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Av Marinens förrådssakkunniga avgivet un
derdånigt yttrande över Betänkande och 

förslag angående organisation av den 
centrala försvarsförvaltningen. 

Förslage t utmynnar stort ·sett däruti, att nuvarande ma- Förslaget:~ 

rin- och armeförvaltningarna sammanföras till ett centralt huvudlinje. 

ämbetsverk benämnt Försvarsförvaltningen, b estående av 

skilda "avdelnin gm·" nämligen: l<amcral-, intendentur-, sjuk-

vårds-, artilleri-, fortifikati·ons- och marinavdelningarna. De 

sakkunn;iga anföra (sid. 4G), att de m ed benäiJUningen "av

delningar" velat angiva, ·all dessa äro delar av e tt gemensamt 

ämbetsverk. Emellertid angiva dc även alternativt, inom pa-

rentes satt, benämningen "förvallning", nämligen: kameDal

förvaltning, intendenturförvaltning o. s. v. att användas i 

det daglig1a exp editionsarbetet och avsedd att "beteckna att 

åt dessa avdelningar dock är anfört·rodd självständig förvalt

ningsbefogenhet i stor omfattning". Dessa avdelningar (för

valtningar) ä·ro sederm era indelade i byråer för skilda ären-

dens behandling. "Avd elning" skulle motsvara vad som inom 

den nuyarand e armeförvaltningen kallas "departem ent" och 

byrå biland annal vad som inom den nuvarande marinförvalt-

ningen benä11nnes "avddning". 
Organisa tionen innebä r blott en s lyckning av den nuva

rande marinförYaltningen , eflc·r vilken delarna så fördelas, 

An m. Ile snkl;unnign ~li'O : YiecRmiral G. llyessen, k on teram iral A. B. 
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att intendcntaYdelningcn under benämningen "marinintcn

denturbyrån" inordnas i försvarsförvaltningens "intendentur

avdelning", sanitetsavdelningen uppgår i försvarsförvaltnin

gens sj ukvårdsaydelning såsom "marinläkarebyrån", fo11·tifi

kationsavdeh1ingcn blir del av "fästningsbyrån" i försvars

förvaltningens fortifikationsavclelni ng; civilavcle~ningen så ock 

den i väsentliga hänscenelen självständiga del därav, som r e

presenteras av amiralitetsråclet, fördelas i huvud,sak på d e 

olika byråerna av försvarsförvaltningens kameralavclelning. 

Aterstoden av marinförvaltningcn, en stympad torso, blir för 

svarsförvaltningens "marinavdelning", fördelad på byråer, 

motsvarande de kvarlämnade f. d. awlclningarna inom ma

rinförvaltningen ökad med en "civil"- och en "flyghyrå". 

Tydligt är, alt en såda·n omgestaltning av marinförvall

ningen skall öva elt genomgripande inflytande på marinens 

förråd, deras organisation och skötsel, vilket vi redan nu icke 

tveka att beteckna som olycksbringande. 

Sagd1a· inflytande torde kraftigast komma att göra sig 

gällande genom åtgärden att lägga marinförvaltningens inten

den•tavdelning under armeförvaltningens intendentsdeparte

ment eller, som för.sla>get tlydcr, lå la den bli marinintenden

turbyrån i försvarsförvaltningens intendcnturavdelning. Här

av beröres på det intimaste marinens stora och dyrbara ma

terial-, beklädnads-, >Sängperscdel- och proviantförråd samt 

den för dessa förråds handhavande avsedda. personalen. 

De sakkunnigas utredning härutinnan återfinnes huvud· 

sakligen å sid. 67-73 i betänkandet. Dc "sakkunniga" hava 

för dess förebringande biträtts av "fackkunniga", sakkunska

pen har kompletterats med fackkunskap. 

Redan på el t tidigare stadium, sid. 17, anföra de sak

kunniga ,au "den stora personal, som tages i anspråk för för

svarsväsendet, har berättigade krav på att de ärenden, som be

röra deras avlöning, för:plägnad m. m. handhavas och be

dömas efter enhetliga principer, så att icke den ena kateg,o

rien kan anse sig mindre gynnad i förhållande till den andra. 

-
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Bästa garantien för en sådan enhct<Ji g behandling av ifråga

va rande ärenden står uppenbarligen att Yinna, därigenom att 

likartade ärenden av ifrågavamnde slag, så långt ske kan, 

behandlas av samma myndighet". 

Dc fackkunniga anse, att för sammanslagning hl. a. föl

jande huvudprinciper böra uppställa s : 

den blivande intendenturavdelningen uppdelas i byråer 

så vitt möjligt utan brytande av htitillsuarande byråindelnin; 

inom armcfönaltningens intcnde.ntsdepartement, 

ärenden av samma na·tnr handläggas, vare sig de avse 

armen ell er marinen, på samma byrå i elen omfattning, som 
befinnes lämplig, 

varje m~litär byrå indelas i lämpligt ai1tal sektioner, 

å dc militära byråerna tjänstgör personal ur såväl ar

mens So0l11 marinens intendenturkår. 

De fackkunniga förcslogo, trogna Slina här m·an anförda 

huvudprincip er, att marinens ärenden skulle, så långt sig göra 

låter, spridas ut på de nu. å armeförvaltningens intcndents

d:partcment bcfinNiga underhålls-·, utrustnings- och civilby

raerna. Dc fnnno sig dock icke kunna komma i från, att 

vissa ärenden eller rättare sagt vissa ärcndei'l. i viss särskild 

gest~l:ning, borde beredas och handläggas å en särskild byrå, 

mannmirndenturbyrån, av en representant från marinen. 

. . Dc sakkunniga torde dock hava funnit, alt denna splilt

nng bleve alltför orimlig, varför cle, om än med len hand un

der framhållande att "åtminstone till en början" och "intill

dess erfarenheten visat, om förplägnads- och beklädnadsären

den l11l'd större förd el kunde i sin helhet överflyttas till under

hålls- och u trustningsbyråerna", fört frågans lösning från 

denna väg och in på den, att marinens ärenden i allmänhet 

skull.~ handläggas på en särskild marinintendcnturbyrå. 

Aven andra skäl tala, anse de sakkunniga, "för upprät

tandet av en byrå, avsedd närmast för intendenturärenden vid 

marinen. Först och främst bliver ärendenas antal troligen så 
stor+ att de . J d b" l' . '' CJ nmna ve .er or Igen ombesÖ['Jas av a llenast 

tre föredragande byråchefer. Och vidare förekomma ~iven 
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aridra frågor än dc, som direkt beröra underhåll och utrust

ning, där behov ~innes av speciell sakkunskap inom marinens 

intendentnrväsende. övningarna vid marinen äro exempelvis 

av elen särskilda art, att personal ur annens intendentur icke 

med nuvarande utbildning kan anses vara förtrogen med hit

hörande intendenturfrågor. Till denna byrå - marininten

denturbyrån - böra lämpligen även hänföras ärenden angå

ende all sjötTansporlmatcl"iel vid armen och marinen sam t 

ärenden angående anskaffning .av kol, smörjoljor och bränn

oljor för marinens behov, förnödenheter, som hänföras till 

den flytande ma tcrielens s. k. material utredning, för varvs

driften behövliga och i stora kvantiteter konsumerade förbruk

ningsartiklar ävensmn angående förrådsverksamheten å var

ven. Marinintendenturkårens personal representerar nämli

gen härutinnan delvis större sakkunskap än personalen vid 

armens intendenturkår". 

Byråerna inom det nya ämbetsverkets intendenturavdel

ning skulle i anslutning till vad som sålunda av dc sakkun

niga anförts, bliva ·en underhålls-,' en utrustnings-, en marin

intendentur- och en civilbyrå, dc båda förstnämnda med en 

regemcnlsofl'iccr som chef, marinintendenturbyrån under ma

rinöverintcndenLen som chef. Chef för civilbyrån är ett krigs

råd. De tre förstnämnda byråerna delas i erforderligt antal 

sektioner; å dessa tjänstgör personal ur armens och marinens 

intendenturkårer (se § 4 a v förslag till instruktion för för

svarsförvallningen). Sagda stadgande bör jämföras med mo

tiveringen, säd. 71, där det står: "härvid bör givetvis å dc 

tre militära och civilmilitära byråerna efter behov placeras 

personal såsom bilräden vid såväl armens som marinens in

tendenturkår, på det alt ärendena skulle kunna allsidigt, och 

där så erfordras, med speciell fackkunskap bliva utredda". 

I ovan nämnt instruktionsförslag ( § 12) bestämmes för

delruingen av ärendena mellan de blivande byråerna sålunda, 

aU till underhållsbyrån höra de som angå förplägnad, vatten

förbrukning, inre renhållning, tvätt och utgifter för övningar 

allt Yid armen med därtill hörande teknisk revision; lill ut-
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rnstningsbyrån, dc som angå beklädnaelen och annan inten

denturmateriel vid armen, remontering och hästl egan samt 

vidkommande teknisk revision; till marinintendenturbyrån 

de, som angå förplägnad, beklädnad, vattenförbrukning, inre 

renhållning och tvätt för u tom vid flottans varv Yid marinen 

anskafl'ning för marinen av dels kol och oljor, dels övrig~ 

förnödenheter, såvida icke upphandlingen tillhör annan av

del ning eller hyrå; trupptransporter vid marinen ävensom sjö

förbind elser samt vidkommande teknisk revision; samt till 

civilbyrån ärenden, som angå upprättand e av leverans- .och 

andra kontrakt, som icke tillhöra annan byrå inom awlclnin

gen, avdelningen vidkommande ulbetalningsålgärdcr, tolkning 

och t>i!himpning av kontraktsbestämmelser även som av admi

nistrativa och ekonomiska författningar, som angå avdelnin

gen eller äga tillämplighet å dess förvaltning, varjämte byrån 

tillkommer alt lämna erforderligt juridi:skt-administrativt bi

träde vid upprättande å annan byrå av leverans- och andra 

skriftliga avtal eller skrivelser av större vikt, samt att förvara 

kontrakt, upphörds- och leveransbevis samt andra värdehand

lingar ävensom alt vidtaga åtgärder för bevarande a y dylika 

handlingars gällande kraft. 

Redan nu torde böra anmärkas, atl vid det förhållande, 

att å de två förstnämnda byråerna endast handläggas ärenden 

för armen och å marinintendenturbyrån endast marinärcnden, 

behövligheten av att å de skilda byråerna placera personal 

från såväl marinen som armen torde kunna ifrågasättas. 

Det tord e också omedelbart falla i ögonen, att vid redige

ringen av instruktionsförslaget motiveringen i själva betän

kandet delvis råkat i glö:nska. Detta framgår vid en jäm

förelse mellan vad som säges angående materialutredning för 

fartyg en och s tör re förbrukningsartiklar för varvsdriften å 

exempelvis sid. 70 och 102 av motiveringen samt uti §§ 12 

och 16 av instruktionen. 

sakkunniga yttra i motriveringen, att "ett sammanförande 

av intendenturärendena för hela försvaret i en gemensam av

delning av elen centrala förvaltningen kommer givetvis att 
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medföra en förflytlning till samma aYdelning av ärenden r5-
rande de förråd av matcrialier och förbrukningsartiklar, per

sedlar m. m. som tillhöra intendenlurförvaltningen. Dit höra 
i för s ta hand förplägnads-, beklädnads- och sä ngpersedelför

råd med därtill hörande magasin, verkstäder och andra an 

stalter": 
"Ett samm anförande av intendenturärendena anse de sak-

kunniga komma alt underlätta ett ändamålsenligt ordnande 

av förplägnads-, beklädnads-, sängpersedel- och kolförråden 
för m:ninens vidkommande. . Därtill skulle i väsentlig mån 
bidraga, att marinens hela förrådsfråga icke behövde lösas 
på en gång i h ela sin vidd, utan kunde ordnas beträffande 

~lcnna avdeln ing för sig och beträffande andra avdelningar 

var fiir sig." 
Då vi nu gå alt skärsldda elen del av betänkandet, för 

vilken här ovan med en viss utförlighet, som vi dock ansett 

nödvändig, redogjorts, kunna vi icke blunda för, hunl som 
de sakkunniga tydligen gått till sin uppgift m ed en förutfat -

tad ås,ikt, vars genom förande till var j e pris legat dem långt 
mera om hjärtat än ett omsorgsfullt, opartiskt undersökande 

del för del, huruvida den nya organisationen verkligen leeler 
till något bättre ur alla dc synpunkter sett, som böra anläggas 

Ut , r)å en fråcra lika den för eliggande. Innan ett beslut fattas om 
g .. ngs- "' .. . 

punkter, som att en organisation skall avlösas av en annan, bor ov!llkor-
bortbeaktas. ]igen först utrönas och klarläggas arten av de fel, med vilka 

den existerande till äventyrs är behä[tad, samt huruvida dessa 
icke inom det bes tåendes ram låta sig r ättas ell er avlägsnas. 
Först om det bef.innes, att detta icke låter sig göra, på grund 
av att felen äro för många eller för allvarliga, föreligger skäl 

för en omor,ganisation, efter vars utformande man dock måste 
vara förvissad, att det nya, fritt från det gamlas brister, icke 
uppvisar andra, som · kanske äro lika svåra som dessa. Det 
nya måste vara avgjort bättre än det gamla. Ser man icke 
det klart och tydligt, är med en förändring inte t att vinna. 

övergången från en organisationsform till en annan innebär 
nämligen i sig själv olägenheter. Detta är icke i någon mån 
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i betänkandet beakta t, eh uru det synes oss, att de .sakkun.niga 
för ett dylikt till vägagångssätt hade e tt direkt förständigande. 
I det statsrådsprotokoll, varigenom utredningen a nbefa lldes, 

betonades nämligen uttryckligen att i främsla rummet borde 
undersökas, huruvid a det vore ändamålsenligt aLt a rme- och 

marinfö rvaltningarna samm ansloges till ett ämbetsverk. 
Till en sorts grundläggande princip, ur vilken den marina 

intendenturens sammanförande med armens skulle framgå 
såsom något självfallet, hava de sakkunniga upphäYt påstå

endet (se ovan sid. 4), att den stora personal, som tages i 
an språl'" för försvarsväsendct, har b erättigade krav på att dc 
är enden, som beröra deras förplägnad, beklädnad, avlöning 

m. m. handhavas och bedömas efter enhetliga principer, så 
att icke den ena kategorien kan anse sig mindre gynnad än 

den andra. 

Detta kravs såväl tillvaro som berättigande våga vi för

n eka. 
De krav, Yad a ngår beklädnaden, som kunna och böra 

uppställas av icke blott personalen utan också av den an
svariga förvaltande myndigheten, äro att d-en fyller sitt ända

m ål, d. v, s .. att den lämnar d ess bärare eller äga re det er
forderl iga skyddet uneler skiftande klimatiska och tjänsteför

h Mlanden samt för honom unelerlättar vapens och verktygs 

begagnande. 
Nu äro sagda förhållanden i de allra fl esta fall vitt åt

ski lda för marinens och armens personal. Huru olika äro 
icke de uppgifter, som äro för elagda exempelvis de beridna 

truppslagen, infanteriet och fortifikationstrupp erna jämförda 
111ed dem, som tillkomma flottans fartygsbesä ttningar, dess 

e lq~re, artillerister m. fl., och unqer vilka skilda förl1ållanden 
skol~ qe icke lösas. Sjömannens beklädnad skall lämpas efter 
sjölivets och sjötjänstens krav, kavalleristens för 1~1arscher 

oe~ fä ltliv o. s. y . h ela vägen ~gen0111. Den fqr ~rmcn viktiga 
frågan om unifonnens f~rg har i~1om waripen ingen betydelse 
likso;m ej h~ller packningen och utrustningens vikt, varåt ju 

Kraven på 
lika prin
ciper be
träffande 

beklädnad . 
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däremot inom armen stor uppmärksamhet måste ägnas. Dii 
flottans folk går till sjöss, medför den hela sin beklädnad för
varad i säck eller annorledes. Någon packning eller därmed 
jämförligt förekommer icke. 

Av allt detta följer m ed nödvändighet, att marinens och 
armens beklädnad äro i allt olika, i form, färg, material, sam
mansättning, persedlarnas beskaffenhet, En mängel sådana, 
som äro för det ena vapnet nödvändiga, äro för det andra 
obehövliga och obrukbara. 

Att å detta område söka införa "enhetliga principer" 
skulle kunna föra ut i det absurda. 

Vi hålla före, att med anledning av här påpekade om
ständigheter krav måste resas på att framdel es som hittills 
beklädnadsfrågan för marinens och armens personal löses 
icke efter enhetliga ulan efler skilda principer. Ändamåls
enligheten och tjänstens krav måste vara det enda ledande. 
Men för att dessa hänsyn skola komma till sin rätt är oavvis
ligen nödvändigt, icke att hit hörande ärenden "enhetligt" 
behandlas av en för marinen och armen gemensam myndig·· 
het, utan att de beredas och avgöras av personer, som med 
stöd av egen erfarenhet kunna fullt bedöma dem. Detta vill
kor uppfylles m ed elen nuvarande organisationen på ett fullt 
tillfredsställande sätt. Här äro inga fel ell er missförhållan
den att rå,da bot för. Ej heller torde kunna anföras, att ma
rinens beklädnad är oändamålsenlig och behöver reform eras, 
för vilket ändamål ärenden rörande denna borde av en gene
ralintendent avgöras. Någon "nniformsfråga" existerar icke 
för marinen och de modifikationer, som införande av nya 
stridsmedel komma att kräva varda förvisso beaktade av ma
rinens myndigheter inom nuvarande organ isations ram. Att 
ett sammanförande av ·marinens intendentur med annens 
skulle kunna bidraga till ett lyckligt slutförande av denna för 
armen så segslitna fråga hålla vi för alldeles uteslutet. Mari
nens intendenturtjänstemän erkänna sin oduglighet härtill 
liksom ock att deras sakkunskap är begränsad till det, som 
berör marinens intendentur. Huruvida en reciprok uppfatt-
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ning är tillfinnandes inom armens mots\"arande kår, äro vi 
icke i tillfälle att bedöma. 

Även vad beträffar i ovan citerade stycke gjorda utta- Kraven på 
.. . d l t .. l l .. likartade land e rörande de berattiga e n·aven, at arenc en, som Jerora principer be-

förplägnaden, skola handhavas och bedömas efter enhetliga träff.~nde 
· · l" l t" tt ·· · · · forplagna-princlper, anse v1 oss p 1 .;. 1ga a go ra v1ssa ennrmgar. den. 

Förplägnadsväsendet med därtill hörande förråd och 
andra anordningar arbetar und er väsentligen olika förhållan
den och förutsättningar vid marinen och armen . 

Hela elen invecklade och, såvitt vi såsom icke fackmän 
kunna bedöma, yltcrst svårorganiserade och maktpåliggande 
uppgi ften att förse sig förflyttande truppmassor med erfor
derliga livsmedel m. m. i till r äcklig myckenhet och å r ä t t tid 
och plats är för marinen alldeles främmand e och den ovid
komma nde. 

De rustad e fartygen taga erforderlig proviant med sig för 
så lå ng tid, som deras proviantrum. kunna rymma, och strä
van är att göra denna tid så lång som möjligt, på det att 
flottans operationer icke skola i allt för stor utsträckning 
göras. beroende av förnyelse av proviantförråden, vilket bör 
göras å eller från dess baser, vilka härför måste vara behö
rigen rustade. En följd härav är också, att å beskaffenheten 
av provianten måste ställas särskilda krav. Den måste vara 
lämpad för förvaring ombord. 

Spisordningarna, d. v. s. utspisnings- eller portionssta
tcrna, måste också vara avpassade efter sjölivets fordringar 
under olika väderleks- och klimatiska förhållanden, så ock 
efler de anordningar, som ombord förefinnas för matens be
redande. För t. ex. undervattensbåtarna avses sålunda all
deles särskild efter förhålland ena på dessa fartyg lämpad pro
viant. Några brister i det system, som inom marinen för när
varande tillämpas, hava cle sakkunniga icke anfört. 

Beklädnads- och proviant·ärendena få nu i marinförvalt
ningen en så sakkunnig och allsidig utredning som möjligt, 
enär de på intendentavdelningens för edragning beslutas av 
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ämbetsverkets chef vanligen i närvaro av cheferna för sani
tets- och nautiska avdelningarna och sålunda såväl det inten
denturena som det sanitära och rent sjömansmässiga är r e
presenterat av däri väl förfaren personal. 

Mot vad sakkunniga i detta sammanhang yttrat om avlö
ningens bestämmande eft er enhetliga principer kunna nog be
fogade anmärkningar resas, men då detta torde ligga utom 
ramen för det oss lämnade uppdraget, avstå vi h ärifrån. 

Som en självklar sak, ett korollarium till sit1a uttryckta 
åsikter rörande beklädnad och proviant, framhålla de sak
kunniga, att marinens beklädnads-, sängpersedel- och provi
antförråd skola övergå till den nya intendenturavdelningen. 

Men de föreslå också, som ovan anförts, att till sagda 
avdelning skola läggas ärenden angående anskaiining av kol, 
smörjoljor och brännoljor för marinens behov, förnödenheter, 
som hänföras till den flytande materielens s. k. materialut
redning, för varvsdriften behövliga och i stora kvantiteter 
konsumerade förbrukningsartiklar ävensom ärenden angåen
de förrådsverksamheten å varven. Vi kunna icke värja oss 
mot misstanken, att de sakkunniga alldeles icke mäkta se 
räckvidden av detta revolutionerande förslag. I formellt hän
seende innebär det, att sagda ärenden skola av marinöver
intendenten eller i hans frånvaro av en yngre marinintendent 
föredragas inför generalintendenten, som i dem skall besluta. 
Vi utgå från att denne städse blir en otricer från armen, 
varom mera här n edan. Orimligt vore att fordra, det denne 
i hithörande frågor skulle qga någon sakkunskap, då han 
måste vara utan all slags erfarenhet om dem. Denna saker
nas ordning skulle träda i stället för den nuvarande, enligt 
vilken de föredragas inför en amiral, en erfaren sj ö man, vars 
h~la föregående tjänstebana gjort honom förtrogen med hit
hörande frågor, och under :intimt samarbete n1ed inom ma
ri~förvaltnillgen tjänstgörande avdelningschef~r, även de 
f~clunän, som ärendena angå. Man frångår ett system, som 
arbetar väl, och lägger avgörandet i inkompetenta händer av-

l 
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stående från et nämnda samarbetet; ty fackmännen komma 
att befinna sig i en annan förvaltning. För ernående av nöd
vändigt samarbete får man gå till den invecklade proceduren 
med sammanträde mellan två, kanske flera avdelningar (för
valtningar) med möjlighet till stridiga beslut, som måste un
derställas Kungl. Maj :t till avgörande. 

Vad har då därmed vunnits? Vilka brister hava härmed 
· blivit avhjälpta? Sv.aren å dessa frågor torde redan nu ligga 

klara, men göras dc måhända ännu tydligare, om vi först 
också granska förslagets reella innebörd. Det innebär, att 
marinens materialförråd undandrages marinförvaltningens 
ledning och bestämmande och dock är detta förråd en livsbe-· 
tingelse för hela marinens verksamhet. Dess uppgift är, atl 
såväl i fred som vid mobilisering tillhandahålla de rustade 
sjöstyrkorna allt, som erfordras ej blott för fartygens fram
drivand e, d. v. s. kol, brännoljor och smörjoljor utan även 
för underhåll av fartygen, deras inventarier och vapen. I 
detta förråd skall även finnas allt, som behöves för varvs
driften, det är för utrustning, reparation eller nybyggnad av 
krigsfartyg med allt vad till dem hörer samt för underhåll 
av varvens och stationernas byggnader, verkstäder, maskiner, 
dockor m. m. Flottans materialförråd har även till uppgift 
att, när så erfordras, förse fästningarna med de materialier, 
som behövas för dem och uppläggas i deras egna, mindre 
materialförråd. 

Vad nu angår de ovan nämnda framdr,ivningsmedlen, kol 
och brännoljor, måste vid dera~ anskafining och lagring hän
syn tagas till en hel serie, var för sig tämligen irwecklade pro
blem, för vilkas rätta lösande ofrånkomligen krävas marin
ingenjörs- och sj ömilitäru tbildlling och erfarenhet j äms:ides 
med den marininteridentu rella. Några få exempel äro nog för 
att klarlägga detta. Vilka slag av bränsle kräva de olika far
tygen under olika förhållanden? Vilka fordringar skola . stäl
las I~å de olik~ slagen av framdrivningsmedel med hänsyn 
tagen . till värmeeffekt, förvaringsmöjligheter såväl on1bord 
som i land, pris och ekonomiskt utbyte? Vilka fordringar på 
rökfrihet ställer den Il! oderna sjötaktiken? 
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Vad smörjoljorna beträiTar, äro likaledes en mångfal(l 
faktorer att beakta. Beskalienheten måste naturligen rättas 
efter de skilda ändamål, för vilka de avses. Långsam t gående 
maskiner hava icke behov av smörjoljor av så hög kvalitet 
som de hastigt gående. Turbinmaskinerier och motormaski
nerier kräva sina särskilda slag. För smörjning av torpc
dcrna fordras alklelcs särskilda egenskaper hos elen s. k. tor
peJoljan. 

Efter många, lån ga och besvärliga försök har en olje
fabrik, som står under närmaste ledning av en specialist å 
mariningenjörkåren, kommit till stånd. Den lyd er uneler 
Yarvschefen i Karl,skrona, men upphandling av för dess drift 
hehövlig råolja plägar s k e av marinförvaltningen. Nu skall 
sålerles denna och direktiven för anstaltens skötsel fråntagas 
marinförvaltningen. Behöva vi särskilt framhålla, vilken vikt 
och betydelse sagda förrådsartiklar äga för flottan? Om dc 
icke äro till finnandes vid mobilisering eller i krig är det fly
tande försvaret lamslaget, dess rörelsenerver avskurna, ej mer 
ell er mindre. Alla på detsamma nedlagda kostnader bliva 
fruktlösa. Är beskailenheten underhaltig eller artiklarna icke 
ändamålsenliga, kan oberäknelig skada uppstå. Tag för be
lysande av detta påstående en detalj: torpedoljan. Ett med 
mod och all sjömannadug.lighet utfört torpedbåts- e ller un
dervattensbåtanfall, som skulle kunna giva avgörande resul
tat, kan helt och hållet misslyckas, om torpedernas smörj
ämne är underhaltigt, så att deras maskiner ej fungera som 
sig bör. Måste man icke fordra, att dessa ärenden, på vilkas 
rätta skötande så stora värden bero, bliva handlagda på så
dant sätt, att sakkunskapen blir så fylligt representerad som 
möjligt? Är det icke en orimlighet att söka intala sig och 
andra, att så blir fallet med elen i betänkandet föreslagna an
ordningen? 

Till kolfrågan knyta sig även befraktnings- och assurans
frågor, som spela en icke ringa roll, och vid vilka marinmyn
dighet,erna förvärvat vana. 

Vi sakna i övrigt ej erfarenhet om det svåra läge, vari 
fråga n om koltill försel n under ogynnsamma förhålland en kan 
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komma. Uneler världskrigel tYingadcs Yi att, seelan tillförseln 
från England och Tyskland stoppats, lita till den amerikan
ska marknaden och begagna kol, olika dem, vi förut varit \'ana 
vid. Detta nödvändiggjorde ändrade anordningar å fartygens 
pannor. De uppståndna svårigheterna löstes 'emell ertid tack 
vare marinförvaltningens förmåga att bringa sjömilitära, 
ingenjörs- och intendents!Nmskaper och erfarenheter till sam
arbete. En generalintendent hade icke kunnat lösa dem. 

sakkunniga tala om "förnödenheter, som hänföras till 
den flytande materielens s. k. Inaterialutredning". Ärenden 
rörande denna ·skola in und er den nya intendenturavdelningen 
(förvaltningen). Denna sak är av sådan art, att el en kräver 
närmare belysas. Vad de olika fartygen av förenämnda ma
terialutredning skola medföra vid utrustning eller förnyande 
av sina förråd är sammanfört uti ett särskilt s. k . utrednings
r eglemente utfärdat av marinförvaltningen, vilken däri tid 
efter annan skall göra de ändringar och tillägg, som materie
lens utveckling eller vunnen erfarenhet påfordrar. När man 
efter-sinnar, för vilken mångfald skilda ändamål fartygen 
måste medföra .materialier, framstår tydligen, huru omfångs
rikt sagda reglemente måsle vara, och vilken mängd artiklar 
av skilda slag, som utredningen måste omfatta. Det innehål
ler icke blott materiaher för fartygets renhållning, underhåll 
och belysning såsom färger, fernissor, såpa, soda, belysnings
material, metaller, järn, rör, läder och vävnader m. m. utan 
också allt, som behövs för inventaTierna, maskineriernas och 
vapnens vidmaldhållande i gott stånd som packningar, tuber, 
t ågvirke, tyger, blånor, hampa, vapen.fett, tvål m. m. förutom 
naturligtvis redan berörda framdrivnings- och smörjmedel, 
för närvarande tillsammans 'omkTing 500 olika artiklar. 

Vid bestämmandet av de olika kvantiteterna av skilda slag, 
vilka de olika fartygsc erterna skola medföra, spela givetvis 
flera faktorer in, och hänsyn måste tagas till en mångfald om
ständigheter såsom utrymme ombord, förbrukningen ell er åt
gången, sYårigheten eller lättheten att erhålla ersättning för 
förbrukad materiel. Beskarrenheten måste jn också noga 
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ÖYerväga s. A v detta fr amgår j u, att för ett sådan t ulrednings
r ea[emen tes kommande till stånd och hållande i tidsenlig t o 

skick ford ras erfarenhet till sjöss och samarbete mellan måls
männen för alla de vapen, som äro till finnandes på fartyg 

och fästningar, d. v. s. cheferna för marinförvaltningens samt
liga militära och civilmilitära avdelningar. 

Alla de artiklar, som ingå i fartygens utredningar och 
scm å terfinnas i ·utrednings1·eglementet m åste finnas i var

vens materialförråcl, vilka dessutom måste innehålla sådana, 

som erfordras för själva varvsdriften, såsom plåt, balkar, me
ta ller, virke, husbyggnaclsmaterialier m . m. av allehanda slag. 

Det å ligger marinfönaltningen att utfärda härför nödiga 
bestämmelser, och vi hava såsom förrådssakkunniga utarbe
tat ett förslag till "normalförråd" av materialier, som skall 

hållas i varvens materialförråd, varvid hänsyn tagits till de 
uneler flottans mobilisering uneler världskriget och neutrali
t etstjän s tgörin gen vunna erfar enheter, samt de skilda varor

nas större eller mindre behö vlighet vid själva mobiliserings
tillfället , deras lätt- eller svåranskafflighet samt förekom st 
inom landet. P å marinförvaltningen skall sedermera bero 

att i samarbete med varvscheferna tid efter annan göra nö
diga ändringar beträffande sagda "normalförråd" . 

Tydligt är att för beredning och avgörand e av sådana 
[irenden inom marinförvaltningen fordras biträde och sam

arbete av all a nyss nämnda avdelningschefer. Marinförvalt
ningen utfärdar också, vanligen i form av allmänna kungö
relser, bestämmelse!~ angående beskatTenheten av de ar t iklar, 

som ingå i materialförrådens olika uppbörder, t ill efterrät
telse icke blott för leverantörer utan också vid besiktning av 

\"arorna, då de mottagas. Dessa kungörelser skola naturligen 
hållas i tidsenligt skick. Den härför erforderliga sakkun

skapen måste också sökas inom marinförvaltningens a lla av
delningar. 

sakkunniga säga (sid . 70)' att ärenden " angående för
rådsverksamh eten å varven" böra hänföras till marininten
denturbyrån. Vi h å ll a emellertid för t roligt, att det icke är 

L 
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deras mening, att frågo r rörande ammunitionsförråden skola 
utbrytas från den stympade marinförvaltningen ell er marin

avdelningen, vilket även framgår av instruktionsförslage t. Vi 
upptaga på denna grund icke uttalandet till bemötande. 

I stället för motivering för härovan nånnare granskade 
fö r slag med en marinintendenturbyrå tillgripa sakkunniga 

följande r eflektion (sid. 70 nedtill): "Marinintendenturkårens 
personal representerar n åmligen härutinnan del vis s törre sak

kunskap än personalen vid armens intendenturkårer". Detta 
"delvis" verkar underligt, då var man m åste veta, att arm e11s 

intendenter i dessa ting icke kunna hava n ågon sakkunskap . 
Det vore en orimlighet alt begära det. 

sakkunniga anse ock så (sid. 70), att till mari nintenden
turbyrån böra läggas "ärenden angående all sjötransportma

teriel vid armen och marinen", vilket i instruktionsförslaget s 
s 12 formulera ts, "trupp transporter vid marinen även som sjö-
s . . .. 
förbindelser". Vi finna förslaget oantagligt. Mannens SJO-

transportmateriel består av fa rtyg och pråmar av skilda slag 
för transport av trupper, sjuka och sårade, kol, vatten, pro
viant, artilleriammunition, torpeder, minor, rörligt artilleri 
m. m. jämte för dem erforderliga bogserfarlyg. Vid mobili
sering måste denna fartygsträng utökas m ed en hel del en·

heter förmedelst förhyrning eller rekvisition. Fartygen i 

fråga äro till dels fö rseelda med egen maskinkraft. 
Allt detta är flytande materiel, vars nybyggnad, repara

tion och underhåll är en mariningenjörangelägenhet innefat·· 
tande moment av såväl maskinteknisk som koristruktiv art. 
Ritningarna vid nybyggnad u ppgöras antingen i samarbete 

m ed de m yndigheter, som närmast hava intresse av deras be
skafl"enhct, d. v. s. inom marinförvaltningen cheferna för an
tingen intendent-, artilleri-, min-, torped- eller sanitetsavdel

nin garna. 
De vid mobilisering anskaffade transportfartygen måste 

i ett flertal fall å varven eller annorstädes undergå föränd
ringar till inredning ell er utrustning för att bliva för sitt 

ä ndam ål lämpade. 

Sjö
transpor t
materiel. 
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Ä ven detta kräver j u O Y an berört samarbete. 
Äskanden rörand e nyanskatrning av materi elen i fråga 

skulle, om sakkunnigas .förslag bliver genomfört, komma att 
göras av intendenturavdelningen i samråd med kameral av
delningen med uteslutande av marinavdelningcn. 

Eventuellt för ändamålet beviljade anslag skulle hand
havas av intendenturavdelningcn, som skulle förordna om 
byggandet vare sig å fl o ttans varv eller h os enskilda. Det 
viH säga, intendenturavd elningen m ed dess chef generalinten
denten finge en viss, ej alltför obetydlig sl\.eppsbyggnadsverk
samhct sig anförtrodd. Följdriktigt borde också und erhålls
anslaget för denna flytande materiel, såväl flotlan s som fäst
ningarnas, uppdelas så att intendenturavdelningen finge den 
anpart därav, som belöpte sig på "sjötransportmaterielen " . 

Vi kunna icl< c spåra en förnuftig mening i en sådan an
ordning. Varvscheferna och kommendanterna skulle också 
komma att för en del av dem anförtrodd flytande materiel 
stå till svars inför intendcnturavdelningen. 

Besparingar. Det föresp eglas i betänkandet (sid. 68 ), att i många fall 
gemensamhet i större upphandlingar borde kunna medföra 
ekonomiska fördelar. Det är, i synnerhet i tider som de när
varande, ett bestickande tal, det om möjlighet a tt inom för
svaret åstadkomma besparingar. Vi äro själva livligt besjä
lade av den uppfattning, att sådana böra göras, om de låta 
sig genomföras utan äventyrande av försvar ets effektivitet. 
Kunde nu ledas i bevis, alt sådana ernåddes genom dc organi
satoriska omstörtningar, som de sakkunniga föreslå, vore dock 
något a lt uppvisa till dessas fönsvar. 

Under diskussioner, både tillförene och nu, om samman
slagningsfrågan, har av sammanslagningsförslagets tillskyn
dare och dess energiska anhängare ofta spelats på denna 
sträng. Det h ar städse framhållits såsom något axioma tiskt, 
att genom en sammanslagning försvaret i sin helhet skulle 
bl'iva billigare. Påståendet har präglats till slagord, till dc 
präglandes stora bekvämlighet, ty därmed anses bcvis~kyl

dighctcn bortfallen. 
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När man vid ett större enskilt företag omlägger driften 
eller organisationen i syfle att därigenom erhålla besparingar, 
uppgöras noggranna beräkningar, utvisande sätlet för deras 
åstadkommande och deras belopp. 

"Något försök i sådan riktning har icke av de fack- eller 
sakkunn~ga gjorts. Man bar nöjt sig med etl mellantjng av 
påstående och förmodan . 

Vi vilja emellertid nu söl<a utfinna, på vilka punkler och 
på vad sätt besparingar skulle kunna tänkas uppslå genom 
förvaltningarnas sammanslagning eller inteadenlurens om
läggning. Uteslutet är ju alldeles, att de sltulle kunna göras 
å anskatfningslwstnaclcrna för egentlig krigsmateriel, fartyg 
och vapen eller på deras, varvens och stationernas underhåll, 
d . v. s. de för flottan drygaste utgiftsposterna. Leverantörer 
av fartyg, pansar, pannor, maskinerier, kanoner, torpeder och 
minor lära icke kunna lämna sina fabrikat billigare till en 
med armeförvaltningen sammanslagen marinförvaltning än 
lill den fristående. Själva varvsdriften torde ej heller på så 
sätt kunna göras billigare. 

Skulle besparing lmnna göras vid upphandling av för
rådsartiklar? Ammnni Lionsförrådens artiklar mås le härvid 
lämnas h elt ur räkningcri, då vad dem beträffar ingen ändring 
ju är avsedd att inträda. Går man så till dc dyrbara och 
kostsamma materialföiT~tdcn, finner man att uppköpen för 
dem och deras komplettering eller hållande vid anbefalld stor
lek till allra störsla delen är ett varv·schefernas och, vad fäst
ningarna belrälfar, ett kommendanternas åliggande, om än ett 
övervakande av titelställningen konuner på marinförvaltnin
gens lott. Häri kan icke med fördel någon ändring göras. 
Uneler normala förhållanden upphandlas av marinförvalt
ningen för dessa förråd enelast stenkol och olja, huvudsak
ligen för oljefabrikens i Karlskrona räkning. Dessa upp
handlingar skulle j u enligt förslaget övergå till försvarsför
valtningens inlendenturavdclning, där de skulle av en gene
ralintendent beslutas på chefens för marinintendenturbyrån 
föredragning. Är det lroli,gt, alt det ändrade föredragn·ings -
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sättet skulle kunna medföra ett förbilligande av dessa artik

lar? Då denna åndring endast m edför, att dessa årenden i 

sista hand 'skola avgöras av en hårför inkompetent person och 

utan medverkan av den i marinförvallningen befintliga kom

pletterande .ingenjörfackkunskapen, få vi, · under hånvisning 

till vad vi om dessa artiklars vikt och betydelse ovan yttrat , 

besvara frågan med ett bestå m t nej. 

Simile emellertid besparing kunna uppstå därigenom, att 

sagda varor bleve föremål för upphandling gemen·samt för 

armen och marinen? Olja, åtminstone sådan avsedd för vi

dare förådling, spelar, våga vi antaga, för armens råkning en 

så ringa roll, att sagda varuslag i detta sammanhang saknar 

betydelse. Lys- och brånnoljor (bensin ) upphandl as redan 

nu i så •stora kvantiteter inom såväl marinen som armen, att 

någon reduktion av inköpspriset genom inköpsposternas sam

manslagning .icke torde vara att förvänta. Kolen upphandlas 

av marinförvaltningen till största delen å produktionsorten 

ofta fob, någon gång cif Stockholm, Göteborg, Karlsl{rona, 

undantagsvis annan ort. I förra fallet uppgöres fraktavtal 

av marinförvaltningen. N å g on gång köpas kol av en skilda, 

men då fartygsvis. Priset per ton år oberoende av kvantite

ten, som köpes. De stora engelska eller amerikanska gruv

företagen låmna icke rabatt, om några l 00-tal ton mer köpas 

åt gången. Alltså kunna genom att marinens koluppköp sam

mansloges med armens, vilka senare dessutom torde avse 

andra slag än dc i marinen nyttjade, inga besparingar uppstå. 

Billigare frakter kunna icke hell er på denna grund betingas. 

Dessa bero på fraktmarknaden och icke på antalet ton, som 

fraktas, och ett bedömande av dess låge under olika omstån

digheter torde icke av reformen ifråga bliva underlättat. 

l\Ied stöd av vad nu anförts, anse vi oss tryggt kunna ne

kande besvara åven denna senare fråga. 

Vad betråtfar upphandling av proviant och proviantför

rådens komplettering sker denna inom marin en genom ve

derbörande Drtsmynclighetcrs försorg. Marinförvaltningen 

b 
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gör i allmånhet inga proviantupphandlingar. l\Iöjlighet att 

genom sammanslagningen på dessa v.inna besparing är s ~tledes · 

utesluten. 

A.tt vilja införa ett annat födarings sått skulle vara oklokt. 

De skilda orterna hava sina ,,.,ivna tillförselon11·aocl l 
. .. ... b en, oc 1 Inyn-

clJ~heterna aga for des sa uppgifter till sitt förfogand e sär-

slol.~ a or~an, som väl fylla sitt ändamål, och som båst kunna 

bedom~ trdpunlden för och behovet av proviantförrådens kom

plettcnng. En central iser.ing härav skulle vid mobiliserincr 

visa sig oh ållbar. b 

Komma vi så till upphandlingen av beldåclnads- och 

sängpersedlar och k omplettering av härför avseelda förråd. 

Denna göres nu , sä rskilt vad materiali er belrä[l'ar till sto. 

utsträckning av marinförvaltningen. Marinens OC;l armen: 

beklädnad är och m åste Yara, såsom förut framhållits itt 
n , v 

o OJ -:a och förfärdigad av alldeles olika materialier. Knappast 

nagot plagg tord e vara gemensamt eller brukbart för båda 

kategoricr~1a. Sjömannens beklädnad utgör es, som bekant, 

huvuds:khgen aY blås],jorta, blå byxor och kavaj, samt vita 

eller bla bussarongskläcl cr, låg mössa och sårskilda eldare

kläder. Unelerkläder äro också till större delen av särskilt 

snitt och beskaffenhet. Vi hava svårt att förstå, att 0111 en 

och samma myndighet uppköper arliklar av skilda slaa för 

marinen för si g och armen för sig, detta skulle leda til~ be

sparing. 

Någon besparing torde icke h ell er kunna uppstå, om flot

tans beklädnadsverkstäder övergå till den gemensamma in

tendentl~ravdelningen. De äro sp ecialiserade för tillverkning 

av mannbeklädnad liksom armens för anncbeklådnad och 

~·å:gon ~ndrir:g härutin.nan tord e =j vara tillrådlig. Det skull e 

~nda Icke till bespar·mg utan forlust. Specialisering är ju 

helens lö,sen. · 

V.i hava nu betraktat alla de områden, där besparingar 

skulle rö. el k o 

• 
1 rmo as unna uppsta genom en sammanslagning, 

men rcke kunnat finna , alt sådana på något kunna förverk-
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ligas. Argumentet i fråga torde enligt vår uppfattning helt 
kunna ur diskussionen avföras. 

Besparingen lorde med en sammanslagning komma att 

utbytas i förlust, därigenom alt den erforderliga sakkunska
pen avlägsnas eller minskas. 

(Forts.) 

i 
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Behovet av tekniskt utbildade officerare 
vid flottan .. 

Andra försvarsheredningen framhöll på sin tid, all inon~ 

sjöförsYaret måste materielen vara den grundläggande fal<

torn, enär av materielens beskarrenhet och storlek bero såväl 

personalbehovet som kostnaderna för underhåll och övningar 

o. el. I detta uttalande torde var och en kunna instämma. 

Vie! ordnaneJet av vårt sjförsvar, vilket "ordnande" allt fort

farande står på dagordningen, bör i överensstämmelse härmed 

först och främst tillses, atl flottan tillföres bästa möjliga ma

teriel för minsta möjliga kostnad. Organisationen bör vidare 

vara sådan att materielen hålles i tidsenligt och krigsdugligt 

skick på mest ekonomiska sätt. 
I artikeln "Organisation och krigsberedskap", publicerad 

i denna tidskrifts årgång Hl20, hava många tänkvärda ord 

blivit uttalade och om artikelns syfte att med en förenklad 

och billig organisation vinna ökad krigsberedskap är intet 

annat än gott att säga. Men författaren synes väl lätt hava 

behandlat frågan om att höja flottans stridsvärde genom en 

förbättrad teknisk organisation, el. v. s. en sådan organisa

tion, som förmår att under fredens dagar s.kapa en flotta, 

vars materiel är så tekniskt fulländad som möjligt. Men 

många stora män på det sjömilitära området hava stirrat sig 

så blinda på betydelsen av väl utbildade besättningar och tak

tiskt skickligt b efäl, att dc åtminstone i ord ej i samma grad 

velat erkänna betydelsen av god materi el. Lord Nelson för-
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nekade sålunda behoYet av kanonsikten, en::ir han alltid gick 

med sina fartyg så nära motståndarens att sikten YOro onö

diga. Lyckligtvis för engelska flottan blevo dess kanoner för

sedda med goda siktmedel. "Give me ships of papcr, hut 

men!" lär amiral Farragut ha yttrat under nordamerikanska 

inbördeskriget. I verkligheten hotade ett enda sydstatsfartyg, 

Merrimac, trots detta, alt genom överlägsen teknisk konstruk

tion nedkämpa nordstaternas hela flotta. Situationen rädda

des genom elen kin mer t ekniskt fulländade Monitor. Under 

det sistförflutna kriget uttalades vid flera tillfällen, att kri

get skulle vinnas av den, som ägde tillgång på de bästa ingen

jörer, kemisl er och övriga konstruktörer. Detta var givetvis 

önrdrift, men att denna personal hacle s tort inflytande p:l 

krigets gång är otvivelaktigt. De t torde även vara ådagalagt, 

att den brittiska flottan i Slwgerackslaget icke var underläg

sen den tyska, vare sig la ktiskt eller bcträfl"ande besättningar

nas utbildning, men ändock voro de brittiska förlusterna av

sevärt större än de tyska. Anledningen härtill torde före

trädesvis kunna sökas i tyska fiollans ÖYerlägsenhet i tekniskt 

avseende. 

Därest landets ekonomiska resurser icke medgiva anskar

fandet i större skala av sjökrigsmateriel, så är det så mycket 

mer av yttersta vikt, att den fåtaliga materielen i teknisk t 

av:scencle är så fulländad som möjligt. Vi ha sannerligen icke 

råd att låta våra fartyg vara omoderna redan då de göra sina 

provturer. Ty detta är dålig ekonomi. Sä blir emellertid 

fallet, om icke sjöförsvarets organisation är sådan, att den 

tekniska ulveckiingen kan följas och utnyttjas å sjövapn ets 

'alla områden. Härtill konuner att med otidsenlig materiel 

ej heJ!e.r övningar enligt tidens krav kunna bedriyas. 

Den tekniska utvecklingen har under senare tid aått 
o 

o 

framat med stora steg och världskriget har beträtrande krigs-

materiel i hög grad påskyndat densamma. Under och efter 

Jcrigct har sålunda tillkommit en mångfald nya vapen och 

skyddsmedel, varjämte de förutvarande hava blivit än m er 

fulländade. I all den marintekniska litteratur, som nu efter 

l 

i 
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k riget förekommer i större mängd än kanske någonsin förut 

fi nnes emellertid både gott och ont. Det galler att sovra m ed 

omdöme och redan för sådant ändamål fordras tekniskt sko

lade män på :sjövapnets olika områden. Härtill kommer, ~tt 

många betydelsefulla tekniska detaljer hemlighållas och ofta 

är det så, att endast det kommer till allmännare kännedo~n, 

som befunnits mindre värdefullt eller omöjligt att hemlig

hålla . M·ed världskrig.et framkomma också många överrask

ningar på det marintekniska området, d. v. s. överras.kningar 

för dem, som icke velat eller kunnat följa elen tekmska ut

vecklingen. 
Alltno". Vi måste lära oss inse nödvändigheten av en 

hög teknis~ ståndpunkt inom marinen och vi måste i möj

ligaste mån rätta organisationen '(}.ärefter. I ann~t Jall k~mna 

vi icke frambringa de fartyg och vapen, som. edordras 1 det 

moderna sjökriget, och som våra fartygsbesättningar hava 

berättigade anspråk på. . 

Det tekniska arbetet inom flottan tillhör huvuclsakhgen 

ofl'icerskåren och mariningenjörkåren. Den sistnämnda kå

r ens utbildning och organisation torde allmänt vara erkänd 

som mycket god. Att mariningenjörkårens verksamhetsom

råde är mycket omfattande torde ej heller här särskilt be

h öva påpekas. Kårens personalstyrka är enligt 1922 års. ~ta t 

60 därav 20 specialingenjörer .och 5 stipendiater. Som Jam

fö:·else med andra kårer må nämnas att staten för marinin

tendenturkåren upptager 78 intendenter, staten för marin

förvaltningens civilavdelning upptager 18 personer i officers 

tjänsteställning o. s. v. Det vore sannerligen orätt att påstå, 

att det tekniska området är gynnat. 

Emellertid kan mariningenjörkårens .personal icke be

här·ska all sjövapnet tillhörande teknile Vissa område~1 m~s~e 

h elt eller delvis anförtros åt ofiicerare, vilka genom sm sava! 

teoretiska som praktiska utbildning och genom sin tjänst

eröring i övriut äro lämpade härför. Så är som bekant fallet 
o b 

- t 
i alla mariner och alla tiders erfarenhet har styrkt det bera -

tigade härutinnan. Nödvändigt 'är, att dessa ofiicerare er-
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hålla god utbildning och att antalet sålunda utbildade oihcc
rare är tillräckligt icke blott för skötaneJet av förekommande 
löpande ärenden, ulan även för ·följandet av den tekniska 
utvecklingen på respektive områden. Dc områden, som där
vid företrädesvis komma i fråga äro dc rena vapenområdena 
- artilleri-, torped- och min-, flyg- och undervattensbåtom
rådcm-l- samt nautiska området. Del antal sjöofficerare, som 
tjänstgör vid dc tekniska organen, marinförvaltningen och 
flottan~; varv, framgår av nedanstående uppgifl, hämtad ur 
1922 års rulla. 

'I'eknisk gren 

Ar- l ~~~l- 1 1\Iin l Flyg l bY;s l Naut 
S:a 

tilleri 

.. l\iannforvaltnmgen ... l 5 0 2 2 4 J7 
l 

Karlskrona varv ..... ·1 3 5 2 L 11 
Stockholms varv . . . . 2 ·L 2 l l 10 

·~----~---+----~--~--~~--~~--1 Summa l 10 12 (j 3 6 38 

Sammanlagda anlalcL av för teknisk tjänst avsedela offi
cerare uppgår sålunda till 38, vilket motsvarar 10 3

/, % av 
hela ofiicer·santalet. Delta antal är emellertid ej samtidigt 
tjänstgörande vid dc tekniska organen på grund av sjökom
menderingar. I verkligheten torde endast cirka 8 % av sjö
officerskårens personal samtidigt vara i teknisk tjänst, under 
det att återstående 92 % elisponeras för annal ändamål. Del 
är givetvis svårt alt bedöma, huruvida denna -fördelning ät' 
lämplig. Men det må påpekas, att j u mindre personalstyrka o 
är i sin helhet, desto större procentuell del av densamma. 
måste avses för den tekniska tjänsten av den enkla anled
ningen, att ett konstruktionsarbete kräver lika lång tid obe
roende om ett s törre eller mindre antal enh eter av konstruk
tionen skall framställas, .samt att vare sig marinen är stor 
eller liten, så måste den tekniska utvecklingen följas på alla 
dc områden, som beröra sjövapnet. Det relativa an lale l t-ek
niskt utlYildade ofiicerare i vår marin måste därför bliva jäm-

on•'l 
-i.)i)C)-

förclscvis storl. Det nuvarande antalet är enligt underteck
naels åsikt icke tillräckligt, varför också åt en och samma 
ofiiccr i många fall så stort tekniskt område måsl anförtros, 
att det icke är möjligt för denne alt i erforderlig grad be
härska områdets alla detaljer. Unelersöker man förhållande
na i här berörda avseenelen under en följd av år, skall man 
med förvåning finna att antalet tekniskt tjänstgörande ofri
ccrare är mindre nu än för några år sedan, trots däruneler 
förelagen ökning av otriccrskadrcn och trots teknikens stor
artade utveckling och ökade betydelse. 

Ytterligare ett flertal omständigheter finnas, vilka tyd
ligt påvisa, att det tekniska området inom vår officerskår är 
tillbakasatt. Några av cless·a skola här nedan anföras. 

Vid sjöluigshögskolans organisation år 1897 meddelades 
som bel<ant undervisning i en mångfald ämnen under den 
obligatoriska tvååriga kursen. Teknisk specialutbildning fö
rekmn icke vid slwlan. Vid omorganisationen 1908 infördes 
teknisk specialutbildning i fortsättningskurserna för clt visst 
begränsat antal elever. De korta terminerna jämte den om
ständigheten, att eleverna vid den rena vapenundervisningens 
början sakna erforderliga kunskapc1: i dc för denna unelervis
ning grundläggande ämnena såsom matematik, mekanik och 
fysik m. fl., inverka naturligtvis menligt. Arbetet blir forcc
rat och lid för verkliga självstudier finnes icke. E1:farenhetcn 
har jämväl visat, att den icke tekniska fortsättningskursen 
- den allmänna eller stabskursen - har varit mest eftersökt, 
och till följd härav tillförts de bästa eleverna. Belysande för 
det mindre intresset för det tekniska inom vapnet är, att det 
understunelom visat sig svår-t alt överhuvudtaget få några 
elever att genomgå sjökrigshögskolans artillcrikurs. Nu 
nämnda förhållanden hava visserligen i någon m ån upphjälpts 
därigenom, alt sjöofficerare beretts tillfälle att genomgå ar
m ens tekniska högskola samt vissa vid Tekniska högskolan 
anordnade kurser. Betecknande är även, att kurserna vid 
armens tekniska högskola pågå under längre tid än vid vår 
högskolas tekniska fortsättningskurser. Terminerna äro vid 
armens högskola långa, läsåret pågår nämligen från oktober 
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till juli eller augusti, och skolan upptager, som bekant en 
ettårig och obligatorisk allmän kurs samt en tvåårig högre 

kurs, vilken senare .genomgås av de bästa eleverna. Det torde 
ej heller kunna förnekas, aU lärarna i tekniska ämnen vid 

armens högskolor äro bättre lämpade för denna sin verksam
het, dels genom .sin utbildning under elevs - och repetitör

tiden, dels genom att deras tjänstgöring som regel ordnas så 

att de hava god tid att ägna åt lärarekallet Vid flottan be
traktas lärar.befattning på månget håll såsom en extra aYlö

nad mer eller mindre privat syssla, som självfallet skall stå i 
efterhand tör all annan tjänstgöring. Exempel från flottans 

officersskolor kunna framdragas , då flertalet lärarbefattnin
gar uppehållits av vikarier, emedan de ordinarie lärarna varit 

sjökommenderade eller på annat sätt bortkommenderade. 

Och detta vid det vapen, som i betydligt högre grad än bro
dervapnet - armen - är beroende av oil'icerskårens tekniska 
utbildning och materielen. 

Den tekniska tjänsten är svår och arbetsam, vilket också 

förklarar de fördelar i ekonomiskt avseende som ulgå till 
denna person:al, icke endast utomlands, utan även i svenska 
armen. De officerare vid vår marin, son-:t ägna sig åt den 

tekniska tjänsten, röna ej sådan uppmuntran. En klar bild 
härav lämnar det den 10 februari 1921 avgivna sakkunnige
betänkandet rörande lönereglering för armens och marinens 

personal. I detta upptages nämligen vi.ssa årsarvoden o. d. 
för den tekniskt utbildade ofTicerspersonalen vid armen på 
sätt som framgår av här nedan angivna uppgifter: 

Befattning. 

Artilleriofficerare : 
Artilleristabsofficer, chef för 

konstru ktionsGvd. . ............ . 
Artilleristabsofficerare ........... . 

D:o 
Infanteriofficer ............. . ...... . 
Artilleristabsofficerare .. . ........ . 

F öwtnu'anclc An· oclc enligt sak-
an·oclc. 

1,500 kr. 

1,200 " 
1,000 " 
1,000 " 

750 " 

kunni gas fö r slag. 

1,500 kr. 

1,200 " 
1,000 " 
1,000 " 

750 " 
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Fortifikotionsstabsot'f icemrc : 
Avdelningschefer ... .. ...... . ..... .. 800 

" 
800 " 

Stabsofl'icerare .................... .. 600 
" 

600 " 

Chefen för KMF :s fortifika-
honsavdelning 1,000 

" 1,170 
" 

Fälttygmästaren ......... .... ... . . . 1,800 
" 2,040 

" 
styresman vid artilleri e ls fabri-

ker ............................ .. .. . . 2,400 
" 

2,400 
" 

I\' åg.ot motsva rande finnes ej för marinens p ersonal. 
Marinens representanter bland de sakkunniga hava i särskilt 

yttrande anfört idennarfråga: "Dc sakkunniga hava i sitt för
slag bibehållit de särskilda förmåner, som i form av fördelak

tigare tjänsteårsberäkning ell er arvoden tillkomma vissa ofii
cerare vid generalstaben ävensom artilleristabs- och fortifi
kationsofl'icerare. Dessa förmåner anse vi fullt berättigade, 

men vilja vi här göra det uttalandet, att liknande förmåner 
även bör.a på elt eller annat sätt tillerkännas ofl'icerare vid 
marinstaben, .för den händelse denna stab, vad anställnings

Yillkor m. m. angår, erhåller en med någon av ovannämnda 
staber motsvarande organisati-on". Dc skäl, som föranlett ma

rinens sakkunniga, att icke medtaga de tekniskt utbildade 
oiTicerarna som fullgöra motsvarande åligganden som de i 

,armeförvaltningen t j änslgörande artilleri- och fortifikations

stabsofTicerarna eller styresmännen vid artill eriets fabriker är 

mig obekant. 
Men det finnes djupar'e skäl till att den t ekniska tjänsten 

vid flottan icke är eftersträvansvärd. Man anser, med rätta 

eller ej vare osagt, på månget håll ·inom flottan, att tekniska 
kuns·k·aper äro en för sjömannen, strategen och taktikern 

tyngande börda av mindre värde. Enär den ringa tillgången 
på tekniskt utbildade .olficerare orsakar, att de i de tekniska 
organen tjänstgörand e ofrieerarna icke kunna erhålla sjökom
menderingar i samma utsträckning som övriga, bliver de 

förstnämndas praktiska utbildning i sjötjänst tillbakasatt och 
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därmed utsikterna till framlida befordran många fall myc

ke t små. 

Ehuru förhållandena vid fiollan icke fullt kunna jäm

föras med de vid armen på grund av vapnens olika beskaffen

het, torde dock en jämförelse mellan dc båda förwarsgrenar

nas artillerivapen och den för detta vapens skötande avsedda 

tekniska personalen vara av intresse. Jämför man sålunda 

antalet artilleripjäser vid marinen (flottan och kustartilleriet 

sammanlagt) och armen, konuner man till följande jämfö

relsesiffror: 

Jämförelsesiffror. 

Antal olika slag 

J\Iarinen l Arrnon 

1 

Svåra pjäser . . . .. . .. . . .. ........ 1 100 

Medelsvåra pjäser .... ·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.· .·.·.· 1 
Lätta pjäser7:·) .. 100 89 

s 
lO O 91 

Antal pjäser 

J\Iarinen l Armen 

lOO l 14 

100 l 
100 114 

81 

*) Kulsprutor -och granalkastare äro icke meclrii.knaclc. 

Av denna tablå framgår sålunda, att marinens artilleri är 

mer omfattande än armens, ett förhållande, som är rätt na

turligt eftersom artilleriet är marinens huvudvapen. Härtill 

kommer att såväl gastryck som utgångshastigheter äro avse-

värt större, omkring det dubbla vid marinens pjäser, varige

nom konstruktionerna givetvis bliva mer komplicerade. I 

vidstående schematiska bild framgår personalens storlek i 

marinförvaltningens artilleriavdelning och armens motsvaran

de organisationer. Aven om det skulle kunna invändas, att 

jämförelsen icke är fullt riktig, så torde dock icke kunna 

påslås annat än, att personalstyrkan vid marinen är vida 

mindre än vid armen. 

Sjökri-gets viktigaste vapen äro aUt fortfarand e kanonen, 

torpeden och minan. Intet av dessa vapen kan undvarats i nå

gon marin. Vart och ett av dessa vapen har under och e fter 
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vä rldskriget utvecklats efter sina egna riktlinjer. Dc olika 
vapnens tekniska beskaffenhet och hanterande fordra där
för, att för varj e vapen finnes särskilt utbildad teknilsk 
personal och detta krav är större nu än någonsin förut. 
Ä ven på sådana områden, där vissa beröringspunkter fin
nas, kräves speciell teJu1·isk sakkunskap för varje vapen . 
Så för ekomma exempelvis sprängladdningar såväl i artil
leriproJ ektiler, som i torpeder eller minor. Men samma 
slags sprängämne kan ej alltid användas i dessa av många 
skäl och sättet för antändning m. m. är helt olika. När nu 
sjökrigets olika vapen såväl m ed avseend e på sin taktiska 
användning som i avseende på sin t ekniska natur äro vitt 
sidlida är det väl naturligt, att för varje vapen måste finna s 
såväl taktiskt som tekniskt utbildade officerare. I taktiskt 
avseende har d et visat sig nödvändigt att specialicera otl:'ice
rarna, bl. a. för artilleri-, torped- och mintjänst och bokstä
verna A, T och M i marinens rulla angiva huru officerarna 
specialiserats i detta avseende. Den tekniska organi sationen 
är även ordnad efter huvudvapnen såväl ,beträffande elen t ek
niska överstyrelsen som våra varv. Denna organisation h ar 
följdriktigt framtvingats allt eftersom dc relativt nya tor
ped- och minvapnen tillkommit. Enligt samma grunder krä
ver nu fl ygvapnet sina egna tekniska ·organ. En samman
sl agning av två eller fl era tekniska organ vare sig i marinför
valtningen eller å varven skulle därför vara en återgång till 
de ,förh ållanden, som r eda n på en tid, då vapnen ej voro så 
t ekniskt fulländade som nu , visade sig fullkomligt ohållbara. 
Följden härav kanuner otvivelaktigt att bliva n edsättning av 
flottans strid svärde för en mycket problematisk ekonomisk 
vinst. 

Ett bättre tillgodoseend e av behove t av tekniskt utbildad 
personal och en sådan organisation, som medger att de tek
niskt utbildade officerarna i större utsträckning, än vad nu 
är f.aUet, 'beredas l illfä ll e till prakti·sk sjötjänst får naturligt
vis icke ske på bekostnad av övriga viktiga tjänstegrenar. 
Men den tekniska t jänsten får icke sättas i akterhand. Sjö-

-339-

pnets beroende av god materiel är här.för alltför betydande. 
; utan tekniskt fulländade fartyg och vapen bliver flottan, 
s~·skilt om materielen kvantitativt är ringa icke i stånd att 
fylla sina uppgifter. 

Arthur örnberg. 
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Den nuvarande tyska marinen. 

Genom fredsfördraget i Yersailles bestämdes att tvsl·a 

flottan _skull c red uccras till vad som erfordras för gränssl~yd~ 
och pohskontroll samt bestå av högst 6 slagskepp av Deutsch

land-Br:unschweig-klassen, 6 lätta kryssare, 12 jagare och 12 

torpe~~atar. Om nya fartyg .byggdes, så fingo rlc ej deplaccra 
mera an: 

slagskeppen: 10,000 tons, 

lätla kryssarn e: 6,000 tons, 

jagarn c: 800 tons, och 

torpedbåtarue: 200 tons. 

Inga nya fartyg finge byggas - om e j äldre förlorades 

- fö1:rän slagskepp och krys·sarc uppnått ~n ålder av 2~ å;. 

san~t Jag~rc och torpedbåtar 15 år. Besättningsstyrkan finge 

utgora hogst 15,000 man, inberäk.nat olficerare och stabsper

S•onal. Av denna summa finge högst 1,500 utgöras av office

rare och underoiiiccrare. 

Den tyska flottan eller "Rcichsflotte" som den n um::Ta 
kallas består av: ' 

slagskeppen: Schlcsien, Schleswig-Holstein, Hannover, 

Hessen, Elsass och Braunschweig; 

lätta krys·sarnc: Berlin, Hambu rg, Arcona, Medusa, Ama
zone och Thelis; 

.iagame: G 8, G 10, G 11 S 18 S 19 v 2 v 3 \ ' r:: , , , , t, v, V G, 
T 185, T HJO, T 19(); 

torpedbåtarne: n :ris 99, 101, 102, 103, 104, 105, 10(), 107, 
lOR, 109, 110, 113. 

> 
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Av de nämnd a sla gskeppen hade en del under krige t läm

nat sina kanoner till befästningarna i land, men äro nu åter 

bestyckade. Det äldsta slagsk eppet ä r Braunschweig, sj ösatt 

1902 och rlet yngsta Schlesien, som sjösattes i maj 190(-i. Följ

aktligen kan Tyskland Hl22 stapelsätta en "Er sa lz" oc h intill 

192G nya för a lla sex; dock ej stiirr e fartyg än 10,000 tons . 

Dc lätta kryssarnc äro byggda 1900- 05. Amazone sjösaltes 

1900 och ku nde alllså 1921 en ersättning på 6,000 tons sta

pelsättas i stället för Amazones 2,()50. T yska riksdagen har 

också anslagit 25 millioner mark till nybyggnad av en krys

sare. 
Jaga rne äro för de l mesta föråldrade, men en del byggda 

1912- 13 äro även inberäknade, och äro dessa på c :a GOO 

tons m ed 32,, knops far l, 2 st. 8 cm. k anoner och 4 s l. 50 cm . 

torpedtuber. Av torpedbåtarna är.o flera mogna för utby te. 

Vad som mt nämnls är sålunda a llt som återstår av den 

förut mäktiga tyska flottan. Resten har av ententen förde

lats, så a tt exempelvis: 

England erhållit slagskeppen Baden, Helgoland, \Vest

fal en , Rheinland och Posen, lätta kryssaren Niirnberg och 124 

u-bå tar. Dessutom tog England dc fartyg, som sänktes vid 

Scapa FlO\Y: 10 slagskepp, 5 slagkryssare, 5 lätta kryssare 

och 33 jagare. 

Frankrike slagskeppet Thiiringcn, lätta kryssa r en Emclen 

och 38 u-båtar, varibland de stora U··båtskryssarnc U 105, 

U 10R, U 162 och U 168. 

Japan slagskeppen Oldenburg och Nassau samt lälla krys

saren Augsburg. 

U. S. A. slagskeppet Ostfriesland och lätla kryssaren 

Frankfu rt, vil ka använ ts som m ål. 

Italien 7 u-bålar . 

Vidare sku ll P Frankrike och Italien få välj a ut de bästa 

av de återslående kryssarue och jagarne för ljänslgöring i 

resp. mariner. I föl jd därav har Ital ien övertagit lätta Jo·ys

sareH Gr amlenz och Frankrike 'systerfartyget Regenshurg. 

Följande kryssare skola även delas mellan Franl\rikc och 

Tidsk?·ift i Sjöväsende t. 24 
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Italien: Königsberg, Pilla u, Stralsund, Strasshurg, Kolberg 
och StuUgart. Torpefartygen ha delats upp på olika makter 
och har av dessa Italien erhållit V 116, som är märklig så till 
vida, att den ansetts, som den största hitlills byggda jagaren. 
Några data kunna därför vara av intresse. Den tillhörde en 
klass på 12 fartyg, av vilka de 1första sjösattes i maj 1918. 
Längd 120 m., bredd 12 m., djupgående 3," m., depl. 2,400 a 
2,500 tons, 50,000 hkr. med 36,11 knops fart. Oljeeldning. Ak
tionsradie 3,000'. Bestyckning 4 st. 15 cm. 40 kaliber lå nga 
kanoner uppställd a i fartygets medellinj e. 4 torpedtuber med 
60 cm. torpeder, som tillryggalade 14,500 m. med 28 l~1op . 

Tuberna äro så stora att de manövreras med särskilda elekt
riska motorer. 

I spetsen för tyska marinen står "der Chef der Marinelei
tung", som är direkt underställd försvarsministern. I denna 
myndighet, der Chef der Marineleitung, innefattas det förut
varande "Reichsmarineamt" och amiralstaben. När den nya 
tyska flottan skulle organiseras, höjdes röster för att marinens 
och härens krigsledning skulle slås tillsammans, men med 
krigets lärdomar för ögonen och efter kraftiga protester, sär
skilt från Noske, beslöts att uppdela dessa myndigheter på 
två händer. Ett beslut som säkerligen torde vara lyckligt för 
den unga marinen. Såväl v. Tirpitz som flera andra sjöoifi
cerare hava framhållit nödvändigheten av att marinen måste 
ha en och sin egen målsman, och att denne i sin tur fing e 
samlad all maktbefogenh et. Decentralisationen inom över
styrelsen var den svagaste punkten hos marinen under kriget. 
Följ de rna härav blev o vådliga. 
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l\Iarinens organisation, som ännu ej torde vara slutgil

tigt fastställd, framgår av OYanståencle två schematiska pla

ner. Dessutom finnes en s. le "Marinekammcr" med säte i 

Berlin och bestående av ett antal oll'icerare, underoiTicerare 

och menige, som äga direkt till "der Chef der 1\Iarineleitung" 

framföra personalens önskemåL 

Dc flytande sjöstridskrafterna äro uppdelade på två för 

band, ett i Östersjön och ett i Nordsjön samt tillhöra örlogs

stationerna med motsvarande namn. Varje förband består 

av tre slagskepp, tre lätta kryssare och en torpedfarlygsflol

tilj. Till östersjöförbandet höra slagskeppen Hannover, 

Schlesicn och Elsass, lätta l<ryssarnc Medusa, Areona och 

Berlin samt l :a torpedbåtsflottilj en. Till Nordsjöförbandet 

höra slagskepp en Braunschweig, Schleswig-Holstein och Hes

sen, lätta kryssarue Hamburg, Amazone och Thetis sam l 2 :a 

torpedbåtsflottilj en. 

Tills den fördragsenligt beslutade minsvepningen är av

slutad tillkomma några minsvepningsflottiljer. Av dessa en 

i Östersjön och två i Nordsjön. Därjämte finnas vid statio

nerna några sjömätningsfartyg, vedetLbåtar m. fl. hjälpfartyg. 

Som stödjepunkter för kustförsvaret avses kustfästnin

garna Pillau, Swinemi."mde och riksörlogsstationen i Kiel i 

Östersjön samt i Nordsjön Cuxhaven (kommendantskapet 

Elbe), Geeslemi."tnde (kommendantskapet \Veser), \Vilhelms

haven (kommendantskapet Jad e) och Emden (kommcnclant

dantskapet Ems). 

Artilleri-, torped- och minvapnet samt skolorna sortera 

uneler var sin inspektion: die Inspektion der Marineartilleri 

(med skjulskola för fartygen, kustarlillcriskola, luftvärns

skjutskola och tre art illericlcpotcr), die Inspektion des Tor

pcdowesens (med torpedförsöksanstalL i Eckenförde), die In

speldion des MincmYesens (med en minförsöksavdelning och 

tre mindepoler) samt die Inspektion des Bildungswcsens. 

Driften vid varvet i \Vilhelmshaven och arsenalen i Kiel 

konuner atl forts~illas. Vid riksörlogsstati onen i Kiel finnas 

enelast 4 a 500 man från marinen. östersjöstationens fartyg 
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äro till störsia delen förlagda i Swinemiinde för att undan

draga besättningarna Kiels dåliga inflytande. 

Sjökrigsskolan i Flensburg, där förut enelast sjökadetter 

utbildades, öppnades åter i september 1920. Nu utbildas där

städes även mariningenjörs- och marinintendentselever och 

av dessa tre kategorier ett betydande antal underoll'icerare. 

Sedan elen l ap ril 1921 är dock denna ulväg stängtl för under

cfl'icerarne. I stä llet u t lagas kadetterna bland fri villiga, som 

efter ett års prövotid visat sig äga såväl praktiska som tek

niska kunskaper, och som besitta en viss föreskriven skol

bildning. 
Den till 1 april Hl21 använda metoden för r ekrytering av 

officerskåren hade kanske sin grund i demokratiska ideer, 

men har nog även tillkommit av det ·skä let, att stor officers

brist förefanns, särskilt i de lägre graderna . Efter revolu

tionen toge en massa ofl'icerare (deras antal var 1914 c :a 

2,400) avsked, en hel del fingo avsked och en del c :a 550 

va lel es att stanna kvar, m en många av dessa hava frivilligt 

lämnat tjänsten. OfTicersantalet är nu avsett alt bliva när

mare 600. Av dessa finnas icke mindre än 14 amiraler i 

tjänst. 
sjökrigshögskolan är på ententeorder slopad, men det ä r 

föreslaget att otl'icerarne vart femte år skola . genomgå en 

kurs för att bibehå lla och öka sina kunskaper. 

För underofl'icerarnes och korpralernas utbildning är en 

sko la förlagd vid Kiel-\Vik. Dessutom finnes en skola för 

uttjänta unclerofTiccrares utbildning till civil tjänst. Man

skapet binder sig vid antagningen för en tjänstetid av 12 år. 

Varje man erhåller första året soldatutbildning. 

De tyska sjöoiTicerarne hava efter revolutionen intagit 

en otrevlig ställning och försämrades densamma än m er efter 

Kapp-kuppen. Lönerna, ehuru reglerade 1920, äro låga. 

Löneregl eringen baserar sig på: 

Grundlön, 
Ortstillägg, 
Barntillägg samt 
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Dyrtidstillägg, som förra å ret utgick m ed 50 % på de 
tre första kategorierna. 

Därjämte tillkomm er elt beklädnadstillägg. 
Innan lönen u tbctalas avdrages c: a 10 % till skatt. 
En leutnan l har i lön 8,000- 9,000 mark, en oberleutnant 

10,000- 12,000 mark, en kapitänl eutnant 15,000- 18,000 mark, 
en lwrvettenkapitän 19,000- 21,000 mark o. s. v. Lönern a 
äro alltså ungefär tredubblade sedan tiden före kri get, m en 
levnadsomkostnaderna ha i Tyskland tiodubblats. En kapi
tänleulnant t. ex., som har en inkomst av 18,000 mark få r i 
skatteaYdrag 2,400 mark. Und erofficerarne och manskapet 
äro förhållandevis hätlre avlöi1acle. 

Ofl"icerarn e liksom alla militärer sakna rö s trä tt. Det ta 
för atl unclv~ka det skadliga politiserandet. 

Vid sjökommend ering av officerare tillgår så, att ett visst 
antal o!Ticcrarc komm enderas till varje förband , och får b e
fälhavar en i sin tur förd ela dem till fartygschefer, kommen
derad e officerare m. m . 

En bland dc första åtgärderna vid utbrutna revolutioner 
brukar vara atl ändra u ni form erna. Så var även fallet Y id 
den tyska r evol ution en . Alt kejsarkronan slopades var ju 
naturligt såväl i mössmärket som på ärmarne, och ersattes 
den senare m ed frihetens stjärna, m en även gradbetecknin
garn e haYa ändrats . Amiral t. o. m. korvettenkapitän hava 
liknande gradbe teckningar som förut. Kapitänleutnant har 
två ga loner av samma bredd som förut samt mellan dessa en 
hälften så smal ·galon. Oberleut·nant har två breda och L eut
nant en bred galon. Oberdechsofl"izicr har två galoner ( hälf
ten så smala som Kapitänleutnants mellangalon) och Dechs
offizi er en dylik galon. Ovanför galonerna ha de ett ankare 
och på detta yrkesbeteckningen: Dessa två undcrotricerska
tegori er äro dock avsedela att så småningom alldeles för
svinna. Oberfeldwebel och F eldwebel hava axelklafiar a:v 
blått iyg m ed en smal gu ldträns och på axelklafiarne 2 resp. 
l vinkel under yrkesbeteckningen. Dessa två grader hava 
kavaj m ed kappa ·som ytterplagg. Obe rmaal och Maat 
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hava på vänstra unelerärmen 2 resp. l Yinkel, som är öppen 
uppåt samt däröver yrkesbe teckning utan ankare. Des~a h aova 
ävenleeles kavaj med axelklatTar och s. k . spegel av lJusblatt 
tyg på uppsl,agen. Obergefr eiter har på vänstra. överännen 
3 vinklar, Gefreiter 2 vinklar och Obermatros l vmkel. Ma
tros har ingen gradbeteckning. 

Beträffand e disciplinen i tyska marin en , så synes den 
nu vara god. Vid tyska örlogsfartygs besök i Karlskrona har 
manskapet uppträtt synnerligen militäriskt, hövligt och vår
dat liksom de tyska matroserna för e kriget. Enli gt fartyg s
chefernas uppgifter skulle också disciplinen, även bland man
skapet å örlogssta tionerna, betydlig t förbättrats, och har man
skapet nu konunit till in sikt om, att deras tidigare r evolutio
nära uppträdande var olyckligt. 

I tyska flottans ungdomsår fick svenska flottan tjäna som 
förebild, då den tyska skulle utvecklas och organiseras. En 
svensk sjöoflicer tjänstgjorde då~ därstädes som instruktör. 
Nu när Tysklancl fått skrinlägga sina stormaktsdrömmar och 
inrätta sin flott a efter ett lägre plan, sågo sig de tyska marin
myndigh eterna om efter en mindre stat, vars sjömakt kunde 
t j än a till förebild och föll o därvid blickarna på Sverige, vars 
marin nu återigen fått äran att delvis tjäna som mönster. 
Säkerligen skull e dock såväl Tyskland, som varj e annat land 
med erfarenh eter från kriget betacka sig för a tt taga den 
svenska marinen till mönster, därest det olycksaliga förslag et 
att sammanslå marin- och armeförvaltningarna skulle för-

verkligas. 
[{ur t L åftman . 



- 348-

Meddelande från främmande 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(Intill milten a v mar~ m å nar! 192:2. ) 

England. 
:\'ya s laurarl y !J. 

N. i\l. H., jan. 18 19:22. 

. 
manner. 

:\n n n Ilar ingenting lärk t u t l! u t·uviLla ]<; ng la ntl hlnk•Cl' b ogagn a sig 
av li Il :l telsen frän lwnfcr enscn i ·\Vasl1i ngton att -p i't:börj a L v en n o n J· a 
slagfal'tyg. N. i\l. R. a nser l. o. n1. aLt det ej är osa nn olikt , att t . v. inga 
nx a fartJ·g komma a tl !) J· gga s. 

Hamp s iL T el., jan. :n 1922. 

Ett rJ·kto gå r aLt d c nsa fartygen e j komma aLt p ftbörjas förrän 
unLi c t· nästa ål' . T icln ingcn anse r t•yktet sann olikt och uLLrJ'Cke r elen för 
hoppningen att a ll a nya föt'hätLringar komma till anvtlncln ing. i\lan bör 
ej försu mma aLt draga n ytta av crfarenl1ct cma fl'ån li c försök som f. n . 
pågå .i Ft'ankrike oclt vilka iiro föga kända utom flottan. 

'l'h c Navy , m a rs 1922. 

Ot'ficiellt m edd elas , a tt ·m a n komm er att i't lc n;å till l)lanclacl ko l
och olj eeldning på d c n ~· a f a l'Lyg cn. 

Slans l;epp. 
'l'hc Navy, mars 1922. 

Hoyal SoYereignklasscns fa rtyg, som försetts m ecl s. k. bliste r i stäl
Je t föt' slingerkölarna, vilka borttagits, haYa efter "förbättring" v isat sig 
rull a ocrhört - ä n cia u p p Li Il 30° . 

'\'liniH·yssare. 

l la m p siL 'l'el., f ebr. 10 1922. 
Den uml er lJyggnad v a t·and c minl<l'yssaren skal l f å Di clsclmaskiner. 
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:\lan an~C t' att i fr a mlitl en a ll a l'a rL,·g k omma att franulriYa~ m ed såd an << 
m asUncr o~·lt aLL amira litc lr t s na rnr ,• ä r ef te r ä n för e sin tid , d ft d e t nn 

b es l u tut att försöka d !'L ta :;lags m a :ikin c.t·. 

Janat·c. 

N .. \1. n., jan. !1 192:!. 
'l'klningcn anser att amiralitetet gått för JJastigt Lillv ~lga Yid slop

ning en av jagm·e o rt e r krig c l. Till följd av ltfdlnin.~·c n l1os en d el sLate t· 
i u ~b Cttsfrågan vid ko n l' c r· ons en i \\ 'a s'il ington torcl e d e L kunn a k omma aLL 
visa sig att l<~ngla!](l !Jat· IWI1 ov av e tt s tort antal j a co·a r c för u-!) 1'\ tsjakt 
ocl t i så fall m i't ste m<Jn sn a r ast YiLltaga å tgärde r föt' a LL öka j nga m as 

a nta l. 

U-hålat·. 

N. :\f. n., (] ec. 21 1\J:! L 
E n gelska flottan (inel. .\ u s lrali ska odl Kanacl cns iski1. fJ o llorna ) be

sitter 1'. n. 97 u-b å tflr. :3 G-hå la r ocl1 8 K-JJ åtar sk ola slop11.s inom rlen 

n ~lrm aste ticlcn. 

Torpcd oplan. 

Nav~·. mars 1922. 
Don välkän de ex p erten .\l t'. C. G. GreY am;e t· lo l' pcdplan viirdclösa 

so m s t ri rlsm eclcl. 

Baser. 
Hamspl1. 'l'cl. , f ebr. 3 19:n. 

Amiralitet et p, stils lt aYn Li en åsikten att l' o rtsmoullt oclt Dcv.on
port äro clc enda Yarv i l1emlamle L som •böra J)i,J) Cit· Ilas oel1 att alla de 

fl.nrll' a böra så snat't som möjligt stän gas. 
Hosytlt har Lien end a d ocl;a i v ilken Hootl l<an l ctga~ in, i övrigt 

ä r varvoL av föga nytta. 
I Slt ee mess ·bör en Li c poL fät· smär l'c fal'tyg hib eli å ll a~; Cllatham 

däremot böt· ind r agas oclt likaså alla tic minclre varven. ~[an hoppas 

ku nn a ayJ·ttra dem till privati nclustri en . 

N. \1. n., febr. l :J 1\J:!:! . 
E n ligt öYor cnskomm c lscn angfle nde Sti ll a lwvc t sl; a !l \\' e i-llai-\Vei 

å te rl ämnas till Kina. 

Gedde's lwmmUtl·. 
Hampsh. 'l'el., fel)!'. 17 1922. 

Denn a Ilar nu puiJiiee t· at s in rappol't. Av d ensamma ft·ftmgår att 
l<ommitten anser möj li gt att ilstaLlkomm a l)cspal'ingat· i l) udge ten, upp
s;åenrlc till ick e mi ndre än 7~ mil!. av en totalsumma om !,08 mil!. 
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;\y J1 e ~paringarn a ~kulle 21 milJ. a~taclkomm as genom nedsä ttnin g 
av fl o ttans JJuclget ft· i'm Rl milJ. till GO mill. 

Amiralitetet pui) li cemde s a mtidi~· t m ccl rapp ot' l en en ]Jt'O Le,;t r m ot 
<le fö t' eslagna nedscU lningam a pEt fö lj ande gruncler : 

J ) cle stor a nclb litlningar som kommitten anse r möjli ga 5. flot tan ,; 
lHnlgeL, ktmna ej il.o talikommas utan att ii\ entyra föt'SYar ets c l'f'ckt ivi tl't. 

2) cl e •lJ espilt'ingm' , som kunna ås Lacll,omrnas genom å ti:it t· clc'l' av 
amiralitetet oc lt Yilka uppgå till. en ,; iffra, som föga uncl er slif'·cr drn 
f antas ti sk a mnda sttmma k ommitlen uppg i\ er , J;omm:t ick e att i\ ven
t y r a försnr et oc l1 ncdsiUta ej lt ell er fl ottans el'fel; livitet. 

Reget' ingen !t ar unel er st ö tt amit'alilel et s protc·st. 

N. :vr. H. , l'ebr. J~J l(l22. 

Tidningen ansc t' a tt Gecl clc's J'ommitt0 l tcll' \·m·i t fC•r rask i v ii.n(]
ning·at'n a oclt att clcss slutsat se r ci.ro i m ånga aYscenclen mbsYisancle. ;-; :i r
skilt kan ej elen fö t•eslagna r edukti on en aY sj öm anskaren till 80,000 m an 
var a resultatet a\· L'l1 umso q;sfullt gj ord umlc e~öknin g av b elJOYC L av fo lk 
för att lw manna li en l' ii r fiir sYar· C'l nud\·:tncliga sjö;;t)Tkan. i\fan k ommet· 
g iYC tYi s alt finn a. om en si'tdnn unckt',;ökning wrksti\lll' S, att en f i't ta li g 
p erso n:-\! hl iwr öw t·nn o:tr·ii n!"rl , i l la i iYad ocl t mi ~sn ii.ir l. 

Förenta Staterna. 
lnsl>iliandet m · n~· hntnnndet·na. 

lfam psJt. T el., f eb t' . '10 1\122. 

I sjömili Uim krr l sar i ll . :-.:. A. o mtala~ alt m an sn ar t knmmer att 
inställa byggand et pit ·rl c till sl opning b estämcia f aet)gcn. Hittills ll ae 
arb etet f oetgått. 

stan "•'~· ssa•·~'· 
Y. , f eb r. 18 Hl22. 

n e s toea slagJ; r,·:; sama sl,o la f ~lr cl i gbyggas som pos t 1'lng:ne. 

• 1anare. 
K :'IL H., f elJ r . 18 1922. 

:\ll a "flu slt clcck " jagare (280 s t .) äro nu fii.rcl igbyggtla . Cn cl el 
(minst ett 20-ta l ) ll ::tYn omlnggts till minull äggaee. 

Flyndepttl'at·l.v!l· 
N. M. H. , f ebt' . 1R 1922. 

2 aY slagkr·,·ssaen a k omma antagligen att l'ärcli glnggas so m flygclepå
fa r tyg. Sa rat oga oc·l t L cx ington l oecle lämpa sig bäs t ll c1 rför. 
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U-hiHat'. 
Gbgs J.lamlcb- oclt •:' jö fal'Ls-Tidn. , rc!Jl'. 28 1~ l2~. 

}~ nligt ett telcgmm frän P ar i,; !Hu· r egcr ing·en i \\·aslt in g l on h o,; 
diYcl':;;C Yaev hcstä l l t III u-lJiHae. ll es:;; ut om l1egih cs ko ngTes~r n ,; m etl
g iYande al t byg ga G sln t'a s.j ög,\endc u-l)i'tl at' . 

Japan. 
Sla!ll'•H'IY!I· 

x :\I. n .. feb r. J~· l \122. 
Japan !tar iinnu icke aYl)l'u Li t fll' i> c l et på cle fae t)·g, som j ilmli k t l> e

sl•utet i \\'aslling ton ej f å fiirclighyggas. ~la,;sl, c• pp e n 1\:aga ocll ' !'osa iiro 
sjösatta , ~: Ja gkr)~Sa rn a 1\k agi oclt i\lllag i stå iinnu pfr stapellJårldarn a oclt 
J; omma siik erL a tt sj iisii.llas . .l apancrn H. an se nåm li gen, alt cle t :te •]Ji l li
gan• alt ~ lo pa ett J'al'l\·g so m fl)·t f'r på Yatlncl ii n Pi t , ,;om ståe pa " l apeln . 
P å slag·kt'Y;;sarna 1\lago ocl1 T al,ao pägår ännu at·IJ c tc t , cllll r u V\mli1:,.e!l 
l ångsamt. DC'finitiYt komm er Llot c.i att st opp as f i.:•lT iln m arinmin is l f' rn , 
Amir·al Kato , at erkomm er fr i'ln \Yasltin g l on. 

L>it la !d·yssarP. 
N. \ 1. H .. j anu. '• 1022. 

n et pås las att .! apan ltåll cr pa att bygga en rl C' I lätta Jzr ) · ~sar e ir 

JO,OOO t. dc·pl. orl1 ll est)Tl;acl c m ecl 20 cm. I;anoner . 

Norsk Titlskr. f. SjöYibenclct. lt:iftc .l J\122. 
Kry,-.sa r en Juzu 1-'·irk av stapeln i sep l. 1\121. Il e fyra år Hl21 på

börj ade l;rys~arn a ;; J;o la kall as 1\:ak o. i\'al; n , :'cncla i oclt .Tiutsu . 

Y., f clll'. 1, 1\J22. 
l~ nli g t 1020 i'trs hyggnad sprogTatn sk o la 12 l ~i.L l a J; ey ssa r e i>)· gg·a,.,. 

191G åt·s program upptog 8. 'l'illsammans sii luncla 20. 
.\ r 1\l:!:l Fulli)o t·Li acl es Kum a or lt T ::t m a. 
At· 1922 bliva fiircli ga Kital; ami ocll Ohi , (in iga h liva nt rcl iga u n(l er 

åren 102a, J92G ocl1 .l~l2G . 

K :'II. H., f elJr. 8 1022. 
:\•l an ansc e att .J apan k ommet· aLt pi'l sk ~· n cta b)·gganclc t a\· sina lät ta 

kt'Yssat·e för att sk a fTa arb et e Et dc \·arY, som llliva leeliga :lå •]) ; ·ggandl'L 

av slagsk epp in s ti\li C'~ . 

•hl!jiii'C. 

Y ., febr. 1, Hl22. 
i\ r 192'• k ommee Japan at t lt aYa t,,, st. 1. 1;1. m odern a jagar e av 

över 1,1GO t. llepl. , av Yilka rtc n Yaste hava ett dep l. a\· 1.\lOO t . ocl t äro 
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!Je~tYekack m ed 1~ em . l;anoner. Yiclare 78 jagare aY 2. kl. och. '16 aY 3. 

klassen. 

U -h å lat·. 

l'\. ~1. H., febr. iG 19:n 

.Japan Ilat· f . n . 10 u-IJ<llar <1\" J. klassen oc·l1 beräl;nas LtnYa 80 sL. 
l'ill'diga ft t· 1927. 

Jndra!Jcn has. 
N. M. n., felH·. 15 1022. 

ul'logsiJamnen Port Artllut· skall indt·agas. 

~Iaillznm skall aYSCYilrt förminsl;as. 

Frankrike. 

Flottan å o.· 1!!:.!.1. Nya planco•. 
N . . \l. H., jan. Hl J9n 

Hesulla t en av för söken emot 1'1luringen anse:; IHn·a giYit vid l!amlen 
a ll fransmännen n n bes i t ta <'l t synnedigen framstående svårt artiller i, 
n~lmligcn dc n~ya -15 cm. kanoncma. Enligt le Yac•llt skull e man hava för 
aYsikt alt h es t ycka eYe n Lu e ll a n~·a 30,000 t . slagfartyg m ed sex såclana 
kanoner p e r fartyg. 

De n~ a 8,000 t. kryssama il t· o fät·digritacle ocl1 man överväger f. n. 
hut· artilleriet sk all uppställ as. ~Iecl iläns)·n tagen till gasfamn kommer· 
man troligen att uppställa cl em som kanon erna på elen engelska Hawkins
klassen. 

Ft·ankt'ikes n ya fl oLLpoliLik kan s ummeras i fö ljande punkter: Frank
rike vill hava 

l ) säkerilet föt· kusterna emot anfall från sjön mecl fast och rörligt 
fij i'S \"<lr; 

2) skydel ocll passivt föt'sYat· för viktiga hamnar ocll JJaser emot 
l u f lan fall samt mö j l igll eter t i Il kon traattackcr och före]) ~· ggancl e a nfall; 

3) sjögående styrkor föt' o ffe ns iv ocl1 för hancl clsskyclcl samt skyeld 
föl' kolonierna. 

Liit ta l;ryss:ll'e. 
' l'l1c Navy, febr. 1922. 

Enligt "MonHeur de la Flotte" hava resultaten av provturerna med 
cl c nu fäecligeepareraCi e f. d. tyska ocl1 ötiterri ki ska lätta kr~· ssare, som 
Frankrike erllöll av lnigslJ~ylet, vaJ'it m~ eket goda. 

.\ldt·c J"art~·!l· 

Y., reJJr. 1 J 192~. 
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\"id J;onfercnscn i \\·asll in f' lon fick Frankril>e L i Ila le b e att i Lj)nst 

bellålla cle gamla shtf'"Skcppen \"oltairc ocl1 DidrroL. Jl e giim numera en

dast 12 knops farl. 

J-Iarnpsi1. 'f el., jan. 27 l!JU. 
Enligt llppgi fL 'kall d en gamla pan:;arkt·ys:;al·c·n :-.ron Le alm, som 

f. n. tjänslsör som flag,.,,kepp i Kinesiska fan·atten, iiYct·i~lmnas till 
Japan som gåYa . ~ran unset· att <let c.i lönar sig" fltt lala de tta f!"Glllln 

fart~· ::; gi\. ilcm till l ~uropn. 

Molortorpedhi\t:w. 

Y., jan. 21 1022. 
I Cl1er1Jourg ii<Wa n~· Jigcn försök ägt rum meel moLorLorpedbi:ttar av 

'l'·llorn)"crofts modell. ~feel 373 hkr :s maskin uppnådeles en fart nY 37 
knop. Bcs tyclmin gen beslar av 2 st. ;,;-; cm. torpccltulJcr och 2 tunga J;ul

spt·utor·. 

Skj ull"iirsök med l Ol'Jl('d. 

L e 'f emps. jan. 29 1.922. 
Såclana ulföreles den :.!i:l januari i Toulon mol f. el. östctTikiska sla;t

skeppet l'rinz Eugen. En Lorvcel m ccl kt'aftig m elinitlacltlning, Yill,en an
tänd es meclclsl elcl;lrisk slri">m, skakatie fartygel oc l1 förorsakalle en 
SYil.r lärka. 

Fartyget sänJ;t rs srn.nm iippnnncle av llottenwnlilcena ocl1 sk::rll sc

Llcrmcn1. upptagas . 

Flottans hase 1·. 

L e Tom ps, etc e. 30 .1021. 
~IarinminisLeen ilat' Lill clepulcraclel,ammarcn inl~lnmat e tt föeslag· 

till omorganisaLi•on av fiollans baser odt etalJlbsemcnlen ntanföt' örlogs

Il anmarna. 
Han aYser att JJib ellil.l la i sitt nun1eamlc sl;icJ;: enclfl:;t BresL ocli 

'l'oulon. \"crkstäcteena i Lorient, som avses för n:·JJ~·ggnarl er, öwrföras 
lill kategori en eta·IJlisscment utanför örlogsstationema. 

Cl1erbourg och Bizcrla skola lläclancfter enelast Yara hjLUpbaser för 
flottan, en clel aY örlogs1·1amncn i CilerlJo urg ö\"erlil.las till priYatinclustrien. 

AntillcriYCrksU\llerna i Hueltc och pannverl,stiiclcrna i Jnclret hille
hållas. 

'l'ill priYalindusLrien ö\"et·li:ttes statio n en Hodrofort Ol'IJ Yerkslllclcm ~l 

i Cuerig·nY. KeltingYCI'kslacl en i Gucr·ign~· övernyttas till anclJ''l YCt'kSWLlce. 
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Italien. 
Fio l lan u nder• ;'n• 1!121. 

Y., jan . :!8 19:!:!. 

Ilaliens finansiella resurser Ullåta inga stora uLliigg f ör flottan, clet 

ilar ocl;så ! ~·ekats för· de tta land att i Wasl1ington lJcgränsa sin svåraste 

rivals, den fran ska flottans slagf"ai'L:·::;s tonnagc till samrna sifft'c1 som sin 

egen. l~ n glaml l1ar nat urligtvi s i lrögsla grad gillat de tta förfarings sätt. 

l Jnd cr lnggnarl äro: :3 fl uttilla leaders iL 2,000 t ., 6 jagare il 800 t. 
(La ~\lasa), 8 j agare il !JOO t. (l'a lestro) ocll li kanonlJåtar it 2'10 t. 

De t n:· a l))·ggnall sp rog ramm c t omfattar: 8 minutläggar·e <i. 800 t., 

ol. je transportångarc ir 7,000 t., ~ ·u-!Jälar it GOO t., 1 iL 2 liitta kr·:·ssarc 

il :i,OOO t., !, jas·ar·c h 900 t. o0lt 8 motortorped!)ålar. 

llaliensl;a flottans personal uppgå r· till !,0,000 man. 

Benänwin[J<11' tn· iirlO!JSfal'ly[J. 

Y ., fel)!". 18 1922. 

I slutet av är .l921 anJ)(; falldf':; följande lJcniimningar för ilali ensim 

flottans öl"logsfart:-::5: 

Sla!ll"<wly!J, pansmll e fartyg, som :tr o fullt sj ögcicnde. Indelas i 2 :n c 

klas:;cr·, J. klassen med depl. över 11\,000 t. ocl1 ·1. klassen m ed cle pl. un eler 

11\,000 t. 
J~uslfiit's' · ,u·sl"at·ty!l· Pansrade fartn5, som i<;ke äro fullt sjögåenelc . 

1\ryssare. Fart'"::;· mecl öv e r.· G,OOO t.. (]cp!. oclt som Jwva stor· fart 

sam t r i ng a pansar. 

Spanare. Fal'tyg med uncl e r· G,OOO t. clcpl. oc l1 en f<ll"t som m edgiver 

spanings utförande. 

Sp,ma t· e med el c p!. uneler 3,000 t. kallas J ~1 t t a ·s p a n a t' c . 

;htfJat·e. Fart~·g mer! ett tlepl. mellan 1,500-500 t., mecl stor· fart ocl t 

llestyckacle meLl torpeder ocl1 ar·tiller i i en ut:;.tdcknin::;·, som motsvarat' 

el ep!. 

ToqJedhi\l:u·. Fart:·g mea Ll cpl. under· 500 t. med s to r fart oclr en 

bcst,·cJming Yat'i torp celema äro mrra ti llgodosedda än a rtill e •·iet. 

U-håla•·· Fart:·g, som kunna röra sig i unel erYaltcnshlge oc11 an

Yända unelcrvatlensYapcn . 

U-båtar mccl Llrpl. över 500 t. kallas u-kr··~·ssm· e. 

Jagare, torp eel- oc lr n-b!"i.lat· kallas m ecl et t gemensamt namn torpecl

fal"lyg (si luranti ) . 

:\J. A. S. i\Iinclre öYervatlcnfa rko stcr m ed explosionsmotorer, HY

sedda att j aga oclr förstöm u-llåtar· samt för· anfall mot t orped . 

llinlii!J!J:ll'C och minsvepare. K a n o n b 1l t a r' . Fartyg utan pansat· 

mer! l)cgr·änsacl fart oc11. en I:Jcst)"rkning m otsva r.· ancl e deplacementet. De 

som avses för· eskort av u~båtar kallas e s k o r· t k a n o n b i\. t a r. 

lljiilpl"arly!J. ~f,'d depl. iive r· 6,000 t. !'allas 1. klass och unel er 6,000 t . 
kallas 2. klass. 

·· ~ 
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Lo l;a l l" a •· t~· n. .\r·o av mindr·e dimen:;ioncr·, :; ilso m bogserbåtar· , prå

mar· m. m. 
Italienska flottan ä r troligen den enda för· vilken minclre t o t' p e d

b ä t a t' hyggas. 

Dc Ja ett dcpl. "'" 120-130 t. och en fart av n knop. 

Spanien. 
BY!J!JiladsprO!JI'anr. 

Y., j an . 28 1922 . 
U tom lät la kryssaren H a i 11 a V i c t o r i a }J u g c n i a, som är nära 

sin fuiiiJorclan , är·o under lJ:·gs·rwd:! lätta kr·yssar· c om '1,800 t . clepl. och 29 

knops fart samt en best. av 6 sl. J'i cm. le 

'l' ll e ~aYy , jan . :1922 . 

En aY dessa ska ll rrl1å!la namnet Allllirantr Ccrvera. 

I Karlagena lwr lorpedba}cn n :r· 21 leYcrcrats. 

Al.an a·rl1ctar r. n. pf\ G u-lmtar· ;\ filO t., var·av en gått av stapeln, 

3 jagare ;\ 1,1'10 t. oel1 3'• knops fart sarnt 3 kanon!Jf\tar. 
• 

Holland. 
S) dsv . DagiJI., jan. H J\}:2:!. 

H.egeringcn ilat' inför· parlamentet fram!a::;t en n:IJ)ggnaclsplan för' 

fiollan under ele närmaste sex ii.ren. 

Planen omfattar: 16 u -JJii.tar il 800 t., 10 u-l)ålar it 5:JO t., r, u-båtar 

(m in uWlggare ), 12 jagare, :l u-l)<ltsmocl erfad)·g, 107 spaningsplan ocl1 3:3 

jagareplan samt en del pansarJarl)"~. 

Kostnaderna sl;ulle 1Jestrida5 <tv sCL\·~·ll motl erlan<i c l snm Indi en. 

N. i\I. H., febr. 13 1922. 
Enligt holläncbka tidningar kommer ])}ggnaLbpr·ogrammct alt mo

difi eras på gruncl av överenskommelsen i \Yashinglon. 

H.eclan för e konferensen had e programmet l;ritiscrats aY oppositionen 

i parlamentet, såsom var·ancle flit' stort anlagt, ehuru man i sanningens 

namn måste anse clet vara snarare för litet än för' s tort tilltaget, c11l clct 

gället' försvaret av I-Iominclska In clien. Det skulle vara en riksolycka för 

Hollancl att föl'lora c!essa kolonier ocl1 änclä llaYa dc striLlsluafter, som 

avsetts för försvaret alltid tillmätts för k n appt. l~nligt clet offic iella 

mPmoranLium, som åtföljde clet nya programmet, skulle l1ollilnclsl{a flot

tan s uppgifter vara: 

I n o m N erl e t' l ä n el '' r n a : 
a ll skydela floelmyn ningarna, m ed u-båtar snm offensiv styrka. 
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I OsLinclicn: 

Rtt genom operationer Lill sjöss lLimlra ficmlen att faltR fast fol 

ll't öama, a t t t'urclröja .J-lans inträngande på öarna om lwn lyckas lambti::;·a. 

aLt l1ota !Jans transporter od1 i'öt'binclelsclinjer till sjö,;s orlt atl 

umlerstöd,ia lok alförsyareL. 

Dessa ·LIJllJSirter mt1sk utföras mer! småfart:·g, cnät' man ej krrn 

åstaLlkon1n1a slagf'arL;qJ· . 

''T icli garc l!rrr all m ,lnt uppgiYits rr Lt lwllänclska regeringen skulle 

J'omma att Yäncla :o i g li l l en eller flera av stormakterna för att få sky tLl 

för s in a indiska !Jef,ittuin~'<lr oc·l1 att lokaiiörsyarets uppgift skulle Yara 

att Itålla en lanclstiganclc 1'ienclc i sd1acl' Lills dess l!j::tlp kuncle komma .•· 

Fut'SYat'SJH'ogramlncL omfa ttar anorclnanclc Rv befästa baser i BataYia 

ocl1 ~ocrRbrt)·a samt uppr<ittamle av en lokalstyrka JJeståcncle av : 2 lätta 

knssarc :\ !J.:JOO t., en j agarrflottilj it :12 fartyg it 1,000 t., en u-biHsflotlili 

och JOO flygplan. 

Ji;n annan fC>rsYarsplan, som "yn es lmva haft många an ,lrängare blanc! 

sjöol'ficemma, men som förkastac1es av r egeringen, var att bygga flera 

mon i Lo r e r a\' en ny typ mecl l i lm syilra eller svårare J;:an on er (2 p er 

farty·g ) iln el e mollcrrwsta slag'l'art)gen, n tan pansar o el! m cc! en fart ej 

nnclerstigancle clc nu cxisLer:wLle JwWi.nclska pansarfarL:ygens. 

Sårlana Jal't) g, anses el el, s l;: u l le Ya ra i'ruktansvänla motstämJare i:lYen 

!'ör cle moclcrnastc slagfal'tyg ocl1 skulle vara e1Ick livare iin torp eclfartyg 

oell u-båLar för alt JJ i'tlla en invasion borta från k o Joni erna ; en Llivisi on 

SlQulJe kunna ElstaLlkommas mer! lanclets resurser. Måuga hollänclare anse 

eme ll el'L icl att koloniema c.i knnn a för svat·as emot en stormakt ocll att 

cleras säkc el1 et mi\ste Yat'a !Jcc·oenclc :1v rlen gocla Yiljan lws Hollanels f'T11l1-

nar i ~~uropa ocil Asi en. 

Tyskland. 
Y. , jan. 2G 1\122. 

Den nya nlttrr Lt·:~saren skall lJyggas i \Vill1 elms!Ht\'8n. Dess clcpl. 

lllir 3,GOO t. oc·lt elen skall fä en !Jestyekning av R 1:J cm. k. ocl1 1, torp e~l

tu ·lJer . 

N. ·M. R., fe!Jr. 1-1 1!J22. 

Krupp ilat· nyligen er·ili\llit patent pä en uppfinning för u-lJåla:·. 

Denna ])cståt· j ett Yatlentätt torn j Yilkc t upp ställ::ts u-IJ i\ten s kanoner ocl1 

i Yilkct kanon!Jetj,lningarna h111na sti't torra 1lmla tills cless att IJåten 

clykcr. 'l'omcL YaLtenfyllcs clå kanon,JJetjäningarna lämna cletsamma. Da 

bålen g[tr upp i ytläge IJl ilscs YattncL ur Lornct. nrtt a J;:an srtlecles an

YäntlRs ritt Jl [tt en lig~cr m ed skroyct nmlee Yat tnet. 
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Norge. 
ToJ•pcdiJiHa r'. 

N. J\1. n., dec. 21 l\i2L 
J~n kurrc~vonzlcnt till :\ational Tid c ncl u i Kupenlwmn uppgi\ cr aLt 

3 st. torp r li!J ii lar . ~om yo ro umkr iJ,.g,·nml i H orlen för nOJ'SkD flottan för 

en J'o s tn ml 8\' ~c·." milliLlnCt' l;:ronor, Yhat si;: oci'ug·Jig:t Jl(l f!TUntl av k on

stril l;:t,ions fl•i . 

Finland. 
Janar·e. 

)J agens N:Ll ctcr . fc.JH'. 1 1()22. 
En kommboion el\' finska ,;,ilio!Iicerare !Jal' a\TC~t till ~~nglaml för 

att !Jes ikti ga G st. jng:1re. som crl>.iu cliLs i1l Finland ytt erst billiijl. Far
lygen by.ggtles uneler J'rigcts första år. Om t'art)·g en inkupRs, komma de 

ej att inriikn as i clet program !'ut· far ty gsll)·.c:·g9atlcr. s o m fh· uneler uLar

])etancl c flir finska Jlottan. 

G!Jg. llancl els- (ll' ll c;jöfarts-Ti cl n. , m ars 1 J\12:!. 

l~nligt l iJlJlt;'ift skall engelsk a ami;·nlil r tet ll:wa }ttcrtagit siLL anllucl 

till F inl anrl Emgåemlc inköp RY titrange raclc c·n~· elska örlo gsf:u·t}g·. 

Ryssland. 
Y., fe!Jr. 1, 1D:22. 

En Ii g L UlJ]lgift el r d en l')· ska flottan f(!il:;tämligt de~organiso rad. 

öst ('l'S j öl' Iot t an. 
PetropaYi o\'sk oclt Se\'aslopol skulle l1ava liclit S\'åra skaclot' u neler 

mYter iet i KronstaclL i jrrnuari 1021. PoltaYa påsti'ts llaYa Yarit i IJrancl 

och skall F. n. lis·ga sj tmken i I\eYa. Gansut påsLås äYen Yat·a oanv::tmllJar. 

En del u-IJåtar lära skola Yat·a t,iänsteclugliga, m en intet aY cle Ö\Tiga 

fartyg en, varibland jagrrre och J;ryssare, kan gå till s,jöss. 
(ön·rs. a nm. Onll1sti\e ncle UJ'pgil'ter fur e raila !J e LyrlligL öYenlriYna.) 

s,·a r·t n Ha1·sflo!tan. 
Flottan Jw,;Låe aY ett anlal .iagarc orl1 u-hiltflt', en u-bftt llae sjö

satt s unclee år HJ21. 
Vie! utrymningen aY 1\eim meclfurclc genct·ai \Yrangel föijanclc Jm·

tyg, ~om nu ligga intemeraclc i Bizcr la : slagsl,eppct Alexanclce III , !Jjälp

kr:·,·.saeen :-;t. Gcq,:·, J~iLt a J;r)ssarna 1\nmilOI' ncil Almaz, JO f'l. jagare , 

4 st. 11-lJ i't lar nr l1 r n rlrl !Jjiilpfm·t' i-'· 

Tidskrift Sjiiväscndct. 21 
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Rumänien. 
Y., fel.Jr. 1 19:n 

Hum~inisl>a flottan ~il' f. n. u nde r organisation ptt SYtH'ta IHtYet U<'l' 
Don a u . 

Fr·ån Italien !lan< inköpt·, ~ t'lottilla lcaders, Spa t'Yic r o ocl t Nibb i11 
och från Fnmkril>e llaYH inköpts '• kan onbå tar, Cl1iffonnc, Friponne, i\J ag·
n om·c oel< Impati cn tc. 

Dessutom l1ava tilldelals Rum~inicn: 7 1'. <l. österrikisk a tol'pcclhalat · 
ool1 3 Donaumonitorer. 

En !Jas är uneler byg~·nad vie! Donaus Sulinamynning. 

Turkiet. 
'l' .ll e Navy, fclJr . J0l2. 

Enligt etl med Hii.ds-Ukl'aina nJ· Iigcn avslutat fördt·ag tillc t·känn ct· 
detta land iH dc turkiska nationalisterna llerraYlilclet i SYarla ltaYet. 

Jugoslavien. 
'l' lt C NavJ·, jan. Hl21. 

Enlid uppgift skola örlof)sha~ct· Jwm ma utt u pprlittas i Catluro, 
Scb rnico oct1 Susak (Fium c) . 

Belgien. 
l\1. H .. fCIJI'. 19:2:?. 

Belgiska flottan beslut· av r> st. lorpcclbCttar uv tvp A II å 230 l. 
ocl1 9 st. JJi'ttat· fi.V typ A l å J07 t., ,om kvarhimnadrs i .\ ntwcrpcn vi e! 
tysJ;amas atertåg åt' 19J~. 

En bus skall upprältus i Bt·i'lggc ocl1 dit sl;ola i btltal' t}p A II ocit 
4 Lnl A I vara förlagda. 

Zeebi'Ctggc s l; all inritttas li Il l1jillplJas och !te la kiloten ska ll ·röt·scs 
m ed lJefLlstning·ar. 

Portugal. 
Y. fu!Jr. J1 1922 . 

Jagarna Vou,;a ocll Tamaf!;a :i 660 t . ilro numet·a filnliga . Best yck
nin gen lJcsLi:u· ctv 1 JO cm. och 2 7G mm. kanoner samt 2 topedlnber. 




