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Av Marinens förrådssakkunniga avgivet un
derdånigt yttrande över Betänkande och 
förslag angående organisation av den 

centrala försvarsförvaltningen. 

( l<'orLs. f1'. l1äft. i , ~iLI. 328. ) 

Som av det anförda framgår, skulle en betydande del 
av marinens förrådsveri<.samhet varda till den nya intenden
turavelningen överflyttad. Man håller före, att en bättre för
rådsvård härigenom skulle åvägabringas. 

De uttalanden, som de sakkunniga i detta sammanhang 
göra (sid. 71 och 72) anse vi oss pliktiga att upplaga till när
mare granskning. Där anföres, att flera av marinens förråd 
äro icke i sin helhet inköpta av anslags- utan av förskotts
medel. Särskilt tillkallade sakkunniga (härvid syftas på un
dertecknade) hava därföf i ett den 4 mars 1921 avgivet be
tänkande angående för rådsverksamhelcn vid marinen hem
ställt, alt erforderliga medel skulle av riksdagen anvisa·s för 
dels gäldande av de förskolt, som utgivits för inköp av vissa 
delar av marinens förråd, i den mån dessa förskott icke kunna 
gäldas genom förbrukning av de i förråden ingående materia
Her och persedlar, d els nedbringande ay dc för förbru kningen 
åsatta värdena till överensstämmels e m~d gällande dagspris. 

Vidare siigs, att det torde vara sannolikt, att inom <len 
nya intcndenluravdelningcn, sedan rlit överförts dc förut om-
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talade förråden, "en strävan skull e göra sig gä ll ande a ll 
bringa samtliga förråd i likartat läge beträffande bokföriny. 
kon·troll m. m . I den mån förskotlen eller, såsom de äwn 
benämnas, "överbetalningarna" för marinens förråd bleve pa 
ett eller annat sätt guldna, kunde så sannolikt även sk e''. 

Påståendet, att flera av marinens förråd äro icke i si n 
helhet inköpta av anslags- utan av förskottsmedel", är ori k
tigt; inga förråd äro inköpta av uteslutande förskottsmed el. 

Dc nämnda överbetalningarna uppkommo till större de
len på grund av dc med mobiliseringen vid världskrigets bö r
jan, med neutralitetsvakten och med själva världskriget och 
den av detta härrörande kristiden, förknippade oonständi g
hctcrna. Nödvändigt var, att förråden kompletterades och 
sattes i stånd aU möta det allvarliga lägets krav. Nationen 
torde icke hava tillgivit marinens myndigheter, om vid etl 
eventuellt fredsbrott förråden icke mäktat fylla sin uppgift . 
Som ·bekant •stcgo alla pris i mån, som kriget pågick, till föru t 
icke anad höjd. När sedan äntligen fredsslutet kom, var na 
turligt, att förråden lågo inn•e med stora lager till priser 
högre, än dc så småningom sjunkande marknadspriserna. 
på erforderliga extra medel för förråden icke anvisats - i 
motsats till vad som lär ägt Tum beträffande armen - för e
tedde naturligtvis fönådstitlarna "överbetalning". önskvi.ir l 
var j.u också, att förrådsvärdena kunde nedskrivas, så att för 
rådens avnämare kunde ur dessa erhålla varorna till dags
pris. 

Härav vår (förrådssakkunnigas) hemställan om medel 
i betänkandet av den ' /" 1921, varvid vi dock framhöllo, al l 
det ekonomiska Eiget i allmänhet vore så vacklande, att Yårn 
däri gjorda beräkningar måste helt revideras, då den tidpunkt 
nalkades, då penningarna borde äskas. På särskilt uppdrag 
hava vi föreslagit en revisi·on av förslaget i fråga, vilken i 
dagarna slutförts. En serie omsländighclcr och förändrin
gar, som inträfiat, sedan dc uppgifter avgåvos, på vilka våra 
första beräkningar grundades, göra, att läget nu är helt an
norlunda. 

"öve rbetalningarna" hm·a n edbringats, prisel på de n or-
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ma l förråd, vi föreslå, har ned gått, behovet av penningar för 
nedskrivning av varuprisPn har minskats, och överskoltsmc
de l å vissa titlar finnas att disponera. Som slut resultat kvar 
~ t år, att förråelen kunna enligt vårt förslag financieras utan 
något äskande av s~ir skilda medel från riksdagen: av oss före
slagna n orma Iförråd komma till stånd, överbetalningarna bli
va guldna, nedskrivning verksiiilid och ett vissl rörelsekapital 
konuncr all vara för handen. 

Det vill med andra orcl säga: marinens förrådsfråga är 
löst . 

Detta har naturligen ej kunna ske, utan att förrådens, i 
fö r sla rummet malerialförrådcls, avnämare och av dessa i 
synnerhet underhålls- och övningsanslagen fåll vidkiinnas de 
drygare utgifter, som de höga priserna på för förrådet under 
luistiden inköpta varor åsamkat dem. Men marinen har själv 
så att säga amorterat dc uppkomna övcrbetalning<:rna, däri
genom alt övningar och underhåll inskränkts. En annan ut
väg, som nog anlitats i stor utsträckning på annat håll, hade 
ju varit alt låt·a sagda meromkostnader direkle utgå av neu
tralitetsmedlen. G"nom att emellertid ej gå denna vi.ig, hava 
betydande summor besparats statsverket. 

Vid Lidpunklen ·för en eventuell sammanslagning äro 
"överbetalningarna" antagligen för Elnge seelan guldna och 
sakkunnigas vi.llkor uppfyllt, för all s trävan alt bringa samt
liga förråd i likartat läge bciräfl'anclc bokföring, lwntroll 
m. m. skulle kunna förverkligas. Delta vill med andra ord 
säga att för marin en införa armens bokförings- och k ontroll
system. Icke ett spår till 'bevis slår i betänkandel atl finna 
för nyttan ell er behövligheten härav; del blott konstateras , att 
denna strävan konuner att göra sig giillanclc. 

Vi draga icke i tvivelsmål, alt icke det för armen 
tilhimpaclc systemet är väl avpassat för cle ss ändamål, och 
att kontrollen skötes på elt mönstcr gilll s ii ll, men Yi sakna 
härom såväl kunslwp som erfaren he t. 

Vad diiremot helrälTar förrådshold'uringen Yicl marinen 
med vad därtill hörer, kunna vi, cfl er dc ingåen de under-
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sökningar, Yi hall i uppch·ag att därom göra, intyga, aH dL'n 
väl fyller sitt ändamål och väl molsYarar de krav, som elen 
nödvändigLYis komplicerade marinorganisationen ställer p~ 
densamma. Yi hava hlolt hafl några oväsentliga förh iill
ringar härutinnan att föreslå. 

Enligt vår uppfattning skulle det vara lällsinnc att ut
byta detta ur erfarenheten så småningom framvuxna system 
mot ett annal anpassat cfler andra förhållanden. Måhän da 
vore del lika orält att vilja anbefalla marinens för arm en . 

Dc sakkunniga fortsätta sålunda: "I samband med för
råelens ordnande på sådant sätt torde bestämmelse böra u t
färdas om deras vård, omsältning och redovisning m. m. 
Till förhindrande av varornas försämring höra förråden i er
forderlig mån omsättas genom förbrukning av de varor, som 
äro underkaslade sådan .förändring". sakkunniga synas fö r
ulsälla, att dylika bestämmelser nu saknas och sätla deras 
tillkomst i samband med förrådens ordnande "på sådant sätt", 
d. \'. s. lika sätt för marinen och armen. Åtminstone vad ma
rinen beträlTar är förhållandet, att elylika bestämmelser fun
nits sedan sekler tillbaka och dc nuvarande äro ändamål s
enliga. Det är ägnat atl väcka förvåning, att de sakkunnig~ 
tro sig som ett ny l t k ra v böra framhålla, att omsättning ge
nom förbrukning av varor, som iiro underkastade förändring , 
höra äga rum. netl::t är en så elementär och självklar fi ir
valtningsprincip, att den till och med utan föreskrift därom, 
tord e tillämpas överallt. Den torde lill och med i de t en
skilda liYel h aYa fullt lrängl igenom. Inom inlct ordnat hus
h åll torde man försl förbruka de sist inköpta malvarorna 
och !å La dc äld re förfaras. 

Fortsä ttningsvis he l er del: "Omsiittningcn, som i huvud 
sak sker genom förbrukning vid truppförbanden eller annor
leeles för staten s räkning, hör ej .få medföra en lwnstan t 
minskning i förråde ns beh ållningar, vi ikel realiter skulle in 
nebära, at l slörre värden förhrukats, än av vederbörliga års
a nslag kunnat g~ildas" . På marinens förhållanden har detta 
ullalande ingen liiiiimpning. Harincns förri'td hant inga ars-
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anslag. En minskning i förråden h ar där sin motsvarighet 
i ökad titelbch ållning, enär för rådens avnämare alllid till
fullo betala, vad dc från dem erh ållit. Förrådens och dc r e
kvirerande anslagens ekonom i äro vid marinen h elt ski lda, 
varför en förrådsminskning där ingalunda innebär, alt något 
anslag önrbelas tats. Uttalandet måsle alllså hänsyfta på för
råelsförh ållanden av primitivare slag än vitl m arinen. 

Saldmnni ga yttra vidare: "Kontrollen härav bör givetvis 
und erlättas genom bokföringstcknikcn . Dock synes icke här
för hör a tillgripas den mycket arbetssamma och kostsamma 
utvägen atl bokföra förrådens mångsl<iftandc artiklar m ed 
utsatta vänlen {ör varje artikel. Ett fulll nöjaktigt kontroll
resultat synes kunna vinnas chirmed, att bokföringen ulyisar 
värdet av inköpta förrådsvaror uneler året i förhållande till 
fö r brukningen. Den yerldiga och fullt exakta kontrollen vin
n es dock endast genom inventering av fi)rråden" . Vi hava 
icke kunnat intränga i den tanl(egång, som diktera t nu refe
rerade yttrande; därtill iir det för obestämt och s\·iivande. 
All positiv utformning saknas. Det är endast ett resaune
mangsvis framkastat diskussionsuppsh:g. 

AH på elt eller annat säll hol<föra värdeL av förrådens 
artiklar är enligt yår mening alldele~<> ofrånkomligt. Efter 
längre och ingående utredningar har vid marinen ett praktiskt 
system härfiir blivi t inför t, som väl motsvarar silt ändamål, 
och vars slopande skulle vålla en ohesl>ridig oreda. I ÖYrigt 
motsäges ju andra punklen fullsliindigl a\" den tred je, ty huru 
låter det sig göra, atl hakföringen u t\·L<;ar vänlet av inköpta 
förrådsvaror under året i fiirhå lbne Lill förbrukningen, ulan 
att man ~i ven bokför dc förbrukade artiklarnas värde? 

Vissa värden skola dock enl igt sakkunnigas mening åsät
tas förrådsvarorna ty längre fram säga de: "För beräknande 
av den ersätlning, som biir ingå till förråden för utlämnade 
varor måsle dessa åsällas vissa värden, som säl<erslälla möj
ligheten alt inköpa motsvarande kvantiteter varor till förrå
den. Dessa värden synas dock ej behöva stäncligl Yäxla med 
prisen i allmänna marknaden, utan kunna bcräknars så~om 
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medeh ·ärclen för en längre tidsperiod". Den första punklen 

innehåller en obestridlig sanning. Någon ära av att h aya 

dragit den fram i dagen, torde dock icke kunna tillräkna ~ 

sakkunniga, ly elen har vid flottan tillämpats sedan 1()00-

talet. Frågan om prissättningen har varH föremål för vår 

särskileJa uppmärksamhet, och vi hava f ramlagl vissa för

slag till ändring i nu gällande hcslämme1ser, som Lillvunni l 

sig alla hörda marinmyndighelers anslutning. 

I betänkandet avs lulas elen (sid . 72) med kantrubriken 

"inlendenturförråden" försedda avdelningen sålunda: "El l 

sammanförande av inlendenturärenclena anse de sakkunniga 

k onuna alt underlätta elt ändantålsenligt ordnande av för

plägnads-, beklädnads-, sängpersedels- och Iwlförråclen för 

marinens vidkommande. Därtill skulle i väsentlig mån hi

draga, att maninens hela förrådsfråga icke behövde lösas på 

en gång i hela sin vidd utan kunde ordnas hcträfl"ande denna 

avdelning för sig och beträffande andra avdelningar var för 

sig". 

sakkunniga synas här förbisebl, att deras förslag å sid. 

?O utmynnar i att materialförråden också övergå till elen nya 

mtcndenturavdelningen. 

Dc tyckas utgå från, all förråelen i fråga, vad marinen 

angår, befinna sig i cli oordnat, oändamålsenligt tillstånd, ett 

sorts kaos, ur vilket endast den hjälpande handen från en 

sammanslagen intendentur kan bringa räddning eller åtmin

stone undcrlälla elen. Saklägct är emellertid ett annat. Ma

rinens förråd äro ändamålsenligt och väl ordnade, och deras 

finansiering är säkerställd. Vid sådanl förhållande är utta

landet mera en .förnärmelse mot d c ansvariga mar i tima myn

digheterna än en grund för en omorganisation. Några si~äl, 

varför sammanförandct skulle undcrli.il,ta det som behövl1iut 
. l o 

anseetc a ordnandct av förråden, anföras ej. 

I väsentlig mån skulle till ordnandel bidraga, att förråds

frågan icke behö\'Clc på en gång lösas i hela s·in vidcl. l\Ioi 

bakgrunden av vad vi anfört om förrådens shWning har ju 

talet ingen annan be tydelse, ~in all det hlottar sakkunnig~;; 
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vanföreställning om en befarad försumpning av förråden. Dc 

förråd som enligt förslaget skulle komma att lyda under 

andra avdelningar, ni.imligen samtliga ammunitions- och forti

fikationsförråd hava alltiduppvisat en stark ekonomi och mot 

deras organisation, har alldeles intet varit alt erinra. 

Vad om förrådSYerksamhclen av sakkunniga blivit anfört, 

kan ingalunda tagas Dill intäkt för sammanslagningen. Det 

"ilar på en obekantskap med marinens förhållanden, som 

-verkar hcklämmandc, innehåller inga hevis för slutsatsen, 

inga utförda förslag endast några ullalanelen om önskvärd

heten av vissa självklara saker, som sedan länge existerar. 

Il! en det belyser och bär vittne om den benägenhet att under

värde m marinen, dess ändamål, dess institrztioner och dess 

personal, varav hela betänkandet iir genomandat och genom

syrat. 

Dc fackkunniga anför a (.sid. 67), yttra de sakkunniga, alt Förut-
. sättningar. 

vissa föru t sättningar förefinnas för en sammanslagmng av 

elen centrala intcnclenturförvallningen. "Till dessa räkna dc 

en viss överensstämmelse i förvaltningsformerna samt likhet 

i an,slagsfördelning och anslagsuppställning. Beträffande för

valtningsformerna anse dc dem red~n nu vara så överens

&tämmande, aH ur elen synpunkten hinder icke hör möta för 

intendenturJörvallningens sammanförande till en avdelning 

~nom ett gemensamt ämbetsverk. Genom den förändrade upp-

ställning av sjöförsvarels del av riksstatens fji.irclc huvudtitel, 

som genomförts vid innevarande (1921) års riksdag är, enligt 

deras uppfattning, frågan om en likartad anslagsfördelning 

och anslagsuppsli.illning i 'Slort redan löst. Sålunda vore även 

härigenom en viidig förutsättning given för de centrala för

svarsförvaltningarna s sammanförande" . 

Om än, vilket vi icke vilja förneka, vissa likheter i för

valtningsformerna kunna påpekas, hålla vi dock före, att 

dessa ingalunda kunna tagas till intäkt för sammanslag

ningen. Naturligt är, alt tvenne organi,sationcr, som båda 

h ava till uppgift att, bland annal, på statens bekostnad be-
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kläda krigsfolk eller alt uppköpa livsmedel att därmed nära 
samma krigsfall<, skola uppvisa vissa analogier. 

Olil<heLerna i hithörande ärenden hm·a vi uttömmande 
behandla l och dessa ä ro härvidlag u lslagsgi vande. 

Viss likhet i förvallningsformer Jnnma förresten upp
visas mellan marinförvaltningen och andra svenska fönal
tande ämbetsverk, utan atl någon på denna grund kommil p:t 
den lanken alt sammanföra dessa. 

Budgeteu. Vidkommande den förändrade uppställningen av sjöför-
svarets del av fjärde huvudtiteln anse vi oss böra ålerföra i 
minnet vissa därmed förlmndna omständigheter, som icke 
sakna sitt intresse. Rikselagen hegärde för några år sedan en 
utredning av dåvarande 4: c h uv ud titeln (armens). Rörande 
5 :e huvudtiteln hade riksdagen icke ullryckt något önsk2mål. 
Emellertid saltes, sedan ny uppställning mr lanlförsvarcts 
budget antagits under ledning av chefen för arm6l'örvaltnin
gens civila departement en motsntrandc ulrctlJjing i gång iivcn 
rörande marinens, marinförvaltningen oåtspord och utan dess 
vetskap. Ett förslag uppgjordes. Delta remitterades dock lill 
marinförvaltningcn. stutorden i marinförvallningens utlå
tande tillåta vi oss citera: "1\Iarinförvaltningcn får, med un
derstrykande av alt vid ärendets behandling i åmbctsverkct 
cch det dänid hållna samrådet med andra myndigheter (che
fen för marinstaben, chefen för kustartilleriet och )Jåda vans
cheferna) icke någon som helst meningsskiljaktighet före
kommit, såsom sitt slutomdöme om de föreliggande förslagen 
ultala, att de i marinens vitala delar, nämligen anslagen till 
flottans och kustartilleriels nyhggnad och unelerhåll samt till 
flottans och kustartilleriels krigsberedskap och övningar 
skulle lända till obtolig skada, aU de i andra och ganska be
tydande delar viil kunna utan direkt skada genomföras, men 
ej heller leda till någon nytta, samt alt i dc övriga delarna 
någol behov av dc åsyftade förändringarna ej förelig
ger. Härpå omarbetades förslaget och ·lades till grund för 
den nuvarande budgcluppsläHningen. Om del omarbetade· 
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för slaget yllradc marinförvaltningcn, med pLtpckande av all 
dc av ämbelsverkel förut framfö rda erinringarna i vikliga 
delar blivil beaktade i det reviderade förslaget, att de ifråga
satta ändringarna i buclgcluppsliillningen (med undantag av 
i vissa särskilt angivna p u nk ler) "vLil icke kunde anses vara 
på kallade a v el l er i övrig l l j än a något marinens intresse, men 
ej h eller, om dc el j e s l k u n de hef.innas önskvärda, torde, så
vitt nu kunde förutses, lända marinen till skada, om blott för 
mar inen s siirskilda ändamål tillräckliga medel hieve anvi-
sade". 

Först göres marinens budgeluppställning, lrols molstånd 
från marinens si(la så lika armens som möjligt. ?\är detta 
gjorts, tages likheten som en förutsättning, en utgångspunkt 
för förvallningarnas sammanslagning. Orsak och v2rkan Liro 
här på clt sinnrikt sätt sammanblandade. Nu kan man icke fri
göra sig från den uppfattningen, att budgetrdormen gjordes 
för att bana väg för den större reformen, sammanslagningen. 

sakkunniga hava till sitl betänl<andc fogat en bilaga ut
görande förslag till den buclgcluppställning, som borde till
lämpas efter skedd sammanslagning. I denna sammanslås 
överalll, där så iir möjligl, icke hloll intendenturens utan alla 
andra sjö- och lantförsvarets anslag. , 

Yi befara all som en följd av sagda sammanblandning 
av marinens och armens intendenluranslag, stridigheter, km
ske svåra ~~tl bihigga, komma all inom avdelningen uppslå om 
deras användning för den ena eller andra försvarsgrenen. Yäl 
m å det vara, atl denna ,fördelning kan göras i en av Kungl. 
Maj :l fastställd stal, men förslag till dcm;a stal skall dock i 
allt fall uppgöras av inlcndcnturavdclningcn. 

Är vid tillämpningen av staten i fråga seelermera clt krigs
råd av annan mening än den beslutande avdelningschefen, 
äger han, cnligl det uppgjorda instruktionsförslagcl, rätt att 
reservera sig, i Yilkel fall chcl'cn för kameralawlelningcn till
kall as, gemensam behandling av ärendet ~.ker mellan dessa 
a\'dclningar, och om enighet ej uppnås, hänskjutcs ärendet Lill 
Kungl. Maj: ts aygörancle. 
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Härmed ~ir således fältel öppnat för förnyade stridigheter 
och uppskoY. 

I ett fall som detta har lik,som i statsregleringsärenden 
en obefogad myndighet bliYil lagd i chefens för kameralavd el
ningen händer. 

Budgetuppställningen har, enligt vår mening, även andra 
bes tämda olägenheter. Som man påminner sig, grundades 
191-1: års heslut i försvarsfrågorna bland annat därpå, atl en 
viss andel, en viss procent av ,försvarsutgifterna i sin helhet 
skulle belöpa sig på hären och en viss andel på marinen. 
storleken av dessa andelar diskuterades på sin lid grundligt 
av de s. k. försvarsberedningarna. Frågan torde också vara 
av grundläggande betydelse för den nu siblanclc försvarsre
visioncn, liksom elen icke lämnades obeaktad av marinbered
ningen vid dess nu avslutade arbete. Ur en budget uppställd 
enligt de sakkunnigas förslag blir det omöjligt att utläsa kosl
uaderna för marinen för· sig och hären för sig, men detta är 
j u en nödvändighet för alt en viss proportion mellan utgiftern a 
för den ena och för den andra försvarsgrenen skall kunna 
upp ehållas. Man påminne sig, aU på sin Lid vidtogs i sjö
försvarets budget den ändring, att anslagen för flottan och 
kustartilleriet noga särskildes just för att kunna överblicka 
vart vapens utgifter för sig. Nu vill man gå rakt m ots'ltta 
vägen för hela försvard. 

l\Iöjli gheten torde icke vara utesluten att statsrevisorer 
och riksdag, om reformen skulle genomföras, n ågon li~l där
efter skulle kräva ett särskiijandc av anslagen igen just av 
hänsyn till ovan antydda förhållanden och då falla ju dc om
talade föru lsättningarna . 

Mot förslaget alt i sagda budgetförslag (under E: föt;
plägnad, inlenclcnturmatcriel m. m.) sammanslå "beklädnads
och övrig muncleringsutredni ng" till cll ·enda s lort r es·crva
tionsanslag, vilj a vi inlägga vår gensaga. Uli av oss avgivet 
tillägg till vårt föregående betän'kande angående förrådsvcrk
smnhcten, föreslå vi, att redan nu för marinens vidkommande . , 
en återgång måtte ske till den äldre anordningen, då I!JeYä-
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ringsbeklädn adsanslaget såsom ett särskilt förslagsanslag 
uppföreles för sig och s tamhcldäclnaclsanslaget som I:esen·a
tionsanslag för sig. Berörda anslags sammanslagmng var 
just en av de punkter, på vilka marinförvallningen hela tåclen 
insatte ett energiskt motstånd. Vi ytlra i ovanberörda till-
la .. a a · "Det ·eller dc anslag, av vilka beklädnadskostnaderna oo· ~ 

tör ,stmnmanskap skola utgå , kunna givas reservationsanslags 
natur, därför att kostnaderna i vanliga fall kunna på förhand 
någorlunda exakt bestämmas, enär manskapsnumerären är i. 
stat fastställd och utgifterna för det årliga beklädnadsuncler
h å ll et vid normala .förhållanden lålcr sig med någon grad aY 
visshet beräknas". ";\led kostnaderna för de värnpliktigas 
beklädande förhåller det sig däremot annorlunda. Det antal 
värnpliktiga, som årligen inrycka till vapenövning, kan vara 
mycket olika och unelandrager sig bedömande på förhand. I 
förväg verkstälilla beräkningar angående dc utgifter för deras 
bckläclande, s·om komma att drabba vedcrhörligt anslag, kun
na därför svårligen bliva tillförELliga. Intr,äffa sådana för
håll anelen som för nän·arande, alt ett betydligt större antal 
vännpl:iktiga inrycka, än vaJ man enLigt sannolikhetsberäk
ningar haft skäl antaga, kan cletla ett enda å r verka fullkom
ligt förryckande på beväringsbeklädnadsförrådens ekonomi. 
De inryckandc måste n~imligen ovillkorligen beklädas och för
r åelen måste bestå vad, som häJrtill erfordras, men om tillräck
liga medel icke finnas å bekläclnaclsanslagcl, vilket såsom re
servationsanslag icke Etr överskridas, bliva beklädnadsförrå
den icke ersalla för ullämnad beklädnad, och förlust uppstår 
för dessa" . Att med öppna ögon översk~.ida reservationsan
slag bör icke få ske. l\Ian minnes den storm, som uppstod 
då för ett tiotal år sedan flottans övningsanslag, som är aY 
denna natur, över skreds. Alt så anordna budgeten, att det 
ena eller andra av nn berörda alternatiY blir oundvikligt, är 
felaktigt. 

Dc sakkunniga anföra (sid. 68) följande: "BelräfTancle 
själva saken anse de (de fackkunniga) det \'ara otvivelaktigt 

»Allt att 
vinna >> . 
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all ur förvallningssynp unkt landels k r igsber edskap hade allt 

ull vinna på 'en dylik sanunansm~illning. Först då kunde övcr

hltickas, i vad mån de till försvaret anvisade anslagen kund e 

rationelll utnyttjas för bägge försva rsgrcnn rnas inbördes be

hov i krig, och för st då kund e dc för kriget upprättade ut

rustnings- och förplägnadsplanerna sam t andra mobiliscrings

clctaljcr - i den mån de ankommc på den centrala föl'Vall 

ningcn - bringas i full överensstämmelse med varau~lra". 

Här öppnas fiir blicken utsikten önr en organisation, 

som konnner själva fnllkomligbclcn bra nära. En organisa

~ion, med vilken "otvivelaktig t" "allt är all vinna" för Jan·

dets krigsberedskap är inte l mer och intet mindre än dc! 

fulländade mästen·erkel, ty kr igshereclskapen är det man yt .. 

lerst strävar till. Dock, vi kunna omöjligen arbeta oss fram 

till ell sådant optimistiskt betraktelsesätt. Vi måste n ämligen 

helt unrlerkänna den uppfattningen, alt försl med en sam·

mansmältning kan överblickas, huruvida dc för försvaret an

Yisadc anslag kunna rationellt utnyttjas för bägge försvars

grenarnas inbördes behov i krig. Vacl menas i övrigt med 

"inbördes" behov'? Att bdnga de berörda planerna "samt 

andra mohiliseringsdetaljcr" i full övc1,enssUimmelsc med var

andra anse vi ingalunda vara något nyttigt eller eftersträ

vansvärt. Vad som är nyttigt och vad som måste efterstr~ivas 

är, alt dc så uppgDras, att de fylla de krav, som, olika för dc 

oli ka för s varsgr'l~narna, måste uppställas - ej att de fullstän

digt överensstämma med varandra. Vi vilja ingalunda för

neka, att etL samarbete på sagda område må vara önskligt 

mellan marinens och armens myndigheter, men vi hålla före, 

att elen nuvarancie organisationen ingalunda lägger hinder i 
vägen härför. 

Del säges också: "Men även ur ren fredssynpunkt borde 

en gemensam centralförvaltning medföra fördelar, i del atl 

sal.; kunskap från området för armens in tenelenlur kunde verka 

befl'ul<lande på marinens intenden tur och omvänt". Vi ställa 

oss tvivlande lill hela denna bcfruktningsproccss. 

- i:lll-

De sakkunnigas förs lag berör naturligt nog ~isen i åtskil- Personalen. 

liga punkter intendentur- och förrådsperso nalen och deras 

förh å llanden. "Till chef för en för armen och marinen ge-

m ensam intcnc.1enl:uravdelning, borde", säga dc, "u tses den 

vi.d va r je tillfälle lämpligaste perso'ncn, nre sig han tillhörd e 

ann en s ell er marinc111s intendenturkår" . Dc hålla J}ämligen 

för,e, att "sällan eller aldrig torde det inträ{Ta, att en sådan 

per son icke förut under längre eller kortare lid tjänstgjort 

inom den centrala förvallnint§ens intendenturavdelning, och 

ha n borde därunder, oa vse tt om han fr·ån början tillhört ar-

m ens eller marinens intendenturkå r , hava förvärvat sig till-

r äcldig erfarenhet för a tl, även om han ej bcs.utk detaljkun-

skap på alla intenden turområden kunna avgöra varje ärend e, 

so1n föll e und er hans behandling". 

Det troliga är, att till ,sagda chefsskap undanlagslöst blir 

u ts·edd en officer från a rmens intendenturkår. Vi finna detta 

täm ligen n a l u rligt och självfallet, ty dc risker, som för armen 

skulle uppstå , gcnmn att en m ed dess förhålland en obekant 

m arinintendent utsåges till chef, ä ro •så i ögonenfallande, och 

så !vända av armens h ela talrika personal, att en fast opinion 

från för sta st unden sk ull c fö refinnas färdigbUdad mot denna_ 

senare utväg. En sådan opinion vore för stark och för r est en 

fö r välgrund a d för a tt kunna trotsas. Marinens personal är 

icke skickad e Ile r u thildad att bekläda några som hel st , vare 

sig högre eller lägre poster, inom armens intendentu r. Talet 

om att en längre eller lwrlare tids tjänstgöring inom den cen

trala förvallningens intendenturavdelning därtill skulle göra 

dem kompetenta, bör upptagas med allra 5lörsta tveksamhet. 

En kortare sådan kan tydLigtvis icke verka därhän, och även 

en längre lorde ej kunna medföra den i utsild ställda känne-

domen om båda vapnens in tendentur, vid det förhå llande all 

ärendena j u föreslås aU h andläggas på skilda byråer. Ut

trycket "från hörjan tillhört" den ena eller andra kåren tyder 

på en uppfattning om kårernas fu sion, som j u ålminslonc 

tillsvidare ~ir stälhl p:\ framtiden . 
Från marinens sida sett äro betänkligheterna lika stor:l 

mot att på posten i fråga siitla en person ur armens led. .Ja, 
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så slora, ait utsikten härför är ett starkt talande skäl mot 
hela anordningen i fråga. 

Orält är att på en persons axlar lägga ett ansvar, som 

man med Yisshet frå n början kan säga, alt han icke mäklar 
upphär a. 

Frågan om dc båda intendenturkårernas sammanslag

ning har· också lkyflals av de fackkunniga, vilka därvid kom

mit till elen slutsats, att en dylik för närvarande icl<c bör 

ifrågakomma eller lagas upp till behandling. Huru förhålla n

dena i delta avseende kunde gestalta sig i framti:clen, borde 

bliva beroende av den erfarenhet, som lnmclc vinnas härom. 

Armens och marinens intendenturkårer borde därför tillsvi

elare såsom hittills vara fristående gent emot varandra. Sär

skilt chefskap skulle ocks·å bibehållas vid kårerna, och kår

cheferna erhålla regementschefs ställning emot dessa. Chef.· 

skapet för armens intendenturkår borde uppdragas åt den nu

varande chefen för intendenturstaben, och chefskapet för ma

rininlcnclcnturkåren åt marinövcrintendcntcn, som förut an

förts, jämväl chef för en byrå inom intendcnturavdelningcn. 

Dc fackkunniga anse dock böra utredas, huruvida icke 

med chefskapet för intendenturavdelningen bör förenas befäls

ställning gent emot armens och marinens intendenturkårer. 

"Uti vad sålunda anförts angående intendenturkårerna 

anse sig de sakkunniga kunna instämma samt föreslå, alt å t 

chefen för intendenturavdelningen gives en sl,äUning i för

hållande till kårerna, som närmast motsvarar armCfördcl
ningsch efs vid armen". 

Dc sakkunniga hoppa direkt över till denna slutsals ulan 

den av fackkunniga föreslagna utredning, som fullständigt 

saknas. i\IotiYcn· till förslaget 'undandrager sig därför alll be

dömande. Innebörden av detsamma är oss också oförståeligt, 

även om vi utfylla del därhän, alt det stode "armCfördclnings

chefs vid armen stä llning till honom underställda trupper". 

Det torde väl emellertid, vad marinintendenturkåren hcträf

far, innebära, alt generalintendenten inskiitcs såsom en myn

dighet mellan Kungl. l\Ia.i :t och marinövcrinlcndentcn med' 
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nå<>ot slags befogenhet alt öva inflytande pa hdordringar inom 

kå;en och på kommenderingar av dess personal. För alt 

detta med något sken av berättigande eller med tjänstens för

del må kunna äga rum, fordras en kännedom om personalen 

och dess tjänsloåligganclen, som han Lorcle komma <:ttt vara 

i saknad av. 
Några krav på ~~indring i dc för närvarande gällande för

fattningar härutinnan hava, . för så vitt oss är bekant, ingen

städes gjort sig gällande. Den nya instansen lord e blott till 

ingen nylta komma alt verka tyngande på sagda ärendens be

handlin g. Måhända innefattar förslaget också inspektions

skyldighet av flotlans intendentur. Att ställa slationsbcfäl

havare, kommendanter, varvschefer och kustartilleriets rege

mentschefer i den ställning gentemot gcncralintcndenten, atl 

denne skulle inspektera uneler dem ställd intendentur, vore 

att framkalla för tjänsten ogynnsama friktioner och slitnin

uar helst i betraktande därav, att generalintendenten icke 
"' ' vore ett sådant uppdrag vuxen. 

Omvänt gälla också sarmua betänkligheter för armens 

vidkommande i det av oss som otänkbart fattade fall, att en 

marinintendent bleve gcncralintendent. 

Åt frågan om merkantil sakkunsl,ap inom försvarsför

valtningen ägnas i betänkandet en viss uppmärksamhet (sid. 

103-108). Det anföres, att till stalsrådsprotokollet elen G 

februari l 920 chefen för lantförsvarsclepartemcntct, under er

inran att i statsverkspropOsitionen för armen tiJI 19Hl års 

riksdag framhållits, att det framstodc såsom en_ angelägcphet 

av synnerlig vikt, att erfordertig merkantil sakkunskap fun

nes repr·escnterad inom arnu?föruollningen, yttrat, att, liksom 

beträffande armeförvaltningen, torde iiven för marinförvalt

ningens del spörsmålet om inrättandet av ett merkantilt kon

sulentskap upptagas till prövning. Efter att hava redogjort 

för 1918 årssakkunnigas betänkande av den G maj 1918 an

gående centralisering i Yiss ut sträckning av upphandlingsvä

sendet vid ann6n, för armeförvaltningens utlåtande häröver 

l\Ierkan til t 
konsulent

skap. 
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elen 2 maj Hl Hl samt för omfattningen av upphandlingann 
för försvarcl,s räkn'ing, yttras rörand e rdessa senare: "det tor
dc utan vidare vara s}älvförslåenligt, alt, om dessa upphand
lingar ske med omsikt och sal< lumskap 1bclräfTandc såväl va
rornas pris som deras hcska[Icnhcl, transport m. m., stora 
hesparingar skola kunna göras", vilket uttalande dock synes 
vara sant 'i:mdasl i den mån sagda omsikt och sakkunskap 
icke förut varit lill rfinnandes. Vidare r edogöres för nu gäl
lande för eskrifter och vissa alternativ lirJl en dylik anerkan~il 
tjänstemans ställning, varefter de sakhmiga för ordnanclet 
av den centrala försvarsförvaltningen slutligen komma till 
att för egen del anse lämpligast, "att, åtminstone till en bör
jan, i försvarsförvaltningen enelast anställes en merkantill 
utbildad tjänsteman, närmas L hörande till intendenturavdel
ningen. En sådan åtgärd torde ock vara mest ägnad att, ge
nom den erfarenh et, som vinnes, stadga uppfattningen om 
hehovct och nyttan av elt merkantilt hi lräde i för,svarsförvalt
ningen samt om den lämpligaste formen för tillgodoseende 
av detta behov". 

Denne merkantile tjänsteman måste tänkas skola tjänst
göra in om alla eller de fl esta avdelningar i ämbetsYerket, vii
kel i nå gon m ån invecklar frågan , varför de sakkunniga anse, 
att han åtminstone till en början, hör an ställas vid sidan av 
vederbörande byråehofor såsom u treclaude organ med rätt att 
närvara vid ärendenas föredragning, därvid ytlra sin mening 
och, om beslutet bli r därifrå n avvil<and e, få den samma an
tecknad till pro tok oll. 

Yi dela den tvek samhel om frågan s be tydelse, som vi 
tycka oss kunna utl ä sa u r sakkunniga s y ttrande. E nligt yår 
mening ha r h ela spörsmå let givi ls räckYiclcl, som de t i och 
fö r sig ick e äger. Då m an så starkt helonar behovet och 
nytla n av m erkan til kunskap vid försvar s förYallningarna :.; 
11pphandlinga r, syn es man glömma bort, atl den sida av d enna 
kunsl<ap, den fiirn~ims l a , elen som sii aU ~säga vetter åt det 
ur handelssynpunkt centrala nämligen elen påräkneliga för
tjänsten vid elt återförsäljande av inl.;öpta Yaror, vid statens 
upphandlingar irke har någon belyclelse. 
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I övrigt är del ulomordentligl svårt, kanske omöjligt, alt 
. er1 1)erson som ä er er den önskvärda speciella sakkun-finna , · o . skapen annat än inom ett rält snäft begränsat område, 11101~1 

en viss bransch. Var finna en person, som äger merkantJI 
lwnslwp, köpmannaerfarenhet i t. ex. såväl kol-, textil-, kötl-, 
fläsk-, sädes och järn- eller metalirbranscherna? 

Vad beträlTar ren krigsmateriel, är }u möjligheten också 
utesluten, a tt en man kan hehärsl<a mer än en begränsad 
detalj. 

Stora svårigheter resa sig, då konsulentens plats i förvalt
ningen sl<all bestämmas, och hans befogenheter skola ut-
stakas. 

Vad ,marinen angår är en centralisation av upphandlin-
"arna till marinförvaltningen utöver vad nu äger ru1111 icke :u förorda. Med nuvarande fördelning mellan marinförvalt
nin rsen och ortsmyndigheterna finnas alltid personer att tillgå 
vid 

0 

d essa ärendens handläggning, vilka genom ufbildning, 
tjänstgöring och erfarenhet äro verldiga experter på olil<a om-
råden. 

Det är nog också svårl, att inpressa den merkantila, upp-
fattningen i de 'former, som, bundna av leverans- och m~dra 
förordningar, äro nödvändiga för kontrollen oc.h det opartzs:..:a 
tillde/andet av leverem ser och beställningar. Den uppfattmn
cren, som inom marinen härvid uthildal sig, anse vi som elt 
~yrbart lillgodohaYande, som icke i minsta mån får förspillas. 

Redan nu inrymma, som sakkunniga också påpeka, in
struktionerna för såväl marin- som armeförvaltningarna rät
tighet, att vid behov anlita bilriicle av .merkantilt ~ttbild_ad 
konsul ent. Ett rlJclopp h~irför finnes också upptaget 1 man_n
förvaltnincrens stal. Det har dock, för så vitt vi ä1'o riktigt 

"' ' l" t underrättade, endast i siillsynta undantagsfall an Ila s. 
Med bestämdhet vilja vi emellertid fastslå, att nu berörda 

fräga icke i någon form kc:n taaas till intäkt för en sammm_1-
slagning rw förvaltninyarn:n. För marinförvallningens d el ar 
de redcm på ett praktiskt sätt löst . . . . . 

Tidskrif"t i 8j6viisendet . :2 (i 
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Förvalt- Uneler en särskild avdelning ben~imnd "Allmänna förvall-
n!~~isA~~-~- ningsföreskrifter" (sid. 150- 151) omnämna de sakkunniga, 

hurusom i samband med arm6l'örvaltningens vid l 907 års 
riksdag besluta de omorganisation vissa uppräknade författ -
ningar för armen ulfärdats, varigenom sambandet mel
lan dc unelerordnade myndighelerna och centralmyndig
heten blivit fa,slslagit och reglerat samt likformiga och klara 
förvaltningsprinciper efter hela linjen genomförda. "Genom 
dessa författningar blcvo föresl<rifterna för de särskilda för
valtningsområdena enhetligt sammanförda och fullständigade 
sam t därigenom för förvaltningsmynd igheterna lätthan le rl iga 
och för varje område för sig direkt användi.Jara", säges deL 

l\Ien, fortsätta dc sakkunniga, "marinens förvaltningsföre
skrifler hava icke undergått någon dylik genomgående om
arbetning. De förekomma i huvudsak på skilda ställen i 
reglementet för marinen, 'Understundom tillsammans med rent 
militära eller kommandoföreskrifter. Komma arme- och ma
rinförvallningarna att sammanföras till clt ämbetsverk, torde 
del vara uppenbart, att enhetliga förvaltningsföreskr ifter, så 
i formellt som reellt avseende, måste åvägabringas, i den mån 
sakliga hänsyn icke föranleda särski lda undantag". De sak
kunniga hava väl funnit u tarbetandet av förslag till de änd
ringar i och elen sammanfattning av gällande föreskrifter, som 
bliva en oundviklig följd av genomförandet av der as förslag 
ingå i deras uppdrag, men dock funnit sig först böra avgiva 
sitt betänkande i huvudfrågan. De äro dock beredda att omc
del:bart påbörja ifrågavarande arbete, ifall förhå llandena där
till ·föranlcda, parallclll med ularbetande av dc ifrågasatta nya 
eller ändrade bokföringsföreskriftcrna. 

A v ovanstående redogörelse framgår tydligen, att de sak
kunniga uppdela de för försvaret gällande förvaltnin gsförc
skrifterna i tvenne v•äsentligen artskrilda. kategorier: de för 
arm en gäl lande uppgjorda efter likformiga och klara linjer, 
enhetligt sammanförda och fulls ländigade, hitthanterliga och 
användbara, samt: de för marinen gällande, icke omarbetade, 
förekommande här och var, mest i reglemente för marinen 
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och där understunrlom tillsammans med rent miliUira före
skri fter . 

Vi anse en gensaga på sin plats mot en sådan samman
stä llning åsyftande en för marinen ogynnsam kontrastverkan. 
\' i medgiva, all man icke utan arbete, ja till och med icke 
uta n betydande arbete, kan vinna erforderlig inblick i flottans 
alla förvaltningsförcskriflcr, men delta härrör sig därav, att 
all marinorganisation nödvändigtvis är komplicerad, på grund 

- av den mångfald uppgifter, som en sådan måste lösa. ]\fot
svarande förhållanden äro lillfinnandcs inom alla mariner. 
De föreskri fler, som finnas, motsvara emellertid i s lort scll 
sitt ändamåL 

Utsikten att efter sammanslagningen enhetliga förvall
ningsföreskrifter "sa i formell t som reellt avseende" måste 
åvägabringas och delta över hela linjen, där icke skäl för 
"särskilda undantag" merl slyrka kunna göras gällande, bådar 
enlig t vår uppfattning icke gott. 

Vad som måste eftersträvas är, att de förvaltningsför e
skrifter, som utfärdas, äro väl avpassade för sitt ~indamål un
der de olika förhållanden, under vilka cle äro avsedela att till
lä>mpas. Dessa förhållanden äro för marinen och föT armen 
i allmänhel vitt åtskilda. 

Huru olika gestaHa cle sig icke lill sjöss i sjämförelsc 
med i fält. Vi hava berört detta på tal olil beklädnad och 
proviant. Finnes inom armens förvallning n ågo t, som mol
svarar verl<samhelen på elt fiottans varv med tillhörande föJ· 
r åd ? De föreskrifter, som röra handhavande och vården av 
elen flytande m.aterielen, dess maskinerier, bev,äpning av 
skilda slag, såsom ar l i lle.ri, torpeder och minor kunna ju icke 
hava sin motsvarighet inom armen. En strävan efter enhet, 
såväl formell som reell, är en strävan från målet, som ~ir 
ändamålsenligheten. Till vad nylta l<an en enhet vunnen till 
detta pris i själva verket Yara? Vad har en varvsmyndighet 
ell e1· en fartygschef för gagn av alt Yissa för honom gällande 
bestämmelser ges sådan form och sådan fyllighet, alt de till
äventyrs kunna finna tillämpning på honom alldeles ovid
kommande områden'? Uppgiften alt åstadkomma elylika före-



l\lagasiu , 
verkstäder 
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skrifter blir i övrigt enligt Yårt förmenand e i del närmaste 
olöslig. Man kunde lika gärna försöl<a uppgöra ej blott i 
form ellt utan ock i reellt avseende enhetliga föreskrifter fö r 
driften av ett mej er i och ett gjuteri, .för en trädgårdsanlä ,w_ 
ning och för en järngr<LrYa. oo 

Det är att beklaga, alt icke de sakkunniga så tolkat sin 
uppgift, att dc hort frarnl,ägga de av dem så,som oundvikliga 
beteclu:.~de enhetliga förvaltningsföreskrifterna samtidigt m ed 
hmnudforslaget. Hade de verkligen ställt sig själva infö r 
jätteuppgiften alt i detta syfte ornarhela och kodifiera all a 
såväl marinens som armens förvaltningsföreskrifter, ha d c 
n?g en viss betänksamhet lägrat sig över den frejdiga, omda
mngslustan och måhända avsa tt sig i själva betänkandet. 

Vi äro fullt förvissad e, att vederJjörandc myndigheter 
r_edan_ nu låta sig angehiget vara att, där så prövas erforder
ligt, fullständiga, förenkla eller modernisera crälJande fön·alt
ningsförcskriftcr och alt härför använda fö1~ uppgiften fulli 
v~rxen p ersonal. Härför är en sammanslagning av fön·all
mngarna varken nödig eller nyttig. 

Sakl"unniga anse (sid. 71) , alt till en gemensam inten
denttrravdclning givetuis skulle förflyttas ärenden rörande d ·• 
förråcl, som tillhöra intcndenlurförvaltningcn, och anföra ~ 
samband därmed, alt till dem borde i första hand rälmas även 
de, som angå till förråd en "hörande magasin, verkstäd er och 
andra anstalter". 
... . Sagda. be~tämda yrkande har dock ej funnit uttryck i 
i?rslaget Lrll rnstrukLion för försvarsförvaltningcn. NJotiYe
~·tngen och förslaget molsYara här, som på fl era andra ställen 
1 b~tankandet, icke va·randra. Slntlle ärenden rörande "ma
gasm, ~' erkstäclcr och andra anstalter" verkligen ÖYcrföras till 
a~'del~mgen i fråga kommer, vid det förhållande att sakkun-
1:1ga aYen föreslå, alt byggnader å flottans stationer skull e 
fonleJas på såväl elen nya marin- som fortifikationsavdclnin
gen, ytterligare en tredje anlclning att få m ed sådana och dit 
h~ra ncle konstruktioner att göra, och varvscheferna att i sagd a 
hansee nd e lyda under än nu en avdelning. En sådan anord-
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ning svär j u i övrigt alldeles mot sakkunnigas motivering och 
förs lag att å t fortifikationsavdelningen anförtro ärenden t·ö
randc by,ggnadcr utom varvet. Där ligga fl era av de åt in
tendenturen uppl åtna magasin en och verkstäderna. 

Huru blir det för iivrigt sörjt för elen högre k apelensen 
i byggnadsfrågor, som genom överförand et till fortifikations
avdelningen skulle komma dessa till del? Är elen till finnan
des i den nya intendenturavdelningen '! 

Förslaget i fråga sl(ulle hava lill följd alt en part av flot
tan s underhållsansl ag bleve tilldelad även intcndenturawlel
ningen. Om delningen av sagda anslag skulle sedermera tre 
avdelningar enas. 

Den nuvarande anord ningen ~ir givchis att föredraga. 
Även om sakl(Jlmniga menat, att deras här berörda mo

tivering icke skull e lända till någon åtgärd, är det förslag, 
som av dem motiveras å sid. 93 och som verkligen fåt t ett 
motsvarand e uttryck i instruktions för slagets § 15 inga lunda 
att förorda. Enligt detta skull e nämligen förråd s hus m. m . 
komm a att sortera under forlifikalionsavdelningen ell er ma
rinawl elningen heroend e av, på vi lken sida av varvsmurcn, 
som de ärö belägna. Intc~l enturcns äro hehlgna på båda si
dor om sagda demarkationslinje. Beldädnadsförråclens bygg
nad er i Karlskrona skulle exempelvis komma att lyda under 
fortifikationsavdelningen och dc motsvarande i. Stockh ohll, 
liggande inom varvsmuren, under marinavclelningen. Syste
m et, om genomfört, skulle i viss mån hrisla i. logisk följd·· 
riktighet. 

In lenelen lsavcle lningcns ulllrytanclc från marinförvaltnin- Inverkan å 
gen har emellertid ~iYen på arbetet inom dess återstående del m~rinavclel
ctt mycket ofördelaktigt inflytande . Enligt nu gällande in-

1

I~~~:~e~:
struldion för marinförYaltningen skall chefen för intendent- avclelnin-

1 l 
· 1 l 1 · . .. . gens utbry-avc e nmgen t c taga b and annat 1 berc!lmng ay arenden som tande. 

angå uppförande eller ändring av byggnader avsedda för in
tendenturändamål, ny- eller ombyggnad av kaserner, mat- och 
tvä ttinrättningar m. m., allt i vad aYscr anordningar !'ör p er-
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sonal ens förläggning och hespisande samlupphandling a \· fö r
nödenheter i s törre omfattning, äwn om upphandlingen ti ll
hör annan avdelning. 

Naturligen dellager han också i sådana ä rend en rö r a nc~ e 
fartygens inredning, som avs e utrymmes beredand e för inten
rlenturförråd, .ka byssanordningar m. m. 

Den kompletterande intendenturkunskap och erfarenhet, 
som berörda stadgande är avsett aU tillförsäkra, Etr nu sök as 
å en annan avde lning, i en annan förya ltnin g. 

Sani tets- och U ti hctänl<andel före slås, såsom för u l om nämnts, all ma-
forti:fika- · f l · tionsavdel- rm örva lnmgcns sanilcls- och fortifikationsavde lningar däri-
ningarnas fr ån utbry tas .. Den förra inordnas såsom en marinläkarbyrå 
överflyt t- i försvars fönaltnin gcns sj u k \'å rdsavdelning, under det all den n in g. 

Ortsmyn
digheterna. 

senare förde las på olika byråer uti elen nya förva ltningen s 
fortifikationsavclclning. l\fcd en sådan a nordn ing, mol vilken 
en mängd tung t vägande militära och andra sk~il kunna an
föras, som dock ligga ut a nför området för vårl yttranclC', föl
j er, att ärenden r örande sjukvårds- och fortifikationsförråden 
även 1hliva avsöndrade fr ån marinf'örvaltningen. 

A tt härm ed n åg.ot står att vinna Jwnna vi icke finn a. 
Marinens förrådsverksamhet blir däremot ytterligare splitt
rad, då cle orlsmynclighetcr, und er vilk a sagda förrå(l lyda, 
näm ligen stationsbe fälhavare och kommendanter, komma al l 
bliva ställda under yllerligare ett elle r lvå förvaltand e verk. 

Vad fortifikationsförråden angår, k an svårligen del sk~il 
anföras, a tt åtgärden är önskvärd ur synpunkten av åstad
komm a nd e av enhe tliga för es krifler för sköt seln av annen s 
och marinen s forlifikationsförråd, t y de nu gälla nde inne
hållas uti en författning utfärdad gemensami aY arme- och 
marinförvaltningarna . Detta utgör eU bevis, sa gall som 
någo t, därpå aU samarbete, där sä är önskvärt, båda f örvall
ningarna em ellan väl kcm k omma till ståncl m ed den nuua
ron de organisationen. 

Sammanslagningsförslage ls genomförande medför en om
kastning i de förvallande loka lmyndigh eternas lydnatl s förhal
landcn, som kommer atl orsaka förvi rr ing. Nu lyda s t ation~-
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] " 1 ti'' ' t · rar·11a varvsch efer befälhavare, kommene an ler a -a1 s ·.as nJ~lf, < , 

1 k ustartilleriets r egem entschefer 1 t ekmskt och ekonomiskt oc l . l ' l t o f" lt 
l 

.. . een de uneler en· enda central m y nc 1g 1c · : man n orva -1an s ' . . .. o l\'Ietl organisationsförändnngen bill' forhalland et ett ningcn. 
annat. . 

stationsbefälhavarna komma att i vidsträckt mån mtsl a 
sin kontakt m ed marinavdclningcn, för att i desto hö~re grad 
bliva b eroend e av inLcndenlur- och kamcrala\'(lelmngarna, 
men även , som nyss antytls av sj nk vårds- och fortifika tions
. lelningarna . Kommendanterna få över sig icke blott ma-ave , 'f'l rinav.delningcn utan också intendentur-, sjukvårds-, forh 1 <a-
t ians- och kameralavd elningarna. Samma är förh ållandet med 
yarvschcferna liksom ock r egem entscheferna. 

Hu ru kommer detta all verka? Med den de olika aYclcl
liw,.sch efcrna och även-byråcheferna tillerkända inspektions

:·ät~n bliva vederbörande k a nske m er påpassade, än som är 
förenli CJt m ed det mält av självständighet, som de m åste äga 
fö r att ~rä l kunna fylla sina maktpåliggande uppgifter. Osanno
likt är icke, att dc olika ämbetsverken , trots allt tal om enhet 
och planmässighet, i sina föreskrifter följa skiljaktiga prin-
ciper, och följd en blir oreda. 

Uti denna upplösning av lokalm yndighet ernas nuvarand e 
till endast en cent ra l fönaltningsmyndighel, se vi en så slor 
nack del i det föreliggande försl aget , att en el as t denna horde 
vara nog all bringa de l att fall a. 

I själva verl<ct hava de sakkunniga ingalun~a lösl den 
uppgi ft, de salt sig töre - att skapa ett enhelhgt centralt 
ämbetsverk för förvaltningen. 

Att den nya "Försvarsförvaltningcn" skulle vara etl så-
da nt ä r en .fiktion, en synYilla. I verkligheten komma sex 
tämli •5en fris tå ende ä m be l sy er k att förefinnas bred vid va r ~ 
andr~~ vilka, i a y saknad av en gemensam ch ef, en~_ast o sam
manhå ll as av det svaga band, som på konstlad vag astad
kommits vcnom aU å t chefen för kameralavdelningen in-

, o . l .. , .· .- -11 in«arna son1 rymma befogenheter gent em ol r c o\ J J,Sa aH e n .. ~ ' o 

ofe lbart komma att leda till för Yccldingar och onodig omgang. 

Samman
fattning. 
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Då det föreliggand e förslaget, tillkommet utan föreg å·
cnd e prövning av de befintliga organisalianernas lämplighet 
eller olämplighet för sin uppgift, innebär - utan något som 
helst stärkande av armeförvaltningen- slyekandet au ett nu 
fullt enhetligt och ändamålsenligt arbetande ämbetsverk, ma
rinförualtningen, som visat sig kunna, även under kräuand(' 
förhållanden, väl fylla sin uppgift, finn a vi förslaget olycldigt_ 

Det kanuner all göra nwrinförualtningen mindre skickad 
än förut att vara marinens teknisk a och ekon omiska över
styrelse. 

Jfycket viktiga ärenden k omma all i sista hand beslutas 
av därför icke l~ompetenta personer . . 

Lokalmyndigheterna k omma att bliva i viss nzdn desorga
n iserade. 

Några besparingar uppstå icke gen·om j'örslagets realise
rande. 

Marinens förrådsvård bliuer sä mre, ej bättre. Detta anse 
vi oss böra k raftigt understryka. Vikten av en i alla avseen
den god förrådsvård, varmed j u först och sist måste förstås, 
att förråden kunna fyll a sin uppgift genl emot de i krig rusta
dc sjöstyrkorna och kustfästningarna, ]{an icke nog fram
h å llas. Om denna del av försvarsmekanismen ej ar.betar till
fredsställande, kunna vikliga krigsförclag, m ed än så stora 
förutsättningar i övrigt att lyckas, komma att sl rancla. Vår 
sjökrigshistorias bittra lärdomar i de tla avseende hava för
gätits, och våra egn a er farenheter från världskriget hava ännu 
icke blivit tillräckligt beaktade. Förrå dsverksamhelen i sin 
helhet måste föras upp på ett högre plan. 

Några som h elst fördelar för försvaret, av vad slag det 
va r a må, hava vi icke kunnat finna härflyta från den bera
made sammanslagningen. S.ättes elen em ellertid, trots allt, 
i Yerket, komma seelan ytterligare sammansl agningar och lil,: 
formighet sstr ävanden på dagordningen, såsom intendentur
kårernas förenande till en , a ntagande på enbart form ella skäl 
av enhetstyp för förvallningsförcskrifter, omdaning av lokal
myndigheterna m. m . a llt åstadkommande split och oreda utan 
prakti sk t gagn . 
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"Long Service." 

Frågan om den sYe n skc örlogsm a trosen s yrl.;e har i våras 
varit beh andlad i tidskriften av märket A. \V- r. 

Unelertecknad inst ämmer till fullo med h onom i hans 
framhållande av nödvändigheten att gö ra örlogsmalrosens 
yrke tilldragande för individen, så att flot tans fartygsbesätt
ningar kunna tillföras ett betydligt större antal " long-se r vice
m en" än vad fö r när varande är fallet. 

Sättcn alt nå detta mål skola i det följande något vid-
röras. 

Den första f råga, som slår i samband med manska
pets tPivsel såsom örlogsmatroser, är ulan tvivel avlönings
frågan. 

Kungl. Maj :t har den 29 juni 1H21 fastshillt nylt "avlö
ningsrcglemen le för fasl anställt manskap vid armen och 
marinen". H.cdan den 9 juni H)22 · har man ändrat och avse
värt reducerat lönebeloppen för samma mansl<ap. 

Vad lön eplanen för marinens manskap beträffar, innefal
tar densamm a 2 lön egrader, en för korpral och en för menig, 
varelera lönegraden indelad i löneklasser med lönetillägg för 
varje 'lr t. o. m. ~Hi månaders, el. v. s. 8 å r s tjänstetid. Seclan 
är de t slut med lönetilläggen, och därmed blir också intresset 
för kvarstående i tjänst hos äldre förtjänt manskap, som icke 
lyckats klara sin UO-utbrlclnin g, i avsevärd mån reducer at, och 
dc mogna korpralerna avgå, så snart dc kunna finna lönande 
sysselsättning i civila Jiyct. 
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De dllgliga:;te avgå vanl igen först. 

Dctla förhållande är icke nylligt fö r flottan. Om säll· 
ningen i sjömansk åren blir för stor, och ulb ildningsarbelc t 
bHr för omfa ttande och för dyrbart, n~ir det gäll er utbildand e 
av dc enskilda karlarna. Den omfa ttande manskapsutbild
ningen är också till förfång för viktiga delar ay d en sjögå
ende flottans krigsulbildning. 

För a lt ,inbjuda manskapet alt kn1rslå ylledigare i tjäns t 
är det nödvändigt att den nya löneplanen påbygges med ytter
li gare löneldasser m ed lönetillägg efter t. ex. 10, 12 och L) 
års tjänst. 

:\'edanståencle löneskala torde vara möjlig att genomföra : 

l l L ön efter en tjänstetid :w Lönegrad 
1

-----,,--_:c_---,---------
120 mån. J-14 mån. l 180 mån. 

1922 

2 :2,?80 2,4.00 2,550 

1,980 2,100 :2,:260 

års lönesatser böra påbyggas enligt följande: 

Lön egrad -------.---::.___-,,--------
l 

Lön eft er en tjänstetid R v 

J:20 mån. l l 'IJ mån. l 180 mån. 

2 2,070 

1,770 

:2,190 

1,890 

2,400 

:2.l00 

Ber~iknar man, alt så småningom kan komma att fin
nas högst 100 man i var och en av dessa löneklasser av båda 
lönegrad erna, skulle merkostnaderna för avlöning av S.JO

manskåren i förhållande till nuvarande kostnarler komma att 
uppgå till högst 75,000 (enl. HJ22 års lönesatser 81,000) kr. 
å rligen. 

Då ammunitionskostnaderna för utbildning av en K., ar
tillerimalros å r 1921 uppgingo till 2,200 kr. och för en K., tor
pcdmalros till 700 kr., lärl;;es he la beloppet 75,000 kr. endast 
genom sparade ammunitionskostnacler, om årligen 30 artilleri-
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lwrpraler och 13 torpedkorpraler finna med sin fördel för
enligt a tt trots oförmåga alt läsa DO-examen kvarstå i tj~inst 
längre, än dc elj est sku ll e hava kYarblivit. Yärvningskost
na clerna uppgå f. n. till c :a 150 kr. per man. En m ed -lO 

111an minskad rekrytkontingent inbesparar årligen G,OOO kr. 
rckry teringskostnarler. Ti ll dessa hesparingar höra ytterli
gare läggas de, som uppslå på beklädnadskostnader genom 
mindre omsältning aY m anskap, samt besparing i utbildnings
kostnader på alla övriga yrkcsgr~nar utöver de två 0\' :1.11 

nämnd a - ub.- och minmatroser draga ammu nitionskostna
der nära i likh et med tm., maskin- och hantverksavdelnin
garna material- m. fl. kostnader för sin yrkesutbildning. 

Nu finn as emellertid - utom avlöningen - andra hinder 
fö r "I ong service" vid sjiimansl<åren. Främst a\' dessa s lår 
den 1918 tillkomnn, olycldiga Rl\I I ~ 167 ' /, , som stadgar, att 
manskapet, även om det lyckats vinna DO-kompetens, är skyl
digt atl avgå ur tj-änst-- om DO-befordran icke vunnits d ess
förinnan - vid däcksavdelningen vid 30 års ålder och vid 
öuiga yrkesanlelningar vid .35 å r s ålder. Som övergångs
bestämmelse finnes ~ 3-±7 '/,,vilken medger manskap med U:)
komp elen s, som vunnit anställning före den l jan. 1\JH), all 
kvarstå oberoend e av ~ 1()7 '/,. 

Ju längre lide.n går, desto mindre hlir elen förmildrand e 
i nYerkan av 8 3-!7 '/,, medan dc olyckliga verkningarna av ~ 
167 '/, allt tydligare fram träda. Icke nog med att manskape t 
tvingas att a-vgå vid 30 resp. 35 års ålder. Della avgångs
tvång meclför, att manskapet ser sig om efter civil anställ
ning redan efter e ll par års anställning vid fiollan för att 
snaras t möjligt efter första anställningslidens ulgång Laga 
avsked långt för e u ppnåclda 30 års ålder. 

Rl\f I ~ 167 ' /, kan och bör snarast möjligt avskall'as. 
Avsikten m ed tillkomsten av~ 167 '/,- att förebygga allt 

fö r gammalt manskap - kan nås på annal sätt än genom 
att, såsom nu sker, driva bort manskapet ur tjänsten. \'i 
tord e aldrig behöYa vara oroliga för att yid fiollan fä för 
mycket gammalt och moget manskap. D~iremol lida Yi av 
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för mycke t omoget manskap, framför allt omogna yngre 

korpraler. 
Det utbildningssystem, som infördes genom HllO ~1rs skol 

reglemente medgay manskapets användande i fartygsbesätt
ningarna i två år i följd mellan de allmänna skolorna dels 

som meniga dels som korpraler. 
Dessa möjligheter komma att försvinna i och med ett de

finitivt genomförande av flottans skolsakkunnigas nya utbild
ningsplan. Som meniga blir manskapet disponibelt för kon

tinuerlig ombordskommcnclering under normalt 1 "/, år, som 
korpraler före DO-skol a n endast l år. Följden häraY blir, 

a lt av fartygsbesättn ingarna mer 'än hälften av det meniga 
stammanskapet måste bytas varje år, och att enelast ett fåtal 
av det verkLiga förhandsfolkct, korpralerna, kan slå orubbat 

u löv er ett års tid. 
Svårigheterna att sl<apa förstklassiga fartygsbesättningar 

kommer, om skolsakkunnigas utbildningsplan genomföres, alt 
bliva ännu mycke l slön·e än. nu. Lägger man h~irtill de ytter

ligare svårigheter, som komma. att uppstå genom förkortad 
värnpliktstid, komma snarl nog inga krigsbesättningar alls 

alt finnas på flottans fartyg utan endast skolbes~itlningar och 
med sådana reder man sig antagligen släit mot rikels fiender. 

För att kunna uppnå: l) större % stam i fartygsbesö.tt.

n in garn a, vilket h lir nödvändigt med den avkortade Yärn
pliktstiden eller eventuellt avskaffande av värnpliktigas freds
tjänstgöring vid flottan, 2) större mognad hos korpralerna, 

er{ordras, att korpralsnlbilclningen uppsl<jutes till 4 :e anstä ll·· 
ningsåret i st. L 3 :e, såsom hittills var.it fallet. Därmed vin
nes ytterligare en årsklass 2 :a kl. sjömän disponibla för all
män tjänst, vilket vi behöva. För att kunna genomföra detta 

[ordras aU avlöningssystemet modifieras så, att vi llkoret om 
genomgången fullständig ell er av korlad korprals u lbildning 

f~istcs vid löneförhöjning efter 48 månaders tj ~ins l c tid i stället 
för Yicl 36 månader. I samband härmed torde en omreglering . 

av lönerna i <le två löneklasserna 3fi och 48 månader vara 
på sin plats. Lönerna ci'lcr 3ti månader i båda lönegraderna 
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böra r educeras till 1,()20 resp. 1,320 kr. (1,440 resp. 1,1-!0 kr. 

efter 1922 års löneskala) och lönerna efter 48 månader höjas 
till 1,800 resp. 1,500 kr. (1,620 resp. 1,320 kr. efter Hl22 års 
löneska la ), för att behålla det lönetillägg av 180 kr. årligen, 
som blir en följd av genomgången K-utbildning. I samband 

hörmed höra lönerna i de närmast högre löneklasserna efter 
1922 års lönesatser avrundas uppåt till 1,680 (1,380), l ,770 
(1,470) och 1,860 (1,5GO) kr. 

För a lt få möjligheter att fortfarande disponera de 2 
yngsta å rsklasserna korpraler för praktisk tjänst behöver 

DO-utbildningens början uppskjutas från 5 :e till 7 :e anstä!J

ningsårct. Någon fara för att man därigenom skulle förstöra 
r ekryteringen till UO-kåren föreligger knappast, då ett rätt 
betydande antal korpraler, som förut aysagt sig DO-skolan, 
vid början av 7 :e eller 8 :e anställningsåret begära att få bliva 
kommenderade till skolan. Sjunde anställningsåret samman
faller för f. el. skeppsgossar med deras sjcttc år vid sjömans

kåren. Börja dc DO-skolan då, lära de flesta nog komma alt 
stå kvar i tjänst frivilligt, till dess att de nått DO-kompetens. 
Nås denna kompetens, komma sannolikt dc flesta att stå 
kvar i avvaktan på UO~befordran. Det torde för VO-kårens 
tjänsteduglighet ej vara någon olägenhet, att normal minimi

levnadsålder för UO-kompclens höjes från nuvarande 23 år 
till 25 år och i samband därmed den normala kompetens
tjänsteåldern från 72 till ~)() månader vid sjömanskåren. Men 

man får icke tumma på dc nuvarande bestämmelserna om 
G års obligatorisk L j änstetid vid sj ö manskåren för från skepps

gossekåren karlskrivet manskap. För att kompensera den 
högre kompetensåldern måslc man emellertid låla DO räkna 

till godo för uppflyttning i löneklass 2 år av tj~inslctidcn vid 
sjömanskår€n {örr uppnådel UO-kompetens. 

För synnerligen begåvade och framstående indiYider bör 

beredas möjlighet att tidigare än enligt elen ovan skisserade 
utbildningsplanen kommeneleras till korprals- resp. DO-ut
bildning. Sätten för denna premiering kunna vara flera. Elt 
sätt är alt fordra FC :s eller likställd befälhavares förorcl, ett 
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nnnat sätt är att manskapet få räkna dubbel tjänstelid för 
Yissa höga tjänstbarhelsbetyg (H eller 10) ombord. Tillgripes 
den senare utvägen, måste emellertid normerna för tjänstbar
he tsbetygs sättande bliva väsentligt mer stadgade och be tygs
skalorna på många händer mer verklighetstrogen, än som för 
närvarande är fallet. Ett tredje sätt (måhända alt föredraga) 
kan tänkas vara, att e ll !ile t fåtal platser i UO och K-skolorna 
å rligen r eserveras inom varje yrkesgren (yrkcsavdclning) fö r 
förtur sutbildning, och att dessa platser 'besättas efter tävlan 
bland dem, som anmäla sig, och som ännu icke uppnått or
dinarie tur. 

Del är m ycket viktigt för tHinstens norma la gå ng och för 
flottans krigsduglighet, att manskapet icke som regel tillåt es 
alt sitta på skolbänken vartannat å r , u t an att utbildnings
p lanen kraftigt "utspädes" i jämförelse med skolsakkunni
gas förslag, så att man sk apet blir sjögående och icke skol
gående. 

Ytterl igare en fr ~tga ä r av största betydelse för möjlig
h eterna att erhålla " Long-service-m en", och det är manskap ets 
pensions fråga. Pensionernas belopp m åste höjas till vissa % 
av den sis l åtnjutna lön en i likhet med vad som är fallet för 
övriga statstjäna r e. Pensionsåldern 50 år synes fortfarande 
vara lämplig i avseemlc på den tid då pensionen börjar utgå. 
För alt föruärua pension bör del emellertid icke vara nödvän
digt för manskapet alt kvarstå i tjänst så länge som till 50 års 
å lder. Man skull e kunna tänka sig, att rätt till pension vid 50 
å rs å lder inträder för den, som vid avskedet uppnå tt 42 lev
nadså r (den ålder, då värnplikten upphör ) och tjänat 20 år 
vid sjömanskåren. På så säll erhålles sannolil<t den bästa 
sä kerhetsventilen mol för mycket gammalt manskap. 

Beträffande vådorna av lång anställningstid vid sjömans
kåren, som av de skolsakkunniga framhållils såsom en bidra
gande orsak till rekry teringssvårigheterna vid sjömans- och 
skeppsgossekårerna torde man nog ulan ÖYerord kunna säga, 
a tl de skolsakkunnigas farhågor äro överdrivna. Vacl som i 
första hand har inflytande på rekryteringen, dess kvantitet 
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och kvalitet, är aYlöningc n. Ä ro avlöningarna konkurcnsm~is·

siga, erhålles god rekrytering, äro dc dåliga, erhålles ingen r e
l<l'ylering alls, även om aldrig så god skolutbildning meddelas 
i sj ömanskårens skolor. P å grund av delta beroend e av avlö
ningarnas konkurensduglighet på den ailmänna arbetsmark
naden och på sjömansmarknaden, b lir rekryteringen alltidmer 
eller mindre en konjunklurfråga. Den tid för vilket man
skapet nödgas binda sig lill lj~inst är av sekundär betydelse. 

Detta framgår av resultatet av rekryteringen m ed avse
ende på anställningstidens lä ngd inom däcksawlclningcn vid 
Karlskrona station antagningsåret maj 1921- april 1922. 
Inom olika yrkesgrenar hava m ed kontrakt antagits följand e 
antal r ekryter på olika anslällningstider. 

:3 "/,,--± '/, å .. 4 .;/,-5 "/, år.*) ;) "/,-u år.**) 

am. 124 52 2 

s m. 42 31 l 
t m. 34 22 3 
u m. lO 
gm. G 8 

Siffrorna u L \"isa totalt en osedvalig högkonjunktur i re
krytcringsavseende. Anledningarna härtill äro dels den all
männa ekonomiska lågkonjunkturen dels de 1H21 förbättrade 
avlöningarna för manskapet. Man· hade hyst vissa förhopp
ningar, att riksdagen skulle hava låtit b'li att så snart som 
skett r educera dessa löner. Så har emellertid olyckligtvis bli
vit fallet år 1H22. Vågar m an hoppas, att 1922 års löner ej 
vidare r egler as nedåt. 

E. O. 

• ) Anta:;·n ing- på 1 at' hln~re lid ~\n den kortaste miijliga [J<tl}(irjad<'~ 

Vicl 3. m . k. i d ece mber 1!):'1 oc ll 3. m . k . i janua ri J!J2:2. 
.. ) An ta .c:ning pft 2 at· hlngt't' lit! ~l n <len kortastt' mijj li .c:a rörrkom 

Unrl ct· mn,·s oclt apr il 1922. 
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Till redaktionen· au Tidskriften i sjöuäsende l, Karlskrona. 

Något om utstyrseln av rättelselapparna 
reglementen m. fl. böcker. 

Y år a reglementen, instruktion sböcker m. m . bli va ofta 

utsatta för justeringar här och där, något för övrigt naturligt : 

allt utveckla s ju. Del tryck es sålunda lappar m ed ändr ingar 

och tillägg i ej så sm å kvantite ter. Dessa lappa r äro avsedd a 

att inldis lras, vi lket också ä r anbefallt a l t göras. 

Så som dessa lappar sedan gammalt äro utförda i trycket 

är det em ellertid ofta nog omöjlig t att klistra in dem. De 

göras oftast för stora och utan hänsyn LiH om det finnes plats 

för dem eller ej. De böra i stället tryckas p å sådant sätt att 

de kunna klistras fast på s idan helt och h å llet och ej endast 

i ryggen. Bokstävernas storlek på ändringslappen få med 

andra ord avpassas eft er utrymm et och. ä ndringslappen så av

passas till sin storlek, a tt den gam ta ej längre gällande texten 

helt täck es, då den nya ·lappen fastklistras. Därvid, om ett 

långt till ägg tillkommer, bli.r det ofta nödvändigt aU trycka 

om hela sidor med förminskade bokstäver. Detta m ås le gör,as 

för att n ågon utväg skall finnas a tt klistra in tillägget, så att 

det hela skall bliva nj utbart. 

Vidare bör a lla s treck som i texten ofta ditsättas för att 

ändringslappen skall bliva så liten som möjligt och endast 

omfatta de ord, som ändrats, bannlysas. Tryck i stället om 

en så pass stor del av texten, att genom en h el ny lapps på

klistrande ÖYer den gamla texten, sammanhanget bibehålles. 

Det är för myck et begärt att fordra, att ett reglemente 

skall k unna efterlevas, där ändringar sedan många år till - 

baka ej kunnat inldislras eller där ändringarna äro så olyd

ligl tryck ta att man få r läsa på flera Mil samtidigt för att f å 

sammanhang på det hela. 
Obscrver. 
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Meddelande från främmande mariner. 

Personalorganisation. 
(I nLill mitten ay ,juni månad 1922.) 

England. 
N. :\I. R. mars 22 1922. 

Inskr·änkninnar a,· pm·sona lcn och hnd!Jelen. 

Fl ottans pel'sonal skall l'ecl'uccras med c :a 20,000 man. 

N. :\I. R. ansel' a t t clet är h ögst riskabe lt att Yicltaga en sådan å t

gärcl. I lläncl clse av kri g eller krigsfaea kunn a nämli gen fartyg byggas 

jämförelseYis for·t, men clet crlJjucl er· stora sYårigh eter att skaffa YJ.l 

u tbild ade b esättningar·. 

Till följ d av ovanståenclc reduktioner min skas besiittningss t~yrko rn a 

på Atlanterflottans far,tyg m ecl i m edeltal 15,7 %. 'l'jänsten kommer att 

bl iva mera nns lriingancle oclt t. ex. amerikanska flottans fart;-:g k omm a 

at t få bii Ltr e öYaclc b esi"lttningar. I japanska flottan llava fart~·gcn s in a 

besättnin gar fulltaliga. 

M. R. maj 1922. 

Efter de t elen Geclcleska k ommitten inlämnat si tt IJetänkancle angåen

cle möjliga lJespal' ingar i rikets utgiftel' ila r ami raliteLet inkommit med 

följancl e föl's lag til l nedsättning av flotbans IJu clget. 

1. 12 st. s lagskepp utrangeras oc·h säljas utom de r edan försiilcla. 

Rustacle h å llas 15 e mo L 38 å r 1914. 

2. J agareflot tilj ern a i ALl anten reduceras. Hustade förbliYa 5 fl ot

~i lj er om 40 s tycken. Heservfl otLilj er med '!, lJesättningar äro 2 s t. 

3. Antale t ,u-bii.tar neclsäLLes från 85 till 58. Hustade lJeJJållas 40 

hEttar emot 46 förut. 

4. TYenne statio ner indragas. 

5. Personalen minskas m ed 20,000 offi cerare ocll man. 

6. över 10,000 varvsar.betarc erhålla aYsked. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 27 
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Perso na len v id amira litete t ocl1 c taiJli sscmentcn i land r educeras av-

seYärt . 
7. All a utgirtsti Liar inskränkas. 

I JJudge tspl anon mäl'!, es i övrigt: 

1. Do b åda nya s lagsk epp en, so m man fi ck t ill stånd i \\"ashing ton 

alt pwbörja, komma a tt sättas p il stape ln un eler IJörj an av år 1023. llä t'

f ör aYses 300,000 t. 
'2 . An s lage t för ansl,affand c oc lt lag ring av brännolj a n e cl s ätte~ 

m ed 500,000 .€. 
3. Besättningarna på Atlantflottans sl agfarty g r educeras mc el i m e

deltal 15,7 %. 

1. Då Renown llemlwmmit (e.ftor prinsens av \V·a les utomlancls resa} 

a\Tus tas fa rty ge t. ~Vidare in skränkningar ay Atlantel'floltan anses ej böra 

i l'r ilgakDmma. 

3. Kry ssaredi vis ionen l}å Afr ikas tati onen nedsältes till a tt omfatta 

enLlas t 2 fartsg . 

G. Kun gsyachten Alexandt·a, amiralite tets I ac11t E nc l1antress oc!J~ 

2 :ne clcpecJt!Jft tar utl'angcras . 

7. Budgeten för sjökrigssk olan i Dal'tmoutl1 skall inskränkas oc l1 

ka.clctternas årsavgi rtor skola !1 ö j as ft' iln 75 till 150 L 

8. Utg iftern a v id all a Ya rv i .11 cm- och utlancl e t skola inskränkas. 

Hosy t11 skall l1äclaneftor enelast användas för cl oclmin gsarb eten . 

Y . maj 20 1922. 
Sjiislyt•.lwrua. 

At lanterflottan ska ll ll äclan eftet· om fa tta: 

l flottflaggskopp, 

8 s lagsk epp på 2 eliYi s ione r , 

2 slagkry ssa re på clivision , 

10 lätta kryssa re på 2 clivis io net·, 

'10 jaga re på li fl o ttilj er il 2 divi s ion er, 

l<i j aga re (m ctl ' / , lJes.) på 2 fl o t t ilj er ;'t 2 diYi s ioner . 

Hamps ll . Te legra pll maj Hl 1922. 

G. jaga reflo ttilj en skall il äclan e.J'tcr Jw va emlast '/, lJesättninga t· in 

mönstrade (l?lot t i lj en tillh ör At lan terflo ttan). 

::\1. CII. n. ap ril Hl 1922. 

Heser\·flotlttn. 

Fö re utgången av inn eYar anlle , t' ska ll r ese t'Yfl o ttan h ava fö r sntnni t. 

T ro li ge n k omm a en clc l av nu ru s tade fartyg a l t f öt'läggas i r eser v, m en 

ami ra li te tet Ilar f ödd amt s ig ej önska en sådan å tgärd . 8ng land s ställ

ning lil l sj öss k ommet· dock ej a tt b liYa fö rsvagad, ty J apan och F ören t<l 

:-; Laterna k omm a at t s lopa a lla s törr e far t yg i andra linj en. 
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li ese nförband komm;t ,·hs crli gcn ntt IH't llas sammanclt'ag11 a m en ti c 

!J estä JmYutlsakli gen av ! ~Ula t'a rt~·g, såsom fly gdepåfat·ty g, lä tta kryssare, 

jagare oCJil u~IJ å tar. 

e-ran må !l oppas alt m edel k omm a att finn as till gängliga rör öv

ningar gemensamt m ecl s lagfl o ttan så a tt dc llög t· c o ffi ce ral'l1 a m å kunn a 

cr.!J å lla öming i t aktik. 

Hese rvfl o tlan l; omm cr <lläclan efter a lt s lå under IJC fiil av en ko n

teramiral tillik a rliYi s ionscl1 ef föt' Porlsmouthcli v is ioncn. \'i cea mira ls

postcn i denn a /'lolla åndt·agcs. Di v is ion cma i Nn t·o, Hos yllt oc l1 DeYon

port ställas und er hr /'oil av en captain. 

Australien. 
i\. c-r. R m aj 2'1 1922. 

Slagkt·yssa rcn .r\ustmlia skall sl opas . .\Ila u-!Jdtar sko la aHustas 

ool1 h å llas i rese n·. 

N. l\L H. m aj 10 J922. 

Den n vligcn avgfmgna ch efen föt' a ustrali ska flottan, amiral Duma

resq, l1ae s ansk a kraftigt kriti se rat Australi ens hå llning v is i< vis fl ottan. 

Han ät· själv till börelen au s trali e r och J1an s lanelsmän fils ta cläeför teoligen 

desto stöne vikt vid !Jans ;r ttranclen. (över s . anm. Enligt cl e t gamla 

svenska ord språk et ä r vi sserli gen ingen p t· orct i s i t t fäelern cslancl, m on 

kanske m an tänker ann orluncl a i Au s teali en ). Amit·alen an såg a tt om 

Austea li en anviin ele ele p enningae, so m nu n edl i~ggas på spoe t och k ap p

löp.ningae föe att skf\Ffa en fl o tta , skull e dc räck a m ånga gånge r ont. 

F. n. lid et· elen a us tra li ska fl o ttan av sådan penningbri s t att den ej ·k an 

göea någon ny tta i 11 ~"\ ncl e l se av kri g . Bl anc! peeso na len finn a~ stDl' a va

kan se r oc l1 m a teri elen ä e ill a uncl erhå ll en. 

Likn ande anmät·knin gar· sk n l le troli gen kunn a m ed f' og f rnm s Uill n;; 

även em o t Canada och anrlt·a domini on s. 

N. M. n. m aj 21 1\J:2'2 . 
Canada. 

Lät ta kryssaren .\u rora skal l aHnstas oc il p lace eas 

sil. u -b å tama. 
reserv, lika-
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Htislad~ föl'lJliYa alllsli endast 2 st. jagare ocl1 nacru trängfartyg. 

:\.'.J. n. anser a l t !Jiirmecl alla föt'ilOppningar pil ökat del lagamle frun 

Dominions ~ida i Y::lkln [tl lningcn till sjö~s maslc ~k,·inläo,:ca~. 

'J111c )[a,·y juni 1G22. 

Tl1 e l\n,·y förcslctr att nominians skola gemensamt m ed m oderland el 

tippsätta oel1 IJ ckosla en kryssal'ecliYbion , ''Imperial Ocean Patror ·, föl' 

"k)·dclanclc a,· imperiets ol ik a delar ocl 1 för öYning ov dominions och 

moclerlanilels personal , samt föt• att Yba flaggan i oli ka dt·l·bclel::u'. 

Skolo•· stii nnas. 

.l. H. U. ::; , I. maj 1~22. 

Signabkolorna i DcYonport or!J Clt.alltam llaYa sU1ngls. All utbilcl

n in g i s ig na lering iiger rum i J)cyonpot'L 

Skcppsuosses l;ola s!ännt·s. 

N. '.I. R. maj 10 1\12:2. 

Skeppsgossesko lan i Portlancl skall stilngas . ~lagskeppct Colossus, 

f<Om stått till skolans förfogande, skall avrustas ocl1 utrangeras som 

striclsfart1·g. 

Sj öoffi<:el'sl;ål'en. 

N. l\L n. maj 10 1022. 

l'Jnligt en "orcler in council" Ilar amiralitetet bcm~·ncligato; att med

d ela office r·are aYskecl på gl'u nd av bristancle skicklighet ellel' på grund 

a Y egendomligileter i l)·nnet. Ot'clern Ilar Yi:ickt mycken opposi lion inom 

flottan, som a nser alt amiralitetet fått allfur stor befogenl1et och att den

na kommer alt missbrulms. Enligt vad som medclclacles i paelamentet 

skulle orclem Yara avsedel alt använclas föe att !;,unna avskecla officerare 

för a ndra orsali:er iln clåligt uppföeande . En slidan möjligilet finnes emel

leeticl l'eclan, nämligen at t J,litfl. en officee gå utan kommenclel'ing uneler 

två är, var·eflcr han automatiska överföees till rese n·en. 

Inom sjöofficeeskären Li.r opinionen emot oeclcm stat'k. Skulle be

synnerligt lynne llant varit en orsak alt avskeda i ö\-rigt fl'amstiiencl e 

officerare, sä skulle siikerligen engelska flottan hava födoeat många 

framstående officemr·e reclan i unga år. 

Daily l\Iail maj 13 1922. 

Incieagningama inom off icerskåren omfatta följande antal p latsee: 

Captain s .... .... .................................. .. .......... 119 

Commanders .. ............................... .... .. ..... .... 200 

Lieulenanls (f. el. kacletter ) ............... ....... .. 1101 

Lieutcnants ( f. el. UO ) ........ .. ................ .... .. . 183 

... 

~till Li eu len an ts 

\\ 'atTant offiCCl'S 
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l n .~·c nj ör·cr ...................... . 

Intendenter ................. . 

\l ari nofl'ircr<1l' e ........ ..... .. . 

-Hi 

101 . 

60 

Inalles 1,83:i 

Inom an Ji nlliLetet , !toppa~ man att en tie! av dessa officc 1·a1·e skola 

Jwnna finna t: 'ivil ansl ,dlning ocll 11. t t cle som 11 :-n·a tilll'~illcn aLt /'iL sådana 

plat;;er· skola \)('gagna sig av mtijlighctl'l'lla. 

E n captain llll'<i se:-; {tr,; tjiinsl i gradrn rrilalll't' j ;u·li;.; Jll'nsion 

800 L 

Th e ~'Javy ,juni In:!. 

Den enda f!TH<i in ,Jm \'l iken i nd ragnin.~·ar ej komma att giit·as iii' 

Ji c utc n ant-~ommandc!' ,') l' l!dc n. ll ii 1· finnas t\'ilr lom elt JOO-tal Yakansc1·. 

som komma ;l t l r~ lias. 

C :a ~:\ lieutcnant-commantleJ 's komnw ;u·Jigen i J't-cr~·a f ör hcl'ol'llran 
till commanclers: 

C :a 20 commandcr·s komma tu·! igen j ft•:lga för 1Jcfonlnln till Cap taimi. 

, \ miralsgnulcma komma all omfatta 77 platser·. 

:llal'inin!JCnj iil'Cl' tLaS u l h il dn ill!J· 

N. '.L n. maj JO 1922 .. 

Det uppgiYcs lll Cd !Jcslämlilwt alt en nYscdnl Jöränlirin~· kom

m er a tt in om den ni1rmastc tilif'n \' id laga~ ,i m;winingf'n,jörcrnas ' utbild

ning. De sjökaildte J', som skola Yidat·eutlJildas till ing<'n.jöl'et· övf' 1·t'!Ylta,; 

efter sex m, nadet·s ulhildnin g till s.iöss pli slagskepp('[ 'l' ilUllli c1·c1: !iii 

ingenj örsak ademien i Kc)· J• am fiir spccialu lilildning under ,, ;\J'. 

i'iavy l~ea!JIH~. 

N. '.T. n. m aj JU l !l~2. 

N a Y)' Lcag·uc ans t> s llöm u tYidga s in vct·ksamitel li 1 J att nwt·a !'J'fek

tivt bearbeta allmiLnna opinionen inom DllllJinions föl' all Yinna i\kad f'ö:·

ståclsr för illl1lJWl'icts IJnltov av <'ll stal'k fJolLa. 

Förenta staterna. 
!nslo·iinlmill!J<Il' ,1\. Jl t' l'SO!Jalf'!l. 

N. \l. n. mat·s '!!l 1!12:2. 

.\Ycn i U. S. c\. IJ>l.\';1 stora inskl'iinkningal' gjnt·ts hlan'l p<•t ·sonalen. 

Kongecssen lwt· f!Ti [!i b a v d en all m Linna spGt.·s a nLlL 0tsiH'J 'n ul'i t t len n a Il o ta t· 
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all gå s;'t langt att l;anske ilJi'tcle arme n od1 flottan lJiim utan personal. 

:-;iir:;k ilt ltar a nslaget till kol oc lr olj:1 nedsatts så alL flottans far·Lyg k om

ma alt til lbr inga s lönc del en av s ina ex peclilion e r i lramn. 

l~ongrcsscn )Tkar· f. n. pil att manskapsstyel; a n skall s~l ll as till 

7~.000 m an ocl1 Yi1grar att hc1·i l ja m eclel L i l l större a ntal. 

N. i\1. n. apr il 12 102:!. 

Navy De partem ent påstås liflnt k ornm it till elen s lutsatsen, a tt m ed 

en manskapsst)Tka av enelas t 63,000 man, so m äYen föJ'eslag ils, man c.i 
sku lle kunna lralla r·trslade mera än 12 slagskep p ocll motsYar·ancle antal 

kryssa r e, .iaf!·are m. m. 

Det lJiir tml igen nö cl\' ~ln cligt alt l1 irl la !' lottan koncentrcracl i :-:till a 

ilavet för· al l kunna a nvä ncla sig aY d c s m å s tyrkor' so m nu i1ro rusta:!(' 

r ationellt för öYningarn a. 

Kongr·cssen läl' senare lmn'll c l·il j a t m erleJ till a 1·1öning a1· 87,000 man. 

Japan. 
S p iO II CI'i. 

N. i\f. H. maj 1\122. 

P å gr un cl aY :·lllmillan av a rncl'ikansl;a amilassatlen i J a pan l1äUmlcs 

unclcl' apr•il manall i ar· en japansk löjtnant vi ti fl o tta n , som sk ulle ha\'a 

försökt ntt li ll amiJassaclc.n si1lja en clcl "sjömilit~lra 11 emliglt ctel' ... l~ n 

und ersök ning gav emc ll e l'li cl ,·id lwnd cn a tt några " ltemligh e ler" ej sa

luiJ.i llClits •or lt nt.t ll e d okument so m YeclcriJ örancl e uliJjöcl a ntagl igen till

Yerkats GY llClnom sj ii!Y. Delta iit· clet försln l'iinlla fall clå e n japans!' offi

rer begår· c•n ,;a SY<tl' IöriJl'ytcis('. 

Frankr ike. 
Flo! lans l illslånd. 

L P T emps maj l •, 10:2:!. 

L e "l' e mps p;\ pekar· alt rl en sjöstyt·ka, ;som und er amir.·al :-;alaiins be

J'iil c•,ckor tc r·ad e l'epulJlikcns pecsiclcnl und cl' nans Jwsl'•k i el(' nonlafri

l;an,:l;a kolnnirma. Yar· allt som kund e skl'apas samman a1· effcktil·a 

:otridskrifi.Pr oclr all de lta knapf>ast t or·dc vara Lillrilckligt för· att tjiln<L 

som effekl iYt unclc r·stöll föl' F ntn kl'ikcs i\lrcleLitaYspolitik, nilmligen all 

innclwYn lJ e r·r•ayiiJ cle l rliirstäcl es. 

-
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Dc L d. tysl;a Ict t' lyg, so m in gå i i\lcd e lllaYsfl ot tan, berörnmas myc-

1,8 t. ~len dc iiro allclcl es föl' få till a ntalet. De ft'a nska jagama iit'o ut

slitna. En stor clel il aYa unele r ex peditionen Yarit tnrngna a tt förctag<L 

r epa rat ioner aY pannl1 avc r·ier. i\ la n måste rnecl all l;r·aft påsk)·n cla byg

gandet av cl c fa rt)·g, Yar·till m ccl cl nu beviljats aY parlamentet. i\Ten ma

tcl' iclen är clock ick r a llt. 

P erson a len m ås te ö1·as bättre. 18 m å naclel's u t il i l el n i ng flie el c Yäen

plild iga är· a llcl clcs föl' kort tic!. Disciplin en är återigen gocl ocl1 bo lsj e

vism en lne försnmnil. 

Of1'iccral'l1a få Hir litet ömin g. 

E aclrcrna är0 å nya fyllda, flykten från fl ottan till inclustri cn Lil' slut. 

OITi cc•·s kå •·en. 

N. i\I. n., maj JO Hl22 . 

F. n. finn as J:J Yicc- oc il 30 kontcramimlspostcr. Inom k ort komma 

f laggmansgr·aclcma att !J esU\ av 1 am iral , 1.3 'iccamiral ce och 28 k onter

amiea le r·. 

Inom ecgem entso f'l'i ce r sgracle rn a komm e r· en ökning att Yicllagas m ed 

57 capitain cs cll' corYetLc. 

Arlill criin !Jen j öre r·. 

N. ~I. n., ap r i l J9 1022. 

Flottans oc l1 armens a r·till cr·ikonstmktö rcr skola sammanföras till en 

encla kå r ' 'Jngcnie urs cr art ill er ie", som skall vara ansYal' ig för a ll a kan on

konstruktion er ocl1 l;nrWI!Ycrkningen såYäl Yid armen som flottan. 

~I an anser a Ll d c t~· ska al'li ll c rikonsteuklörcrna lcot·e ti skt ö1·erträffa 

cle feanska , men cle lHtYa oeksii stönc pcnningres ueser till s itt föl'fogamlu 

föl' anställancle aY för·sök. 

l\ u s l fö r•snll'c ls OI'!Jiln isalion . 

L e T emps, juni 8 1\122. 

Såso m förut m edd e la ts in clelas nume r·a Frankeikes kust i f~Ta regio

ner, 1. Ka nale n ocil Kordsjön, 2 . .1\lla nti ska kusten, :J. ~ledelllaYskustcn 

ocl1 4. Konlaf'rikanska J;uslen. 

H.cgion cm a indelas i sektioner·, cle 3 :nc första i yaecler·a f em seklio

ll Cl' och el en fjileclc i sex sektioner'. 

Yarj c ref!ion sU il cs uneler IJ efill av en Yireamiral , som till sit t för·-

fogancle llGr' en s t alJ, YiiJ; cn i frc clsticl 1Jest1\r' "": 

1 konte r· amil'al , c lr cf för s taben. 

1 öYe rslc, souschef för stallen, 

1 kapten ay flottan , acljutanl. 

1 cap. etc Yaissea u Lj änstgöranclc Yicl 1. ocll ;,. hyeacrna. 

1 kapten <W m·mcn tjtlnstgörancle Yicl 1.. ocl1 4 .. IJ~Täerna, 
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l l;a[Jlcn aY flottan Lji1nslgörandc Yid l. o. 't. lJ~Tc1crna, 

l ö\·crslcl öj tn ant tjänstgörande Y id 2. oell :3 . b yrile rna. 

l cap . de cornt.tc ljiinstgö ramle Yid 2. 0<.:11 3. b~Tåcrn a, 

l kapten av flottan tj iinstgörantl c v id 2. ol'i t 3. b~-r i'le rn a, samt 
L\·ennc tekniska radgiYal'e. 

Varj e sekt ion sti1llcs under befäl av en flaggman c llet· rcgemcnts
oJTiccr. 

L e 'J'cmps, juni 0 .1922. 

Le 'l'crnp:; anser att OY<lrl omtalalic organisation c.i kan pa nagol 

siilt säkerställa Ft'ankt•ikes försYar f öt· si na kuster. .\ \'Cn mecl oer llö rd " 

uppoffl'ingar skulle man ej ens tilln ii t·m clscYi s kunna ås tadkomma b cllöY

lig säk cl' ll ct genom fasta föt'S\"cu·sansla llrr. Det ycrkliga kustföt'sYat'Cl ät· 

den sjögåcnrle f lottan under mi'll meL!Yc l en l eclnin g. 

E:n god organisation ät· alltid lJ Cilö\·Jig. :\Jen finnas ocksa trupper 

föt' alla el c n ~·a IJ efälspo stet' som skapal s? Varifrun sko la Lic t ag·as ·l H ar 

ej k usten ocl1 clcss befiH !JliYit stt att sitgel (i\erorganiscrafle? 

Lul' l l'iii'Snu·sJwmpan ie1·. 

N. :'IL .H .. , april 19 1922. 

,.; _ k. "Compagni cs naYalc~ dc deJ'ense cwticrienne, et t l' öt· va t·j " 

örlog·,; il am n, tiro f. n. uneler uppsllttning. ~Ian anser att en av Lic fut·st a 

anral lsåtgärcl cma umler ett kommanrio kt•ig blir att IJomiJat·dcra f'i cndr n >' 
marina IJaser från luftfartYg. 

Sl•o ll'at·ly !J · 
Y., j u n i 3 HJ22 . 

Jugoslavien. 

Den jugoslaviska flottans ~.iök adc ttfart~·g, Vi la-Vc!c.b i ta, 1Jcsul;c,· 

f. n. en del :\JeLiclll aYsltamnat'. J" ;1J·t~·gct ät· •·n ån::;'jakt m ecl skonel't!JJ'igg
tacJ;Jing om 82G t. Llcpl. Antalet k adcllc t· är 33. 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(Inti ll mitten a\· juni manall J922. ) 

ShqJs l• c p ps l' t•å!J a n. 

l\. ~1. H., llllll'S 29 1922. 

England. 

Sit· P ercy :-;cott f oi'LsiHtc t· sin J;ampan,j emot slagskeppen. ! l an !UH' 

nu utslungat en anklage lse mot J' C.'-)'l't'in ,c;· ,,n alt el en IJ eslutat JJygga t\'cnn e 

ll\' rt ola)'skcpp f'öt' att föt•,.;ilkm si ,'-)· nm sla l svat'Y S lu'!J e tama~ l'iblcr virl ny-
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yalcn Lill parlamentet. Som l1ck<-mt :;ko la crnc!JerliLI !Jilcla fart" C(·cn JJ~·gga:; 

pcl pri\·ata Yat'Y . Amiral :-;cotl lJJi r [)·dJigen allt mindre ndcrllilflig. 

:K. :\L H., april J2 19:22. 
Slagskepp,;frågan !1 ar alllsa ån yo l agils U[JJJ. Det ~yncs so m om man 

i Eng land il teri gen !Jörjat lYcka angåe nde r iktigheten av at t !J) gga s l o ra 
ocr1 dyriJat·a far.tyg, speciellt som man pil grun ll aY ö\·crcnsl;ommelsc i 

\Yaslt ington enelast Ilat' en ganska lJ cgrii.nsacl tonnagesiffra att rön< sis m ecl. 

Det k an s~y nas, sl;rivcr l1äJ' anf'öt·da tidn ing, som om del siwl ic \"a t· a 

r ikti g t aLt iJ)·gga cle tYil fcu·t~ g :t :J;J,OOO l. , Yartill England filt l lill:;tand. 

cniir i annat fall am et·ikanarn a JJiiYa ö\"erliigsna. 

:\ l en Ll et ii.r å anrlra si clan ej sa silkert att amirali tetet !tar r illL i alt 

slagskeppen komma att IJih el t ~dla si n ö\"er läg:;enll et till sjöss. Gent cmo l 

u-!Jc tsYapnct mii denna öYcr lLig·sen il c t k unna anses Yar·a rätt up pska.ltad. 

men luftn1pnet l1ar uLYceklab pa ett sätt som gör alt m an !Jörjm· ki"lnna 

sig tYcksam 11uruYiLla it-kc \\' ltitellal ls aiiiJek anta konserncti on i\ n~·o börjat· 

göra sig alltför pämintl. ProiJ!cmct måste unLlersökas grundligt ocl1 kan 

ej avfä l'Clas på så sätt som föesla L ot den n J· !igen gjorde. 

n et ser nu ut som om amira li tetet tänkte b esl uta sig föt' alt siil l a 

2 slng~kepp pa stapel n u l an alt IHrm t illmötesgåt t n at ion ens önsJ.:<1n att 

få silkrrllet t'ör alt cle ,;l\lunrla utgivna summo m a komma att p laccms pa 

bäsbt siitl ur nationalfön;yareb S)'npunU. 

L 'lo mland~ är man i.i\'rnl r drs l\"Pbam huru\'i clcc slctgsk cpp !Jöra 

N. :\L n., ap l' i 1 1!! 1922 . 
. \ si La ti onen emot slag!'art:·gen tJ·~kes Yinna i stYrka. Förkämparna 

föt' slag faet)'gen IJaYa 11itintills lla lli t oig IJOrLa från di skuss ion en. om cll'l 

nu !;an llet·o på att cle anse alt clcras sak ilr sä stal'!;: att den ej IJchöYCI' 

fö r·sn11·as el ler om cl e eJ kunna föt·syara sig . 

Amira l itetet uppfo rcl ras att intri"itlcl i tlisl;:ussion . 

First Lorll hm· nnt)'lt att n1 an l1åller pi\ m ed en clcl försök för all 

un ckt ·;·. öka fr:lgorna. men 11 ar icke lycl;als prestera garantier fi'1t' alt clcssn 

försök pä nägo t sät t kunna jilmnslällas me1l cl cm som utföt·b i Fijrcnta 

Slalr'ma uneler cl c senaste 12 manar!crna. 

~ fan Yet att någTa ol'dnacl c försök ej gjor ts för alt bes tämma L'l'fel; 

Len av svara ])omber emo t stötTe l'ar t~·g , ej ltcllcr angilenilc möjlio;IH·

tcma <lY all trilfl'a i rö l'(~ i s<' Yarand c mal eller utsiktcm a l'öt' alL l~·c kn" 

m ed nucssanfall mcll torpedplan undt't' sk)" tld aY röl;bil rlning. [ För cnLt 

staterna Ilat· m an upprepade gc'lngcr gjort såclana fö rsök unLlct· ~ista are! 

oe ll drl i1 r llög-s t trol igt alt man tlilt· :; l älics nu nl\ lt en an:;enlig cr far rn l! c l . 

nr crf'arenltctct· man yunnit ila n< ännu c_j o l'fentliggj ol'Ls .in ex.tem<n. 

amira lcl'lla Fiske ocl! Si ms ltav <:t fii.llt n l\g1·a y t lranclen, snm gin< Jllu.ili s·

llc t alt lwtlöma i Yilkl'n riktning !lessa r rfar enllctrr gel. 
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:\mir·al ::iims an~e r' att slagskepp en li r· o oclugliga odr att al la. p l'n

nins::tr· som utgivas för· såclana fart-y g kuncl e lika s1t gott genast J; astas 

i sjön. Si'tv~ll 11an som arniral Fiske. ans e att sjökriget i framti clen k om

m er att domineras av luftvapn et oc l1 alt elen stat ·som först skaffar sig den 

kraftigas te luftflottan oekså komm er alt f å llerraYälcl et till sjöss. n c~s;t 

åsikter' J;unna nc;lm·ligtl'is vara fullsllill(ligt f elakti ga, men cl e äro i all;l 

llänc!olscr gr1mcl acl e pa erfarcnl1 eterna fr· 5.n prakti-ska försök uncler: del 

att engelska amiralitetel s ås ikter, som gå sticl-c i stih tliiremot, t)·dli gen 

till största delen, för att i cl'e sliga l1 clt ocl1 l1åll et , Yila på opröYarl• · 

teo ri er . 

Hampsllir·c T el., april 28 1922. 

l!ampslrire '!'el. anse r.· att m cningssk il,iaktigll eLema m ellan amiralitetet 

oc l1 en r! el amiraler· i f lottans reserv, vilka i allmänhet ty ckas ställa sig i 

oppositi on i ocll mccl avskeclslaganrlct ur aktiv t,iän st, c;lltmera förstoras 

tla frå~a n rur sig· om slagfartygens s, rJ) arhet Yicl anfall f eån luften. l~ n 

del av i Förenta :-:talcrnc; gjorcla el' l'al' r nlleler hc;Ya ännu ej publi ccr·a ts 

ncl1 li r L st u li e clärföt· nu·a ytters l YiUi g· t att äYcn J~ n g lc;ncl skaffar! e ~i~ 

erfarenil et på omriiclc l. 

;'\ . .\l. H., mc;,j 17 Hl:22. 

n c t\'f'nnc n)·c; slc;gskcppcn Jwmmc; att pabörjf!s uneler för,;ta ltiilf'ten 

a,- nii.sta tl. r. 

:'l.viJ,\'!J!JIIadPr. 

X ~l. H., apr il 5 1922. 

Enligt i parlamentet lämnad offici ell uppgift i'iro följmHle J'c; rt)·/0 

nnrlcr h;>("gnar! : 7 Jätte; kr)· ssar e, 6 jagare. 8 n-bä tar', 6 motortorpcclbatar. 

min u Wis~are . 2 flott i l la-lcaclers oc lr 2 J'lygcl ep:'tfart)·(". 

L u l'llwnoner·. 

X ~J. H .. april JD l!J2:2. 

l ö\·erlruset 'tlmdcs nYligen :w Lorcl L ee, Fir·st L ord of Arlnr ir::tlt)·, 

aLt amiralilc trt lwppadcs att i en ni'ira J'ramli cl kunn a Sk)·rl cl c; örlogsfarl)'i:\ 

emot lJ omhanfall från luften meclcl st lmnonelcl. 

f\. ~J. H. ironi ;or r· ar öYct· cletla yttrande oclt anser c;tt c;miralilelet 

lr :'lr·igonom nc l1 genom ett aY J,orcl L ee scnc; rc· fmmt'Ur't uttlc;ncle: "l.ngcn

ti n.c;· kan komma amirc;litetct c;tt t1·o alL famn fr ftn Juflcn iir vr•r·kliF·en 

<l il n1r'li g flit· slagsl;eppcn", hnnclit ~ig nlt Jwgga slagskepp. 

lJ-h;'tlar·. 

llampsll. T el., c;pril 28 .ID2:2. 

n on se naste u-lJ Cttso l\ckan. ll ~t H lr2 r·c;rnmacles :w en jc;garc, viso.r 

l111r' försYc;rslösa n -lll lar· iim em ot l'ammanfall aY hiltc; fartyg. 

> 

DicselrnoiOJ'l'l'. 

proc .. ap r i l i!J22. 
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Enligt ett mecl clelanllc J'r·an Ban·o,,., lr ar amiralitete t IJcstLmt Di ese l

maskin er Hir· el l minutl~ig~· ning~fnrl)·g Yid \'ickcrs fabriker. 

Oljefiil'l'ihl. 

N. !\l. H .. mc;j 31 J~22. 

Blc;nd anslagskl·;w cn JUr 5re l. mi'tl'!;c;s en cl el pos ter' för föntlll aY 

])ränn oljc; till fl ottan. Oljetankama skola antaglit: t' n 1 ~\gt;·a~ OYan jod 

trots ri skern a för IJomiJarclement från luften. l ' nclcrj orcli ska ciste rna 

skulle åsamka o fan lligt m~·c k ct öl; acle l; as! naLler. 

FlytandP lio!'i<a l'iit• I'I.Y!Jhi\l:w. 

Hampsllit'e T el. , april 28 1~!22 . 

En fl)·l cl ocka fö1· flygbå la1· m ecl en lyftkrc;ft c;y 200 t . hc;r i dagarna 

leYer crab till lnftmini steri el. Pl ab finn es för lYi\ morlcrn n. stom flyg

båtc;r. Alle; pumpar, m c;skin er rn. m. clr ·i va,; "' henne o lj emo l or er. Fi)·g

båtal' ku nnn. k om plet tera ;;ina hctbinf'ör·r·ad fr5.n en slör.Tc llriinslet c;nl; . 

plc;cerc;tl p;'\ dockan. 

Förenta staterna. 
S la!J s l< et• psl'ri't!Jan. 

N. 1\L n., npril 12 1\l:n 

~lobtåncl a rna till ,: lags l;cppcn runt pa sig i1Ycn lr ~i r. Amiral :-'ims 

bl. " · har· Yll ral: ' 'Funt l !t ar· ll ct alllid !r etat C\lt slc;gskepJt<en liro fl otta n:-; 

r·)·ggrall. ,Jag tror.· ll et inle liingrc . :-' l a~skeppct kan ej f örs ,·a ra ,;ig cmol 

flygplan annat iin lllt 'd lrrflkanoncr. Pn. ,.listrrontcn ansEtt;·s until't' kr' igct 

i träff a,· 1.000 aYskjnLmt sl;olt som ell g·otl r r,; tJllc;l ,·il! IJ esk,i'Jlning a\· 

ett flygplan. ~:\:]Jel'lrm[t iir·o nu ense om ;tll skjutningar cnr ol luftstrids

kt'after IIJ Cli ar till er i iir·o ulan bct)tl ebe· ·. ' 

Arnir ·n l Sims an~itg Yiil:u·c· atl ,·ad flultoma nu h:bt lJel rii Ya är snGIJil

gilenclc fi)·C'il•·pafc;rt)·s·. ,.ill;a pa geuncl aY si n Jal't ej lwnt na1-'ot alt frukta 

fl Y sla~s·l;•·pp tJClt kry~~;u·· · nelr rn cll sina rlygplan kunn a rörstöm slas

~kepp e n. l ~ nli.d amir·al cn:; a'il;l lJ el)·cl cr det fi'>c;a om slag,;l;cppon slopas 

eller ej. 11· tl t· iit·o i \ ' ilkl'l fall som lri'thl ej Yi !are till n ~tgn n nytta. 

,Jii ttll' iir •plst' mellan t'II!JI'I s l;a o<· h ann·t·il<ansl;a l' a t· l Y!JSkonslnrld ioner·. 

K. ~I. H. . [l pril Jfl :l!l:l:2. 

\'itl el! n)·figcn i l·; n1-'lanil lr.Ctllet f (i r· ell r ag fr·amstl'ill rl es a,· 1\lr. ~ - \·. 

Oooclc;!l, som tillirör 11.n )·ai Corps o f Nan1l Construrlur·,.; , en .j:imfön• l,;c 

rncllc;n engelska oc lr am eril;anska fm·tygs J;rJ11slnrkti on . 
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Bland ltans iak ttagehet· m c\ Rll l' ö t· as: 

Dc amcrikansl't1 gallerYet·ksmaslcrna ciro en dålig konstruktion. Den 
iir fut· Iden För de tunga rni1rsar, som num era IJ CI1övas oclt cllUt'u genom 
fursöl;: visats att cle antagligen kunna ulltät·cla många träffar aY e;;plo
deramlc pt·oj ektiler utan att störta n ed, iir·o (le troligen i tleLLa aYseenll <· 
uncict·lägsna 3-lJcnsmastcrna. Cllil.nga amerikanska sjöofficerare anse clem 
föråldrade oclt skull e förcrlraga ::J-lJensmastcma. 

I ftåga om JJekYämligltet för lJesältningcn äro kanllclntla amerikanm·
na ftjre ~ngelsn1i.lnncn Yad angår Lv~Lttstugor , HiSJ'Uln och bekYäll1Lighctcl' 

f<)r· sL\l'l'ningcns intagand e, men cle enge lsl;a fartyg en l1ava stötTe utr ) lll 
mt•n såYäl föt· of!'iccrare, unclcro!Ticcrat·c ocl1 manskap oc!J ät·o lJätlt'C till
godoscclcla i Yad angår vcnLilation, lrygi cn ocl1 11ersonlig renligltet. 

Tripp eltorn et und e l'li:rrslad es en sal; lig oc lt ej og~ynnsam kl'itik. Den 
lttJYU<Isakliga förcl elen ät• vil,tJJcspaningen. 3 st. 35,6 cm. kanon er l'unna 
uppslL111as i ett tom vars inre cliamctct· ej iir m era än 9,, m e ter och 11ela 
elen riirliga l'onstruktionen med ammunition väger enelast 980 t. 

n e amerikanska kanonerna äro lc1Har,e än motsvarande engelska, 
men amerikanska ofiicerar·e anse att Ll e engelska kanonerna skjuta med 
stöt' t' e prc~ision. 

P;1 s in till ansåg man alt Ll c tvenne ytterkanonema t'iirOt'SRkacle eLL 
Hi dn ingsmoment vi el avl\-rn ingen, m en i praktiken lrar det visat sig att 
man kan l)ot·bc cliirit't·ån. l Amerika ät· man dock ej fullt lJclalen med 
skJutningen från cluiJlJcltorn. 

Cl!r. Goodall ansåg att clc amerikanska fartygens elektrisl'a maskiner 
ej visat sig t'ördelrrktigm·c ii.n ulväxlctcl e turbiner. Genom elcktrisl' clriJ't 
åstaclko mmes ingen l1esparing i vikt eller utrymme och ej il e lle t· minskad 
briinsleåtgång. 

Dc elektr islca maskinel'na lwYa clock en stor förcl e !, nc1mligcn korta 
axlat·, vm·igenom 1btaclk ommes att fal'tygct Jean inclelas Nittre i YcttlenLäta 
anlelningar. Clfr. Goodall anser aLt amiralitetet gjord e t'~iLt i att anYänrla 
el e Yäl u texpe rimcn teralle t r Lviixlade turhin crna fu.r el e nYa J'at·lygcn. 

Pt·ne., april J9U. 

Den 01 januari voro under b)'ggnrrd: ~ ~ lagskepp, G slagkt·ys~Rc·c, 

10 l~ilta !(rvssare, 1 vcrkstaclsial'Lyg, 2 jagarcclepåJ'm·t) g, 1 rr-båt!-<cil'pal'al'tyg. 
l l'anonllaL oclt :J jagare. 

Till 1:! ja;;are l1ava medel IJeviljats, men t'art,·gen ät·o t'i ~inn tl be
sti\11 • la. 

G stom u-l)fttm· oelr l ntindi'C u-lltrt äro likaledes <WS<~ lida alt ]1)'f!·g,!:-;, 
rnr·n J'(lt'L:--·g-t·n lJaYa Ii.nntl ej lJe:-;Ullltf'. 

Flynl'al'ty!l· 

Hamp::;lrit·e T e l., apl'i l 21 UJ22. 

Förenta Sta temas luftflotta inl)_j u<l er f. n. L i Il konstt·uktion a Y "fly-
ganclc sltlg:::;kcpp''. .. 
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:\laskinst;Tl,an angi\c•s till 1,000 lll;t· .. planen aYses för homltkasLning 
emot slagfRrLyg orl1 skola kunna kotnma upp i en fart aY 100 eng. mil i 
urnmen samt l'unna flyga ulan mcllnnlantlning uneler 8 timmar. nr 
sl,ola lamnct J'öra nwrl si::;· flrm pansetrllt'yLancle lHJmiJer av ÖYCr en lon~ 

vil't ~amt yau1 lwstycl;nrlr med rn l;nnon i'ut· ctY,;li\cnrle aY :tnfall av 

n~ gplan. 

Plan föt• ncdshi!tShetlönlllill!J. 

Proc., april 1~22. 
Flottans flyg!J;Tå Ilar :tnmotlat en Clcl amerikanska acroplanfabrike t· 

att inl,ommn mer! anbml p:\ ett minclt·c antal flygplan för· neclslagsl)eclum
ning. C~Ian antager alt lict rör sis· om smC1, snabb:t plan mccl plats för 

2 a 3 personrl'. 

Gasf•·å!Jan. 

N. ~L R. , mars 29 1922. 
Denna fråga röner.· f. n. stor uppmärksamil e t i Amerika. Al'senrrlen 

i Eclgewoocl, l\Jarylancl, paga :tllei1ancla försök unel er önl'inseencle av 
general Fries. BomiJer av ända till 1,800 kg. Yikt hava tillYerl;:ats ocl1 
generalen har mecltlelat at t lJomiJer om 4,500 kg. och 9,000 kg. skulle 
kunna tillverl;as om så bcl1 övcles. 

Svåra fosforbomber hava försöMs emot fartyg. En encla saclan lJomlJ 
skulle lmnna sätta Glt slagskepps Ile la lufLbest; clming ur stridbart skick 
ocl1 seelan är farL:·geL ett lätt byte för svåra bomber kastacle från låg höjcl. 

En .fientlig flotta som närmar sig till elen amerikanska kusten skulle 
man kunna möta t. o. m. så långt ute som 200 eng. miles till sjöss med 
en dimbank varefter J'lottan skulle översallas mecl lJomber från flygplan 
alltifrån elen komme i s ikte tills elen komme inom skott11ål! från kust
batteri ema. Gas kommer häclancf,tcr att anvilnclas i alla bomber ocl1 
projektiler, Yare sig cle utskjutas med kanoner eller l'as tas från flygplan. 
Den giftigaste av alla nyuppfunna gaser är Lewi·site, ·en brännande gas 
i likhet mecl senapsgas men mycket kraftigare döclancle. Den spricler· s ig 
ganska långsamt ocl1 clet bästa sättet att släppa ut elen skulle vara att 
låta elen strömma ut genom .en slang. l'Jtt pctr flygplan utmstade m ecl 
såclana apparater skulle kunna ödelägga e tt vidsträckt omrikle ty Lewisite 
clöclar ocl1 förstör allt levande yarmed elen kommer i l)eröring ocl1 varken 
gasmasker eller kläclor lämna clet ringaste skydcl. 

~\lan har visserligen öYerenskommit att ej använcla giftiga gaser i 
krLg, men man 11ar å anclea siclan alla skäl att frukta att cletto. vapen 
clerinitivt gjort sitt inträde lJlancl krigsredskapen. 



Fi\t'SI":li'S]lOlilil;, 

:\. ~1. n., apri l 1\J 1!!22. 
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Japan. 

8rtet' upplösningen av den angla-japanska alliansen, som nu exi ste
ra t i 20 iir, Ilar Japan bes lutsamt heträtt nya Yägm· föt' att ot·cln a sin 
f' ör:;Yarsfråga. General- o dl lrl flL'illslai)CI' na l1an1 efter gemensam L r ilclsla .c; 
llrslutat att försvaret , som llilLill~ viJJr·it förla .c; t tämJi sen lång t ut i ::Jtill ~t 

u~eancn nu skall clea::;a s nfirmm·c till öarna. Japan ])Öt' Jramföt· allt in 
rik ta sin krigföring till s.iiiss på rttt uppt'Littlu111a förbincl clscma med 
.-\ sicns fastland , va rifrån alla l'ömödenll c tcr oc,fl all ön ig m ateri el kunn :> 
i kt •i..,;sLirl er ltållas. 

IJ ctta senare b e:; lut lmr to ll; als :;om ett förel)ud Li ll att Japan ,;kull <· 
l1ava fiit' aYs ikt att söka utstr~ c k a sitt välclc över Kina, men endas t ticlen 
kan utvisa om denna tolkn ing iir riktig. Japans strategiska frågor p•l.
minn a i mång t oclt mycket om ~ng lan cl s od1 i likl1ct med Englancls upp
lriidancle i .\tlanten l1 ar clct sbriivat aLt skaffa sig en flotta, som är till 
r ii ck ligt sta1·k aLt tillfönsäkra Japan ll et.Tavälcl eL till sjöss i Japan sk a sjön 
oc lt angränsande farvatten. 

Genom kriget -emot Hys:;land uppni:'tcldes deLta m ål ocl1 seelan denna 
tid Ilat· ingen ·främmancle makt l1 åUit någon flotta i östern , som kunnat 
i st)Tka jllmWras mecl el en japanska .. Japan ilar ocksil använt allt silL 
inflytanclc för att l1inclra 1't•i.immandc makter att upprätta örlog,sl)ascr i 
Yästra el elen av Stilla l1avet i övertyge lsen om att så lilnge n ft.,g ra st dan fl 
IJa.ser ej cx ist et'a Japan ej Ilar n itgot att fwh:ta ens av en motståndar e, 
Yi\l'S resurser till sjös· äro vicla stön·e än cless egna. 

F ör et t par il.r seelan syntes F'örenta s taterna v i lja uppril tta stora 
örl ogsbaser ii Filippinerna oc l1 pEt L a.clroncm a. Elmt·u föga av Japan; 
<isikter kom till offcn LJ igl1eten, YCL man att cl enna stat vftr mycket upp
l'örd ftt utsikten alt flt Förenta SLalemas flotta så n ilra. inpå sin kust 
oe ll som ett stäneligt llot emot kommunilmtionerna m ecl l\ina. 

övet·enskommcben .i \\'ashing ton skulle l1ava varit prakLislzt t ageL 
viiL'Ciclö~ om e.i till. densamma f oga ts l) es tämmclsern a angäenel c l)eJ'äst
ningarna i SLill a Oceanen oc l1 cl ct ii t' knappast troligt att överenskom
m elsen Lttan detta tillägg; ens uppLagils till bel1anclling vid Jzonferensen. 
'J'okioprcssen !tar nyl igen m eclclelat att !l e japanska clcl egcraclc redan Yid 
l1i'w.jan av konl'erenscn f örklat·adc aLt cl e fä ··t c oändligt m)·cket störrr vilzt 
vid frågan om lJefästni•ngama lin vid förslaget till neclskl'olning av en del 
f'a t·t)'g. Först nät· Förenta Sta tema och Englanrl hacle gått in pil Japans 
förs lag aLt installa alla b cfäs~ningsarb c ten på baserna i Still a h:wet, an
sng sig amin\lc.n, haron Knto, i stånd utt gJ. in pi\. :\lr. T-lu g·.ll i ,. S railikaln 
hlnpningsprogram. 

Att ,Ji örenta Statema stoppfiL allt fll 'b ele pil l)asernn i SL ill a lwveL 
iii ' naLmli ,stv iF r n ofanl.lig vinst i .!apans ö,gon, m en denna staL IL~t· nalut·-
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ligtYi'S l1ärigenom ej befriat~ från alt Il aila en sjöst~Tka ~-om ~zan taga 
upp strid med v i llze>n som Ileist fl ot ta som sändes att branclskatta Li e,;,; 
lzust oc l1 aYskät·a des:; förlJinLielser. Den ,; l agflotla, som Japan fått bc
ll ål la åt' mycket lJt~·.gsam. Den är så liten ocl1 möjl-igl1eterna att i It än
del-se av 1J el1ov u tö k a c1 en sti tl\"lägJsn::t, att el en sälzerligen ej kommer alt 
säLtas in Jörrän i sista hane!. l\lan måste således i fram bi den mer oclt 
mee gti in för· att använcl a tilLta fartyg, u-l) å t~r ocl1 n~·gplan, m . a. o. cll
vt~pen på vilkas omr[tcle traktaLen ej gjot·t några in s lzr~inkn.inga> ·. !\lan 
vet ocksä att arbe tet på sådana fartn; numeea påskynda:i , eldvis Hit.· alt 
lljälpa imlustricn m· uet l) ett·~·ck Yat'i den r iiJzat genot'n att b~ggandct a\· 
stom fartyg i ·n~lä llts orl1 de!Yi:; för alt ltålla en re-sen:. av fart~·g , m ed 
yi!Jza man kan komp ensera föt· slag floo ttans ,;vagl1et stillståncl. 

Sl•cppshy!J!Jnadspolilil•. 
N. M. R. , maj 3 192:2. 

Japan Ilar resolut brutit med ,;in förcgåcncle l)yggnadspo l.itik oelt 
l)ygger nu enlligt n~·a li n_j cr. Sålcclcs Ilat· allt arbete på dc <ilag·skcpp. 
som en Ngt l)es,Jutet vie! J;:on t'ercnscn i \VasJ1 ington ej f ii l'ät·cligbyggas. 
av!Jrutits, m en Ja.pan Ilat', för att undvika el en lzris, som ofcll)art skulk 
hava clralJbat l1cla landets inclu slri om all l),'yggnaclsvcrksatn ll ct vie! van·cn 
inställts, r eso lut satt i gång m ccl a ~L bygga en clel nya fart)·g. i\J::tn 
m,stc il1,gkomma att japanska. r cger ingc.n stocl inföe en sYäe clil cmmn. 
:\:lan Ilade att Yälja emellan att aYskeda o :a 100,000 ' 'tuvsar!J etarc ell er att 
fortsätta b)·ggnaclsvcrl~saml1e tcn och gick cläeföt' Jn för att beställa en ltcl 
Llcl nya fart~·g ocl1 clct ät' aLt d1oppa · ::t LL denna åtgärd ej kommer alt 
hliYa missförsLiiclcl. Det är· ett miss lag aLL tro att det ät' på geund a\· 
mil•i täeparti cts ll ål.l-ni.ng till \Yasl tinglontraktaten som eeg·cringen nu an
vänder el c penningar som inJ)esparats pi'L el c in il il)Craclc fartygen till andra 
f:u·l.yg. l\lilitärparLiet skulle mycl;eL l1 ellr·c se att clcssa summoe komm e 
nxm6n Ull godo för föustärkandc •a.v dess lLLrust.ning. 

no nya fartygen l;omma .antag ligen att byggas ganska lil.ns:;arnL. 
Undct· cl e senaste sex m itnaLlerna lta\·a undeeskri\·,its ko,nLt,att pft 10 st. 
lätta kr·~·ssa.re , "/.1ina.se, Obonase, 1\ yase, Jiutsu , Senclai, Naka, J\ako, Allu 
k.am a, Jul)ari oclt Kimu. Jura, NaLOt' i or l1 Isuclzu •J1aYa gått av sLapcln 
ocl1 sk ol a snar t vara färcl<iglnggela. l\!.an har alla slz iil att tro aLt OYan
ståenclc fae,Lyg komma -att få ett depl. a.v 6,000 t. , ·en fart aY 33 knop 
ocl1 en bestyckning av 7 st. l '• clle.t· l:J cm. kanoner. 

Uneler b~ ggnall äro även l ede:; ett 30-tal j agar e. De är o Lill största 

del en stora oc l1 snabba fart~·s·. 

:\Yen u-hi:'tlar äeo uneler lJYggnacl ocl1 cl1uru de japanska myncligllC'
tel'lla iakttaga s tor ll emli.gll e Lsfu ~ lll cL med avseende pii Lyp ce ocl1 an tal 
sJ·nes det tr o ~igt at t 'et t 30-Lal redan pilbörjats och aLt y tterligare JO 
komma aLt snart p<lbörja>s. Emc ll el'ticl s}ncs d et tviv claJ;t igL ILut·uvid rt. 
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den ,japan~lia indcblricn kan 1\ laga s ig aLt lewt·c ra dc krafLiga cxplo~ion~ 
molol'C I' som !JeiJöYa~ för d essa fart)·g. 

net skall lJiint m)·cke t .intressant alt se yiJl;: cn efTekL Ll e lta progmm 
J;ommer att få på skeppshyggnaclsYerksamhcten i P öl'enta Slatema. ll<t 
dc 10 n~·a I:Hta am e rikansk a l"')·ssarna ])li\·a fär cliga kommce Japan all 
ilaYa :Hm instonc clubhelt si\. många i Lj~inst och de~s u-!Jätsflolla k an 
lJåcle i f råga om an tal fart) g o el! o m typ e t· mycket Yiil ,Funställas m ed 
. \m ct,ikas . Förenta Stnternas Gen eral Board Ilar yrkat pil. lJ ygganclc av 
l'lcl'a !älta kl':·ssal'e men några ätgiiedcl' 1\aYa ännu ej Yi cltagils 11~\.l 'ful'. 

Pr·onram. 
Daily i\Iail, j u n i !l b~2 . 

(;nder år J923 skola p;\börjas: '! st. lätta ke)·ssal'e it 10,000 1.., '! st. 
liHta kl')·ssare ;\ 1.000 t .. 2'• jagal'e it J,:lOO t. oci1 28 u-bå tar. 

Programmet l1 ar Yiickt slol' uppmäl'l;:samllet i Australi en. 

Flynt:.lepåfm·l Y !l · 
N. i\1. n,. mars 22 102.2. 

Slagkn·ssarna Akagi ocl1 Amagi skola färdigbyggas som fl)·gdcp :J.
fartyg. 

Slopninnar•. 
~- l\1. H., apnil 12 Hl22. 

Följancle fartyg skola slopas: slagskeppen Shikicl!ima, Asahi, IIizcn, 
Katori, Kasllima, satsurna oc.h Aki samt J;r·~·ss a rn a Ikoma, llJuki ocil 
Kar am a. 

Slagsl;cppet l\Likasa skall bellållas i Yokosaka som nationalmin ne. 

Aer•oplani'ahri l;:er·. 
Proc. april 1!l2.2.. 

En aeroplanfa:lJt'il;: i Nago~·a. :\Titsubislli :\Iotor C :o kommer s nart aLL 
kunna leverera aeroplan. l~ tt pl'OYplan mecl en 300 hkr. Hispano-Suiza 
motor llae n,Yligen fö rsö.kts. 

En annan fabrik är Aichi Tokc i Denld Kabusllil;:i Kaisila i närhe ten 
av 1\'agoya. Denna levererar f. n. enelast e tt plan per m å nad, men efter 
pågående utvidgning av Yerkstäc1crna, Yilken beräknas vara slutförd uneler 
år· 192.2., beräknas elen kunna lcYe rera 30 plan pr · månad . 

Kawasal;,i \Vorks i Ko!J e komma troligen ~isen att uppsätta en ael'o
planfabri k. 

Bcfiis l n ingarna i Stilla ha ,·et. 
~- M. H., maj 17 Hl2.2.. 

I japaruska parlamentet utteyckte nyligen en talaee sitt missnöje 
över att Japan lovat att ej utviclga befästningarna på Boninöama och 
Amrumi Osl1ima uneler det att Förenta statema m å Iöestäeka Hawai. 
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· l l'ato ~om Yar rer)rescntant för Ja11an Yid \\'ashi ngtonkonfer cnscn, All11l'a '- ' ' ~ . o • 

(le att Boninöama oclt Amami Oshima alclr1g skulle kunna fa ]) e t~ ~~a ' . . cl else so m stom 1wse1· ocl1 att man loYat alt ej b efästa clcm 1 utbJ·tc 
emot amerikanamas löfte a tt ej befästa Filipp·m erna, •som kunnat b!JYa en 
för Japan wrJ;Iigen oiWI1 aglig bas. Om Japan Yidllil.llit sin fordran alt 
ej hell er Ha\Yai sl;ull c få J;efilslas , lw cle troligen l1 e la öYcrcnskomm elsen 
r isJ;eeats . 

Frankrike. 

ResullateL av \\'ashing!onlwnfer·cnscll. 
K :\1. H., apeil 1\l J922. 

Diskussionen om skulclen till Feankrikcs neLledag i \Vashington 
fortfar. Briancl ])leY nyligen i d cputeeaclekamma rcn anfallen för att han 
ej ])ättre försvarat Frankrikes räl t att lt t lla en slagflotta. E n :le! del~U
terade ansägo att Briancl på gruncl av s in okunnighet på clct SJomtlttara 
området förspillt alla tillfäll en att tillvarataga Frankl'ikcs värdighet ocl1 
s-äkerllet till sjöss. "La j eun e ccolc" böl'jar nu förs öta att driva e n n y 
mal'inpolitik - el en att slopa alla stora fartyg. Capitaine Beno it cl'Azy 
föresl i'tr i "1\Iat in " att l)ygga 200 st. u-l)[ttar. Ar 192.1 ansägo herrar Kcr
gue~ee ocl1 n elpicrr-c, utg.ivama aY ''i\loniteue de la Fl·otte" a tt 100 u-b åtar 
skulle vara tillräcldigt. 

By!J!JIIUt:.ISpl'O!Jl'Uill. 
Y., mars 25 1922.. 

Senaten 11ar den 18 mars gocll;änt flottans Jyyggnaclspr·ogram som 
feamla:des i januari 1020. Uneler åren 192.2.-1925 sk·ola byggas: 3 lätta 
l;:ryssare, 6 flottiljleclare, 12. jagare ocl1 12. u-bålar. 

}(ryssarna Ut ett -cl eplacemcnt av 8,000 t. och en fal't av 34 knop 
Eamt en · aKLionseaclie om 4,t\7Y med 15 lwops fart. Bestyckningen uppgå!' 
till 8 15 cm. ocl1 4 75 mm. lurtkanon er samt 12. st. 55 cm. torpecltulJel'. 

Flottilj lct:.lat•na få ett clcpl. av 2.,500 t. samt 33,, knops fart . Aktions
radie m ed 18 knops fart 2.,5GO' . Bestyckning 6 10 cm. och 2. 75 mm. Iuft
l;:anonel' samt 6 st. 55 cm. tub er. 

Jagat•na få ett clepl. av 1,/oOO t. och 32. knops fal't. Aktionsradie m ccl 
15 knops fart 3,000'. Bestycl;n ing !t 10 cm. k an oner, 2 75 mm. luftkanoner, 
'2. 55 cm. clubl)e:ltuber . 

U-håtm·na komma att vara av tvenne t~· pet': 
1,100 t. 16 f En större om - - - knop. Best. 8 55 cm. tuber, av Yilka yra 
1,400 10 

förut, 2. akter ut obll 2. i öYcr])Yggnaclcn. 

T·iclslcrift i Sjöväsenclet. 28 
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Den mindre t~yp en få r ett clepl. av 600 t. och 11 !mops fart. 

Alla öYervattensfartJ·g skola eldas u tcslu t ancle mecl flytande bränsl' ' 

SJagsl;eppet Bcam sl;all omlJyggas till fl~·gcJ epåfartyg. 

Le T emps, a pril 10 1922. 

Av clessa fartyg skola: i CherlJourg byggas -1 stora u-lJåtae, i Beesl 

2 ke~·ssar c, 1 stor u-J) å t, i Lorient .l krJ·ssaee, 2 flott iljlcclarc ocl1 i 'l'oulrm 

1 stol' u-lJ ät. 
Privatinclustri en skall lJygga -i flottiljleclar c, 12 jagare oclT 6 sm;~ 

u-b åtar. 

Le ·Temps, j u ni 8 1922. 

De n}a fartygen skola fä följande namn: 

Kry.ssarna: Dugnay-Trouin, La ~Iotte-P i equ e t , Peimaugnet. 

Flottiljledarna: Jaguar, Panlhere, Lcoparcl, LJnx Chacal, 'l'igre. 

Jagarn e : Boaera-squ e, Cyclone, ~Iistra l , Orage, Om·agan , 'l'y pllorw. 

Simoun, Scirocco, 'l'empetc, 'l'ramontane, 'froml) C, 'l'ornaclc. 

U-lJåtaena: Dc större: Requin, :\Ioosc, Narval, Daupllin, Marsoui n . 

Souffleur. De minclre: Siren e, Ariane, Circe, Calypso, Naiclc, Oncline. 

HrHil> av dc nya •al'ly!Jslyperna. 

N. ~I. R., april 5 1922. 

Kritiken av cle u-ya fart~gst~·pcrna lät ej länge vLlnta på sig. De 

anses till en början alltför klent best~·ckacle. Genomgåcncle äro cle sYa

gare bestyckade än motsvaruncl e italienska fartygstJp ee. ~1an försöliCI' 

emell ert id trösta sig mecl aLt cle trol igen äro m era sjödugliga och minclt'' ' 

ömtåliga. 

N. ~l. R. , apri l 12 J922. 

Kryssama anses all tför sLora för tjänsten i l1 emlands fan·atten. 

Flottiljleelama om 2,500 t. äro hill' bättre p sin plats. A 11nclea siclan äl'o 

krJ·ssarna för små för oceantjänst. ~Ian lJorclc haYa begärt en t~·p pa 

10,000 t., m. a. o. liknande elen ·engelsk a Haleigl1klassen, sEt aLt man c.i 

blivH tvungen att begränsa bestyckningen till 15 cm. kalibee utan kunnat 

hålla sig till 17,, il. 20 cm. kanonee. 

~- ~I. R., maj 3 1922. 

PEt e tt 10,000 t. fartyg skulle man llaYa kunnat få in 6 .st. 19 cm. 

50-55 kal. lwnonee och clät'igenom haYa fått clc kraftig·aste kryssama i 

~Icclelhavet. 
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Proc., ap r i l l D~ t. 

Molol'l orpt'dh i'tl at' . 

Den motortorpedbåt, som i clec. 1921 len remdes från Tllomxaafts 

verkstad, kom Yicl p t' ov turcn upp Lill ftl., kn ops fart. Dimensio nem u äro: 

längel 16,, m. , lJrcdcl 3," m. oc l1 cljupg. O,, m. 

n essa IJåtar kunn a ru t'a s ig i Yacl för Yädcr som llälst ocl1 h aYa en 

lJestyckning aY :2 st . !,:J em . t orpedtuber, 2 cljnpbomiJCt· och !, kulsprutor. 

Byggnadsmaterialet är trä m cc! cluJJl1lå lJOt'clläggninf(ar av 1 Lomlurasma

IJOgny m ed e tt lf(2er a,· oljad segelduk emellan. Däcli:ct str~ieker sig önr 

nästan hela ])åLens längd och är en mycke t Yiktig del av föriJ inclningarna. 

En treclj e lJ OI'Cili"\ggning friln försLäYCn till mitt på fartyget ukar cljup

gåcncl e t m ed 8 rm. oc11 l1ildar i bottnen e tt hak, pil. Yilket båten så att 

säga rese r sig Y id ftlll fat' l, varigenom åstadkornmes en g l iclröt'clse övee 

Yattenqan. 

Slopnin!J· 
J., april 1 Hli'2 . 

Pansarkeyssaren Gulehen Ilat' slopats. 

l\oleldn in!J· 
Proc., ap ril J922. 

~Ian bue,iar i Frankrike met' oclt mer anse alt kolelclningen ej bör 

övergivas. 

En del far·Ly[IS sj(idugli!JltCI. 

N. l\L n.., maj JO 1922. 

Pansarkr>·ssaren Edgar Quinet, som n~·ligen uverfurclc franska re

publikens presiclent från La Pallice till Casablanca, Yisadc sig Yat'a ett 

gott sjöfart~v g; trots det dEtliga väclret lmncl e man lr illla en fart av :!l 

knop . En ångare, på Yilken parJamen tsleclamuter Y oro embarkerade or h 

so m leclo m~·ckct a,· sjosjuka samt elen eskor terade j agarcf!ottilj cn, bc

ståencle av amiral Senes och G st. 900 tons L el. t>·ska jagaec kuncl c ej 

l1 å lla denna fart u lan bleYo långt efter. De tyska båta m a anses ej y am 

så gocla sjöfarL~-g som lika stora feanska. 

I jämföeelse med clc ila li ensk1. fart~·g·cn av motsvaeandc tn1er äro 

cle feanska jagaena klent lJestyckacle men haYa bättre sjögående egenska

per. Som en ltelllet betraktat Lle elen ilali ens:Ka övermttenstorpeclfartygs

Ilottan i fråga om bestyckning öYcrlägsen elen franslia. Ej e ns om dc nu 

lJesLtlllcla nya ft'anska fart~·gcn inräknas blir clenna uwrlägseni!·Ct uppltilYd. 
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Tyskland. 
i\l ai PI'il'l. 

llampshirc T eL , juni t 1~122. 

Enli gt ett officiellt mecldclanclc i ene-elska parlamentet IH'~l itt' f. n. 

t)·sJ;a flottan av: 

8 slagskepp, av vilka 2 i r ese n· med lJ est)·ckning m en utan anunu 

nition, 
8 lätta ke;·ssare, av \'i lka :! i resen· med JJcst;·ckning m en ulan am

munition. 

16 jagare, av vilka 1, i reserv m ecl bestyckning men uta n ammunition. 

16 torpecl!Jat::u·, ::tv vilt; a 1. i ecscrv m ecl lJ cs tyckning mt'n utan am-

munition , 

!1 kanonbåtar, av vilka 2 lilan best;·ckning. 

2 sjömiHningsfartyg. 

D iYer·se faet;·g vari!Jlalltl såc\ana för mi nsvepning, vilkas an tal kom

mer att lJcstii.mmas clä pilgilcncle min svepningsarbeten slutförts. 

Inga fat·tyg hava mrc!iglr~:ggts unel er senaste aret. 

l Hitt kr·~·ssare Ilat' p i'thörjal:i. F. n. Ilar ar!Jetet på rl ensamma necl

lagts, emellan Ty sk laml llos ti c allieeaclcs råe! framställt en anl1ållan att 

återfå e n av c!e unclre kl'ig·ct JJ;·ggtla kryssetrna i s~äl.let föl' o.tt JJ~·gga e tt 

nytt fartyg. 

Varv. 
Proc. , maj 1~122. 

Före oc lt ur1ll er krige t ,-oeo flottans varv ocl1 YP rksläll el' följand e : 

Van·cn i \Yilil c lmsltaven, Kiel ocl1 Danzi g. 

Arsenal en i Spanclau ocl1 

'l'oq,eclveekstaclen vill Frieclricl1sort (Kiel ) . 

Danzi g äe num era ue l'äkningen, \\' ililclmsllaYen äl' clet encla varv. 

som använclcs för ny!Jyggnftcl er. Faetyg av climensi·onel' 1 ika stora som 

slagke~·ssaren H ind enburg kunna il~ir nylnggas. En clel av vaevct l1ar upp

låtits till ett privat bolag fiir n;lJ;·ggnacler av mindre å ngare m . m. 

\'anet i Kiel har likaså uppcl clats. En clel komm er· att använclas för r e

pat·ation e r av öste l'sjöflottans fartyg, i övrigt Ilar clet upplåtits till print

inclustrien . Ångbåtar om intill 8,000 tons depl. lumna byggas clärstäclcs . 

Arsenalen i '3panclau ooh torpeclYcr·kstadcn vie! Fri eclrichsort haya 

öYertagits av staten . 

Spanien. 
Fart~· usma l eriel. 

N. M. R., maj 2 1922. 

Lätta kryssaren, Heina Victoria Eugenia, avslutade sina provturer 

i nov. 1921 oc-11 uppnäclcle 23,, knops fart. Depl. är 3,600 t. Bcst~·ckningen 
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lJcsti'tr av 9 s l. 1:i cm .. kanon eL' oclt t :>3 cm. ö. v. tuber. K n ssat·en lu11· 

75 mm. sidopansar ocl1 e tt pansal'LHkk om 7:-i mm. 

I Fenol skola lJ)·ggas 2 s l. ,J;rJssarc av vilk;c en p i't!Jörj;cts. Dep l. 

ä L' 7,800 .t Fai'L 3G J;nop. Besl}c l>n. 8 st. .13 cm. l'. [, / :JO. alla tippställda 

i h ngsk cpps linj en i 3 :n c llu!Jb e!Lorn ocll 2 st. bakom sköldar, .', st . 10 cm. 

Juftkanon er oc!J 12 ö. , .. lo t·pctltulJ er. 

i'\amn cn på dessa fart}g bliva Augusla ·vicloria och Almirante 

Ccrvc ra . 
Yi clarc skola byggas: 

3 flottiljle(lare ;, J ,3:JO-J,GOO l. dcpl., fart 3\ knnp. Best. '• JO cm. k 

oclt !1 tulJ CI', 

e tt fl ertal torp ciiiJatar iL 11'0 l. clepl ., fal't :28 lmnp, 

6 u-b ålar iL 110 t .. fal'l ö. , .. Hi knop, aklio nsr·a•li c ö. v. \,:WO'. Bcsl. 

1 73 mm. k. ol'11 '• tulJ Ct' , 
3 kanon!Jalat· :'t 1,:):)0 t., l'art I:J-18 k nop. Bbl. 't 10 cm. k. 

l .flygdcpäfarl)·t,;· DCII 

ett antal trängfat't)·g, av vilka en rl e l rcclan iiro under arbete. 

Ryssland. 
Slop nill !J · 

'l'h c Navy, april l!JU. 

Pansarkt•yssarrn _\ skald skall n.•tl,;krotas i Hatnlllll'fO. 

Finland. 

ln l;iip av J'arf~· ! l l'l'i\ n En!iiand . 

I-I untllstads!Jlaclrl , ap1·i l ~l .1922. 

Uml cr!taml lingar angående inköp uv en del nlrangera·J c jagare ]Ja

böt·jad es, en ligt ,·ad 11ni !,- ~e\\',; lllt'tidelar. av Finl a nds regcrinf',', som fiJ1· 

el etta ändamal vände ,;i g ti Il cng·e!s,ka am i ralitetcl. Linelee det untlcr

•hancllingama pttgingo oclt redan ltrtd c l;otnmit i :wgut·ande star!ium in

sl;rec! enwll c l'lili konl'c r cnscn i \\'a:; ltinglon ocll .fijrhjud för:<äljning oc.!t 

JJnrtskänk a ncl c av ö rl ogsf'a t·ty ;r, O:tll n a,·~agos att aY den n,. ,. iic:·aren lll'

h t Ila,; som såclana . 

'rrots a l t fi't~·c ! mpf'l i \Yn,;!tington iinn11 ej rati f iernts. n1i\slr sålf':ic':i 

::tmiralitclct tUcrtw"a sill anllllll , m en p:'\]Wknde a l t !'inland kun :lr få ki'•p:t 
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fil' aYseclcla fartygen f ö e a L t nedsl,rota el e m eller också best~illa nya filr
tYg i vilken u ~sträckning som höJs t . P !"isen •skulle dock ställa s ig 3 it !, 

g-gr. så höga som för cle gamla fart:·gen. 
Den f'inska inköpskommissionen lär i Times haYa pt·otesteeat emot 

cle sålunda annulerade anbuden. 
Huvuclstaclsblaclet anser att föt'llållanclet är synnerligen lJeklaglif''t 

enär cle först aY•seclda fnrtygcn skulle llaYa kostat enelast 3 a 4 mi lJ. 
finska mark per st. emot c :a JS mil!. för nya fart:·g. Så länge fördraget 
ej ratif.ierats kan man j u tänka sig att uncle e il amllingarna rwyo komma 
aLt upptagas, m en uts·iktema l1ärför sJnas ej Yiclare ljusa. 

Chile. 

Dockor pi\ Sydameeilms YästlmsL 
Navy, juni 1!J22. 

Chilenska slagskeppet Almir::mte Laloere, som n~·Jigen skulle cloekas. 
fick mecl anleclniJ?-g llärav uk ickas äncla upp till Panamctkanalen (Balboa ) . 
Ingen användbar clocka finnes nämligen på hela Syclamceikas Y~tstkust . 

luftflottorna. 
N. l\I. R., juni 7 1D22. 

En n lands luftflotta lJcstocl elen 1 oktober 1021 a Y: 
J agaremasl,iner . .... .. .. ...... ..... .. ...... .... .. .. ....... .... ....... . 03 s l. 
Torpccl- eller bornllkastningsplan .. ... ...... ... 266 .. 

Plan för ol)senationer av nellslag, fotografering m. m. 236 ., 

Plan för rdwgno.scering ... .. .... .............. ... . ..... .. .. ........ .. 99 ,. 

Dess u tom övn·ingsplan, varigenom oYanslåcocle s iffror ökas till r esp . 
117. 319, 3D4 oc·l1 ·1'10 eller inalles 1,0',8. 

Frank•·il<c haclc samtidigt ........ 
Föt•entn Stale•·na !J::tcle samtidi gt 
. Japan l1acle samticligt ...................... .. 
Italien ltnclc samtidigt 

1,'722 plan, 
537 
537 och 
110 11 

Frankrike l1aclc fem gånger så mänga jagare ocl1 striclsmaskinet· 
som England. 

Personalen uppgfck till : 
l~nglancl 

F rankrike 
Fören ta statema 
Italien 

2S,SGO man, 
28.400 

12,4!1:1 

... 6,330 

Japan .... .............. . .. ............. 520 

och 

Japans lftga siffra anses ]) ero pä att i detta Jane! största clclen aY 
personalen bokföres och rocloYisas inom :wclra truppförband. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter år 1922. 

SLrateu i och taktik. 

Norclspslaget 

Sj öl;rl!Jshistoria. 

Die i\Iarine cler Vereinigten Staat en im \Velt-
J.;:rj egc ... ....... .. ..... . . 

Or!Janisulion och hudu et. 

~r vår nuywrcncle rekmttutclannelse tilfrecls-
stillencle? .. .... .. . ..... ................. .......... ...... . 

Amerikanske Flaacleforholcl Foraaret 1917 .. . 

U tv ilelin gen av vårt sj !'l forsvar ................... .. 

Fartynsheskrivninua~·, st;eppsb.vrwel'i och 
l'arLy!J smasldncr. 

Krigsfart!'lioes fremclrivningsmicllcr .............. . 
Dber l'leine Kreuzer ........ ... ...................... .. 

Naviuation . 

D. T. f. S., sic!. 127. 

l\L R., .sid. 231. 

N. T. f. S., sic!. 103, :1't9 . 

D. 'l'. f. S., sid. 89. 
N. 'l' . f. S., sic!. 163. 

N. T. f. S., si el. 125. 

l\L R., sic!. 221. 

Kompassteo clolitcn, e t n~\'LL apparat till un-
uers !'lkelse af kompasser \ N. T. f. S., sid. 115 . 
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Kungjorda patentansökningar. 
Datum . , Diarie-1 

nummer 
Uppfinningens art. 

3/6-22 5457/19 Undervattensmina. Garbonit Aktiengesellschaft, 
Hamburg. 

10/6-22 2665/20 

3744/20 

23/G-22 3191/20 

4618/20 

> 298>l f21 

Skruvpropeller. Gill Propeller Company Limited, 
N orfolk . 

Lotslejdare. C. H. M. Dörnte, Hamburg. 

Anordning för mottagande av ljudsignaler. Signal 
Gesellschaft, Kiel. 

Anordning för bestämmande av ett fartygs läge 
Navigation G. m. b. H., Berlin. 

Mistlur. O. Håkonsen , Skmleneshavn , Norge. 




