .· .. 
mentschef motive . d . ' .. vaii vederborande deparlc-

lande er·· . d ra e Slll hemstallan om sakkunniges tillkal
' llHa es om, att vissa "d fl . 

. ... VJ ottans skolor avJaada exa-
mma vor o Jamställda d . . o . 
skol o me VIssa examm a vid navi crati ons-

a, sasom bl. a. examen i l· o. . I l .. o 
hörande d·· 1 d . '- 1 pr a ss w la for manskap lill -

ac (Sav el m n cren vill· t 
av 2. 1.1 

~ ' ~·en mo svarade skepparexamen 
.a '-ass. Genomgancren e. · 

· l . rr· o xamen I styrmansklass vid un-
e ei o rccrsskola motsvarad . d;· . . 
men vid n avi aati e ar emot eJ avlagd styrmansexa-

o onsskola. Det erfordra·den ·· r· 1··· tl " nan1 1gen, or a 
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så skulle bliva förhållandet, därjämte undergående av pröv

·11 a vid navigationsskola i vissa ämnen, vilka icke ingingc i 
nr , 
flottans undero!Iicersskolas styrmansklass. 

Erfarenheten sades haYa visat, alt skeppsgossarna vid ut

tagningen till yrkesgrenar föredraga sådana, vid vilka dc un

der sin tjänsteLid vid flottan få avlägga styrmansexamen. 

Denna omständighet vore ägnad att i vis3 m ån förrycka r e

kryterin gen, des to m er som ä \·en de kontraktsanställde h ellre 

toge anställning vid dc yrkesgrenar av däcksavd elningen, där 

styrma111sexamen fing e avläggas. Om underc!l'iccrsutbildningen 

kunde omläggas så, att i sLyrmansexamer. ingående icke mi

r]i tära ämnen bleve gemensamma för däcksavdelningens samt

liga yrke.sgrenar sam t utökades med de ämaen, som nu utö v n 

de i underofiicersskolan förekommande genomgås i styrmans

klassen vid navigationsskola, skulle berörda olägenheter bort

fall a. 

En sådan omläggning av däcksavdelningens underoiTicers

ntbildning, vilken sacles länge hava varit ett önskemål inom 

fl ottan, yore synnerligen av behovet påkallad och torde därför 

frågan därom j ämväl böra tagas under omprövning. 

Den i enlighet härmed verkställda Dinprövningen hava 

föranl ett de sakkunnige att uppgöra sitt förslag till utbildning 

av däcksavdelningens underofncerare på grundval av att 

samtliga skola medde:las styrmansutbildning och att denna 

utbildning skall vara fullt jämställd med styrmansutbildning 

vid rikets navigationsskolor. Utbildningsfrågans lösning i 

denna riktning har medfört en ökning av tiden för däcksav

delningens und erofTicersskola från nuvarande 10 mån. till 16 

mån. (för artillerimatroser 17 '/, mån.) yarjämte dessutom en 

.förlängning av korpra'lsskolan föreslagits. 

De fördelar, som denna anordning skulle medföra, torde 

enligt vad som anförts i första delen av skolsakkunniges be

tänkand e i sammanfattning kunna sägas vara följande. 

l. Grundligare utbildning i nautiskt h änseende skulle 

ernås. 
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2. Underofiicerskåren vid däcksavdelningen skulle er
hålla större enhetlighet och de särski'lda yrkesgrenarna k om ma a t t framstå som likvärdiga, varigenom bl. a. tillström
ningen till de olika yrkesgrenarna förväntas bliva jämnare 
än hittills. 

3.. De särskilda underofficerarna skulle bliva m er a an
vändbara i tjänsten i det envar av dem skul'le kunna kom menderas som fartygschef å mindre fartyg ~Uer att tjänstgöra 
som vakthavande officer även under gång. 

4. Utbildningen i fråga skulle förbereda civil verksa m
het och därigenom .befordra en god rekrytering för flo ttan. 

För erhållande av önskad e nhetlighet i den nautiska u l· bildningen för däcksavdelningens underofi'icerare finnes, m c.! fasthållande av att viss kompetens i jämförelse med handels
flottan bör ernås, tvenne vägar, nämligen antingen att driYa samtliga fram till styrmansexamen, vilken väg de sakkunnige valt, eller att för samtliga icke ställa högre fordran än vad i underofficersskolan redan f. n. meddelas artilleri- och m in
konstaplar i här före,•arande avseende, nämligen skepparexa
men av l :a kl. Skillnaden mellan dessa båda examina ii r huvudsakligen den, att i styrmansklassen meddelas undervisning i såväl terrester som astronomisk navigation under 
det att i skepparklassen endast förekommer terrester navi""ation; dessutom m eddelas i styrmansklassen undervisnin~ i b engelska språket. 

I valet mellan dessa tvenne vägar är den sistnämnda, (len som innefattar skepparklassen, obetingat aU föredraga. Un
dervisningen i navigation och därför grundläggande ämnen, 
författningskunskap m. m. i underofficersskolan bör sålun d<l inskränkas till vad som motsvarar skepparexamen av 1 :a kl. i navigationsskola för samtliga däcksavdelningens yrkesgre
nar, alltså jämväl för de yrkesgrenai·, inom vilka f. n. m erl
delas kunskaper, som i det närmaste motsvara styrmansexa
men i navigationsskola. 

Genom en sådan minskning i kursplanen bör underoff icersskolan kunna liksom hittills göras ettårig; med den för-
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.· utning av tiderna, som ägt rum i den årliga ÖYningsplanen sl~Jl 1910 kan en ·länad på lä sår et av 10 månader (septem-ec an • ~ ~er-juni) utvinnas, utan att läsningen behöver pågå under 
"re t s varmaste månader. 
a Förutom denna obligatoriska utbildnir:g för vinnande av 

del
·o"'icers cr rad bör inrättas en frivilli.g styrmansldass, som. un u b , 

.. det bör slå öppet för envar, som avlagt n!1derof11cersexamen 
å däcksavdelningcn, att genomgå. Med den avvoghet, 'SOm från hand elsflottans b efäls sida r åder mot konkurrens fnl.n flottan, kunna tyvärr icke synnerligen stora förhoppningar 
ställas på handelsflottan såsmn civilansti:dlning, men anser jag likväl obetingat att tillfälle till avläggande av styrman:-
xa

men bör vid underofficersskola finnas för envar, som tagit e. < 

anställning vid däcksavdelningen. 
Vid en jämförelse me'llan det av mig till sina huvuddrag 

angivna utbildningssystemet och det av de skolsakkunnige föreslagna framgår f'öljande. För att undvika långa omskriv
ningar komm er förstnämnda system att kall as för skeppar
lin jen och de skolsakkunniges för .styrmanslinjen. 

Vad först utbildningen i nautiskt hänseende beträffar, är 
det uppenbart att styrmanslinjen giver en grundligare sådan. Men till vad nytta för den mi'litära tjänsten ? I skolsakkun
niges betänkande angiyes detta endast i allmänna ordalag såsom att underofl"iceren efter alt hava avlagt styrmansexa
men skulle erhålla "större förutsättningar att behärska silt 
verksamhetsområde" och därmed bliva "mera användbar i t jän sten" och dylikt. Något närmare angivande av de förhål
landen, vid vilka utbildningen i den astronomiska navigationen skulle i flottans tjänst vara erforderlig, finnes icke angi
vet och torrd e näppeligen h eller kunna angivas. överhuvud
taget !föreligger väl behov av astronomiska observationers ta
gande och uträknande endast å långresefartyg och å fartyg 
som eljest i övningsändamål sändes bortom Nordsjön och på dessa fartyg finn es j u alltid ofl'icerare härföT. I de vårt land närmast omgivande farvattnen, varest flottans fartyg hava att 
vid krigstillfäll e operera, lärer något tagande av astronomiska 
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observationer icke ifdtgakomma. Och vad beträffar de f . 
o d fl" ai [y cr 

".ara .un ero . JC e.~·. avses att va ra fartygsch ef så ·hava dessa h·it~ 

ttlls 1cke vant forsedda med något astronomiskt inst
1
• 111 .. . n en t 

an nunclre med kronom·eler. ' 

I fråga om enhetligheten och likvärdigh eten m ellan c1·· 1 .. 
d l . .. . ac ,s. 

av e mngens sarsk1lda yrkesarenar äro de 1Ja0 da 1 
.. . .. o < sys .cme n 

ungefar hks.ta llda, dock med någon förd el för skepparlinjen. 

~.e. sal~kunmge .. hav~ nämlige~ nödgats m edgiva, att elev ka n 

~m k·la r ~s godkand 1 und erofficersexam en även 0111 han i e l t 

a.mne C.J erhållit högre betyg ön 5. Om detta ämne är n aviga

tion, komma d e, som m ed stöd av detta !·eglementsrum fii r

klaras godkända, att innehava kompetens motsvarande endas t 

skepparexamen av l :a kl. Den eftersträvad e enhetli al 1, 
·· 1 ·· d 1 

o 1c c n 
ar 1~rme ru Jbad. Och den bristande styrmanskompeten se n 

l<an 1 motsats till vad f. n. är fallet komma att gälla även den, 

som efter underofT'icersbefordran benämnes styrman . 

. Beträffande underofric erarnes användbarh et synes i na n-

t~.skt avseend e sk epparexamen av 1 :a kl. vara fullt t illräckl i•r 

for den militära tjänsten, i det att unelerofficer m ed sådan kom~ 
petens bör kunna komm enderas att ·tJ·a··ns·•cr0·· r·a · · 

< •o var e SI " sonJ 
fartygschef å mindre fartyg eller som vakthavande ofT'ic~r un-

~ er gång - önskemål, som av de sakkunnige uppställts. E n

li gt Kungl. Maj : ts förordning angående befäl å svenska h an

d elsfartyg är den, som innehar skepparbrev av 1 :a kl. behör icr 

att i ös tersjöfa rt *) vara befälhavare å ' o 

segelfartyg av vilken storlek som helst samt å 

ångfartyg (ej passagerarfartyg), då dess dräkti crh et icke 
uppgår till 100 ton. 

0 

Kompetensfordran på befälhavar·.es närmaste man är icke 

~törre än sk~pparbrev av 1 :a kl. för ångfartyg (ej passagerar

fartyg) av vilken storlek som h elist i östersjöfart. För tjänst-

. · l l\Ied östersjöfart b etecknas enligt förorclningcn fart till eller från 
111

- ell ee ute i·kcs orter, b olägna vid Ös tersjön eller clärm ecl i sjöfarl:ifii rJJi n

clelsc Yaranclc fan·atten intill en linj e Linclesnäs-Hanslh olmen samt <' Il 

l!l1J ·e Esbjerg-'l'exc l. 
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.. ·n ei som ya kthavande styrman finnes ir..gen särskild kom-
gori o . 

Je tensford r an ang1 ve n. 
1 Givetvis äro flottan s myndigheter icke på någol sätt bund-

" id dessa för handelsfartyg gällande bestämmelser, men 
na , 

ao eiOn anledning att för behörighet att utöva hefä l å flottans 
J1<o 

fartyg fordra högre t eoretisk-nautisk komp eten s än vad för 

handelsfartyg är föreskr ivet, synes icke föreligga. I gällande 

r eglemente för marinen föreskrives ocl\Jså att befattningen som 

fartygschf å 4 :e kl. fartyg beklädes fö rutom av styrman jäm

väl ,av minkonstapeL För den, s·om ska ll föra befäl å krigs

fartyg tillkommer i varje fa ll åtskilligt ann-at än den för befiil 

å hande•lsfartyg erforderliga komp eten sen, såsom utbildning 

föa: vapnens bruk, för gång i. formering samt för skärgårds

naviger·ing. 
Vad slutligen a ngår frågan om förb eredelse för civil verk

samhet och därmed följ and e befordran av god rekrytering ä r o 

JJåda systemen i slort sett likvärd iga, men innebär skeppar

linj en enligt min mening flikväl åtskilliga förde lar. Genom 

att göra styrmanskursen frivillig och fullkomligt oberoende 

av den nödvändiga utbildningen för vinnande av befordran 

inom flottan kan man hysa den förväntan, att endast de, som 

verkiiigen hava intresse av att vinna styrmansutbildning söka 

sig till kursen i fråga. De skolsakkunnige hava själva fram

hållit, a tt man just hos dem, som sjäh·a eft ersträva att skaffa 

sig en bildning, vilken kan bereda dem en god framtid, kan 

förvänta arbetslust. 

Såsom skäl mot den av de skolsakkunnige föreslagna styr

manslinj en m å vidare anföras, att den svårare utbildningen 

•säkerLigen kommer att avhålla m å ngen elj es lämplig individ 

från att .försöka nå underoll'icersgraclen. Redan med nuva

rande u tbilclning är det åtsldlliga, som icke erhålla kom·· 

petens för t~Hträd e till underofficersskolan eller av bristande 

förmåga .måste avstå från att genomgå densamma, och kom

mer dessas antal med all sannolikh et att ökas med de ökade 

fordringarna på teoretiska kunskaper. Ett försvårand e av 

tillträdet till unclerofHcersl<.åren synes gå i motsatt riktning 

mot den önskan om en demokratiserad befälsorclning, som 
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särskilt av underofficerarnes målsmän ,,1·d o t J a s dlliga til lfällen 
gjor ts gä]l]ande. 

.·· ~.~t torde vida~·~ ~ör.~ framhålla,s att utbildningen ti ll så
va l SJ~man ·so~1 n~1htar ar huvudsaklig praktisk och al t de n 
teorel1ska .. utblldmng~n icke bör göras m era omfattand e än 
vad som for det praktiska bruket är nödvändi at Er1 av l . . o · a n cd-r:mgarna hll d en på sin tid företa.gna omarbetningen av 1\lOO 
ars skolreg~emente, vilken utmynnade i 1910 å rs skolrcglc
m ente, var JUst att den teoretiska utbildninr'en toa för m y J· l. l . o l d o o c '-en IC I anspr~ <; et sades att manskapet kastad es. fr å n ku rs lill 
k u r s, men Icke fick tiHräcklig praktisk tJ· ärrstcrörin a E · ;· f" o o· n J<lll1-orelse mellan d e tider, som i ovannämnda reaJementen 1 c r "' oe 1 nu · ore 1ggande förslag avågos för å ena sidan utbildn inrr i ~kola ell er kurs och å andr a sidan tjänstgöring ombord el~er 
I land för manskap av däcksavdelningen v.isar följand e. 

l skolreglemente av år 

l 1900 
l 

1910 
l 

Förslag 1922 

l mån . mån . m ån . 
Utbildning i skola eller kurs ............ ... 25 21 30 (31'/•) 
Praktisk tjänstgöring före underofficers-

skolan ....... .... ... ..... ..... ...... ..... ... .. 31 49 34 
Praktisk tjänstgöring mellan under-

officersskolans klasser eller efter 
dess slut ... .. ....... ... ............... .... .... . 21 2 8 (fi'/2) 

77 l 72 l 72 

De i tabeLl en angivna tiderna avse artilleri-, och signal
ma~roser; ~·ör övriga yrkesgrenar förefinnas nämligen yjssa 
avvikelser 1 det ena eller andra av de bå da senare r ealemen
tena; siffrorna inom parentes i 1922 års förslag avs.e ::·tilleri 
matrosernas utbi'ldning. Såsom praktisk tjänstgöring h ar in
rangerats skjut-, signal- och torpedskolor, vilka ju äro fö r 
lagda ombord och förefinnas ungefär likartat i samtliga regle
menten. Ävenså har såsom praktisk tjänstgöring upp tagi ts 
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]<u rs för l :a kl. sjömän, som ·i 1900 å r s regl emente var den o l J r··1 l l d · l · .. r esin iven efter genomgangen une er )C a ss w a; en mne Ja I 
fo li "en huvudsakli.gen tjänstgöring såsom instruktör och n å!11 o . ' l . d . " t .. . r t r sin närmaste motsvan g 1et 1 en tJ ans gonng, som en 1g ha r·· r· o l l de sen ar e reglement·ena ut ores e ter genomgangen wrpra -

l
. Ja Den tjänstgöTingsperiod', vilken j ämförelsen omfattar, s ~o . vser den tid, som för en kontraktsanställd matros erforrlra s 

; rån antagningen till dess kompetens till underoiTicersbeford
ran v unnit s. Att denna tid en ligt 1900 års skolreglem ente är 
större än enligt de senare beror på att utbildnin gen icke var 
rrvs1'utad förrän under 7 :e tjänsteår et ; även enli gt 1910 års 
reglemente var denna tid n å got över 72 månad er, men på 
oTund av övningsår,ets förskjutning har tid en i själva verk et o under de senare åren ej överstigit sistnämnda antal m åna d er . 

Granskar man d enna jämförelse finner man, att tiden för 
den förkättrad e undervisningen i skolor och kurser enligt 
1900 års skolregl'em cnte var 25 månader. Genom 1910 års 
skolreglemente nedbringades d enna tid till 21 månader, vilken 
tid nu åter föreslås ökad till icke mindre än 30 månader. D et 
torde även böra framhållas, att de i skolsakkunnig.es betä n
kande föreslagna skolorna, åtminstone rekryt- och korpralsko
lorna, äro till sin läggning m era teoretiskt betonade än mot
S'VaTan de skolor och kurser i för egå ende reglementen. Ser 
m an på tiden för praktisk utbildning så har d enn a däremot 
nedgått från omkring 50 m å nader i 1900 och 1910 års regle 
menten till 42 enligt förslaget. Ännu anmärkningsvärdare är 
att t-iden för praktisk utbildning för·e underofiicersskolans 
börj an minskals m ed 15 m ånader (från 49 t ill 34). 

Till jämförelse må anföras att för vi nnande av inträde 
vid navi.gationsskolas styrmansklass ford r::ts .en tjänstgöring 
till sjöss av 42 månader och vid dess skepparklass av 36 må
nader; d en t eor eti sk a und ervisningen omfattar däremot en
dast en tid av 9 r espektive 3 månad·er. Tiden för praktisk 
t jänstgöring enl igt skolsakkunniges förslag uppgår sålund a 
icke fullt till vad som för inträde i skepparklass vid naviga
tionsskola erfordras. Vid jämförels e med handelsflottan 



-482-

mås tco där j än~ te beaktas, alt ovan angivna tider 49 r esp ek 1 i ,.c 

34 manader Icke be teckna enelast SJ.Ötj.äJF~cro· ·I·J·no· tllan ·· 
•.• •• • • o .,:)lo ::;, c a\(l ll 

ljanstgonng 1 land a flottans stationer. 

o . Om såsom ovan ifrågasatts underoft'icersskolan göres l'l l

~.~· rg med 10 undervisningsmånader mot av skolsakku nnige 

foreslagna 16 (17 '/ J månader, så skulle elen samman]a "(] 
l l . n a 

s w liclen komma att n edbringas från 30 (31'/ ,) till 24 llla-

nader, vilket ä r 3 m å nader mer iin enligt 1910 års reglem ente 

cch ungefär lika lång tid som enligt 1900 års skolreg•lemenle 

För dem, som önska avlägga styrmansexamen, tillkommer en. 

lwrs, vars längel torde kunna anslås till omkring 6 månader . 

denna kurs kan u lan olägenhet genomgås efter vunnen uncln~ 
ofi'icersbef ordran. 

Specialisering är tiden s lösen, brukar det ofta och säker

ligen med rätta sägas. Och det lärer ick~ kunna förn ekas, 

at't de specia lJ.u.mskaper, som de ,olika yrkesgrenarna in om 

däcksavdelningen måste besiUa, ingalunda äro små. Alt u nde r 

sådana förhållanden för artillel"i- och minmatroser införa en 

vidlyftig nautisk utbildning till så gott som ingen påvis ba r 

nytta för tjänsten för efaller icke välbetänkt. 

Tvärtom synes det just vara med utvecklingen före nlig t 

att från utbildningen för däcksavdelningeGs övriga yrkesgre

nar bortgallm vad som numera icke erfordras, nämligen de n 

astronomisim navigationen. De underofiicera·re, som utgå frå n 

dessa yrkesgrenar haya ändock så ofantligt många grenar fö r 

sin verksamhet, såsom signalering, minsvepning, spTän
1
gnin gs

arbeten, strålkastartjänst och telefoni vartill på senaste li de n 

konuni t eldledning och avståndsmätning. 

På den av mig föreslagna vägen uppnås full likh e t i a\'

seende på nautisk utbildning mellan däcksavdelningens olika 

yrkesgrenar på samma gång som det står en var fritt att u nder 

sin tjänstetid förvärva kunskaper för och avlägga styrmans

examen fullt likvärdig med sådan examen V'id rikets naviga
t'ionsskolor. 

J. Schneidler . 
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Tjänstbarhetsbetyg. 

Enligt rea lemen.te för marinen del I skall vid befordran 

", vseende hu~udsakligen fästas vid duglighet och pålitlighet 

i atjänsten". Tjänstbarhetsbetyget är just till ~ö~: att var a 

ett m ått på vars och ens förmåga i detta f·all. Saval skolreg

lementet som skolsa'kkunni>gas förslag tiU nytt skolregle~~1enle 

stadga att "vid betygssättning Iför tjänslbarhct skall h~~rsyn 

tagas t ill yrkesskicklighet som till ådagahgd ansvarskansia 

och villighet samt fattnings- och omdömesförmå-ga ä:'ens~m 

i fråga om befattning, S'Oil11 medför ibefälsställmngo till. for

måcran att ll'töva befä'l ell er leda arbeten och att hade I och 

uto~n tjänsten hos underlydande förskaiTa sig gehör". Äro 

nuvarande tjänstharhetsbetyg verkligen ett mått på __ mam~ens 

i frå aa "dugliahet och pålitlighet i tjänsten"? Tyvarr maste 

man t>nog erkä~na att så ofta ej är fallet, och delvis torde a~
lednincren härtill vara att söka i gällande bestämmelser for 

betyge~s sättande. Tjänstbarhetsbetygen gör~s näml~_gen oi viss 

mån ·beroende av det betyg, som erhållits v1d en foregaende 

kommenderin cr. skolreglementet stadgar nämligen "Höj ni ng 

av betygssi!II·= bör i allmänhet ej äga rum med mer än l 

enhet för tjänstgöring, som varat kortade tid än 2 månad~r:' 

SkolsaMmnniga crå än längre i denna princip, i det de VIlJa 

· ~ ·· · · "I "'a l b ·· · b t cr icke 
ge momentet r fraga fol.Jande lydelse. r ~t>e or e Yo 

höjas eller sänkas mer än en c _~het för tjänstgöring, som varat 

kortare tid än 60 dagar". Principen tframstår kanske klarare 

i en annan bestämmelse, som finnes i ibåcl2. skolreglementena, 
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a tt då t j ä n stbarhe tsbetyg första gången sät tes efter vu nnrn 
uppflyilni ng ell er befordran elle r för tjänstgöri ng, i sjöm ans
k lass ell er tjän st egrad högre än den, som inn ehaves, ska ll 
betyget sättas oberoende av föregåe nde betyg. Detta är alltså 
ett medgivande att i Yisst fa ll hänsyn ej be·höver taga s t ill 
för•u t erhållet betyg . 

Bestämmelserna i fr åga vore naturligtvis synnerligen hc
rä tti gade om det gäHde likartad tjänstöring. l\fan torde rlock 
svårligen kunna uppleta ett yrke med tji!. n stgör ing av mera 
vi tt sll<.'i ljda slag än det sjömilitä r a. Är det då rim ligt att en 
mans d uglighet som inst ruktör skall 'bedömas med hänsyn ti ll 
hur han förut har skött sig, exempelvis som uppbörd sm an. 
I p r aktiken leder detta hänsynstagande till gamla betyg lii lt 
därtiH, att en man, som ej direkt misskött sig, får behåll a sitt 
betyg oavsett, om de t ta är högt ell er lågt. Har han skött si g 
bra, höjes betyget, även om det förutvarande varit fullt til l
räckligt högt. Har han å ter direkt misskött sig sänkes k '
tyge.t utan tanke på att det avgivna betyget sedan kan Yara 
liktydigt med "mycket god tjänstbarhet". Jag vill bara fr am·· 
hålla ett •enda exempel, som inträffade för några år sedan p:1 
en korpralskola. En styrman vis·ade sig ful·lständigt olämplig 
som instruktör. Han icke blott saknade e~· forderliga kunska
per utan visade även så litet ansYarskänslö., att ~1an ej på nå
got vis sökte sätta sig in i de ämnen, 'haa skulle instruera. 
Instruktionsofiiceren i fråga, som upprepade gånger sett, h ur 
styrmannen fullkomligt inncklacle sig vi'cl försök att för klara 
diverse synnerligen enkla och till hans yrkesgren hörande sa
ker, föres 11og för honom vid sko·lans slut betyget 5 i tj äns t
barhet. Be'tyget Ya r efter mannens åda lagda "yrkesskicklig
het och ansvarskänsla" snarare för högt än för lågt. Yad 
blev följden ? O!Iiceren i fråga fick av äldste instruklions
ofiicer rätt mycket ovett för detta sätt att vilja behandla en 
gammal förtjänt underofiicer, och tjänst'barhetsbetyget be
stämdes till 8. Betyget berodde därpå, att styrmannen fiirut 
haft 9 i egenskap av befälhaYare på en av v3rvets bogserhaLt r ! 
Alltså, en man erhåller omdömet "mycket god" tjänstbarhel 
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instr uktör, därför al t han förut visat sig lämplig som som .. · 11· ·"tt? O l detta "serlbåtsskeppare. Ar dyhkt v er<. J•gen 1 a . c 1 
bOo . t in tet enastående exempel, ·utan sådana skulle kunna .. r VliSS 

.. , ' t -a d . " a s i män ad. Om ett •betyg skall sattas, sa mas e fram 1 a, " .. ' 'll· t "l dock uteslutande vara beroende av det satt, pa v1 ... e det va . . .. . skött sin innehavda bcfattmng, hka val som man eJ 111annen . sätter be tyg i matematik med hänsyn till elevens kunskaper l 

naturlär a . . .. . . . . l" tt Detta h än!synstagande t1ll fonrtvarande betyg bln a · 
l t ·n att betyaen sprinoa allför högt i luften. Man orsa <.en l , " " .. . . utgår från det gamla betyget. och l: oJ er ~edan, , 01:1 n1.am~e: l 

, J· o·· tt sr· a h 1·a Visserbgen framballa sav al s koli eble-fraga s '- b "' c • ~ , • t et som skolsakkunnigas förslag att betyget 10 far gwas 111 en , d ... t d z· het" endast i fall au synnerligen framstae.~ e t1ans 
1
e ug tg · 

En m ön string med samtliga 'Underofhcerare oca ma1:skap, 
50111 

innehava del ta b etyg, torde nog 'bli ganska 1~edsla:nde . 
Mången slmlle säkerligen ej förete någon "syt~nerhge~ ~ram
stående tjänsteduglighet". Men den som en gang erhall.lt ~.~
tyaet 10, får vanligen behålla det, då de flesta draga ~tg f~r 

b 
· dl' f" · t l tt Sl cr att sänk a betyget för en man, 1som ty 1gen or u s w b 

så fö r tjänstfullt. 
Skulle intet kunna göras för att bringa tjänsbbarhets~e-

tyaen i ·bäUre överensstämmelse med vars och ens verk~:ga cl L~" li ghet? Härför fordras först och främst, att b etygs,satt-
. b ·· fLt[JJ·omli at o'beroencle av förutvarande betyg, n1ngen gores " · " 

d. v. s. att alla bestämmelser i den vägen slopas. Det tor~e 
dock knappast räcka ,med endast regleme:1tsändrit~gar. For 
att den betygssättande skall bli fullt fri från allt mf~yt~nde 
av föregående belyg, 'borde han ej delgivas dessa. Sava! ur 
fö rlhållningsböcl<er som utdrag u r u nd erofTicersrullor skull~ 

' I t''ll t f' ·des dessa endast 1 t jän stbarhelsbetygen ulga. s a c OI 
· l'l' Vad skulle rullorna å ·kårchefs- resp. kompamcxpec l tOnerna. . 

ett dylil't arran«eman" ha till följd? På den, som skall avge ' " " · ·· · lt ,.la När betyget i fråga, kommer giYCtvts ston· e an:;vm a ' 1 · 
in tet föregående betyg finn es till ledning, måste den betygs
sättande söka bilda sig e lt yerkligl omdöme om mannens i 

'l'idshrift i Sjöviiscndet. 34 
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fråga duglighet. Betyget bleve i så 1fall u teslutande beroen de 
på innehavd ·befallning, u lan någon som helst hänsyn till 
föregående tj äns tgöring av mer eller mind re likartad b eskaf
fenihet. Del torde t. o. m. 'kunna ifråg::>.sältas, om del ej 
stundom vore lämpli gt att flera tjänstbarhetsbelyg saml!dig t 
avgåves, exempelvis för en sjökommender ad underofl',icer be
tyg för vaktgöring och för instruktionstjänst 

Avgåves betygen enligt ovanstående, finge respeklive kar
chefer och kompanich efer hältre uppfattning om varje m ans 
lämp lighet å olika poster än vad som nu bli r fallet. Erhåller 
exempelvis en unelerofficer betyget 8 som instruktör, så skulle 
detta verkli,gen betyda, att han vore en god instruktör, oavsct t 
hur han duger som bogserbåtsskeppare. När föregåend e ]Je

tyg ej är känt, komme säkerli gen tjänstbarhetsbetygen at t 
var.iera mera än nu ä r fall et för olika :befattnin gar, vilket dock 
enelast vore till nytta ,för att verkligen ge u l slag på vil hn 
beJattning, mannen lämpar sig för. 

För -elen, vars duglighet skall bedömas, vore det även ti ll 
g.agn, om de gamla betygen ej vore kända för hans förmän. 
En man, som skö lt sig mindre väl förut, !har möjli,ghel al t 
bättra sig utan att ha n ågon olägenhet av tidigare b etyg. 
Däremot skulle det ej finnas någon utsikt alt leva på gamla 
betyg. Med andra ord skulle var och en få en känsla av, at t 
betyget :berodde uteslutande på, hur han skötte sig und er in
n evarande tjänstgöring utan hänsyn till vad gott eller ont, 
han förut gjort. 

Det finn es dock intet, som ej har sina nackdelar. Den 
största olägenheten med det föreslagna systemet för betygs
sättning torde bli en viss svårighet att förd ela en nyemb ar
keracl ·besättning. Någon .J eclning av föregående tjänstbarhels
betyg .finnes ju ej. Om man utgår från att b esä ttningsomby
tena ej förekomm a allHör ofta, torde denna olägen11el d ock 
ej vara av större betydelse. En del omlbyten skulle då liksom 
nu visa ~sig erforderliga efter någon tid, men snart nog torde 
doc'k var och en kommit på den plats, han lämpar sig fiir, 
Oil11 detta över huvud låter sig göra. 
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l\Ied ovanstående har förfat tar en sökt ge uppslag till nå
gon m era diek liv mclod för sältande av tjänstbarhetsbetyg 
än den nu använda. Det sy nes honom, som det föreslagna 
systemet skulle ha utsikt att å s tadkomma rättvisare betygs
sättning och tydligar e visa, för Yilket område inom tjänsten 
var och en bäst lämpar sig . 

Yngve Naumann. 
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Några ord om manskapsutbildning och beford
ran i engelska flottan, särskilt beträffande 

torpedpersonalen. 

Det torde knappast Yara n i'1gon ön rcl r ift att pås ii't, att ut 
bild ningen av persona len i elen engelska fJollan , jiimfö r t m ed 
utbildningen i Yår flotta, iir grun dli g::ne med hiinsyn lagen ti ll 
det primiira m :'llct, som iir danandel aY dugliga fa rtygsbesiil t
n ing'ar. Detla giil ler s{tviil m:mskapet som officerama . 

Betriiffa nde mansknpe l, liiggcs hun.Jd,·iktcn på utbildn ing 
i sjömanskap och milit iirn iimncn. Utbil dn ing i anldra iimnen 
m ed delas som regel endast då de l iir absolut n ödviindigt si'tsom 
grundval för den rent militii ra utbilclningrn. 

I del följande skall n iirmnst redogöras fiir to rpedperson a
lens uthilcl n ing, vilken iir jiimfiirelse ,·is omfattrmde eniir clc nn:1 
personal h a r all handhava ('.i endast lorpeclmalerielen ul an iin' •l 
den elektriska materielen, min- och spriingmaterielen s:1m i 
par'avanerna . Högr'e specialisering fiir enclL'ra eller flera :n 
dessa tj iin stegrenar förekommer enelast da det ~iiller alt ut 
bilda i ns l r uk l i onsperson ~1 l. 

Den Jiigs la graden hlancl lnrpedperso 1n len iir Senma n T or
pedo m;m. Fii r all ku nna komma ifraga a tt ul lrilclas hiirli ll 
fcrclr ~1s ull nua ahle senman eller leading sen man. Utbild ·· 
11 ingcn omf:111:1r iimnena Torpeclm:~ter i c!, Sjöm:1 nskap, Eil'k 
trisk matL'ric•i jiimte ell'k lricitctsliira samt pnr:w:w er och mi· 
nor. Kursens varaktighet iir c:a 2 man:lder. 
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En seam an torpeclo m an, som har grad av ab le scmnan , 
ndin " senman eller pelty officer J;;nn utbildas till Leading Tor-Je, o l .. f .. edo man. Utbild ningen hiirtill som drager 3 manac er ar or-~e lacl m ed ungeUir 3 n·cko r pa v:nclera iim ncna : E lektri sk ma

teriel och Riikning, skrivning jiimte elcklricitetsliira, ± vcc.kor 
p ~t iinmct lorpedl ii. ra, 2 Ycckor p:\ ii mn el pantvaner och n11nor 
samt ] vecka sjömans kap. 

För utbildni ng till Torpcdo Gunncrs Mn le fordras atl vara 
Pelly o lficer eilcr k ompetent t ill hcfordra n til l denna grad ii 
\·enso,n1 att vara leadi ng torpeclo man. Utb ildn in gsliclen iir 

1

.' " 
"r och fördelas p{\. sa mma iimncn som i ku rsc•n fiir leading ;~rpeclo man med tilliigg av n~lgon in sl rnktörstjii.HsL och sig-
Jtn ler ing. 

So m synes h ar vid utbi ldningen av personal fiir oYnnstaen-
de arader riill mycken tid iigna ts m aterielen. Då det däremot o 

.. .. giillcr utbildningen <W vad Yi skull e kalla lorpcc~slyrman mo-
ter oss en annnn bild. För utbildn ing till Coxwam of Torpeclo 
Boat uttages un derhefiil aY ar tille ri- e ll er torpecl nvdel n ingarna. 
Befa ttningen ii. r sfdundn öppen för siivii1 Ch ief Petly. offic8rs 
cch Pelly Officers T so m för ChicC P etty Officers och Pelly 
Officers G. Utbild ningskursen omfat tar 3 måna der, varunder 
1 vecka iignns åt signalering, (j veckor åt mani·>verövningnr 
med jagare och patrullbåtar samt aterstoden ål torpedfarly-
gens rii.kenskaps!'öring m. m. i T orpedper sona len sjiikom mendcrns liksom· .· personalen 
iivri()"l i allmiinhcl för 2 år i L:1get. Eflcr Yarje s,adan sjökom
men:lerin gsper iocl, under vilken inga som hels t skolor fii r'e-

.. 1 1· 1 1 11 ocl1 Lot·peclo "Unner'> kcm.ma, sker f m· eac mg orpec o n1n n male k ommender ing till repetitionskurs å torpeclskolan, elds 
för alt :ltcruppliva måhiincla glömda kunsk1per , dels. för ~tt 
studera nytillkommen m ateriel. Hiirvicll ng sker ulga1l rmg fran 
dessa befalln ingar av ej kompetenta, en utgal lr ing som iiYen 
meclfiir Yi ssn. konsekYenscr i avlöningshiin seen de. 

Den hos oss till iimpad<' principen , atl varje underofficer 
skall h nYa genom g:'t tt samtl iga utbildningskurser fiir m~mska 
pct av deu y rkesgren ha n tillhi">r , iiger icke sin m olsvanghet 
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enge lska f'l otl an. För atl kun na befordras till Pelly officer T 

fordras t. ex. enela st alt hava genomgMt elen o\·an nngiv na u t

bildningskm·s·en fö r seaman lorpedo man . 

l det följande redogöres för fordrin garna för u ppfl y lln in , 

s.jiiman sk lass och befordran 1i!l u nclcrb efiil av seaman scl:h·: 

m . a. o. persona len a \· diicksanlelningen , Ii!! vilken torpcclp l'l'
sonal en riiknas. 

A. Ordin ary seanwn. 

Däc ksavdelningen rekryteras genam antagning av skcpp~ 
gossar (boys) i å lder m ellan 15 1

/ , och 16 "/, å r. Dessutom a n

taga s yng lingar (ymrth s) i [lider mell an 16 "/, och 18 år. 

Skeppsgossn rne genomgå omecle lbn r t efter anta o· ni n "'c n l'll 

f ... b l . "' "' 
or erec a nde kurs under en tid av 3 månader, under vilken (] (' 

halva tiden utbildas i sjömanskap, infanteriexercis oc.h si m 

ning ; å ters toelen an vändes för utbildning i allm:'inna skolämn e; J. 

Vid kurs·ens slut förriitla s. examen och de bästa överfönts t ill 

antingen l ) the advanced class; 2) the wireless course eller 
3) th e signal course. 

F lertalet av gossarne kvarstå dock under yttcrliO'are f yra 

:.'t fem m ånader i >> the Harbour Training Establishm~nt >> som 

>> ordina ry boys >> och utbildas i prakt isk sjömanskap och dive r

se militära äm nen, vm··cfter de kommenderas å »Traiui ng 
Squadr•on >> . ' 

De gossar, som vid elen nyssnämnda exam en överförts ti ll 

»_the ~~vancecl el ass.>> e rh å lla un gefät' s:amma utbildning i pr n k 

I_Isk S.Jomanskap och militiira ~imnen som övriga gossar, men 

fortsiilta samtid igt s.in utbildning i vanliga skolämnen. Ul

bilclningstiden för aclvanocd class boys år omkring dubbell sa 

sång som_ för o rclinary boys . Ändamålet med the aclvanced 

class sys temet är att meddela de mera intelligenta g'OS!sarne en 

b~ittre skolunderbyggnad, va rigenom de clårefter kunna O'öra s 

båttre lämpade för utbildning till torped- och arLi llerimat:oser 

av högre klass och för befordran till petty officers och warran t 
officers. 
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Efter tjiins lgörin gen å Training Sq uadron ti llb r in gas t iclen 

intill karlskriYn ingcn vanlig tvis i n:'\gon av örl ogshamnarna 

eller å reservflottans fartyg. 

Kar lskri vn ing iigcr rum vid 18 å rs [tider ell er i undan tags

fall för sii rskilt lovande gossar vid en ftldcr av 17 ' /z år. Ett 

mindre antal sä rskilt utvalda kar lskrivas oberoende av å lder 

redan då dc sluta sin sjökommendering å the lt'ai ning squaclron . 

Enii r the youth s antagns vid e n sena re å lder iin skcppsgos

sarne m en k arl skrivas vid sa mm a ålder iir deras utbildnings

tid kor tare. 
Eft e r 10 ~'t 12 vcck ots' utb ildni ng i Lhe youths train ing esta

blishmcnt i Devonport bliva dc sjökommenderade för en tid 

av omkring 4 m ånader. Etl mi nd re antnl av youths uttagas 

till en advanced class cou rsc och k varstå i the training esta

bli shm ent ytterligare 6 m ånader, va r'efte r dc sjökommenderas. 

Youth s l;: a ri skrivas efte r fyllda 18 . år och efter fyra må 

l1aclers sjötjänst om de riro siirskilt rekommenderade elj est ef

t er sex månader. 

In gen examen för karlskrivning till orclinary seaman ford ·· 

ras. 

B. A bl e scmnan. 

För uppfl yttning li!l able seaman examineras ordinary 

seaman efter genomgå,cnde av en tre m ånaders lång kurs varav 

6 veckor i the nava l barracks och 6 vecko·r ombord å sJögåen 

de fartyg , i följande ämnen : 

Sjömanskap , >> T orped o·>> , >> Gunnery >> , Infantericxerc is, 

tj änstgöring som eldare, anviindning av . varjehanda verktyg. 

D essa ämnen omfatta följande: 

Sjönwnslwp. Styr111ing, lodh yvning, rodd, sjömaning, all

män tjö n st ombord, s~emaforcrin @ vid långsam takt, signalering 

med användande av bå tsignalhoken. 

" T orpedO>> . Utförande av enklare undersöknin1gar å elek

triska ledn ingar och handhavande av clektri s.k reparationsma

teriel ombord, tjäns.tgöring i vissa nummer vid torpedtub och 
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str{tlkastarc och som repcli!iir Yicl orclcrO'iynin" lt"ll st1·a- l·l·ast t> -- b . c: '" "-. arp kii_nnedon~ om s luvnjng i förrådsrum av elektris k materiel neJ; 
mmmatene l och namn a o li ka arli klar, mwiin clni ng av hiig iju 
danrle te lefon och talrör , principen för nallsiktcn och adnn.~n gs_anordningarna vid k a nm.crna, samt pri ncipen för iga 1~g
satlnmg, slappanek och smörjning aY motorer. 

. >> Gunnery >> . Artilleriexcrcis, sönderlagning och hopsiill-
mng av kanonmekani s mpn,s delar, kiin nedom om o lik a sla ·• 
a v ammunit ion ombord , riklningsiiYn inn·ar skj"utn inn· m ed ril ·tc-. .. . 

b ' . h \. oYnmgs:lppara t samt även några srrirr med hitt k anon. 
. ln~·m•l~riexercis. GeYiirels del a r, t ropp- oeh kompanicxn-

c~s, slqul~1mg med handvapen (iinn med pistol), maskin g1•• 
varsexcrcts, sönderlagning och lwpsiittni n1g av maskin•'cYii r. 

Tj(inslgöring som eldMe. Eldning och skylclighe~er Yid 
vanlig vaktgöring i cldrum. 

:lnvändning c.v vwje!wnJe verktyg. Kiin nedom om ko n· 
sl_ruklion av v:1Uenliita elii rrar oc h slussar, eldsiiickningsanonl
nmgar samt ventila l iu nssy:;tem sa mt kiinnedom om anYiin rl
n ing av diverse ombord förekomma n de vcl"ktyg. 

C. Lending sewnan. 

... Fi~.r _befordran till leading seam"n fo rdras fullgjord h·å ~lrs lJanstgonng som able seamau, clii.ra v mi ns t C'tl :lr ombord, s:1 mt att vara fö rord a d för befordran av fartygsc hefen å del fart yg, 
diir h~m senasl tjänstgjort. 

Diirjii.mte fordras evbgd examen i fliljancle iimnen: 
l) roder, kompass och lod; 2) fartygskiinnedom; 3) s<'· 

gclsömnad; 4) tjiinstgöring som styrarr' i båt uneler rodd cl icr 
segel; 5) ankararbeten; G) semaforer ing; 7) ombo rdlii ggni ngs
rC'glemc~1tel ; 8) signaler·ing med anYiinduing aY b:lbignalhokl'n; 9) allmanna skyldig\heler såsom leading' sramn n omhord. 

D. Pelty offi cer. 

_För befordran till Pelly office!" fordras alt h ava fullgj ()rl 
clt ars tjiinslgöring som leading scaman ä sjögående fat~! yg 
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l 
.
1

1L haYn ],y:\lil'icernl sig som scaman gunncrs eller seaman oc l ' 

torpeda man. . . ... . .. Diirjiimlc fordras a dagclexa men 1 lol_Flll cll' amnen : 
l ) uppsalsskriYning (alergiYandc av l'n uppliisl heriitlelsc 

eller dylik t; 2) dc fyra rii.kncsiitten med yan liga bnik och cleci
ma lbrCtk , utriikn ing a\· messr iiknin ga r m. m. dylikt; 3) sjiimnn-
1
-ap· -1) de enkla si«na lern a · 5) semaforering; G) ombordlägg-s \.L ' b ' •
11

osre••lemclltet· 1) hål och angsl upsmnni·,ver; 8) roder, kom-nt 
0 

o · , . . . . pass och lod; 9 ) sjiimaning ; 10) nnhu~rhelcn; 11) nggmng av 
saxar och diivertar; 12) nllmiinwt skyllhgheler sasom petly oHi
cer ombord; 13) vatten bila :\\'delningar, pumpar, f:lrtyg~kiin-
nedom; l -l) fö rand e av loggbok. 

E. Chiei Pclty ol/'icer. 

Fiir befordra n till chief pclty off icer fonlr~1s alt Y: ra petty 
officer och alt h a Ya ej mindre iin fem a rs smnmanl a gd tjiinste 
ticl som prlly olficcr och leading scamnn. S<isnm tjiinslelid 
som lea ding seaman in riiknas hiirYid cncl::lsl elen lid, u n eler 
vill;. en elen som skall befordras efter fn\lgjmcl lre års ljii ns tgt)
rin g som ll'nding senm an tjiinstgjort som snda n kompetent 
för hefordr~Hl till pctly officer. 

Diirjiimte lord ras fiirorcl :t\" farlygsch e l'cu . 

AY denna lill a ko r ta redogiirdsl' fnnngar att man i engel 
ska l'lolbm svnbadigen anser sig ku nna l'rh:-dl a dugligt för
hanclsf o l k ut~m vare sig _ko r p r~\ Is- ,c Uer un ch•ro fficersskolor . 
Fcrdring:nna fö r lwforclran till Chief Pelly Officer lo~·dc l'Et 
betecknas ~om typiska för elen vikt , som frii mst 1iigges vtcl den 
praklisb tjiinstgii r inge n och enelast vid den na. x. 
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• Meddelande från främmande m.anner. 
Mcclllrlacl e från :'lfarinsta!Jens utr.-anl. 

(Augusti månad. ) 

Amerika. 

I Amerika lär clt slort lu:ftske,pp en!ig·.t clet llah·stel a svstemet .. ' · 
unel er lJy"·o-nacl Detta -1 l! 1 ' '·

1
1.1 

19 
· "" · ' ';a ;:unna Ljänstgöt'a som aeroclrom i luften 1 ... , 

.~ st. strlClsmaskin cr, Yilka sko la kunna angöra ocll sätta av d'rån lu ;;~ 
;~~~ppolt .u~cl,er_ VJstelso. i Juften. Huvuclprincipen för konstl'llktion en ii t' 
o_Janc e . Sti tcbplancn aro )lt öYerkant förseeleta med on r in" i vilJ·en ' 

fran lu·ftskcppct neclll•ängancl e krok huo-g·es clå IJlanet s J· tt, ... ' L n 
samma G tt f . . . o v ' ,a angora fll't -

., . - enqm a l') gmaskin en anpassar sin fart e.fter luftske J wL; 
IJln effol,ten elensamma som om båda Yoro i sti!llJet. Il · ' 

LuftskeiJ!Jet ' 'T c 9" 1· Il f . · · - s ,a t en storlek av 2,000,000 l 
sultaten aY cle på"åencle f" .. 1 ;:u])ikfot. Hc-
clelsefulla Bl t "' . orso ;:en anses av experter vaea m)·cke t hel)'-

'. anc annat J,omma fl)·gmaski nernas aktionsr'acl t' er 
avsevät't "en l att öl;a.;; 

o om c enna rörliga ·bangat'. (M. P., 4 aug. 1923. ) 

De amer ikanska marinmynclighctema hava beslutat att förs e 11· 
oceangåonclo u-båtar av "S" "T" 1 " V" _ a '

1 

·!Jvo-o·cla fly o'] " t , , ' · 001 ldasserna med små sär~!; i 1 t 
'"" · "m ar· Mecl clossa luftstriclskrafte, 1 . · mycket lyckacle fö .. 

1
• 

1 1 
_ 1 Java I ciagama avs1ut .11 o 

. ' . rso' o c 1 c e kunna utan sväeighet tagas omboed J s·Jm t 
stuvas 1 u-båtar ellce pateullfa etyo· F" :.1_ 1. 1 .. . 

1
' ' 

helt och Il å ilet ~F"'"Cla av meta!~· ors o.' s ,o. a u tf o ras m ed maski nl'r, 

J 
. .

1 
.. • "" c c ' m en tills Y telare användes masJ-i ner 

J;, ggc a a Y tra och el u k. ' 
Föe några månaclet· seelan raiJ J 't , 1 . at t ]) ' "o- . . ' l 01 erac es, att Japan hade för aYsik t 

. ) ","a. en stor bombkastntngsmaski n, som kunde sönclerta"'as och stu-
vas 0111 Jorcl på en sjö"'åencle u bä t ·n " Yästkusten. · " - ' ' VI ;en kuncle O·perera på amerikanska 

(N. M. R., 15 aug. 1923. ) 
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England. 

I p
0

rL:;mouth l1a ulförts upprepacl e öYnin gae i lJomiJJ;as Lning från 

tottans ofJ)·gJJatar mot f. tl. s lagske ppet _\ gamemn vn unfler gäng med n 
~;nops fart, Yiu'vicl fart}get styrdes Lri'lcllöst m ecl stor noggrannh et. En 
dag nedsläpptes från 6 "Dr llaYilancl" masl;iner 48 öYnings!JomiJ ee från 
en höjd av 8,000 feet, Yanicl 2 fulllt':i.i'l'ar cehöllos ocl1 10 JJomlJer iöllo 
ner in om 20 feeL fl'ån målet. Experter anse att en bomlJ som s lår n er 
omedel!Jal't JJreLlvicl målet, är fae li gal'C iin en som träffar miiJct. Dä1·eoL 
Jaddacl e IJomlJ el' använts, sJ.;:ull c slagskeppet sannolikt satts Ut' sLr idiJar t 
sldol;:. (N. M. R. , elen 8 aug. 1023.) 

E lllll' U Heemes är det första fl~·gcl c pMaetyg, som från början kon
st1,uerats för sitt <änclamål, är cle t icke troligt att amiralitetet är fullt till
frectsställt med detsamma. SåYiil tontalet, 11,000 tons, som farten, 2·:> 
Jmo.p, anses föe små. En storlek av minst 20,000 tons anses nurn eea !Je
hövlig för dessa ,fart~·g och farLen bör vaea ett par kn op stöno än de 
fart;,· g med Yilka fl; gclepåfart')·got skall oper·era. 

(N. '1\L R .. elen 1:> aug. 1923.) 

Frankrike. 

F. el . marinöYerdieeklören i franska marinen '1\I. Laub euf framhålloe 
en aetikel i "La Vie '1\ l aritime" angående u-IJåtarnas framtid , att clet ej 

val' slagskepp en som besegrade u-betarna i kriget 191!1-1018. Om det 
enelast .f unnits pansar-fartyg ocl1 u-båtar, skulle de senare segrat. Varj e 
gäng ett slagskepp ocl1 en u-!Jåt möttes, lämnade clet förstnämnda plat
sen. De stora ·fartygen ha ej kunnat skydelas utan aLt omgivas av jagare 
och patrulLb åtar, som höllo u~b å tarna på av.s tåncl . 

Striclen mot u-båtar har uteslutanclc förts med jagare, patmll- och 
vedettb åtar, ej med .större fartyg, vilka lågo till ankars i hamnar eller 
å r eclcler, -spärrade med stängsclanorLlningar, minlinjer m. m. Denna lär
dom bör icke förgätas. Alla mariner, som ej äro av 1 :a rangen, el. v. s. 
alla mari ner u tom Englands, ·Förenta sta ternas ocl1 J apans, äro tvungna 
försvara s ig mecl u-båtar. Sälwl'l1eten för Yåra kuster, sk;,·ctclat av våra 
hamnar, redeler ocl1 förbi nd elser mecl Afrika vilar seelan lång tid tillbaka 
uteslutancle .på våra u -lJå tsflottiljer unclerstöclcla av j agare ocl1 f lygbåtar. 
Man fäe ej hellee glömma att antalet u-lJåtar har en mJ'Cl,et stol' bety
delse .för deras verl;samhet, varför Laubeuf föc'8rclar ett stoet antal 
minclee u -bå tar. (L. V. M., juli 1923.) 
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I en artikel, und crlt'Cknad -Kingston, oc l1 införcl i Le Yac!tt, ft'<nn
lli'illcs dät·emot önskYärtf.Jl e lcn a1· slötTe u-båtar, ih·er 1,000 lons. 

(Le Yacll t, ll a ug. 1923. 1 

Den ny!J~·ggcla franska kr·yssaren Dugua~·-Trou in löpte av star"·l n 
i Br·e:; t elen 13 clen ncs un eler slor·a llögti clligllctcr, Yar.'Yid mar·inminis l<·r ·n 
\L IlaiiJ el'li i ett Jcingre la! !J la nd annat J" lkacle: "~i är·o ej ni\J' I· ar·n n!lr 
1·i ci sjösii.tlningen av en kr · ~·ssm· c utan Yicl elen nJ·a flottans Wcl c l'c··. 

De l li:J m. långa fflr·t~·gc t äc· för·s ett mecl en mycket lrög· !Jack <ll' lr 
ger· int ryck aY fltt kunna gft fr·am i Yilkct Yäd er som hillst mecl elen k rm-
lrak teracl e farten av 3', kn op. (L e T emp,, 16 a ug. 1!J:2:J. ) 

n e nYli ge n aYhiillna flottmanön-erna i Bisc:tyfliJuklen mellan 
a mir·alcma LetjuetTc' oc l1 c;l'lrwer'C't' haYa ås taclkommit m~·rke n ti llfr·c·d,_ 
s liillelse i franska sjömililiir•a kt·etsar. De •l1ant visat den ökade effekt il i
lrtcn hos ktrstflottilj etna, Yilka aldrig öYats så ent' rgi skt so m nu , i lid 

att öY ninga rna till sjöss fol't sa llcs i alla Yädcr . :lfalericlen lrae fun kl in
ncea t l i llfr·cclsställancle, speciell l u -lJiltsmotorerna. Oft'icet·ar·na u ltrycko. 
tillir·ecJsslilllelsc mccl ll es ättnin ga ma, vilka Yarit -;·ä! cli sC ijJlin eemle O<' il 
myck e L in tress erall e a v ö\'n i llf''at'n::t. 

U-IJftlama utanför Gil'oncle oc lt engelska kusten llan1 \'isat pt'OI' i"l 
utomorckntlig ski ckli gl1 c t samt Yi sa t, a tt camouflage oc l1 cJ~· Jikt ej ii r·11 
ni'tgra llcmliglletcr fö t' dess offi cerare . 

Plygbii tar ti11höran rlc Cller· IJo urg- ocl t Brcs tcliYisionema il a Yisat ' '~ 
Yar·a initiativrika srunt ulslr·äckt s ina eekognosceringar öYce llundr·a mil 
t il l sjöss. H.ocll c fo r·tfJ~·gsk•cppe n ha Yisat sitt \'ärcle Yicl u ppti1ckancl et ~~-
11-IJi:l.tar so.mt r·acliotcleg-rafcr·ing. FJ~·g:;kcpp en kunna o!Jse r·ycra oc lr ~ iF
nalcr·a bättre iln fly gbåtar , men äro ment surbara ocl1 bellö\'a sk yllt! a1· 
kanonb å Lar oc11 lJatt<eri er •i land. 

I initier·ade kretsar 'hys es do ck ej någTa stötTe illusion er angCtcnd r• 
Yiir·cleL av AL!antmanliY em, cniir· s lt·idsmateri elcn Yac· föc· gammat samt 
lracle både kYantilatiyo_ oc l1 kYalilatil·a IJr·istcr. Bl. a. sakn ade Lequ erT•'' 
cska tl ee morl erfm·t:·g för fl_yp·JJ ;\la t· oe il lan rlstigningsförsöket Yat· snar·ar··· 
e tt slags ski'l cl espcl än e tt förrl ag mctl fran k riget nmna cr·fa rcnh c ter. 

För en lanrl stigning på elen IJt'iltiska kusten skull e erfordras en sl <lt' 
s t~Tl;a ocil Yinstcn skull e icke s ta i propor tion W! d'e cli1t·m ecl för"cll<Hl<' 
riskrma. Den grunduppfyllda kustrn, s teömmar oc!1 tj ocka m. m. slar ll <' 
utgör·a en s tor far·a sä rskilt föe rlc stö rec fart~·ge n ocl1 faror·na skulle öka,; 
tiofall t metl u pptl'äclanclet H\' föt'SYarancle u-JJåta r , fly gbå tar oclt min u t
ltlggare . En gi:l.ng lanclsatta, skulle lruppema enelast sti't inför· början al' 
SYår·ighderna. En amiral , som skulle försöka c!ctta, skulle b egå e lL f<'i, 
större än cl'e alli erades vicl Dardanellerna. 
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. · '' " -- . · o· YOl'C ett harm-. c;cJl\Y C ree-L cqu en·~~ krr iJ ~U\ n m" . 
n et sy nes som orn . f ·' 'l.ILit·e li'l:r ·lr . Det ås idosätter krr gser-

··n" rmrtcrat l«n ' ' v ' . fl" 
.. t "Jcu au matr . t ,. j'i!YIJ eLlrä"·cri samt gn·et· o r-]oS . rna oc ll 'ir ingentmg ann a ,tn s ' . -~ 

fHt·en ll e te l ·J· förcshllniD'' om l;r!g et. 
·are oclt mans!; ap en fa s' . . o laml ' li"·nin "· p l't Frankr ikes cct< Jö li'"t att r rsl,era en ~ o o 

Det är numera or L o ' . . ]" en fl":rplansföran clc eskaclc r· , 
t tillltöT en snwncn tr cl. T\u ""n .k . • Yi 'l 

·orcl. n e . 1 11 . cl elvis w,·stöm arscnalctna , J . . •ller plölslr"L, Il e t c et ' . . . 
rt sm' n rngom c · " . L sll l'in"·e som Feankrrkc sal,nat S< .· . Nazaire <c<llcr· Nantes, :J. tmrns one ' ~- o 

Lotrent, . l l ·'JJ·et föt· nä r'Yar·ancl c ar fal let. 
J;o!ltraof[ e n~-1\'ll m eL e' \l ' T 'l I' o- j'l·llt' .1 ~')3 ) 
, (N . ·'. :t. , "J ' "- . 

Btalien. 
t "',. tt s tort antal liltla l,ryssarc Det italienska flollpro::;rammct upp a"c t e 

l ·JQ cm ](<lllOner . 
l't 10,000 lOlh lJcs tycl;a,lc m c L - . , . (The NaYJ', aug. 1923.) 

le i't n,·m·c pli. ;,_ ooo t ons änclras i Spczzia till En unel er IJyggnacl Yaranc ' o' ' 

flygcl epåfart~·g . l l ·c ·eras ett antal IJ es tällLla flygmfl-
Uncl cr sommaren oc ll hos en e\ _r , .· 'l' ~.n förfoga öYel' 700 

l'lat r·enska marinen r Januarr i!J_., J,a skin ee sil att de n · 

till 750 maskin·cr . . .. . o· ·r ·t'·" sl,oia Y«ra <i aJ;liY tjänst, har Den li c!, som italr enska ut l o "" ~ ar . " 

änc!eats till: " t ,. 20 åe, 
l 9 . J·l sJao·ske)l!l sa m l lws tförsYars"at· y, 1 :fl o c 1 -·.a ' - ' "' _ " 

tol']J et·lf ·utyn· ocll u-.IJi\ lat· 1,) ar, J;r·y ssa re. ' · "' 
m~tonc cl e tt!J1Har 8 i't r, 
auxJliilrfn.rt-yg 25 åT. 
~ om en följd llä raY kom mee 

aktiYa flottan. 

nu ·en rlcl fm·ty; att aYföt·as frc n el en 
(Le Yacllt, 18 a ug. 1!J23. ) 

Japan. 
·" . . . , , il ar JåiJörj a ts pä priYata Yl\l'\' i Japan. 

B" '" ··anlict H\' t\a ld)~sar o l 10000 ton~ som pla-
, ou ... l ' clc f\T Lt . kt'Y~saPe orn. ' ~ -

Dessa fal't ) g c1ro cle fur s a ,a' . . l~ l· J, yn·,.·as )J Ct s ta lens Yarl' . J11.pans 
· " 10.99 De lYa anclr a s ,o a ), "" 

nemd es r mar :; ·'-'-· . . .1 . f"IJ. c,
11

clc fart" r"·· " f-- . ' t'\' a r a n c c a' u " , w lätta J;r·yssarstyrka bestar or JJ,t , 
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!'Urdiga sedan 19J 8 12 st., und er· b>.·p_·,g·1,.,l1_ 19 , 
·'"' - ' ' s". samt plane r..-1d ,. , 

. \Ila dessa fat' t)·g skola Yat'<t i tj'inst r • .! 927_ , ' 'l 

·• [ 3.l ]- , . •' <ll l' St'ten Yar1er·ar• Il •l 

.,_- • dlOp. \ rd fat'Lpronn ha Ya fartygen st:iclse nått ö\·.. . l< l,tn 

ter·adc fat·t cn. - e r elen J, untr·a 1,_ 

De nya krys SCl l'lla iir·o f · l l 
ur·scc c a m er! lr angat'cl' samt flygll.-ick 

maskliner. Det finnes skiil att antR''a att . r"'' ll,t 

!nYck t F - - ···· c,. a - <> • l 'o c J (_ '!:sSa av el e::; sa.. kr~, bSQI 'I' 

.. " c alt lJ) ocll,., lJacl e \'atl s i, ro y ocl1 maskin er b e t !"if" • .rr ·o 

·rt'o alla 1 
• Iar · A andra ,;if/;tn 

' ' ' r:un1ranc.c j apanska kryssat· e ulmih·kta sj i_ifartyn·. 

~ Dc i)Ta kryssal'lla på .10,000 tons skoJa bestyckas t;l:' li 

.. 0,, cm . kanon er. sex e ll er · "I la 

Japanerna anse alt cl e ras kr·yssC\re N'ator,· ,. .. 1 
.. 

n 11 · ' 1 .u· ovet' agsen elen eng,'bka 

c_ rr samt alt cl e l'as egna kr·yssare i allmänltet :tro öYer·l'i"s 

mann ens , 1Jl. a. elöxi gcn om alt cle s-enares friiJor·el :'r·o J... '" n a ro.~ , l,;. 

"Tuncl 1.. r t ' 01 låga or11 alt P<' 
c c ara v ar en alJvarl igt l'eclucerats Y il! lläl't Yällrr. 

(N. l\I. H., el en l aug . .!023. ) 

Den japanska tidnin gspressen ilar Uj)jJlrillt my c.J· e t h"lfl' t 

JiJngJantl ::; -plan att uLvic1ga anHtggndn~:arna i Sina:a]J o•·e" \_ \ c '3 znu l 

1 ~ ~ ' samt förklarar· Il 
p anen striLler mot andan i \Va-sll inc·tonkonfercns"n a 

TidninQ·n "Asah i" a n '· · . tt o " v . 

l. r·. _ ~ ' ' 81 a man kan spara för!Jercclclser· tiJ J , 

,on lrkt m ellan el e Y i la och o-- 1 . t n 

. .. - - o U a r aser-n a . Japan m<:!cl sin växancle h el' Jl· 

nr.ng ar· t"_unget att söka sig nya vägar för· sina cmi2Ta •Jter·. ' u , .. 

oc11 A J ~ ' Bäcle Engl and 
~nerHa anklagas för att st:llla sig 'ltinclmnele l vägen. 

Emel/cl'lrLI ·Il .at' Japan seelan nov. 1021 )J ii iJör·J·.,+ oclt l t 
!et · 13 ]" · "o P aner·a Jn •··, ·m 

l av · atta kryssare mecl et t eleplacement av os 000 tons t' l! "o .~ • -

under el e t att Enn·Jand bl''"' t en 1 \ _. " ' ' 1 samnwo ,; 

l' .. . o "oo oc l f m crrka ingen . Uneler sammn 1· 1 

rar p 1llJOL'Jats och bes lutats ])vo·"an clet av 36 u 1 'H ' ' H 

land påiJörjat en o c il Amer ik a ·t~·~. ' - ), f! t', und e r· el et a tt J!;n _c:·-

Norge. 
U.-lJåten B . 2 gick av sta]Jeln i Hor·tc •l 

f" t ' den 17 aug. Det är 1lt>n 

ur·s a u-båt, som lleJt ocll ll ii. llct IJyggts inom :'<orge. 

('r. 'l'egn. , 18 aug. 1923. ) 

Tyskland. 
·r,·skJancl biJJe l1å1ler fortfarande en Yiss . 

J'al'tyg som villkor för· att erll1 ll a lJ eJl' l tnls utbilclning på se;rcl-

. - ' ' orrglet a tt ft>ra be<fal å hancl cbf,ll'-
lyg 1 motsats till England, som anse en 

såclan utbllclnin!::· vara aVLimiL'r-
onlnael b e tyd else. ~ 

. ' 
}eL· 1900 tog· De utse il e Sch ulsch ift'l· er·e.1·n 

t och NorLlcleulsclle-LJoyil ini-
rat n·et liiJ anskaffan(Je av sege l.f'al't:·r;: 1... 

· 
J ~ en· ulbilelr~ing av handelsfl ollan~ 
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Jcrsona!. Dcutsdrc :-;cl!ulsclriiiYcrc in föl'f'ognnllC l'ö!·e kr·it'·ct öYct· tr e skol-

l ("Gr·ossl1er·zo n·jn ElisalJClil" "Priozess Eite l Fr·i ct lriclt" samt molor-
skePP 0 

· _ ' 

seglal'Cn "Gross:Jr crzog Ft•iedTiCil c\U SLISt'' ) , Yilka /'arl~:g ilUYUdiiukJisen YOL'O 

av-scclcla för ulbihining <W matroser lill ltandclsfloltan. 

NorchlcuLscll e Lloyd :igll c vi tl samma ticl h :l. skolskepp "He rzogin 

Sopili e Cl1arl o tlc" ocl r "Herzogin Ce0ili c'' , å vilka anonlnaclcs en tl' eårig 

utlJilclning skm·s för ltanllel sflolloans lJlivanli c befäl. 

'r ac-k var·c den gocla ulllildn>ingen å dessa sko!sl,epp ansiigs elen t)·sk(l 

]1anclelsflottans p e rsonal för e krige t för el en bäst utbilclatl c oc ll discipli

nerade i h ela Yärlclen. 

Vie! frcebslutel förloratles em cllcl'liLl el essa fal'l)·g vie! elen t,-ska !Jao

cl els>fl otta-ns överH:imnanclc till -clc allieraelc m ctl un elantag C\V d e t äldsta 

s](Qlskeppet 'Grossherzogin EJisaJJet.ll", vilke t iitewpplog utiJilcloing·en i 

mincl re omfattning. 

Det är klart, alt d etta en cia fal'l,·g ej il r tillräckligt för· att u LIJilcla 

cl et befäl ocll manskap, so m erfordrad för elen nyuppståentle t)·ska Lranelcls

flott an. För elen skullilar en priYat sammansl utning i HamlJ ur·g låtit om

änel m f·raklsegelfartygct "Olelenburg" till skolskepp oel1 är detsamma nu 

ute på :;;in första rc,sa. 

Dessutom ilar DeutsCJIJC Or ienlldni e oclt Neue Dampfer.·-Kompagnie 

inköpt elen engelska ifullr·iggaren " \Vi scom!J e Park" om 3,000 ton s, vilken 

ef te r el'forelel'lig ombygg'nall erh å l.l cr namne t "Gr·eif'' och blir skolfartyg 

med Hamburg so m 11 -e mort. 

" Germany's Example to a ll" skriYCL' "Liwrpool o.f Commerce" i en 

artikel, som lJ eh anclJ ar e tt för.eLlrag inför Ro~yal Uitecl Service InstituLion 

av cle engelska kapLenerna Day ocl1 'J:urtle. )i.Yen om m eningen Yar alt 

framil ålla clct t~yska utbiJclningsprogramm€ts förd elar i aYsikt att röra 

på rek la:mlrumman för Ro)'al U nited InstHutions sträYanclon, så kan dock 

mecl tillfreclss·täll e lse ante cknas, att ut1Jilcln1ngen av tyska navigatör er 

rönt engelskt -e rkännand e. 

U~biJclnin gen av d c engelska naYiga'Lörerna försigg·år i Careliff, exem

pelvis vie! Smitl1 s Nautical ~chool. P å elen teoretiska treriga kursen föl

jer en <fyraårig pr·aktisk utlJiielning P·l ångare. Efter clenna utbilclningsticl 

~~r h an berättigad att unclcrgå statlig p r övning och får därefte r tjänstgöra 

som ansvar ig vaktllavancle o1Ticer utan .at t haYa Yarit ombord på ett 

segelfartyg. Er'.farenl1etcn Y isar el ock att sj ö mann en j u st el är JJilJringas el e 

för· honom nöelvändi ga ege nskaperna: mo el , J1eslu tsaml1et ocl1 klar blick i 

fara ns s tu n el. 

l\lå vi unna engelsm:'lnoen eleras patent på å ngare. Den t)·sJ'e redaren 

för s tår sj älv bäst att uppskatta elen t yska ulbilclnings m etocl en , som alstrar 

sjömän, å L vilka l1an mecl full tillförsikt kan anförtro bcfillet på s>ina 

far·tyg. (Utelmg m en tYsk ticlning. ) 
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Litteratur. 

'\lodcll.vaehlsb.'·!HJIWd a1· ingenjör \\'ilil. Ax:son LtnclJJ et·~ 
Stoc:kholm 1G23. \\'altls lt·öm oc/1 \\'illsl t'llncl:; f'öt'lag. J\t·. :J:-. 

l ' ndct· rle &cnas l e iit·cn ll m·a ll;:tnrll.Jöcket' för Jmll tö l'han tnrkarc i ,.
11 

m;~uligfald olika fack föt'ts ut i mat'knaclcn. :\L'tngB lirla cmcllet'tid a,- dl[ 

felet al t de ej s·iYa elen inLt·es;;cradc nyböt'jarcn cleJl. ingåene/e handl ellnin~. 
Yamv l1an är i lJellOY, oclt ofta utcklmnas en clcl i~ke s;\ OYiiscntliga <J,._ 

taljet'. IfrägaHH'anll e llandiJok liclet· icke ay några såtlana lJristet', u l:1n 

•l, at' författat'en ly~kals att på el t enkelt oc /1 litttfallligl sätt, mell /1 jiiiJ• 

:;v ett stort antal figurer, ft'amslälla lna· man skilJ! gå lil! Yäga för "'L 
mccl enkla •hjä lpmcdrl koJlostt'ueca oclt lJ;·gga en .moclellyacltL, n otalwrw 

en sådan som YCrkligen kan S'C'gla på c-gen l1and. 

Eftcc en föt·sta orientering i f1·åga on1 en clel enklaJ'e satscc ur ge"

molJ'ien oclt mekaniken, nödYändiga föt· cl cL t'ikli,ga konstcueranclct :w J'/1 

moclelllJåt, önrgåt· förfalta,·cn till att bcskriYa sjäiYa konstt'ukli on,•n 

med anYisningm· på en e/el J<impliga dimensioner. 1\fecl full föt·s tåebr fiit· 

nmatöt·cns brist pil fullgocla lljiilpmed el a\'llllncll as cli'lt·eflet· cl e e rfonl cl'li~:l 
r i In ingamas u lföJ'anclc, 1Skro1·e ts byg•gnad, riggens ionlningss tä11an cle, ;;amt 

/tunt stn·anot'Lln ing·at·nll böt·a anordnas föt· lltt IJi'tten på egen hanrl :;ka ll 

kuna seg·Ja i olikn. riktning-at· i förllCtllnnde till Yinclen. 

I inledni ng·cn omnämn es aLL kluiJbat· för modeii!Jåtssegling fnn nil.; 

i Englancl i'lncla seLlan :1860 oc-!1 snlcrmera upp::;Lfttt i flera läne/er <bnlll 

'r~·sklan cl. Amerika och .\"orgP. Den första s1·cnska klubb en, SLockiJOIJth 

moclelliJåtsklublJ, bilcl;lllcs först J022. Atl det irkc är fl'i'tga om IJi'ttse .~·J in~ 
för elen yngsta ungclom en .ft•amgår a•y föl'fal•tarens ·s tällning som ord f, .. ,_ 

ranc/o i el en SYenska klubh en, Ynt'S m ecllemmar enligt en som bilag·a in

la-gen förleckning utcslulande utgöres ay mog·nade m:in. Boken tord e diir

för kunna piträkna inteesse iiwn blancl mi'tngll ay Tidskriftens l iisat'''· 

Y. E. 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter. 
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Det' "LJbiLani a"-fall. l~in '"pil"g ....... .... .. .. 

J\,Jn·all:Llll nllqursnc Lians la Ballique 

SkeppshY[J!JPI'i. 

iJI'OIIn in ,cliOII1l~ rJJniJ~· !-!·;.; nacl 

1 ·ntl1•1·y :l n n~ ilat;.;.~ l :i11 i l i ! 1' l 

K T. f. :-: .. si d. :213. 

Il. .\l., sill . 17:3. 

,\ i. n., sid. 2'JJ' 
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H . \J. , si d. r, z. 

•r. T. , an/. skcppshyggn. :J . 
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FIYfJI'iiSf'll. 

l•'l)·i-!·pi ands :wt·odynan:iska fijeiJci-ltring ' •r. T. , al/m. anl., sic/. ~t'\3. 

Luflangt·cp mut /;rit;,;;;kiiH' 

Ot·nanisnlio n. 

N. 'l'. r. S .. si d. ·!:_!L 

.... .... l n . .\1. , sill. 202. 

:\1. H. 

N. T. J'. S. 

H .. \1. 

'P. T. 

Fiil'k(ll'ininfp1t'. 

:\iu1·inc Hund:;~l1au. 

:"\o!',;k Titbkt•irt fol' Sj~lowscn. 

== La H('YLH' .\rar·il-iJnP. 

= 'J' 1·J;ni,;k Tiihk1·ifl. 



Datum 

9/8- :22 

i (i /8 --2:3 

:2:3j8 - 2B 
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Kungjorda patentansökningar. 
nummer ppfinningens art. l 
Diarie-1 U 

221i7 f20 Tuhu 1·c r·ll 0tl :-t 1'C fur ' cylindr'i ok:-t sjuilngp:<nll rH' 111 ,. ,1 
lorlt·ill ::t Y;U- ocl1 li clii ngl ful ol'. ('J'ili:i).!·g til l 1,01 _ 
Lcnlr L N :r :ll'rl3. ) C: cl;mi rn 'schc H c is··dam pl' r; •. ,. 
111. IL II., Cas~e i-\Yillr t>lm »llulll<' . 

2595 /20 i\nnt'tl ll i ng Yirl 'LiliJu\'~l'lr c ll::t :· c med u\'CJ'Ir cl l n ine! ,.;
l'lii'Cn rmsluln:-t Lill Jr'aJJ:~Öl' ym·:-tn.clm l if!ganr l r• 
lrct- och y[! L;1n g liidor. SellmiLlL'sc lr c H eisstl :rrn pr 
Ges. m. lJ. IL, C: asscl -\\"illi c lrns lr ulr c. 

690 1 ;20 

2-10:2/17 

3708/ 20 

4315/:20 

2G3f22 

5117/19 

1817/'20 
5714 /20 

1851 /'22 

~IOBJ '2 l 

F ör f' :-t l ' ings~ i\LL ful' r cngul'ing aY ytkoncl cnsot·cl' r·ll r•r· 
dylikt. 1•' . C . ~ larlin, Li Yerpoo l. 

Dtillbc lsitsig t kanilage l' . :'lli cl: cll Bcal'ill !!S Lttl 1 rr n-rlon. ·· ., 

,\n or· tlnin g Yitl i iingpannans [rn gnrm nniJt·a~ l a ,·a l 
Lrna\'skilj;u·,• (i'ing l ork:ll'(' ) , J . N. n. llr' I'IIICI II 
Lollll0n. 

.\n oJ'rl n in "· Yi rl \"'t'I •J·c- t "ttl cl " lll .. 1 ,... -o (,_ ,..., \_ ~ .._ ~· a ai'C . or al1 !-!' lJ :I11 nr J1' 
oc l1 _ lil;rwnd c. l'ncumcr calnr Comp an>·· :\r' IY 
l O i ' k. 

Allrll'dnin g Yid I'Oli' J'anll e r os!il ack ot·. G. ~ ~- C::rnri
IJlulll , Gi'rlcllOI' ;j'. 

i\n 0rdnin g t'Crt' ÖI'Prf'öranrl e :w l'iir·c lsc ellet· l nr· l; 
Y. Flllt·cll ucl1 \V_ QYarnstrum, o-;L0rkllul m.· 

l liff(' l'f'lll.ialuLw :-:ling. Ji'. \\-_ Bmndes, Siily r•,;l1r il'. 
l1öi·koppling lll cd IJ O -!J~ilLtnin~- i sirl nl cd .. J. F rruc •;Jii ll. 

Pari,; _ " 
An ordning ·fij e inslillland c ~-'" Jinl.l'ummnl' o. rt ;·L 

Bcr lin ct· Akli cngescllsc,h :i ft i'Lie J~ i se n ;;- i <· ~,;c ' i ' < 'i, 
unr! ·:Ii aseol t•in cn l'abt'i k:-tli o!1, C l r ar! o Llcnb rll·~-

' l' r·an.s.porLa!J ul anot·clning fuJ.' l::rstnin g ocli ,.; ;r;l llitli.L\ 
magneti sk sepm·el'ing av 1:1alm o. d. l \. !L '1·,-·,rn
LJYi st , Stockholm. 

~~D··\ Jano-
Datum nummer 

zB/8- 2:3 \ 2240/ t 8 

l 

\ 

30f8-2B 

5428/20 

80/ 19 

305H/ 19 

5-±81/ 19 

1218/20 

282/19 

163 1/21 
3802/21 

2807 /20 

739/20 
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UppHoningens art 

An ortinin g Jöt· al t siiUa h ft ell er fleea r örl edningar 
för· gas i ell er ur förJJ:mlel sc m ed Yar::rmlt·,l. 
Fins·pongs i\IcLallscrl's .\.kti cbolag, SLodd10lm. 

i\ppat'a t fue avliigsnancl c av pann sten f t• än än gpan
n clul) er. G. i\. 'l'örnbl 07ll , S Lo~kllolm . 

. \nrrrclnin g f öe utjiimning av cl c vicl y cvrur el sc feam
k alla{l c accclcrabi onskl'afLcl'na m cclcl st r o tcmmlc 

massol' . (T ill ägg Lill paLentrt N :r 1r0121. ) SYcnska 
i\ldi cb ol age t N ob el-Dicsc1, N yniisllamn. 

:-;m örjapp araL i\kLic!JJ olage t J. \V. Svensons 1\loLol'-
fal) r,ik, SLo ckl10lm. 

Ano l'L1ning för fäsLanclc av J;ullagcr Ct en axel. Ak-
ti eb ol age t Vul canvcrkcn, Göteborg. 

Förfarin,gssäLL vie! fr<\mställn'ng av isolcringsm cdcl. 
O. J. i\lcllgt'cn, Göteborg. 

Anordn ing f ut' ubkj u Lanli c av t orp eLler of r än en 
li as lig t gCtcmlc m otorb ft t. Jol1n L Tl1 o rn~· cro fL\ 
& Comp::tn)' Limitell , L 'J' _ 'J' IJronJ· noft oel< .J. 

E. 'l' Il 01'11 ) croft, Han l s, Englancl. 
~ im g iirtl c l. G. Jol'll:llln , Palm Bcac.Lt , A. F . s. 
81 eldr isk sLt·iimiJ egränsal'C .. \kli eiJ olagct Bi rl'ct He

gul ator, SLockll olm. 
An orti ning yid cltlningsappanc l ct' mc<! unll crma.tnin g 

m ellebL ft··am oc ll äter r öt·li.ga l ' olsar. 'J\ I1 c Un
Licr-F cctl Sl oker Cotnp :-t D)' of Amn ica, Dc ll'oit. 

:'ll c: l Ycn li l l'ursc ll:l JIU'l1ll'kolY. Gii!Jc t·t & B ark er 
:\lanul'a~Lurin g C :o, \\' est Spring fi clrL 




