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Det brittiska Amiralitetet. 

(Fort:; . fr . lläft. 5, ~id. 2:l0. 

Audrlningar, arbetande under D. C. N. S. 

I. Naval Intellig e11ce Division. 

Insamlande aY sjömilitära underrättelser. Meddelande 

av elylika till den sjögående Flottan och alla sjömilitära eta 

hlissement. Upplysningar angående brittiska och utländska 

örlogsfartygs rörel ser (l\fovements Section). överinseendet 

över marinattacheer och censuren, ÖYerYakandet av utlännin

gar, pass, misstänkta personer, krigsfångar. Utfä rdandet av 

bestämmelser rörande hemliga böcker. 
För denna likasom för en del andra särskilt viktiga aY

delningar skall här äYen återgiYas g~illancle 

Detalj inslru klion. 

1. .Det åligger the N a val Inlellige ncc Di \Ii si on a tl insamla 

engelska och främmande underrättelser aY sjömilitärt intresse 

samt meddela desamma i lämplig form lill andra aYclelningar 

av Staben och Amiralitetsdepartementen åtföljda av anmärk

ningar och kritik samt, där så befinnes nöd\'ändigt, av för

slag Lill åtgärder med anledning aY desamma. Liknande 

meddela nden skall aY anlelningcn i.iYe n himnas till Högste Be

fälhavare, AYclelnings- och DiYisionschefer, Chefer å enkla 

fartyg samt befälha\·are för maritima baser. 
2. "The Director of Naval Inlelligence" äger att efler 

gottfinnande hänskjuta frågor a\' Marinpolitiskt in l resse (i n-

Ticlslcri(t -i Sj6vlisendet. J!) 
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clusiYe allmän, utlänL1sk och impcrial politik), vanned han 

genom sitt arbete kommit i kontakt, lill andra avdelningar. 
Alla papper, som föranleda förslag till åtg~irder skola över
lämnas för yttrande till "the Dircctor of Plans" för atl 

ernå överensstämmelse mellan den poli.iik, som föreslås aY 
the Intelligence Division med rlen som av strateg,i.ska slciil 
kräves, eller varpå k rigsplanerna baseras. I fråga om sädann 
telegram av politisk innebörd clc., som mottagas i N. I. D., 
må befinnas lämpligt alL D. I'·L I. avgiver förslag till åtgärder 

direkt till "the Dircctor ol' Plans". 
3. D. N. I. skall stå i nä r a kontakt med "L h e Directoi' 

of Operations Division" (D. O. D .) rörande sådana ifråga
satta förflyt tninga r av brittiska sjöstridskrafter, som kunn:1 

ha' inflytande på förhållandel till främmande makter, lika
som i fråga om förhållanden lill utländska makter , vilka 

kunna influera ifrågasatta förflyttningar av bri tti ska sjö

stridskrafter. 
4. H an skall övervaka organisationen av det briltiska 

undcnättelseväsendct över hela världen och är ansvarig för 
uppgörandet och utfärdandet av instruktioner och publika

tioner på detta område. 
5. Han övervakar Marinattacheernas arbete, korrespon

derar direkt m ed dem och handlägger deras rapporter., 
6. Han äger ock befogenhet att direkt korrespondera 

med: Home, Foreign, \Va r, Air, Colonial och Ind ia Offices, 

Navala konsuler utomlands och, i mån av behov m ed lokala 

myndigheter. 
7. Han är ansvarig för alla former av specielt underrät

telseväsen och skall förbereda och hålla organisationen beredd 
att vid krigsutbrott omedelbart kunna fungera, för vilket än
damål han skall hålla den erforderliga kärnan till vid sådant 
tillfälle erforderlig stab. 

8. Han skall syssla med och vara rådgivande myndighet 
beträffande a lla frågor, som röra maritim. censur, inbegripet 
sådana pressartiklar, som äro underkastade godkännande, 
innan de få publiceras, tillstånd för pressens r,epresentanter 
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nti bcsöl;a örlogsfartyg och Flottans etaiblissement samt allt 
pressens bclumdlande a-v sjömilitära frågor. 

9. Om det sjömilitära därav beröres, behandlar h an, eller 
är rådgiYande my1ichghet heträft'ancle följande, som uneler krig 
ä r underkaslat särskild lag (The Defence of the Rcalm Act): 
Utlänningar, pass, lejdebrev, misstänkta personer, krigs

fångar. 
JO. Han är ans\arig ('ör följande rörande hemliga och 

andra tjänsteböcker: 

a) Klassificering a\' för Flottan tryckta böcker, varvid 
ti ll ses att "C. B." ( Confiden tia! Book) serier endast skola 
omfatta hemliga och förtroliga saker. 

b) Råd till utgivare av höcker i f råga om vad som bör 
r äknas som hemligt eller ej, så att i olika ämnen hemliga 
och icke hemliga detaljer särskil j as och införas i olika bok
delar ; att icke samma sak införes i båda bokdela rna, och att 
antalet hcmiiga böcker i möjligaste mån nedbringas . 

c) Råd beträ!Iandc omldassificering av böcker, så snart 
skäl för hemlighållande ej längre föreligger. 

d) Best,ämmande angående utarbet a ndet av h emliga böc
ker, avsedda för sjögående fa rtyg, fartyg i reser v och mari
tima etablissement efter den utgivande m yndighetens hörande 

och i avsikt att begränsa böckerna s antal tiJl vad som för 
tillfället är oundgängligen nödvä ndigt. 

e) Bestämma nde a ngående u tdelandet av hemliga böcker 
(med undantag för chifler). 

f) Bestämmande, i samråd med den avdelning eller det 
departement, som utgiver en bok av uppl agans storlek med 

hänsyn till den tid som beräknas förflyta, innan boken b e
höver omarbetas, dess grad av hemlighet och stufbarhet samt 
produk tionskostnaden. 

11. För att sätta D. N. I. i ti llfälle att utföra de plikter, 
som åligga honom enligt punkt 10 b), e) och f) skola avdel
nings- och departementschefer, innan nya böcker förberedas 
eller g,amla revideras, beordra dem, som äro ansvariga för 
utanbetandet, att konferera med D. N . I., dels för att delgiva 
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honom skälen till alt böckerna skol a Yara hem li ga eller för
troliga, dels för att, i avsikt att förhindra att samma saker 
behand las i fl era böcker, giva honom precisa uppgifter an
gående böckernas inneh åll, och slutligen för att biträda ho
nom i fr åga om vad som ovan nämnes i p t. 10 b ) . Innan 
förslag angående utarbetandet av nya eller r eviderand e aY 
gamla böcker föreläggas "the Board", skola de ssa förslag de l
givas D. N. I. 

12. D. N. I. har överinseende t över Amiralitete ts stabs
bibliotek. 

13. Han kommenderar en o!Iiccr att för es tå och h ar 
själv överinseendet öv,er "the Movements Section". 

En officer från "the Operations Division" samt sluivare 
från " the Intelligence Division" och den militära gr enen a\' 
"the P~ermanent Secretary's" Department arbeta i denna sek
tion. 

Det åligger " the Movements Section" alt h ålla reda på 
och h ålla vederbörande inom Amiralitetet underkunniga om 
förflyttningar av brittiska och främmande örlogsfartyg sam t 
tillhandahålla Generalpostdirektören F lottans fartygs post
adresser. Krigsfartygs förläggning skola även åte rgivas på 
väggkartor. 

II. Plans Division. 

Denna avdelnin g ularbetar allmänna r egler för sjökrig
fö ring i den mån de beröra politik och strategi. P laner i stort 
för framtida krig. Fördelning av materiel till olika fartygs
typer och fartyg. Planer för F iollans krigsövningar. stra
tegiskt sama rbete med Armen och FlygväsendeL Plan s Di
vision skall hållas fullsUindigt fri från a llt exeku tivt- och 
rutin arbete. 

III. T raining and S laf{ Duiies Divis ion. 

Denna avdelning u ta rbetar organisa tioncrna av staberna 
i land och ombord. Formen för samarbetet mellan Marins ta
ben och andra Amirali te tets departement. Fö rsktg å kom-

,, 
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menderinga r av oJTicerare till Stabstj än st. stabskurser och 
kurser för åld r e ofTicer are. Ledande principer i fråga om an
tagning och utbildning av oft'icerare och manskap. 

Försl ag till utbildningens planmässiga och följdriktiga 
ordnande. Sammandrag av för edrag och småskrifter rörande 
strategiska principer och utbildning för stabstjänst . Sam
m anstä llnin g av a lla övningsföreskriftcr. Historiska mono
grafier. 

IV. Operations Division. 

Denn a avclclni ng sysslar med: 
Operationer, förfl yttningar och förd elning av Flottan, ut

arbe t•anclc a\' order h ä rutinnan och utfärdande av dylika or
der i dc fall, där de ej sändas breYledes. Utarbetande av de
taljerad e operationsplaner. Behandlande av rapporter från 
styrk ebefälhavarc .och fartygschefer. Avdelningen sl\!all h å lla 
"Movemenls Section" underr~ättad om fördelningen och för
flyttningar av britti ska sjöstridskrafter, utom be träffande så
dana, som lyda und er "the Lo ca l Defence Division". 

V. Local Defence Division. 

Denna awlelning 1sysslar med: 
F ör svare t av hamnar och baser. Patrull- och minsvep

ningsstyrkor (inclusive härfö.r av·sedda fiskebåtsflottilj er). 
Ordnand et av samarbetet med Krigs-, Luft- och andra Mi
nisterier i försvars frågor. (Chefen för "Local Defence Divi
sion" är m edlem av "the Home Ports Defence Committee" och 
" th e 0Yerseas Dcfence Commitlee"). Föreskrifter för till- . 
t räd e till befästa hamnar. ~:Iinvarningar. Avdelningen skall 
håHa "Movement s Sec tion" underrättad om fördelningen och 
fö rflyttningar av lokala sjöstyrkor. 

VI. Trade Division . 

The Trade Di,,ision utgör Amrialitetets förbindelselänk 
med handelsflottan och de ekonomiska r egeringsdeparte
menten. 
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Den sysslar med försyaret ay den brittiska sjöhandeln 

vilket innefaltar: konYojering, planer fiir missledande av e1; 

eventuell fiende i fråga om sjöhandelns v~igar samt uppgii

rande av router och krigsföreskrifter för handelsflottan. C"n

derri:itlelser i fråga om hri!iisk sjöfart. BeYäpning för för

svarsändamål av brittiska handelsfartyg sm11 t dessas för~e

ende med personal och dennas träning för ändamålet. 

Anfall p[t främmande sjöfart, Yilkcl innefattar: 

Blockad, kontrabanclsfr~tgor samt kontroll av den fient

liga och neutrala sj öhandc!n. Frågor rörande u tri kcspol i t iL 

internationell räU och internationell a fördrag i den 111 [111 de 

heröra det OYanståendc. Priser och prisrii.ltsfrågor. 

Avdelninuar, arbetande under A. C. s. S. 

VII. Gunncry Divis ion. 

Denna a \'delning syssla r med: 

Grunder fö r artillerislisk och kemisk krigfiir inr•. Sam

man föring och standardisering aY metoder för an vän~and e av 

vapnen fö r dyli k k r igföring. Den är rådgivan de lll"ndi ahet i 
f o J b 

r a g1a om mate riel h ärfö r, i de n mån d et berör taktik och 

ta l~ti sk~ h:h o' :· Den ver ks tä ller gran skni ng av r apporter öwr 

arbllen skjut m ngar och utfärda r r å d angåen de dyl ika ömin

gar ~. anor dnm:de. Den ula rhe la r fö reskrifter för fl ygvapnets 

mwandande fö r a r till eriä nda m ål och giw r anYi sn ingar rö 

r ande m å ltyp er och byggand e av m å l. 

Deta lj instrnktion. 

J. Avd elningschefen fö r " th e Gu n nary DiYi s ion" (D. of 

G. D. ) ä r rådgiva n de m yndigh e t i frågu 0111 

a ) a rtill eri skjutningar och a rtill eriexerci s; 

b ) användande l av gas och rök i krigföring samt m ol-

dm g mot sådana stridsm ed els am·änclande · ' 

c ) fö r eskrifter för und ervisningen i ö vi~ingse tahl issem en
l en i bruket a y riik-, ga s- oc h antigasappa rater. Ha n är 
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a n sYar ig för att .i\Iarinstal!en hålles underkunnig om fram· 

stegen och elen allmänna utvecklingen inom F iollan på det 

ar ti ll eristiska och den ],emiska krigföringens område samt 

om metoderna för ::utilleriskj u lövningar och ÖYningar i ke

misk krigföring t i Il sjöss. 

2. Han ~1r rådgiYandc myndighel i fråga om: 

a) konstruktion av artilleripjäser; 

h) anLal och fördelning av artillcripj~iser, allt efter tak

ti sk a beh ovet; 
c) den tekniska utyeeklingens och nya uppfinningars in

fly t ande på artillerifrågan; 

el ) flygvapne ts mwändande i artileriets tjänst. 

3. Han gr anskar .al la till Amiraliletel från Högs te Be

fälhavare och andra högre befälhaYare ÖYerElmnadc rapporte r 

över sk j u tövningar saml föreslår dc å tgärder, vartill dessa 

föranl eda: 
a) i avsik t atl kont ro ll era dc li nje r . eflc r vilka ol ika be

fälhava r e a r be ta; 

h ) för att h å ll a va rj e b efä lhava re m t niveau m ed a ndra s 

fram s teg; 
c) för atl faslslä lla dc skj u tmetodcr, som skol a användas. 

4. Han ~i r ansvari g fö r sanu n an s läHa n dc t av de fö rslag 

materia lfrågor , som in k omm a frå n olika befälhavare sam

tidigt och i samband m ed dera s rapport er över skjutövnin gar 

och skall m ed anledning av desamm a a vgiva förslag i fr åga 

om övn inga rna s b edrivan d e, inna n d essa fr ågor unelerställas 

Yederbörandc unele r " the Controller " lydand e departem ent. 

5. Han upp gör sammandrag över Flottans skjutövnin

gar och r evid erar Yid behov skjilltr egl erna och andra dylika 

handböcker samt ä r ansvarig för a tt d essa innehå lla alla or

der, som äro av sedela att göra skjulövningarna så effektiva 

och givande som m öjligt, samt alla d e erfarenhe lsrön, som 

wm'nits såväl und er krigs- som fredsskjutningar. 

Anm. An svaret för framsteg och utveckling i skjulfrå 

gor inom den sjögående Flottan Yila r helt och h å lle t p å r esp. 

Högste Befälhavare. 
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G. Jämlc "the Dircctor of Training and Starr· Dutics" 

är han rådgivande myndighet i fråga om Flottans artilleri-· 

bestyckning och arlilleriöYningarnas bedrivande, och skall till 

A. C. N. S. inlämna förslagsprogram ,för de tekniska ÖYnin
gm·nas bedrivande. 

7. Han skall till A. C. N. S. ingiva förslag.sprogram i 

bruket av skjutvapen, rök och gas vid skolor i land samt 
för skydel emot fienlliga dylika vapen. 

8. I fråga om punkterna G och 7 skall han samarJJeta 

med "the Director of Naval Ordnance", som inför 2 :a sjölor

den är ansvarig för personalkommenderingarna m. m. sam t 

för övningarna i den mån de beröra materielens hållande i 

gott stånd, ävensom för övning i dykning, och som är "the 
Controllers" rådgivare i materielfrågor. 

Anm. The D. of G. D. står för frågor om vapnens bt'uk, 

under det att D. N. O. har att göra med deras iordningsstäl

lande för bruk. Dessa deras respektive handlingsområden, 

mötas i "drillen", som kräves som förberedelse föi· vapnens 

slutliga bruk. "Drillen" har det dubbla ändamålet att pro

ducera bästa möjliga r·esultat av vapnet och att förhindra sika

dor och olyckor på grund av dåligt handhavande, och är så

hmda gemensamt arbetsfält för "the D. of G. D." och "the 

D. N. 0 .", som dela ansvaret för densamma. 

Under det att ·sålund a samarbete mellan "the D. of G. D." 

och "lhe D. N. 0." i allmänh et är nödvändigt, är så alldeles 
särskilt fallet på "drillens." om råde. 

9. Han föreslår lämpliga artillerimålstyper för Flottan 

och det lämpliga sammansättandel av små mål till stora. 

Konstruerandet, reparation och tillhandahållandet av mål å lig
ger "the Controllers" departement. 

10. Han skall alltid .stå i nåra kontakt med "the Direc

Lor of Torpedo Division" i fråga om förslag till användande 

av nya vapen, och med "the Director of Plans" i fråga om 

den strategiska sidan av till honom hänskjutna frågor. 

11. Det står honom fritt att direkt korrespondera med 

cheferna för skjutskolor i alla frågor, som beröra övningar 

med sådana vapen, -som ligga inom hans sfär. 
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The Torpeda Division. 

Denna awlelning sysslar med: 

Torped-, min-, kontramin- och anti -undervattensbåts

luigföring. Sammanföring och standardisering av metoder 

för användande av för sådan krigföring erforderliga vapen 

samt träning i dessa vapens användande. Rådgivande myn

dighet i fråga om erforderlig materiel på detta område i den 

mån det berör taktik och takti-ska behov. Granskning av 

rapporter över torped-, min- och kontraminövningar samt råd 

angående elylika övningars anordnande. Flygvapnets använ

dande vid torped-, min-, konlramin- och antiundervattens

båtsförelag. Rådgivande myndighet i fråga om det taktiska 

beho,'et av kustmotorhålar, aYlägset stationNacle kontrollbå

tar och torpedplan. 

Detalj inslru kli on. 

l. "The Director of Torpeclo Division (D. of T. D.) är 

rådgivande myndigh et i fråga om: 

a) Det praktiska anvåndandet av och exercis m ed tor

peder, minor, kontraminvapen, antiundervattensbåtsvapen och 

metoder för krigföring med dylika vapen; 

b) föresk rifter för unelervisningen i torped-, min- och 

antiund ervattensbåtskolorna i fråga om övning i vapnens 

bruk ; 
c) det taktiska behoV'Ct av kustmotorbåtar, kontrollbåtar 

och torpedplan. Han skall hålla Marinstaben au niveau m~l 

framsteg en och den allmänna u t vecklingen inom Flottan i 

bruket av dessa vapen samt med exercismetoderna till sjöss 

fråga om desamma. 
2. Han är rådgivande myndighet i fråga om: 
a) torped-, min-, kontramin- och antiundervattcnsbålpo

litik, såväl ofl'ensiv som defensiv, i vad den rör u p p finninga r; 

b) kvantitet och fördelning av hithörande materiel, så

vitt det berör taktiska behov; 
c) elen tekniska utvecklingens och nya uppfinningars in

verkan på denna politik; 
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el) !uftYapnets sanwer],an med torped-, min-, kontramin
och anliunderYrrttensbåtsYapnen. 

Anm. Som Teknisk rådgivare i fråga om torped-, min
och antiundenattcnsh:l lmatcriel tjänstgör "the Direclor ol 
Torpedoes and 1\Iining". 

3. Han granskar alla till Amiralilelet från Högste Be
fälhavare och andra högre hefälhayarc överlämnade rappor
ler rörande övningar med torpeder, minor och anti undenat
tcnshålmalcricl samt föreslår dc tl1giirdcr, vartill d essa föran
leda i fråga om: 

a) lcontroll av dc linjer, efter Yilka nämnda hefälhaYare 
m·hela och sammanförandel av resultaten av deras ar hete; 

b) Yarje befälh:wares hållande au ni\'eau med a n dras 
framsteg; 

c) faslslällandcl ay dc sk jut- och andra metoder, som 
skola atwändas. 

-±. I materielfrågor, som uppkomma på grund av Ö\'
ningsrapporterna, skall han sammanställa förslagen från d'-' 
olika bcfälhavarne och y lira sig om dem från praktisk och 
övningssynpunkt, inn a n de underställas " the Controller's" 
departement. 

5. Han gör sammandrag av protokollen ÖYcr Flottan s 
torped-, min- och antiundcn ''a ttensbåtövningar, förbereder den 
periodiska revideringe n av "Regulation for Praclice Running" 
och övriga handböcker på hans områ de. Han ansvarar för 
att dessa innehålla alla sådana allmänna order för övningar· 
nas bedrivande, som äro nödväneliga för uppnående och bibe
hållande av efl"eklivil e t samt alla hirdomar fr ån kriget och 
från fredsövningar. 

Anm. Ansvaret för framsteg och utveclding å torp ed-, 
min- och an tiundervallensbålför snrets område å den sjögå
ende Flottan vilar helt å resp. Högste Befälhavare. 

6. Jämte "the Director of Training and Stafl" Dutics", 
som är rådgivande i fråga om allmän politik och principerna 
för övningarnas bedrivande, är han inför "A. C. N. S." an
svarig för formuleramlet av behoven i fr åg'a om övningar med 
torpeder, minor och an t i undena l tensbåtma teriel. 
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7. Han är A. C. 1\J . S . unsvariga rådgivare i fråga om o!ti
ccrarcs och manskaps övning i bruket av torpeder, 1ninor, 
kontraminerings- och anliunderYattcnshåtmateriel enligt be
stämmelserna i resp. exercisreglement en och cnligl den sjö-
oåendc Flottans krav. 
o 8. I fråga om punkterna () och 7 skall han stå i livlig 
kontald med "The Di rector of Torpc.llocs and :\Ii ni ng" och 
"the Di rcctor of Sign al DiYision" vilka till "the Scconcl Se8 
Lord" och "the Controller" inlämna förslag i fråga om lJehoY 
av personal och materiel, och Yill{a äro rf1clgivandc i fr{tgn 
om den del aY övningarna, som berör malerielens undcrhåil 
och hållande i stridhart skick. 

9. Han sl<all stå i ständig lwnlakt med "th e Director c[ 
Gunnerv DiYision" i f råga om förslag till anY~inclande a\" nya 
vap en ~ch m ed "the Director of Pla ns" i alla frågor av strate-
gisk arl. 

]0. Han skall s lå i direkt kommunikation med Cheferna 
för torped-, min- och antiundervatlenbåtskolorna i alla fr å
gor, som röra övning i vapnens bruk. 

'J'ac tical Scclion . 
T . S. bilräder A. C. N. S. vid behandiandet av t aktiska 

problem och härmed förbunden signalering och vid utm·bc
tandel av slridsinstruktioncr. ÄYens:'t vid sammanförandet 
av taktiska skri f ter och fö redrag. 

Air Seclion·. 

A. S. biträder A. C. N. S. vid 'behandlande t av l u ftför
svarsfrågor, som hava samband m ed s j ökri~föring samt m ed 
sammanförandel av alla luftförsvarsfrågor som b ehandlas av 
Marinstaben. Scktionen skull länma alla de upplysningar rö
rande luftförsvarsfrågor, som infordras av någon av Stabens 
avdelningar. 

Då kriget bröt .ut, fanns i England ingen verklig Marin
stab, krigsmurinstab. Man fick i hast provisoriskt ordna en 
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rlylik, Yars bristfälligheter emellertid snart nog gjorde sig 
gällande, varför uppbyggandet av den stab, som här skildrats, 
påbörjades. Upphovsmannen eller åtminstone elen drivande 
kraften härvidlag tord e hava varit Högste Befälhavaren och 
sedermera l: st e Sjölorden, amiral J ellicoe. Sedan hans orga
nisation genomförts, hava emellertid åtskilliga förändringar 
vidtagits, innan man kom till den nuvarande staben. 

Otvivelaktigt torde vara, att denna är en verklig krigs
stab, där ingen kugge i maskineriet saknas. Den är emeller
tid en ofanlhg stor och dyrbar och kanske något tungrodd 
apparat, som givclvis kräver en oerhört .stor personal. A 
andra sidan synes det som om man i England lyckats kom
ma ifrån vårt kommi ltesystem. Där utarbetas inom Amira
litetet sådana förslag, instruktions- och läroböcker m. m., för 
Yilkas tillkomst vi använda ett otal ganska dyrbara kom
mitteer. stabspersonalfrågan torde vara en av stötestenarne. 
Till belysande härav ber jag få anföra ett utdrag ur en i the 
:\Iornling Post den 31 augusti 1921 införd kritik över den 
engelska utbildningen för stabstjänst, förutskickande, att 
denna kritik rör sig om utbildningen för all stabstjänst, ej 
endast den i Marinstaben. 

Författaren skriver bl. a.: 
"De som följ t utvecklingen av vår utbildning för stabs

tjänst efter införandet av del nya systemet börja få klart för 
sig, att framstegen icke på långt när motsvara, vad man från 
början tänkt sig. Härvidlag måste dock framhållas, att sagda 
förhå llande icke beror på arten av den undervisning, som 
meddelas i the Naval Staff College eller på därvarande lära
res arbete under den begränsade tid, som m edgives för utbil
dande av eleverna till stabsofliccrare. Det beror helt och hållet 
på de beskärningar so-m, tydligen av finansiella skäl, gjorts 
av det ursprungliga schemat, vilket avsåg att för minsta möj
liga kostnad skafia ett tillräckligt antal skickliga och fullt 
modernt utbildande stabsofficerare. 

Scdan the Naval Stafi' College år 1919 först tillkom såsom 
någonting mer eller mindre temporärt, utan att förut i Flot-
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tans historia hava haft något motstycke, och förlagts till the 
N av al College i Green·wich, och intill j u ni år 1920, kvalifice
rande sig därstädes l G officerare för stabstjänst. 

I några små uttalanden rörande marinpolitik, publice
rade i samband m ed Flottbudgeten 1920- 1921 meddelades, 
att man avsåge att utbilda minst 40 stabsofficerare per år, så 
att man efter 10 år skulle hava 400 officerare utbildade, och 
tillades att för möjliggörandet av detta erfordrades en he
tydlig utölming av the StaiT College. Det meddelades, att 
denna fråga ägnades den noggrannaste uppmärksamh et, och 
att man hade förhoppning om, att beslut härutinnan i så god 
tid skulle fattas, att 1921 års Slabskurs skulle bli aY de 
nämnda dimensionerna. 

l\'ya ullalanden i denna fråga åtföljde årets buclgetsför
slag, vari meddelad~s, att 31 ofl'icerare und ergingo utbildning 
i stabstjänst vid H.. N. College, Greenwich, det största antal, 
som eta'blissementets mö j lighcter mcdgåvo. Den nya kurs, 
som börjar nästa månad, omfattar 30 officerare. Man bör 
lägga märke till, att detta a ntal elever med '/, unelersliger det 
ursprungligen för eslagna, iiYensom all the Naval stall College 
sorte rar under the i\ayal College i GrccmYich. 

Th e Naval Staf{ College's ställning. 

1921--HJ22 års meddelanden rörande marinpolitiken in
nehöllo vidare, aU the Naval Staff College skall hålla kon
takt m ed the ~Iilitary Stafl' College för att Sjö- och Arme
ofl'icerare under utbildning skola hliYa i tillfälle utbyta tankar 
och i viss mån bliva ulbilclade efter gemensamt system, så 
att vardera tjänstegruppen skall få klart för sig den andras 
behov. Tanken är otvivelaktigt mycket sund, men det sätt, 
på vilket den skulle i praktiken omsättas, antyddes endast 
mycket vagt. Den ursprungliga avsikten var, atl the Naval 
och the :Military Staii Collcge's skulle ordnas efter samma 
g1~tmcl er (det enda möjliga för att nå det uppsatta målet ). 
Men detta tyckes alldeles hava blivit skrinlagt, ehuru the 
First Lord of Admiralty sisllidne ~Iaj medgav att the Naval 
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Stafl' College, yarhn i fråga om storlek, förläggning eller 

kurser nas omfattning utvecklats enligt önskan. Han 11ttryektL' 

emc!Icrlicl den förhoppningen, alt denna fr[q~a inom korl 

skulle ti ll fredsställa;~,~': ordna~;. 

Så står saken än i dag. Fromma önskningar, m~n ingen 

skönjbar hand ling. Huru allvarligt delta ~[r framtr~ider i 

synnerhet, om man tager i hetraktande den risk sjöförsvaret 

härigenom löper. På förstklassigt stabsarhele och försUd as

sig utbi ldning härför h~ingcr elen efieklivitet, som Amiraliletel 

räknar med . Dc penningar, som u tgivas för åstadkommandel 

av en god s tab, är en god pcnningeplaccring. :".Ien det fi nns 

sannerligen än i dag dc, som är o blinda nog all förkla ra, att 

när F lottan hittills rett sig så Lr a ulan någon stab, så kunna 

de ej förslå, varför en sådan nu skulle vara erforderlig. 

Detta iir tro ligen också Skatlkammarcsynpunkten. l\Ien de 

som hysa en så egenclomlig åsikt, måsle lida även av dövhet, 

eljes sknlle de givetvis hava hör t <l e s tönanden, knak n ingar 

cch and ra missl jud, med vilka de l m arin a maskineriet - i 

saknarl av en välträn ad stalJs o l j esmörj ni ng - a r heta dc under 

det stor a vä r ldskrige L 

S tabslmrsens längd. 

Slutligcn har m a n fr ågan om stabskursen s längd, som 

f. 11. uppgå r till endast 12 månader, eller halva den tid, som 

användes vid the Military Sta tr Coll ege . I stället för att, som 

a nständigtvi s kunde fordras, kursens längel skulle bero p å det 

m å tt av lärdom, som anses böra bibringas eleverna, har man 

un der mn:arande omständigheter måst göra den beroende på 

till gängligt utrymme och behovet av stabsofTicerare ombord 

och i de sjömilitära ctablissementen. Lokalutrymmet är f. n. 

begränsat till ett halft dussin rum i the Naval College, Green

Yvich, och vi veta, att målet är att p å 10 år utbilda 400 offi

cerare. Detta är, som ovan visats, omöjligt, även om kursens 

längd reduceras i betänkligaste grad. De, som äro i tillfälle 

att så göra, skola finna det av ett visst intresse, att jämföra 
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kurserna i the :·.;' ayal SiafT College med dem i the :\Iililary 

Slaf1' College. 
I dc sjömi litära kurserna arhelas med en frul<lansYärd 

in tensitet, men intensivt uppfostringsarbete giYcr icl<c tid till 

ett sunt sm~iltande aY det inlärda. I arnH~kurserna däremot, 

går man långsamt och systematiskt fram och giver el everna 

god tid för reflektioner och diskussion, vilket i sin tur leder 

till , att dc kunna bi lda sig sunda allmängiltiga grundregler. 

På grund av dc held agliga bristerna i gångna dagars sjö·· 

m ilitära utbildning, måste vidare mycket förberedande arbete 

u tfö ras i the ~aval SlafT Colll'se, vilket icke är erforderligt 

enligt Arm6systcmct. Enligt det ta s.tu deras sådana ämnen 

som militär historia, strategi och taktik redan u ncicr kadett

tiden, och Yiss kunskap härutinnan är ett Yillkor för beford

ran. Vidare u nde rkastas aspiranterna till Armens högskola 

p rövning och unal. Alit delta eggar t ill förbe r edande stu

di er , något som hittills icke rön t någon uppmuntran inom 

Flottan. Om önskvärdh eten ay a lt ·base ra iilllrädct till de 

sjöm ilitära k urserna på tävlan kan yara omdisp utabel, så är 

däremot ' 'isst, att något slags exam inering är önskvärd , t ill 

uppm u ntrande av förberedande studie r." 

S lutord . 

Jag varken kan eller vill uttala mig om, huruvida vår 

Marinstab motsvarar kraven på en krigsstab eller ej ; icke 

heller om beh ovet av en omorganisation av vår över styrelse 

och i vad r iktning en sådan bord e gå . Naturligen hava vi 

inga möjligheter, ell er skulle det kanske ens passa oss, att 

kopiera elen brittiska orga ni sa tionen, men m å hända kan dock 

ett granslwnde av densamma giva en del uppslag, värda att 

taga vara på . I sådan förhoppning har jag lämnat denn a 

redogörelse. 
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Åtgärder ur organisatorisk synpunkt, vilka 
med hänsyn ti.li nutida förhållanden kunna 

anses ändamålsenliga för vidmakthållande 
av en god disciplino 

För att komma till rätta med det förelagda ämnet synes 
det i första hand nödvändigt att besnu-a frågan: Vad är en 
god disciplin? En k u ng l. kommi tte, som tillsattes 190 l för 
revision av stramagen för krigsmakten, yttrade i sitt utlå
tande från 1905 : 

"En god disciplin åstadkommes fönisso icke genom lag
hud allena. Den måste tvärtom till sin kärna bestå av en 
stark och vaken pliktkänsla ~ ~ ~." 

Man kan utan tvivel ge den kungl. kommitten rätt i, 
att en god disciplin förvisso icke åstadkommes genom lagbud 
allena. Men kommitte-utlåtandets positiva eftersats: att den 
goda disciplinens ],ärna är en stark och Yaken pliktkänsla, sy
nes ofullständig och föga giYande. l\Ian kan säkerligen icke 
förutsätta någon starkt utvecklad pliktkänsla hos t. ex. en yng
ling på 20 a 25 år, och om pliktkänslan än finnes, ]<an den 
i varje fall icke bilda någon starkare drivkraft. 

En engelsk, icke namngiven sjöofiicer har i en artikel
serie i Lidskriften "The Fleet" från 1912 angivit följande tre · 
fundament för en god disciplin: 
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Hälsa (Health), 
Tillfredsställelse ( Happiness), 
Ansvarskänsla (Responsibility). 
Dessa grunder för en god disciplin äro utan tvivel myc

ket goda, men ännu ett fundament skulle kunna tilläggas: 
Förtroende. 
Det är ju just i den engelska sjökrigshistorien, som man 

skall finna bevis för att det är de underlydandes förtroende 
till förmännen och förmännens till de underlydande, som ~ 
om än icke uteslutande! ~ skapat en god disciplin. 

Nelsons berömda signal vid Trafalgar t. ex.! Det torde 
vara allmänt bekant, att denna signal i sin första form lydde: 

"Nelson litar på att var man skall göra sin plikt!" och 
att det var tekniska svårigheter vid signaleringen, som för
anledde, att orden: "Nelson litar på" utbyttes mot: "England 
förväntar sig" ~ ~ ~ 

Den .första formen var j u st kännetecknande för förtro
endet mellan Nelson och hans män. ~ ~ ~ 

Ett uttömmande svar på frågan: Vilka äro grunderna 
för en god disciplin? torde kunna formuleras sålunda: 

En god disciplin ernås och vidmakthålles genom att 
främja och utveckla de underlydandes kroppsliga välbefin
nande och deras tillfredsställelse med yrket, deras förtroende 
till förmännen samt deras ansvarskänsla. 

Det torde vara lämplig t att inledningsvis undersöka, vilka 
organisatoriska förhållanden, som. kunna leda till en dålig 
disciplin eller till 1nyteri. Det gäller då t. ex. atl söka orsa
kerna till det tyska myteriet 1918 eller orsakerna till miss·
nöjet i den engelska flottan efter kriget. 

Anledningarna till det myteri inom Hochseeflotte, vilket 
tog sin början den 29 oktober 1918, ha framställts olika från 
olika håll. Broschyrförfattarna äro ense därutinnan, att er
sättanclet av de fredsutbildade kvarterscheferna och divisions
ofiicerarne med krigsutbildade reservo!Ticerare eller u ng a 
stamofiicrare var av ondo. Ä ven framhåller man allmänt, 
att vistelsen ombord måste ha blivit mycket enformig för de 

Tidskrift i Sjöviisenäet. :20 
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UO och det manskap, som redan för e 191-! varit på samm a 
fartyg tre år eller mera. 

· För övrigt äro meningarna delade. Amiral Bchnckc hig
ger huvudansvaret på det oavhängiga socialdemokratiska par
tiet, vilket målmedvetet agiterade för en militär självuppgi
velse. Sanuna tankegång framträder f. ö. även i LudendorfTs 
Minnen. 

En annan förf. däremot, Lammasch, erkänner visserligen 
agitationen, men anser, att marken var väl förberedd för en 
antidisciplinär agitation. Han framhåller, att UO- och sjö
manskårerna redan före kriget voro missnöjda - då med sy
stemet Tirpitz- enär befordringsmöjligheterna voro för små. 
Vida~·e påpekar han missförhållanden vid kompanierna i land 
- d. v. s. depåerna för besättningarnas komplettering. Ä ven 
där voro inkompetenta och alltför unga stamoiiicerare eller 
reservofficerare i majoritet. 

Det ligger mycket nära till hands att, med erl,ännande 
av alla dessa olika orsaker till en överhandtagande dåli g 
disciplin, dock påpeka, att inte t av symptomen kunnat fram
träda, om flottan hållils mera till sjöss. Det är ju en allmänt 
känd och av historien bekräftad regel, att örlogsfartygs strids
duglighet avtager direkt med antalet liggedagar. 

Man måste nog erka nna, att stillaligganet verkat oför
månli.gt, men det är sannolikt, att förhållandena inom den 
tyska flottan i varje fall måst leda till en kris. Den tyska 
flottans uppfattning av örlogsmässig disciplin var varken rik
tig eller ens krigsmässig. 

Varför inträffade icke samma myterier på den engelska 
flottan ? Ä ven där exis terade före kriget missnöj e med flera 
frågor. Det kan slulligen ifrågasättas, om the Grand Fleet 
var så mycket mera till sjöss än die Hochseeflotte under kri
gets senare skeden. 

Svaret på frågan synes ligga däri, att man på engelsk 
sida så mycket bättre förstått den verkliga innebörden av 
begreppet örlogsmässig disciplin. På såväl tysk som engelsk 
sida sökte man främja personalens kr-oppsliga välbefinnande 
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och ansvarsk~insla m. m. ~·len del torde h a varit ·engelsmännen 
fö rbehållet, att ha sökt vidmakthålla den goda disciplinen ge
nom att främja personalens tillfredsställelse och förtroendet 
inom egna leder. 

En engelsk, synnerligen kompetent författare på området, 
en mr. Yexley, som själv utgått från manskapets led, utta
lade sig för några månader sålunda: 

'Del enda, som räddade situationen vad beträffar tjänsten 
ombord, var elen allmänna känsla av sympati ("the general 
goodfeeling"), som förefanns mellan ofrieerarue och man
skapet." 

Såsom mycket betecknande skulle ytterligare följande 
faktum kunna framhållas: 

Officerarne slödclc manskapet i deras krav på bättre vill
kor genom att ta initiativ till kommitteer med uppgift att 
föreslå r eformer. Delta inträffade mot slutet av HH8. Denna 
väntjänst returnerades sedermera så, att manskapssamman
slutningarnc togo sig an officerarncs sak, när dessas begäran 
om löncfö rhöj n in g en lång tid lämnades obeaktad av Amira
litetet. 

Detta bistånd, som oll'icerarne lämnade manskapet och 
som manskapet i sin tur återgäldade, är karaktäristiskt för 
elen känsla av samförstånd mellan graderna, som länge fun
nits inom elen engelska flottan. Detta samförstånd - käns
lan av alt tillhöra ett gemensamt vapen - har icke utplånat 
skillnaden mellan förman och underlydande, men det har 
unelerlättat bådas uppträdande i och utom tjänsten. Den mest 
i ögonen fallande åtgärd, som i England vclitagits för att 
sammanhålla flottans personal, är emellertid inrättandet av 
den s. k. "\Velfare Committee". 

I oktober 19Hl tillsattes vid Amiralitetet en permanent 
"Welfare Committee" med amiral Jerram- chef för 2. slag
skeppseskadern i Jullandsslaget - såsom ordförande. Orga
nisationen innebar dessutom, att representanter för manska
pet skulle sammanträda i varje större örlogshamn och ut
välja delegerade till en s. le "lnterport Confercnce". Denna 
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skulle sedan genom "' elfare Commi Lt ee London fram lägg:1 
manskapets önskemål beträffande: 

Avlöning och extra tillägg, 
Befordran, 
Anordningar för manskapets bekvämlighe t, 
Bespisning, 
Uniform och beklädnad, 
Pensioner och avgångsbestämmelser 

samt andra liknande frågor av allmänt intresse för tjänsten. 
De kommitterade framlade uneler hösten 1919 samman

lagt 307 krav. I en amiralitetsorder av augusti 1920 behand
lades dessa 307 krav. Upp till över 100 beviljades helt eller 
delvis, de övriga avslogos mer eller mindre kategoriskt. 

Ur de manskapsdelegerades synpunkt var emellertid Ami
ralitetets tillmötesgående ej vidsträckt nog. Den under som
maren 1920 ånyo sammankallade laterport Conferencc be
slöt "med hänsyn lill Amiralitetets otillfredsställande svar på 
W ·elfare Committees tillstyrkanden", att det vore utsiktslöst 
att fortsätta vidare behandling, och den anhöll att få bli upp
löst. Denna anhållan bi fölls, och f. n. (ap ril 1921) vilar så
lunda h ela systemet i avvaktan på Amiralitetets vidare beslut. 
Det torde vara av ett visst intresse att närmare gransl<a de 
framställda 307 kraven. 

Inledningsvis kan del framhåll as, att Amiraliletels beslut 
innebar följande merkostnader: 
Engångskostnader ........ .. .. ...... . . .. .. . ... ... .. c:a 1,100,000 f 
Permanenta årliga kostnader ... ......... ...... c: a 2,700,000 f 

De kommitterades förs lag hade däremot gått ut på 
Engångsutgifter .............. . ..................... c :a 15,100,000 f 
Permanenta årliga kosbnader .................. c:a 8,000,000 f 

Av de 307 kraven äro 80 s. k. "General Requests", d. Y. s. 
allmänna och de återstående "Class Rcqucsts", el. Y. s. dc 
olika yrkesgrenarnas. 

Enär dc framställda kraven beröra alla upplänkliga för
hållanelen inom tjänsten, synes del svårt alt giva en över
sikt av desamm a, men följ ande grupper kunna skilj as från 

J• 
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varandra: frågor r örande avlöning, kri gs- och yrkestillägg och 
pensioner; frågor rörande manskap ets bekvämlighet; frågor 
rörande utsträckning av befordringsmöjligheterna samt rö
rande automatisk befordran. 

Av dessa grupper komma n edan att något närmare be
handlas n :ris 2 och 3, angående manskapels bekvämlighet 
och befordringsmöjligheter. 

I förra avseendet framställdes krav på bättre anordnin
gar för utspi sning och matens tillredning samt bättre badrum 
och bättre bekvämlighetsinrättningar i egentlig bcmrkclse. 
Gent emot dessa krav ställde sig Amiralitetet mycket gynn
samt och meddelade, att 6 a 700,000 f skulle utanordnas för 
omedelbara förbättringar, huvudsakligen på fartygen. 

Dc i befordringsavseende framställda krav·en åsyftade en 
utsträckning av möjlighelerna alt nå rangen V.Tarrant officer 
samt befordran till officersbeställning ·på stat under krigstid; 
dessutom kr ä veles inom U O-graderna automatisk befordran. 
Gent emot dessa krav ställde sig Amiralitetet i huvudsak av
Yisandc. 

Bland dc av de olika yrkcsgrenarne framställda kraven 
märkas några av mycket enkel karaktär. En av de otaliga 
yrkesgrenarue i den engelska flottan, coopers (ordagrant = 
tunnbindare) anhålla, att tillräckligt utrymme målte beredas 
för deras verkstad; hornblåsarue anhålla, att kapellet å l. kl. 
fartyg skall bestå av 2-! medlemmar; väbeln anhåller om en 
hytt ; gnistmännen anhålla om sovplatser i närheten av gnist
hytten och kockarue anhålla få ~lippa kolningar! 

Med mycken visdom har Amiralitetet bifallit det stora 
flertalet av dessa Jn·av! - -· -

Osökt framställer sig nu den frågan, huruvida någon mot 
vVelfare Committec svarande organisation vore lämplig för 
Yåra förhållanden. 

Själva principen - manskapets hörande i frågor, som 
angå dem själva - är icke främmande för oss. Ombord å 
fartyg en brukar j u en manskapskommitle hehandla frågor 
om t. ex. marketen terivinstens användande. Och i land fin-
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UO och det manskap, som redan före Hl14 varit på samma 
fartyg tre år eller mcr·a . 

· För övrigt äro meningarna delade. Amiral Behncke läg
ger hu-vudansvaret på det oavhängiga socialdemokratiska par
tiet, vilket målmedvetet agiterade för en militär självuppgi
velse. Sanuna tankegång framträder f. ö. även i LudcndorfTs 
Minnen. 

En annan förf. däremot, Lammasch, erkänner visserligen 
agitationen, men anser, att n1.al.·ken var väl förberedd för en 
antidisciplinär agitation. Han framhåller, att UO- och sjö
manskårerna redan före kriget voro missnöjda - då med sy
stemet Tirpitz- enär befordringsmöjligheterna voro för små. 
Vidatre påpekar han missförhållanden vid kompanierna i land 
- d. v. s. depåerna för besättningarnas komplettering. Ä ven 
där voro inkompetenta och alltför unga stamofficerar·e eller 
reservofficerare i majoritet. 

Det ligger mycket nära till hands att, med erkännande 
av alla dessa olika orsaker till en överhandtagande dålig 
disciplin, dock påpeka, att intet av symptomen kunnat fram
träda, om flottan hållits mera till sjöss. Det är ju en allmänt 
känd och av historien bekräftad regel, att örlogsfartygs strids
duglighet avtager direkt med antalet liggedagar. 

Man måste nog erkanna, att stillaligganet verkat oför
månligt, men det är sannolikt, att förhållandena inom den 
tyska flottan i varje fall måst leda till en kris. Den tyska 
flottans uppfattning av örlogsmässig disciplin var varken rik
tig eller ens krigsmässig. 

Varför inträffade icke samma myterier på den engelska 
flottan? Även där existerade före kriget missnöje med flera 
frågor. Det kan slutligen ifrågasättas, om the Grand Fleet 
var så mycket mera till sjöss än die Hochseeflotte under kri
gets senare skeden. 

Svaret på frågan synes ligga däri, att man på engelsk 
sida så mycket bättre förstått den verkliga innebörden av 
begreppet örlogsmässig disciplin. På såväl tysk som engelsk 
sida sökte man främja personalens kPoppsliga välbefinnande 
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och ansvarskänsla m. m. ~len det torde ha varit ·engelsmännen 
förbehållet, att ha sökt vidmakthålla den goda disciplinen ge
nom att främja personalens tillfredsställelse och förtroendet 
inom egna leder. 

En engelsk, synnerligen kompetent författare på området, 
en mr. Yexley, som själv utgått från manskapets led, utta
lade sig för några månader sålunda: 

'Det enda, som räddad e situationen vad beträtTar tjänsten 
ombord, var den allmänna känsla av sympati ("the general 
goodfeeling"), som förefanns mellan officerarne och man
sl,.apet." 

Såsom mycket betecknande skulle ytterligare följ ande 
faktum kunna framhållas: 

OJTicerarne slöclde manskapet i deras krav på bättre vill
kor genom att ta initiativ till kommitteer med uppgift att 
föreslå reformer. Detta inträtiade mot slutet av 1918. Denna 
väntjänst retu rn erades sedermera så, att manskapssamman
slutningarne togo sig an ofiicerarnes sak, när dessas begäran 
om löneförhöjning en lång tid lämnades obeaktad av Amira
litetet. 

Detta bislånd, som oliicerarne lämnade manskapet och 
som manskapet i sin tur . återgäldade, är karaktäristiskt för 
den känsla av samförstånd mellan graderna, som länge fun
nits inom den engelska flottan. Detta samförstånd - käns
lan av att tillhöra ett gemensamt vapen - har icke utplånat 
skillnaden mellan förman och underlydande, men det har 
underlättat bådas uppträdande i och utom tjänsten. Den mest 
i ögonen fallande åtgärd, som i England vditagits för att 
sammanhålla flottans personal, är emellertid inrättandet av 
den s. k. "\Velfare Committee". 

I oktober 1919 tillsattes vid Amiralitetet en permanent 
"Welfare Committee" med amiral Jerram - chef för 2. slag
skeppseskadern i Jullandsslaget - såsom ordförande. Orga
nisationen innebar dessnlom, att representanter för manska
pet skulle sammanträda i varje slön·e örlogshamn och ut
välja delegerade till en s. k. "Interport Conference". Denna 
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skulle sedan genom 'Velfarc Commiltee Lonelon framlägg'! 
manskapels önskemål beträffande: 

A v löning och cxlra tillägg, 
Befordran, 
Anordningar för manskapets hekYämlighet, 
Bespisning, 
Uniform och beklädnad, 
Pensioner och avgångsbestämmelser 

samt andra liknande frågor av allmänt intresse för tjänsten. 
De kommitterade framlade under hösten 1919 samman

lagt 307 krav. I en amiraliletsorder av augusli 1920 behand
lades dessa 307 krav. Upp till över 100 beviljades helt eller 
delvis, de övriga avslogos mer eller mindre kategoriskt. 

Ur de manskapsdelegerades synpunkt var emellerlid Ami
ralitetets tillmötesgående ej vidsträckt nog. Den under som
maren 1920 ånyo sammankallade Intcrport Conference be
slöt "med hänsyn till Amiralitetets otillfredsställande svar på 
W elfare Committees tillstyrkanden", att del Y o re utsiktslöst 
att fortsätta vidare behandling, och den anhöll att få bli upp
lösl. Denna anhållan bifölls, och f. n. (april 1921) vilar så
lunda hela systemet i avvaktan på Amiralitetets vidare beslut. 
Det lorde vara av ell visst intresse alt närmare granska de 
framställda 307 kraven. 

Inledningsvis kan det fr amhållas, att Amiralitetets beslul 
innebar följande merkostnader: 
Engångskostnader ...... . .. . ... . ........ .. ....... .. c :a 1,100,000 f 
Permanenta årliga kostnader ... . ...... ..... ... c :a 2,700,000 i 

De kommitterades förslag hade däremot gått ut på 
Engångsutgifter . ... .. .. .. ... .. ................ ... .. c :a 15,100,000 i 
Permanen la årliga kost111ader ..... . . . .. .. ... .. . c :a 8,000,000 ±: 

Av de 307 kraven äro 80 s. k. "General Rcqucsts", d. Y. s. 
allmänna och de återstående "Class Rcqucsts", d. v. s. de 
olika yrkesgrenarnas. 

Enär dc framställda kraven beröra alla upptänkliga för
hållanden inom tjänsten, synes det svårt alt giva en över_. 
sikt av desamma, men följande grupper kunna skiljas från 
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varandra: frågor rörande avlöning, krigs- och yrkestillägg och 
pensioner; frågor rö1;ancle manskapets bekvämlighet; frågor 
rörande utsträckening av beforclringsmöjlighclerna samt rö
rande automatisk befordran. 

Av dessa grupper komma nedan att någo t närmare be
handlas n :ris 2 och 3, angående manskapels bekvämlighet 
och befordringsmöjligheter. 

I förra avseendet framställeles krav på bättre anordnin
gar för utspisning och matens tillredning samt bättre badrum 
och bättre bekvämlighetsinrättningar i egentlig bcmrkelse. 
Gent emot dessa krav ställde sig Amiralitetet mycket gynn
samt och meddelade, att 6 a 700,000 ;L skulle utanordnas för 
omedelbara förbättringar, huvudsakligen på fartygen. 

De i befordringsavseende framställda kraven åsyftade en 
utsträckning av möjligheterna att n å rangen vVarrant officer 
samt befordran till oJiicersbeställning ·på stat under krigstid ; 
dessutom krävdes inom DO-graderna automatisk befordran. 
Gent emot dessa krav ställd e sig Amiralitetet i huvudsak av
visande. 

Bland dc av de olika yrkesgrenarue framställda kraven 
märkas n ågra av mycket enkel karaktär. En av de otaliga 
yrkesgrenarue i elen engelska flottan , coopers (ordagrant = 
tunnbindare) anhålla, att tillräckligt utrymme måtte beredas 
för deras verkstad; hornblåsarne anhålla, att kapellet å 1. kl. 
fartyg skall bestå av 24 medlemmar; väbeln anhåll er om en 
hytt; gni stmännen anhålla om sovplatser i närheten av gnist
hytten och kockarue anhålla få $lippa kolningar! 

i\Iecl mycken visdom har Amiralitetet bifallit clet stora 
fl ertalet av dessa krav! - -· -

Osökt framställer sig nu den frågan, huruvida någon mot 
vVelfare Committec svarande organisalian vore lämplig för 
våra förhållanden. 

Själva principen - manskapets hörande i frågor, som 
angå dem sjäh·a - är icke främmande för oss. Ombord å 
fartygen brukar ju en manskapskommitte behandla frågor 
om t. ex. marketenterivinstens användande. Och i land fin-
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nc s sedan februa ri 1 Q18 den s. k. utspisningsnämnelen ( jäm
för Rl\I I s 355), Yilken de l bl. a. åligger, alt till Ycderhörand<.' 
befäl hamföra man skapets önskemål och erinringar röran de 
utspisningen. Det synes som om man - åtminstone i Karls
krona - enelast haft i stort sett gynnsamma erfarenheter aY 
denna nya organisation; den lorde ha Yerkal i rätt riktning. 
AU sedan gå ännu ett sleg längre och höra manskapets åsik
ter i ett sammanhang beträffande deras avlönings-, beford
rings-, inkvarterings-, utspisnings- och beklädnadsförhållan
den slutlie förmodligen endast lända vapnet lill godo därmed 
atl elt fl ertal goda uppslag skulle framkomma. 

För övrigt finnes i elen danska flottan sedan september 
1920 en motsvarande organisation. Uneler nämnda månad 
utfärdades "Regler for Forhandling mcllcm S0Yaerncts Myn
digheter och Tjenestemaend, ansatte under S0Yaernet". Det 
finnes där samman lagt -± kommitteer: en för officersk:iren, 
en för UO-kåren, en för slammanskapet och en för andra 
tjänstemän. Kommitteerna skola höras beträffande föränd
ringar i avlöning, arbetstid, skolplaner och uniformsbestäm
melser. Kommitteernas u ttalanden ha karaktären av förslag, 
ministerns bestämmelser äro aYgörande. - - -

Det har från flera håll uppgivits, att elen förnämsta or
saken till del missnöje med tjänsten, som efter kriget fram
irätt inom den enge lska flottans personal legat däri, alt de 
engelska sjö1nännen vid jäm förelse funnit snia Yillkor så 
mycket sämre än sina amerikanska kamraters. Sedan Fö reu la 
staterna inträtt i k riget, et~blcrades ju efte r hand ett allt 
intimare samarbete mellan de båda fl ottorna, och Yid denna 
kontakt skull e engelsm ännen ha funnit, att cle hade· det så 
mycke t sämre. 

l\Ian m åste då fråga sig, huruvida förhållandena inom 
den amerikanska flottan äro idealiska, och huruvida man där 
bör söka förebilderna till p o s i liva organisatoriska å tgärder 
för den goda disciplinens Yiclmaklhållandc. 

Den uppställda frågan kan dock ej hesvaras obetingat 
jakande. 

,. 
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F ör det första ligger det ju 1 oppen dag, att Yåra mång
faldigt mindre förhållanden i allmänhet, men framför a ll t 
våra mångfaldigt mindre res ur ser sälla upp mycket snäva 
gränser för oss. l\Iiniatyrer äro icke sällan onaturliga . -
Den förnämsta invändningen mot ett kritiklö st efterhärman
de av vissa amerikanska organisationsformer ligger emeller-
tid på ett annat håll. 

För var och en, som någo l sökt sludera Förenta stater-
nas insats i världskriget, står det tydligt, alt denna insats till 
allra slörsta delen var av moralisk arl. Den reella insatsen 
var obetydlig -- utom i <len amerikanska l i liera turen, där 
den ofta framställts såsom avgörande. Orden "leadcrship", 
"system", "eflicicncy" förekomma och förekomma myckel ofta 
i den amerikanska litteraturen, men när del gällde, Yisadc det 
sig att bakom orden låg föga realitet. - Man får icke god
känna en organisation blott därför, att den bär Förenta Sta
ternas ursprungsbeteckning! 

Ett amerikanskt sys lem har dock vunnit världsrykte: 
Taylorsystem ct. I princip utgör detta system . el t förverldi
gand e av Hans Christian Andersens: "Var sak på sin rätta 
plats!" - "var man på sin r ät.ta plats!", säger Taylor. 

Taylorsystemet utgör i själYa Ycrket den motsalta y tt er
ligheten av pre usseriet. Det senare systemet förkvävde in
divid en rrenom att söka stÖI)a om honom efter en enhets-" modell; det förra systemet förkväYcr individen genom alt söka 
stöpa om h onom efter en special-modell. Såväl "enhetsmän
niskan" som "specialmänniskan" å ro onatu rliga; människo
naturen är k omplex: samm an satt a Y en reell och en imagin är 
kvantitet. Den komplexa människanaturen är icke m ätbar 
i det enaa eller det andra R\'Seendct; el en har en viss tend ens 
- det ä r alll. 

Ett av syslemels typiska slagord är "standardisering". 
På det för eliggande ämnets område förekomma standardi
sering dels av personalen , dels av arbetsmetoderna; den förra 
genom. antagningsproY, den senare genom detaljbes tämmel
ser för arbetets utförande, givna efter noggranna rörclsestu
dier, ofta benämnd a "tidss tudi er". 
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~lot standardiseringen för yår flottans räkning skulle 
först elen allmänna anmärkningen kunna riktas, att förhål
Janelena på sjön i allmänhel äro så växlande, att en slandardi·
scring överhuvudtaget ~yncs föga utförbar. Och det är ju för 
sjökrigets förhållanden, som all organisation inom flottan 
finnes Lill! 

~Iot standardisering av personalen - genom antagnings
prov - kan invändas, att systemet icke tar någon som helst 
hänsyn till personalens intresse och energi_ 

Vem har icke Yid utbildning av folk gjort den erfaren
heten, att de sämsta från början stundom blivit de bästa på 
slutet eller tvärt om ? I dc flesta, för att icke säga alla yrkes
grenar kan energi ersätta snabb uppfattningsförmåga; en elev 
kan vara svag eller trög från början men under utbildningcm; 
gång bli kunnig, erfaren och skicklig. Det är just dessa ele
ver, som bliva dc bästa yrkesmännen - men enligt systemet 
med antagningsprov skulle dc ha förblivti dc sämsta. 

En standardisering av arbetsmetoderna synes möjlig i 
några mycket begränsade fall. l\len systemets svaghet torde 
framgå av följande exemp el: 

Antag, att någon form av langningsexercis standardise
ra t s under fartygets s tillaligganclc vid kaj. Antag sedan, alt 
fartyget går till sjöss och blir utsatt för t. ex. 10 graders rull
ning. De för stillaliggande fartyg utförda "noggranna rörel
scsluclierna" bliva nu värdelösa; man behöver blott vara sjö
man för att förstå, att elen langande karlens rörelser bliva 
helt olika, om uncleriagel ~ir fast eller rullar 10 grader. 

Inom den amerikanska rflottan har slutligen standardisc
rats någonting, som alldeles direkt hänför sig till "åtgärder 
för vidmakthållande av en god disciplin" - "morale"-organi
sa tion. I stort sett är denna iuslilution organiserad sålunda: 
i Bureau of Navigation finnes en avdelning - 6-th division -
som uneler ledning av en captain handlägger "morale"-frågor, 
d. v. s. åtgärder för höjande av personalens trevnad m. m. 
Uneler denna 6-th Division sorlera Aids for morale eller Mo- · 
rale ofTicers, vilka ombord oftast samtidigt tjänstgöra såsom 
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idrottsotricerare och i land ingå i t. ex. distriktschefens stab. 
Dessa Aids for Morale u töva tillsyn över i land befintliga 
idrottsplatser, klnbhus, marketenterier, teater- och biograf
Iokaler m . m ., ombord över läs- och skrivrum, bibliotek, rak
salong, marketenteri m. m. 

Vid ett nyligen ulförl ombyte i chefskapet för 6-th Di
vision utfärdade den nytillträdandc chefen ett slags P. M. för 
morale-ofl'icerarnes verksamhet, vari påpekades: 

1) att vederbörande befälhavare och ej moraleofficern 
borde anses ansvarig för personalens anda ; 

2) att moraleotiicerns verksamhet borde m era inriktas 
på andra medel än blott förströelse; 

3) att manskapskommitterade borde biträda moralcoiTi-

cern. 
Jag ber att få fästa uppmärksamhet vid den tredj e punk-

ten: "M anskapskommitterade borde biträda moraleoiTicern" . 
Hela institutionen är därigenom försatt ur spelet; åtgärderna 
för personalens trevnad föreslås icke längre av moralcoflicern 

utan av personalen själv! 
Mot morale-ofTiccr-organisationen skulle slutligen den 

huvudanmärkningen kunna göras, alt den är missriktad ur 
psykologisk synpunkt. Det är icke riktigt att överlämna en 
så viklig sak som omvårdnaden av personalens anda till en 
ung oiiicer - även om denne oiiicer får de ypperligaste in
struktioner. Han kan icke prestera mycket på elt område, 
där det framför allt fordras erfarenhet om livet och kun
skap om människorna. Begränsas åter moraleofl'iccrns upp
gift därhän, att han blott blir, låt oss säga, idrottsoflicer och 
överledare för personalens förströelse, är det oegentligt att 
giva honom titeln "Moralc oiiicer". - - -

Dc framlagda erfarenheterna rörande förhållandena inom 
den tyska, den engelska och den amerikanska flottan kunna 

nu sammanfattas: 
Orsakdua till sammanbrottet inom den kejserl iga tyska 

flottan hade varit flera, men den förnämsta hade varit bristen 
på samförstånd, samarbete och inbördes förtro ende mellan 
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olika grupper ay personalen. Det Yar typiskt, att disciplinen 

icke upplösts på dc mindre fartygen, där befäl och manskap 

tvingats i kontakt. 

Den engelska flottan å ter hade i disciplinärt hänseende 

sammanhållits just av det utomordentligt goda förhållandet 

mellan graderna. Ell utslag aY samförståndet och samarbe-. 

tet hade varit im·ättandet av \Velfm·e Committee. 

Inom den amerikanska floHan hade man sökt tillämpa 

vissa industriens metoder för att skapa god arbetstakt och 

arbetsglädje; för att höja personalens anda hade en speciell 

organisation inrättats. De ifrågayarande organisationsfor

merna hade befunnits föga lämpade för sjölo-igels förhållan

elen och missriktade ur psykologisk synpunkt. 

Ovan har angivits, att man ernår och Yidmaklhållcr en 

god disciplin genom aU främja: 

1) personalens kroppsliga välbcfonnande; 

2) dess tillfredsställe l se med yrket; 

3) dess ansvarskänsla; 

4) förtroendet mellan graderna. 

De åtgärder, som i ·dessa avseenden kunna vidtagas, äro 

av vitt skilda slag och mycket talrika. 

Personalen·s kroppsliga välbefinnande kan främJ· as n·enon1 . o 
åtgärder beträffande utspisningen och markclcnteritjänsten, 

genom förbättring av de sanitära förhållandena ombord och 

i kasernerna, genom riktig avvägning av tjänstetid och fri
tid m. m. 

Personalens tillf'redsslällelse med yrket kan främjas ge

nom att höja vapnets anseende över huvud, genom att möj

liggöra (dock ej därför underlätta!) en snabb befordran, ge

nom lämpliga uniformsbeslämmelser, genom yrkesbelöningar 

och yrkestillägg, genom ordnande av möjligheter till frivillig 

utbildning för såväl militär som c i vi l t j än st m. m. 

Personalens ansvarskänsla kan höjas genom alt upp

muntra även lägre graders ini liativ och befälsutövning, genom 

en fullödig befälsutbildning, genom verklighetstrogna och · 
täta övningar m. m. 
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Förtroendet mellan graderna främjas b~ist genom Yerk

lighetstrogna och täta övningar, då "kontakten" vinnes. Alla 

andra metoder att vinna "kontakt" äro betydelselösa om. icke 

skadliga. 
Ett flertal av de å tgärder, som kunna grupperas under 

punkterna l och 2 - åtgärder beträffande personalens kropps

liga välbefinnande och tillfredsställelse med yrket- ~i ro av den 

art, att en utomslående endast med svårighet kan formulera 

personalens i sin helhet eller vissa yrkesgrenars önskemål. 

Även om man hos vederhörande förutsäller elen allra bästa 

vilja att nå ett positivt resultat, torde man dock knappast 

kunna antaga, att l. ex. en medelålders eller äldre oll'icer på 

egen hand förmår ulforma de rikliga åtgärderna för t. ex . 

manskapels välbefinnande och tillfredsslällelse. 

Dessutom torde det - just med hänsyn till molwarande 

åtgärder inom industriens område och framför allt med hän

syn till den nutida demokratiska andan - vara psykologiskt 

riktigt atl i varje fall inhämta dc i försla hand intresserades 

åsikt om den ena eller den andra ålgärclel). 

Det fullödigasie uttrycket för vissa yrkesgrenars eller 

kårers uppfattning om frågor i samband med avlöning, be

spisning, beklädnad etc. Yinnes givetvis genom atl inhämta 

dessa kårers eller yrkesgrenars representativa uttalanden, d. 

v. s. uttalanden från föreningar eller sammanslutningar, som 

representera majoriteten av dessa kategorier. 

Hos oss finnas ju redan sjöofTiccrssällskap, sjöunderoiTi

ccrssällskap och korprals-föreningar. Om förf. icke misstager 

sig, så har man i·edan tillgripit den utsägcn alt remittera 

vissa frågor till dessa sammanslutningar. 

:Men det ålcrslår då i varje fall den talrikaste kategorien 

inom flottans bemanning: de menige av såväl värnpliktige 

som stam. Enär en förening för denna stora grupp ännu icke 

kommit till stånd, skulle man kunna säga, att behovet därav 

ännu icke framträtt. Del kan emellertid ifrågasättas, om det 

icke snarare är den stora omsättningen inom denna kategori, 

som föranlett, alt någon slörre sammanslutning ej kommit 

till stånd. Det bir dock mycket lätt att genom formen "man-



- 292-

skcpsdelegeracle" få fram e lt fullödigt uttryck för de m eniaes 
.. "' 
onskemål u tan tillgripande av föreningsinstitutionen. __ _ 

Sedan nu i kor thet omnämnts, dels anledningarna till 

myleriet i den tyska flottan 1918 och till missnöjet inom elen 

engelska flottan efter kriget, dels de å tgärd er, som för en god 

disciplins vidmakthållande Yicltagits i elen engelska, den ame

rikanska, den danska flotlan, torde den organisatoriska re

form kunna skisseras, som för oss närmast ligger till hands. 

Det förslag som nedan framställas ansluter sig n ä rmast 
ti ll engelska och danska förebi lder. 

Förslag till g. o.: 

3 l. 

I fr ågor rörande personalens vid marinen avlönincr, ut

bildning, befordr an, fö rpl ägnad och beklädnad skola 1: cdan 

nämnda redan befintliga eller p å sätt nedan angiYes utvalda 

l'epresent alioner äga förslags- och yttranderätt. 

§ 2. 

Ofl'icerskår en represenleras av SjöofTicerssällskapen *) i 
Karlskrona och Stockholm. 

UnderoiTicerskåren representera s a v Sj öunderoiiiccrssäll
skapen i Karlskrona och Stockholm. 

Underbefäl av korprals grad r epr esenler as av Korprals
föreni ngarue i Karlskrona och Stockholm. 

s 3. 

De m eni g-e av stam och beväring r epresenteras av Man
skapskommissioner. 

Å vardera av flottans stationer utvälj es vardera år i mars 

månad på dag, som av sta tionsbefälhavaren bestämmes, en 
Manskapskommission enligt nedan. 

I Manskapskommission skola ingå av de menige själva 

u tvalda r epresentanter till ett antal av en för varje kompani 
samt ett lika antal värnpliktige. 

· ) Då OYan~täcml u l'Urslag till g. u. n ctbk r·cys, Ya t' Sj öofficersförc-

n ing•' n i Karbkrona iinnu l'.i IJilllad . Ii u r f. a n m. 
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Inom en månad efter valet äger Manskapskommi ssionen 

till chefen fö r underofl'icers- och sjömanskå r erena inkomm a 

med till försvarsministern s lällt förslag i frågor , omnämnda 

i § l, och skall därcft.er upphöra. 

Vederbörand e stationsbefälhavare äger alt på :.\Ianskaps

kommissioncns för slag bestämma tid och plats för elensam

mas sam m antriidcn. 

§ .f. 

Var och en ay de civilmilitära kå rerna å vardera station 

skall sammanträda i februari månad Ya r j c år på dag och plats, 

som av den å vardera stationen till tjänsteställningen äldste 

inom varje kår bes tämmes. 

Å sammanträdet uppdrages genom allmän omrös tning åt 

minst tre delegerade att inom en m å nad utforma förslag i å 

sammanträdet väckta frågor, omnämnda i § l. 

Å nytt sammanträde äger Yedcrbörandc kår genom all

män omröstning bemyndiga delegerade att till stationsbefäl 

havaren inlämna till försvar sministern st ä ll da förslag. 

§ 5. 

Ovan nämnda representationer äga endast avgiya för

slag eller yttra sig ÖYer till desamma remitterade frågor. 

0Yan framförda förslag till g. o. är utan l\·ivel brist

fälligt i fl era av,scenden. 
Det synes dock antagligt, atl on åtgärd i angh·en rikt

ning skulle kunna leda till, att ett antal goda nppslag fram

komma. Ävenledes torde det vara riktigt att söka taga fa s ta 

på det in tress e för t j än s L ens lämpliga organisation, som fin

nes inom alla grader. 
Det är icke a priori giYct, att en viss kår eller en viss 

grad själv alltid förslår sitt egel b~ista. 1\fen m an ];;an icke 
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och man får icke förbise, att varje kategori inom marinen 

har ett första hands intresse däri, att dess speciella krav bliva 

beaktade. Detta självintresse, som varje kategori känner, 

måste tillgodoses och utnyttjas för att man skall kunna er

hålla den goda disciplin, varpå sjömaktens vara eller icke 
vara beror. 

D. Landquist. 
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Meddelande från främmande mariner. 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(InliJl millen aY mRJ'o månad 1922.) 

Resultat av \\'ashio!!Jlonl•onl'e••ensc•L 

N. :\L R. , ucc . 21 1922. 

":\Jo rnin g Post·• !tar gjort lii•Jl en J;all;yl öYer llllJ'U stol't c t·~ält

ningstonnago, som m, J);,·ggas a y Fören ta staterna, Japan ocll ~J ng land 

eHer ul gä11gen av "TI1 c 11aYal llolitlas·· å r .1931-32. 

Av !<J n g l a 11 el s fa1·tyg äro clå 12 st .. Yaril)lancl Quecn Elizabetll. ocl! 

Tiger, .1 7-19 är gamla ocl1 kunna ersättas m ed sex fart;,·g :t 35,000 t. 
F ö t' c n t a S t a t c r 11 a skull e Jwnna J)ygga 3 fartyg il 35,000 t. 

ocil J a p a n 5 il 3.\.,280 t. N. :\L R. anser att cletva resonnemaug är mer 

eller minCil'e akaclemiskt och cl e t tonic vara föga troligt, a tt någon stat 

kommer att bygga 35,000 tons fart,'·g rftel' förlopp et av dc 10 åren. 

Luftstr icl skraftem a l1am antagligen Yill cle t lage t utYecldats så, att 

cle stora fat·tygcn llaYa blivit alltför sårbara ocl1 sanno likile ten talar för 

att man i s tä llet komm er aL t bygga kraftigt bcpanseaclc fal't,'·g av betxcll igt 

minclrc ciap lacement ocl1 följaktligen bct)'llligt billigaJ'C. 

Om man antaget' att maximiclcpl. kommor att bHYa 12,000 t. , kan var 

och en av dc 3 n;,,ss omnämnda maktema llJ"fma nä ra :l gftnger så m 1lnga 

fart;,-g so m nyss anför ts. 
Mecl någon säkeril e t kan man ej för·ulspå lluru id ca lfart~'gcn komma 

a.tt se ut, men allt talat' föt· a tt ;'llat'} lancl, Hood och :\futtsu äro cl e s ista 

av resp. cel' tc r. 

Le 'l'emps, jan. 13 1922. 

Jämfiir·clsc mellan Ennlands, Fö•·cnla Stat.crnas o<:lt Japans flottor 

seelan \Vasl1 ingtonkonfeecnscns bestämmelser genomfö1·Ls. 

Som b ekan t 11m· en ligt öYeJ·enskomm c lsen i \Yasl1 in g lon maximi ton

naget för slagfart~yg (e ft er den periocl c11l ersättningsfart)·g må bj'ggas) 

b estämts till: 
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fcir· England: :J?~>.flOO t. 

Förenta :-'talrrnrl : ;,T,_lJUO t. oclt 

.. Japrtn : 31:5,000 l. 

J~ n r l a n d s slagfJolla J; ommcr intill clc,;s aH l1estEr ay fl '>l,i ·u1de '!I l 

fnl"Lyg : 

... ;-1 23.0L!O t. bc~ l. 10 : 3\. cm. k. 

5 , Qucen l~ l izai)C lJ J ;i 2/,;iOO t. t\ : 3R., 
:1 ,. Hoyal ~oYC I't'ign ,·, 2:i,7::i0 t. R· l . 38., 

eller inalll's 1 '• su]Jen lr:catln ntt f!"ltl,; och slagk r-y ::-iS;-trnn 

Tiger ..... ...... .. ...... .. . ....... .. . il 2R,:JOO t. Jw,.;t. R· ' . w. cm. k 
2 t)·p nepubt· .. . l l 2G .~.rl0 t. G: :38. 1 
Hood ................. ......... il 11.200 t. i<: :18, 

och 2 nya slngfal'l )·g·. som må a\' England hyggas i ställe t för: d c !1 sla!!

~k cpp cn aY t)·p Kin g Gem·g· Y oc lr som skola få en ])('.s l. aY 8 'tll ., t·m. 1-. 

F ci r c n t a S t a l v r n a fi-t c· n s lag flotta aY 1::; fal'L,·g. niimlig·cn sl<tfl 

skcppcn : 

rtall oelr Floridet . 

Al'l;an sas och \\')"tJ !lling 

C\fe,,· Y nr·k oclr T c ~as 

.. ... Q 2J.ti23 t. lJ csl. JO: :=JO,_, cm. k 

it 2G,OOO l. 12: 30,, 

.... ;\ 21.000 t . 

:\fcyacl a ocl1 Oklaltoma 

l'en n~ )-lYania ocll Arizona 

:\[i ss isippi . ::\O\\' :\fcxico o. ltlal10 

it 21. ~00 t. 
it 3 1. '100 t. 
c\ 32.000 t. 

Califomi'a oc11 T enn ess ee ;J 32.:300 L. 

:\lat·)· land. Colorado o. \Yashi ngton a 8·2,GOO t. 
.J a p a n ]) clt ii.l ler in nalles 10 fart~· g ni1mligcn: 

G slagskL' Jlp. 

·lO: 33., 

JO: 33., 

J2 : 33., 
J2: 33,r, 

j :!, : 3:i. , 

8: ~o., 

2 typ Fuso ;\ 30,600 L. h est. .1:!: 33., cm. J;. 

2 .. br • ... il 31,200 l. 12: 33., 

2 .. i\'agatu .. ......... ............... ... . il 3:~ . 800 t. 8 : 10., 

samt 4 slagkt'yssar c, L)' [l F unb·u ......... Q 27,:JOO t. 8 : 33,, 

AY oYan anföreJa fart)·g- llaYa fi.il janclc ])yggts cfler slaget Yicl Jullanrl. 

F ö r c n l a S t a t c r· n a ~> st. Califot·ni a, Tenn essee. Colorado. :\l;u·~- -

lancl och \\'astl ington. 

E n g l a n d 3 st.. llootl rtcll cle twnnc n:· a farlY1:"en. 

J a p a n 2 ~t. :'\af!·aLu ocl1 :\luttsu . 

Föeenta )S tatem a syna" sålunda !Je si Lla en Ybs uYee;-ikt, som y is,; 

mån instr:1nkes gen om att lle sakna slagkt')·ssat·c ocll ej llaYa sa krafLi ~·t 

art illeri som li c b ilcia ÖITigrt liinclema. 

Dc engel ska fnrt)·gen fli t' il sammanlagt en hcst)·l'!ming i1": '•f: : 3'.., 

cm. k ., JOO: :lS., cm. ocl1 Hi: <10., cm. k. 

rlc amer ikanska: -'•\: :10. _, cm .. 80 : 83,0 cm . oclr 2'•: -10., cm. k. 

tl e japnnska : ~U: :l:J., nl'it 1G: :&, cm . k. 
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n ct amcril;anska f';<t·ly:,:~arlillcriet r:tl;nm· sCtlcriL'S ~ st. '•Ll, , Clll. k 

m er· än det engelska nclr det j apan~ka . 

I fr•;lc;·a om alla andra k aliiJt·ar· ~ln den eng·ebkn öwrläg·scnlrclen an

senlig. 
!,8 : 3'•.,. cm. k. mul '•'J : :~o., cm .. JOO: 38,, cm. so: :r;., cm. ocl1 tlcs~

utom äro clr engrlsk a pr-ojektilerna ansenl igt l)ngrc :1n mnlsYaranllc nmL'

r iJwnska (föe '10,, cn1. kannnen lr a engebmi.lnnen en projektil om 1,01G 

kg;. otit an1C'I'ikanernn~ Y~i.gcr ~:~):2 kg .. den eng·cbka :~8n cn1. keLnonens 

proj ektil Yii!!r·r· 862 1;1:'· · <'lll"t den anH'r·ikan;l;a :J:.., ! ' III. kanon ens G:i3 J;g :s 

proj ektil ) . 

~~ ngianLI liar sO.Iunda mycl;l'l. skiekligt furstålt all !Jroms;~ Jlcl rust-· 

ningama Lill sjöss oclr i ~- t i"ille t för en li'tYlrln, i Yill; en tl et skull e Il a kom

mit ttill k or·ta. ltar del as taLikommi L cLL j:lnw iktst i lbli\ml samt !J i!Jcllallit 

sin övenikt ]>H arli ll('t' iomr;'\ll rt. 

Det kan lt i1 t' Yam sl;:ll a.tt pc\minnn orn alt F r a n k r i k r l t at' inallc" 

7 slagske]J!J. 
::l aY t,·p Bretagn<' ;\ '28, 1fl0 l .. l1 est. :-111 : :-n cm. J;. 

aY L)· p .l ean Bnrt ;\ :23.100 L., ll cs l. '!t\: :10., t'lll. !;. 

Fl'a nl<~ •i l;c oeh \\'ash i nnlonl;oni'eJ'Pnspn, 

L e peti t :\Jarsci l lais. jan. 2 .19:22. 

I 'TI~cllo de l'ari s" skr'iYcr Gommanclant ::-< auYait'c-Jounlo·n följamlc : 

'\[an mil hoppa.:; att 1\lt'. Baifour ihenlriYit s;\ orllentli~L. itlt till o(• ll m ecl 

cle ok unnigaste lekmein skola kunna förstil orimligil elen aY piiståenclct att 

Frankri k e skul le m ed rn u-hatsfl otl:-t om !JO,flOO L. kunn a all\·m·lig t l10l<1 

Englancl-s säkcrltcl i l r:1nlldsc aY en krmflikl mellan rl e b i'tcla l:1ndcrna. 

Om m an n[tgot nuf! bt'ällllat'<' und ers öJ; ct· frågan !'inner man al t nor·

malclcpl accnw ntet för en u-hat. som kan Ilaila sig till sjöss nagon längTe 

Lid oclt som innel1ar Lillt'c1cklig t llr·iinslefu t't':H I ocl1 erl1jullcr ]) esät tningcn 

tll'i"igl iba I JOsLatlsiörlt ~ llandc n. lJÖt' bliYa 1,200- 1,GOO t. :\led en mcr.lclstor

l ck om 1.3:'10 L. t~<"t u.-kl l arna sk ull e Fraukril; e kunna lt;<lla :;i_c; me1l GG 

I aJ'LYg, Yill; cL iir· unget'i1r samma an tal som L n. 

AY Lle GG u-balarn a mås te man cmcllce lid r iikn<t rn ecl al l ' / , alllid 

b ef inner· sig unllee reparation. l·'lir a tt m r d dc :Hr rstäcnde GO ]; unna hc

stricla tjän sten, m rtste m an rcll~na mer! att endast ilclii'Len k an samtidigt 

Yara till sji.iss. B esi~ltninf!arna ma~ Lc Yila ut llå oclt tia. :\Ian liar allls;t 

att mecl 2::i ba la r skYdda tr anska klis ten Yid tYenn e ltaY. tnrpptranspor

terna f r ån Algict·s ku ,~ t t.ill modr t·landet oe ll li\·sm eclc lskonYoj crna. n rl 

mås te m ecls i\·rt, <1tt :z;, hittar iir cLL minimum !1 ärför oc l1 tincl ft ä terslat· 

i-ngenting f ör flit 'SYar·ct aY ko loni t'rna i Tntl ok inn. :\farlaga~kar. 1\frikan ska 

kusten oclr iiar ·na i :' Lilla Ocrancn. 

nctta J;allrlr 1\ l t·. 13a lfur en ' 'il di~· u -llftlsflo tl;~ , :;om si; u l le l; unn« 

h·otn Storl)t' illrtnien~ ku~kr. 

1'idskrift i Sjöt'äsendet. 21 
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I sjä!n1 verket förllåller det sig icke så . En flotta om GG u-b ålar 
är t:· clligen oLillräcklig för Fra nk rike, ty trots densamm.as tillYaro är 
Frank1·-ik e, silYäl Yid sina kuster som i kolonierna, utlämnat u•t en an
gft•ipande flotta, Yarifrån ele n än mil J;omma. 

Y., felJt' . -1 1922. 
l\Ir. LaulJoeuf, vice pt•esiclent i elen nyligen gru ndade '".>\ cadcmic el< ' 

la Mal'ine", har gjort följand e uppskattning av r e s u l t a t e n v i d 
W a s h i n g t o n k o n f e r e n s c n i den mån Fl'ankt'ikes s täiJ,ni ng b e
röres clärav. 

Frankrike .hallc lJ eräknat, att kunna få ersättni ng föl' en clel av sina 
krigsföl'luster (!1 slagskepp •OCll -1 pansarkryssare ) genom att få sig till
elelade CJl clel av -clc molloma slagskepp ocl1 slagl;ryssal'e, som tyskarna 
utlämnacle, men, som bekant sänl;tes hela elen i Scapa Flow intet'neracl r 
fl ottan av sina bcsättn.ingar, som man var it oförsiktig cllel' na iY nog att 
11lta var-a kvar omb ord . 1\Jånga anse att engelsmännens bl'istanclc bevak
ning hal' en anstrykn .ing av m eclbrottslighet. 

Huru härmed än må vara fick Fl'anluil'e intet av cl et t}ska bytet 
undet' clet att Italien mecl si n flotta j,nföl'livade det östenikiska slagskep
pet 1:cgcthofL (övers. anm. Enligt Janes' Figl1ting Ships s!;all 'l'egett11off 
ncclskl'otas .inom fem åt' oclt mil ej hållas rustall längre än 30 mtmac! et' 
ortet' l'atif-ikati·onen av frecl en i S t. Genn ain) . 

Av kt·yssare har Fl'ankril;c fått fem t~·ska ocll österrikiska sådana, 
vill;a unelergått reparation. 

Av jagare förloracles under l;:riget 13 st. och alla av ele nu bcfint. 
liga, som hava minetre än 600 tons depl., böra slopas. 

I ersättning hava crllåll iLs: 
!1 al'gcntiska, som rckvit·et·ades uneler krjget, 

12. JapansJ;a, som inkliptes uneler kriget och 
10 f . el. t~·ska och ös,terl'ikiska cllcl' inalles 
26 tilll,omna, varemot stät· en total avgång av 5'!. 
Umlcr l;riget föl'loradcs 12. u-båtat' ocll slopades 26. Summa 3S. 
Av u-båtar hava tilltommit: r ekvirerade 6, f. d. t yska 10 samt på

började år 1917 2.. Summa i R. 
Uneler tillen hava Fl'ankrikcs allieraele kraftigt ökat sina flottor ocl1 

förhållancle na Yoro föga g:·nn samma för detta Jane! <lfl konferensen öpp
nades. 

Dc franska elelegcrade gjo rd e et t taktiskt fel rcclan i början - de 
bord e, så snar t man l1aclc fått klarhet ocl1 vilket tonnage, som fixerats 
för Storbrittanien, FÖI'Cn ta s taterna och Japan, hava börjat arbeta pil att 
bestämma siffrorna flit' Itali en ocl1 FrankriJ;:e. 

lllen i stäl let lät o dc dc 3 sjömakterna först a vs! u ta sin övct·cnskoi'n
mclse ocl1 fö.rklaracle först <11\, a tt Frankrike på grund av sin lunga kust 
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oc.ll sitt ~lora J;olonialomri.ille bchunle ett lika stort tonnagr som Japan, 
yi)l;:et land hm· nä~tan inga koloni rr . elle r 350,000 t. 

:\len då Yal' lletTaYL\ldc t till sjöss redan uppdelat ocll F1·ankrikes 
fordri ngar upptogas my~ket illa. 

:\Jan S\'amcle m. a. o.: "Vad iir· det som Fl'ankrike yiJl? Ni har en. 
l i ten flotta. Ni får HUa {len Y ara som den är. Nu Jwr Ni 7 moelcrna 
slagsl;:epp (/• J ean Bart ocl1 3 Bre tagne) . Deras sammanlwgda tonnage är 
165,000 t. , vi skola !åla ~~clct· fä 173,000. De t är tillräckligt, Ni kunna vara 
nöjela. Under S år !Jat· Ni ej lJyggt något. Vi å anclm 'sidan llaYa byggt 
myck•'t ocll nu konsoliclem Yi vtu·a. stilllningar.·· 

NaturligtYis bl')T man sig inte om att Frankrike ej byggt nCtgo t un
der S år. För att få en JO iirs pau~ i fart:·gslJyggnaelema tYingat· man nu 
Frankrike att ej l))"gga nflgo t und er 1S åt'. 

Fl'ankl'ike bleY slutligr.n tn111ge t att fö1· att yisa si nG. goda aYsikter, 
gil mecl på att få tonnages iffran fastställd till 113,000 t. i sl~lllet för cle 
300,000 t. som m·sprungligen fordl'ad es, Halien , som ej llat· niigon läng 
kuststräcka eller några koloni el' IJm' fått he l1fllla lika mycket. 

1 :a akten av skådespelet slu tacle alltsil me el ett :.tnsenligt mcclgivancle 
fråi1 Ft'ankl'ikes sida. 

Em cllcrtirl Ya r detta ej tillrLickl igt u Lan man frclraclc ännu mycket 
me l' a. 

Kom sil u-båtsfriigan. Den engelsl;a delegationen fordracle att u-bä
tama skulle slopas h elt ocll hflllct, vilket Frankrike naturligtvis ej kunele 
gil in på. De lla försök va1· ej <l e t förs ta fri'm engelsk sida, denna fråga 
togs upp reLl <m i slutet av juni uneler fl'eclskonferensen, clå <l e engelska 
och franska clelcgeracle t. o. m . vi lir l äta I öra in i fredstraktate n ett för
bud mot använclancl,e av u-båtar. Frankrikes molstånd clå kom frågan att 
falla, liksom äve'!l skedde nu i \Vas·llington. Englanll var denna gäng 
ensamt om att vilja slopa denna l;lass av fartyg . 1\Ien Lloycl George 
haclc föt' av,s ikt att taga upp den <lnyo i Cannes . (övers. anm. Detta kom 
emellertid ej att ske ). 

Frankrike kan ej gi'im annat i.\rn framl11\lla alt u-båta r ~iro aJJsolut 
ounclgänglign för dess försvar. Eniit' den sjögående flottan reducerats till 
e tt mycke t litet an tal farl~yg el'forc!ras elesto flera u-biltal'. Frank l' ike 
kan ej göra några medg ivanrlcn i fräga om u-lJåtar, emeclan c! c t reelan 
gjo l't stora såclana i frHgcl <;ut stom fa rtyg. Avståt' elet frilin att bygga 
u-b ilta l', Il at· c!et aHu stat till sjöss fnllsliinc!igt. 

U-bålarna iiro för Frankrike otmclgLingli ga föt· försmrel av kusterna 
ocl1 koloni erna ocl1 för att ,;k:·<J<i a fiirbinclelserna mecl 1'\orelafrika. 

'l'ysldand lwnclc under lil'i gel, L1ck vare sina u-biltar, skyclcl a ham
nama oclt kustema emot landstignings- ocll bombarelcringsföt·suk. 

1.'ack val'e u-båtarna kuncle 'l'l'Sklancl vidare i öYet· två är efter sla
get vkl Julland fortsLUta sin kamp emo t väl'lclens fyra kraftigaste flottor. 
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'T-lJålcn Lir dc SYaga maUernas Yapen··. DeLla ylleades flY <'n 

e ngebk sjöminister. Lord Goscl1en, åt· 1900 ocll denna beclömning är fort

fat·anclc riktig ocl1 just Lliirföt· ii. t• n-båten ouncloriin g!ig för Frankrike. 

i\långa a Y dc ntaUcr, som be~i Lla u-bålsflotto r, YOI'O r j rcpre~cnlP 

raclc i \YasltingLon oclt det vat' följal;Lligen omöjligt att wta om cle skull • 

samt)·cJ; a all slopa u-h<i.lama. Emot elen fransk a clclcgalionrns cnergisb 

proteste r lcdo såterles cngcbmiinncn ett kiinnbart neclct·lag. n cn cngcl'Sk <l 

rlclegr~ tion cn kastade sig cli1. genast på försöket aLL hgrö.nsa cleL u-h ii.l,.;

tonnagc som skulle t i lldclas eesp. malde r. 

Englands nl' a för~lag lJl eY att u-lJålstonnaget sl;ullr "tå i Yiss pro

portion till slagskcppstonnaget. Ett sådant förslag är ju utesl utand e lö j 

l,igt , Ly j u färre slagsk epp en makt i'lger. el e sto flera u-hå tar lJcllöYct· den. 

Enligt det engelska förslaget skulle rn makt, som rj llPsittcr sla~·skrpp. 

ej !Joller ffi. l1älla sig m od u -håLar. 

Av Hu ghes framlaflcs följancl e förslag till lJcgriinsn in g- r~Y 11-llrtb-

tonnngc t : 

Förenta ::>laterna ägR nu 00.000 t., skola llålla 60.000 t. 

J~ n glanrl ii.gct· nn 8Z,:i00 l., skola fä hälla 60,000 l. 

.Japan får lialla 31,000 t. 

Frankrike ·få t' hälla 3 1,000 t. 

Ilalien skola få liftila 20,000 t . 

F ö t' c n t a s t a t c t· n a o c h l~ n g l a n el Jtaya godkiinl sina siffro r . 

GO,OOO t., umlcr clcL att clr öni.ga makterna inlagt sina protester. 

Den f r a n s k c el e l c g c r a d c a m i t' a l el e B o n, föeklaenLle wtt 

för Franl"'il;c skulle siffran 00,000 t. Yara clt minimum ocll en neclprut 

ning till 31,000 t. •skulle Y ara detsamma som alt slopa !te la elen fmnska 

u-flottan. Han !;uncle därför ej godkänna siffran. 

Den j a p a n s k c el c l c ge r a el o II a n c .h il. a r a, an säg att för för

sym·et aY rlet .iapa'nsk·a t.it•iket s kulle e rfordras minst :,<, ,ooo l. Han skull e 

kommil att fordra clcnna s iffm även om Englancl oeh Förenta ~tatcrn :J. 

skulio förklara sig nöjda mecl 60.000 t. Yat'tiera. 

Den itali e nska li c l cgc ea cle Scllanzcr, fordrmlc full lik-

stäiiigliet m erl Ft'ankrikc. 

Frankt·ikc~ u-IJåLsflotJla uppgår f. n. till 32,000 t. 

1. eneler kriget föl'loraclcs J2, u-bålar. 

2. Efter kt·igrt slopnrlcs 26. 

2. Av clc 43 t)·sl;a n-lJåtar, som öYedi.imn ats Lill Frankrike, mil en

ligt Högsta l1åcle ls beslut, enelast 10 behållas i anYäncliJart skic-k. ( :\l. a. o. 

e tt !ile t Scapa Flow aY u-JJåtae. ) 

4. ~~f. ter J91!t Ilar elen franska u-flotta n ökats m cll etHlast 8 fadyf'·. 

(6, so>111 rckl' ircrals oclt 2, som lJyggts sedan HH7 ). 

J~ nghn1l hat· uneler samma till lJ)'g!,;t e ll er inköpt 218 n-J1i'ttae oclt 

Förenta Statema IH!Ya ]l~·ggt JO(l. 
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Det giilllie ~alcdcs Yid konfer ens en atl j~lmY~il j frCq;a om u-lJiltat· 

~ill;crsti'illa clc anglo-,axiska sta ternas suprcntali. 

Om siffran :i i. IJIJO t. faststillits för Fntnkrjl; e, skulle Lles~ Yanmakt 

till sjöss ilaYa fasblaf'·its orll n)·ssnilmnda siffra k an alltså ej godki1nnas. 

1: ndct· Lliskus~i()tlt'n yltt·adc :\fe. Balfour: "Om man IJrkaktat· förll ål

lanclcna ut· slrategbk, talQtisk ocl1 geo~·tafisk s~·npunkt kommet' man sä

l;ert till insikt om att denna (den fntn:;ka ) flotta ay u-lJåtar i\r byggd 

emot Stoe-Bri Llanirn··. i\1. a. o. den franska u-lJ ftb flotlan skulle Yaea 

rtt l10t m ol England . 

Fran fransk sida J; a n man sYat·a llill']lä, aLL en ansc•nlis· st)Tka 

r> ngelska slagfartYg lJefinncr sig i onwilPllJar niirll ct av Frankrikes J;:ust 

och att Lien, utan mot1·ikt i form aY t:n fransk n-lJalsfl0Lta, skulle Yara 

en hotelsr emot Frankl'il; e. 

Då de ft'anska ilPiegPm<lc i \\·asllinglon unLlet·stöLlLles j sina kraY aY 

säY~d cleputcead ekammat'en som sPnaten, började ånyo anklagelserna för 

impcl'iali~m emot FrankriJ'e Iran Förenta Statcma. England och Italien. 

:\[en Yilka fart)·~; kunna med skilJ silgas Yllne illlperialismcns Yerktyg 

till sjös~ om rj just slagskepp'? U-lJatarna hm n a omöj Ii g t ya ra clet, ty 

dr ä r o cnLiasL e tt Ya1wn J'i'1t' 1lefrnshen eller de n l1ögst 1Jcgränsacle art av 

offcnsiY. som man kan kalla tleft•nsiY of'f'cnsiv. 

\'ill man Yerkligrn aYskaffa all imperiali"m till sjliss, så lJöe man 

höt'j a nwtl alt bortlaga slag-skeppen oclt cliL komma u-lJii.Lama att för

svinna aY sig ~jiill·a. Det skulle 1·il.ra intressant att få l1öra , vad E ngland 

och Fören ta ;-;taLcma ~ Yat'alie l l il ett sådan t förslaf'· so!ll aLL avslwffa 

~lagskcpl;e n. 

Sii. hngc slag·,.;kt•pp finna~. som lJCIJilrska llawn. sil Hingc bel1övcs 

deL u-batat· fi jt• att IIJlJlYilga rlen impct'ialism . som de demonstrem. 

Y. , febr. 18 J!ln 

Det kan \'at'a <11' intresse all nagot ni1t·m a1 ·e ingå på frågan om Yat'

föt· man Yille begränsa ilPn fmns l; a u-b åtsflottan till ::JJ,OOO t. 

Den eng·rlska dr legationen (Lord Balfour ocl1 1 :st Lorcl or _\ clmi

ralty) yttrade: 

1. Ft·ankrike ~lt' ick e utsatt rör något l1oL annat än till lands. ~\Yen 

om det vore hotat till -sjöss av en i'ttewppstanden t)·sk flotta, skulle dess 

u-bålar ej ];unna i'örSYRra clrt. Endast c n makt besitter tillräckliga makt

mcclel för att !;unna slibs mot u-JJåtae och d enna makt ilr Englancl. I 

farans ~tuml ltat· l·'t·ankrikc att Yilmla sig till England föe att fä l1j ä lp. 

2. CmlerYattcnslJiUen Ilat' ic.J; e det värcle för krigföringen till sjöss, 

som elen feansl;a rlolrgati onc n tillägger densamma. Den ilr os kadli g föt· 

örlogsfaetyg ocl1 den ile far li g enelast för llan<lclsJart~·g·. 

3. Det jll'ogram, som Franl"'ike uppstiillt, skulle t1·inga alla makter 

(ocl t spec. SloriJt'it•tanien ) att redan i fredsti d organisera clt anli-u-lJåts-
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Yapen orlt salccles sl;ullc m::m ej kunna llcgriinsa tonnasct aY j~gcu'L', kr·:·,_ 
sar·c o c il smJJa r t) g. 

Den fr·ansl;a dt•legatirmcn fiirkl antrl c att elen komme alt Yililt:tll . 
sin fordran p ii 90.000 t. O(;ll icke komme att Yika Lllit'i fr [m . YardlPr ft·:,sn n 
om b eg r:ä n ~n ing aY u-IJal~tunnagct n<:tlladc:<. :l ian skulle kunna tr·o :1tt 
sak en clärmed Yorc aYsluLad. 

i\rl' n om man gör· r10l la sil ktin n t't' man ege lsm:inn cn illa. 
:l ir . Ll o~· cl Grorgc fut·J;[araclr S<Jil t ,;in <tYs ik L alt alcru upta.cm fl':l~ : t n 

Yicl k·onfcr·cnsc n i Cann es ( i sorglig t minne ). :Ilen cl[t denna gick 11m int< ·i 
yttrade IHm Lill r c, laklurcn för TributH<: ''.Tag Yill omlal<t att jag Lir omt·tl 
görlig i u-ll ii tsfriigan. Jan a nser, atl clella Yapen Lir farligt särski!L fii " 
11ancl clsfa rly gcn . a l t li r t Li r ollu glig.t till offcnsiY oc.lt att om man rnrl:H 
Yill .s(1kc•r·s täll a sit t kuslfut·syar, man id:e llehu,·cr 00.000 L u-halar". 

Fr·anl;rikc liar.· salcdcs hli\'it Yamat och lt'rankril; c förklarat· ,;ic 
också omedgö rli gt i denna Jr ·aga, sont Lit' a,- Yital bet:·dcbL'. 

Om ntan nu <1lf't'går till :IJe. Balf<wrs al'gume nt ocl' gl'anskar t], . ,, ~_ 

l ) L;-llilten kan c·j fiil'sYara lt amnar oc l1 kuster dfrkth·L 
I Feankril;e Yidl1illl er man, i l ikl1et mell amiral dc Bon, aLL clc Ly:;k.t 

u-JJåtama ILin tlraclc rl c enge lska eskarlntrna al t närma sig till cle t~·sk: t 

lmsLcm a ocl1 llamn ama oclt att e talll eril en n iil'block acl aY elen t)·sk " 
kusten. Da cngclsm:innen i biil'jan :tY krigl't fö rs (ildc lJöt·.ia en n :t e h lockad . 
lcclo clc s tora Jöt' lu stet·. 

Balfo u r har som t•xcml,el anl'ul't t•n eng·ebk ltawn, Yarcst befann 
sig en u-In t oclt Yilk en llflmn bl eY u halL Jur ett llo m!Janlement ulan att 
u-b Et ten kunclc l1iml ra clr tt a . Balfout·s exempel boY isar enelast alt e n 
u-b åts Y ~1 rll c ä r lika m rcl nolL Hac\ e i ifl'iigaYarandc hamn funnits t.io 
clugliga u-balar, aY Yillm en clcl alllitl l ta llit sig ulan fur hamnen, sil :ir 
clet m ot' Lin t roligt. att de tysl'a fart:·Frn ej sk ull e .haYa ku nn at gCt ~in 

Yäg e fter bo mh a rcle ni cntet utan skador. 
:\lan kan llär r elater a ett ann at CX<'i11[J Cl fUr :1[1'. Balfour: österrikar

na hota,clc på sin litl , att ·om Itali en komme a tt intr ~icla i kriget pil enten
t en s s ida, skull e Ycnedig hliYa bomiJardrraL Den ital.ienska fiollan lå ,'{ 
i 'l'.a;'cnGo, elen franska i Korfu. häda för iltt skydela sig emot cle ös lerri
k isl;-ungerska u-b å la rna . l iksom elen engrbka flottan lag i Scapa Flo,,- fUr 
att skydela s ig för dc t:·~ka u-båtarna od1 Yill;et furltålla ncle :lir. Balfour 
ej tyckes l1 a Ya funn i L oiJc llagl i g t. 

l\Jctn b cllöYcr endast betrakta r tt sjukort fUr a lt se a lt elen östctTi
kiska f lo tta n kund e mycJ; et Yäl l1inna at t lätta oclt gii f l'i'tn sin station 
i Pola tYärs öYet· Adr.iatiska IJ aYet, tömma si na durkar uH' t' Yenedig oolt 
gå tillbaka lill P o la innan dc fran:;J;a orl1 ilali enska flottorna h unn it in 
skri(ia. 

i\Jcn Yarföt' gjor·cle elen alcll'ig clctla und er kriget? J o cEirfiit' att 
man l1.ade föl'lagt en a nse nli g mängd italienska, ft'::t nska och eng·cJskfl 
u-JJ å lat· till Yen ediF ocl1 elen (i~l ctTik i:il;a flo tt an Y:\gade S'ig ej pil clt•rn. 
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De L är· att mllrka all den amet·ik a nske itmiralen Si m s h a r samma lb ikt 
som amir·ftl cle Bon, fltt "U-lJL ten Ilar sto r t Yärclc i offens i\'t hänseende 
ocll är iiYen e tt cle fcnsiYt Yapcn m~ll s tor e ffeldiYit.et för försYar et av 
]lamna r oc lt Yil;ftr'' . 

2 ) L-båte n är ej c ffekliY em ot örlogsfartyg. 
i\lr. Balfour oc l1 Llo>·cl George llaYa clål igt minn e, cle llaYa glömt en 

Ile! m as,sa sake r. ( öYcr~ . anm. I ar til,e ln uppl'i'lknas lt Llr alla fartyg, som 
tol'peclel'ats !'rå n u ~b ätm· e ll er sprängts ge nom fr:'\n u-!Jåtar utlagda minor. ) 

Kan ma n mecl cless:< siffr or för· ögon en l r o att u-b åtarna L1ro askael-
liga för iielog:;far:Lyg? Jkn a m et'ika nska At·m~ - ami r\aYy Journal delar ej 
lJ ellet' :ll r. BalfoLH'S ot:l t L onl L ees åsik ter . 

I en .nylig·en o1Ien tliggjorcl ar Likel föl'ldarar den na tidning att clet 
äl' löjligt a tt anse u-b å larna so m oskadliga molsLEtnclaec Lill clc stöne 
ödogsfart:·gen. 1'ysklam1 fann på s in tid för·clelaktigt att anYLlmla u-båten 
emot dc fi ent li ga öl'lo gsfat·tygen oclt lyckades förstöra e lt ansenligt antaL 
:::enare fann 'l' )·sklanel yi::;se rli gen att de t sk ulle Yara förd elaktigare och 
minclre far·ligt all aYskiint sina mobtåndat'l's fur'lJ inclcber och aYstocl cltit'
för från a lt anYälllla u-båtarna emot örlogsfartyg. Att fö t·söka m ecl en 
1J egriinsning aY u-!J iUa r·rtas antal ocl1 t onn age i:\r mycket ·svål't, ty en kon
troll sliull e .IJliYa illu so ri s k. 

Vacl so m iit' ;tnnu mera på fa lland e Ll t' cmcllcrlid, att engelska am ira
litetet sil sent so m å r 1921 h ade en h elt a nn a n åsikt ä n den som nu för
fäktats av Lloycl George, Balfour oclt Lord L ee. 

Då amiralitetet ti ll unelerhuset framlad e s in b egäran om anslag till 
f)Ta n ~· a s l agfnrt~·g hi latl es e l l mcmo ramlum vm· i IJL a. yLtt·acles: ''U-lY ten 
är utan t v iYel ett fruktansY:1rt Yap en oc l1 komm er icke Rtt försvinna. 
FramticJ ens flottor kunn a icl'e g rumlas a ll enast på slagfartyg. De komma 
att bestå aY e tt sto rt antal oli k a spec ia lfa rt)·g, so m alla å t'O n öclYLincli ga 
.för såYäl dcfensiY som o fl'n s iY .. . 

i\lecl anledning ,ll är·ay ];an man anse a lt elen e ngelska delegat ion ens i 
\ \ ' ash ington argument äro intet värcla. 

VarfUr l1öll sig dcssu~om el en enge lska Grane! Flee t instängd i Scapa 
Fl ow bak om bomstängsel oc11 minlinj cr~ Yarfiit' Yat' el en franska f lottan 
likalecles in s tängd Yill J\ orfu oc l1 elen ita li enska i 'l'arento? :ro, uteslutande 
ay rädsla för u-b å tarna ocll b ev iset a LL de nn a fruktan var välgrumlad är, 
att så snart e tt pansar·fa rtyg vågacl c s ig utom stängslen var clet i fara. 

3) Om Fmnkrikc fåt' tillåtelse a tt h ålla sig m e_d 90,000 t. u-bå tar, 
måste J~ nglaml redan i ft•ccl s ticl unele rhåll a en ansenlig anti-u-båtsstyrka. 

Här kan ma n sYara att om England Yerkligen bcl1ancllae Frankrik C' 
som alli erad och ej ouppllörli gt fordrar m cclgiyancl en ell er ideligen kom
mer m ed oberä ttigaclc a nsprål,, kommer Eng land aldrig att hava n ågot att 
frukta aY FrankriJ; c. :ll a n J; an L ö. Ytincla på argumentet oc l1 f ramilEtila 
att Engl a ncl, so m Ilar '12:1,000 i slagfartyf!·, tYingar Frank rike att IJå!la en 
ansenlig u-IJå ts-s Ly l'ka. 
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'•) Till ~bt den cngclsL< etc legation ens fayoritargurncnt, YilkeL hen 
llpplagits aY LloYd C:col'i')C- Fl·ankrikc l!Cil(oYCr ej ,;ii myr
k c t s o m 90,000 t. f ö ,. a L t f ö r s" a r a s i n k u s t. 

Först ocl1 ft·ämst är det icke endast kusten som skall föt'SYaras, man 
måste äxcn förs\·at·rr kolonierna ocl1 säl;ersU\lla fut·binclels crna mccl Norrl

rrfril;a sam t sj öför])inllelserna i Västra "IcLlcllJaHt. 
DeL framförda argumentet är Yiclarc :1v elen art att man frestas atl 

fd\ga om el c, som framföd OY«nsläenclc påstående, Yeta Yacl en u-båt ii r'? 
i\fan mil.ste alltså upplysa clem cli:irom : en u-l)iit Jr ett ];om plicerat 

örlogsfar t~·g , som iir föt·sctt rn ccl en massrt inYecklacle maskinerier ( racli o
telegrafi, kompresso rer, mikrofoner m. m. ). liaYet·ier för ekomma räll 
ofta, emeclan unelerhåll oclt öYersyn äro mycket sYåra aLt åstaclkomm:l 
pft grund av bristen pil utrymme omborcl. LiYet ombord ål' ansträngancl~" 

f ör besiittningen ocll elen !J el l ö Y er vila sig L i el efter annan. 
Slutresu!Latet av allt cl e Lta är att för Rtt kunna !11llla 10 u-l1ftt<te till 

sjöss unrler .J\:rigsticl. måste man kunna elisponera inalles 30 u-båt«r. 
nctta såväl enligt tysk som fransk erfarenilet uneler kriget. 
l\fcll en Lt-båtsflotLa pil 90,000 t. kan man således enelast håll« 30.000 

t. t i Il sjös :s. 
nä Ft·ankt•ike emellerti d cm·i:st Yägmde aLt gå mcll pä att inskränl'a 

sin u-båtssiffra, begränsade sig konferensen till att slipa av u-lJätama,; 
tänder oel1 klor. l'n clel förslag framkomma bl. a . att ]) egränsa stodeken 
av u-båtamct till 230 t. (m. a. o. fart) g läm p l i g· a för Geneve sj ön), alt 
uLfänla förbud föt• u~båtar att uppträda utanför resp. staLers t erritorial
vatten (m. a. o. att slagskepp skuHe kunna l) omlJarclera Havre på 15 km :s 
dislans i lugn oc,Jt ro utan att störas av u-lJåtrrr, som ej skulle få aY
lägsna sig mer än 3., Jm1. från [\:usten ) o. s. v . 

Roats förslag angårncle inskränkningar i anYänclamlet av u-båtar oclt 
vi lket förslag eniJälligt antogs, innehåller följancle ::J punkter: 

L a ) Innan ett hamlel,sfartyg uppbr,ingas skall cless nationalitet 
bes tämmas genom YisiLering. Ctt Ilandelsfartyg får icl\:e anfallas, sil framL 
rlet icke vägrar, att lilta sig Yisiteras seelan clet uppfordrats härtill e ller 
om Llet vägTae att manöncra enligt crllii.llna orclcr. Ett uppbringat fartyg 
mil. id:c förstöras, så framt icke dess bc~ättning oc!1 passagerare förut 

saL ls i sälicrlret. 
1. 11) U~båtar tillhöranclo en lirigföranclo makt äro icke under n ilgra 

förilä lJaml en unclanlai:)na från att följa oYanståencle hcstämmelsc r och 
om en u-båt ej kan följa. clem vicl uppJ)ringning av faetj'g, förestrives 
här igenom att ilanclclsfart~·get ej må anfall as utan skall olJel1inclrat f il 

fortsätta. sin väg. 
2) SignaLärmaklema anmofla alla anclra ciYiliscracle nationer att 

instämma i oYanståencle uttalanden, sil att i l~ e la Y~tl'lclen må uppstä en 
klart uttryckt ocl1 enl1 äll ig opi nion om huru en upjll)ringning bör tillg·å: 
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3) \'ilkcn cflcr disku~sion motlificradcs, kom slutligen alt lYda så
lunda: 

Signalännaktcma, som ii n ska g·ar:'ln t c !'fl ·l'CS]Jektc J·an clet il\' dc all
mänt crkiincla itumanitäm Jag:1nw ·''enom clc interna tion ella regler cle Jll'O
J;Jamcrat i fråg·R om anfall pil, uppbringning ocl1 föestöring av llancl eJ,s 
fart;cg, förklara l1ärigcnomom ::tlt om en person, aY Yil!;cn nation::tlitetct 
det Yara må oclt som handlar efter sina Ö\'CJ'ot·dnatles order ell c t· icke, 
öwl'träclcr någo n a\' Lle nu fastst:illcla rcglema för krigfijringcn till sjöss, 
sliitll l1an anses säso m l1avamlc brutit emot sjijj;,·igch Jagar ocl1 skall 
bestraffas för sjöt'ÖYeri. Han må gripas ocll clömas ay ri1·ita 0c lt miliUira 
myncligll c ter i Yill;et lancl l1an än må befinna sig. 

Som SYnes, inskränka clessa l'cglcr of:1nLli gt n-b åtarnas krigWt•ing 
emot JJ a mlelsfa ,·tyg. 

Balfour föt' e.slog et t tilli'igg· enligt Yilket signat:trmaktema sknlk 
föri)inda sig att i h:inclelse fl\' kl'ig ej anYiimla 11-biitama emot \'nt'ctndra. 
Det Y o r e wrkligen bekvämt. U-l)ftLar b In· o alldeles förhj mlna uneler krig. 

Förslaget YOI'e acceptabelt enelast om signaLäl'maktemrr ,;tunticligt 
över·enskomme aLt i ilänclelse aY krig ej am:lncla niigra andra fartyg 11cller 
emot Yaranclm. DeL skulle ltanl varit intressnnt att fmmställa ett sadant 
förslag fur alL få se llut·u det cmotLagib. 

"ll'. LaulJoeuf Ll'or sig wta att Balfours oYanntimndR förslag ctYli
vats i tysl11 e t. 

Frankrikes hållning är enligt ilans Etsikt m!· cket fUrständig ocl1 ai)SO
luL loijisk, cl et nöjer sig m ed 115.000 t. till slagflottan, följaktligen måste 
clet fil en s tor u-biltsflotta föt· sitt för>SYar. Od1 äncl[t l!ar Fr:mkrikc fatt 
utstå v~Lldsamma anfall för att el et önsk::tt' llållct en u-l)åtsflotta om ~0,000 t. 

E:onfel'ensens vanmakt elit clct gäller inskriinlmingat· l;omJnct· emel
ler tid äwn till synes på aYiat ik ens områcle; Llet !Ja!' ym·it omöJligt att 
il.staclkomma en effektiv orclalyclelse av IJ cstämmclscrna Wt· att l1egTänsa 
vare sig dimensioner på flygplan oel1 luftskepp, ellel' cler:ls antnl. Oclt 
änclll är clet pä clcLla område som l~nglantl fötT llacl e l1ort fonlm förbud 
än i fråga om u-båtar, ly Yill\:ct yapcn är det som Jl0ml1al'Ll erat London 
oclt en del anclra stäclcl'? .\t· clet u-J)åtar cll et· lul'lfartyg? :\Ten man har 
tJ·cll igen l1aft J;laft för sig· att det skulle ilaYa Yarit orimligt att kommil 
fram m ed försl:1g om ett såclant föl'lmcl , clärför l1ar det ej llellrt~ blivit 
feamfört . 

Konfel'cnscn lwr viclare fij,·bjudit cllllflnd nins·ea aY giftiga eller kvä
Yancle gaser. I\oot yttra r ch'irom: ''TYiYelsuLan kan clet förekomma att i 
s triclens hetta r eglerna föt• krigsmaskinernas anviinclancle ö\·ertrilclas. l\fen 
över dessa regler ocl1 över regct·ingRma står den allmänna opinionen. De 
11fttioner som lJt')·ta mot milnsldigllcLens lagar fä ocksit e tt stra!I, som 
Ieelee till cleras und ergång''. "Ir. Lauboeuf anser clcLtct yttrande synner
ligen naiYt. 
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Slut satsPt'. 
i\Ian kan Yara öYcrt:·gacl om att begränsningen aY u-batstonnagct en 

' 'aclzcr clag cl;·J;:cr upp i en eller annan form . Frankrike Yill hoppas att 
ingen fransk regering kommer att gå in pa att sänka deplacementet aY 
dess u-lJåtar till 3J.OOO t. Om elen göt' detta kommer Frankril;c att för

lora sin e:-;isLens till sjöss. 
90,000 t . iir ett ofrånkomligt minimum. "\Ien man m?tste ocl;:~å se 

till att nägot u trättas. C:pcJan tre ii. r tillbaka hat· marinministeri e t ingen
ting gjort. \'a() Yäntar man pil" En liten clel aY ett uppställt program 
till nyb)·ggnaclct' har cinnu ej goclkc1nls aY parlamentet. '.\Ian mo()ifi crar , 

man pn.1 tar och låter frågan Y ila . 
Kyligen har följand e tab ell ang·åcnde n-lJ åtarnas tillstå nd elen 1 ja-

nuari 1922 publicerats: 

Laml. Färdiga i t. l_"nclc r lJ:·gg·naLl. Summa. 

Förenta sta tema 33,40•2 4.0,808 ~1'!.600 

England W.SIG 10.601) 80.'17G 

Japan lO,O:S 't 22.1G~' 3l,2J~l 

Frankrike 30.R/:i () ~10,87:~ 

Italien 17,6:JO 2,604 20,2~,, 

FranJ;rike !Jar saleclcs ingen n-lJi'tt under llyggnacl. 
Den llel aY programm et, som skulle l taYa pt'LJJörjats ilr 1921, om

fattade .12 u-JJåtar: man måste ofönlröjligen börja clärrnecl. 
Ar 1~22~23 ocll 1924 miiste 22 u-h:itar slopas (.12 Bn1maire, 2 Cloriml e. 

7 Atalante och Roland l\Iorillot ). 
För att kunnil i tic! r emplac era dPs,sa mi\ste man silleeles senast "t 

januari 1923 piillör,ja n u-JJtttar. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum Uppfinningens art. ~n~:::~ l 
----T----T------------------------1 l 

6/5-22 2414/ 19 'fiitningsanorclning Yicl clykarcclräktcr. l\I. Carlon, 
Slockllolm. 

1447/20 Anorclning vid JJåtcläYertar. Aktiebolaget \\'elin , Gö
telJorg. 

4599/20 Omkastningspropcller , vars blacl omställas genom 
axial förskjutning av en i propelleraxeln lagrad 
omkastningsstång. Friecl. Krupp A.-G., Germa
nia\Ycrft, Kiel-Gaarcl en. 

13/5-22 1761/20 

l 4298/20 

I~ristiania . 




