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Det brittiska Amiralitetet. 

Det följande utgör en kort redogörelse för organisationen 
av det brittiska Amiralitetet, mera detaljerat behandlande 
Marinstaben, sådan den gestaltat sig efter i början av år 1921 
vidtagna förändringar. 

Min avsikt hade egentligen endast varit att här lämna en 
ndogörelse för den brittiska Marinstaben, men dels för att 
klarlägga densammas ställning inom överstyrelsen i dess hel
llet, dels ock för att vinna mera anslutning till av kommendör 
Lybeck och kommendörkapten Tyden nyligen hållna föredrag 
och eventuellt kunna bringa under diskussion, huruvida och i 
vad mån någonting i stil med den brittiska överstyrelseorgani
sationen för oss vore att föredraga framför vår egen eller hit
tills framförda omorganisationsförslag, skall jag börja mitt 
anförande med några ord om Amiralitetet i dess helhet. 

I Amiralitetet kan man säga, att Englands hela marina 
-överstyrelse finnes sammanförd till ett, och gäller detta såväl 
i personalt som lokalt avseende. 

Amiralitetet, som förvaltar det gamla Lord High Admi
rals-ämbetet, består f. n. av följande medlemmar (High Lord · 
Commissioners of the Admiralty): 

Tidskrift i Sjöväsendet. 15 
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The First Lord, 
The First Sea Lord and Chief of Naval Statr, 

The Second Sea Lord and Chief of Naval Personnel, 

The Third Sea Lord and Controller, 

The Fourth Sea Lord and Chief of Supplies and Transpor t, 

The Deputy Chief of Naval Staff, 

The Assislant Chief of Naval Stafl', 

The Civil Lord, 

The Parliamentary and Financial Sccretary och 

The Permanent ~ecrctary. 

The Boards (Amiralitetets) verksamhet. 

The Board är uppdelad i 2 Hillleravdelningar: 

a) The Operations Commitlec och 

b) The Maintcnancc Commitlee, 

vilka avdelningar, äga hänskjuta viktigare av dem behanel

Jade frågor till the Boards i dess helhet avgörande. I övrigt 

äger the First Lord att besluta, huruvida en fråga skall för e

läggas the Board eller ej. Enskild medlem av the Board, som 

önskar få en fråga förelagd denna församling, gör dårom fram

ställning Lill the First Lord. 

The Board sammanträder regelbundet en gång i Ycckan . 

Därvid förekomma icke blott alla större Amiralitetsfrågor (av 

vilka dc flesta underställas the Board av endera av dc två 

underavdelningarna) utan även frågor av allmänt intresse för 

Flottan, i synnerhet sådana, som beröra traditioner, priYilegicr 

och sjöförsvarets tillgodoseende. Medlemmarna av the Board 

haYa därför att anse det som en plikl, att sådana frågor kom 

ma på the Boards föredragningslista, en plikt, som först och 

främst åligger den, inom vilkens område iirendet faller, men 

som, ifall denne därutinnan visar underlåt enhet, ligger öppen 

och bjudande för var j e medlem, sedan han meddelat den först

nämnde sin avsikt att framlägga frågan. 

För att underlätta medlemmarnas arbete utgives för yarjc 

vecka en förteckning över de viktigaste frågor, som upptagits 
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inom varje avdelning eller inkommit från den sjögående 

Flottan. 

En förteckning över de viktigaste dagliga bcslu ten av the 

Boards olika medlemmar och en av Staben ularbetad redo

gör else för sjökrigsläget utgives också varje vecka och förc

~ägges the Board vid veckosammanlrädena. 

Enli gt: gällande föreskrifter skola följuncle frågor alltid 

fö r eläggas the Board: 

1. U tgiftcr för Sjöförsvaret . 

2. Fartygsbyggnadsprogrammct. 

3. Förslag till nya fartygstyper. 

4. Förändringar i Regi. för Flottan. 

J . Uttagande av Captain att göra Flaggmans tjänst. 

6. Beslut ang. Captains nödtvungna avskedstagande vid 

befordran till Flaggman. 

7. A Yskedandct av oll'icerare. 

The Operations Commiltce 

består a Y följande medlemmar: 

The First Lord (ordförande). 

The First Sea Lord and Chief of Naval Slafl', 

The Deputy Chief of 1\aval Stafl' och 

The Assis tant Chief of Naval Staff. 

övriga medlemmar av the Board och the Directors of the 

Naval Stafl's Divisions övervara kommittens sammanträden, 

om så erfordras. 

Kommitten handlägger frågor, som röra sjöstrategi och 

sjökrigsopcrationer, rustningar av fartyg och sjöstyrkor, 

stridsvärdigh et , organisation, samt Flottans roll i krigföringen. 

Dc medlemmar av l h e Board, som tillhöra the N a val StafT, 

ansvara för att viktiga frågor av detta slag i tid föreläggas 

t:1e First Lord för att av honom uppsättas på kommittens 

fo reclragningslista. Sådana frågor c..v ytterlig vikt föreläggas 

the Board i dess helhet antingen av the Firsl Lord eller genom 
kommi ttebes 1 ut. 
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The Mainlenance Committee 

lJestår av följande medlenunar: 
The First Lord (ordförande), 
The Second Sea Lord and Chief of Naval Personnel , 
The Third Sea Lord and Controller. 
The Fourth Sea Lord and Chief of Supplies and Transport, 
The Civil Lord och 
The Parliamentary and Financial Secretary. 
Andr a medlemmar av the Board kunna, om så erfordras, 

kallas att övervara kommillens sammanträden. 
The Direclor of Plans och The Dircctor of Statistics skola 

närvara vid nämnda sammanträden. 
The Maintenance Commitlee behandlar frågor rörande r e

krytering och utbildning, materiel och viktigare förråd, u~!ö 
randet av viktigare arbeten, och andra frågor, som beror a 
Flottans hållande i stridbart skick i enlighet med the Opera
lions Conuni ttees önskningar. 

Följande frågor skola föreläggas the First Lord med an
hållan, att han upptager desamma på kommittens föredrag
ningslista. 

1. Frågor av stor betydelse _ rörande storleken av Flot
tans personal, antalet rekryter, som under viss tid böra an
tagas, samt frågor rörande personalens avlöning och tjänst-
göring. 

2. Viktigare förslag i frågor rörande arbetet på materiel 
för Folttan, inbegripet reparationsarbeten. 

3. Viktigare förslag i fråga om antagandet av nya typ er 
av artilleri och annan materiel samt frågor, som hava ett av- 
crörande inflytande på tillkomsten och förvarandet av erfor
~erliga förråd av artilleripjäser, kol, olja och andra viktigare 
förnödenheter. 

4. Alla frågor angående uppsättandel av nya Yerkstäder 
eller större utvidgningar av redan befintliga dylika. 

Ovanstående frågor av ytterlig vikt föreläggas eventuellt 
hela the Board enligt beslut av the First Lord eller kommitten. 
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Kommitten skall periodvis förses med statistiska uppgif-
ter rörande 

a) Reluyteringen; 
b) Tillgänglig kvantitet av stål; 
c) Fortskridandet av fartygsbyggnaderna, tillgången på 

flygfartyg och annan viktig materiel; 
d) Behov av och tillgång på minor, torpeder, kol, olja 

och andra viktigare förråd; 
samt andra sådana uppgifter, som periodvis behövas för 

att kommitten skall kunna fullgöra sina åligganden. 
Här nedan lämnas en redogörelse för de olika medlem

mames av the Board åligganden, med undantag för de i staben 
ingående, för vi l k a motsvarande uppgifler lämnas i redogö
relsen för stabens organisation. 

The First Lord. 

Ledning och kontroll av allt, som rör Flottan. Politiska 
frågor. Amiralitetets organisation och arbetsfördelningen 
inom detsamma. Befordringar och avsked för högre sjöoiTi
cerare och ofTicerare, tillhörande the Royal Marines. Utnäm
nande av Flaggmän, kommendering av högre befälhavare samt 
fartygschefer av Commanders och högre grader. Utnämning 
av högre civila befattningsinnehavare i Flottans tjänst. An
tagning av sjökadetter. överinseendet över organisationen för 
uppfinningar och experiment. Ordförande vid the Boards 
samman träd en. 

Han kan m. a. o. sägas vara sjöminister och ansvrar in
för Parlamentet för Amiralitetets åtgöranden. Han, eller rät
tare sagt the Board, har dock en långt större maktbefogenhet 
än t. ex. en svensk försvarsminister. Parlamentet anvisar 
vissa runda summor för vissa ändamål, men lägger sig icke 
uti några detalj frågor, "allraminst av teknisk art. Uppstår 
missnöje med n1.inisterns sätt att förvalta sitt ämbete, voteras 
ett visst (mycket litet) avdrag å hans lön. Utfaller denna 
votering till hans nackdel, betyder detta, att han, såsom miss
haglig, skall avgå. 
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The First Lord är i regel en civil man och alltid politiker. 

Han tager emellertid den allra största hänsyn till sina mili

tära rådgivare och i verkligheten torde det mindre Yara han 

än the First Sea Lord, som regerar Amiralitet. Man hördl 

sällan, vare sig man och man emellan eller i p ressen, Yad 

Mr Long eller Lord Lee i elen ena eller andra större frågan 

tänkte göra, ulan det rörde sig mest om "vad i.imnar Beally 

göra?" 

Då frågan om civil sjöminisler i Sverige stod på dagord

ningen framhölls ofta av planens förespråkare, att när clctia 

gick för sig i det stora flottlandet England, skulle det väl ga 

hos oss. Ett sådant resannement visade, huru lilet man sat t 

sig in i frågan. Jämförelsen var fullkomUgt grundfalsk, enär 

den sjöminister vi skulle få, sl<L!lle komma att intaga en helt 

annan ställning än (ten engelske Firsl Lord's of Aclmirally. 

Vår sjöminist·er (ior svarsminister ) hör sina underlydande 

myndigbeler om han vill (i större frågor är han vä l bunden aU 

så göra) och riittar sig efter deras råd, om det passar honom. 

Förste Lorden måste höra övriga medlemmar av the Board 

och är om ej lagbunden, så dock i praktiken tnmgcn aU rätta 

sig efter deras råd eller avskeda dem för att få nya inne

havare av dessa befattningar, Yalda bland Flottans eminen

taste krafter. l\Ian skulle kanske kunna likna Förste Lorden~ 

ställning vid en konstitutionell monarks, övriga Amiralil cl~

lorders vid ministrarncs och l :ste Sjölorclen s vid statsmi

nisterns. För all draga ut jämfö relsen skulle man då kunn ~• 

säga, att vår civile försva rsminisler vor,e en inkonstitutionel l 

monark, en despot på tronen, ul an fostran för sitt konungslig:• 

kall. 

Det finns emellertid knappast några lagbundna form er 

för maktutövningen i stort inom del engelska sjöförsyar2t. 

~1an lever på tradition och kotymer. Detta är nog också an

ledningen till, att t. o. m. inom svenska sjöofficerskretsar m an 

knappast torde hava riktigt klar uppfattning om, hur saken 

där ute är ordnad. 
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För att giva en ytterligare bild härav och för att styrka, 

.att mitt ovan gjorda uttalande är riktigt, må det kanske till

låtas mig att här återgiva ett utdrag ur en artikel på detta 

område, i elen ganska uppmärksammade "The Times Book 

of the Navy", utgiven strax efter krigsutbrotlet. 

Efter en historik över Amiralitetet skriver författaren: 

"Vi h a sett att både "an Office of Aclmiralty" - u lgö

rancle "the Lord High Aclmirals" stab - och "a Navy Board" 

(d. v. s. en marinförvaltning) funnas så lån gt tillbaka i tiden 

som und er Henrik VIII :s regering. Dc som känna till den 

sjömilitära styrelsen på 1700-talet veta emellertid, att där var 

ständig friktion mellan dessa myndigheter och att "the Navy 

Board" så småningom blev en verklig härd för ine(l'ektivitel 

och korruption - laster från vilka ej heller Amiralitetet kun

de svära sig alld eles fritt. Ändock genomlevde systemet de 

stora krigen und er 18 :e och början av 19 :c århundradena 

och fylld e i allmänhet dc krav, som ställdes på detsamma. 

huvudakligast tack vare det nit och den h~ingivenhct, som vi

sades av de ofTicerare, som t j änadc detsamma. Ändringen 

kom år 1832, då "the Navy Board", som alltid subordinerat 

under "the Admirally", slutligen inkorporerades med detsam

ma." - Efter omnämnande av en hel del ytterligare reformer 

konuner författaren så in på "the First Lords" (sjöministerns ) 

ställning och skriver : 

"Förste Lordens ma klbefogcnhct, åligganden och ansvar 

hava aldrig blivit i lag fastslagna. Han är icke någon Lord 

High Aclmiral utan enelast chef för en samling "Commissio

ners" och maktbefogenheten är icke uppdragen åt någon en

sam individ, utan, som det står i kungabrevet, åt "två, vilka 

som helst, eller fl era av Eder." Icke heller kan han som med

lem av Regeringen handla fullt oberoende av sina kolleger i 

the Board. Teoretiskt sett, skulle han l<anske kunna göra 

det, och det är ju möjligt, alt han uneler g~mgna tid er i någ ra 

få undantagsfall så gjort, men i våra dagar skulle en Försle 

Lord, som fattade viktigare beslut i strid mot sina sakkun

niga kollegers uppfattning, mycket snart finna sin sliillning 
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ohållbar. "Varhelst två lorder och en sekreterare äro för

samlade kan beslut fattas", är en synnerligen vis lagföreskrift, 
som möjliggör snabb handling, oberoende av tid och plats, j a 
nästan av person. Boardsammanträden hava också hållit s 
på Malta och måhända å ännu avlägsnare platser." 

Second Sea Lord and Chief of Naval Personncl. 

Rekrytering av Fiollans personal. Flottans övningar 
enlighet med av C. ~- S. godkända principer. Vidtagande 
av Administrativa åtgärder, som befinnas erforderliga för ka
serneringen, övningarna och uudervi'sningen vid skolorna i 

land. 
:Mobiliserings- och and ra bestämmelser för personalen . 

överinseendet över the Mobilisatian Department. Oft'icers
kommenderingar och utnämningar (utom i sådana fall, som 

the First Lord reserverat för eget åtgörande). 
Royal Marines. 
Coastguards och reservpersonaL 
Sjukhus. 
Disciplin. 

Third Sea Lord and Controller. 

Anskafl'ande av materiel för Flottan, inbegripet fartyg och 
dessas maskineri, luftfartyg, pansar, kanoner och lavettage, 
torpeder, minor etc. jämte tillbehör och förrådshus, ävensom 
anorduandet av dockningsmöjligheter för Flottans fartyg. 

Konstruerande, tillverkning, besiktning, reparation och 

underhållning, för~indring och utökning av ovannämnd ma
teriel. 

Order rörande Flottans företrädesrätt framför den pri
vate, då det gäller att få ett arbele utfört, såväl i fråga om 

nybyggnader och reparationer som förändrii1gar, efter d e 
grundlinjer som C. N. S. fastställt. 

Uttagande av handelsfartyg till hjälpkryssare eller för an
nat Flottans ändamål. Förändring och utrustning av dessa 
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fartyg, deras underhåll och å terställande, då de ej längre er
fordras, i sitt ursprungliga skick. 

Uppfinningar. Frågor rörande erbjudna uppfinningars 
iindamålsenlighet och värde för Flottan. 

överinseendet över 

th e Dept. of Director of Naval Constr., 

" " 

, Eugineer - in - Chief, 
Dockyards and Ship building, 

, Arn1an1ent, 

, Airship Production, 
, Director of Naval Ordnance, 
, D. of Torpedoes and iVlining, 
, Naval Equipment, 
, Electrical Eugineering, 
, D. of Compasses. 

överinseendet över Artilleri- och TorpecHörråden. Ut
länmandet till den sjögående Flottan av artilleri, torpeder och 
minor m. m. samt förråd er. 

Organisation aY varvstj~inslen, inclusive anska[l'andet av 
varvsinventarier. 

Fourth Sea Lord and Chief of Supplies and Transport. 

Transport sjöledes av maleriel och förråder. överinseen
det över Flottans förråd er, kol, medicin och sjukvårdsinven
tarier. överinseendet över the Auxiliary Patrol Ofl'ice. Full 

och Ha.lf Pay, Traktamenten och reseräkningar. Dietpen
ningar, prispenningar, lots- och sjömätningspenningar samt 

alla extra utbetalningar. Officerares och manskapets skulder. 
Pensioner. Karaktärs- och uppförandeomdömen. Dekoratio
ner. Uniformsbestämmelser. Häkten och fängelser. Rym
ningar. Pe1mingebelöningar för bärgning av fartyg och män
niskoliv m. m. Mål ang~tende kollision mellan örlogs- och 
handelsfartyg. 

Anm. Vissa pensionsfrågor rörande ofiicerare handläg
gas av the First Lord. 
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The Civil Lord. 

Problem, som uppstå vid övergång från krigs- till fred s
fot (med unelantag för demobiliseringen av Flottans personal ) . 

Kontrakts uppgörande och inköp av alla förråder och all 
materiel för Amiralitetets räkning. 

överinseendet över 
the Contract and Purchase Departement (se mun. 2). 

Personalen i alla civila departement (med undantag to r 
vad the First Lord själv lägger hand vid), innefattande för 
delning, utnämning, befordran, avlöning, premier och pen
sion. Greenwich Hospilal, utom i vissa detaljfrågor. Nöd
hjälpsfonder av alla slag. Skolor för the Royal Marines och 
Varvspersonalen. Speciella frågor om avsked och pension för 
officerare och manskap. 

Anm. l. The Civil Lord besvarar i överbuset alla fr å
gor rörande flott an och skall därfö r hållas unelerkunnig om 
alla Marinpolitiska och anclra frågor av vikt. 

Anm. 2. The Civil L ord är ansvarig för Amiraliletskon
trakt i allmänhet och måsle stå i nära kontakt med the Con
troller rörande sådana viktigare materielkontraktsfrågor, för 
vilka denne är ansvarig. 

The Parliam en·tary and Financial Sccrelary. 

Finanser, anslag, utgifter och räkningar samt beräkningar 
av nya och extra utgifter. 

Försäljning av fa r tyg och förråder. Varvsräkningar. et
gifter för förhyrda fartyg. Utgifter i allmänhet, utom för de 
tillverkningskostnader, som the Civil Lord behandlar . Arbe
larfrågor. Biträder the F irst Lord i Parlamentsfrågor. 

Th e Permar~:ent Secretary. 

Organisation av expeditionerna i stora drag. Disciplin
frågor rörande kanslipersonalen i dc olika departementen. 

) 
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Arbetsorganisationen i stort inom Amiralitetet. Förslag till 
ntnämningar och befordringar i fråga om Amiralitetets kansli
personal. Amiralitetets korrespondens. Förmedling av för
bindelserna med främmande makters marinallacheer samt 
med präster, som ej tillhöra engelska statskyrkan. 

Löpande ärenden av nedanstående slag omhändertagas av 
the P. S. 

l. Sådana, som fordra omedelbart åtgärdande ell er för
beredande behandling för att the Board i frågan skall kunna 
fatta slutgiltigt beslut. 

2. Sådana, som icke innebära övergåendet till någon ny 
princip, skapa ett prejudikat ell er orsaka sådan utgift, för 
vilken medel ej finnas omedelbart tillgängliga. 

Med ovannämnt undantag i fråga om kanslipersonalen, 
behandlar P. S. icke disciplinfrågor, ej heller frågor rörande 
fartygsförflyttningar eller order till fartyg. 

1lnm. l. Anmärkas bör att före avgörande t av varje fr åga 
av större betydelse, skola övriga med lemmar av the Board 
alltid tillfråga the FirsL Sea Lord, Yilket visar, att denne för 
dem intager en slags chefss lä llning. I övrigt kom m u nieera 
de direkt med the First Lord . 

Anm. 2. Krigsrättsfrågor handläggas i allmtinhel av th e 
Second Sea Lord, men hänskjutas, om så kräves, även till 
övriga medlemmar av the Board. 

.Tag skall icke nu ingå på någon delaljera tl jtimförelse 
mellan den engelska överstyrelsen och vår, utan vill hlolt 
framhålla den givna fördel, som ligger uti den engelska kon
centrationen av de ledande myndigheterna, det intima sam
arbetet dem emellan och hittheten för dem att kommunicera. 
Att ett samfällt uttalande av alla Flottans högre myndigheter 
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u tåt gäller mera, än de ofta nog åt•skilligt divergerande ytt
randen, som inkomma från våra åtskillcla myndigheter torde 

y ara tydligt. Likaså torde en given fördel ligga u t i elen nära 
kontakt, som den civi le sjöministern har med unelerlydande 
militära myndigheter. Han kommer väl in i de militära spörs
målen och måste så att säga "ro i samma båt" som sina kolle
ger inom Amiralitetet. 

Arbetsfördelningen mellan the Boards olika medlemmar 
synes däremot i en del fall en smula tilltrasslad och kunde 

måhända hava gjorts enklare. Så är t. ex. the Seconcl Sea 

Lord elen nominelle personalchefen, men personalens intres
sen skötas ingalunda av honom ensam, utan omhändertagas 

dessutom såväl av the First Lord som av the Fourlh Sea Lord. 
Flera liknande detaljer skulle lätteligen kunna framdragas. 

Den brittiska Marinstaben. 

De högsta chefernas arbetsfördelning. 

l. The First Sea Lord and Chief of Naval Staff hanel
lägger alla större frågor rörande marinpolitik och sjökrigfö
ring, organisation, Flottans fördelning samt hållande i strids
och sjövärdigt skick. Han är rådgivare i fråga om och ledare 

i stort av sjökrigsopernlionerna. Den inre organisationen av 
samt ledningen av arbetet inom staben vilar på honom, som~ 

även förmedlar samarbetet med den huvudavdelning av Ami
ralitetet, som handlägger frågor rörande materielen (The l\la

intenance Committee). 

The First Sea Lord skall av the Deputy Chief of Naval 
Stall' (D. C. N. S.) och lhe Assistant Chief of Naval StaiT (A. 

C. N. S.) hållas underrätt ad om alla mera betydande frågor. 

2. The Depuly Chief of Naval Staff har ledningen ay det 
sjömilitär a underrättelseväsendet - hopsamlandet nv mate
rialet och dess användande för sjömilitära operalicner- samt 
överinseendet över the N a val Intelligence Division sig ålagt, 
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åvensom principerna för Flottans träning för strid, stabstjän
stens ordnande samt överinseendet över the Training and Stafi 
Du ties Division. Vidare Flottans fartygs och samverkande 
flygmaskiners operationer och rörelser, inclusive hjälpfartygs. 
strategisk politik j ä m te tillhörande planer. Flottans fördel

ning för olika operationers genomförande. Fasts tällande av 
tiden för förändrings- och reparationsarbeten ( i samråd med 

the Controller). strategiskt användande av tråd- och trådlös 
t elegraf. Politik rörande sjöhandel och sjötransporter. In
ternationell sjörätt. 

3. The Assistm1t Chief of Naval Staff. Olika metoder 
för strid till sjöss. Taktiska problem. Behov av nya upp
finningar i fråga om fartyg , och materiel, erforderliga för 
viss politik och taktile Taldisk signalering samt olika vapens 
användande. stridsövningar; faststållandet och sammanfö
randel av olika metoder härför. stabsfrågor rörande uppfin
ningar och experiment. Flygväsendets utveckling med hän
syn till sjö.krigföringen. 

Särskilda föreskrifter. 

"The Superintending Lords", D. C. N. S. och A. C. N. S., 

åt vilka överinseendet över stabens olika avdelningar är an
förtrott, åro i första hand ansvariga för effektiviteten av dessa 
avdelningars arbete. Detta utgör emellertid intet hinder, var
ken för att stabschefen, om erforderligt, direkt vänder sig till 

avdelningarna eller att D. C. N. S. eller A. C. N. S. så göra i 

fråga om avdelning, som ej är honom direkt underställd. Inte t 
hinder finnes heller för att en avdelning direkt konfererar 
med en annan, om omständigheterna därtill föranleda. 

Det åligger D. C. N. S. att under C. N. S. särskilt syssla 
med skategi, politik, övningsfrågor samt sjökrigsoperationers 
Utförande, varjämte han har överinseendet över de 6 första 
av Marinstabens nedan upptagna avdelningar. 



I. 
If. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

- 228-

Naval Intelligence Division. 

Plans Division. 
Training and Satfi Du lies Division. 

Operations DiYision. 
Local Defence Division. 

Trade Division. 
Gunnery Division. 

Torpeda Division samt 

The Taclical Seclion och 

The Air Scction. 

A. C. N. S. skall särskilt ägna sig åt taktik och stridsvär

flighct, de olika vapnens utveckling, och övningar i bruket av 

desamma, ävensom alla frågor rörande samverkan mellan 

FiolLan och Luftvapnel. Han har överinseendet över "the Gun

ncry" och "the Torpcdo Divisions" och har till biträde "lhc 

Taclical" och "lh c Air Sections". 

Stabssammanträdcn, besökta av samtliga avdelningsche

fer och under ordförandeskap av en av "lhc Superintending 

Lords", hållas periodiskt. Avdelningschef må därvid, om er

forderligt., åtföljas av sina undcravdelninsgchefer. 

För att undvika, att den ene ingår på den andres område 

eller att samma arbete utföres på flera håll, skall varje av

delning fritt kommunicera med varje annan i frågor, som 

kunna tänkas beröra dem båda, varvid noga tillses, att ingen 

avdelning, som lwn länkas vara av saken intresserad, förbi

gås. Alla avdelningar skola hålla nära kontakt med the Plans 

Division, så att dc åtgärder, som av dem vidtagas, stå i fu ll 

överensstämmel se med fastställda planer för eventuella krigs

företag eller med planlagda nya krigsfartygstyper och annan 

materiel, samt med the Naval Intelligence Division för att för

säkra sig om, att dc äro i besittning av de färskaste upplys

ningar på områdcl i fråga. 
skriftväxling avdelningarna emellan skall alltid undvi

kas, då den kan crs~il.tas med muntligt meningsutbyte. Skrift

liga överläggningar skola emellertid äga rum, då frågan be

rör elt flertal avdelningar. I möjligaste mån skola skriftlig ~1 

) 
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underhandlingar mellan 2 avdelningar begränsas till sådana 

fa ll, i vilka överensstämmelse ej kan nås, och ål igger det där

vid den avdelning, som sist behandlat frågan, att överläinna 

densamma till högre vederbörandes avgörande. 

Det åligger ävenledes alla avdelningar alt stå i nära kon

takt med "the Tcchnical and Supply Departments", så att de 

åtgärder, som anbefallas, må stå i överensstämmelse med den 

materiell a utvecklingen, och så att den sistnämnda må ledas 

i enlighet med dc mest trängande behoven. 

Avdelningschef är berättigad att handla utan att inhämta 

" the Superintcnding Lord's" godkännande i frågor, som i 

princip redan vunnit godkännande, men skall hålla d en sist

nämnde underrättad om de åtgärder, som blivit vidtagna. 

Avdelningschefs närmaste man (the Dcputy Director) 

skall utföra sådana uppdrag, som åläggas honom av Avdel

ningschefen, men skall dessutom hålla sig så underrättad om 

arbetet inom avdelningen i dess helhet, att han kan ersätta 

Chefen vid dennes eventuella frånvaro. Hans arbete skall sä 

läggas, att A.udelningschefen i möjligaste mån befrias j'rån 

allt detalj- och rutinarbete. 
Därest Stabens utsvällning vid krigsutbrott föranleder en 

avdelnings uppdelande på tvenne, skall "the Dcputy Dircctor" 

övertaga avdelningschefsskapet över den ena av dessa, Yarför 

hans förgående arbete skall hava varit så lagt, all han besitter 

därför erforderlig kompetens. 

Den inre organi sationen av varje avdelning åligger avdel

ningschefen; dock får denne icke vidtaga några väsentligare 

avvikelser från dc sladfäsla grunderna, utan "the Superinten

ding Lord's" och l\Iarinstabschefcns medgivande. 

"The Director of Training and Staff Dulies" skall alllid 

tillfrågas, då någon sådan förändring av den inre organisatio

nen ifrågasä ttes, som berör . andra avdelningar eller departe
ment. 

För alt säkerställa att ingen avdelning behandlar sådana 

frågor, som helt ligga inom en annans sfär, skola avskrifler 

av gällande instruktion för stabsarbetet vara upphängd i varje 
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stabens rum, ävenson'l avskrift av specialinstruktionen för 
den avdelning, som disponerar rummet ifråga. Samtliga av
delningars uppmärksamhet skall vara -fästad vid de åliggan 
den, varifrån "the Movcments Scction" befria ts, vilka åter
givas i § 13 i instruktionen för "the Naval Intelligence Divi 
sion". Vikt skall läggas vid, att i denna paragraf nämn t 
arbete ej ävenledes utföres å någon annan avdelning, samt 
vid att alla förfrågningar i ämnen, som behandlas av "the 
Movements Scction" ställas till densamma och ej till någon 
annan avdelning. 

Avdelningschef skall så ordna, att inom varje avdelning 
alltid finnes en vakthavande oll'icer , som för att ständigt varn 
tillgänglig, skall lämna sin adress och sitt telefonnummer till 
vakthavande Captain (Duty Captain ), innan han lämnar 
tjänsterummet efter avslutat dagsarbete. 

(Forts.) 

o 
- 2;1[ -

Skeppet Ölands strid med danska fregatten 
Hvita Örn. 

Ett sjökr igsminne frän anno 1715. 
Av ledamoten Emst Holmb erg . 

Den 17 septem ber 1715 avseglade fr ån l{ar lskrona 5-l
kanonsk eppet Öland (byggt 1705 i Karlskrona av Char les 
:Sheldon) under kommando av kommendör Aron Sjöstjerna 
{t 1746 som vice-amir al ) samt 36-kanonfregatten Fenix 
(byggd 1708 av sanune byggmästare) under kapten Frans 
Lager bj elk es befäl. Sedan kommendören enligt sin instruk
tion lå tit vid J asmund på Riigen landsätta några officerare, 
som ä rnade sig till Konungen, och sedan han förskaflat sig 
·de underr ättelser han kunnat erhålla angående tillståndet på 
Lant-Riigen, lyfte han ankar för att under svenska vallen 
återvända till Karlskrona. Under vägen råkade han emeller
tid i en häftig aktion med den danska fregatten Hvita örn 
under dess oförvägne chef Peder W c s sel, sedermera adlad 
under namnet Tordenskiold. Förloppet vid denna strid kom 
sedan att giva anledning till ett skarpt och väl även berättigat 
klander, riktat mot kapten Lagerbjelke, för det att denne ej 
vid detta tillfälle skulle hava visat den rådiga beslutsamhet 
och den manhaftighet, som den kritiska situationen krävde, 
varigenom vållats, att den danske fregatten, som vid stridens 
slut nära nog var i ett redlöst tillstånd, kom att slippa undan, 
då den i annat fall tämligen säkert skulle hava kunnat tagas 

Tidshi/t i Sjöväsendet. 16 
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som pris eller skj utas i sank, och Peder \ Vesse l blivit svenskar

nes fånge. I och för u tred nin g av de närmare fö rhållandena 

härvid blev saken dragen inför Am: ts-Kr igsrätten gen om en a,· 

advokatfisk alen Petter vVessman (t 1751 som justit:iarie) in

lämnad ämbetsskrivelse, dat . den 7 mar s 1716, vari h an åbe

ropade kommendör Sjöstj ernas den 23 november 1715 ti! l 

överamiralen Clacs Sparre avgivna ödmj uka relation om för

loppet. 
Man hade - så berättar Sjöstjerna - ej h unnit segla 

synnerligen länge för en starkt revad märssegelskultje med 

vinden blåsande från NV, förrän en seglare syntes tvärs i hi. 

Då han blev oss varse, kom han efter i avsikt att upphinna 

oss. Sjöstjerna lät då giga upp storseglet för att invänta h o

nom, emedan han genom perspektivet känt igen, att det var 

fregatten Hvita örn. Då i detsamma även fregatten Fenix 

närmade sig, styrde Hvita örn, som under navigeringen 

mistat sin krysstång, med stark fart hän emot Fenix för att 

attackera densamma. Kommen inom skotthåll lät kapten 

Lagerbjelke avlossa ett skott mot honom, då Vlessel genast 

lät hissa sin flagg och gös samt vimpel på toppen och gav 

medelst en skicklig navigering Fenix laget tvenne gånger, var

efter han lämnade fregatten för att i stället rikta silt anfall 

mot Öland, som fick mo'ttaga hans lag långskepps, då Sjö

stjerna höll av för att bemöta honom på samma sä:tt med laget 

i lovart. När han så kom akterut i ölands kölvatten, vände 

han för att gå öland på sidan i lovart, men då han såg, alt 

Sjöstjerna gav order om att hala några 18-pundiga kanoner 

"till bords, höll han av i mitt lä igen, men jag nödgades strax 

av sjöns hårda välvande hala samma stycken in igen och till

skjuta portarna, kunnandes intet i hela aktionen bruka un

dersta laget; och som Hvita örn kom mig så nära akterut, 

gav jag honom ett skott ur m·kliet och höll även av visa ho

nom bredsidan; i detsamma sköts åter ett skott ur arldiet , 

varav, genom det att skeppet drejade, fianunan slog tillbaka 

i skeppet, så att elden kom lös, som en stor konsternation 

förorsakade hos folket, men Gudi ära! elden blev äntligen 
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släckt . Dock k om Hvita örn likaväl emell ertid mig på sidan 

i ]ä , lät stöta i trumpeter och lossade på m ig sitt musketteri 

och kanoner, vilket jag även på lika sätt gjorde h on om. Då 

drej ade h an åter akterut att göra sig k lar igen, och när han 

ånyo lwm mig på sidan, kontinuerade han med m u sketteri 

och kanoner , och som han då häftigt kastades av sjön och 

hade fått skada av våra skott, gick hans stormast överbord, 

och kontinu eradcs på min sida med muskctteri och kanone .. 

rande, och låga vi begge då varandra på sidan uti stadig eld. 

Något därefter miste han sin förslång, då jag avdrejade i den 

tanke att giva honom laget akter in, men han drejade strax 

m ed bredsida mot mig, och skölo vi såsom förr på varandra 

intill mörkret och Id. '/, 7 om aftonen. Och som mitt tacklage 

var mycket sönderskjutet, kunde jag ingenstädes komma att 

för fö lj a Hvita örnen, dels ock för det ifallande tjocka mörk

ret och starka vädret; alltså nödgades jag lämna honom. 

Emellertid och emedan som kapten Lagerbjelke såg sig i det 

hårda vädret och häftiga sjögången intet kunna med sina 

stycken uträtta, så höll han sig i lovart förut; dock när stor

masten gick överbord på Hvita örn, höll kaptenen av till mig 

och vände sedan i lovart igen och ävenså, då Hvita örns för

stång blev bortskj u ten, varom han med dess oiiicerare en 

nogare berättelse lärer veta alt göra. När mitt anförtrodda 

skepp Öland nu således reellöst blivit, att jag ej kunde ligga 

Bornholm föröver, så nödgades jag gå där förbi och kom änt

ligen efter en hård, utstånden storm med skeppet ö land och 

fregatten Fenix norr om Öland in uti Kalmar sund". -

Vid genomläsandet av denna kommendörens berättelse 

hade advokatfiskalen kommit till den uppfattningen, att kap

ten Lagerbjelke, som kunnat komma ned till kommendören, 

då Örnens stormast och förstång gingo överbord, även under 

hela aktionen både kunnat och bort giva honom kraftigt bi

stånd med sina stycken och sitt musketteri, i vilket fall näst 

Guds hjälp den danska fregatten kunnat erövras eller destrue

r as. Fiskalen hade ytterligare styrkts i denna sin uppfatt

ni ng genom de samtal han haft med kaptenens över- och un~ 
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derofl'icerare, vilka öppet förklarat, att "mera hade den gången 
kunnat göras för H. Maj :ts tjänst och till fiendens avbräck, 
men att kaptenen varit försagd och klenmodig samt förbjudi t 
skjuta, när de med fördel hade kunnat göra detta, och om h an 
hade hållit lättare ned mot öland och biträtt kommendören i 
fäktandet, hade de då och då med god effekt kunnat bruka 
de svåraste styckena, förutom vad de med de lättare och m ed 
musketteriet kunnat uträtta". 

Uti den förklaring, som kapten Lagerbjelke häröver av
gav, urgerar han, att det varit honom omöjligt att hava kun
nat något mera uträtta uti då påstående hårda sjögång och 
slingring. "Då Hvita örn kom mig på sidan, så gav han mig 
hela laget med sådan fart, att han genast gick mig föröver , 
varvid jag för min fregatts s tarka slingrande ej kunde giva 
honom mera än några skott av nickhakar och 4-pundings
stycken, därpå han sedan gick över stag och gav mig lång
skepps åter skott med h ela sitt lag och sköt sönder min fock
mast och ett spann av fockvantet jämte en stor del löpande 
gods, så att jag för skeppets hårda slingring och förfärliga 
arbetande, och då ej någon man kunde stå upprätt och myc
ket mindre bruka några muskelter eller lossa kanoner, måste 
fördenskull bliva i lovart liggande, varifrån jag fuller sökande 
efter yttersta Jnöjlighet att göra kommendören behörigt bi
stånd samt fienden avbräck ville gå till kommendören, om icke 
själva ogörligheten hindrat, såsom samtliga mina medhavda 
officerares utlåtelse kan bestyrka : "vad skola vi där? Vi kunna 
ligga där och bli redlöst skj utna, men intet kunna skjuta 
igen". 

Ett för kapten Lagerbjelke synnerligen graverande vitt
nesmål avgavs av löjtnanten Karl Grewe, som jämte löjtnant 
Håkan Ekelund var kommenderad på fregatten Fenix. Han 
berättade, att genom seglens våldsamma sprängande hade 
vattnet i läpumpen på kort tid stigit från 4 ända till 13 tum. 
Då löjtnanten rapporterade detta, fick han till svar: "låt dem 
balja och ösa", och då han föreslog att låta minska seglen, 
sade kaptenen: "det kvittar, om det också vore 70 tum; det 

är bättre a lt sjunka, än att vi låta taga oss". "Varför skola 
vi låta taga oss?" svarade då båda löjtnanterna. Kaptenen: 
"kan I se, var H vita örnen kommer?", och pekande m ed han
den utbrast han : "där är han. Han kommer. Rätt nu är 
han här". "Låt honom komma", inföllo då båda löjtnantern a. 
J{aptenen: "vad viljen I då göra ?" Svar: "Låt oss giga upp 
våra under segel, bärga alla våra stagsegel, med märssegeln 
på rund h ålla av för-d e-vind, på del att skeppet må rätta sig, 
och vi om möjligt få ut vattnet; vi hava en god succurs, och 
han seeunclerar oss väl. Kan han bruka sina stycken, så 
kunna vi det också; brukar han si U musketteri, så göra v i det 
m ed och låt oss vara a llard till alt slås, då ha vi ära h ärige
nom ." Kaptenen: "Ären I galne? Gör, såsom jag befaller, 
och sätten eder ej upp mot mitt kommando, eljest sl<all jag 
göra med eder, såsom jag plägar göra m ed mina löjtnanter." 
Löjtnanten : "Vad pläga r Herr Kaptenen då göra?" Härpå 
gav kaptenen ej något svar. 

Då vände sig löj lnant Grewe till fältväbeln med denna 
tillsägelse : "Låt bussarna ta ga upp sina handgevär". "Skola 
de laddas ?" frågade han. Löj tnanten: "Ha de ej laddat? Jag 
hade ju givit order därom, och vems order är det ?" Svar: 
"Kaptenens". Då vände sig löjtnanten om till kaptenen, som 
sade: "J o! det ii r min order". Löjtnanten: "Få de ej ladda?" 
Kaptenen : "Inte kunna de detta". Därpå befallde löjtna nten , 
alt gevären strax skulle laddas. Då matroserna så komma 
upp med skeppsgevären, frågade kapten en: "Vem har givit 
eder order ?", varti ll konstapeln sYarade: "Löjtnant Ekelund". 
Som Örnen nu oss närmare kom på vår lä-låring, anhöll jag 
om till stånd att f å giva honom några skott, varti ll kaptenen 
svarade: "Vad'? vil j en I skjuta? Ni kan ej bruka något s tycke". 
Svar : "Så kunna vi bruka nickarna". Kaplenen: "Del kun
nen I göra". Jag springer då upp på skansen och avlossade 
den aktersta nickhaken mot örn ens fallrep. I detsamma fick 
jag höra styrmännen nämna löjtnant Grewe, då jag frågade: 
"V el a är del?" De svarade, att kaptenen yar ond, för det att 
vi skjuti t. Jag sprang då ned från skansen på däck fr am 
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till kaptenen och frågade: "Vad är det?" Kaptenen svarade: 

"Ack! Gud nåde mig! Gud b· öste mig! V eten I intet bättre, 

eller är det raison alt skj uta så på sin fiende?" Jag svarade: 

".~r det inte raison att skjuta på sin fiende, så vet jag intet. 

Konungens tjänst måste vi göra." Dessa ord hunno knappt 

uttalas, förrän örnen gav oss hela laget. I detsamma blevo 

alla seglen lekande, då jag tillsade styrmännen, att de skulle 

hå lla fulla segel. De sade, att rodret låg i lä. Jag frågad e: 

"Vem har befallt delta?", vartill de svarade, att det var kap

tenens order. .Jag springer då fram till kaptenen och frågar : 

"Vart viljenItaga vägen?" Kaptenen: "över stag! över stag! " 

Jag och löjtnant Ekelund, som konunit till, svarade då, att 

nu va r det för sent. Då kaptenen ropade: "rodret lovart om

bord! " sade jag och min kamrat: "låt oss giga upp under

seglen och bärga storseglen och låt oss arbeta som sjömän" . 

Då blevo på kaplenens befallning unelerseglen uppgigacle, och 

stor stagseglet nedstruket. När då örnen rätt förut var, gick 

han över stag och gav oss laget långskepps. Då vi begärde 

tillstånd att få skjuta i lovart, sade kaptenen: "ha vi ej skjutit 

förr, behöva vi inte heller nu skjuta". Men när hans segel 

begynte fyllas och fregatten skjuta fart, befallde kaptenen : 

"Låt falla focken!", då i fallningen fockhalsen och 2 spann 

av foclu·evet i lovart blevo avskjutna. Då befallde jag strax 

alt uppgiga focken, springer så akterut för att därom rappor

tera kaptenen, men fann honom ej. .Jag fr~tgade underofli

cercn: "var är kaptenen?", då det blev mig svarat: "Herr 

kaptenen har kört soldaterna ner på barlasten och gick själv 

efter och hade sagt dc orden, att han ej ville, att någon skulle 

bliva skjuten, varefler jag springer upp på skansen. Kapte

nen kom emellertid upp, och i detsamma låter örnen sin fock 

falla, och örnen kom Öland på sidan, då de varandra laget 

gav, och Öland skjuter oss förbi i lä. Emellertid sprang jag 

upp på trappan och bad folket att balja vattnet fort ut, som 

stod mellan däckel. · I detsamma lägger kaptenen öland i lä

sidan om bord. Då Jag hörde rumoret, sprang jag upp p å 

skansen och befallde strax hålla akterseglen lekande. Då stod 

kaptenen på taket och slog sina händer tillsammans, ropande: 

• 
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"Herre .Jesus Maria!" Kommendör Sjöstjerna svarade: "Gud 

nåde mej för dej, hror !" Då fartygen å ter konunit från var

andra, kom örnen strax därpå igen och gav Öland laget; 

sedan han oss förbi passerade, vände han för-de-vind, då vi 

fjärd e laget fingo, varvid löjtnant Ekelund lossade tvenne 

skott med 4-pundiga stycken och konstapel Rosengård ett 12-
puncli gt. Då örnen åter kom Öland på sidan, rände dc åter 

till sammans, varvid örnens stormast blev under nocken av

skjulen och föll överbord. Då begärde j ag och min kam ra t, 

att vi skulle få gå ned till Öland för att hjälpa honom, då kap

tenen svarade: "ö land är stor nog att kunna försvara sig 

själv ; vi. kunna ju icke bruka något stycke; vad viljen I 

.göra ?" Vi svarade: "Kunna vi intet annat göra, så kunna vi 

lägga oss honom akter in och med våra niekor och musketteri 

slå h ans manskap bort". Kaptenen svarade: "Gud givc, att 

I villen tiga och låta nöja eder med det, som jag kommen

derar; jag skall själv svara därför". Något därefter, då ör

nens förstång gick överbord, begärde vi, att, medan ännu var 

tid, få göra vårt bästa och dämpa honom, då vi av kaptenen 

fingo det svaret: "Det vore väl, om l vill en tiga; det är synd, 

han har fått nog, varpå jag svarade: "Lika stor synd, som 

stucl<c jag ögonen ut på en varg. Nu skämmes jag för var 

man jag möter. Gud förlåte elen stund, att jag blev hit kom

mendcracl, att jag så olycklig var; nu måste vi skämmas för 

var och en redlig n'länniska för det, som är passerat." Vid 

s kymningen gick Öland örnen i lä och gav honom hela lage t, 

·vartill örnen ej kunde göra något skott, enär vattnet då gick 

honom reling in och reling ut , och allt hans manskap stod 

.akter på skansen. Vi begärde då av l<aptenen, att vi den 

natten måtte bliva kvar hos örnen för att se dess avfärd, då 

kaptenen svarade: ".Jag måst e gå till min kamrat", vilket 

också skedde." 
Efter hållen vi1llyftig ransakning avgav fiskalen ett i 9 

anklagelsepunkter avfattat slutpåstående, vari påvisades, att 

om kapten Lagerbjelke med sitt nästan oskadade slwpp sin 

plikt likmätigt kraftigt hade bistått Öland, så skulle örnen, 

som i sitt redlösa, <ielabreracle skick låg och rullade som en 
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tunna i sjön, tvungits att stryka och giva sig i kaptenens hän 
der. Hans förhållande hade till större delen varit "ett fåfängt 
åskådande av striden". 

Den 4 juli 1717 föll Am:ts-rättcns dom. Det heter häri : 
"-- - alltfördenskull och efter kapten Lagerbjelke alltså 
efter sin skyldighet och plikt ej biträtt skeppet Öland uti fäk
tandet mot danska fregatten Hvita örn, mycket mindre efter 
yttersta förmåga trängt på fienden och beflitat sig, så mycket 
möjeligt vore, att göra honom avbräck, ty prövar K. Rätlen 
för rättvist, det skall kapten Frans Lagerbjelke därför sig 
själv till välförtjent strafl' och androm till sky och varnagel 
efter den 145 Sjöartikcln med döden straffad varda." Han 
blev dock med förlust av sin tjänst av Kungl. Maj: ts nåd från 
dödsstrafl'et pardonerad. Enligt tjänsteförteckningen blev 
han 1707 löjtnant och 1711 kapten. Hans namn före adlan
det var Fistulator. I sitt äktenskap med Anna Lejonstråle 
hade han sonen Frans, som 1774 blev kommendant på Kungs
holmens sjökastelL Hans dödsår var 1736. 

Att Peder Wessel "var sina motståndare för stark i sjö
manskap et", såsom orden lyda i amiral Sehcsteds rapport till 
danske Konungen om denna aktion, lärer icke gärna kunna 
bestridas. Häri låg också nyckeln till flera av hans segrar 
över starkare motståndare. Då han 1716 blev av Konungen 
adlad under det i Nordens sjökrigshistoria ryktbarYordna 
namnet Tordenskiold, säges han i glädjen häröver hava fällt 
de för honom nog så betecknande orden: "saa skal jcg för
bande mej tordne saaledes for de Svenskes pren, at Dere :> 
Majestät snart skal det fornemme". 

Angående de i denna sjöstrid deltagande fartygens senare 
öden må endast anföras, att Öland genom strandning föro 
lyckades 1742 vid Bornholm under då pågående krig, och fre
gatten Fenix blev 1720 under grundstötning vid Ledsund av 
ryssarne erövrad. Fregatten Hvita örn, som 1710 byggdes 
i Karlshamn av \ V. Smitt och förde 30 kanoner, blev under 
det olyckliga slaget vid Fehmern den 14 april 1715 tagen av 
\V esse l, som till belöning blev chef på densamma. 

• 
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l värnpliktsfrågan. 

Vid ordnandct av dc värnpl·iktigas tjänstgöringsförhål
landen k u n n a två olika moment särskilj as, nämligen dels 
statsmakternas beslut angående övningstidens längd (varn
pliktslag), dels dc dispositioner för de värnpliktigas övning 
och användning, som inom värnpliktslagens ram träfias aY 
de militära myndigheterna (övningsplan). 

1914 års värnpliktslag bestämde för flottans vapenföra 
värnpliktiga en övningstid av 12 månader. Med denna Jag 
som grundval uppgjorde flottans myndigheter en övningsplan, 
i stort sett gående ut på att allmäntjänstarna, (vilka bilda den 
viktigaste kategorien bland dc värnpliktiga och om vilka del 
i den na uppsats huvudsakligen är frågan) i den mån utrym
met om bord medgav, skulle vara sjökommenderade under hela 
sin tjän stgöringslicl, och att dc under dc första 5 månadern8 
av denna sjötjänstgöring skulle genomgå rekrytskola, varpa 
skulle följa yrkesskolor (för särskilt uttagna) och tillämp
ningsövningar. 

Denna övningsplan har genom statsmakternas upphävancll' 
av 1914 års värnpliktslag blivilsatt ur funktion, och då någon 
ny, för längre tid framåt gällande lag ej omedelbart blivit satt 
i den upphävelas ställe, saknas ännu den fasta grund, p {t vil
ken en ny permanent övningsplan skulle kunna upplJyggas. 
Under tiden måste provisoriska åtgärder vidtagas (motsvaran
de dc successiva värnpliktslagar, som nu m ed i allmänhet ett 
års mellanrum fastställas av statsmakterna), och som sådana 
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provisorier måste således anses bl. a. d c för 1920 och l 921 
~1rs klasser träffad e övnin gsclispositionerna. 

För bägge de nämnda å rsklasserna har övningstiden sa t ts 
till i medeltal 8 månader, och ehuru det icke alltid iir sant att 
två gånger äro en vana, så är det måhända ej för djärvt a lt 
antaga att en framtida övningstid för flottans vapenföra vär n
pliktiga av mellan ett halvt och ett helt år häDigcnom blivit 
t'öretecknad. Om dclla är r iktigt, så kunna de anordningar , 
som träffats för övande av årsklasserna 1920 och 1921, be-
traktas ej blott som nödvändiga provisorier, utan äve n som 
försök, på vilkas utgång en framtida mera fast övningsplan 
till slor del kommer att baseras. All erfarenhet rörande W T 

kan av dessa anordningar bör i så fall vara av värde. 
T och med övningstidens nedsättande till under 12 m å

nader blir det tydligen nödvändigt att uppdela varje årsklas s 
i två kontingenter, chirest vi ej vilja frångå det ur krigsbe
r edskapssynpunk t oavvi,sl iga kravet på att åtm instone någru 
fartyg skola hållas ruslade året om. En dylik uppdelning 
har även blivit anbefalld för l 920 och 1921 års ldasser, m ed 
inryckningstider resp. början av november och milten av mars. 
De olika kontingenterna ha, vad 1920 års klass och Karl s
krona station beträll'ar, övats på i huvudsak följande sätt. 

Novemberkontingenten sjökommenderades genast vid in 
ryckningen och stocl kvar ombord uneler hela si n tjänstgö
ringstid. Då denna kontingent skulle ha 8 '/, månads tjänst 
göring, borde ntrycl<ningen egentligen ha ägt rum i mitten 
av juli . Som det emeller-tid var olämpligt att vid denna tid. 
tlå kustflottans tillämpningsövningar j u st kommit i gång, om 
hyta stora delar av besättningarna, åstadkoms en fördröjnin g 
av utryckningen genom att dc värnpliktiga, sedan dc någon 
tid varit i tjänst, hemförlovades på en månad ( flertalet fr ~lll 

milten av december till milten av januari). 
För marskantingenten ordnades till en början rekryt

skola i land. Denna r ekrytskola kuncle dock ej genomföra s. 
enär behov av personal för olika ändamål redan efter några 
Ycckor gjorde sig gällande. En del av dessa personalhcho' 
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förd e dc Yärnpliktiga till sådana tjänstgöringsplatser, där de
ras utbildning kund e tortsättas, men en icke obetydlig del ay 
kontingenten kommenderades till sådant arbete, som är aY
sett att utföras ay icke vapenf'öra, varigenom deras utbildning 
avbröts. Detta åter sammanhängde därmed alt de icke va
penföra hade så kort tjänstgöringstid (5 '/,månad), atl även 
m ed deras uppdeland e i två kontingenter en lucka i tiden upp
stod, vilken måste fyllas med vapenföra. Den del av mars
kontingenten, som änn u i mitten av augusti var disponibel, 
användes (ti ll sammans med värnpliktiga från Slackholms 
station) för att ersätta den vid denna tid från fartygen HY
polletterade novemberkonlingenten. lVIarskontingenten ut
ryckte i slutet av oktober eflcr 7 '/, månads tjänstgöring. 

Som en sammanfattning kan det sägas, att november 
kontingenten, så långt sig göra låtit, utbildats enligt den på 
1914 års värnpliktslag baserade övningsplanen, uneler det alt 
för marskantingenten någon bestämd plan ej kunnat följas. 
Denna kontingent är dels på det hela taget sämre utbildad än 
novemherkontingenten, dels inom sig själv synnerligen he
terogent övad, etl förhållande som ur mobiliseringssynpunkt 
måste anses beklagligt och som, enligt Yad ovan anförts, till 
stor del har sin gru nd i de icke vapenföras allt för korta tjänst
görings licl. 

En fö rlängning av denna ljänslgiiringstid är således en 
angelägenhet av stor betyclel.sc, och det tyckes som om del 
icke Lord e yara om ö j Ii g t f(; r flottans myndigheter att före
bringa sådana argumcnt, som göra det begripligt även för lek
mannen att något ordnat utbildningsarbete med de vapenföra 
icke är möjligt medmindre än all säkerhet finnes för att icke 
en slor del aY desamma uneler vissa ticler av året m åste dispo
neras för ekonomigöromåL Den kortaste tjänstgöringslid för 
de icke vapenföra, som kan ge dylik säkerhet, är 6 '/, månad 
= () månaders arbete, föregånget av en halv månads militär
utbildning. Ehuru man således får hoppas, att hänsyn kom
mer att tagas Lill cletta krav vicl det "definitiva" orclnand et aY 
försvarsfr~tgan , synas starl\a skäl, främst kanske hänsynen 
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till möjligheten att upprätthålla befälets intresse för utbil d.
ningsarbetet, tala för att ett försök bör göras att, med för e
gripande av den slutliga regleringen, genomdriva detsamma 
r eda n för näs ta årsklass (1922). 

En med oavnstående närbesläktad fråga är den om vakt
tjänstens ordnande. Vintern 1920- 1921 hestreds vakttjän 
sten vid Karlskrona station av en kontingent fotfolk, vilka full 
gjorde sin tjänstgöring vid flottan. överförandet till flottan 
av en motsvarande sommarkontingent var planerat, men kom 
ej till utförande. Det önskemål, som hör uppställas beträf
fande ordnandet av vakttjänsten liksom all annan tjänstgö
ring i land, är, att allmäntjänstare ej skola behöva tagas i 
anspråk för dylik tjänst i större utsträckning än att återstoden 
av en halv årsklass täcker dc rustade fartygens behov av 
värnpliktiga. 

Det skall nu övervägas, huruvida icke, under förulsätt 
ning att nyssnämnda önsl,;.emål kan förverkligas, genom något 
förändrade övningsdispositioner en jämnare och rationellare 
utbildning av allmäntjänsterna kan åvägabringas, och dett a 
under elen ytterligare förutsättningen, att övningstiden hlit· 
7 

1

/, a 8 månader. Det vill då till en hörjan synas, som om 
tillfället till sjötjänstgöring borde fördelas lika på bägge kon
tingenterna, vilket ger dem vardera G månader. De återstå
ende 1 1

/, a 2 månaderna måste tydligen tillbringas i land, och 
det gäller blott att avgöra om dc böra komma före eller efte r 
sjötjänstgöringen. 

Vid valet mellan dessa bägge alternativ måste först den 
frågan upptagas till behandling, huruvida det ur utbildnings
synpunkt är lämpliglatt rekrytens utbildning börjar ombord. 
Delta kan av flera skäl sägas icke vara fallet. Tjänsten om
bord kräver, även om fartygen äro säkert förtöjda, att rekry
ten genast sättes in i e tt flertal fördelningar, och att han an
vändes för sådan tjänstgöring (t. ex. postgöring), för vilken 
han ej hunnit metodiskt utbildas. Det blir för mycket att 
iära på en gång, och den koncentration på var sak för sig, som 
är nödvändig för att ett gott r esultat skall kunna utvinna s av 
elen första utbildningen, blir omöjlig. Personlig erfarenhel 
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från utbildningen av bägge kontingenterna av 1920 års 
ldass har övertygat åtminstone undertecknad om att den 
första militära utbildningen ojämförligt mycket lättare bi
bringas i land, och detta trots att rekrytskolan för marskon
tingenten hejdades i starten genom att inryckningen var för
lagel till en vecka före påsk. 

Lägger sålunda fartygstjänsten hinder i vägen för en me
todisk rekrytutbildning, så inverkar också rekrytskolan stö
rande på fartygstjänsten. Detta gäller i synnerhet eldarnas 
övningar (och särskilt karbinskjutningen) för vilka instruk-

. tianspersonal måste tagas även från andra yrkesgrenar. (Det 
.är nog, i förbigående sagt, många som ej förstå, varför våra 
skeppseldare skola lära sig att skjuta med ett vapen, varmed 
,de ej äro beväpnade). 

Ovanstående skäl, vartill l<an läggas möjligheten att, 
,därest personaltillgången så medgiver, under en förberedande 
rekrytskola i land utgallra för fartygstjänst olämpliga elever, 
torde få anses tala så tungt för landtjänstgöringens place
rande före sjötjänstgöringen, att de ej uppvägas av den för
del, som det mobsatta alternativet erbjuder, nämligen möjlig
heten att i händelse av krigsfara under den närmaste tiden 
eft er ett besättningsbyte hastigt och utan mobiliseringsåtgär
deT återgiva de rustade fartygen någorlunda övade värn
pliktiga. 

Möjligen kunde (under förutsättning av 8 månaders öv
ningstid) en kompromiss tänkas, så att den första och den 
sista månaden tillbringas i land. Det kommer dock alltid att 
bli svårt att i land finna lämplig sysselsättning för de r edan 
ombord utbildad e värnpliktiga, och därtill konnner att rekryt
skolan knappast kan hinna avslutas under den första utbild
ningsmånaclen; däremot torde det , om dc två första måna
derna tillbringas i land, mycket väl låta sig göra att under 
denna tid ge de värnpliktiga en så pass grundlig utbildning, 
att någon rekrytskola ombord ej skulle behöva förekomma. 
Fartygsbefälets arbete skulle då kunna h elt och hållet inriktas 
på fartygstjänsten, och med hjälp av en övad stambesättning 
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skulle det säkerligen gå fort nog att sätta dc redan allmän
m ilitärt utbildade värnpliktiga in i drabbningstjäns ten . Ä\'en 
om så lunda något fortsättande av rekrytskolan efter embar
keri ngen ej skulle behöva förekomma, så skulle det givetvi s 
vara till fördel om erforderliga ombyten a v över- och u n der
befäl på fartygen kunde ordnas på så sätt, att för embarke
ring avsett befäl först kommenderas till en inryckande värn
pliidskontingents rekrytskola och därefter embarkerade till 
sammans med kontingenten. 

Yid bestämmandet av inryckningstider gäller del alt räk
na baklänges, u tgående från att den nuYarandc a llmänna pla 
nen för kustflottans övningar gör det lämpligt att byta Yärn
pliktiga i slutet av augusti. Med 7 '/, a 8 månaders övnings
lid ger detta inryckning i mitten eller början av januari. l 
senare fallet bör inryckningen förskjutas något, sä alt in 
struktionspersonalcn efter åtnjuten julpermission hinner sam 
mandragas före rekrytskolans början. Någon ytterligare fö r
dröjning bör ej göras, enär det är av vikt all dc värnpliktig ~~ 

ej ha varit allt för kort tid ombord, då fartygen i början a \ 
maj gå till sjöss. 

Den andra kontingenlen bör tydligen inrycka G m åna<le r 
efter den första, d. v. s . i mitten av juli. 

Något avbrott i tj änstgöringen liknande den för 1920 och 
1921 års klasser anbefallda 30 dagars hemförlovningen är Yi d 
ovanstående berälmingar ej förutsatt. Dylik hemförlovning 
torde ( åtminstone om den äger rum innan någon fast utbi ld
ningsgrund hunnit läggas), av det befäl, som haft tillfälle atl 
~aktlaga dess verkningar, anses utgöra ett så svårt hinder fö r 
en rationell utbildning, att det därmed för 1920 och 1921 års 
klasser uppnådda önskemålet, nämligen undvikandel ay ut
ryckning under kustflottans tillämpningsövningar, synes höra 
förverkligas på annat sätt. Från de värnpliktigas sida torde 
det vara ett mycket rimligt anspråk att, därest ett avbroll i 
tjänstgöringen skall äga rum, detta tillkännagives före kon
~ingcntens inryckning. 

t 
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En annan föru tsätlning ha r varit att bägge kontingenterna 
skulle ha lika lång övni ngstid. Grunden för beräkningarna 
rubbas dock ej nämnvär t, om, såsmn för 1920 och 1921 års 
klasser vari t fallet, den senar e inryckandc kontingenten skull e 
få en månads kortare tj änstgöring .. Särskilt bör beaktas möj
ligheten att sommarhden på kortare tid genomföra en rekryt
sk ola . 

Dc fördelar, som sku lle uppnås genom allmäntjänstarnas 
eli sponerande enligt ovanslående linjer, torde kunna samman
fattas på följande sätt: 

1. Fartygen skulle befrias från de värnpliktigas r ekryt
skola . 

2. Utbildningen inom en och samma årsklass skulle bli 
någorlunda homogen. Så länge fiollans övningar under gång 
huvudsakligen äro koncentrerade till en viss och kort tid aY 
året, kan det dock icke undvikas att den ena kontingenten bhr 
sämre sjöutbildad än den andra. En utsträckning av kust
flottans sedvanliga vinte ru tflykt skulle delvis utjämna denna 
skillnad, och om denna utflykt förlades till tiden närmast före 
julikontingentens utryckning, skulle den bilda en stegrad aY
slutning på denna kontingents övningar. 

Det återstår att nämna några ord om disponerandet HY 

sjötjänstarna. Förutsatt alt de bägge kontingenterna av all
mäntj änsten göras ungefär lika stora och givas fasta inryck
ning,slider, så skulle sjötjänstarna kunna belraktas som en 
r örlig r eserv, disponibel för alt antingen förstärka en eller 
bägge kontingenterna av allmäntjänsten, eller för alt inkallas 
oberoende vid den tidpunkt, då en stegring av personalbchoYct 
kan förutses. 

I alla händ elser bör för sjötjänsterna tillämpas samma 
princip som ovan för·eslagits för övriga vapenföra värnplik
tiga, näm ligen att de först underkastas en kort men kraHig 
rekrytskola i land, varefter dc äro disponibla för sjökommen
dering, militär tjänstgöring i land, eller, i händelse av obild
bat·het, för handräckningsarbet e. Betydelsen av att en dylik 
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fast och även för truppbefälet (möjligen t. o. m. för de värn
pliktiga) skönjbar princip finnes, kan ur disciplinsynpun kt 
l\nappast övers1kattas. 

Ovanstående reflexioner äro grundade på intryck från 
tjänstgöring å Karl•skrona station. Vid Stockholms station 
torde förhållandena ha tett sig annorlunda, beroende på all 

·det behov av värnpliktiga för sjötjänstgöring, som denna sta
tion haft att fylla, vai,it relativt obetydligt, under det att till
gången å värnpliktiga varit ungefär lika stor som i Karls
krona. (Samtliga pansarbåtar, som på sista tiden varit rusta
·tle, tillhöra Karlskrona station). Då det alltid kan förutses, 
.att förhållandet mellan de krav, som de rustade fartygen ställ a 
på värnpliktsdepåerna i Stockholm resp. Karlskrona kommer 

.a tt förete avsevärda växl·ingar, och då dessa växlingar på 
grund av organisatoriska svårigheter ej alls eller åtminstone 
ej tillräckligt •smidigt kunna mötas med förskjutningar i för 
hållandet mellan tillgången å värnpliktiga å de resp. stati o
nenla, så följer härav, att flottans organisation på två m ed 
Yarandra likställda stationer i och för sig är ett svårt hinder 
för ett rationellt disponerande av de värnpliktiga. 

Stockholm i december 1921. 

E. Ternb erg. 

• 

• 
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Meddelande från främmande mariner. 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(Intill mitten av mars månacl 1922.) 

\\·ashinntonkonfCI'CIISCll . ön:•t•enskommclsen anni'•endc Stilla ha\·ct. 
Hamp s!J. Te l., cler . 1G 1921. 

Hesnlla tet av överenskomm elsen angåencle Still a h avet måste anses 
som en cliplomalisk seger för Japan m· sjömi litär synpunkt. Om, som clel 
JJerällas, l?örenta statema gå tt in på a tt ej IJefäsla Guam, Ha,Yai oc l1 \\Ianile 
i utbyte emot slopn in g av befästningarna på cle japanska Boninöarna, Ilar 
J apan vunnit ll erravä lclet i S till a lwvc t oc l1 kan bemäktiga sig Fil ipp inern;c 
nät' Il eist clct så önsl;ar. 

Fören la staternas en el a bas mellan Ha\\'ai och Fi li ppinerna är G u am, 
vilken ligger inlJäclllad i japansl;a b es ittningar ocll ej är till någon n~YllR 
föt' S tat ern a, om elen ej fåt· IJcfäslas. Föt·enta staternas föriJinclelscr mecl 
Filip pinerna kunna ej up prättll å ll as utan en mcllaniJas och Japan är sii.
l ecl c~ härskare i Sl ill a Oceanen. 

Bcfäsl n ill!lfll'll3 å öar•na i Sl illa haYel. 
Hampsh. 'l'cl., febr. 3 J!l22. 

I \Yasl1ington 11a1 · öYerenskommits a lt bibel1ålla status quo i fråga 
om befästningarna å öarna i Stilla llaYet. 

Från denna IJestä mmelse unclanta14as alla öar som befinna sig i när
heten ay Förenta State rnas kust, Yicl Alaska ocl1 Panamakanalzonen utom 
Aleuterna oril. IIaw<cli. För Englancl gälla hestämmelscma Hon g-Kong ocl1 
Englancl till l1ömnclc öar i Stilla IJavct 0. om Long. 0. 110°, utom clc SOill 
bc1'inna sig im·ill Ganaclas kust, Yicl Au straliens fastland ocll till cletsamma 
hörancle territorier samt Kya ZcalancL 

För Japan giilla JJestämmclscrna 1\.urilerna, Boni nöarna, LoochO\\
öama, Formosa, och Pescaclorerna. 

Bi1Jcll ålli111cle av status quo innefattat· att inga nya befästningar eller 
sjömilitära JJaser få upprättas. Inga arbeten få förelagas för att öka möj-

Tidsleri/t i Sjöväsendet. 17 
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ligheterna att verkställa reparat ionce och underl1ålla sj östyekor. 
Inga föestärkningsarbeten få göras vid befästningarna i dc uppräkna cl e 

kolonierna ocll länderna. Denna inskränkning gäller icl<e sådan repara
tion eller ersät tning av förslitna vapen, ·som äro vanliga i feedstill Yid 
militära etablissement. 

\Vashinntonlwn fm·ensen. Bc!Jl'änsn in n av flottorna. 
~. 1\I. H., dec. 21 1922. 

Det ursprungliga förslaget angående slopningar av äldre och unil tT 
byggnad varande slagf,art~·g har unelergått följande modifikationer: 

Föt·enta Staterna skola slopa 30 fartyg om 826/•30 t. 
England slopar 23 fartyg om 605,975 t. 
Japan slopar 15 fartyg om 1,35,328 t. 
E n g l a n el avstår från att bygga cle fyra beställcia Superlwods, men 

erhåller tillstånd att bygga 2 fartyg a 35,000 t. Utom cle ursprungli gen 
till nedskrotning bestämda fartygen slopas Erin, King Georg V, Genturia n 
oeh Ajax. 

J a p a n får bellålla slagskeppet 1\Iuttsu, men skall slopa Settsu. J a
pans totaltonnage höjes till siffran 315,000 t. 

F ö r e n t a S t a t c r n a få färdigbygga slagskeppen Coloraclo o c l• 
\Yasllington men slopa 1\ortll Dakota och Dclaware. De få ett totalto n
nage av 525,000 t . 

Englands totaltonnage efter ovan anförda änclringar blir t. v . 582,000 

t., varigenom kompensation erl1ållcs för cle engelska slagskeppens störr•· 
iHcler. Antalet fartyg JJlir för England 20. 

Efter loppet av 10 år, clå cle i överenskommelsen inbegripna mak
tema få börja ersiltta cle föråldrade fartygen med n)'byggnacler, skola cll' ra,: 
resp. totaltonnage lJegränsas till: 

Förenta Statcrnf\ .... 525,000 t. 
England 
Japan 

................... ... ........... .. .. . ... .. .. .. 525,000 t. o cl1 
........... . . . ... . ........................ 315,000 t . 

Denna över·enskommelsc beror ännu på om Frankrike och Itali<'Il 
kunna förmås att gå in på de för el cm föroslagna s iffeoma f ö t· to taltonnag,. 
eller 175,000 t. för vartelera av dessa länder. 

~ . l\1. R., dec. 28 1922. 

I England känn er man en allmän tillfredsställelse öYer aLt k ap]'
rustanclet till sj ö ss nu är c}efinitivt slut. Dc hittills vid konferensen nmn~ 

r esultaten kunna sägas hava öveeträiTat alla förväntningar. 
Konferensen fortsätter emellert icl och de frågor som nu närmast clr:-r

las, beröra huvudsaldigcn undervattensbåtarnas vara eller icke vaea. Eng
land har ansträngt alla sina krafter och all sin öveetalningsförmåga fC•t· 
a tt inskränka detta vapen så mycket som möjligt, helst borcle det allclclcs 
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slopas, men de anclt·a makterna t:yckws hava opponera t sig häremot. Frank
rike hae kraftigt motsatt sig Englands planee . och f. n. S.)'nes clet som om 
den franska s~npunkten, om ock något modifierad, skulle 11ava avgått mer! 

segern. 

svenslm pressen i lJörjan av jan. 1021. 

Å andra siclan Ilar otvivelaktigt England genomdrivit förlJU clet emot 
att anvämla u-bårtama föt· handelskrig. 

N. 1\I. R., el e c. 28 1922. 

I ett avseende Ilar England alla skäl att vam mi ssnöjt med överen~
li:ommelscn i \Vasl1ington, nämli gen i fråga om det tonnage som Jet fåtL 
sig tilld elat för lzryssare ocl1 jagare. England äe för sitt uppel1älle be

roende av sina förbind elser till sjöss. Förenta staterna, som ej äro i 
samma läge som Englancl, slmlle få eättigl1et att l1 ålla lika stort tonnage 
av ovannämncia fart.)'g. J~nglancl borde egentligen hava fått rättighet att 
11ålla 2 :\ 3 ggr. så många kryssare och jagare som Föt·enta staterna. 
"Daily Telegraphs" koreesponclens i \Vasllington, Arcl1iJJalcl I-Im·d, anser 
att överenskommelsen lJör kompl ett eras med ett tillägg, som reglerm· 
nylJyggnaclerna av kryssare ocl1 jagare. 

Förenta sta tema 11 a va f . n. enelast 3 kryssare, som äro så moclerna 
att cle ej genast måste eesättas oclt även seelan dc nn uneler byggnacl 
varancle 10 st. 7,500 t . !z ryssarna !J !i vit färdiga, kan man fortsätta att b~ gga 
kryssare länge innan elen föreslagna maximisHfran 450,000 t. uppnås . 

Archibalcl Hurd anses hava överdrivit betydelsen av överenskommel
sen. På grund av atl Förenta statemas jagare ilro jämförelsevis nJ'a kan 
man ej börja ersätta dem på länge och intill dess är totaltonnaget av 
kryssare ocl1 jagare så nära nyss nämnda maximisiffra, att encl::tst 3 liLtLa 
kr)'Ssarc kunna byggas. 

Y., dec. 31 1922. 

Aven f'eån Feankrike l1öras kritiska röster. Inom feanska flottan an
sos på cle flesta håll att Feanluike genom att antaga inbjudningen till 
\Vashington begått ett stort misstag. Man borcle i stället llava lämnat åt 
England, Förenta staterna och Japan att recla ut det tilltrasslade Stilla
havsproblemet och avmstningsfrågan, som intresserar uteslutancle dessa 
3 makter. Den franska flottan, så försvagact som elen är på grund av att 
ingenting lJygsLs uneler kriget, clå ovannämncia malder byggcle av alla 
kraf,t er, borcle ej hava dragits in i diskussionen. 

N. :\I. R., clcc. 28 1922. 

Intrycket av el o förslag, som i \Vashington g j orts Frankeike att be
gränsa sitt slagskeppstonnage till samma siffra som Itali en, Ilar inom sj ö-
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offi cers- oc l1 politiska kretsar i P a ri s varit m}cket ·stort. i\Ian r eagerar 
J;l'aftiö t em ot cleLta orättv isa. försök a tt s lopa elen ärorika f ranska flottan. 
vm· ic;·c nom cl e fransJ;a kolani em as exi s tens sl;: ull e kunna sä ttas på spe l. 

Fmnkrike besitte r e tt kolonialt·iJ;e , som näst Engl ands ~it' clc t stö1·sta 
i vLi l'kl en ocl1 l1ar ]) e!1ov av en flolta i långt llögre grad än Ita li en, son1 
r ntl as t är en :'llcrl elhaYsmakt. 

Nät' nu Frankrike tvin ga ts att inskränka sin s lagflotta, mås te li l'l 
sl;a lTa sig en män gel u-b å tar. 

Amiml Fourni er fdtgar rent ut varföt· Englancl önskar avväpn a l<'ranl;
rikc till sjöss och s lopa u-b a tarna, om ej för att !Jemäktiga s ig Ft·ankrike, 
ko loni e r. 

I en del ~· ngr e offi cer sl;re tsar t1·östar m an s ig mecl aLt Frankrikt· 
a llti d kommet· a t t f örbliva elen leelanli e makten på teJ; nikens oc l1 uppfin
ningarnas område oc l1 att de t l'l r t~·clli g t , att tekniken komm er a tt gin1 
utslaget för elen, so m skall utgå som segr aneJ c ur n äs ta krig. 

N. !Il. R , jan. 4 1922. 

llu vuclsakligcn till följ d av Franl;rikcs cnYisllet a tt v ilj a fö1' s ig b c
li å lla ett stort u-båtstonn age såg de t v icl clcnna tidpunkt ut so m om utsik 
tem u att nå en öYc l'cns kommc lsc sk u li e ha ya i J)etydlig g eacl mörkn at. 
J~nsl and gjonle ockstt g·cnast ansp t" k på att få h å lla e tt s törre tonnag' ' 
J;ryssare ocl1 j agar e lin Yatl Hu g l1 es' första förs lag angaY. 

England m åste k unna ilålla s ina oceanvägar öppna föt' ostö1'cl trafik 
o c il måste sa leeles lles i t ta de ls ett aYsnlirt antal kryssare, el els en mängd 
jagare för aH kunn a bekämpa u-båLama. Englancl !;an in galund a i clettn 
aYscencle jämns tällas mecl F örenta s t a terna, ty cletta senat·e land är själ\-
föl'sörjancle och kan ej JJrtY ingas m eclelst en blockacl. 

Fmnkrikc 'iJar lygligcn fö l' avsikt a,tt ])}gga u-J)åt ar eft er ege t gott
l'innancle. l\Ian Ilat' cmell ei'Licl valt en mycke t olycklig t idpunk t för att 
l>örj a uheckJa sitt u-JJåtsYapen. Den fransl;:a pressen ~lr också mycl;et 
bestört, Ly rlcnna å tgät'd rnastr natu l'li gtvi s anses Yara rikLacl em ot Eng
laml. l\1an l1 ar ocksä slzynrlat sig a Lt förklara att ett kri g emot Engl and 
iir o tänki)a rt och att enbal't tanken a tt Frankrike skulle 11aYa sådana a\'
sik tcr ät' "monstrueux eL crim inel" . N. l\L R. till ägger: "P å sam ma gån!,( 
so m man måste tro alt des~ a u tialanden iiro uppriktiga, kan man ej annat 
iin finna clet bcs}Imerlig·L att fransmänne n, so m äro så s to lta över sin 
stora tankeskärpa, ej sl;ola kunna förs tå, Yacl vi i England finn a full t 
logiskt. Om Frankri l;:e beslulat· sis för att anskaffa en s tor u -In tsflo ttn 
mås te det lwYa n il.gon orsak lil1rför. Det synes tvivelaktigt att denn a orsak 
skulle vara omsorgen om kuslförsYaret, t y allmänna opini onen in om fr an
sl;:a noLtan tFkcs sätta s törre Yät·dc pi't långskjutande l;:anoner oc l1 en 
s tot· luftl'lotta för att k unn a lli'tlla unelan fientliga sj östJTkOr. Amiral cle 
Bon påstår at t u-bålar bel1ö1·as för a lt l1i'tlla förbindelserna m ecl koloni ern a 
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iippn a ocll clc t är cl<t lien s is ta uppgifL, so m man skull e kunn a antaga a tt 
u-J) å ta r ä ro i stå nd att utt'öra. :\fan kan sålecles ej komm a ifrån clet an
Lagancl et, att cle som förol'cla en u-b fttsflotta också tänJ;:t s·i g att "guerr e 
dc coursc" me el u-åtar. Om Englands franska Y än n er Y i !j a g· öm klart för 
,; ig y iJl;:en m akt som ti1· mest utsatt för elen so rtens kt·igföring sil. k omma 
dc sna rt alt först i\, Yal'flir cl en:ts forclr in gar på u-b å LsLonnagc i s loe skala 
Il ar uppYäcU så många refl ex ion er pft denna siclan om Kan alen ". 

F1·ansl;a l'loltan Ol"h \\'ashin(IIOIIkonl'crenscn. 

!. c 1'e mps, j an. 1't IG:l:!. 

I en ledande artikel YLLt'al' Le Temps sin föni'ming öwe aLL l~ nglnnd 

föt' a tt ''Iö r st ii.rka·· Ll f' n ft'<ll1 :ik-cngelsl;a Yiinskapen gr ipit till e tt si'ulanl 
meclel som att så gott so m t i llin letg·öt'a den f1·an ska flottan. I Cann es föl'
söl;tc Lloyd Geo rge st'narc att i)nrlcliminem u-bålarna. 

Enligt Eng lancls ils il;t "kunna dess~ am·lindas endast mot ll a n:lc ls
faetyg, i ö\'l'i§!L cluga dc rj till na'Oonting, nu·e ,;i g som ol'fensiYt Pll e r tle
J'cn s iv t ' 'apcn' ' . 

Le 'l' emps tillb aka Yi sar i l<'t·an kl'il;cs namn stulana lJesky lln ingal', un 
derva tten s kt· igct skull e a lrlrig kunna föras f r ån frans!;: s id a pCt S<idant 
~ä tt. Engc lsmiinnen Li vCI'CiriYa med GYscrncl u på n-JJ ftta ma, dels på gruml 
aY fruklGn föt' dem , dels pa g1'UIHI a\· öYerclri\·rn uppskaLLn ing av dem . 
För icke ll1nge seelan ytt1·adr sjii!Ya t :c lot·r!cn i Amira li te te t att rn feansk 
officer sagt. a tt u-b åtsYa pn ct sk ullr. ko mm a att lJliYa al lsmlikL ig t or h alL 
fran ska flottan Llärmecl tän kte aYsl;iira ::'Lo rl)t' ittann il,ns Ji \·snerWt'. Om nu 
Franl;rike enYi sas att hygga u-lJ8lar, mot nm Jrn;-ge r man da? :'If en 
skull e man icke kunna anYi1n da ~amma reson ncmang me! l :wseende pft 
slagfartygen ? ;\är nu Il t• la Y~it ld cn l1 a1· l'l' ed . mot wm riktas di\. du fruk
tansvärda 38 e m. kan on et·, som ~ng land ~,:/.:1 ,000 tons slagfai'Lyg U[>phlira ·? 

U-bil. ten l) csk ri Yes åt er ill lan!l av y[u·a vänn er· enge lsmänn en w m ett on )·t
ti gt Yap en ; Ll en är JJI,in \1 un clrl' r n s t1· icl oc l1 ett lätt lJyLe för llolni)et· c Le. , 
som hmna kastas f l'än ll)Llt·o- och aerop lan. 

\'id en granskning aY fr~nska flottan iir Llct hHL at t se llut· liten 
elen :it'. Dc 7 fa 1· tygcn nY BrcLagne- oc l1 .J ea n Bart-klassf'rna. ll<lgt·a ja
gare ocll några t'. el. t)·sl;:a J;:rv,;~a i'C sa mt nilgra n)a l;:1·yssBt'f', som kL>lllm;l 
att påbörjas clå kammar!'n (dcpul<' t'ade ) oe l1 senaten en gan g faLLa l)eslut 
i frågan. I Yerklig l1cten ex i ~Lera: · f'1·anska flottan ej längre. 

U-l)åten föi'Lj äna r, som Yi månf!a gånger franll1ftllit, Yal'krn si\.dan 
ÖYerclriYen äm e ll er yanli1·a. n cn lt 1· en nyttig fartvgst ) p oc l1 cs kadi'Ct l' aY 
såclana fartyg böra ingå i lien f 1·anska sj ögåenclc Ho t ta n. 

Om FranJ;: rik e ej 11 :\l lcr s ig m ed en f lotta, k ommer de t Sll<ll'L al L för
sv inn a fr ft n förteckningen ö\'C I' st orm aklcma ; Frankrik e s i<ull o ]) ii Yn Eng
lancls slav ocll ej <less nll ie l'aclc. Den , so m it r tYcl;sam 11 iirv idl ag lJöt· läsa 
en ny.utkomm cn ])ok av :\Ir. Geor ge Leygues. 
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Franska flottan kan nu minclre än någonsi n J1ava några offensiva 
mal. Och om så skull e bellöva ·, sl, ull e den upptr·äcla vid den engelskG 
fiollans sicla. De anglosaxiska flottorna Ullförsäkra på grunel av s in öl-er
lägtieniJct åt England ocl1 Förenta Staterna llerravälclet på väl'lds l1ann. 
Prankrike måste självt taga vård om skyclclet för sin gränser oc l1 speciellt 
på h å fronter , l\feclclllavct och v ie! Hhen. 

England kan ej på allvar· begära att Frankrike skall u ppoffra ett av 

skydclsmecllen för sitt olJeroe nd e, vilket medel tillhör cle p rivil eg ier so m 
nationer, vill'a v ilj a betyda något i världen, måste besitta, n äm li gen sin 
flo tta. 

N. :\I. R., jan. 18 1:JZ1. 

N. i\L R. av ovanstående eJatum s!, ri ver i huvuclsal' fö lj anclc : 
överenskommelsen i \Vas h in gton låter ännu vän La på sig. sina 

huvuddrag är el en v isserligen reclan bekant ocll m ed unelantag av nttgr" 
mindre andringar i sis ta ögo nbl icke t kommer (]en troli gen enelast aLt vat'<l 
en omformning av el en t ext, bill vilken man kom eHer öl-er·onskommelscn 
angftcncle ~1u ttsLL 

Enelast i ,frtl.ga om slagfa rtygen tJ·ckes man !lava k om mi t till någon 
begränsning av totalsiffr· orna för' tonnage. Vacl andra fartJ-g angår tJ·ch:a >< 
kont rahenterna hava förbehållit s ig full friil et att bygga så mänga fartyF 
el c ön ka. ur' aYväpningssy npunkt kan j u det ta anses otillfrcdsställancl c. 
men h är i E ngland anser man att vi h a mera att v inn a än a tt för lora p n 
detta förh ållancle, än om totaltonnaget för kr}ssarna bliv it bestämt. 

All a förhoppnin gar att u-b , t sfr1lgan sl,ull e komma a tt !ösas i Cannes. 
skingrades genom franska kalJ in c ttets avgång. 

England och För·enLa s ta terna kunna nu göra en del !Jesparingar 
genom in skränkningarna i fartygsiJygget , men det Lor·cle var·a tvivelal,ti gl 
om någo n av ,clessa makter därigenom förbclttrat 1s itt s trateg iska läge. 
Förenta s tatema äro num era till följd av s in avsaknad av slaglo·yssare 
ncll lät la kryssare samt lokala b ase r föl'l1inclracl e a tt utl'öra krigsoperatio
ner i Västra Stillallavet, m. a. o. Amer ika kommer lr äelanefter att var <~ 

passh-t i Ostasiens J-r i·st oria. 
Det är all s icke så sclker·t aLL detta förllå llamlc bliv it veclerlJö rligen 

uppmarksammat i Förenta SLa Lr l'l1 a ocll troli gen får man höra met'a clärom 
då överenskommelsen i anustningsfrågan ocll f ~Tmakts trak tate n angående 
SLilla havet framlägges inför ameril, anska senaten. 

H.esultatet för' Englands del b lir att eless sjömakt blir' jämnstl'illd med 
P ören ta Statemas. En gl-ancl 11 ar säl uncla u tf ört el e t rege ri ngspr·ograrn, som 
med am iralitetets g illancle antogs för· två år sedan. Ännu under.· några [tr 
k ommer J~ nglancl att !lava n gon överv-ikt i fråga om s lagfartygs tonnaf! l' 
ocl1 en sto r sådan i fräga om l{ryssare, men i någon uts träcknin g kom
penseras {]etta av a tt U. S. A. besitta 8 nya s lagskepp . I Stilla havet kotn-

• 
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m er E ngland i andra rummeL på gruncl av förbudet mot att upprätta nya 
])aser oclt vi lka skulle vara n öelväncl iga för att kunna häll a en s tor mo
.c]em flotta. I Japan kan man vara nöje! mec! res ultat et. Japan Ilar befrials 
fr· , n att anstränga sina ekonom iska resurset' över hövan och clcss relativa 
s t)Tl'a 11at' öl,ats oerhört . Västra Still a havet är i eless l1 and, det ll ae ingen 
meeltävlare därstädes ooh i Kin a kan cl ct göra som cle t lJellagm·. Nägon 
a mcrilmnsk flotta kan ej uppteäcl a in om räckl1åll frän Japans ku s t. 

En clel av elet japanska folket ät' clork ej n öjt. 

Le Temps, febr. "'- 1922. 

Den franska pressen for LsäLtee att kriti sera \VasllingtonaYtalct. Föesl 

oc!1 främst är clet naturli gtYis E nglancl , som mccl hjälp av Före n ta sta
t eena försöker l1 ålla Frankeikes f lo tta nere, men även Italien anses hava 
en dryg sl,ulcibörcla . 

Le 'l'cmps kastat' s in a blickat' 20 äe tiliiJaka i tiden. England had e 
(]å 68 slagsk ep p m cc! Frankeike som näst starl,aste makt, men längt bakom 
s ig och moll cmlast 26 fa rtJ-g. Däecfter k ommo Hyssland mccl 23 faet'yg. 
'l'y,skland med 19, Förenta s taterna med 16, Italien meel 12, Japan med 7 
oclr österrike-Ung.em m ecl 5. 

_·\r 19H innehade England ännu 1 :a platsen, men \\'.ill1elm elen II :es 
och 'l'irpitz unga eskaclear syn tes hotande denna ställnin g·. Engelska flot
tan räkn ade 32 clreaclnougllts, elen t yska 17, För·enta sta ternas 1-'o, Frank
rikes 12., Hy sslanels 7, Itali ens oc l1 J apans 6 varelera och Ös ter rikes 4. 

Dessa proportion er 11aYa b li vit totalt omkas tade genom kriget. '1'7\-ska 
högsjöflottan exi st erar ej längre, Englancl har ej vidare något a tt frukta 
av 'l'ysklancl. ~1,en i stället iför elen t}ska llar kommit elen amcr·ikanska 
flottan. 

l~nglaml såg sig ock,så nära att föl'lora sin suprema Li till sj ö ss, då 
-vicl rikskonferensen i Lonelon Dom in ions vägrade moel erl anclet cle nöcliga 
mecllen för flottan. Eng·!aml föeeclrog clå att unelerhandla med s ina rivaler. 

Förenta s tatema l1ava, trots h ela s in övervikt i fråga om materiella 
resL!l'ser, alclrig kunnat r·cela "Ut si n personalfräga. Vacl tjänae clet till att 
bygga 100-tals jagare om man ej kan bemanna clem ocJ1 om man ej kan 
kaffa tillräckLigt antal utbil clacle yrlccsmän till de rustade far tJ·gcn, All

männa opin ionen s1lg dess u tom elen säkras te garanti en för lu gnet i Stilla 
Oceanen i upplösningen av elen anglo-japanska alliansen. Japan samtyckte 
till att modifi era sina nybyggnaclce i enligilet med s in a pennin gresurscr. 
Resultatet blev att clc tre förnämsta signatärema av öYcrenskommelsen 
a ngåend e anskränkning av ru s tnin gama blevo ense om fö lj ande: 

E n g l a n el elelar !l erraväld ct ti l! sj ö ss mecl F ö r e n t a S t a t e r n a, 
men föebliver oinsluänkt härskand e i de euro,peiska farvattnen. 

.J a p a n eftersträvar ingen jämbördighet mccl Förenta staterna, m en 
·domin erar i Ytters ta ös tern, ty amerikanerna J'omma ej a tt befästa clc 
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orter, varifri'm Lle skul le lwva kunnat föra en farlig offensiv mot Jnpan . 
n~lmligcn Guam och Filippinerna. 

Det anglo-amcri.kansl;:a-japanska konsortiet domin erar alltså varklens 
förbi nclcLselecler ti Il sj ö ss. D~t el c franska ombmlcn an l llndc Li Il konfet·t·n
scn, vm· saken r eclan avgjorcl. D c franska sjömilitära exp cl'LPrna känllc e.i 
Lill det allmänna läget oc l1 lwdo inga medel till propagantl :l ;;amt for.·Lln1tl• • 
m ctl on förvånande okuonigl1eL om dr cliplomat i ska realiteterna, Yatl sollt 
i sjlllnt Ycrket borde lta\·a vat· iL en :;jillvklar rättigil et för Yllt'lcl ens anclt·a 
k ol on ialmakt, - att frL l1 ålla en fl oLta lika stark som Japans. Di't l>I<'\'<J 
rl c mäkLiga incli gn crad c. Oceanens II CITtH' anklagade f r ansmiinncn Hi1· im 
perialism. 

~ii kom u-bålsfrågan. f~ n gl an d fi'>r sökl e att fä bort drs~a farl\'f!'. 
deL enrla vapen, som om deL uLYC!'klas på wtenskapli g v ~i!.!· , :.kull e kunn :1 
!.!'Ö t'a slagsJ;: epp cn platsen stridig ocl1 tl:i r igenom komma alt oYetlet·s itg·li f','Pn 
dominera i cle europeiska farYalln en. 

En intensiv propaga nd a, ,;om <·j knnnat motat· ll etas frftn L•' rankt'ikt'' 
sida, har av England anY~1nts fö t· alL iiJlantl fiil'lil Rra u-biHRt'na otlus·1ig·a. 
ilJ lan el fruktansYilrcla. 

Episoden Cas tcx ih· en ulm it t·kt exponent p<"t mentalitelen inom c·n~·t·l 

ska s,jömilitilra krcba t·. 
lEleYidlag lJör Frankt•ikc ick e giYa ef ter. :\Ian kan vam med om all 

lwgr~ln sa sl agskeppstomJaget till 1'7:>,0011 i st. fi'> r 700,000 l .. ~nm Ft·ankrik <· 
horLir ,llaft enlig t programmet ft·an före kri ge t. l ·'eankrikc ltat· an:;\·a,·et 
fiit· elt ofanlligL koloni al t•ikc orll Il at· tlrL oaktnl act' eptct·at f ull ständ ig· lik
slälli g lJ et m ecl en mede lll aY~m al;L. Franl,rik o kan tUlrcm oL i cke under
Jianclla i fri\ga om u-ll fttar ucl1 Hitta fartyf','. 

1,,, Temps, f clJr. H 1!)22. 

Den r ng>· hka Ll c lcgaLiou cn undct· Balfour~ l edning l1at' firat en ,;t>>: ' 
Lriuml', Frankrike ltar clärcmul ,;kiil nlt \am missnöjt. Fran ska r egerin g<'!! 
ltrt l' J1 egätt allYar·Jiga mi ss lag orl1 !l essa misstag lta\'a uLn)"LLjaLs p<'t >'Il 
sJ ll, som en fransman aldt'i g· kunnat t llnka sig. 

Dc fmnska del egeraLir ll r (-lingn clL allYarligt f el, di\. LIP trodde atl 
England orll Fören ta ,.;[all'rna YOI'O oense . Tvärtom YOt'o Ll e:;~a llada li1n
dcr.· öYerens r cclan före k onfr t' t'nse n. Ol'lt i Ft·rrnl;,r il;,c:; verklisa i n trc·ti~' · 

hi.ö' ej att cle skulle Yat·a oense, LYät·Lom horlic cl c yara en~e . 

DeL Yat· Yidare ett f el aLL m an at lfranl;:rike forclt·ado elt stot'L antal 
slagfat·Lyg, som delta land ej skulle l1a l1afL t'åll att IJ)·gga. n el Yat' u\'!!1'
JIIIUYCltaget fel alt giya sin in pi\. alt diskutera u-lJatsfloLLoma, ty t on
rerensen i \\'asl1ington inn efaLLad e e.i alla Ji.lncler, som äga u-lJ i\Lsflotlor . 

Den franska delegationen b egi ck c LL stort fel genom aLt elen liH ~i:.: 

splittras just då ft ågorna böejacl e lJiiya komplic eeacl e. :\loL slu tet ""' 
~arrant ensam om aLL fi.irs\·ara Frankrikes f onlringar. 
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F IY[Jdepåfal'!yu. 

N. :\I. n., f ebr . i 1922. 
Tonnage t av flygdC [Jil.fa rL~·g IHU' fasts tällts som f öljer : 

Fören ta s La tema 

England 
. JJpan 
Fra~nkrike 

Itali en 

.. 133,000 L. 
....... 1:35,000 l. 

81,000 t . 

60.000 l. 
60,000 L. 

\'at·jo fartyg får c.i Yaea slörre iln om 27,000 t. oc11 fåt' ej li ava svå
rarr b es ty ckning än 20,, cm. kanon er. Pöt' kr:·ssare ocl1 öniga " ll,ii11p 
" lridsfartyg· • samt U-bålat· IJ aYa inga andra llcstiimmelser åslaclkommib 
i1n alt fartygens cl epl. , lwgränsas till högs t 10,000 t. oc l1 SYåras Le lJestyck
ning till llögs t 20., cm. kan oner. Det l o t·cl e ännu vm·a omöjligt att aYgöra 
om cl cssa r es Lt·ikti nnet· iiven gälla u-balar. Kågo t totaldeplac ement föt ' 
dessa f ar tyg l1ar ej l1 ell cr fasl~ l ällts. 

~{ l\I. n., febr . 8 :1922. 
Intet a Y dc farl~ g som slopa~. mr ombyggas till ö t·l ogs fal' L)·g. p, 

handel sfact )·g mil. i fredstid inga andra fi.irlJercclels cr gö t·as föt· aLt uncler-
llltla deras ombyggn arl till öl'logs f'ar·Lyg vicl kl'igsutlwoLt "än försti'trl;n ing 
av cläcken, så alt kanoner m ecl h ögst n cm. kaliller m å kunn a uppsliillas". 

Y., f ehr . 18. 
nPL anses ntmw t·a att IJ egl' itn~nin gen av slagf art)·g-ens tonnage lill 

35,000 t. oc lt clet svtu·a ar tilleriels kaliher lill '•0,, cm., vill;,en senare b e
gränsning Llr en nörlvämlig fiilj<l U\' elen fö!'sta, tillkommit P' inilialiY av 
Föt·enta Staterne1 på gnmll av n ö<lvämligllet E'n av aLL llCf!Tänsa slot· lek en 
på fal'Lygen, så atL dc kunn a anvilntla sl ussarna i Panamakanalen. Förenta 
staterna lwcle, som EitL inses, eL L slol't intresse av aLL fas l slil si ffran Lill 

3:-J,OOO t. 

N. i\1. R., f elJr. '22. 1fl22. 
l)pfaljco• :n' ot•dalydelsen i iin•t·ens konnuel sen . 
s l o p n i n g a t'. Dessa sk ol a piliJör·jas så att fart ygen ii ro oclugl ig:1 

lill kt•igsiJI'ttk inom en Lid av sex m i\.nadet· seelan traktaten tr~U t i kraft . 
el. v. s. kan oner, ammunition, sicl opan sa r och ano1·dningar för f lygplan 
skola clil. Yam borttagna. In om J8 manall et· efler c! eL traJ;:taLcn tt·ält i kraft 
skola fm·tygen vara fu ll sLLincligL s lopacle. 

~J n g e l s k a ,f l o t t a n l; om m er cHi t·erLer att Yat'Cl i MulllJat sk ick 
till äe 192:i, uneler villu·t tu· clc nya slng,_l,rppcn A oc h l3 Yänlas bliva filr
lli ga. Då cl o JcYe t·c r ats, pEtiJöt ·,j as slopningen av King Geoq~c V , A,iax. 
r:cnturion och 'fllumlercr (enligt scn;u·e llppgiftcr utilytt emoL l~r in ). :\1· 

19:'l1 mi\. tYenne Ial'tyg påbörjas oc ll clå cl essa JJliYit färdi g·IJ yggcla är 193'<, 
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s lopas clc fyra fartygen av Iro n Duke-klassen . År 1932 m, y tterli gare 
tYe nn e far t:·g påb örjas , år 1933 e tt oc l1 1934 tYå samt därefter varj e ftr 
t. o. m. 1939 ett a två fa rtyg uneler cle t a tt motsvarande antal fartyg slo
pas, allt efter som cle nybyggcla inträcla i tjänst . 

Dc a m c r i l' a n s k a nybyggnaclema r egleras efter samm a principer 
mecl iakLtaganclc av att full s täncl ig j ämvikt bör bilJellällas mell an clc bäcl a 
fl ottorn a. 

J a p a n må icke å ter bö rj a bygga slagfartyg fö rrän å t' 1931. Därefter 
L. o. m. år 1939 må Y ar j c år ett ny t t fa rtyg påbörj as. 

l? r a n k r i k c må påbörj a et t fa r tyg unel er Yartdera av , ren 192'7, 
1929, 1931, 1932 och 1933. 

I t a l i e n h a r fått samma meclgivancle so m Franlu·ik e. 

Fr ankrike och Itali en -haYa åt s ig resen erat r ä tten att använcla t ot al
tonnage t av slagfa r tyg så so m sjil!Ya finn a för gott, f örutse tt a tt varj p 
fartygs t onnage ej övers ti ger max imi siffran 35,000 t . :\1. a. o. clessa mak
t er JJes tämma s j ä l v a antalet fartyg. Då en av s igna tärmaktem lt ämn ar 
påbörj a e tt ersättningsfartyg ä t· elen skyldig att meclclela övri ga signat tirer 
d et nya fartyget s n amn , s tap e lsät tn ingsclatum, kon s truktion sel e p!. , längLI 
i V. L. , brecl cl och rljupgäenclc. ll ilremot finn es in ga sådana åli gganden 
be träffand e b cs t~yckning och pansar. 

De gr änser inom vilka o m b y g g n a el av r eclan färdi ga fartyg mit 
fö retagas är o äsen omsorg1sfu 11 t u ppclragna. Ombyggnad må omfa tta in
byggand e av bulge oc!t cläcksskyclcl emot luftlJomber, f örutsat t a tt ök
ningen av clepl. härigenom ej lw mm er a tt över s tiga 3,000 t. And ringar a1· 
s iclopansar, rupps tällning, anta l ell er kalib er av b estyckningen må icke 
u tföras utom av Frankrike ocl1 Itali en, 'som må ersätta nu varande svåra 
kanoner med -10 cm. Dessa länd er ko mm a näppeligen at t b egagna s ig aY 
denna tillä telse pä grund aY t cknirska svårighet er att föräncl l'a l)estyck
n ingen. 

Ett av Englands fart~yg, "Henown", mä änclrrus "så elen påböl'j aclc 
~lnclein gen - insättning av tj ockare pansar - må avslutas" . 

Någon b egrän sning av a n t a l e t fl~ gclepåfartyg finn es icke, föru t
sa t t att maximi·siffrorna fö r to ta ltonnag·e och per fat't~yg ej öve rsl,riclas. 
J~ nglancl må sålunda bygga h uru många fart~·g som h elst, förutsatt il.Ll 
dessas t otaltonnage ej ävenst iger 133,000 t. och att nu förefintli ga fart)); 
s lopas, clä dc n~ a fa rtygen blivit fä ecl iga. Artikel VIII inn eh åll et· : "alla 
1"1 ygclepäfartyg, som Yor o fä rdi ga eller uneler byggnad elen 12 nov. 1921. 

anses so m byggda på för sök ocl1 m, ersä ttas inom clc gr änser t otalsiffran 
a ng ive t', utan avseende på fartygens ålcler" . 

l\I il. n k an misstänka att clenn a orclalJ'clel.se är mycke t välk ommen f ör 
Förenta s ta temas sj ö militära my ndi gJ1 eter, så vida elen icke eent av in spi
rer a ts av clem, ty clet skulle h ava vaeit en tung böecla att bibehåll a Jupi tcr 
och Langle,y i Förenta s t aternas fl otta, enär intetelera av fartygen k an 
a nses Yara effektivt. 

• 
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Amer ikas aYsikter fil y tterli g are lJc!J sning i följ ande artikel (N :r IX). 
"" l~ tna t· aY s igna tärmaktem a må, föeutsatt att t ot altonn aget föe flygclepä
:fal'tyg ll äeigenom e j översk r ides, f~1reli gbygga h ögs t tY< fae tyg, Yardera 
m ed ett clepl. ej övcr stigancle 33,000 t. , so m nu ät'o und er JJyggnact ell er 
må Yar a r edan färdi gbyggci a o0l1 Yilka elj est ,skull e llaYa s lopats en!. 

art. II. " 
Kanoner av svårare kal ilJe t· än 20,,10 cm. få ick e upp st ä ll as på :flyg

clepåfartyg och llela flntalet pj äser pet fart~· g av grövre k alilJCt' än 1:! 

cm . må ej öYers tiga 10. Beg-ränsnin g il.V antalet pjäser med un eler 13 cm. 

kalilJc r eller luftkanoner finn es icke. 
TYå Stor!Jr itlanni en speciellt ])cröeancle b es tämm elser fin nas i aet. 

X\"II oc l1 X\"III. Ar t. X\"II fö reskriYer att i händelse at t en aY s ignatär

mak terna bli YC r invecklad i k eig, må clenna makt icke såso m öelogsfartyg 
använcla något å cless omräcle fö e en annan makt unel er byggnad varande 
C' ll rr ej lcwrerat ö r l ogsfart~yg . Häeav föl j er a tt En glancl ej längre kan i 
JJ ~1nd c l se av bellov för s tärka s in f Jo lla mcel fart)'g, som b es tä llts föt· en 
fr~tmmancle makts räl,ning oell sii. , so m vill flera tillfällen, bl. a. v ie! se
nas te krigs u tlJro t t , gj orcles. ,\r t. .\.VIII föt,IJj ud er ,si gna tärem a a tt bort
~k ~1 nka, sälja eller på anna t sätt öve r,äta något örlogsfa l"t yg till en utom
ståend e makt , så att cl et kan använd as som örlogsfartyg. Följ aktli gen är 
J~ ngl anli , så snart traktaten tt"äcl er i J;raft, aYst cLngt från a lt av)· ttra öl"logs
fa t'L ,·g t ill främmand e makter, Sc som gj or ts i ansenli g u ts träcknin g efter 

vapens li ll estånelels ingi't.cncl e. 
:\Ja:-;.imiclep lacementet, so m för nYa slagfa r tyg ej må överskei elil. 35,000 

t. , fl ygclepåfart:· g 27,000 t. oc-l1 f ör J;r~·ssare 10,000 t ., clct" ini et'as såsom 
Yarande " cl epl. på ·ett fa rtyg,- so m är fu llt färdigt, fullt bemanna t, klar! 
alt .,;a till s.iöss, med full a fön åd, full lJes tyckning och pansaret omb ord, 
provi·ant ocll färskvatten för b esä ttnin gen omlJorcl, men u tan b ränsle- oclt 

rese t" \"Yattenförräcl " . 

Le Temp s, mars 3 1922. 
Le Temps b edöm er r esulta tet av J;onferensen till at t Yara en t ill

remi g ÖYCJ'enskomme!se utan lJinclande intem ati oneJl ka raktär. 
F1·an:>ka flottan h ar lJliY it morali skt nedsatt , tro ts cle obestr idli ga 

tj äns ter el en gj ort ententen. Det ä t' emellertid föga t ro li g t att pansarflot
tan, äwn om man enats om en h ög t·e siffra, skull e llaYa k ommit a tt öYer

s ti ga 173,000 t . på grund al" fin ans iell il. sl,äl. 
Dc stora fartygen, vilka, tro ts alla förutsägelser om motsa tsen, över

lenlt kriget, komrna ·säk erlige n nu a tt fördröj as i sin utvecklin g. Före 
konferense n i \Vasllington såg de t ut, som om cleplacementen skulle bliYn 
allt s töne ocl1 stötTe, artill eri et av allt sv, rare kalilJt'ae. P roblemet med 
far tygsk ons truktioner är nu ·så go tt som h elt ocl1 11 1\.llet omk as ta t, t y elet 
gäll er nu -att på bästa möjliga sätt använda cle 33,000 t., som ko nfe rensen 

meclgivit so m maximiclcplacemen t per fart~·g. 
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Den fra,nska mar instaben 11<\l' nu fem å r på s ig fur alt s lmlcra ll c ll;t 
proble m . 

. \I ' .1\!27 får FI·ankrikc llöt·ja !rygga cle t fursta e t·sclLtnin gsfilt' L.' ·g·eL. 

In U Il li en tiden kunna. ::dl bå pa !'l a m cn te t o C'! t marinmini s le m funllrm P<~ 

ltunt man llör uttala ~ig angil.enclc a nYämlningen aY t o ta ltonn ao;e l för s laf!:

f:u·tyg·. Skallman nu lJygga :3 el ler'' dreaclnou g ttts oclt 2 slagl't')'Ssar e e tt er 

lJ)·om-·a cmtasL slag-ki·yssat·e e ll er s lutu g~n ej b~· gga nägra s tot·a fa l'L~ · g a l h., 

l~ L t sft Yikti g t b eslut kan ej faLLas uLa n att man satt sig Yill in i fi.irltii.l

lanclcna. lilan bör äYcn Cts ladk omm a en sal' som ltitLill s al ltid saknah i 

franska flottan, niimli gcn en crkcind ~trateg i sk princip ocll Yrtcn~k:tpliga 
mctollct·. 

Ft·ankrike llat' samtycU lill a lt nedsätta s ilt sla!tfartnr~lllnna~·,. 

'. len deL har samtidigt l'CSCt'Yentl sig Yall b eLrätf ar !älta ~· lt'ids.k.ra ft cr r,'c l; 

!t-baLat·. Dess stm tegi till sjöss d omi nc t·as a\· henne Yiktiga uppgifter, 

nLimli gcn att up prättlt iilla föt'IJ ind elsct'n fl mellan P arb, .i'\nrdaJ'I'ika oclt ko

lonict'na och a tt l1 å Hn. dc transocean iska fliriJintlubcmn (ippna. 

Den ny ss flYgångne rcgr rin gscltci't'n an,;[tg att Lii'L Yi.kLi gasl ' ' Yr\1' alt 

lt å lla lika s lor sjöst)Tka. ~orn Italien. l•'canl\l · ik e~ inLecs:;r·.n i illetlcliHl\'CL 

tYi nga deL att lt i\.lla s in pano:11·flotla il iir stclll cs med llas i Tottlntl ~amt 

ILHLa s Lt'icbk raflr r o~l1 u-hittar Lill ttlmin:,;Lon c lika sL,Tka som llalicn~. 

F ur tillfället innelJäc liiget i T o ulon inge n fara, Frankril;r, Italien orlt ~pa

nien äco YiLnnrr och syslt•at· . Mnn lwn cmellccli ll lcinka s i:-:· aLt rn r·nl cnt,, 

t ill sjuss sku lle l;unna komma. att aYslulas mellan ~nanien oclt ltalicn 

Ile franska esk adrarn a skullr i stL fall l;o mn u1 mellan. tcYennc L'lt!a 1• n<'l; 

lllockct ·a~ från Dal•earcma och d<' i la l i en~ka I1amnarna. 

'l'yskla nll l1 ar dessutom i \·rcsa ill cs - obekant aY Yilkcn an.lrtl nin :-: 

- cr ltå lliL till å tel se alt li il.lla H ~l:tg~k cpp it JO .OOO t. oell 8 Wtla l,t.,·ssat't' 

i1 G,OOO L. ocl1 slutligen l ta r i \\ 'as lt i ng ton lJcstämLs a l t lHm •lc lsl'nr l ;.u. ma 
lwstyr l; as m ed Jm n on c t· aY lt iil'·st J:i cm. k a lib er. . , 

Kilt• Lysk a m n lJ i.i rja a l t t'cmplacen'l s ina fi.ir<thlradf' [~<1 n sa t ·l'nt·L, · :-:· IJiit• 

tl et silkert mer! liiL ta kr:.;;sare nwtl l1iig fart. T)·~kland J;o mnw 1• s;~ l ;·drs i 

framLiden att kunnfl clisponet·a 15 liiLta, snabba fal'!yg oclt lt rla ~in ,-1tcr

lltJJ!Sländna llancl elsi'lotta f0 t• aLL fiira lwnllelskri!'!·. 

Ft·ankrike lJelluYCr sil.lcllrs ('ll flo tt a, be~Lii.e nLll' ;w cL L Lillt'iickli;..:-l antal 

kt ·Yssm·c oe lt u-Nitar , föt• aLL l;unna upplaga strid med T:·~kland ~ ltande l ~

föt·s Löt·a r r samt at t .samt idif!t kunna sl;iita ~pflning>'tjiin~lrn fiie eskadrarna 
i :\lcdc J.I laYet. 

o 
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V. :uemo:wct• m. m. 

v. Lnclmer, Felix. Have ts Demon. !i.Yentyr ur författat·cn~ !h·. 
Eskils tuna 1921. 

Dahlgren, Lotten. Gubl)en N~·Jen. Brev från en sYensk sjl.iman. 
Stockholm 1920. GåYa. 

Holmber!J, Emst. Knngl. ödogsmanna-Sällskapet 1T/1-1!J21. ~Iin

nesskrift me(\ anle(]nin g av Sällskapets 150-års jubileum i Kaelskrona den 
13 noYembcr 1921. Karlskrona 1921. 

Artiklar, brev, intervju er, n o tiser m. m. ur svenska tidningar, sam

lacle oc l1 orclnaclc av överste \Villl elm Hiclderstac\; en gåva av honom l'" 
Sällsl;apets 150-årsclag elen "/11 1921. 

Militärlitteraf.nt"fiit•enin!JCn '1871-ln:ll. En återblick. StocU1olm Hl21. 

Lindt·oth, Hjalmar. Namnforskningar blanc! Västkustens öar och ,;kiir. 
Stockholm Hl21. Gåva. 

• 
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Olån, Esk il. Sjörö \·arna pä i\lecle ll1avet ocl1 LeYanti ska Compagniet. 

Histori en om Swr igcs gaJnia ilanclel m ed Orienten . Göteborg 1921. 

VI. Arshöc\(ct• och redo!]öt•clser. 

Svenska ~Iaeinens Hulla 1921. Stocl, holm 1921. 

Kungl. Sjökrigsskolans Hull a Hl21. Stockholm 1!J21. Gåva. 

J(un!JI. 1\ommet•skollcnium. neclogörelse rörand e svenska fartygs sjö

olyckor. Stockholm 1921. Gäva. 
J(ung l. 1\ommerslwllcgium. Svenska Ilandelsflottans krigsförluster 

åren 1914-1920. Stock llolm 1921. Gåva. 

VII. T idsln·iftet•. 

T idskrift i SjöYiisendet. 
'l'idskrift för ~Iaskinister. 
Art i ller i-Tidskeift. 

Svensk Kustartilleri-Ticlskrif.L. 

Nautisk 'l'idskrift. 
T eknisk Ticlskrift . 
Svenska Furirförbundets 'l' iclnin g. 

Sven sk Lots- ocll Fyrti clning. 
Kungl. Krigsveten skaps-Akac\ emicns Hanc\lingar och 'J' idskrift. 

'l'iclskrift i ~Ii litär Hälsovil. rcl. 

J a ll ri)Ucil c\ er el rall tJo sen 'J'clegrap!J i e une\ 'l'eleph onie. 

'l'iclskrin for Sj0vwsen (norsk ). 
Tidskrift fot· SyjYwsen (clansk ) . 

'l'I JC 1aYal i\Iilitary n enll'< l. 
'l'l1e Scancl inJ.viJ.n Sl1ipping Gazette. 

La Revue Maritime . 
United States Naval Institute Procecc\ings. 

Hevista clcl Ejercito Y ':\farina. 'l'omo II 1917. Tomo III 1918. 'l'omo 

IV 1!l19. Gåva. 

VIII. l\1annsld•iptsamlinuen: 

GJ·llengranat, C . . \. Anteckningar i sYenska språket. Carlberg elen 

'! , 1801. Gåva. 

Ur kommenclöe Axel Acl lerspat't'es efterlämnade papper (1809-68). 
Gå\' a. 

Ur franska rullor gjorcla meritförteckningar rörand e svenska sjö

officerare i fransk krigstjänst 1778- 83. Gåva. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1922. 

Arti ll eri oc h ha lllh a pe n. 

::;kucl t·esu!Lale t' med det s1·ccr c Sll i!Jssk;y ls i de 
v igligstc kampc til syls uneler Yerelens-
krigen 

Slr atcu i och la ldi k. 

:-\laget Yed FalklanclsyJeene ........................ .... . 

Sj öln·iusl t isl01·ia. 

Ui c Scillacllt an der Doggcr])ank am 211 januar 
101~ ... . .......................... ............ ·············· 

ii~tcrrckll-Ungam als Secmacltt .............. . . . .. . 

Or·uansial i on odt huti!Jcl. 

::'ko le i s trategi, taktikk og oq.wnisasion 
. \ F i g h ting Leader for U1c Fleet ... . 

Fa r tyushcskt•inl in!Jar, s l<cppsby!J!JCI'i och 
fartyusmas ldnct·. 

OlJer kleine Kr·cuzer . .... ..... ..... . . . ... .. .... ........ . .. . 
:-;ki])st~· pcr efter krigen .......... . ...... .. ....... ... .. . . 
Torp eclotruslen ............... . ...... . .. .. .... ...... .. ... . . 

Na\'i!Jation. 

ltacliopcjling 

Luflsculin!J. 

Entwicklung une! Enclc des tl eubcl1cn ~lal'ine-
Lurtsc11ifi\yescn s ........ ................ ... ... .. ..... . 

Higid Airships in tlle Cn ited States Nay:· 

nättsväsende och förfatln inuar. 

E:inc neue britischc Seekricgsortlnung 

Diverse. 

Disiplin ........... . . .... ........... .. ... ...................... . 
'l'lle strateg} Department or tllC \\'Ur College 

IJ. T. f. S., sid. :H. 

D. 'l'. f. s., sic!. 2\l. 

l\I. R., sid. 113. 
l\I. H., sid. 178. 

N. 'l'. f. S., sill. !l:l. 
P. C. S. K I. , sid. :.iGI . 

,l. R ., sid. 1Q3. 
D. rr. 1'. s., sid. T l. 
D. T. f. s., sic!. 70. 

N. 'l'. L S., sic!. 71.. 

.\l. R., s ic!. 13G. 
P. U . S. N . I. , sid. :.il/. 

l\1. R., sid. 12:.>. 

N. •r. r. s., sid. /1\J. 

P. U. s. N. I. , sic!. 317. 

t 
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Använda förkortningar : 

A . ·r . = Art ill eritidskrift 
= 'l'idskrift for S0vresen (Dan sk). n. •r. f. s. 

. J . el. 'l' . T. 
J . R. s. I. 
IC. M. 

= Jall rbucll der drahtlosen Telegraphie und 'l'eleplwnifl . 
= J ournal of the RoJ'al United Service Institution. 
= Kommersiella Mecldelanden . 
= Svensk Kustartilleritidskrift. 

K v. A. H. ('l'.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
skrift). 

l\1. n. 
M. •r. 
N. M. R. 
N. T. 
N. 'l'. f. S. 

= l\Iurinc Rundschau. 
= Svensk Militär 'l'idskrift. 
= The naval and military record. 
= Nautisk tidskrift. 
= Norsk tidskrift for Sj0vresen. 

Handlingar 

P . U. S. N. I. 
n. A. 

= Procedings of the United States Naval Inslitu te . 
= Revue d'artillerie. 

n. M. 
S. A. 

S. G. 
s. L . ·r. 
"l'. l~. 

'l' . H. 
•r. M . 

'1'. 'l'. 
U. S. G. 
V. F. 
Y. 

= Hevue maritime. 
= Scientific American . 
= Scanclinavian Shipping Gazette. 
= Svensk Lots- och Fyrtidning. 
= Tidskrift i Fortifikationen . 
= 'l'idskrift i militär hälsovård. 
= Tidskrift för maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Vår Flotta. 
=Le Yacht. 

Tidskl-i/t i Sjöväsendet. 18 



Datum 

8/4-22 

15/4--22 

22/4-22 

29 /4-22 l ' 
l 

l 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarie-1 
nummer 

l 
3!90/19 

597/20 

1556/20 

1416/18 

5209/19 

538:!/19 

Uppfinningens art. 

U nclerva ttenslj uclavsäncla re. S i gnal-G esellsc lwft G. 
m. b. H ., Kiel. 

Apparat för framdrivning av fartyg. T. G. 'l'ulloclJ. I 
London. 

Förfaringssätt för framställ.ning av konstg',jor'rl clim-1· 
ma. A. V. J crnb erg, T!rlailolm. l 

De!i)art skepp. F . B. 'l' iesenllausen, Stockl1olm . i 
Anonlning för fjärrövcrför'ing av kompassn ieilens läP•' ( 

v icl gyroskopkompasser. G. A. Hossiter, Brool,-
1 

~n , A. F. S. l 

Anorrlning vid mottagningsapparater för unc!. cnal.- ~ 
t cnssignalering. A. U. Särnmark, Göte!Jor'g. 




