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Krigsmannakaraktären.
I krig beror allt
L1ktorcrna,

a1·

do moralisk'-\

N apoleon l.

Personal och teknik.
Vi levde vid världskrigets utbrott i elt Liclcvarv, som man
ofta h örl benämnas Lclmikcns, materielens. Sedan några årtiond en behmno vi oss i en ul\'eckling på teknikens område,
som måste sägas vara oerhörd. Den ena. epokgörande uppfi nningen efter elen andra såg dagen, de i sin genialitet mest
rh äpnaclsväckan de hjälpmedel odh verktyg ·ställdes till männi sk a ns tjänst. Knappast då något under alt man satte allt
starkare lit till materielen, alt man koncentrerade sitt intresse
på m atcrialfrågorn a, och i Yiss mån försummade personalfrågorna. Tekniken, det var den, som skulle göra't, där funn os inga gränser för den segrande människoande n, 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 glänEtl par exempel
sande t el.;.niska utvecklingen till trots. skola framhäva del sagda.
Mililärför.falta re hade räknal ut atl om tyskarna tvingades att 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.
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- deras olika linjer o. s. Y. skulle först på så och så lån•·
h
tid kunna betvinga s. Men vad hände? På några dagar st iirtade hela fronten och därmed Tysklan ds Inilitära makt samman. Och skälet? Mot tillgånge n pa artilleri, ammuni tion
tanks o. s. v. eller på materiel ens kvalitet har från tysk sill~:
ingen väsentlig anmärkn ing hörts; den tyska krigsind ust rien
höll fortfaran de n~Lgorlunda jämna steg 1n0d ententen s. Det
hängde icke på materiel en, det hängde på personal en; det
tyska folkels anda hade stått ut under oerhörda påfrestn ingar
·b eundran svärt länge, men hade nu tilll slut nått gränsen. Den
brast, 1111oralen brast, och därmed störtade a llt samman .*)
Samma smärtsa mma erfarenh et fick den tyska flotta ns
officersk år göra. I Jullands slaget och u-båtskr iget hade d en
tyska flottans materiel ställls inför väldiga prov, som den
med h eder bestått. Men i samma ögonblic k som andan tröt,
disciplin en upplöste s, vart denna tekniskt 's ett så glänsand e
fl.otta med en gång värdelös , den var helt enkelt totalt oanvändbar , när det gällde den planerad e sista stora framstöt e n.
Ty 1utan . att personal ens anda blåser liv i den, blir all material livlös.
Motsvar ande erfarenh et möter oss f. ö. även om vi vända
blicken till näringsl ivets fält. Även där bar tekniken stormat fram från framgån g till if ramgång ; den glänsand e u tveckling en har dr·agit bort uppmärk samhete n från de hotande
moln, som tornat upp sig vid den p ersonella horisont en. Nu
- .ä ven detta delvis en följd av världskr iget - hava dc urladdat sig, oCJh detta med sådan kraft att mångens tädes de n
*) "Militär er", skriY er - fö r a tt ci tera en k&nske omtvistacl auldnritet
Lloycl George, "uppskatt a m otstänclsm öj!iglteten efter material
och ut!Jilclat manskap, ocl1 politici bygga allbför ofta sina föd1oppni o gar
på cletta unclel'lag. De räkna alclr ig mecl människol 1järtats okuvliga r rservkrafte r, vilka ej stå upptagna i rullor eller statistiska hanClJ)öck cr.. '.
Ocll efter att såsom exempel ur historien haya pekat på Paris oYiinLRL
lltngvar iga motståneJ 18'70 och boemas utl1ålliglle t mot engelsmän nen f ortsätter han: "Kriget 1914.-1919 fylles av felaktiga beräkning ar, beroend e
på härskama s ocll cleras rådgivares ' 'ägran att crk<änn a clet morali sl>~
elementet som en faktor i kalkylen".
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industrie lla mekanis men hotas ay fullständ igt samman brott.
En stor mängd mycket fullända de och mycket dyrbara fabriksanläggni ngar och maskine r stå i denna slund oanvänd a och
döda därför att personal en icke vill anv~inda dem; samman lagt en enorm >förlust för nuyaran de generati on och för kom111ande.
P ersonalf rågor n a hava så under omständ ighetern as tryck
trängt sig fram i uppmärk sam1hclens förgnmd ; det personel la
elemente t har visat sig åven här vara det slutligt utslagsg ivande. Runt om bland industri ens målsmän märl<es en vakn ande insikt mn att näringsl ivets viktigas te fråga f. n. är
p erson ell, att få personal en att vilja arbcla i den riktning
ledninge n utpekar, el. v. s. at t hos personal en grundläg g:: och
vidmakt hålla en god anda.
Självkla rt Iförnekas icke alt det materiel la elemente t med
tek nikens utveckli ng vuxit i betydels e för krigförin gen, relativt t ill det personelr la. I gamla tider, då man slogs med högst
primitiv a vapen, hängde j u allt på dc stridand e människorna~
Men just den starka förskjut ning till tekniken s förmån, som
ägt r um, gör att man m åste vara på sin vakt, så att icke det
m änskliga s fortfaran de slutligt utslagsg ivande b etydelse förbi ses. Särskilt gäller detta inom sjöförsva ;:et, där matericl en
h ar en alldeles särskiJd betydels e, lå ngt ·s lörre än inom lantför svar et.
Karaktä r och kunskap er.*)

På det personel la området spelar karaktär en en domin era nde roll. Persona len måste kunna utnyttja elen komplicerade moderna materiel en. Den måste hava tillräckl igt kraftig f ysik ,för att utstå krigets påfrestn ingar. Men ännu vikti gare är att den också vill utnyttja sin kunskap och sina
*) Lät oss först tillr~lttaliigga några begrepp.
Människan s egensli:aper kunna inclelas i tre s lora grupper:
1 ) Karaktär~eg e nskapc·rna (moralen, ar:clan ).
Det gäller h är Yacl männ iskan Yi Il göra. Hi t ltöea egenskape r säsom: äl'! igltct, mod, initiativ, energi, fost cl'!anclskllrlelz o. s. v. Det mili-
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k r after i lednin gen s anda, elj est stoppar det h ela . De t Yar
icke brist p å fo'l k, d et var ick e hell er ,b rister i fysik ell er utbi ldning, som fr amkallade den ty ska k a t astrofen, d et va r
a nda n, som bras t. "San nolikt h a r ingen sjömilitär personal",
skr iver am erika n en Capt a in D. \ V. Kn ox, "någon si n u ppnatt
en h ög re sta n da rd i fr åga om sj öm ilitär skickligh e t ä n tyskarna
had e vid u tbr o tte t av d et stor a kriget ; säke rligen v oro dL~
ouppn ådda i de v iktiga gr en arna a r till eri tj ä n s t, t orp edt jän sl,
m askin tj änst och tak tik. Dock h ar ingen flot ta n ågonsi n få ll
lida en st örr e för öd m j u k el se ä n der as vi d ull ämning cn a y
deras fa rt yg . Mor alens sa mm anbrott gj or d e den utomor den tli ga överlägsen heten i m ateriel och i m a terie'l ens anvä n dnin ;..;
totalt Yä rclelösl'.
Karak tärerna äro sålunda det ''äsentliga. Är personal en
feg ell er rebellis k - då ä r all t ann at till in gen h jälp. Genom
k r ig-et s erfarenhet er .fin go också de k ri gförande n ati on enl'\
blickarna öppnade för dc moraliska faktorernas betydel se.
Un eler pågående krig inrättades organ för alt hå ll a kännin g
med och påverka dc stridandes och civilbe:folkn ingcn s and a.
Efter fredsslutet hava dessa organ flerstädes bibehållils oc h
vidare fullkomna t s.
En nation fan ns eme!Ierticl, so m redan fö r e kriget och
f r amför alla andra visade förståelse Iför karaktärsda ningens
betydelse, den engelska. De t råder en bes tämd skillnad
klr·a begreppet .. moral" eller "ancla'' l1r YiLla1·o ~ln clct allmänmän sklig:!:
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 lcclning en.
2) l ntcllekL u clla egenskaper (IJcg[tYni :1gen).
l r:it' g~Hler clet YUll människan på clct p~)· kiska omri'tLlct kan ulf'öm, ocl1 Il iL l!um egcn~kupcr siisom : intelligens (o lika slug), minrJ (.
reakliunstiLl, iak l lagclsefurmåg a o. s. Y.
3) Keoppscgen skapor (fysiken) .
_\\"en l1~ir gLtllcr d eL Yacl mitaniskan kan utfl\:·a, men på deL f)·sbk a
omradel. Hi L llöm egenskap er· såsom : muskelst~·:·ka, Yigl1et, iläedigll et

o. s. \'.
K u n s k a p e r n a ( lcoroLi~l;a och. praktiska )
in tellekLuella (n. oc k sci. llct fy;;iska) om rftclet.

!~öra

LyclligLYis till del

m ell an germ a n ska och a nglosach s iska u p pfost ringsidea l. Germ an ernas sko l f os tran går förnäm ligast u t på att p roppa eleve rnas huvu de n fu ll a med alleh anda slag av boklig bildning,
sak samma om elen sedan har utsikt er a l t komma ti ll anvä n dning i det p rak ti ska livet. Karak tärsdaninge n lämnar skola n
i s tort sc lt åt sidan, fö r aU i ,b ästa fall lå ta dem omhändertaga s av hemmen. Anglosachs arna tillmäta de t eoretiska ku nskap er na väsentligt mindre betydelse. För dem är huv udsaken att bereda C'leverna för det p r aktiska li vets krav och alt .
dä rfö r i förs ta h and hos dem grundlägga sådana karak tä r seg enskaper, som giva dem förmåga alt, landet o oh sig sj älvac
till gagn, k omma till rätta med praktiska uppgifter. Sådana
egen skaper, vilka engelsmänn en speciellt dyrka och odla, och
vilka därför ofta utmärka den typiska engelsmann en, äro:
självbehär skning, självförtroe nde, initiativ, laganda (tcamspirit ), p a triotism. Icke minst på idrottens väg söl<er man
a tt hos dc u nga framalstra dessa önskvii~·da karaldärseg cnskaper. *)
E fte r krigel hava tyskarna i silt sökande efter nederlaget s orsaker ol'ta ställt upp det engelska uppfostring ssystem et t ill jämförelse med det tyska och så sökt utreda i vad
m å n dc bägge olika systemens förtjänstc~· och fel avspeglat
sig i k ri,g shänclelscrn a och i händelserna efter krige ls sl ut.
Ganska allm~int har man crkänl det engelska systemets
överl ägsenhet, 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 Lig! tele t· mellan t! en f~lrtligulbi ldatlc anglosachsiska ocl1 gcrnwn~J;a l)· pen ~lr fulj an,le ejiisotl :
En swn:;k nu· (J,•Jcg,'rall Yid e n ;;Lor inlcrndion cll konf!T Cos strax
f öre k rigeh utbrott. EflL't' h emkom s len gaY han en kuruJ,tLlrbtil;: a1· llc
oli ka länclcmu:; rcpr cse ntilntcr 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 ledning en,
"~' o r o engelsmännen .
l\l cn", e tt mycket karaklLlrisL!;;k t til!Llgg·, "dc l Ya r
fr·uktansv:: td Yacl cl e Yoro okunniga'" Ja, ''okunniga" efter vara
oc h tyska JJegrrpp, men [)·Ll Jigen lillrild.ligL kuneiga ,fö t' atL l't'g'C l'a en
go l! clel av vilrlcl cn.
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Vad b elräO'ar vårt eget land odh vårt eget vapen t ordt'
man kunna säga att vi va r it och fortfarand e äro synnerl igen
"germans ka" i vårt tillgodose ende av bokliga bildnings kray
p å bekostnad a v de moraliska . Utbildnin gen har inom fl ottan genom en m å ngfald skolor och kurs er tagits omhän der
med en nästan otrolig grundligh et. Karaktärs daningen h ar
lå ngt ifrå n 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•un n at
för att tillgod ose särskilt discip li n ens krav, men direkta, p osi Liva åtgärder till krigsman naandans höj an.d e hava varit sällsynta och under alla omständig heter föga systemati ska.
"Anda" har för oss varit praktiskt taget synonymt med "disciplin" . Hava våra karlar Yarit "lydiga" mot befälet oc.h
hyfsade i sitt uppträdan de, då ha vi varit nöjd a . Vi h ava
frå gat mycket litet e fter om de hava haft andr a egenskap er,
som dock oundgäng ligen erfordras för kriget: patriotism ,
mod, härdighet , initiati v, självförtr oende, kamplust .
Vi måsbe, fö lj ande krigets lä rd omar och [öljanclc strömningen ute i världen, även vi ägna större uppmä rksamhet å t
vår personals moraliska krigsförbe reclclsc. - Vad är då a tt
göra, vilka äro karaktärs fostrans medel ?

Militär karaktärs fostran.
Indir ekta åtgärder.
Som indir ekta å·t gä rcl er med karaktärs danande syfle
kunna betecknas de, vilka icke 'h ava karaktärs fostran ti ll
huvudänd amå'l, men där denna konuner så att säga som en
biprodukt . Hela el en dagliga, rutinmäss iga tjänsten skall inriktas på att ur densamm a utvinna "biproduk ter" av detta
värdefulla slag. Genom rättvisa och välvilja, parad med et t
auktorita tivt uppträdan d e, skall befälhava !'en av sina uncl ersom äro
lydande vinna elen tillgiv,e nhet och elen aklninO',
0
or ubboch
~isci,plinens s·äkraste hörnstena r. Genom ordning
h.g fasthet skaH denna disciplin innötas, förd j u pas och b efastas. Genom att uppställa självverk samhet som en ständigt
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manande fordran skall man hos d e unelerlyda nde grundlägg a
Som
initiati vets oskattbar a krigsman nacgensl<ap o. s. v. art;
oviktig
av
ån
ifr
långt
edel
synes oss d essa "indirekt a" m
elen
till
allt
förhålland et är rakt motsatt - det är fr amför
dagliga ,1löpancle tjänlen , som elen militära kar aktärselan ingen
skall vara förlagd. Där skall in n ö tninge·n, vanebildn ingen
ske. Men därför är också av vikt dels alt den militära tjänsteticlen är av tillrä cklig längd, dels också alt el en löpande
tjäns~en skötes .rätt, behandla s med d et allvar, som dess b etyclell se kräv er.
Den indirekta ·Jmraktärs daning en bör i:::kc enelast omfatta
tjänstetid en, utan utsträcka s även till karlarnas ' fritid, men
då nat<nrligtv is uneler andra form er . Det är föga planmäss igt
att unel er tjoänstctid arbeta och bygga upp, för att sedan låta
clåli.ga subjekt, civila eller uniformer ade, genast e1fter tjänstetiden s s.Jut obehindra t riva ner del mödosam t uppbyggd a.
Därför bör den militäre befälhava ren ävm!. uneler fritid i elen
mån så låter sig göra söl<Ja påverka sitt folie Och hur? I
första hand genom alt söka öva inflytand e på deras val av
förströ elser, genom att söka giva dem nyttigt ulilopp för deras
inne'b oencle energi . Från denna synpunkt sett är idrott i olika
form er av oskattbar betydelse . Amerikan arnas "Morale-o fl'icers"-orga nisation och tyskarnas efter kriget införda "Fiihrsorgeabtc ilungs"-o rgan is ation maPk·era, vilken vikt dessa nation er tillmäta dessa frågor.*)
i\ ven engelsmänn en hava motsvari gh et därtill, i sina skeppstema äro elen engels.ka fl o ttans "morale-offic ers" . SkeppsPräs
präster.
prästen ll and,h a r ick e endast den seclliga fo s tran, !1an b esörj er äv en å tgärder föt' m anskapets tr evn ad och r ekr eati on, han är iclro ttsledare han ät· såluncla karaktärsfo str ar e i ord e ts YiLiaste bemärkels e.
Den engelske skepp sp räs tens ty p JJ är ju också prägel av denn a mångsicliglh et: J1an är i r egel praktisk, frisk och lmrti g, r aka mots at sen till
tråkig; de t är en vanlig erfarenil et att om man vi d en engelsk g unrums'llliclclag få tt präs,t en till b ord et, så Ilar man som borelsgrann e fått en av
gunrummets intressantas te •Och tr evligas te m edl emmar.
O m i vå rt land skull e stå a tt finn a präster, lämpacle för sådan m ångsicli.g tjän s t, som cleras kolleger s i engelska fl o ttan, så skulle dc Yaea Yå ra
•)

naturliga "morale-offi cer s".
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Idro tt, gym nas tik , drill .
Så över till de· a• ta··
·bar d er, s-0111 dire J..:i avse
att dan a JU"I· "S
.
1na nna kara ktär er. I lan d är hä
r
ifrä
msl
a
J
"d. ·t t
n
1a
d tt F 1 .,.,. D
r r o .en.
an <.a ]>'t
en eng elsk a är ju den nali on som a
"d t
ba·· st r·· l c
'
1 ro tens bety dels e från
den na s'-rnpunl<t Ocl o ··. dorsa lt
a
..
•
.. . .
•
<.sa a r et en
cn, elsm an, over stel oJ t n an t Cam J
rJbc ll • son,• ;;« 1. c··
w r f" a t·l are t i 11
ned
... anst åen de fört räfi iiga kara ktär istik av idro tten SOI11
l<.a.ra l·,_
t ar se1ana re. Han skri ver :
"Se dan vi vari t barn hav a vi öva
t oss för kri("fet ocl1 l l
efte r d ~ lJas
·· ta t..an 1<.Ja
1 ra linje
b lsp
r, med elst våra nati ona
' el: fo
( cl.boll, _cn~ket och box ning . Var t
och ett av de ssa spel är clt
slag ~- mn~atyr och rutve ckla r just
dc egen skap er, vilk a erfo nlras. for kna"'et • V"ll
··
1 w aro
d ao de ·ege nska per, som erfo
rdr as fi ir
lurg el?
;·. F_örst och _rr:ämst fysi sk kon diti
on (phy sica l fitn ess) . Va d
ar fysr sk kond rtJO n? Det är en kom
bina tion av crod häls a aod ·
och
Det är den grun d,
vilk en
y,,., cs u~p. Det. ar and ans grun
dva l. Man kan icke räkn ~
n:e~ att _fin na kng sma nna
nda i en krop p, som icke befi nn
er
srg r fysr sk kon ditio n.
~ilk:n är näst a egen skap
? Vad är dd driv and e hos en
karl 1 knn"'.'l Str"l d s Juun ore
··
t
(t""
l
·
whb
f ·
. it)
..
.
~ nrr
..
b SIJlr
· Uta n d enn a ar
c en ysJs kt lam pltg aslc och bäst
trän ade karl värd elös ~H.
vad
men
ar vi med "fi("fhtina spir it?" D
. ..
.. .
·· . .rn. t e alt· 1 1
"'
b
·
c•t ar
n s,
rvag o_ver: to~pen (~as hing over the
top) , utan det är att h[dl ;1
ut (slrc kmg rt). Ral la ut mot krig
ets slra p&t scr far·a n ··l·• t
b l .. r l
'
~o e n: a~l rg 1ele n, vara glad
va c l c '
när ulsik tern r.. äro ljus<a, ' när
d ll
,f ar da~rg~ nyh eter , när du är uttr
ötta d. Låt oss se hur den na
and a mg J ute s och u l ve elda s gen
om våra spel !
Om du får en stöt i box ning vad
gör du? B"l
tä ndc
l"T
"l
.
.
'
.
rna, c o_ J er ~ma
er 1 10p
l<än slor för mot stån dare n och r slår
tillbak a. Det ar "fi<r
"' htinc"'r SIJirit" · 0 m vr"d h a 1vll"d ·
·
vrd
elt
lotbolls~pel elen and ra sida
n lede r, vad gör du und er and ra
hah
fl
spel
trele
n 'l• Spe lar på så myc ket h aor·dar·e
••
•
Det ta ar
.. lJn. t t crna s
<
•
o.fo rhkn ehg
VVaterloo." a and a, vilk en Nap oleo n erkä nde slorr l
.·
,., 1onon1 \ I Cl

~e::er

1

uthålli~het.

p;

~~da;;

Men idro ttsle ken är ick e end ast,
som den enge lsk e fö rratta r en så mäs terli gt skil drar , en
bild av slag et, den är ock så
en bild av live t, en min iaty r av "liv
ets strid " - unel er lek ens
lock and e form får den ung e man
nen Lränc-:. sig i att bem ästr a
de svår ighe ter och fre stel ser, som
möt a h ono m ute i live t.
IIan får vän ja sig vid kon cen trat
ion mol elt upp s tällt mål ,
vid snab bt i upp fatt ning , i b es lut
och han dlin g, han hir sig
inse att bety dels en av lagspCtl (eng
elsm än s och ame rika ners
,beu ndr ade "lca m \Yo rk") , enig
sam verk an m ella n <le 1nån ga
olil{ a kraf ler, som strä va för en gem
ensa m sak. Han får lära
sig själ vbe härs knin g, all lägg a
bnn d p å fula inst inkt er, alt
böj a sig infö r den utse dde leda rens
auk tori tet, att hed ra en
ärlig mot slån dare - med and ra
ord ride lerli ga dyg der.
Doc k - ett vikt igt tillä gg: id rotl
en utöv ar el t bety dels efull t u ppfo stra nde infl ytan de, m
en skal l dett a Yer ka i god
rikt nin g, ford ras att idro tten är
inne på sun da ban or, elje st
blir förh ålla nde t rak t mot satt .
Där för ford ras ovil lkor lige n
att idro tten är kon troi lera d; lös släp
pt idro tt, såda n d en i rege l
bedr ives hos oss, kan vara lill stor
skad a och leda till god a
sede rs urar tnin g. I Eng land , där
.b egre ppe n om "fai r play "
på idro tten s omr åde äro så rotf
asta , är r\en kon lrol lcra nde
m ynd ighe t ens arbe te säke rlig en
i rege l hi.tt ooh kan det van . lige n med förd el övcl åtas till den
vak na l<am raU uktc n. Hos
oss hav a vi änn u en lång väg fram
för os:-. inna n vi kom ma
däd län.
Som argu men t mot idro tten pläg
ar ofla anfö ras dess van lig t före kom man de och myc kel fram
träd anrl e öve rdri fter . "Se
på en prof essi one ll pris box are, en
sö<ler-:: nncr ikan sk foth ollsstj ärna , en sp ortf å ne, som v~i.l tillk
ämp ar sig med alje r, men
inga exam in a, som skad ar sin
fysi k gen om att ödsl a bor t
hjär tats rcse n·kr afl" utro par man
, "är del clil vi skol a kom ma, skol a såda na upp stäl las som
våra idea l !" Nej, lå ngt
däri från , de äro att betr akta som
ulvä xlcr , och i viss mån
nöd väne liga utv äx ter, på iclro ltcn
s sun da träcl . "Slj ärnk ullu r en" är i viss mån nöd vän dig för
atl håll a intr esse t u ppe ho;,
dern stor a mas san, men den skal l
håll as inom riml iga grän ser.
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Genom att göra idrotten kontroller ad , genom att införa dc'n
som läroämn e i skolorna skola vi bidraga till att till allt Yi dar·e kret sar sprida den id eala idrottsma nnatypen : a ll-r ound amatören med gen tl emannau ppfattnin g, som bedriver sin
idrott m ed m å lla, som e tt med el att in i ålderdom ens d agar
bibehå lla "en sund själ i en sund kropp".
Idrott ens :betydelse för a tt dana krigareka raktären är hos
oss nästan totalt förbi sedd. över huvud tag et - även i dess
egenskap a tt u Lgör a en länk i personale ns fysiska fo stra n _
är id r ott en försmnma d och från ledningen s sida om fall ad
m ed ett intress e, som vanligen pr aktiskt t aget är lika med
noll. Vi ha ju idrottstäv lingar, 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 .fö regående träning. Och vad nytta har
en tävling, som icke använts som instrum ent för a tt driya
fr am en intens iv träning?
Nej, vårt intr esse för idrotten får nog sägas vara mlmmalt. Intresset har i s tället koncentre rat si.g kring gymn astiken.
Gymn a sti-k·en !har dubb elt ~i ndamål: den utgör först och
främst huv udmom ent et i vår personals fysiska fostran, m en
därjämt e verkar d en Lingska gymnasti ken även till utveckling av vissa andliga egenskape r. Vilka? Framför allt disciplin·en, d en strama, ögonblick liga, absoluta lydnad en. De n
utvecklar också andra psykiska egenskap er, t. ex. snabbtänk th et en, men fr a mför allt dock lydnaden, va n elydnaden . I lik h e t f. ö. med d e militära öv ningar, som kunna sammanföras
under den gemensam ma betecknin gen "dr-ill", t. ex. for m ell
infanterie xercis, och vilka hava stort disciplin erande värde.
Gymnasti ken är naturligtv is ovärderlig , både som p sykiskt och fysiskt utvecklan de, 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 lyd er, d en är det fög a b evänt med. Han m åst e även hava en d el andra psykiska egenskap er: ·han måste även hava initiativ, förm åga att finna u tvägar och a ktivt begag na situ ation en, han måste ha stri ds-
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"r en (jelsmänn ens "fighting spirit", och segervilja . Han
hllo1110
"'
·· nens " s t'1c 1ung
·
' l" , b u lld oO'<Js..,.rep
ste 'ha seghet,
en ge l sn1an
1
"'"' "'
111a
l t r··
et intill sista and etaget, han måste h a m o d , f"ora'"
or f ar.a
p ch fysisk smärta. - Ja, allt det där ge r oss icke gymnastlo
· nämnvärt framträda nde mån, åtminsto n e 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 komplette ra
gymnastik en - det är ett militärpsg kologisks t l'el a tt endast
hava gymnasti k - och intaga en lika o!Iiciell och erka n d
Jat s på utbildning sprogram cn, som denna. Men för att fylla
~itt ändamål som en viktig länl<. i k ri garefostra n få d e icke
var a för mjuka, kriget ä r h å rt och krigarna måste också göras
hård a - även de krigande ofl'icerarn a - om så b ehövs på
bekostnad av en del ytlig polityr.
Naturligtv is spelar idrotten en viktig roll icke endast från
·p sykisk, utan även från fysisk synpunkt, chu_ru i detta ~.enare
avseende naturligtv-is gymnastik en väser:.thgt underlags en.
En beaktansv ä rd fördel framför gymnasti ken har dock id r ott en däri, att den betydligt bättre lämpar sig för och inbjuder
till frivillig utövning, en samtidigt n yttig och n öj sam sysselsättning å fri tid. Särskilt torde den roll, som idrotten under
krigsförhå lland en i detta avseende spelar eller kan spela,
knappast kunna till sin betydelse överskatt as . Speciellt fr ån
-engelsk och am erikansk sida har intygats det värde man und er världskri get tillmätte idrotten som en förströ else för 'b esättningar na, n ågot som fångade deras intr esse och skänkte
glömska från vad som försiggick omkring dem, särskilt värdefull under väntans långa dagar och und er vi lop au ser m ellan riskabla kri gsför etag .
Från engelskt håll har man uttalat ritt en av de viktiga ste faktor erna vid upprätthå llandet av andan i "The Grand
F leet" var oll'icerare s och manskaps naturliga intr esse för a tt
deltaga i "games" och annan idr-ott. Känt är hurusom engelsm ännen under upp eh å llet i Scapa Flow vidtogo stora a nordn ingar för besättnin garnas förströels e och r ekreation. Sär-
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skill omh uld ades idro tten. "Eng elsm
anne ns förk ä rl ek Jiir
iclro l l", skrh ·cr Jclli coe, "hjä lp er hono
m ig enom såda na perioder av tråk ighe t och leda, som ä ro
m est ägna de att linfle rgräv a di scipl inen . Syss elsät lning och
inlrc ssan la ä mn en fiir
tank arna är det säkm ste molg ifLet emo
t mis sn öje och or o".
Den am cr ikansl< e befä lhav are, som
hand hade ull äuu·
111 _
b
det av den slora nord sjös pä rr en, capt
ain R . H.. Belk nap, h ar
i sin redo göre lse över expe ditio nen
även omn ämn t den lJ ctyde lse, som idro tten spela de för all. hålla
t:pp e anda n . Ytt erligt trån gl och obek väm t hade man det
omb ord, allt lttry m nll'
uppf yllt av mino r. "Atl ~ita, sova och
arbe ta i intim t gran nskap m ed mån ga Lon av dc kraf tigas
te spi·ä ngäm ncn och sedan att krys sa dag och nalt i u-b åtsin
fckl crad c farv atten m ed
dess a sprä ngäm nen som last, veta nde
att en väl rikta d torp ed,
en välp lace rad mina eller någr a gran ater
lG.mde brin ga en hel
farty gsbe sättn ing, ja, h ela divis ione n
att försv inna " rlL·,
tog på nerv erna . ~fot delta behö vdes
motg ift i form av "act ivc amn sem ent, cxcit eme nt, thril ls" och
det fann man i idr otten. Omb ord hedr evs boxn ing och brot
tnin g med utma ning ar
mell an farty gen, i lan d base -ball o. s.
v. Nylt an v ar uppe nbar. "I själv a verk et", capl ain B. citer
ar med tydli gt instä mman de en idro ltsol ficcr s rapp ort, "öve
rdriv er man icke o m
m a n kons tater ar att hela oper ation ens
fra1n g ång i vids träeld
mån var ber oend e på den käns la av entu
siasm , som uppv äcktes blan d besä ttni ngar na geno m orga
nise rade idro ttstä vlin gar.
~Ianskap som ofl'ic erare rönt
e v~ilgöDandc infly tand e därav,
fr•å111 andl ig, mor alisk såvä l som från
fysis k synp unkt . DL'
hade någo t verk ligt intre ssan t alt gå och
åse när de voro i la nd
och a lt ta la om när de återv ände omb
ord . Dera s sinn en cl rJgos fullk omli gt bort från krig et med an
idro ttssp elen pågi ngo,
dera s nen cr lätta des och spän stigh e
t en å terst ällde s".
~Iå det vara nog sagt om
idro tlens bety delse från olik a
synp unkt er; lål oss nu i karl het gran
ska har vi böra anvi inda
elen. Iclro Hen kan inde las i två slora
huvu dgre nar: allm än
idro tt och idro ttslig a spel (bol leka r och
andr a lagsp el sam t
de idro ttsgr enar , som inne bära pers onlig
kam p: box,ning, hab~

.,

ettfä ktnin g, brot tnin g o. s. v.). Utav
dess a är den se_~1arc
J ~_n t["crt vildi oare från sjöm ilitä r sy npur
:kt. Den allm anna
vase n l o
o
.
•
vd
. o
förn ä m!Jc
rast pao d et fysrs
jdro ttens bct.J elsc li grrer
ka omra
o ..
.
o
.
.·
.
som en crocl svss elsa ltnm g und er fut1c
_
l
och
det; men
som
ett
o
.
.
tt så "till skän k• s" få ett brdr
.·
ag tlll karl arna s fy srsk
a
m edel a
""r även den fö rtjän t av att av
oss omh ulda s. D e t
fostr an a
·
o
•
. . dock icke h elt och hallc
. .
,
• •
••
t sm b e tyde lse a tt
arlll lensal... nar
.
·
·
·
.
- ·
And ersso n anvä nder sm [ntJd till att
J l ·t ·· t
morn w s o 111 att osen
.
.
.
. 1
·
a si '"" till alt bliva en sluck
nrn gst.1· 11 oaen tr;in
hg
ladd are.
.<
o
Men huvu clvik len bör obes tri dlig en lägg
as på spele n (när a
besl äkta t med d essa, även i fr åga om
ny ttigt in fl yt ande , är
..
aven s J·,y tt e t ) · Blan d dess a äro särs hlt värd efu lla dc, som
.
..
inne bära elt per sonl ig t kam pmo men t,
såso m spcc rellt agna de
att fram m ana krig iska dygd e r.
Här särsl <ilt någr a ord Lill förm ån för
boxn inge n . Boxning en driv e r klem ighe ten ur krop pen,
den bord e gör~s o~liga
torik vid våra sjöm i litär a skol or, även
därf ör att del a r n asta n
den enda idro ttsgr en, som l< an u töva
s om.h ord . Det har uttal ats tvek an 'Om lämp lighe ten av att
infö ra boxn ing för våra
sjöm än. l\Ian har tr otl atl "Lh c nohl
e art of .. self- d:efe nce"
måh ända icke utelu tand e skul le kom ma
att an vand as 1 defe nsivt syfle . Må vara att så någo n gång
blir falle l; men n:_~n
mås te väna förd elar mot nack dela r ooh
d et är ocks å en fordel att sj;m änne ns slags mål, när dc för
ekom ma, bliYa hyfs ade.
Dett a i.ir en god sida hos boxn inge n, som
en nors k l<yrl~o
herd e, sogn eprä st Herm an Lun de fram
hålle r i e1: .. nors k L1_dning. Kyrk oher den berä ttar alt han
som ung S.JOm~ns~rast
blev tillr ådd att lära sig boxn ing och
att han ocks a gJor de
detta . Han har ofta sett nors ka skol
pojk ar och sj ömä n slåss
sinse m ell an och med andr a. "Del har
vari t en r å och förskrä cl·lirr syn" si.iaer han . "Ha de
\. _ o
-dess a pers oner lär t sig
'
b
•
..
l,,
tb oxni n crsko nsten slml lc del hela ha fått
en ordc ntllg prag e ·
b
'
Han tror , att "box r1ing sövn inga rs infö
rand e i skol an skal l ro
a
' l·arn as råa siaers en uppf o str ande bety dels e oc l1. avs 1·.1pa
poJ'"
<
o
måls man er och in sli.nk ter".

.l
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Idro tten hör lill sin huv uds a klig
a del var a förl a gd ti ll
friti d; man hör sålu nda i huv uds
ak fö rlitr. sig till d et fri Yil liga intr esse t. Men det är ju
en gam mal rege l alt intr cssl'
föru tsät ter kun ska p, m a n inlr esse
r ar sig säll an för sak er, so
111
man ej k änn er till. Där för m åste
idro tten äve n bed riva s obli gato risk t, som övn ings ämn e . Del
ta erfor d~·as äve n därf ör all
man från hör jan skal l kun na föra
in idro tten och idro ttsm an nau ppf attn ing en i sun da ban or.
I dro tten hör hav a sin plat s å und
er visn in gsp lan och s elwma som clt erk änt och vikl igt
övn'i ngs ämn c - den fr ämj ar
flot tans ·k rig sber eds kap , till skil
lnad fr ån fl er a av de allm ä nbild and e ·ä mne n, som där n:u
äro så rikl igt repr e sen tera de!
D en tid, som hör tillm ätas idro
tte n , tor de till att bö r j a m ed
kun na sätt as lika med den som
ges till gym nas tike n- följ er
man den nor men , så har man
gara ntie r för alt idr otte n b lir
gan ska väl tillg odo se dd, ty gym
nas tike n får allt id sitt. I va.r jc
idro ttsg ren hör varj e m an erhå
lla syst em a tisk und er visn ing;
dc gren ar, som intr esse ra h ono
m mes t, m~nhän der tar han sedan på f,r ivill ighe tens väg . I
dc ame rika nsk a Ann apo lis och
V\Test Poi nt (mo tsva ran de resp
. vår sjök rigs sko la och krig ssko la) - och i redu cera d grad
äve n i d e m ilitä ra man ska p ssko lorn a erhå lla elev erna av särs kild a
lära re (trä nar e)
und ervi snin g, föru tom i "Sw edis
h" (gy mna stik ) äv·c n i bas eball , fotb oll, rug by, polo , box ning
, bro ttni ng, fäkt ning , sim nin g sam t den allm änn a idro
tten s mån ga olik a gren ar, ocll
d en tid och den vikt , som man
ned lägg er p å idro tt rel. till
vad man b estå r läsä mne na, är
efte r vår m å ttsto ck fö-rblufT ande. För håll anid ena i Eng land
toPd c vara gan ska lika rtad e.
Bet eck nan de är att i eng els'k
a ami rali tete t - lik's om f. ö.
ock så i det ame rika nsk a - finn
es en särs kild idro ttsa vdelnin g und eT en cap tain som che
f. Det är i den rikt nin gen vi
bör a gå!
I fler a and ra länd er har man red
an bör jat följ a det ang losach sisk a ,exe mpl et: i tysk a
sjök rigs sko lan har man som
intr äde sfor dra n upp nåe nde t av
viss a r esu ltat 'i olik a idr otts gren ar, i nor ska arm ens .k rigs
- och und erof fic erss kolo r h ar
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fo rdri nga r vid u lt rädc scx ame n upp s l a·' llda< viss a
nran s 0 111
· dr otts krav .
J
ska ll korm.ett förs ta vill kor för att idro tten
..
Son~ taga den stån dpu nkt , den bör hos oss .
inla ga, . ford ras att
ma att In <
o
·
f o . ina c<>na 1nal sma.. n. Ett min dre an la l olfic crar e och
den ar s
. .
"' (
·oiii cera rc eve n t . I·'- orln·ale r) bör a utbi ldas Llll Idro ttsd
un er
..
.
l'" o
stör re ai)p arat crhaolla lam
Tlll fa''l! en a tt tan
p lo sa<
leda re.b "ld lin" tord e iu all
män het icke sak nas ; i son una h
r ar
dan ut l r '=: . .
S
å imh atrv av ven s 1{a Lek förb und et {)Ch Sve nsk a
t. ex. p
4
dal·
f" b
n < '- o1r1r11itte va!· it ano rdn ad en
Idro tts or un dels prop larra
"' f" ·1 <>d till Göl eho rg, och tHl
. ·s kur s av detl a s ag,
vilk en
Ol a"'
vecl ,_or
.
bl.
d e l·d,r·otts o(Ii cer vid
· .. ll""
skep
,
1\'a
psg
n
osse
}-.ur s en SJOO Jcer ··t ·] ·
1en
dcra d. I sam han d med
· Kar lsl·r ona - van ·'- 011111
kåre n l
,_
l
·de
de
utta
rr
na
idro ttsl eda rna gen omd en a llln<änn•a kur sen )Or
< "'
• "
• l t b" ld11 i11 r1
i
fr
äms
ta nnn mc t hoxm11oS
"å ,er ford erhg spee Ja u l
"''
'"ku
' rs.
'
.
Iför han d (sko lor. ) , d"ar
T"ll tj äns tcröring ao 'resp . pers
on a
.
.
.
l .
."'o år i IUlbildn ingc n, bor de sed
an kom men der as
fy sisk fost ran 111 o
.
o · dro'Ltso!Ticerare och
icke blot t gym nas tiko fiic crar c uta
n OC1{Sa .~ .
. cr"
ll e
. . .
Idro
tlsl eda rna s fors ta UPPo 1ft sku
idro ttsu nde rofl lcer are.
'
"
.
.
d.
ska
la
för
att
giva
var a att ano t·d na "trä nar eku..rs cr l Ini n 1 e
. .
d ·b Fle t 'd en han dled .. . .
.
l·t·
erso
nal,
·
s
arsl
uH
un el e a '
ovn g 1n slru '- wns p
.. nn"
.
.... t".. tcro
so1n 1h'1t··"
n in g s·om ·erfo rdra s f or
raclanc le inst ru'k J ans o
"'
o . . lrot tscr ren. fot·
lis
erin
a
tör er ("tr äna re") Ine d spec ia
p a v1ss [C
o
·
"'
..
d f.
.
_ Sys tem et ar
boll löpn in•s kas t, box mng
m
c
I am
o. s. v.
gån ~ prö~atvicl ske:pps gos sck år en i Kar
lskr ona .
"'
.
fall ( när anta let övning~tidcr
så medgci:_) kan
I VlSSa
'
..
.
a, r som
a rmn asti kof iice rcn sam . . . c :·
tidi gt J<tn St "'o
vara lam phg t att o)
..
o
·
...
f"all
ct
.
·
h
öra eme l· l· e Nar sa CJ ar
idro ttso fl'ic er, 1 and ra f a ll IC
'- ·
f " . " fysi sl· fost ran"
b
o
da
r
epr
esen
t
ant
ern a or
ler tid sj älvf al l c t· d e a
'.
inti mt sam arb eta oc l1 pao 1:·am pli crt 'Sa.. tt m ell an Sl·g förd ela< aro
b etet.
. l
·f ·dra s r1enom i1lfiö Någ on pers ona lökn ing sku lle lC
{C er or
o
l
;· .
ran det av den na nya k ateoer 011•• v inst ruk tion sp erso na ' ena r
a
o
o t t oas pa b eko stna d av. d e
ju idro tten s öka de utry mm e mas
c a"'
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a llm änbi ldande ämnena, inom vilkas lär ar ekader motsvara nde
personalminskning sålunda kund e äga rum.

idrottsLiga intress et inom vår sjöofficerskå r står synnerligen

För ordnad ut omh usidrott for dras oc·kså ordenll i<>
,.,a
1
'd t
J ro tsp atser. Det kanun er alt k osta en del pengar _ n åviil
· '
k ·111
göra klart för sig att idroHea icke länare
måste
man
o
.
.. .
.
,.
nådeu·~
nåcrra
lade
tillkas
sig
få
s
atl slumpvi
noJa s·1. g med
ou. 0 l '
o
.
v~re s1g I :råga om övningstid ell er teknisk utrustning; cll'[
,g all.er a_ tt tJllgoclose ett viktigt men hittill s mycket försum mat
utb1ldnmgskrav. ÄYen i ekono m iskt avseende bör de t i fö rsta
·~1and b liva fråga om en förflyttning från de allmänbild an de
kroppsövningarna. AH man t. ex. för skep psam n en~ och_
~ossekaren 1 h.arlskrona plan erat att lägga ner pengar p å att
m r ed~ e~1 m od ern laboralionssal innan man där anl agt en
hyggllg Idrottspl a ts .innebär fr å n krigsberedelsesynp unkt L'n
absurd it e t. En m ilitär internatskola utan idrottsplats!
I ett land med vårt Jdimat kommer inomhusid rotten ntt
spela en stor r oll. I det avseend e t äro vi ju synnerligen vii l
r u stade, tack va r e Yåra prä ktiga gymnastiklokaler. Det fiirtjänar framh å llas att man i han dboll en har funnit ett förträfiligt lag-inomhnssp el, som t. o. m. visat sig kunna k onkurrera med fotbollen om våra sj ö mäns intr ess e.*)
Som huvud ~akligt skäl för vå ra m å nga "civila" äm nl'n
·
·
har pcl·at
rekryteri ngen.
a tt· st1muler.a
' ·s p å dc r as f...Olmaga
l\Ien d e l få r då· ick e glömmas att även idrotten, en rationellt
or ganis erad och ledd idro tt, säkerligen också skulle kom ma
a'tt verl<a kraftigt draga n d e. En fl o tta, som utgjord e en 1Jiird
och en mönster skola för s und idrott, skull e antagligen Yerl,a
minst lika lockand e som en flotla, vilken förvandlat s Lill folkhögskola.
1\Ien d et är icke enda st våra sjömän, som böra cröra s till
idrottsmän, det är också våra ofTice r a r e - och cle~ ta ä n·n
därfö r atl utan en idrottsidkand e och ·idrollsintrcsserad ofl'icerssk år få vi aldr ig en liv skraftig idrott bland vårt manskap.
Det behöv er icke spillas m å nga ord på att konstatera att del

Och skäl en ? Framför allt tYå: l ) Bristande utbildning i
sjökrigsskolan ; 2) Bristande organisa toriska och tekniska
möjlighet er å stationerna.
Även i d etta avseend e böra vi stud era engelsm.änn en s
.exempel. Ett litet drag, som äT ganska 'b etecknande för på
vi lk en sbåndpunkt deras ·officersidrott står: Det är en gammal plägsed att å rlige n skall i Dartmouth ett utvalt kade ttlag
hava den ären att tävla i cricket mot e tt "amiralslag", vackert
så, äv.en om ett par r egementsofTiceraTe få r ycka in för att
komplett e·ra fö r amiraler.
Engelsmänn en hava f. ö. funnit hurusom - d et klingar
litet underligt för oss - idrottsans lag och amiralsanlag myck et ofta ä r o före n ade. Och pläga d e framh å lla huru som det
varit få av deras amiraler i förfluten och n ä r varande tid som
ic'ke vardt experter ,j et t ell er flera av deras nationella "games".
I d etta sammanh a ng lwn det även förtjänas att erinra s
om det omd öme, som amiralen sir P.ercy Scott gav om d en
tyska sj öofTicerskåren efter siH besö,k i Kiel strax f.öre l\.rig sutbrott et. Hans uttalan de var i allm änh 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 avgörand e
för ·en gelsmannen.
Den en gelska amiralens ord lämp a sig förträJT'Ii gt som
utgå ngspunkt för "svensk självpr övning". Måtte d en utlösa
beslut, som bliva till fr onnna för vå r flotta s idrott, och därm ed för dess morali ska krigsbe r edskap.

ti:l

o

*)

:::p clr cglce h ftn SY cnska Lekföl'lJUnLl ct , Göl c!Jorg.

lågt.

T jänsten ombord.

Segelfa rtygstjänsten .

Men den bästa och naturligast e p la ts en för vår p ersonal s
kar aktär sdaning är dock ombord. Dä r bjudas eller kan bjudas oförlikne liga tillfällen till ·moralisk h är dning, till skapancJ,e t av verkligt sjömanskap, ett sjömanskap, .icke endast eller
förnämligas t rb eståcnde i k u n s kap er på sj ömannaområclcrt,
1'ids kr ift i Sjöviisend el.
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utan f ramför allt Ii karaktärsegenskap er, kallblodighet, förmåga alt finna ulvägar, mod.
Särskilt erbjuder ljänsten på segelfartyg ett oskatthart
medel till sjömanna-krigsma nnakaraktärens fostran. Arb elL'l
till väders gör sjömannen härdig och oförskräckt. segel fartyget kan icke undgå oväder lika lält som det maskindriY na
fart)'g et, det måste kämpa ut stormen. Stormarna härda hcsättningen, lära elen alt förlita sig Nll egen kraft, •såsom ch·l
enda medlet att rädda skepp och folk. Under de långa se gelfartygsresorna hinner besättningen aU förvärva sig förtro ge nhet med havet i d ess olika skiftningar, med dess ,J jusa sido r,
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 förskrä ck la
redan inför tanken att gå till sjöss, hur skola de då •se ut n iir
därtill kon11ner tanken på det väntade sjös'laget ?
Segelfartygsutbildn ingen har sålunda framför allt sin betydelse från karaklärsclanande synptmkt, på segelfartyg da nas
krigsmannakarakl ärer, skapas karlar, och det är framför allt
såda.na, som behövas i krig. segelfartygstjänste n hör lik som
gymnastiken till den förberedande, grundliiggancle ln·i,g sm annauppfostran; gymnastikens betydelse ligger framför allt p:J
det fysiska området, segel u tbilclning ens på karaktärsområd e l.
Vi hava ju i viss mån frångått segel utbildningcn. D. v. s.
vi ha ansett den behövlig som skolning för våra under ofl'icerare, men icke för våra. ofLicerare. Logiken är litet sYårbegriplig, likaså hur man tänkt sig att så småningom få k valificerat 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 fo rm
av oförliknel<ig andlig gymnastik. Utökas sjökrigsskolan biir
den så vunna ticlem i första hand läggas på segelulbildnin g.
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Vlökas elen icke, l< an segeJulbildning erhållas genom att införa aspirantresor under ferierna mellan gymnasialklassern a.
De skulle bliva välkomna ule i land e t.
I skeppsgossculbildn ingen ·b ör 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 nuvarande utbildningssystem bliva bortkl emade, för "fina" - de
kortvariga och kortvägade sommarexpedition erna ulgöra icke
tillräckligt motgift mot l andl~gganclcls och framför alll skolaånaens "förfinand e" inverkan. Tänk oss alt ett av dc nu"
"varande
skeppsgosseåren u l byttes mot en segel långr esa, en
resa som tog å rel, t. ex. till Auslralien, vilken skillnad på
pojkar, som då skulle komma att levereras Ull sjömanskåren!
Och det vor e väl fråga om huruvida det systemet skulle ko sta
mycket m er. Mat och kläder, bostad och undervisning skola
ju pojkarna hava, var de än äro och seglen utgöra billig
drivkra ft.
.Ju mindre besättning, dess bätlrc utbildning till sjömanskap. Det är därför kaffeelifartyg et som regel är en väsentligt 1bättre sjömansskola än örlogsfartyget. På kofferdifartyget är elen enskil'cle mannen något, får han göra något, alnförtros n ågo t. På örlogsfartyget finnas ett flerta11 officerare,
mängder av underofficerare ooh ännu större mängeler av
korpral er, vilka hugga för sig dc ~Jäsla b~tarna av förekommande arbeten, det arbete, som är något värt - och vad slags
ar'h ete blir då över l:ill gemene ma:n ?
Enligt detta resonnemaug böra de segelfartyg, vilka utgöra flottans sjömansskola, helst ·ej hava <för stora hesättningaT; inom rimliga gränser tord e man kunna säga att utbildningsresultatet 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 skolfartygen 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 konta kt m ed· handels-
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flottan; från vilken vi nu, oss enbart till skada, allt mer syn a-,
fjärmas.
Det har p ekats på at.t engelska flottan h elt och h åll et
övergivi t segelutb ildninge n. Men vi behöva den bättre ii n
enge lsm ännen. Eng elsmänn en ha icke vårt vidsträc kta skä rgårdsom råde, med d ess frestelse r att göra oss till en skä rgårdsma rin, engelsnn ännen hava världsha vet utanför kust er n a
och de hava sina koloni er. Med sina mod erna kr ig sfart yg
komma d e utpå dc stora vattnen, ut i stol'mar och oväd er,
de rostras därunde r tiH sjömän och karlar ombord å sin a
stridsfar tyg.
För oss kan aldrig förhållan d et 1bliva detsamm a. Viikel
em ellertid icke ·bör hindra att vi eftersträ va att så mycket
som möjligt använda även våra stridsfar tyg för vår personal s
moralisk a krigsma nnadani ng. L åt vara att utbildnin gen oft a
lider av då liga väderl eksförh å lland en, men för karaktär sdaningen är det bättre ju svårare väder, ju raslögar e det är t il l
sjöss. En flotta, vilken är sjögåend e endast under den lju sa
och lu gna sonunar en , men vilken kämpar igenom vintersto rmar och vintermö l',k er förtöj d vid kaj, den fyller knapp as t
måttet på l<nigsbe redskap, särskill ej i ett land med vårt geografiska läge.
Men även det hamnlig ga nd e fartyget har m öj lighet at!
besörja besättnin gens fostran till sjömans kap ooh förtrog enh et med va ttn et. Det sker framför allt gon:om båbtjäns t, särskilt segling, men även rodd. Även h är gä ll er det att hår!
väder ger elen bästa skolning en och då skola båtarna ut ; be fä lhavar en måste taga sitt ansvar. Båtsegli·ng vintertid , s{tdan som denna i vintras praktice rades å kustflott an, är ett
gott surrogat för övninga r utoms'kä rs. För att stimul cr-1
l ust en för båtseglin g borde om'bord ett par båtar stän di gt
avses som segelbåta r och så lunda vara ri§gade och ba llast ack
När de behönlc tagas ,i anspråk för rodel, skull e de riggas av,
för a t t åter påriggas omede lbart efter slutad arwändn ing. Det
besvärlig a riggning sarbet et avs'k räcker nu ofta från scgl in f.,.
var e sig d et gäller kommnn ,ikatione r ell er nöjesseg ling.

1 det föregåen de har givits exemp el på karaktär sdanand e
övn ingar av viktiga slag. Till de kara ktärsbyg gande åtgärderna hör äv en elen karaktär sdanand e undervis ningen. Hit
]löra fost·erlän dsk propaga nda, krigshis torisk läsning, avseende att ho s de unga kr'i gareämn ena väcka till liv l<änslan för
tradition och beundra n för krigiska brageler o. s. v. Är denna
"·underv isning", ell er, för att använda en b en ämning, so.m
kan synas oss naturlig ar e, denna propaga nda betydels efull
r edan i fred, så är elen det ännu mer 1i och omedelb art före
ett krig, varom också de nyss krigföra nde länclerna•s åtgärder
i denna riktning nogsamt buro vittne. Nära sa1111manhang
härm ed har också propaga ndan bland civilbefo lkningen . Men
dessa frågor torde vara förtjänta av en särskild uppsats.
G. Wahlstr öm.

-
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Underof~icersu!bildningen vid däcksavdelningen
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2. Unde rofii cersk åren vid däck savd elnin
gen skull e erhålla störr e enhe tligh et och de särsk i'lda
yrke sgre narn a k om ma a t t fram stå som likvä rdiga , varig enom
bl. a. tillst r ömning en till d e olika yrke sgre narn a förvä
ntas bliva jämn are
än hittil ls.
3.. De särsk ilda unde roffi cerar na skull e
bliva m er a använd bara i tjäns ten i det enva r av d em
skul'le kunn a k om mend eras som farty gsch ef å mind re farty
g ~Uer att tjäns tgöra
som vakt hava nde office r äv en unde r gång
.
4. Utbi ldnin gen i fråga skull e förbe r eda
civil verk sa mhet och därig enom .b eford ra en god rekry
terin g för flo tt an.
För erhål land e av önsk ad e nhet lighe t i
d en naut iska u l·
bildn inge n för däck savd elnin gens unde rofi'i
cerar e finne s, m c.!
fasth ållan de av att viss kom peten s i jämf
örels e med hand elsflott an bör ernå s, tvenn e väga r, näml igen
antin gen att driYa
samt liga fram till styrm anse xame n, vilke
n väg de sakk unni ge
valt, eller att för samt liga icke ställ a högr
e fordr an än vad i
unde roffi cerss kola n reda n f. n. medd elas
artill eri- och m inkons tapla r i här före, •aran de avse ende ,
näml igen skep par examen av l :a kl. Skill nade n mell an dessa
båda exam ina ii r
huvu dsak ligen den, att i styrm ansk lasse
n medd elas unde rvisni ng i såvä l terre ster som astro nom
isk navi gatio n und er
det att i skep park lasse n enda st förek omm
er t erres ter nav i""ation; dess utom m edde las i styrm ansk lasse
n undervisnin b~ i
enge lska språk et.
I valet mell an dessa tven ne väga r är den
sistn ämn da, (l en
som inne fatta r skep park lasse n, obet inga
t aU föred raga. Underv isnin gen i navig ation och därfö r grun
dläg gand e ämn en,
förfa ttnin gsku nska p m. m. i unde roffi cerss
kolan bör sålu n d<l
insk ränk as till vad som mots vara r skep
pare xam en av 1 :a kl.
i navi gatio nssk ola för samt liga däck savd
elnin gens yrke sgrenar, alltså jämv äl för de yrke sgren ai·, inom
vilka f. n. m erldelas kuns kape r, som i det närm aste mots
vara styrm anse xamen i navi gatio nssk ola.
Geno m en såda n mins knin g i kurs plan
en bör unde roff icerss kola n kunn a likso m hittil ls göra s
ettår ig; med d en för-
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.· utnin g av tider na, som ägt rum i den årlig
a ÖYni ngsp lanen
1910 kan en ·läna d på lä sår et av 10 mån
ader ( septe m ec an
•
~
~er-juni) utvin nas, utan
att läsni n gen behö v er p ågå unde r
"re t s varm aste mån ader .
a
Föru tom d enna oblig atori ska utbil dnir: g
för vinn and e av
·o"'ic
un del u ers bcrrad , bör inrät tas en frivilli.g styrm ansld ass, som.
..
det bör slå öppe t för enva r, som avlag t
n!1de rof11 cerse xame n
å däck savd elnin gcn, att geno mgå. Med
den avvo ghet, 'SOm
fr ån hand elsfl ottan s b efäls sida r å d er mot
konk urr ens fnl.n
flotta n, kunn a tyvä rr icke synn erlig en
stora förho ppni ngar
ställa s på hand elsfl ottan såsm n civila nsti:d
lning , men anse r
jag likvä l obet inga t att tillfä lle till avläg
gand e av styrm an:men bör vid und eroff icers skola finna s för
enva r, som tagit
e.xa<
anstä llnin g vid däck savd elnin g en.
Vid en jämf örels e me'll an det av mig till
sina huvu ddra g
angiv na utbil dnin g ssyst emet och det av
d e skols akku nnig e
föres lagn a fram går f'ölja nde. För att undv
ika lå nga omsk rivnin gar kom m er först näm nda syste m att
kall as för skep parlin jen och de skols akku nnig es för .styr
mans linje n.
Vad först utbil dnin gen i naut iskt häns eend
e beträ ffar, är
det u ppen bart att styrm ansli njen giver en
grun dliga re såda n.
Men till vad nytta för den mi'li tära tjäns
ten ? I skols akku nniges betä nkan de angiy es detta enda st
i allm änna orda lag
såsom att und erofl"icer en efter alt hava
avlag t styrm anse xamen skull e erhå lla "stör re föru tsätt ning
ar att behä rska silt
ver ksam hetso mråd e" och därm ed bliva
"mer a anvä ndba r i
tjän sten" och dylik t. Någo t närm are angi
vand e av de förhå llan den, vid vilka utbil dnin gen i den astro
nom iska navig ationen skull e i flott ans tjäns t vara erfor d erlig
, finne s icke angivet och torrd e näpp elige n h eller kunn a
angiv as. över huvu dtaget !före ligge r väl b ehov av astro nom iska
obse rvati oner s tagand e och uträk nand e enda st å lång r ese
farty g och å farty g
som eljes t i övni ngsä ndam ål sänd es borto
m Nord sjön och p å
dessa farty g finn es j u alltid ofl'ic erare härfö
T. I de vårt land
närm ast omg ivan de farva ttnen , vare st flott
ans farty g hava att
vid krigs tillfä ll e oper era, lär er någo t tagan
de av astro nom iska
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obs ervatione r ick e ifdtgakom ma. Och vad beträffar d e f ai. [y cr
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".ara .un ero .JC e.~·. avses att va ra fartygsch e f så ·h ava d essa h ·it~
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sys 1.cme n
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..
ungefar hks.ta lld a, dock med någon förd el för skepparli njen .
~.e. sal~kunmge .. hav~ nämlige~ nödgats m edgiva, att elev ka n
~m k·la r ~s godkand 1 und erofficerse xam en även 0111 han i e l t
a.mn e C.J erh ållit högre betyg ö n 5. Om detta ämne är n avigation, komma d e, som m ed stöd av d etta !·eglemen tsrum fii rklaras godkända , att inn ehava kompet ens motsvaran de en das t
skepparex amen av l :a kl. Den eftersträv ad e enhetli oal1c1,c n
d
·· 1 ··
ar 1~rm e ru 1Jbad . Och den bristande styrmansk ompeten se n
l<an 1 motsats till vad f. n. är fallet komma att gälla även den,
som e fter underofT'ic ersb e fordran benämn es styrm a n .
Beträffan de underofric erarnes använ dbarh et synes i na n.
t~.skt avs eend e sk eppar examen av 1 :a kl. vara fullt tillräckl i•r
for d en militära tjänsten, i det att uneleroffi cer m ed såda n kom~
·· r·a var e SI· "· sonJ
petens bö r kunna komm enderas <att ·tJ·a··ns·•cr
•o 0
fartygsch ef å mindre fartyg ell er som vakthavan de ofT'ic~r un~ er gå ng - önskemål , som av de sakkunni ge uppställts . E nli gt Kungl. Maj : ts förordnin g a ngåend e befäl å svenska h and elsfartyg är den, som innehar skeppa rbrev av 1 :a kl. beh ör icr
o
'
att i ös t ersjöfa rt *) vara befälhava re å
segelfarty g av vilken storl ek som helst samt å
ångfartyg (ej passa gerarfarty g), då dess dräkti 0crh et ic ke
uppgår till 100 ton.
0

Kompeten sfordran på befälhava r·.es närmaste man är icke
~törre än sk~pparbrev av 1 :a kl. för ångfartyg (ej passagera rfartyg) av vilken storlek som h elist i östersjöfa rt. För tjänst.

· l l\Ied öste rsjöfart b e tecknas enligt förorclningc n fart till eller från

rJJi n- ell ee ute i·k cs orter, b oläg na vid Ös te rsjön eller clärm ecl i sjö farl:ifii
clelsc Yaranclc fan·att en intill en linj e Lin cles näs-Ha nslh olmen sa mt <' Il
l!l1J·e Esbjerg-'l' exc l.
111
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ande styrman finnes ir..gen särsk ild kom.. ·n ei som ya kthav
.
o
Je tensford r an ang1 ve n.
1
Givetvi s äro flottan s myndighe ter icke p å någol sätt bundgälland e bestämme lser, men
na ", id dess a för handelsfa rtyg
t att utöva hefä l å flottans
ao eiOn anl ed ning att för behörighe
J1<o
komp eten s än vad för
autisk
eoretisk-n
t
högre
fartyg fordra
föreligga. I gällande
icke
synes
et,
hand elsfartyg är föresk r iv
r eglemente för marinen föreskrive s ocl\Jså att befattning en som
fartygschf å 4 :e kl. fartyg beklädes fö rutom av styrman jämväl ,av minkonst ap eL För den, s·om ska ll föra be fäl å krigsfartyg tillkomme r i varje fa ll åtskilligt ann-at än den för befiil
å hande•l s fartyg erforderli ga komp eten sen, såsom utbildning
föa: vapnen s bruk, för gång i. formering samt för skärgårds naviger·ing.
Vad slutligen a ngår frågan om förb eredelse för civil v erksamh et och därmed följ and e befordran av god rekryterin g ä r o
JJåda system en i slort sett likvärd iga, men innebär skepparlinj en enligt min mening flikväl åtskilliga förde lar. Genom
att göra styrmans kursen frivillig och fullkomli gt obero end e
av den nödv ändiga utbildning en för vinnande av b efor dran
inom flottan kan man hysa den förväntan , att endast de, som
verkiiigen hava intresse av att vi nna styrmansu tbildning söka
sig till kursen i fråga. De skolsakku nnige hava själva framh ållit, a tt man just hos dem, som sjäh·a e ft er sträva att skaffa
sig en bildning, vilken kan ber eda dem en god framtid, kan
förvänta arbetslust .
Såsom skäl mot d en av d e skolsakku nnige föreslagn a styrmanslinj en m å vidar e anföras, att den svårare utbildning en
•säkerLigen komm er att avhålla m å ngen elj es lämplig individ
från att .försöka nå und eroll'icersg racl en. Redan med nuvarande u tbilclning är det åtsldlliga, som icke erhålla kom··
petens för t~Hträd e till underoffi cersskola n eller av bristande
förmåga .måste avstå från att genomgå densamm a, och kommer dessas antal med all sannolikh et att ökas med de ökad e
fordringa rna på teoretiska kunskape r. Ett försvåran d e av
tillträdet till unclerofHc ersl<.åren synes gå i motsatt riktning
mot den önskan om en demokrat iserad befälsorcl ning, som
gori
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särski lt av under office rarnes målsm än ,,1·d o t J
a s dlliga til lfällen
gjor ts gä]l]an de.
.·· ~.~t tord e vida~·~ ~ör.~ framh ålla,s att utbild ninge
n ti ll såva l SJ~man ·so~1 n~1htar ar huvud saklig prakti sk och
al t de n
teorel1 ska .. utblldmng~n icke bör göras m era omfat
tand e än
vad
. som for
. det prakti ska bruk et är nödvä ndi oat · Er1 av
a n l cdr:mga rna hll d en på sin tid företa .gna omarb etning
en av 1\lOO
ars skolr eg~emente, vilken utmyn nade i 1910 å rs
skolr cglcm ente, var JUst att den teoret iska utbild ninr'en toa för
m y J·
l. l .
o l
d
o
o
c '-en
IC I a nspr~ <;
et sades att mansk apet kastad
es. fr å n ku r s lill
kf"u r s, men Icke fick tiHräc klig prakti sk tJ· ärrstcr örin a
· ;·
o
o· E n J<lll1orelse mella n d e tider, som i ovann ämnd a reaJem
enten
c
r
"'
oe 11
nu · ore 1ggan de försla g avågo s för å ena sidan
utbild n inrr i
~kola ell er kurs och å andr a sidan tjänst göring ombor d el~er
I land för mansk ap av däcks avdeln
ingen v.isar följan d e.

l
l

skolreg lement e av år

1900

l

1910

l

l mån . mån .
Utbild ning i skola eller kurs ............ ...
Praktis k tjänstg öring före undero fficers sk olan ....... .... ... ..... ..... ...... ..... ... ..
Praktis k tjänstg öring mellan underoffi cerssko lans klasser eller efter
dess slut ... .. ....... ... .......... ..... .... .... .

Försla g 1922
m ån .

25

21

30 (31'/•)

31

49

34

21

2

77

l

72

8 (fi'/2)

l

72

De i tabeLl en angivn a tidern a avse artille ri-, och
signalma~roser; ~·ör övriga yrkes grena r förefi nnas
nämli gen yjs sa
avvike lser 1 det ena eller andra av d e bå da senare
r ealem entena; siffror na inom paren tes i 1922 års försla g avs.e
::·tilleri matro sernas utbi'ld ning. Såsom prakti sk tjänst göring
h ar inrange rats skjut- , signal - och torped skolor , vilka ju
äro fö r lagda ombo rd och för efinna s ungef är likart at i samtli
ga reglemente n. Ävens å har såsom prakti sk tjänst görin g
up p tagi ts

]<u rs för l :a kl. sjömä n, som ·i 1900 å r s regl ement
e var
den
o
.. r esin iven efter genom gange
·
lJa I·
n unel er J)C r··1
a ss lw l a; d en mne
fo li "en huvud sakli.g en tjänst gö ring såsom instru
ktö r och
n å!11 o
" t .. .
r sin närma ste motsv a n . g' l1et 1. d en tJ. ans
gonng , som en r1g t
ha
de sen a r e reglem ent·en a ut r··
o
ores e r·ter genom gang
en l wrpra l . Ja D en tjän stgöTi ng speriod', vilken j ämför elsen
omfat tar,
sl~o .
vser den tid, som för en kontra ktsans tälld matro s
erforr lra s
; rå n antagn ingen till dess komp etens till under oiTice
rsbefo rdr an v unnit s. Att denna tid en ligt 1900 års skolr egl
em ente är
störr e än e nligt de senare b eror på att utbild nin gen
icke var
rrvs1'ut ad förr än under 7 :e tjänst eår et ; även enli gt
1910 års
r eglem ente var denna tid n å got öv er 72 månad er,
men på
oTund av övnin gsår,e ts förskj utning har tid en i själva
v erk et
o
under
d e senar e åren ej överst igit sistnä mnda antal m åna
d er.
Grans kar man d enna jämfö relse finner man, att tiden
för
den förkät trad e und ervisn ingen i skolor och kurse
r enligt
1900 års skolre gl'em cnte var 25 månad er. Genom 1910
års
sk olregle mente nedbr ingade s d enna tid till 21 månad
er, vilken
tid n u åter föresl ås ökad till icke mindr e än 30 månad
er. D et
to r de även böra framh ållas, att de i skolsa kkunn ig.es
betä nk an de föresl agna skolor na, åtmin stone rekryt - och korpr
alskolorna, äro till sin läggni ng m era teor etiskt betona de
än motS'VaTan de skolor och kurse r i för egå ende reglem enten.
Ser
m an på tiden för prakti sk utbild ning så har d enn
a därem ot
n edgått från omkri ng 50 m å nad er i 1900 och 1910
års regle men ten till 42 enligt försla get. Ännu anmär kning svärd
are är
a tt t-iden för prakti sk utbild ning för·e under ofiice
rsskol ans
börj an minsk als m ed 15 m ånade r (från 49 t ill 34).
Till jämfö relse må anföra s att för vi nnand e av intr
äde
vid navi.ga tionss kolas styrm anskla ss ford r::ts .en tjänst
göring
till sjöss av 42 månad er och vid dess skepp arklas s
av 36 månader; d en t eor eti sk a und ervi snin gen omfat tar därem
ot endast en tid a v 9 r espek tiv e 3 månad·er. Tiden för
prakti sk
t jänstg öring enl igt skolsa kkunn iges försla g upp går
sålund a
icke fullt till vad som för inträd e i skepp arkl ass vid
navig ationss kola erford ras. Vid jämfö rels e med hande
lsflott an
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mås tco där j än~ te beaktas , alt ovan angivna tider 49 r esp ek 1i ,.c
··
be oteckna enelast SJ.Ötj.äJF~cro··I·J·no· tllan
r Icke
manade
34
a\(l ll
c
•
•
••
•.•
ljanstg onng 1 land a flottans statione r.
o . Om såsom ovan ifrågas atts underof t'icerssk olan gör es l'l l~.~·rg med 10 underv isnings må nader mot av skolsak ku nnige
foreslag na 16 (17 '/ J månade r, så skulle elen samma n ]a n"(] a
l l .
s w liclen komma att n edbring as från 30 ( 31'/ ,) till 24 lllanader, vilket ä r 3 m å nader mer iin enligt 1910 års reglem ent e
cch ungefär lika lång tid som enligt 1900 års skolreg•lem enle
För dem, som önska avlägga styrman sexame n, tillkom m er en.
lwrs, vars längel torde kunna anslås till omkrin g 6 mån ader .
d enna kurs kan u lan olägenh et genomg ås efter vunnen uncln~
ofi'icers bef ordran.
Special isering är tiden s lösen, brukar det ofta och säkerligen med rätta säga s. Och d et lärer ick~ kunna förn ekas,
at't de specia lJ.u.mskaper, som de ,olika yrkesgr enarn a in om
däcksav delning en måste besiUa, ingalun da äro små. Alt u nde r
sådana förhålla nden för artillel"i - och minma troser införa en
vidlyfti g nautisk utbildn ing till så gott som ingen påv is ba r
nytta för tjänsten för efaller icke välbetä nkt.
Tvärtom synes det just vara med utveckl ingen före nlig t
att från utbildn ingen för däcksav delning eGs övriga yrke sgrenar bortgal lm vad som numera icke erfordr as, nämlige n de n
astrono misim navigat ionen. De underof iicera·r e, som utgå frå n
dessa yrkesgr enar haya ändock så ofantlig t många grenar fö r
sin verksam het, såsom signale ring, minsve pning, spTän1gnin gsarbeten , strålka startjän st och telefoni vartill på senaste li de n
konuni t eldledn i ng och avstånd smätnin g.
På den av mig föreslag na vägen uppnås full likh e t i a\'seende på nautisk utbildn ing mellan däcksav delning ens olika
yrkesgr enar på samma gång som det står en var fritt att u nder
sin tjänstet id förvärv a kunska per för och avlägga styrman sexamen fullt likvärd ig med sådan examen V'id rikets naviga t'ionssk olor.
.,:)lo

::;,

J. Schneid ler .

Tjänstbarhetsbetyg.
Enligt rea lem en.te för marine n del I skall vid befordr an
", vseende hu~udsakligen fästas vid dugligh et och p å litlighe t
att var a
i atjänst en". Tjänstb arhetsb etyget är just till
skolreg Saval
f·all.
detta
i
a
ett m ått på vars och ens förmåg
e~~1enle
skolregl
lement et som skolsa'k kunni>g as förslag tiU nytt
stadga att "vid betygss ättning If ör tjänslb arhct skall h~~rsyn
taga s t ill yrkessk ickligh et som till ådagah gd ansvars kansia
och villighe t samt fattning s- och omdöm esförmå -ga ä:'ens~m
i fråga om befattn ing, S'Oil11 medför ibefälss tä llmngo till. formåcran att ll'töva befä'l ell er leda arbeten och att hade I och
uto~n tjän sten hos underly dande förskaiT a sig gehör". Äro
nuvaran de tjänsth arhetsb etyg verklig en ett mått på __ mam~ens
i frå aa "duglia het och pålitlig het i tjänste n"? Tyvarr maste
m an t>nog erkä~na att så ofta ej är fallet, och delvis torde a~
lednincren härtill vara att söka i gälland e bestäm melser for
betyge~s sättand e. Tjänstb arhetsb etygen gör~s näml~_gen oi viss
mån ·b eroende av det betyg, som erhållit s v1d en foregae nde
komme nderin cr. skolreg lemente t stadgar nämlige n "Höj ni ng
av betygssi !II·= bör i allmän het ej äga rum med mer än l
enhet för tjänstgö ring, som varat kortade tid än 2 m ånad~r:'
SkolsaM mnniga crå än längre i denna princip , i det de VIlJa
·· · b e t Yocr icke
~ t>e l b or
·· ·
~ fol.Jand
e lydelse .· "I r "'a
ge momen tet r· fraga
höjas eller sänkas mer än en c _~het för tjänstgö ring, som varat
kortare tid än 60 dagar". Princip en tf ramstår kanske klarare
i en annan bestäm melse, som finnes i ibåcl2. skolreg lemente na,

~ö~:
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a tt då tj ä n stba rhe tsbety g första gånge n sät t es efter
vu nnr n
up pflyil ni ng ell er beford ran elle r för tjänst göri n g, i
sjö m an sk lass ell er tjän st egrad hög r e än den, som in n ehaves
, ska ll
betyge t sätt as oberoe n de av föregå e n de betyg. Detta
är alltså
ett medgi vande att i Yisst fa ll hänsy n ej be·h över
taga s till
för•u t erh å ll et betyg .
Bestäm melse rna i fr åga vore naturl igtvis synne rligen
h crä tti gade om det gäHde likart ad tjänst öring. l\fan tord
e rlock
svårli gen kunna upple ta ett yrke med tji!. n stgö r in g
av mera
vi tt sll<.'i ljda slag än det sjömi litä r a. Är det då rim ligt
att en
mans d ugligh et som inst r u ktör skall 'b edöma s med hänsy
n till
hur han förut har skött sig, exemp elvis som uppbö
rd sm a n.
I p r aktike n leder detta hänsy nstaga nde till gamla
betyg lii lt
därtiH , att en man, som ej direkt missk ött sig, får behåll
a sitt
betyg oavset t, om de tta är högt ell er lågt. Har han
skö tt si g
bra, höjes betyge t, även om det förutv arand e varit
fullt til lräckli gt högt. Har han å t er direkt missk ött sig sänke
s k 'tyge.t utan tanke på att det avgivn a betyge t sedan
kan Yara
liktyd igt med "myck et god tjänst barhe t". Jag vill bara
fr am··
hålla ett •enda exemp el, som inträf fade för några år
seda n p:1
en korpra lskola . En styrm an vis·a de sig ful·l ständi gt
olämp lig
som instru ktör. Han icke blott sakna de e~· forder l iga
kunsk aper utan visade även så litet ansYa rskäns lö., att ~1an
ej på n ågot vis sökte sätta sig in i de ämnen , 'haa skulle
instr u er a.
Instru ktions ofiice ren i fråga, som uppre pade gånge r
sett, h ur
styrm annen fullko mligt innck lacle sig vi'cl försök att
för klar a
divers e synne rligen enkla och till hans yrkesg ren höran
de sa ker, föres 1og för honom vid sko·l ans slut betyge t 5
i tj äns tbarhe t. Be'tyg et Ya r efter mann ens åda lagda "yrke
sskic klighet och ansva rskän sla" snarar e för högt än för lågt.
Yad
blev följde n ? O!Iice ren i fråga fick av äldste instru
k li onsofiicer rätt mycke t ovett för detta sätt att vilja behan
dla en
gamm al förtjä nt undero fiicer, och tjänst'barhe tsbety
get bestämd es till 8. Betyg et berod de därpå, att styrm annen
fiirut
haft 9 i egens kap av befälh aYare på en av v3rve ts bogser
haLt r !
Alltså , en man erhåll er omdöm et "myck et god" tjänst
barhel
1
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instr uktör, därför al t han förut visat sig lämpl ig
som
som
.. dyhkt
·
1 1·J•gen ·"tt? O l detta
"serlb åtsske ppare. Ar
v er<.
1a .
c1
bO o . t i n tet enastå ende exemp el, ·u tan
sådan a skulle kunna
.. r VliSS
..
,
' t
-a
d . " a s i män ad. Om ett •b etyg skall sattas
, sa mas e
fr am 1 a,
"
..
' 'll·
"l dock uteslu tande vara beroe nde av det satt,
pa v1 ...e t
det va
.
.
..
skött
sin
inneh
avda bcfatt mng, hka val som man eJ.
111 annen
.
sätter b e tyg i matem atik med hänsy n till eleven s kunsk
aper l
naturl är a .
.
..
. .
. . l" tt
Detta h än!synsta gande t1ll
fonrtv arand e betyg bln
a ·
·n
n sprino a allför högt i luften . Man
orsa l <.en t l , att betyae
"
"
.. .
.
utgår från det gamla betyg et. och l: oJ er ~edan, , 01:1
n1.am~e: l
,
J·
o··
tt
sr
·
a h 1·a
framb alla sav al s koli eblefraga s 'b "' c • Visser bgen
~
,
•
t et som skol sakku nniga s försla g att betyge t 10 far
gwas
111 en
,
d
... t d z· het"
endas t i fall au synne rligen framstae.~ e t1ans
e ug tg
·
1
En m ön string med samtli ga 'Unde rofhce rare oca
ma1:s kap,
i nneha va del ta b etyg, torde nog 'b li gansk a 1~edsla:nde
5 0111
.
Mån gen slmlle säkerl igen ej förete någon "syt~nerhge~
~ram
ståe n de tjänst edugli ghet". Men den som en gang erhall.
lt ~.~
tyaet 10, får vanlig en behåll a det, då de flesta draga
~tg
f~r
attb sänk a betyge t för en man, 1som ·ty dl'1gen f"or·u t l tt Sl cr
sw
b
så fö r tjänst fullt.
Skulle intet kunna göras för att bringa tjänsbbarhet
s~ etyaen i ·b äUre överen sstäm melse med vars och ens
verk~:ga
cl L~"li ghet? Härfö r fordra s först och främs t, att b etygs,s att.b
··
fLt[JJ·omli at o'beroencle av förutv arand e betyg,
n1ngen gores
" · "
d. v. s. att alla bestäm mels er i den vägen slopas .
Det tor~e
dock knapp ast räcka ,med endas t regleme:1tsändrit~
gar. For
att den betyg ssätta nde skall bli fullt fri från allt mf~yt
~nde
av föregå ende belyg, 'borde han ej delgiv as dessa.
Sava! ur
fö rlhålln ingsbö cl<er som utdrag u r u nd erofTicersru llor
skull~
'
I s t''ll
t jä n stbarh elsbet ygen ulga.
a c t f'OI·des dessa endas t 1
·
rullor na å ·k årchef s- resp. kompa mcxpe
cl'l'
l tOnern a. Vad
. skulle
ett dylil't arran« eman" ha till följd? På den, som skall
avge
·· e an:;vm· lt ,.la
betyge t ' i fråga, " komm"er giYCtv·ts ston·
a ' 1 · När
i n tet föreg ående betyg finn es till lednin g, måste den
betygs sättan de söka bilda sig e lt yerkli gl omdöm e om mann
ens i
'l'idshr ift i Sjöviisc ndet.
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fråga duglighet. Be tyget bleve i så 1fall u teslutand e ber oen de
på inn ehav d ·befallning, u lan någon som helst hänsyn till
föregående tj äns tgöring av mer ell er mind re likartad b eskaffenihet. Del torde t. o. m. 'k unna ifråg::>.sältas, om del ej
stundom vore lämp li gt att flera tjänstbarhetsbelyg saml!d ig t
avgåves, exempel vis för en sjökommender ad underofl',ic er betyg för vaktgöring och för instruktionstjänst
Avgåves betygen enli gt ovanstående, finge respeklive k archefer och kom panich efer hältre uppfattning om varje m ans
lämp lighet å olika poster än vad som nu bli r fall et. Erhåller
exempelvis en unelerofficer betyget 8 som i nstruktör, så sk ulle
detta verkli,g en betyda, att han vore en god instr uktör, oavs ct t
hur han duger som bogserbåtsskeppare. När före gåend e ]Jetyg ej är känt, komme säkerli gen tjänstbarhetsbetygen at t
var.i era mera än nu ä r fall et för olika :be fattnin gar, vilket dock
enelast vore till n ytta ,för att verkligen ge u l slag på vil hn
beJattning, mann en lämpar sig för.
För -elen, vars duglighet skall bedömas, vore d et även till
g.agn, om de gamla betygen ej vore känd a för hans förm än .
En man, som skö lt sig mindre väl förut, !har möjli,g he l 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 uteslutand e p å, hur han skötte sig und er inn evar and e tjänstgöring utan hänsyn till vad gott ell er ont,
han förut gjort.
Det finn es dock intet, som ej har sina nackdelar. Den
största olägenheten med det föreslagna systemet för betygssättning torde bli en viss svårighet att förd ela en nyemb arkeracl ·b esättning. Någon .J eclnin g av föregåend e tjänstb arhelsbetyg .finnes ju ej. Om man utgår från att b esä ttningsombyt ena ej förekomm a allHör ofta, torde denna olägen11el d ock
ej vara av större betydelse. En d el omlb yt en skulle då liksom
nu visa ~sig erforderliga efter någon tid, men snart nog t orde
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 sö kt ge uppslag till någon 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 betygssättning och tydligar e visa, för Yilk et områd e inom tjänsten
var och en bäst lämpar sig .
Y n gve Naumann.
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Några ord om manskapsutbildning och befordran i engelska flottan, särskilt beträffande
torpedpersonalen.
Det torde knap p ast Yara n i'1gon ön rcl r ift att
pås ii't, att ut bild ning en av perso na len i elen engel ska fJolla
n , jiimfö r t m ed
utbild ni ngen i Yå r flotta , iir gru n dli g::n e med
hiins yn lagen ti ll
d et primi ira m :'llct, som iir da nand el a Y dugli
ga fa rtygs besiil tn ing'ar . Detla giil ler s{tviil m:ms kap et som
offic eram a .
Betri iffa nd e mans knpe l, liiggcs hun.J d,·ikt cn
på utbild n ing
i sjöm anska p och milit iirn iimnc n. Utbil dn
i ng i anldra iimne n
m ed d elas so m regel en dast då d e l iir absol ut
n ödviindigt si'tso m
grund val för den r ent militi i ra utbilc lning rn.
I d el följan de skall n iirmn st redog öras fiir
to rped perso n alens uthilcl n ing, vilke n iir jiimfi irel se,·is omfa
ttrmd e eniir clc nn:1
pe rsona l h a r all hand h ava ('.i enda st lorpe clmal
eriele n ul an iin' •l
den elekt riska mate rielen , mi n- och spriin
gmat eriele n s:1m i
par'a vaner na . Högr'e spec ialise ring fiir enclL'
ra eller flera :n
dessa tj iin stegr enar förek omm er enela st da
det ~iiller alt ut
bilda i ns l r uk l i onspe r so n ~1 l.
Den Jiigs la grade n hla ncl lnrpe dpers o 1n len iir
Senm a n T orpedo m;m. Fii r all ku nna komm a ifraga
a tt ul lrilclas hiirli ll
fcrclr ~1s ull nua ahle senm an eller
leadi ng sen man. Utbil d ··
11 ingcn omf:111:1r iimne na Torpeclm:~ter i c!,
Sjöm:1 n skap, Eil'k trisk matL'ric•i jiimte ell'k lri citcts liira sam t
pnr:w :w er och mi·
nor. Kur sens varak tighe t iir c:a 2 ma n:lde
r.

-
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En seam an torpe clo m an, som har gr ad av
ab le scmn an ,
ndin " senm an ell er pelty office r J;;nn utbild as
till Lead ing TorJe,
o
l .. f ..
edo ma n. Utbild ninge n hiirtil l som drage r 3
man ac er ar or~e lacl m ed ungeUir 3 n·cko r pa v:ncl era iim ncna : E lektri
sk materi el och Riikn ing, skriv ning jiimte elckl ricite
tsliira , ± vcc.kor
p ~t iinmc t lorpe dl ii. ra, 2 Ycck or p:\ ii mn el pantv
aner och n11nor
samt ] vecka sjöm ans kap.
För utbild ni ng till Torp cdo Gunn crs Mn le fordr
a s atl vara
Pelly o lfi cer eil cr k ompe tent till hcfor dra n
til l denn a grad ii 1
\·enso,n1 att vara leadi ng torpec lo man. Utb
ildn in gslicl en iir .' "
"r och förde las p{\. sa mm a iimnc n som i
ku rsc•n fiir leadi ng
;~rpeclo m an med tilliigg av n~lgon in sl rnktörstjii.H
sL och sigJtn ler ing.
So m synes h ar vid utbi ld ninge n av perso nal
fiir oYnn staen de oarade r riill myck en tid iigna ts m aterie len.
Då det därem ot
..
..
giillcr utbild ni ngen <W vad Yi skull e kalla
lorpcc~slyrman moter oss en annn n bild. För utbild n in g till Coxw
am of Torpe clo
Boat uttag es u n derhe fiil aY ar tille ri- e ll er torpec
l nvdel n ingar na.
Befa ttning en ii. r sfdun dn öppe n för siivii1 Ch
ief Petly. offic8 rs
cch Pelly Offic ers T so m för Ch icC P etty
Offic ers och Pelly
Offic ers G. Utbil d nings kurse n omfa t tar 3
måna der, varun d er
1 vecka iignns åt signa lering , (j vecko
r åt mani· >verö vning nr
med jagar e och patru llbåt ar samt aters toden
ål torpe dfarl ygens rii.ke nskap s!'öri ng m. m.
i
T orped per sona len sjiiko m mend crns liksom·
.· perso nalen
iivri()"l i allmi inhcl för 2 år i L:1get. Eflcr Yarje
s,adan sjöko mmen:lerin gsper iocl, unde r vilke n inga som
hels t skolo r fii r'e.. 1eac1·mg 1orpec1
kcm.m a, sker f m·
o n1n 11 ocl1 Lot·peclo n"Unner'>
male k omm ende r ing till repet itions kurs å
torpe clsko lan, elds
för alt :ltcru ppliv a måhii ncl a glöm da kuns k1pe
r , dels. för ~tt
stude ra nytil lkom men m ateriel. Hiirvicll ng
sker ulga1l rmg fran
dessa befal l n ingar av ej komp etent a, en utgal
lr ing som iiYen
meclfiir Yi ssn. konse kYen scr i avlön i ngshi in seen
d e.
Den hos oss till iimpad<' princ ipen , atl varje
unde roffic er
skall h nYa genom g:'t tt samtl iga utbil dning skurs
er fiir m~mska 
pct av d eu y rkesg ren ha n tillhi">r , iiger icke
sin m olsv an ghet

-

enge lska f'l otl an. För atl kun na b efordras till Pelly offi cer T
fordras t. ex. enela st alt hava genomgMt elen o\·an nng iv na u tbildningskm·s·en fö r seaman l orpedo ma n .
l det följande r edogöres för fordrin garna för u pp fl y lln in ,
s.j iiman sk lass och befordran 1i!l u n clcrb efiil av seaman scl:h·:
m . a. o. persona len a \· diicksanleln ingen , Ii!! vilken torpcclp l'l'sonal en riik nas.
A.

-
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Ordin ary seanwn.

Däc ksa vd elnin gen r ekry teras genam antagning av skcp p~ 
1
gossar (boys) i å lder m ella n 15 / , och 16 "/, å r. D ess ut om a ntaga s yng li ngar (ymrth s) i [lide r m ell an 16 "/, och 18 år.
Skep psgossn rne gen omgå omecle lbn r t efter a nta "'o· ni n "'"'c n l'll
.
l
b
f...
or ere c a nde kurs under e n tid av 3 månader, under vilk en (] ('
hal va tid en utbildas i sjömanskap , infa nteriexercis oc.h si m ning ; å ters toelen a n vändes för utbildning i allm:'inna skolämn e; J.
Vid kurs·e ns slut förriitla s. examen och d e bästa överfönts t ill
antingen l ) the advanced class; 2) t he wireless cours e ell er
3) th e signal co urse.
F lertalet av gos sa rne kvarstå dock under yttcrliO'are f yra
:.'t fem m å nader i >> th e Harb o ur Training Establishm~nt >> so m
>> ordina r y boys >> och utbildas i prakt is k sjömanskap och dive rse militära äm nen, vm··c fter de kommender a s å »Traiui ng
'
Squadr•o n >> .
D e gossar, som vid elen nyss nämnda exam en öv erförts ti ll
»_the ~~vancecl el ass.>> erh å lla un gefät' s:amma utbildning i pr n k I_Isk S.Jomanskap och militiira ~imnen som övriga gos sar, m en
fortsiilta samtid igt s.in utbildning i vanli ga sk olämnen. Ulbilclningstiden för aclvanocd class boys år omkring dubbell sa
sång som_ för o rclinary b oys . Ändamålet med the aclvanced
class sys temet är att meddela d e mera intelligenta g'OS!sarne en
b~ittre skolunderby ggnad , va rigenom d e clårefter kunna O'öra s
båttre lämpade för utbildning till torped- och arLi ll erimat:os er
av högre kla ss och för befo rdran till p etty o fficers och warra n t
officers.
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Efter tjiins lgörin gen å Traini ng Sq uadron ti llb r in gas t iclen
intill karlskriY n ingcn van lig tvis i n:'\gon av örl ogshamnarn a
eller å reservflotta ns fartyg.
Kar lskri vn in g iigcr rum vid 18 å r s [tider ell er i u nda n tagsfall för sii rskilt lovande gossar vid en ftldcr av 17 ' /z år. Ett
mindre antal sä r s kilt utvalda kar lskrivas oberoende av å ld er
redan d å dc sluta sin sjökommen de ring å the lt'ai ni ng squa clron .
Enii r the yo uth s antagns vid e n sen a re å ld er iin skcppsgossarne m en k arl skrivas vid sa mm a åld er iir deras utbildningstid kor tare.
Eft e r 10 ~'t 12 vcck ots' utb ildni ng i Lhe youths train ing establishmcnt i Devonport bliva dc sjökommen derade för en tid
av omkring 4 m ånader. Etl mi nd re antnl av youths utta gas
till en advanced class cou rsc oc h k varstå i the training establi sh m ent ytterligare 6 m å nader, va r'efte r dc sjökommen deras.
Youth s l;: a ri s kriva s efte r fyllda 18 . år och efter f yra m å l1aclers sjötjänst om d e riro siirskilt rekommend erade elj est eft er sex månader.
In gen examen för karlskrivnin g till orclinary seaman ford ··
ras.

B.

A bl e scmnan.

För uppfl yttni ng li!l able sea man examineras o rdinary
seaman efter genomgå,c nde av en tre m å naders lång kurs varav
6 veckor i th e nava l barrack s och 6 vecko·r ombord å sJögåen d e fartyg , i följande ämnen :
Sj ömanskap , >> T o rped o·>> , >> Gunnery >> , Infantericxe rc is,
tj änstgöring som eldare, anviindning av . varj ehanda verktyg.
D ess a ämnen omfatta följande:
Sjönwnslwp . Styr111ing, lodh yvning, rodd , sjömaning, allmän tjö n st ombord, s~e maforcrin @ vid lå ngsam takt, signalering
m ed användande av b å tsignalhoken .
" T orped O>> . Utförande av enklare undersöknin 1gar å elekt riska ledn in gar och handhavand e a v clektri s.k reparations materiel ombord, tjäns.t göring i vis sa nummer vid t orpedtub och
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str{tl kasta rc och som repcl i!iir Yicl orclc
rO'iy
t>
--nin"
st 1·ac:- l·l'"·ast
b lt"ll
.
"-. arp
om s luv njng i förrå dsru m av elekt ris k
mate riel neJ;
mmm aten e l och nam n
o li ka arli klar, mwii n clni ng av hiig iju danrl e te lefon och talrö r , princ ipen för
nalls iktcn och adn n.~n gs_anordningarna vid k a nm.c rna, samt pri n cipen
för iga 1~g
satln mg, slapp anek och smör jning aY
moto rer.
. >> Gunn ery >> . Artil leriex crcis , sönd erlag
n ing och hop siillmng av kano nmek ani s mp n,s delar , kiin
nedo m om o lik a sla ·•
a v amm unit ion ombo rd , rikln ingsi iYn inn·a
..
r skj"ut n inn· m ed ril ·tc-.
.
.
h
\.
oY nm gs:lp para t samt även någ ra srrir b '
r med hitt k anon .
. ln~· m•l~riexercis. GeYi irels del a r, t ropp oeh kom pani cxnc~s, slqul~1mg med hand vape n (iinn
med pisto l), mask in g 1••
varse xcrct s, sönd erlag ning och lwps iittni
n1g av mask in•'cY ii r.
Tj(in slgör ing som eldMe. Eldn ing och skylc
lighe~er Yid
vanli g vaktg öring i cldru m.

kii_nnedon~

a

:lnvändni ng c.v vwj e!wn Je verkt yg.

Kiin nedo m om ko n·
sl_ru klion av v:1Ue nliita elii rrar oc h sluss
ar, eldsi iickn ingsa no nlnmg ar samt venti la l iu nssy: ;tem sa mt
k iinne dom om anYii n rln ing av diver se omb ord förek omm a n de
vcl"k tyg.

C.

Lending sewn an.

... Fi~.r _befo rdran till leadi ng seam "n
fo r dras fullg jord h·å ~lrs
lJans tgon ng som able seam au, clii.ra v mi
ns t C'tl :lr ombo rd, s:1 mt
att vara fö r ord a d för befo rdran av farty g
sc hefen å del fart yg,
diir h~m sena sl tjäns tgjor t.
Diirji i.mte fordr as evbg d exam en i flilja
ncle iim ne n:
l) rode r, kom pass och lod; 2) farty gskii
nned om; 3) s<'·
gclsö mnad ; 4) tjiins tgöri ng som styra rr'
i båt unele r rodd cl icr
segel ; 5) anka rarbe ten; G) sema forer ing;
7) ombo rdlii ggni ngsrC'glemc~1tel ; 8 ) sign aler·i n g med anYi
indui ng aY b:lbi gnal hok l'n;
9) allm anna skyld ig\hel er såsom leadi ng'
sram n n omho rd.

D.

Pelty offi cer.

_För befo rdran till Pelly office!" fordr as
alt h ava fullgj ()rl
clt ars tjiins lgöri ng som leadi ng scam
an ä sjögå ende fat~! yg

-
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. 1L haYn ],y:\l il'ice rnl sig som scam an gunn
crs eller seam an
oc ll '1
torpe da man.
.
... .
..
Diirj iimlc fordr as a dagc lex a men 1. lol_Fl
ll cll' amne n :
l ) upps alssk riYn ing (alerg iYan dc av l'n uppli
isl herii tlelsc
eller dylik t; 2) dc fyra rii.kn csiitt en med
yan liga bnik och clecim a lbrCtk , utriik n ing a\· mess r iikni n ga r
m. m. dylik t; 3) sjiim nn-ap· -1) de enkl a si«n a lern a · 5) sema forer
ing; G) ombo rdläg gs1
•
mcllt et· 1)b hål och ' angsl up smnn i·,ver ; 8)
nt 11 0os re••le
o
roder , kom·
,
.
. . .
pass och lod; 9 ) sjiim aning ; 10) nnhu~rhe
lcn; 11) ngg mn g av
saxar och diive rtar; 12 ) nllm iinwt skyll
hghe ler sasom petly oHicer omb ord; 13) vatte n bila :\\'de lning
ar, pum par , f:lrtyg~kiinne dom; l -l) fö ran d e av loggb ok.
\.L

'

E.

Chie i Pclty ol/'icer.

Fiir befo rdra n till chief pclty off icer fonlr
~1s alt Y: ra petty
offic er och alt h a Ya ej mind re iin fem
a rs smnm a nl a gd tjii nste ticl som prlly olfic cr och leadi ng scam
nn. S<isnm tjiins lelid
som lea ding seam an in riikn as hiirY id
cncl::lsl elen lid, u n eler
vill;. en elen som skall befo rdras efter fn\lg
jmcl lre års ljii ns tgt)rin g som ll'ndi ng se nm a n tjiins tgjor t
som snd a n kom peten t
för hefordr~Hl till pctly offic er.
Diirj iimte lord ras fiiror cl :t\" farly gsc h
e l'cu .

AY denn a lill a ko r ta redog iirds l' fnnn gar
att ma n i engel sk a l'lolb m svnb adig en anse r sig ku nna
l'rh:-d l a dugli gt förhancl sf o l k ut~m vare sig _ko r p r~\ Is- ,c
Uer u n ch•ro

ffice rssko lor .
Fcrd ring: nna fö r lwfor clr an till Chie f
Pelly Offic er lo~·dc l'Et
betec knas ~om typis ka för elen v ikt , som
frii mst 1iigge s vtcl den
prak lisb tjiins tgii r inge n och enela st vid
den na.

x.
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England.

•
Meddelande från främmande m.anner.
Mcclllrlacl e från :'lfarinsta!Jens utr.-anl.
(Augusti må nad. )

Amerika.
I Amerika lär clt slort lu:ftske,p p en!ig·.t clet llah·stel a svstemet .. 1 ' ·
unel er lJy"·o-nacl
-1 l! 1;:unna Ljänstgöt'a som aeroclrom ' i luft en'· ...1.1,
· ""
· Detta
' ';a
1
19
.~ st. strlClsmaskin cr, Yilka sko la kunna angöra ocll sätta av d'rån lu ;;~
;~~~ppolt .u~cl,er_ VJstelso. i Juft en. Huvuclprincipen för konstl'llktion en ii t'
o_Jan c e . Sti tcbplancn aro )lt öYerkant förseeleta med on r in" i vilJ·en '
fran lu·f tskcppct neclll•ängancl e krok huo-g·es clå IJlanet s J· tt,
... '
Ln
samma G
tt f . .
.
ov
'
,a angora fll't .,
. - enqm a
l') gmaskin en a np assar sin fart e.fte r luftske J wL;
IJln effol,ten ele nsamma som om båda Yoro i sti!llJet.
Il · '
LuftskeiJ!Jet ''T · c· 9"
.
- s 1·,a Il f t en storlek av 2,000,000 l
s ultate n aY cle på"åe ncl e f" .. 1
;:u])ikfot. Hc clelsefulla
Bl t "'
. orso ;:en anses av experter vaea m)·cke t h el)''.
anc an nat J,omma fl)·gmaski nernas aktionsr'acl t' er
avsevät't "en
l
att öl;a.;;
o
om c enn a rörliga ·bangat'.
(M. P., 4 aug. 1923. )
De amer ikanska marinmynclighctema hava beslutat att förs e 11· 1
oceangåon clo u-båtar av "S" "T" 001
_
a '
1 " V" ldass
·!Jvo-o·cla fly o'] " t ,
,
'
·
erna med små sär~!; i1t
'""
· "m ar· Me cl clossa luftstriclskrafte,1 1 . ·
myck et lyckacle fö .. •
_
Java I ciagama avs1ut .11 o
1 o c11 c1e kunna utan sväeighet tagas omboed J s·Jm t
.
'
. rso'
1
stuvas 1 u-båtar ellce pateullfa etyo· F" :.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,
. .
..
• ""
c
c ' m e n tills Y telare användes masJ-i ner
JJ;, ggc1a a Y tra och el u k.
'
Föe
n
ågra
må
naclet·
seelan
raiJ
J
't
,
.
01
1
at t ]) ' "o.
.
' l
erac es, att Japan had e för aY sik t
. ) ","a. en stor bombkastntngsmaski n, som kunde sönclerta"'as och stuvas 0111 Jorcl på en sjö"'åencle u bä t ·n
"
Yästkusten.
· "
- ' ' VI ;en kuncl e O·perera på amerikanska
(N. M. R., 15 aug. 1923. )

I p 0 rL:;mo uth l1a ulförts uppr epacl e öY nin gae i lJomiJJ;as Lning från
tottans ofJ)·gJJatar mot f. tl. s lagske ppe t _\ ga memn vn unfl er gäng med n
~;nops fart, Yiu'vicl fart}get styrdes Lri'lcllöst m ecl stor noggrannh et. En
dag n edsläpptes från 6 "Dr ll aYilancl" masl;in er 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 a nse att en bomlJ som s lå r n er
omedel!Jal't JJr eLlvicl målet, är fae li gal'C iin en som träffar miiJct. Dä1·eoL
Jaddacl e IJomlJ el' använts, sJ.;:ull c slagskepp e t 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, so m från början konst1,uerats för sitt <änclamål, är cle t icke troligt att amiralitetet är fullt tillfrectsställt med de tsamma. SåYiil tontalet, 11,000 tons, som fart en, 2·:>
Jmo.p, ans es föe små. En storlek av minst 20,000 tons anses nurn eea !J ehövlig för dessa ,fart~·g och farLen bör vaea e tt 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 . marinöY erdieeklör en i franska marinen '1\I. Laub euf framhåll oe
en aetikel i "La Vi e '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 e tt slagskepp ocl1 en u-!Jåt möttes, lämnade clet förstnämnda platsen. De stora ·fartygen ha ej kunn at 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
ved ettb åtar, ej med .större fartyg, vilka lågo till ankars i hamnar eller
å r eclcl er, -spärrade med stängsclanorLlningar, minlinjer m. m. Denna lärdom bör ick e förgätas. Alla marin er, so m ej äro av 1 :a rangen, el. v. s.
alla mari ner u to m Englands, ·F örenta sta ternas ocl1 J apans, ä r o tvungna
förs vara s ig mecl u-båtar. Sälwl'l1eten för Yåra kuster, sk;,·ctclat av våra
hamn a r, redeler ocl1 f örbi nd else r mecl Afrika vilar seelan lång tid tillbaka
uteslutancle .på våra u -lJå tsflottiljer unclerstöclcla av j agare ocl1 f lygbå tar.
Man fäe ej hellee glömma att antalet u-lJåtar har en mJ' Cl,et stol' betydelse .för deras verl;samhet, varför Laubeuf föc'8rclar ett stoet a ntal
m inclee u -bå tar.
(L. V. M., juli 1923.)
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I en artik el, und crlt'Cknad -Kingston, oc l1 införcl i Le Yac!tt, ft'<n nlli'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~·-Tr ou in löpte av sta r"·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 Jcingr e 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 myck et lrög· !J ack <ll' lr
ger· int ryc k aY fltt kunna gft fr·am i Yilkct Yäd er som hillst m ecl 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 m ellan
a mir·alc ma Letju etTc' oc l1 c;l'lrwer'C't' haYa ås ta clkommit m~·rke n ti llfr·c·d,_
s liillelse i franska sjömililiir•a kt·etsar. De •l1ant visat den ökade effekt il ilrtcn 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 . :lfalericle n lrae fun kl inn cea t l i llfr· cclsställancle, speciell l u -lJiltsmotorerna. Oft'icet·ar·na u ltryc ko.
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 illf''at'n::t.
U-IJftlama utanför Gil'oncle oc lt enge lska kusten llan1 \'isat pt'OI' i"l
utomorckntlig ski ckli gl1 c t sa mt Yi sa t, a tt camouflage oc l1 cJ~· Jikt ej ii r·11
ni'tgra llcmliglletcr fö t' dess offi cerare .
Plyg bii 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•cpp e n ha Yisat sitt \'ärcle Yicl u ppti1cka ncl et ~~11-IJi:l.tar so. mt r·a cliotcleg-r afcr·ing. FJ~·g:;k cpp e n kunn a o!Jse r·y cr a oc lr ~ iF
nalcr·a bättre iln fly g båtar, m en äro m ent surbara ocl1 bellö\'a sk yllt! a1·
k anonb å Lar oc11 lJatt<eri er •i land.
I initier·ade kretsar 'h ys es do ck ej någTa stötTe illusion er angCtcnd r•
Yiir·cleL av AL!antmanliY em, cniir· s lt·idsmateri elcn Yac· föc· gammat sa mt
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···
ett slags ski'lcl es pcl än e tt förrl ag mctl fr an k riget nmna cr·fa rcnh c ter.
För en lanrl stignin g på elen IJt'iltiska kusten skull e erfordras en sl <lt'
s t~Tl;a ocil Yinst cn 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 m etl u pptl'äclanclet H\' föt'SYarancle u-JJåta r, fly gbå tar oclt min u tltlggare . En gi:l.ng lanclsatta, skull e lrupp ema 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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Yamv l1an är i lJellOY, oclt o ft a utcklmnas en cl cl i~ke s;\ OYiiscntliga <J,._
taljet'. IfrägaHH'an ll e llandiJok liclet· icke ay några såtl ana lJristet', u l:1n
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Eftcc en föt·sta orienteri n g i f1·åga on 1 en clel enklaJ'e satscc ur ge"molJ'ien oclt mekaniken , nödYändiga föt· cl cL t'ikli,ga konstcueran clct :w J'/1
moclelllJåt, önrgåt· förfalta,·cn till att bcskriYa sjäiYa konstt'ukli on,•n
med anYisningm· på en e/el J<impliga dimensione r. 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
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,\n o r·tlnin g Yitl i iin gpanna ns [rn g nrm nniJt·a ~ l a
,·a l Lrna\'sk ilj;u·,• (i'in g l ork:ll'(' ) , J . N. n. llr' I'IIICI II

Lollll0n .
.\n oJ'rl n in o"· Yi rl \"'t'I
(,_ ,...,
• J·c\_ ~ t ."ttl
_ cl ~·
" lll a.. 1ai' C .,...or al1
- !-!' lJ :I11 nr J1'
oc l1 _ lil;rwnd c. l'ncum cr calnr Comp an>·· :\r' IY
l O i ' k.
Allrll'dn in g Yid I'Oli' J'anll e r os!il ack o t·. G. ~ ~- C::rnriIJlulll , 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_ QYarns trum , o-;L0rkllul m .·
l liff(' l'f'lll.ialu Lw :-:ling. Ji'. \\-_ Bmnde s, Siily r•,;l1r il'.
l1öi·kop plin g lll cd IJ O -!J~ilLtnin~- i sirl nl cd . .J. F rruc •;Jii
ll.
Pari,; _
"
An ordnin g ·fij e in slillland c ~-'" Jinl.l'um m nl' o.
rt ;·L
B cr lin ct· Akli cngescl lsc,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, Cl rar! o Llcnb rll·~-
'l' r·an.s.porLa!J ul anot·cln ing fuJ.' l::r stnin g ocli ,.;;r;lllitli.L
\
magnet i sk sepm· el'ing av 1:1alm o. d. l\. !L '1·,-·,rnLJYi st, Stockh olm.
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UppHo ningen s art
An ortinin g Jöt· al t siiUa h ft ell er fl eea r örl ednin
gar
för· gas i ell er ur förJ J:ml el sc m ed Yar::rmlt·,l.
Fin s·po ngs i\Ic Lallscrl 's .\.kti cbolag, SLodd1 0lm.
i\pp at'a t fue avliigsn ancl c av pann st en f t• än än gpann clul) er. G. i\. 'l'örnbl 07ll , S Lo~kllolm .
. \nrrrcln in g f öe utjiimn ing av cl c vicl y cvr ur el sc feamk alla{l c ac cclcrabi onskl'af Lcl'na m cclcl st r o tcmmlc
m assol'. (T ill ägg Lill paLentr t N :r 1r0121. ) SYcnsk
a
i\ldi cb ol age t N ob el-Di csc1, N yniislla mn.
:-;m örjapp ara L i\kLi c!JJ olage t J. \V. Sven son s 1\loLol'fal) r,ik, SLo ckl10lm .
A no l'L1ning för fä sLanclc av J;ullagc r Ct en axel.
Akti eb ol age t Vul canv crk cn, Götebo rg.
Förfari n,g ssäLL vi e! fr<\mstä lln'ng av isolcrin gsm
cdcl.
O. J. i\lcllgt'cn, Götebo r g.
An ordn i n g f ut' ubkj u Lanli c av t orp eLl er of r än
en
li as li g t gCtcmlc m o t orb ft t. Jol1n L Tl1 o rn~· cro fL\
& Comp::tn)' Limitel l , L 'J' _ 'J' IJronJ· noft oel< .J.
E. 'l' Il 01'11 ) cr oft, Han l s, En glancl.
~ im g iirtl c l. G. Jol'll:lll n , Palm B cac.Lt , A. F . s.
81 eldr isk sLt·iimiJ egränsal' C. .\kli eiJ olagct Bi rl'ct
Hegul ator, SLockll olm.
An orti ning yid cltlningsap p anc l ct' m c<! unll crma.tn
in g
m ell ebL ft··am oc ll ät er r öt·li.ga l' olsar. 'J\ I1 c UnLi cr-F cctl Sl oker Cotnp :-t D)' of Amn i ca, D c ll'oit.
:'ll c: l Ycn li l l'ur sc ll:l JIU'l1ll'k olY. Gii!Jc t·t & B ark
er
:\lanu l'a~Lurin g C :o, \\' est Sprin g fi clrL

