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t 
Johan Ankarcrona. 

Det är inte oss människor förunnat att förklara de sldf
tande händelser av lycka eller olycka, som möta oss i livel, 
gläd j en som träffar den ena, sorgen och prövningen, som 
träfia r den andra. Vi må blott ödmjukt, om också med be
tvingad klagan, böja oss inför verkligheten och tro på en 
Allmakt, som kan förklara det stora sammanhanget i alll 
vad som sker. 

Meningen med vår tillvaro är nog den, att vi skola hinna 
nå den andens ulveclding och själens mognad, som gör oss 
färdiga och beredda att bärgas, härgas för alltid. För den 
ene kan fordras en lång levn ad att nå en sådan mognad, en 
annan når el en vid unga å r. Till d essa senare hörde Johan 
Ankarc rona. 

Tidskri f t i Sj öväsendet. 
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Han var tjugotre år gammal. öppen och redbar och m ed 
mottagligt sinne för alll vad som är gott och sannt, hade h an 
redan tidigt fostrats och fostra t sig sj älv till en tänkande 
självbehärskad människa, som ej blott förstod, men inner st 
också kände det rätta, och som obetvingligt, ja in i d et sist a 
följde vad hans rättskänsla bjöd. Trots sin ungdom had e 
han nått en stark övertygelse om allt gott. Han hade i livel 
mottagit mycket gott, <främst av sina föräldrar, och givit m yc
ket gott, främst åt sina föräldrar. Han var lycldig och fri 
och tänkte allvarligt, men tänkte vackert om livet. Han va r 

mogen. 
Sten Johan Knut Stensson Ankarerona föddes den 27 

november 1898 i Stockholm och var son till konteramiralen 
Sten Ankarerona och dennes maka, Helene Bohnstedt. FaT
fadern var kommendören Johan Henrik Ankarcrona, och av 
dennes bröder hade ej mindre än ytterligare tre tillhört flot
tan, däribland Victor, sedermera överhovjägmästarq, och 
Herman, generallotsdirektör. 

Man kan därför säga att Johan Ankarerona var född till 
sjöman, det låg i blodet. Redan som pojke medföljd e han 
under flera somrar lotsångaren Stockholm, där han vann allas 
hjärta och tillgivenhet genom sin hurtighet ooh redbara vä
sende och sin otroliga arbetshåg. Han stod i som ingen an
nan och var med om arbeten både dag och natt. Seder
mera i gymnasiets ringar, då under j ulfericrna skolyng
lingarna vanligen sökte en välbehövlig vila, tog J o han An
karcrona sin klädsäck på ryggen, tågade ner till Skepps
holmen och anmälde sig som frivillig å lotsångaren uneler 
dess färder i elen mörka julmånaden. Hans bana var 
j u given, och omedelbart efler sin år 1917 vid Högre 
Realläroverket å Östermalm i Stockholm avlagda stuelent
examen inskrevs han som sjökaelett ·samt genomgick åren 
1917- 1920 sjökrigsskolan, där hans duglighet för yrket än 
vidare bekräftades. Han var avhållen av alla sina kamrater, 
som i honom funno ej blott en god vän, m en också ett gott 
för edöme. Var helst ett arbet e skulle göras, ·var h an beredd 
att hugga i, huru besvärligt det än må hava varit. Han var 
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sanwetsgrann till det yll er s ta, lugn och behärskad trots svå
r igheter. I september 1920 avlad e han officersexamen och 
utnämnd es den 29 i samma m å nad till fänrik vid flottan samt 
kommenderad es till tjänstgöring å pansarbåten Äran, där 
han liksom sina kamrater genomgick befälskurs. Våren 1921 
överflyttades han till pansarbålen Drottning Victoria, varest 
sl<jutsl<ala var anordnad. Hans håg och läggning för dc tek
nisl<a och maskinella områdena drog honom emellertid till un
dervattensbåtarna, yars i många fall invecklade m askinsystem 
för honom blevo eftersträvade studieförcmål, och sålunda an
mäld e han sig hösten 1921 till tjänst å unclervattensbåtvapnet. 
Vintern 1921-22 tjänstgjorde han för sin utbildn<ing å under
vattensbå ten Bävern i Karlskrona. Uneler de korta daga r, 
som lågo emellan hans olika sjökommenderingar, sökte han 
sig hel st hem till föräldrarnas sommaregendom vid Tyresö
Brevik, där han dock fortsalte att syssla med motorbåtar eller 
annat, som hörde sjön till. 

I maj 1922 embarkerade Ankarerona å depåfartyget Svea 
för att genomgå undervattensbåtskola. Här ei1höll han me
dalj för skicklighet i torpedskjutning från undervattensbåt, 
en ·sällsynt utmärkelse, som aldrig förut utdelats. Han var 
glad häråt och kamraterna stolta å hans vägnar. Från Sve·a 
flyttades han i juli över t<ill undervattensbåten Illern. 

Där hände det. Samtiden vet hur det gick till, men för 
att denna enkla runa skall förstå!s av dem, som framdeles 
ögna tillbaka i gulnade årgångar, bör förloppet här skildras. 
Illern hade jämte övriga unclervattcnsbatar på morgonen den 
9 augusti till sjöss utanför Häracl·skär i Östergötlands skär
gård utfört torpedskjutning i halvt undervattensläge med tor
net ovan vattnet. ·Efter skottet intog båten helt övervattens
läge, tornluckan öppnådes, fartygschefen, Ankarero!11a och 
några man äntrade upp på tornet. Illern fort.sätter m ed 
hög Jarl för att följa efter elen avskjutna torpeden, som å t er 
skulle inbärgas. Då märker fartygschefen plötsligt, huru som 
förstäven på bålen dyker n edå t. Allt var ett ögonbEck s verk, 
chefen lwstar sig ned i torn et och hinner slå igen lucka n, som 
i niisla stund översl<ölj es av va ttn et. Båten vå r r ä dd ad, m en 
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Ankarerona och några matroser spolas över bord. Två ay 

gossarna klarade sig själva och bärgades av Illern, som efle r 

några minuter å ler kom upp i övervattensläge och backade n er 

mot de nödställda. Men en tredj e, en ung 18-årig matros 

Henriksson, som förmodligen var tungt klädd, kunde ej håll a 

sig uppe och ropade på hjälp. För Ankarerona fanns säker

ligen inlet val, medvetet ell er omedvetet måste han bispringa 

en skeppskamrat i nöd, hans pliktkänsla bjöd honom obe

tvingligt härtill. Men kampen mot vattnet var för hård och 

innan Illern hann tillbaka till Ankarerona ooh hans kamral , 

hade båda dragits ner i djupet. 

Johan Ankarer-ona älskade havet. Med ungdomlig ar

betsglädje hade han ägnat sig åt dess tjänst. Man kan säga 

att hans vagg<a stått vid havet och detta blev också han s graY. 

Det är underligt att erinra därom, att han var den tredj e 

Ankarcrona, som i örlogstjänst ofl'rat sitt liv. Hans farfars 

brod er, premier l ö j lnanten Carl Gustaf Ankarerona omkom vid 

korvet ten Karlskronas kantring i Västindien år 1846 och en 

frände Stig Anl<arcrona, som under världskriget tjänstgjord e 

å tyska slagkryssaTen Goeben, förolycl,ades under minsvep

ning i Bosporen. 

Så ung Johan Ankarerona var, har han dock hunnit ut

rätta etllivsverl<. Ty genom sitt ärliga arbete, sin brinnande 

håg och kärlek för sitt vapen, sin duglighet och sin plikt

känsla in i det sisla ·skall han komma att stå som en förebild 

för kommande t:iders nng.a sjöofficerare, vilka skola söka 

efterlikna honom och forma s ig efter hans bild. Inom flottan 

had e man förvisso hoppals att en gång se honom som en 

märkesman inom vapnet, en värdig efterträdare till sin far . 

Den förh oppnin gen är nu borla, men därfbr är ej sambandet 

med flottan brustet, ty där skall i minnet Johan Ankareronas 

bild stå klart och tydligt kvar. 
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Frågan om Marin- och Armeförvaltningarnas 
sammanslagning. 

F ör0rlrag h å llet: inför Sjöof[icc rssällskapet i Stockholm 

<lrn :24 jamwri Hl:2:2 ny Yiccamiral 01tsta[ Dyrssrn. 

Hotande har denna fråga nu ryckt oss in på livet i och 

med, att ,ett "Betänkande och förslag angående organisation 

av den centrala försvarsförvaltningen", som titeln lyder, nu 

för eligger. I betänkandet förordas sammanslagningen, dock 

med en mans reservation. Nödvändigt är, att var och en med 

öppen blick för marinens betydelse tager ståndpunkt till denna 

fråga, och detta torde i högsta måtto gälla medlemmarue av 

detta sällskap. Att i någon mån underlätta elt sådant stånd

punktstagande är ändamålet med detta anförande. 

Det spörsmålet tränger sig oemotståmlligl [örs t på en: 

Huru konuner det sig, att denna fråga, fullständigt okän d för 

blott några få år sedan, nu med makt trängt sig fram, hotande 

att spränga en fast och prövad organisation som Marinförvalt

ningen? Vilka brister företer då denna, att de måste opera

tivt avlägsn as? Vilken högre ordning bjuder dess ingående 

i en annan organisation? 
Man torde icke taga miste, om man utgår från att när

maste orsaken till att frågan gj orts aktu ell är, att försvars

departementens sammanslagning nu är en fullbordad gärning. 

I den mån m arinens röst fick och kunde göra sig hörd, 

avrådde den från och varnade för det ödesdigra steget. Det 

togs emellertid. Skälen voro icke grundade på verklig för-
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svarshänsyn, om än i sin enformighet tröttande rop på " en
het", "enhet", "planmässighet' ', ''planmässighet' ' föregingo och 

åtföljde akten. Ännu har man ej förnummit de utlovade fö r
delarna av sammanslagningen; tiden är, det må man rältvis

ligen medgiva, för kort för att vårdträdet må kunna hava 
hunnit sätta de ljuvliga frukter, som ställdes i utsikt då det 

planterades. Men clärcmol Lyda vissa tecken på, att dess när
maste vårdare börja hysa misstro till dess förmåga härutinnan. 

Är emellertid en sammanslagning av .förvaltningarna en 
logisk följd, ett corollarium eller, såsom jag ser det, en ound
vildig följelsj ukdom av departementssammanslagningen? För 

egen del svarar jag: Nej. Tvärlom. Dock mera härom här 
nedan. Har detta av belänkandels upphovsmän undersökts '? 

Innan man går ·au omgestalta en bestående statsinrätt

ning torde först skola lm1ma fastslås, att den är behäftad 
med tydliga, påvisbara fel, skadliga för dess verksamhet, fel 

som hindra dess ·arbete eller nedsätta dess at'betsförmåga. 
När denna undersökning är gjord skall man se klart för 

sig sättet J ör de uppenbarade felens avhjälpande och pröva, 
huruvida det nya varmed del gamla skall ersättas verkligen 

blir bättre, avgjort bällre, då alla omständigheter tagits i be
traktande. Blir det ej detta, blir det blott lika bra som det 
gamla, är en förändring ej berättigad. En förändring, helst 

om den ej llltmynnar i en bcslämd förbättring, är i och för 
sig cll ont på grund av alla dc omkastningar, som elen medför. 

Hava dessa enligt min uppfattning elementära hänsyn vid 
tillkomsten av sammanslagningsförslaget blivit beaktade? 

Uti det nådiga brev ("/, 1920), vari beslutet om förelig

gande utredning delgives, slår tydligen vid angivande av rikt
linjerna för denna, att i främsta rummet 1borde unelersökas 

huruvida för syftemålets vinnande kunde vara ändamålsenligt 
all sammanslå Arme- och Marinförvaltningarne till ett äm

betsverk. Alltså torde enligt detta direktiv ändamålsenlighet 
av åtgärden i fråga vara det cenlrala, det allt behärskande. 

Då skulle väl utgångspunkten för utredningen varit en 
unelersökning av huruvida Armeförvaltningen i sin nuvarande 
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oestaltning väl fyller sin uppgift och om så ej befunnits vara 
b 

fallet, om en sammanslagning med Marinförvaltningen på ett 
eller annat sätt kunnat vara ägnad att göra den mera lämpad 
härför. Samma tillvägagångssätt och undersökningsmetod 

skulle sedan tillämpats på Marinförvaltningen. Alltså påvisa 
bristerna, påvisa botemedlet! ,h· detta, då dc förra klarligen 

uppenbarats, verkligen sammanslagningen? 
Denna väg hava dc sakkunniga emellertid icke gått. 

Tvärtom. Ur hela betänkandel framgår såsom något oom
tvistligt, att det att .få till stånd en sammanslagning är något 

i högsta måtto åtråvärl, något som strängt taget icke kräver 
andra bevis än det ideliga upprepandet av enhet, enhetlighet 

och planmässighet i förvallningen. Att så är fallet må ej 

väcka undran. 
Majoriteten bland dc ursprungligen tillkallade av de sak

kunnige var på förhand bunden av del förslag, som de såsom 

medlemmar av departementalkommitten "'/, 1912 avgivit. I 
sina huvuddrag var detta, i vad rörer Marin- och Armeförvalt
ningarnas sammanslagning, med det föreliggande samman
fa ll ande. De kunde icke utan att vilja desavouera sig själva 
gå en annan väg. För dem stod tempelbyggnaden färdig och 
med deras insättande i kommitlen var dess grund tryggad. 

Följden har ock blivit atl hela beviS'föringcn, hela fråga

ställningen ,blivit lagd så, alt dc hinder som förelegat för sam

manslagningen granskats, bagatelliserats och där de icke he
funni t s oöverstigliga förklara L s icke böra stå hindrande i 

vägen för densamma. Som hinder har icke hlivil räknat det, 

att en anordning kommer aH tjäna sitt ändamål sämre än 

för u t. 
Ett visst kuriositetsintresse torde det sak·förhållande kun

na påräkna, att vid tidpunkten för smnmanslagningskommit

terades tillsäLtande ännru existerade en kommille ( sakkun
nige) för Marinförvaltningens omorganisation, under ordfö

randeskap av dåvarande chefen för Marinförvaltningcn. Den 
var visserligen ajournerad, seelan utlåtandet över dess på sär
skild befallning förminskade uppdrag delvis lagts till grund 
för en förnyad instruktion för Marinföi·yaltningcn. En på-
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minnelse om sagda kommittes glömda tillvaro i livet hade dess 
fullständiga avdagatagande till fö ljd. 

Här kan vara plat sen att i någon mån söka belysa frågan, 
huruvida sammanslagningen av försvarsdepartementen i och 
för sig betingar en sammanslagning av förvaltningarna. AU 
så skulle vara fal let är för mig ett mörkt tal. Genom den förra 
åtgärden har på en mans, försvarsministerns axlar, blivit lagd 
en börda så tung och ansvarsfylld att även män, som genom 
uppfostmn och utbildning väl känna den ena försvarsgrenen s 
behov och daning och i övrigt äro väl skickade för 1Uppdraget, 
torde svikta under densamma, å tminstone i längden. 

Vid sådant fö rhållande är det av högsta vikt, att de ären
den, som i sista hand skola av honom handläggas och beslutas, 
framlägg-as i så väl utrett skick som möjligt icke blott formellt 
men framför allt sakligt, d. v. s. äro med sakkunskap be
handlade. 

Detta nödvändiggör tydligtvis, att de närmast under ho
nom ställda organen äro så inrättade, att de råda över största 
möjliga sakkunskap och aH denna där kan och får göra sig 
gällande. 

Se där det krav, som det nya sakläget med kraft fram
håller såsom ofrånkomligt. 

Gent emot detta nedsjunker det myckna talet om enhet 
och planmässighet till vad det verkligen är: fraser. Av ett 
organ fordrar man först och främst att det motsvar,ar sitt 
ändamål, det för vilket det avsågs, då det skapades. Icke 
att det skall arbeta lika med andra, som i själva verket hava 
en helt 'annan uppgift även om man lyckas skapa ett gemen
samt nan1n. 

J u mera utvecklingen skrider framåt på alla områden, 
j u 'l11era statslivets alla funktioner difTerentieras, desto mera 
framträder behovet av särskilda organ, särskilt avpassade ef
ter dessa olika funktioner. strävan efter en enhetstyp o för 
dessa är en strid mot utvecklingens lag. 

Vad innebär talet om planmässighet? Väl icke att sam
ma 1inj er skola fö lj as för uppnående av olika mål, som så k-
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Jwnniga tyckas syfta lill. Det sägs att marinen och hären, 
Arme- och Marinförvaltningarna, hava samma uppgift: fäder
n eslandet s försvar. Alltså skola de vara enhetligt samman-
fogade, ar:beta enhetligt. ·. 

Gå till fysiologien. Hjärtat och lungorna hava till ända
mål att uppehålla människans liv, men de arbeta på olika sätt 
och är o ej anordnade efter samma princip. 

Simlie man vilja göra gällande att inom elen övriga stats
förvaltningen den omständigheten, att två verk lyda under 
samma departement vore skäl för deras sammanslagning, då 
borde ju exempelvis generalposlstyrelsen, telegrafstyrelsen, ja 
varför icke järnvägsstyrelsen sammanföras till ett. De lyda 
under Kommunikationsdepartementet, de hava alla samfärd
seln till ändamål. Orden enhet och planmässighet skulle nog 
m ed en ringa grad av formuleringsskicklighet kunna anhopas 
i ett betänkande, som förordade saken. 

Men häråt skulle icke en människa vi lja ägna en tanke. 
Tvärtom nya fristående ämbetsverk växa å den civila förvalt
ningens område upp som svampar ur jorden. 

I Tyskland är även, som bekant, sjö- och lantförsvarsde
partcmenten numera sammanslagna till ett, "das Reichwehr
mini sterium". Frågan var uppe om även förvaltningarnes 
sammanförande. Detta avböjdes emellertid med kraft av elen 
civi la .försvarsministern, socialdemokraten Noske, som bland 
annat anförde följande, av intresse även för oss svenskar. 
"Då trots de många beröringspunkter, som otvivelaktigt i för
valtningsfrågor äro för handen mellan arme och marin, dc 
båda försvarsgrenarue likväl arbeta efter delvis helt olika 
grunder, så är orsaken härtill att finna i olikheten i de båda 
oro·anisationcrnas verksamhetsområden. För att blott fram-o 
häva en huvudpunkt vill jag hänvisa till de särförhållanden 
ombord å fartyg, som armen ej känner, men efter vilka mari
nens förvaltning väsentligen bör anpassas. Denna omständig
het har en gång i tiden lett till att av lämplighetsskäl mari
nens förvaltning blev skild från armens. Ett sammanförande 
igen skulle endast beteckna ett steg tillbaka , ett återfallande 
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i tidigare ohållbara förhållanden." "Skulle man sammanför a 
organisationerna, så skulle de frågor, som speciellt beröra den 
ena eller andra försvarsgrenen, fördröjas. "Om sålunda sak
liga sl<äl tala mot en sammansla8ning, så vinnes därav iclu' 
heller någon ekonomisk fördel." 

Så talar den gemensamme försvarsministern i Tyskland . 
Sammanslagningen, som förut försökts och som av honom 
tbctecknats som "tidi gare ohållbara förhållanden" kom ej h el
ler till s tån d. 

Sammanslagningen av försvarsdepartementen anses tydli
gen i Tyskland ej såsom skäl för en sammanslagning av för
valtningarna. 

Liknande utlåtanden finnas även från andra ledande 
män, men måste på grund av elen knappa ticlen nu förbigås . 

I Sverige fanns 1809- 1840 en gemensam statssekreterare 
för krigsärend ena, ula n att dock JuigskoUegiet och förva Il
ningen av sjöärendena voro sammanslagna. 

:Förvaltnin- Sakl.;.unniga göra sig åtskillig möda att inledningsvis leda 
g.an

1
18 civi

1
1a i bevis, att Marin- och Armeförvaltnin~<arne äro civila c)· 

<ll11 etsver ' · ~ ' · militära ämbetsverk, ithy att för deras verksamhet gälla icke 
några militära i kommandoväg givna föreskrifter utan alle
nast sådana förordningar, reglementen m. m., som meddelats 
av Kungl. Maj: t och riksdagen eller av Kungl. Maj: t i stats
rådet. Med den bevisföringen skulle också stationsbefälha
varc, kommendanter och varvschefer kunna göras lill civila 
tjänstemän, ty deras verksamhet regleras för visso till sina 
grundlinjer av förordningar utgivna av Kungl. Maj :t i stats
rådet. 

Om nu nödvändigtvis en skillnad skall uppdragas mellan 
civilt och mililärt ämbetsverk - något som enligt min upp
fattning är tämligen betydelselöst och onödigt - så bör den 
väl hava sin grund uti ändamålet för, syftet med dess tillkomst 
och tillvaro. 

Och detta är vad Marin- och Armeförvaltningarne angår 
rent n11lilärt: våldet, l{riget till lands ocl1 sjöss. • 
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Landet håller en t:olta för atl vara väpnat till sjöss, äga 
nytand e stridsmedel och en marinförvaltning för att kunna 

b 
()'oa och unelerhålla denna flotta, dess baser och fasta skydd, 

Yoo d · förse fartygen med vapen, framdrivningsmedel och utre mng, 
dess besättningar med beklädnad, mat, hälso- och sjukvård. 

Detta är kärnpunl<ten. Alla andra anordningar hava be
rättigande endast i den mån dc äro betingade av eller tjäna 
huvudsyftet. För ändamålet beviljar nationen medel. Att 
de bliva väl anvä~cla, d. Y. s. all man för dessa får elen bästa 
möjliga krigsmaskinen, dc mesla och bästa möjliga strids
medlen, därföre kunna endast dc mili lära och civilmilitära 
fackmännen svara. 

Att medlen vederbörligen bokföras, budgetmässigt redo-
visas, författningsenligt äskas och atl användningen strängt 
och skarpt kontrolleras är nödvändigt. Den mycket stora be
tydelsen härav är jag den först a att erkänna. Men detta är 
icke det centrala. Medlen beviljas icke för aU bokföras och 

kontrolleras. 
Med flil har jag emellertid velat fäsla uppmärksannheten 

på denna punkt. sakkunnigas uttalanden i denna verkar 
nämligen närmast som en lysprojektil, i vars sken man ser 
den hela tankeriktning och underström, utan vars tillvaro 
'betänl<anclel nog ej fått den utformning, det erhållit. 

Nu har emellertid de sakkunnige konsekvent följande den 
ovan antydda tankegången skrielit Lill verket, till realiserandct 
av sitl på förhand uppställda mål. På sid. 37 säges mera i 
förbi gående "I första hand kunde ju den tanken upplagas till 
bedömande, hm:uvida icke de nuvarande ämbetsverken kunde 
bestå vid varandras sida", dock sägs det "Det är uppenbart 
att, om så skulle ske, elen närmare samverl<..an uneler fredstid, 
varom föTu t omförmälts, skulle helt utebli ya". "Om arme
och marinförvaltningarnc skulle fortfarande fungera konune 
samma dualism i fråga om mobiliserings- och anslagsfrågor 
samt likartad e ärenclcns behandling alt alltjämt bibehållas, 
som den nuvarande. Härigenom skulle otvivelaktigt en stor 
del av vad man velat vinna genom försvarsdepartementens 
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sammanslagning gå förlorat". Så konuner enheten och enhet
ligheten och sist ·slutsatsen "Tanken på bibehållandet av den
samma (den nuvarande organisationen) synes fördenskull 
böra lämnas helt åsido". 

Nu vill jag emellertid, som flerårig chef för Marinförvalt
ningen, inför denna åhörarluets förklara att, enligt min upp
fattning, det samarbete med Armeförvaltningen, som varit 
erforderligt, aldrig förvägrats eller mött något hinder samt aU 
talet om den hindrande dualismen i mobilise:rings- och an
slagsfrågor är grundlöst. Vi mobiliserade hela marinen l 914, 
men icke på en enda punkt uppstod några friktioner med 
Armeförvaltning.en. Men tanken på bibehållandel av ett äm
betsverk, som för sig har seklers tradition och som under 
även ytterligt påfrestande omständigheter fyllt sin uppgift 
"'hör lämnas helt åsido". 

Men låtom oss nu närmare se huru slutresultatet, den 
centrala försvarsförvaltningen, ter sig och huru den blivit 
uppbygd. 

Detta borde måhända föregås av en redogörelse för d e 
båda förvaltningarnes nuvarande organisation och struktur, 
men då jag tager för givet att denna i sina huvuddrag är de 
närvarande bekant, torde den för tids besparande här kunna 
förbigås. 

Tillvägagångssättet är präglat av en klassisk enkelhet i 
utförandet. Armeförvaltningen lämnas i sina huvuddrag orutb
had. Dess nuvarande departement benämnas i det nya ämbets
verket "avdelningar" och Marinförvaltningens nuvarande "av
delningar" bliva "byråer". Marinförvaltning~n däremot am
puteras, på så sätt att dess intendent-, sanitets-, fortifika
tions- och civilavdelningar och amiralitetsråd frånskilj as och 
i n ordnas i motsvarande organisationer i Armeförvaltningen. 
Av den kval'blivna torson göres sedan dessa lemmm· avlägs
nats en Marinavdelning, som blir ett led, det sista, i Kungl. 
Försvarsförvaltningen. 

Huru äro dessa åtgärder motiverade? Huru komma- de 
att verka? Det är måhända värt en undersökning, var ot:h ·en 
för sig. Vi börja med intendenturavdelningen. 
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Denna skulle enligt försia rret inflyttas i Försvarsdeparte- Intendentur· 
"' . . b o, a vdelnmgen, 

· m entets försvarsförvaltning, som en "manmntendentur yra . 
Det göres gällande (se betänkandets sid. 7) att "den stora 

personal, som tages i anspråk för försvarsväsendet har berät
tigade krav på, att de ärenden, som beröra deras avlöning, 
förplägnad, beklädnad m. m. handhavas och bedömas efter 
enhetliga principer, så att icke den ena kategorien kan anse 
sig mindre gynnad i förhållande till den andra". Detta skulle 
ock ske genom att likartade ärenden behand las av samma 
myndigh et. Jag vågar bestrida detta kravs berättigande, så 
ock dess tillvaro. De berättigade kraven äro att personalen 
blir ändamålsenligt beklädd, tillräckligt och hälsosamt bespi
sad samt icke undanhålles densamma enligt stat tillerkänd 
avlöning, på grund av vilken den tagit anställning. 

En dragon i sin sadel hyser intet agg i sitt hjärta, om han 
icke är klädd efter samma principer som en eldare vid flottan. 
En märsgast, som äntrar upp att reva märssegel, närer ingen 
avund till infanteristen med anledning av hans vapenrock, 
benlindor och skidor. Beklädnaden av flottans och härens 
personal har knappast något annat gemensamt än att den 
skall ge individen nödvändigt skydd. Vid dess fastställande 
måste ju hänsyn till helt olika förhållanden vara bestäm

mande. 
Den måste anpassas efter och lämpas för den tjänst, som 

dess bärare har att utföra. Vad som är nödvändigt och lämp
ligt för en ryttare, som till häst sommar och vinter skall taga 
sig fram i terrängen, gå i bivuak etc., passar ej för eldaren, 
som sköter sin panna i 40 °-50 ° Celsius plus sjögång, eller 
lämpar kol i sin mörka box. Till infanteristens marschför
måga, hans uppträdande i skyttegravskriget etc. måste tagas 
hänsyn vid bestämmandet av hans utrustning och beklädnad. 
Tyngd en av soldatens packning är en sak av vikt för armen. 
Så ock unHormens färg. Med allt detta behöver man vid 
flottan icke räkna, men väl med andra faktorer. Lämplig
heten för tjänsten till sjöss i olika klimat är där den levande 
principen. Matrosen har hela sin beklädnad, sin säck, med 
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sig i fred som krig. Allt är olika. Följden är också den, all 
beklädnaden är olika till snitt, form, färg, materiel och sam 
mansättning. Huru skall nu detta ordnas efter enhetliga prin 
ciper? 

Vad angår förp lägnaden, provianteringen må framhålla s, 
att även där äro olikheterna högst betydande. Flottans fartyg 
föra med sig .besättningarnes proviant för längre tid i härför 
särskilt anordnade proviantrum. För matens beredande er
forderliga anstalter finnas i 1fartygen inbyggda. Den utom
ordentligt viktiga, och i den mån j ag mäktar döma, svåra 
organisation, som kräves för att förpläga tågande truppmas
sor, att tillse det deras förnödenheter finnas tillgängliga i till
r äcklig myckenhet, å rätt tid och å rätt plats är för oss obe
hövlig och för oss alldeles främmande . 

I övrigt måste ju å beskaHenbeten av varorna, de som 
skola utspisas på land och till sjöss, ställas skilda fordringar. 
En flotta skall vara så provianterad att den kan hålla sjön 
längre eller kortare tid . Spisanordningarna bliva också olika. 

På sjön måste d e rättas efter sjölivets krav. Man tänke 
blott på u-båtshesättningarncs speciella kosthåll. 

Dessa exempel skulle ju mångfaldigas. Det gemensamma 

är, att krigsfolk till lands som sjöss behöva båda mat. 

Nu till ett annat, åtminstone för marinen utomordentligt 
viktigt område, där sakkunnige med oöm hand vill kullkasta 
det bestående. Detta är förråden och förrådsverksamheten . 
Till intendentavdelningen - å dess marinintendenturbyrå -
böra, säga de, hänföras även frågor angående anskatrning av 
kol, smörjoljor och brännoljor för marinens behov, förnöden
heter, som hänföras till den flytande materielens "s. k. mate
rielutredning", för varvsdriften behövliga och i stora kvanti
teter konsumerade förbrukningsartiklar ävensom angående 
förrådsverksamheten å varven. 

Vilka krav på enhet, enhetlighet och planmässighet kun
na framkonstrueras för dessa ärend ens slitande ur sitt nu
varande naturliga, organiska och nödvändiga sammanhang 
med Marinförvaltningen? Vad avses med förråden i fri't"ga '? 
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Den utredning, som medföres å fartygen, och som till sin 
storlek är bestämd genom särskilda utredningsreglementen, 
har till ändamål att förse fartygen med artiklar, icke blott för 
deras framdrivning utan även för all materielens - maski-. 
ner ier nas, skrovets, artilleriets, torpedernas, minornas, de oli
ka inventariernas- behöriga vård och underhåll. Ett sådant 
utredningsreglementes ubfärdande kräver ett intimt samarbete 
m ellan alla de avdelningar i Marinförvaltningen, som äro 
målsmän för de olika detalj crna, m ed hänsyn tagen till de 
olika fartygens beskaffenhet, förrådsutrymme o. s. v. 

Alla de artiklar, som ingå i utredningsreglementet, äro, 
förutom en mångfald andra, nödvändiga för varvsdriften och 
för bestämmandet av vad som härför behöver hållas i förråd 
- i materialförrådet ___._ kräves samma intima samarbete mel
lan Marinförvaltningens olika avdelningar, som ovan sagts. 

Anskafl'ning av oljor och kol, livsbetingelserna för en 
rustad sjöstyrka är med därtill hörande befraktning ett svårt 
och ansvarsfullt uppdrag. Huru bekymmersam var ej kol
anskaffningen under mobiliseringen. Vi tvingades t . ex. att 
använda amerikansk,a kol av annan beskafl"enhet än de, vid 
vilka vi förut varit vana. Härför voro särskilda anordningar 
å pannorna erforderliga. Frågorna löstes, men härför var ett 
samarbete mellan marinintendenterna, mariningenjörerna och 
sjöoffice[·arne oavvisligen nödvändigt. 

Äro armens förråd i någon minsta mån avsedda för eller 
organiserade för att driva skeppsbyggeri, und erhålla fartyg 
till sjöss eller reparera sådana. Är det ogrannlaga att säga, 
att armens organ och personal icke äro härtill skickade? J ag 
förklarar öppet, att marinens äro för motsvarande uppgifter 
inom armen fullkomligt odugliga. 

Nu sägs i betänkandet "att sakkunskapen från området 
för antiens intendentur kunde verka befruktande på marinens 
intendentur och omvänt". I betraktande av vad ovan anförts 
vågar j ag hysa den misstanken, att ingendera skall visa sig 
mäktig att spela den anvisade rollen av växelvis pistill och 
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ståndare. Rena steriliteten torde tvärtom vara att vänta och 
såYäl de doftande blommorna som frukterna utebliva. 

Förrådsverksamheten är emellertid för marinen av all
deles vital betydelse. Vår krigshistoria ger oss svidande lär
domar därom. Att icke flottan under Gustaf III uträttad e 
allt vad man av den had e väntat, berodde till stor del på 
brister i detta hänseend e. 

För närvarande föredragas dessa och övriga marinens in
tendenturfrågor inför en chef, som genomgått alla flottans gra
der och av egen erfarenhet vet huru dessa och de rent sjö
militära på alla punkter gripa in i varandra till sjöss och ti ll 
lands och avgöras under samverkan med de personer, som 
representera marinens olika förvaltningsområden - på bättre 
sätt torde erfarenheten och sakkunskapen på skilda områden 
icke kunna samverka. Enligt förslaget skulle ärendena i 
fråga av en byråchef före dragas inför en beslutande chef, 
chefen för intcndentavclelningen, som icke kan förstå dem och 
den nödväneliga kompletterande sakkunskapen måste sökas 
på andra avdelningar företrädesvis marin- och sanitets-. Ty 
icke lärer man väl ändå skrida till avgörande i beklädnads
och förplägnadsfrågor utan marinöverläkarens och i varvs
frågor utan dc i marinavdelningen bcfin tliga chefernas hö
rande. 

Man bryter sönder etl väl arbetande och effektivt verktyg 
och utbyter detla mot ett odugligt - armen till gagn men 
marinen till svårbotlig skada. 

I -enhetens och enhetlighetens missbrukade namn skapas 
kaos. 

sa;1itctsaY- Betraktom nu sanitetsavdelningens öde. Den utbrytes ur 
Llelningen. Marinförvaltningen och in flyttas under namn av "marinläkar

byrån i försvarsförvaltningens sjukvårdsavdclning. Vid frå
gans beredande hava de sakkunnige biträtts av en högre lä
kare från armen och en från marinen, varvid den förre till 
styrkt -och den senare bestämt avstyrkt åtgärden, anseen?c, 
rimligt nog, att förslaget borde bedömas med hänsyn till dels 

-431-

eventuellt förefintliga brister i den nuvarande organisationen 
och klart och bestämt formulerade fördelar av den ifråga
satta nya. Han anser sig kunna utan tvekan påstå, att ma
rinläl{arorganisationen i sin nuvarande form, som intimt sam
manhänger med sanitetsavdelningen, är för våra svenska för
hållanden synnerligen passande, i följ d varav någon ändring 
däri icke vore påkallad. Beträffande de fördelar, som skulle 
tänkas u ppstå genom reformen, kommer han till ett negativt 

resultat. 
De sakkunniga underkänna emellertid fullständigt ett så

dant sätt att gå till verket vid undersökningen. "Dc sakkun
nigas uppdrag" säga dc "avser icke en omorganisation av sa
nitetsväsendet som sådan! utan allenast en utredning om det 
lämpligaste sättet för hälso- och sj nk vårdsärendenas behand
ling i centralförvaltningen under det numera gemen1samma 
försvars departementet". De sakkunniges uppdrag är ej av 
sjukvårdsteknisk utan f\V rent administrativ art. Vad marin
läkaren anfört "ligger alltså utanför den fråga, de sakkunnige 
hava sig förelagd och salmar i delta sammanhang betydelse". 
Detta yttrande från de sa kkunnigas sida är till den grad ka
raktäris-erande för hela tankegången i hela betänkandet, att 
det bort sättas som måi.to å dess första sida. Om det blir till 
godo eller ondo kommer dem ej vid. Sammanslagningen skall 
komma till stånd "per fas et nefas". 

Kan det tekniska och det administrativa alldeles åtskiljas 
och behandlas var för sig? Jag har troll och tror fortfarande 
att ett av administrationens ändamål ju ·borde vara att skapa 
former, under vilka det tekniska på bästa möjliga sätt bringas 
till verksamhet. 

Marinförvaltningens alla avdelningar, i synnerhet inten
dentavdelningen, har behov av dess sanitetsavdelning och den
na av dem. Anordningarna för sjukvården, de sårades trans
port, åstadkommande av skyddade förhandsplatser o. dyl. om
bord äro delvis av rent konstruktiv natur och fallande inom 
ingenjöravdelningens område. Anordningarna för ett fartygs 
ventilering, som i synner het efter det sista Ju·igets erfaren-
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heter kommit att utgöra elt viktigt led vid upprättandet av 

fartygsri tningar, kr ä Ya saniletsavdelningens bistånd; så na

turligtvis beklädnads- och förplägnaclsfrågor. 

Nu bryts det samhand som möjliggjorde det enklast tänk

bara sättet för ett sådant samarbete. Marinöverläkaren har 

hittills föredragit sina ärenden för en amiral dock näslan un

dantagslöst i närvaro av andra ledamöter av Marinförvalt

ningen, som saken berör. .~r detta en så bakvänd anordning ? 

Jag förmenar att så ej är. En erfaren sjöofficer torde nog 

kunna bedöma, vilka hygieniska anordningar livet på sjön 

kräver och som med detta låter sig förena. Han är helt enkelt 

fackman på det praktiskt naval -hygieniska området, därtill 

utbildad genom lång sjötjänst. Några högre medicinska eller 

hygieniska kunskaper än dem marinöverläkaren besitter äro 

icke eDforclerliga. Nu skulle emellertid denne komma att före

draga inför en annan läkare, som saknar elen ovan antydda 

kompletterande erfarenheten i vad sjöväsendet angår. Alltså 

hans kunskaper och eventuella erinringar komma att göra sig 

gällande på elen andres område . Vill det sig väl råka dessa 

vetenskapsmän i tvist på sitt gemensamma område och de 

andra ovan antydda omständigheterna bliva av den beslu

tande obeaktade. Förändringen kommer, häri instämmer jag 

till fullo med sakkunniges expert från marinläkarkåren, icke 

att medföra några fördelar, men stora olägenhe ter. 

Marinförvaltningens fortifikationsavdelning avses att he'lt 

uppgå i Armeförvaltningens fortifikationsclepartement, som 

skulle bliva försvarsdepartementets fortifikationsavdelning. 

Sagda avdelning tillkom på sin tid efter kustartilleriets 

uppsättande och samtliga sjöfästningars införlivande med ma

rinen, såsom en naturlig följd av denna nya organisation . E'n 

ofl'icer av fortifikationen, seelermera chef för detta vapen,' var 

medlem av elen kommitt6, som utarbetade denna organisation 

och föreslog åtgärden . Att elen var välbetänkt och motsvarade 

därmed åsyftat ändamål torde icke av någon vilja beslrida,s. 

Den var också h elt naturlig, då man tager i betraktande att en 
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sjöfästning såsom försvarsanstalt ick e blott beslår av dc rent 

fortifikatoriska anordningarne · utan också av dess bes tyck

n ing, m in- och torp c~lförsvar och belysningsanordningar med 

sina maskinella anläggningar - allt huvudsakligen avsett att ' 

verka mot flytande mål. Detta pekar ju direkt på nödvändig

heten av samarbete m ed :\Iarinförvaltningcns övriga militära 

avdelningar och dess ingenjöravdelning. 

Detta samm,bete skall upphöra och avdelningen försvinna 

från :\Iarinförvaltningen. :\Ien icke nog härmed. Vid avdel

ningens uppgåend e i nuvarande Armeförvaltningens fortifika

tionsdepartement skall även en bit av Marinförvaltningens in

genjöravclelning följa med. Huru stor denna bit skulle göras 

och var den egentligen skulle tagas, tyckes hava berett dc sak

ku nnige visst huvudbry, något som i övrigt är helt förståeligt. 

Det kunde gärna icl>e röra sig om annat än flottans bygg

nader o. dyl. i land. Nu är så, att nybyggnad, vård och under

h åll av flottans hus och byggnader av alla slag, hamnområden, 

tomter, gator, kajer, järnvägar samt gas- och vattenledningar 

å ligga varvscheferna och varven, som därför hava särskilda 

organ, byggnaclsdepartementen, i spelsen för vilka stå sta

tionsingenjörer med speciell fackutbildning. Dessa biträdas 

av verkmästare och förfoga över en utbildad yrkesduglig ar

betarstam. 
Härför erforderliga medel ingå i reservationsanslaget till 

flottans nybyggnad och underhåll. stationsmyndigheterna 

disponera över vissa byggnader, men unelerhållet påvilar som 

OYan sagts varvsmy.ndigheterna. 

Vid det förhållandet att det hela skötes av fullt yrkeskun

nigt folk har icke någon förändring i förhållandena på varv 

och stationer rätt gärna kunnat föreslås, men man har gjort 

sig skadeslös genom att föreslå att en del ärenden skola "cen

h·alt" skötas på annat sätt än nu. Den nya demarkationslin

jen skulle, m ena sakkunnige, i storl sett löpa längs varvs

nnuarne. 
Nu för eslås nämligen alt till "kasernbyrån" inom för

svarsförvaltningens fortifikationsavdelning skall höra ärenden 

rörånde underhåll och Yård av för syarets byggnader, samt 
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uppföran-dc av nya byggnader, docl<: icl<:e å flottans YarY -
något som likväl ej sammanfa:Jler med det i motiveringen an
vända uttrycket stationens och varvets fastigheter. Båda ut

trycken äro emellertid oegentliga. Ur underhållssynpunkt är 
nämligen alltsammans varvels. Det egendomliga är också att 

kaserner finnas inom varven, att varvsförrådshus finnas utom 

dessa och att statio nsförrådshus finnas på varven. Någon 
definitiv gräns kan således ej dragas, utan de olika byggna

derna, som "centralt" skötas av fortifikationsdepartementct, 
få plockas ut en och en från såväl varvs- som stationsom

rådena. 
Och motivcl? J o armen har också kaserner och bostads

hus och förrådshus. 
Kan man med fog påslå att kustartilleriels kasernfrågor, 

som nu föredraga s å forlifil<:alionsavdelningen i Marinförvalt

ningen, bliva bättre handlag<la än sjömanskårens. Har åt
gärden inga fö rd elar kunn a däremot bestämda olägenheter 
uppvisas. Det intima samarbet et som inom Marinförvaltnin
gen råder m ed intenden tavdelningen i hithörande frågor kom
m er att upph öra. Varvscheferna komma att, vad beträtiar 
byggnader, lyda und er ol ika myndigheter: d en föres lagna ma

rinavdelningen och den nya forlifikation savdelningen, vilket 
n ödvändiggör ett utbrytande ur anslaget till flottans nybygg

nad och underhåll av ett belopp, avsett för de byggnader, som 
skola centralt lyda uneler den senare avdelningen. Elt sådant 
utbrytande är i h ögsta mållo opraktiskt. Erfarenhelen visar 
nämligen, alt det erbjuder stora förde lar all kunna jämka 
användningen av <letla anslag mell an grupper av byggnader 
ja m.ellan byggnader och far lyg, allt efter som behovet 

kräver. 
Om nu trots alll fortifikationsavdelningens i :;\Iarinför

vallningcn sammanslående med fortifikationsd epartementet 
hort genomdrivas, varför hade icke Marinförvallningens in
gcnjöravdclning kunnat lämnas oberörd härav varigenom. den 

oreda, som sältes i ulsil<:L genom att så ej skett, blivit be

sparad? Man skall icke säga, all ett bätlre samarbe te med 
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Armeförvaltningen än den nuvar ande organisationen kan er

bjuda, är nödvändig. Den är fullt säkerställd därigenom, att 

ch efen för befästningsbyrån i fortifikationsdepartementet är 
ch ef för Marinförvaltningens fortifika tionsavdelning samt där

j ämte därigenom, att i Marinförvaltningens nuvarande in
struktion är stadgat (§ 16) att samråd skall äga rum med 

chefen för fortifikationen i fr ågor, som röra äskande av an
slag till ny eller till viktigare förändring av befin tli g kustfäst
ning, så ock i övriga frågor, som röra planläggning av ny eller 

viktigare förändring ell er nedläggning av befintlig kustfäst

ning. Skall ärendet unel erställas Kungl. Maj :t och ch efen för 
fortifika tionen ä r m ed Marinförvallningen av olika åsikt, sk all 
denna sk iljaktighel anmälas. 

Förslaget om fortifikationsavdelningens överförande är 
opåkallat och onyttigt. 

.. 
Det framhålles å fl era skilda ställen i betänkandet, a tL i Budgeten. 

den uppställning, som på sisla tiden givits åt rikss taten be-
t·räfl'ande sjöförsvaret, vore a ll finna talande skäl för sam
mansl agningen . Den vore nu vad angår rubriker, benämnin-
gar och anslagens förd elning bringad i så nära överensstäm-

melse som möjligt med lantförsvarcts. Det salmar icke silt 
intresse att ägna frågan en korl lillbaka'blick. H.iksdagcn hade 
för n ågr a å r sedan begärt en u tredning för att åvägabringa 

en klarare uppställning .av dåvarande 4 :de huvudtitelns bud-
get. Denna gjordes. Hörande 5 :te huvudt iteln hade riksda-

gen ick e uttryckt något önskemål. Emellertid igångsattes, 
seelan ny uppställning av lanHör svar ets budget a ntagits, Ma

r införvaltningen oåtspord och u lan dess vetskap, en dylik 
utredning angående även sj öförsvar ets huvudtitel. 

Ett förslag uppgjordes. Detta remitterades dock till Ma
rinförvaltningcn. Slutm:clen i Marinförvaltningens ullå lande 
tillåter jag mig cit era. "Mar.införvaltningcn får, med under

strykande av alt vid ärendets behandling i ämbetsverket och 
det därvid h ållna samrådet med andra myndigheter (chefen 
för m a rinstaben, ch efen för kusta rtilleriet och båda varvsche-



- 43G-

ferna) icke någon som llelst meningsskiljaktighet förekom

mit, såsom sitt slutomdöme om dc för eli ggande förslagen ut

tala, att dc i marinens Yilala delar, nämligen anslagen till 

flottans och kustartilleriets nybyggnad och unelerhåll samt 

till flot tans och kustartilleriets krigsberedsl<ap och ÖYntingar 

skulle lända lill obollig skada, aU dc i andra och ganska be

lydand e delar väl kunna ulan direkt skada genomföras, men 

ej heller leda lill någon nylta, samt alt i dc öuiga delarne 

något behov av dc åsyftade förändringarne ej föreligger". 

Härpå omarbetades förslaget och det Jad es till grund för den 

nuvarande budgetsuppställ n ingen. 

Först göres marinens hudget trots molstånd från denna 

så lika som möjligt armens. När detta gjorts, tar man lik

heten till utgångspunkt och anser den vara ett skäl för, utgöra 

ett krav på förvaltningarnes sammanslagning. Orsak och ver

kan äro här sammanblandade på ett sinnrikt sätt. 

Om man för denna tankegång utom statsförvaltningen -

till vilka r·es ultat skulle man då ej kunna komma. ,;\långa 

banker och penninginstitut hava sina budgeter uppställda på 

lil<Ja sält, utan att delta tages till skäl för en fusion. 

Nu slår det åtminstone rätt klart varför man på Yissa h åll 

så hårt drev på ändrad uppställning av flottans budget. "Man 

merkt die Absicht und man wird verstimmt". 

Ur statsfinansiell synpunkt har den budgetuppställning, 

som dc sakkunniga föreslå för försvarsd epartementet efter för

' 'altningm·nes sammanslagning, en bestämd olägenhet. I den

na sammanslås, överallt där så är möjligt, sjö- och laniför

svarets anslag. Emellertid grundade sig, som vi minnas, 191-! 

års besl,ut i försvarsfrågorna på bland annat, att en viss andel, 

en v.iss procent av försvarsutgifterna i sin h elhet skulle be

löpa Slg på hären och flottan. Storl el<en av dessa andelar 

diskuterades grundligt på sin lid ,a_y d e s. k. försvarsbered

ningarnc. Frågan torde också vara av grundläggande bety

delse för dea nu sittande försvarsreYisionen, liksom den icke 

lämnats obeaktad av Marinberedningen vid dess ml aYslntad 

arbete. 
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HädanefleT skull e det bliYa nästan omöjligt, att i räken

skaperna för riksstalen utlä sa kos tnad erna för marinen för sig 

och hären för sig. 
Ochdella är .in en nödvändighel för att en viss proportion 

mellan utgifterna för båda skall kunna uppehållas. 

Många år torde icke behöva förflyta förrän statsrevisorer 

och riksdag kräva elt särskiljande av anslagen och då faller 

j u förutsättningen för den gemensamma meclelsredogörelsen. 

En bes11aring av omkring 65,000 kronor sättes av de sak

kunniga i utsikt vid försvarsförvaltningens genomförande. 

Summan, alltför liten att utgöra något bärande motiv härför, 

kan emellertid, som reservanten även kamhåller, lika väl 

besparas m ed den nuvarande organisationen, om man vill 

skrida till däremot svarande inskränkningar. Härför är sam

manslagningen ingalunda en betingelse. 

I vilket förhållande till de centrala myndigheterna komma Lokalmyn

de lokala enligt det nya förslaget ? Huru blir det i detta hän- digheterna. 

seende ställt för varvschefer, slationsbefälhavare, kommen-

danter och kustartilleri et s regementschefer? Nu lyda de 

samtliga i förvaltning.:>hänseende, ekonomiskt och tekniskt, 

u nder en enda myndighet: Marinförvallningen. I framtiden 

skulle de få icke en, men många h errar. Tag t. ex. varvs-

cheferna. En sådan skulle vara underordnad och redo skyldig 

icke blott den nya marinavdelningen utan även intendent

avdelningen, beträffande bl. a. förrådsverksamheten och sjö-

tirans porlmaterielen, f or ii fikalionsavd elningen beträffande 

vissa husbyggnader, sjukvårdsavdelningen rörande hygieniska 

förhållanden på varv och fartyg samt slutligen kameralavdel-

ningen. Alltså fem_herrar , som kanske alla v_ilja inspektera. 

lnspeklionsrältighel tillerkänner förslaget till instruktion för 

den nya försvarsförvaltningen (§ 31 mom. 2) icke blott dess 

avdelningschefer utan även byråcheferna. Liksom Hamlet 

kunna varvschefer och stationsbefälhavare verkligen anse sig 

bliva "infamt väl påpassact"e". 

Analogt är förhållandet med de öv,riga nyss nämnda lo

kala myndigh eterna. \'ar och en m åste yäl medge att delta 
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icke blir en övergång till något bättre. För lokalmyndighe
terna kommer det att kännas olidligt - och vilket m ångskri
veri kon11ncr ej därav att alstras. Konuna sedan de olika 
centrala myndigheterna att utfärda mot varandra stridande 
föreskrifter, då är den orga niserad e oredan et_ahlerad. Sanno . 
likheten härav ä r för visso ej utesluten. 

Men se på den centrala för svarsförvaltningen själv. Den 
blir blott till namnet ett ämbetsverl(, m en i själva verket -sex. 
Avdelningarna äro nämligen, i avsaknad av en gemensam 
chef och även lokall skilda, m ed varandra allt för lätt hop
fogad e för att verkligen kunna betraktas såsom en enhet. 

Frånvaron av en gemensam chef i Armeförvaltningen har 
många gånger påpekats såsom en brist. Om de tta är förhål
landet, därom vågar jag icke uttala mig. Man har emeller ti d 
icke velat eller kunnalavhjälpa denna brist. Klart ä r att med 
sammanslagningen svårigh eten h ärför ökats. sakkunniga 
hava också avstå tl från tanken på en sådan chef. På grund 
härav blir det med den nya organisa tionen omöjligt a tt under 
vissa omständigheter komma till ett beslut. Det föruts-ättes, 
som ju nödvändigt är, att ärendena skola komma att avgöras 
vid sammantr~ide mellan två eller fl era avdelningar. Avdel
ningscheferna äro ensamt beslutande. Kunna dessa em eller
tid icke enas, blir intet beslut av utan saken hänskjutes till 
Kungl. Maj :t s prövning. Till vilka konsekvenser kan icke 
delta leda ? Huru överhopad k a n icke Kungl. Maj :t bliva ? 
Och huru skall en civil försvarsminister kunna slita en t ek
nisk tvist m ellan två avdelningar. Lokalmyndighcter, varvs
chefer och stationsbefälhavare kunna få vänta länge på svar 
på gjorda framställningar i avvaktan på alt en uppkommen 
tvist härom mellan försva rsförvaltningens avdelningar slites 
av Kungl. Maj: t. 

Frågor om statsregleringar skola alltid behandlas av 2 
ell er fl era avdclninga.r, varav kameralavdelningen alltid ut
gör en. 

Vid det förhållande alt kameralavd elnin gen sålunda all
tid skall deltaga i 1rågor om anslagsäskanden, har åt dess 
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chef inrymts en maktbefogenhet vida större än dc övrigas i 
sagda fr ågor. Han kan r eserver a sig mot varj e äska nde fr ån 
de övriga avdelningarnas sida, om han så skulle finna för gott. 

I själva verket åstadkommes .härigenom ett slags ciu'ill 
fö rmynderskap över dc övriga militära och civilmilitära av
dclningarne. 

Detta framgår ännu tydligare av det stadgandel att han 
bestämm er om avdelnings deltagande i elt ärendes behand
ling, då de avdelningsch efer, som därav beröras äro av olika 
mening. Alltså om chefen för marinavdelningen anser att 
han i ett ärende på intendent avdelningen hör deltaga, men 
denna chef därtill 'Jiek ar, blir elen civi le chefen domare -
oavsett ålder. Inför honom skola de an för a sina bekymmer. 
Han blir så att säga en j uridisk-administrativ biktfader. 

Bestämmelsen, alt han städse skall vara ordförand e i 
ämbetsverk ets plenmn är också ett uttryck för strävan efter 
civil hegemoni. 

El t h elgj utet ·ämbetsverk k an emellertid den nuvarande 
Marinförva llningen med fullt skäl kunna göra anspråk p å att 
vara och anses. En chef leder det med beslutande myndighet 
och dc olika avdelningarna, med motsvarighet i de lokala för
valtningarna, äro väl skickade alt fullgöra det samarbete, som 
den m å ngskiftande maritima förva ltningen kräver . 

Som slutresultat av omstöpningen l<ammer alt stå att den slutresultat. 
utan någon som helst nytta för arm en gör dess förvaltning 
tyngre och ge r det civila elem entet alltför dominerande s tä ll-
ning, a tt den tillfogar marinen svår, ja obotlig skada, i det 
att den desorganiserar ej blott dess cen trala utan ä ven dess 
lokala organ. 

Men vad som är lil<.a betä nkligt är, att det sättes i tJtsikt 
att, när detta en gång väl är genomfört, komnia ytterligare re
former att skärskådas och genomföras, såsom t. ex. läkare
kårernas och intendenturkårernas sammanslagning, omgestalt
ning av stationerna, förrådsverksamh etens omändring efter 
armens mönster o. s. v. Ont föder städse nylt ont. 
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Vi kunna nu se gången av den process, genom vilken ma
rinens självständighet steg för steg utplånats och kommer att 
utplånas. Först avskiklcs lydländerna så att säga. Lotssty
relsen, naviga tionsskolorna, nautisk-meteorologiska byrån . 
Härigenom avhöggos dc Jänkar, som förenade örlogsflottan 
med handelsflottan. Sedan sammans1ogos försyarsdeparte
mentcn. Nu är turen Jwmmen till Marinförvaltningens upp
gående i Armeförvaltningcn, sedan komma de ytterligare be
bådade föränclringarne och till sist blir nog frågan om marin
stabens uppgående i generalstaben aktuell. Frågan lär ju 
redan dryftas på vissa håll. J a, och seelan är saken klar. 
Armen blir flottans "mandataire" för att begagna ett uttryck 
från den stora fredsuppgörelsen. 

Och ,detta sker i vårt havomflutna Sverige, i etl land vars 
tillvaro som fri stat i så hög grad beror på, att den iiger en 
livskraftig marin, i tider, då skedda omvälvningar i Europa 
ännu mera frarnhäva marinens betydelse. 

Hären och flottan behöva varandra. Den ena kan för 
visso icke utan den andres bistånd lösa sin uppgift. Sam
arhete kräves od1 skall, det är min fulla övertygelse, lika litet 
saknas i kommande tider som nu. Men härför fordras att 
båda få sj:älvstäncligt växa sig starka och behålla sina egna 
organ för sina särskilda behov. Undertryckes den ena hälf
ten, förlamas elen andra i sin verksamhet. 

Att förslaget i fråga väckt synnerligen bittra känslor inom 
marinen är förklarligt och få~ängt vore att inom denna krets 
söka fördölj a det. 

Det psykologiska har sin stora betydelse även i organisa
tionsfrågor. Vår flotta var dock en gång en stormaktsflotta 
och det stolta amiralitetskollegiet, ur vilket Marinförvaltnin
gen framgått har seklers tradition. 

De tjänster marinen gjort landet även under senaste tider 
borde kunna tillförsäkra den en hänsynsfullare behandling. 

Med bekymmer och under självransakan fråga sig mari
nens 'män, vilken underhar makt, som drager nationens hjärta 
från det vapen som utgör dess bästa värn Kan det Yara 
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bristande pliktuppfyllelse från deras sida? Härpå syarar dock 

det goda samvetet ett bestämt "Nej" . 
Förslaget om Marinförvaltningens sönderstyckande och 

delarnas utskiftning är enligt 1nångas mening ett sorts Ver
saillesfördrag, som inom silt område kommer att alstra sam
ma känslostämningar och möta samma svårigheter i sin till
lämpning som detta. Blir det till verklighet konuner kraYet 
på en revision icke att tystna så länge det finnes ansYarskän

nantde män i Sveriges marin. 
Måtte förslaget aldrig fönerkligas - delta är alt hoppas 

för landets och försvarels skull. 
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Disciplinen och dess upprätthållande. 
Insänt med anledning av kapten D. Landquists 

llppsat s i 6:e häftet. 

I 6:e häftet av Tidskriften har kapten D. Lundquist be
handlat frågan mn åtgärder för viclmakthållanclet av en god 
disciplin. Disciplinen är krigsmaktens grundsten, är den 
ojämfölligt viktigaste Wruts,ättningen för framgång i krig. 

Det ~ir av vikt att intresset för detta ytterligt betydelsefulla, 
men samheligt också ömtåliga, ämne omsider även på vårt 
språk tar sig uttryck i diskussion, och från denna synpunkt 
sett är kapten L :s inl,ägg välkommet. Men en del a'V hans 

uttalanden, liksom också den allmänna tendensen i hans ar
tikel, synas vara av den natur, att dc icke lämpligen böra stå 
oemotsagda. 

Men till saken! - Kapten L. börjar med att söka grun-

derna för en god disciplin. Han återgiver följande: 
Pliktkänsla, 
Hälsa, 
Tillfl·edss tällelse, 
Förtroende. 

Det torde vara av vikt, särskilt i vår tid, att yllerl igare 
lvå betydelsefulla fundament icke bliva glömda, utan i detta 
sammanhang erhålla sitt vederbörliga beaktande. De 'heta 
vana och fruktan. 

Genom vanan vid ovillkorlig lydnadsplikt, innött uneler 
en lillräcldigt lång tjänstetid, skall det hava gålt krigsman-
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n en in i blodet, att han skall underkasta sig förmannens vilja 
i vått S<Om torrt. Några tankar till opposition skall icke kunna 

uppdyka i hans huvud. Den engelska Captain Fuller säger 

0111 vanedisciplinen: "En gång försvagas och försvinner discip

linen , som den gör mot del sisla skedet av eldstriden, och 
m assinstinkterna tar soldaten i sitt grepp. Då skall denne, 
om övningen har alstrat erforderliga andliga reflexer, över
Jämna sig till ledarens vilja." Hur osympatiskt det än må 

låta, så m~åste krigsmannens disciplin, om den skall kunna 
uthärda elt modernt krigs ohyggligheter, i viss mån vara en 
automats. Från denna synpunkt sett framstår vikten av att 
tjänsteticlen i fred erhåller en tillräcklig längeL Det gäller 
icke, som mången säger sig tro, enaast att inlära en del hand
gr epp och föreskrifter, det gäller också, som Moltke uttryckte 
sig "att få disciplinen att gå karlarna in i kött och blod". 

Och det tar tid. 
Dsciplinen måste också - ehuru även detta klingar 

osympatiskt - vara baserad på fru/dan, fruktan för de Olbön
hörligt slränga straff, som brott mot krigslydnaden måste draga 
m ed sig. Men det får icke baw vara fruktan, fruklan får icke 
ens vara huvudsaken; den som lägger huvudvikt på förtro
endet och tillgivenheten bygger på en långt säkrare grund. 

Kaplen L. går därefter in på att söka analysera och värde
sätta några främmande mar.iners disciplinära system, för att 
med della studium som 1grunclval sedan övergå till att for
mulera det positiva program, som han anser erforderligt för 
vårt eget vidkommande. Men det måste sägas, att de förbe
redande studiernas ytlighet och mångenstädes förblulianclc 

slutledningsmetoder icke äro ägnade att stärka förtroendet för 

det förslag, uli vilket uppsatsen utmynnar. 
Kapten L. börjar med den tyska flottan och söker skälen 

till de stora myterier, vilka avslöto världskriget, och som 
definitivt bragte Tyskland på knä. Han anför efter ol,ika 
författare ett flertal orsaker; stamofficerarnes ersältand e med 
reservofficerare, tjänstens en~ormighet, "dc ~oavhängigas" pro
paganda, otillräckliga befordringsmöjligheter, d c s tora farty-
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gens myckna stillaliggande o. s. v. Det är frestande att ut
fylla raden med några fler, anförda av olika tyska författare, 
och som för -oss icke äro utan sitt speciella intresse: 

Förhandsfolkets förläggning till messar, i stället för å 
trossbotten. Under de sista fredsåren förflyttades under
ofl'icerarna från trossbotten och förlades i messar. Amiral 
Behncke säger härom: "Så mycket som detta än bidrog till 
f11ämjandet av underofl'icerarnes välbefinnande och deras hö
jande verkade dock denna skilsmässa till rummet att de icke 
kände sina karlar så väl och ,icke kunde påverka dem". -,----
Åtgärden var ett led i en utveckling, som hos oss finner sin 
motsvarighet i inrättandet av "korpralsmessar" och under
ofl'icersl{lorpralernas upphöjande till u. o. 3. gr., i stället för, 
som naturligare hade varit, att dela på u. o. k.-graden, flytta 
npp de äldre i u. o. 2.-messen och flytta de yngre ut på tross
botten. Det händer dock nu att befordran till u. o. 3. gr. 
äger rum vid 23 års ålder! 

Den bristande homogeniteten inom befälsblocket, visande 
sig i oenighet och slitningar - förminskande befälskaderns 
kraft och auktoritet - emellan de olika befälskategorierna, 
främst mellan ofl'ieerare och ingenjörer samt m ellan stm.n
och reservofiicerare. 

Bristen på utomlandsresor. Amiral von Trotha, flagg
kapten i Skagerackslaget, säger härom följ ande tänkvärda ord: 

"Det har ej felats varnande röster, att vi strävat för 
mycket efter detta enda mål - stridstjänsten - att i denna 
strävan nå det högsta, -att ej förlora ett ögonblick; vi själva 
riktade in oss på någonting onaturligt, som band oss under 
hela året, som gjorde det omöjligt att ställa uppgifter på far
tygen i Hochsee-flotte, S'Om förde dem ut ur exercistjänsten, 
ut i det obundna sjömanslivet på de fria oceanerna. 

Farvattnen omkring Helgoland och bukten innanför hade 
bliiVit exercisplats. Därifrån har ·ryktet från alla våra ÖiV
ningar utgått, vi hava där också kunnat erhålla ett enhetli-gt 
samarbete mellan manskap och ofl'icerare och en stridslust, 
som vid krigets början stod ÖiVer allt beröm och som ej siVek 

inför -fienden. l\Ien dock fattades på det hela inverkan av det 
fria, öppna havet. Den livande utomlandsluften l{iom aldrig 
den flämtand e till liv:S, den hade i månget bröst bragt en inre 
friskhet, gjort människorna större genom omedelbar berö

ring med iVJärldsfrågorna. 
Utomlandstjänsten är nu en gång flottans "Höga Visa". 

Den bildar mannen, gör anden fri från fäderneslandets trång
het, från dagsfrågor aiV alla slag, som man därhemma måste 
slåpa med sig som en tung ryggs·äck. Sett utifrån så tyckas 
en dessa så obetydliga, så föraktfulla, under det att fädernes
landet såsom enhet 'Växer och målet för alla dess tankar och 
handlingar står enhetligare och renare för en. I omedelbart 
umgänge med 'Vida yärldens livsfrågor, i t:Jeröring med fråm
mande folks arbete och utveckling, rycker f,äderneslandet fram 
på andra vägar med sina krafter, sina strävanden, sitt arbete. 
Man ser att blott fosterländsk enhet kan föra oss framåt, även 
i våra inre frågor. Varje inre splittring inom folket skadar oss 
gent emot yttervärlden och skafTar oss uppenbara nackdelar. 
Detta allt kommer oss att se varje tysks uppgift större, och 
det inverkar så mycket starkare på varje man ombord, som 
han vet, att flaggan, som blåser över hans fartyg, betyder 
hemlandets statshöghet, att fosterlandet med sitt anseende får 
svara för fartyget-s utseende och besättningens hållning, för 
varje mans uppträdande i land; han känner därav att han är 
skyldig att skafTa sitt Tyskland anseende. 

stridstjänsten måste inför denna utomlandstjänst något 
h,äda tillbaka, utan att det behöver vara till nackdel för den
samma, ty den andliga och moraliska kraft, som var och en 
för med sig hem, den väger långt över det som g'ått förlorat 
uti daglig exercis, den kraften genomtränger fartyg och be
sättning med sin livande ande och för även med sig in i hem
landstjänsten en sjövind från den stora världen. 

En marin, som får undvara denna befruktning, blir en 
kustmarin och förtjänar överhuvudtaget ej att kallas marin. 
Det rykte, som förvärvats av våra kryssareskadrar, av Goeben 
och Breslau, våra utomlandskryssares dåd, såsom Emdens 
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och I\arlsruhes, hjältefärderna med Möwc och Seadler, dc 
visa, Gud vare tack, diärpå att vi med vår marin är·o väl hem
mastadela ute i världen, men Hochseeflot-te med dess stränga 
tjänst hade förtjänat att se mer därav, utan att den dtärför 
hehövt uträttat mindre. Ju friare en marin l<an hålla sig från 
kasernerna och från egna hamnar, desto sundare blodomlopp 
kommer elen at! få. Vi h a fått erfara det nu, särskilt i dessa 
krigets efterverkningar." 

Efter denna utflykt, lå tom oss återvända till kapten L. 
Han uppräknar, som sagt, en del skäl till den tyska discipli
nens sammanbrotl, men han glö1111mcr det viktigaste, landets 
oerhörda nöd. Detta skäl är dock så dominerande, att det 
ensamt kan vara lillräckligl att förklara sammanbrottet. Från 
flera håll har det förklarats atl stämningen inom landet 
va r sådan, att det var al l betrakta som en till:fällighet, att 
det just var inom floltan, som er uptionen inträffade. Det 
bir närmast med känsla av motYilja, som man fortsätter förbi 
detta stora skäl, landels n öd, för att där bakom rota efter 
småskäl, som l<Jlmna hava bidragit till katastrofen. Det är 
dock att minnas, att det icke var en, utan många gång.cr 
lmder krigets lopp, som rakryggade ledande engelska person
ligheter uttalade "att intet annat folk skulle härdat ut dessa 
oerhörda lidanden så länge som det tyska". Men det glö'ln
mes nu ofta av dem, som upphöja sig till domare över tyskarna 
och det tyska systemet. 

Så också av kapten L. Utan a tt därför prestera minsta 
bevis och utan att stödja sig på någon annan auktoritet än 
sin egen, slungar han ut att "förhållandena inom den tyska 
flottan i varje fall Inåstc leda till en kris. Den tyska flottans 
uppfattning av örlogsmässig disciplin var varken riktig eller 
ens krigsmässig". - Borde icke ett så pass uppseendeväckan
de påstående hava motiverats och ansåg kapten L. ·även vid 
krigsutbrottet och i krigels begynnelse att "förhållandena 
inom tyska flottan i var j c fall måste leda till en kris"? · 

Kapten L. fortsätter sedan: "Varför inträffade icke sam
ma mY'lericr på den engelska flottan?" Och han ger själv 
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svaret: "Svarel på fr ågan synes ligga däri, att man på engelsk 
sida så mycket bättre förstått elen verkliga innebörelen av be-
6reppet örlogsmässig disciplin". Kapten L. har icke så myc
~et som omnioi.mnt det stora dominerande skälet, Tysklands 
nöd, och ändå ser han sig i stånd att fälla en sådan dom. 
Måste icke en sådan bevisföring betraktas både som orättvis 
och som värdelös? - Även jag lror mig förstå, all den engel
ska flottans mångsekelgamla disciplinära syslem, stött av 
käns'lorna av förpliktelse mot världens ärorikaste sjökrigshi
storia, var bältrc än del nytiiiskapade tyska, men jag anser 
kapten L:s dom för skarp och hans slutledningsmetoder allt
för lät tvindiga. 

När kapten L. i sin granskning kommer över till den 
engelska floilan är han - och som jag antar m ed rätta -
fu ll av beundran. Svtu·f'örståelig synes cmeller licl hans be
undran för den engelska ""1elrare commiltee"-organisationen, 

. som han t. o. m. sätter så högt , al t han vill lyckliggöra oss 
med en motsvarighet till densamma. 

Förutsättningarna för den engelska organisationens till
skapande voro hell and r a, ~in de hos oss rådande. stämningen 
i England, och särsl\ili inom krigsmakten, var i hög grad 
upprörd, ·som h elt naturligt var under avvecklingen av världs
historiens största l<rig. !Vlyteriungar för ekomma här och var. 
Ett kraftigt "unclcrjonliskt" agilationsm,bete var i gång, var
vid flottans manskap genom diverse olagliga kanaler, t. ex. 
genom peliliomr till olika inflytelserika politici, sökte få för
bättring i existerande villkor. Det var för att lugna stäm
ningen och för alt drnga fram det "underjordiska" arbetet i 
oft'entl ighetens !j u s, som reformen genomfördc·s. 

Vad innebar elen·? ~fan sammanknlladc el l "flottans par
lament", beslående av representanter för officerare, unclerofri
cerarc och manskap - autokratiernas nödfallsutväg i revolu
tionslider har alltid varit alt sammankalla clt parlament. 
Inom engelska amiralitetet avsåg man , säkerligen mycket 
klokt, därm ed att öppna en s~ikerhetsvcnlil för all vinna tid 
till dess all stämningen hade la gt sig. l\len jag tror icke alt 

Tidsleri/t i Sjövä: end et. 
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man gör sig skyldig till något felslut, om man antar, att av

sikten var att åter avveckla organisation en, så snart ledningen 

åter kände sig hava situationen säkert i hand. 

Resultatet av "\Velfare committ ee's" arbete kan åhnin

stone icke av mig anses vara så lysande, alt det lockar till att 

följa exemplet. Låt oss något lit et närmare granska vad som 

hände, frågan är viktig. 
Det nya "flottparlamenkts" första session gick av stapeln 

sommaren 1919. Därvid framställdes av ~{apten L. omnämnda 

300 krav på förbättringar, vilka överlämnades till amiralitetet. 

Därpå åtski ldes de delegerade, lugnade av att ha fått sjunga 

ut sina hjärtans mening. 
Nästa s•ession sammankallades programenligt sommaren 

1920. Men då synas de ·delegerade hava börjat att tvivla p å 

amiralitetets villighet att dansa efter deras pipa, alltnog, 

in•nan de begynte något nytt arbete begärde de att få veta 

vad som åtgjorts åt 1919 års krav. Man fick svar, men var . 

icke tillfredsställd med detta, utan anmälde missnöje. Efter 

försök till medling i amiralitetet, under själva amiral Beattys 

ordförandeskap, förklarade de delegerade sig anse det onyt

tigt att framkomma med några nya förslag, utan begärde att 

få åtskiljas. 
Huruvida någon ny session gått av stapeln förliden eller 

i nn evarande sommar känner jag tyvärr ej. Men så långt som 

t. o. m. 1920 kan man väl icke anse det nya organets verksam

het särskilt lyckad - annat än i egenskap av säkerhetsventil, 

i vilken egenskap det sannolikt funktionerat ut·märkt. Ett 

antal smärre missnöjesanledningar hava avhjälpts, det är 

sannt, men framställning därom skulle kunna hava framförts 

till rätt forum med en mindre ·och m er ofarNg apparat. Dessa 

medgivanden till trots blev helhetsintrycket och slutresultatet 

år 1920, •eller så långt jag nu kunnat följa verksamheten, icke 

ökad tillfredsställelse, utan ökat missnöje, missnöje med att 

majoriteten av dessa ofTiciellt framställda krav icke kunde 

bifallas. Och var det att vänta, att resultatet kunde hava 

blivit något annat? Måste icke resultatet av en riksdag, som 
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end ast kan och får vara radgiuande, alltid bliva stegrat miss

nöj e? 
När kapl en L. kommer ÖYer till sin granskning av den 

amerikansk a flottan är han åter skarpl kritisk. Jag lämnar 

åsido hans reflexioner över Taylorsystem och s tandardisering, 

ehuru de äro nog så inb judande till kritik. Jag vill i stället, 

för att komma på ett område, som för oss kan hava praktiskt 

intresse, något n ärmare gå in på hans uttalanden om "morale

ofl'icer s"-in s t i l u tioncn *), i nnefattand c för ekoms ten av specia l

officerare för omhänderlagande av frågor rörande manskapet s 

karaktärsfostran och trevnad. Kapten L. relaterar ett utta

lande av en nytiiiträdand e chef för Navy Departem ents cen

trala "morale"-organ, alt organisationen borde omläggas så, 

att manskapskommitterade borde biträda morale-officerarna. 

Kapten L. y ttrar om denna r eform att "hela institutionen 

därigenom är försatt ur spelet; åtgärderna för p ersonalens 

tr·evnacl föreslås icke längre av "moral e" -officeren utan av 

pers>Onalen sj älv". 
Detta innebär en full s tändig missuppfattning. Organisa

tio nsreform en innefaltar ett närmande till amerikanska ar

mens mora l·e-system, enligt vilket manskapet m er ä n inom flot

tan fått, unel er de sakkunniga morale-ofl'icerarna som initia

tivtagare och ledare, aktivt medverka till åtgärder för dess 

egen trevn·ad och nöj e. I stället för att inom flottan mm·ale

officeren med biträde av övrigt befäl då och då ordnade 

bowlingtävlingar tog inom armen morale-officeren initiativ till 

bi ldandet av en bowlingklubb, med morale-officeren eller något 

av hans biträdande befäl som självskriven ordförande o. s. v. 

Dessa klubbar eller kommitteer hava alltid ett visst, speciellt 

trevnaelsändamål och hava ingen allmän diskussions- eller 

initiativrätt ; befäl ingår alltid i styrelsen. Någon förändring 

i riktning mot det engelska "manskapsparlaments" -systemet 

innebär reformen absolut icke. Amerikanska sjöofficerarna 

äro mycket skarpa mots tånclare e mo t "bols j e vik-kommitteer", 

som de uttrycka sig. 

· ) Eng. moral == c: Y. mora l. E ng. morale sY . anda. 
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Kaplen L. slular sin granskning av dc amerikanska orga
nisationsformerna med fö lj ande ultalandc : "De ifrågavarande 
organisationsformerna h ade befunnits föga lämpade för sjö
krigets förhållanden och mis sriktade ur psykologisk syn
punkt" . Kapten L. anför som stöd för sin åsikt intet utla
l.ande av n ågon, som i praktiken studerat det amerikanska 
systemet. I vad :betriifl'ar morale-organisati-onen, lorclc dc 
amerikanska sjöoll'iccr arna i stället vara i stort se tt m ycket 
belåtna m ed densamma, och frågan om dess avskatT.ande h ar 
icke veterligt varit på tal. Del k an också, som ett tidens 
tecken, yara viirt al l omn~im na all den nya tyska l'loltan i sin 
"Fiihrsorgeabteilungs"-organisation har nära nog den direkta 
motsvarigbeten lill amerikanarnas "moral e"~organisation . 

Kapten L. slutar sin artikel med ett förslag till ett i hög 
grad demokratisid rcprcscnlationssystcm för den svenska flot
tans olika personalkategorier. i\Ian slår till en början litet 
undrande över, om det verkligen är förf:s mening att vilja 
organisera en krigsmakt på detta vis. i\Ien så är tydligen 
fallet. 

Olriccrare, underolliccrarc och korpraler skulle represen
teras av sina resp. föreningar. Kaplen L. finner cll stöd för 
sin mening i atl man redan delvis slagi l in på denna väg. 

Min upp fattning är all detta steg är principiell t felaktigt 
och att del åtminstone icke bör förekomma annal än i myckel 
sällsynta undantagsfall. En krigsmald måsle vara en auto
krati, den får icl<c vara ca dclllokrati, om den skall hålb 
mot ett krigs a lla påfrestningar. Är del icke absurdt t. ex., 
att i en fråga som herör oll'icerskårcn, fänrikens mening skullt· 
hava lika starkt röstvärde som amiralens"? Personalen skal l 
represenleras av sina ansvariga myndighcler, dessas sak är 
det all hålla intim k~inning nedåt, så alt de djupa ledens 
önskemål komma fram och deras intressen bliva bevakade. 
Vad skall del bliva av dc ansvariga myndigheternas auktori
tet, om stalsmalderna få för vana all gå förbi resp. myndig
heter direkt ned till deras underlydande för alt höra dessas 
mening? Och Yn.d blir följden om den ansvariga myndigheten 
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skull e tillåta sig hava en annan mening än en kompakt ma
joritet i de underlydandes fackförening ? Antingen blir befäl
havaren en m arionett i den kompakta majorite tens hand eller 
också är han rakryggad och för sin m eni ng igenom, och i så 
fall blir det et t organiserat missnöje. Är det troli g t a tt i e tt 
Jångvar1gt och h årt krigs otaliga frestelser till mcningsskilj
aktlighet och opposition sådana vanor, insupna i fr ed , vore 
till nytta för krigföringens fasthet och c!Ieklivilet? 

Det erkännes villi g t a lt ovanstående svartmålning icke 
motiveras av dc resultat, som systeme t hittill s givit, när det 
hos oss nu bö rj at all praktiseras. {\Jen dels har del varit 
mer undantagsvis, som det t. v. kom mit Lill tillämpning, del 
äro ju f. n ., åtminstone inom flottan, tiderna synnerligen 
lugna. Men gå över lill e tt allmänt an\'ändande av detsamma, 
som kapten L. föreslår, och det skulle säkerligen snabbt verka 
till alt upplösa disciplin och ordning. 

Kapten L. efterlyser för eningar även för dc menige av 
värnpliktige oc h stam. Och han säger: "Enär en förening 
för denna slo ra grupp ännu icke kommit till stånd, skulle 
man kunna säga, att behovet därav ännu icke framträtt". 
Misstag, kapl en L., en s lor del av dc menige ha nog känt 
"behov" av a tl komm a tillsammans och dryfta t j äns tcangc
lägenlhctcr, m en detta "behov" ha dc fåll tillfredsställa inom 
de vänstersocialistiska och k ommunistiska klubbarna! Deras 
fiirsök att, senast i form av s. k. "manskapsklubbar", inom 
kasernerna öppna filialer till dc kommunistiska och vänster
sociali sti ska organi sat ionerna har befälet hillills i sto rt sett 
lyckals att s lå ner. Vi ha nog av föreningar inom flottan; 
redan lillåtandct av okontrollerade korpralsföreningar är en 
sak som i en framt id eftertryck li gt kan k omma a lt visa sig 
haya varit cll bestämt misslag. 

I saknad av föreningar för · dc menige föreslår kapten L. 
i stället väljandet av "man skapskommissioner" för att "få 
fram ett fullödigt ullryck för dc meniges önskemål". Det är 
tydligen de engelska "\Velfare committccs", som fått ljåna 
som mönster, och samma kritil<, som riktades mol den engel-
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ska organisationsformen, drabbar sålunda också den sYenska : 
"manskapskommissionerna" skull e icke bidraga till att minsk ~1 
missnöjcl, utan i stället skapa ökat och därtill organiserat 
missnöje. N. b. om man förutsätter att vår höcrsta lednin o· • • t> h • 
1 likhet med den engelska, håller igen mot dc fullsländi at 
ogenomförbara krav, som på detla sätt måste framkomm~ . 

Det behöver knappast sägas, a tt man kan vara minst li.l' a 
stark vän av att manskapets intressen och önskemål tillgodo
ses, som kapten L., men ändå känna sig tvingad att taga be
stämt avstånd från hans orimliga organisationsideer. önske
målen måste komma fram på ett mindre farligt sätt. Alt 
fartygschefen ombord - eller motsvarande befälhavare i land 
- har några tromän .bland manskapet, som han rådfråcrar 
beträffande besättningens önskemål, det är säkerliger). myc~el 
välbetänkt, men sammanför dessa "tromän" från hela flottan 
~ill en kongress - då blir det farligt, det har uppstått en stat 
l staten. En utspisningsnämnd kan visa sig vara av god nytta, 
men tillsätt kontrollkommissioner ur manskapets led också på 
fl.era a~clra av .befälets verksamhetsområden eller låt utspis
I:mgsnamnden 1 stället få allmän kontrollmyndighet och möj 
lighet att stöda sig på sina valmän i block. - då blir det farligt. 
Kapten L. begränsar visserligen i sitt förslag till g. o. "man
skapskommissionernas" verksamhetsområde till att omfatta 
endast vissa frågor, m en säger det icke sig själv, att sådana 
pappersskrankor icke hålla in för verkligheten? .Man m åste akta 
sig för alt organisera missnöje. Organisation ger styrka och 
styrka kan användas felaktigt, särskilt om den ligger i hän
derna på personer, vilksa mått av mogenhet, omdöme och 
san~ icke kan skattas alltför högt. Jag har sett en uppgift 
att l den nya tyska marinen alla militära förenincrar (nedanför 
tf' t> o teerskåren ?) äro förbjudna , en ytterlighetsåtgärd, som, 0111 

den är faktisk, säkerligen ha1' bittra erfarenheter bakom sig. 
Emot kaplen L:s förslag, som jag anser innebära intet 

mi n d re än ett överflyttande a v iden om driftsråd till militär
väsendels fält, vill jag, om. något utöver det närvarande anse · 
höra göras för att tillvarataga manskapets intressen, s tälla en 
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''morale"-organisation efter amerikanskt och tyskt mönster, 
m en naturligtvis modifierad efter våra förhållanden. En 
"Inorale" -officer i övers tyre! sen sam t en på vardera av de 
bägge stationerna skulle antagligen visa sig vara till god nytta. 
":Morale"-officern kunde, vid ofl'icersbrist, försöksvis även 
tj•änstgöra som rekryleringso!Iicer; rel<..ryteringsyerksamheten 
och "morale"-verksamheten har mycket gemensamt. Ameri
kanarne pläga säga att en rätt skött "morale"-vcrksamhet 
skall göra rekryteringsmyndigheternas arbete öyerflödigt, folk 
skall strömma till vapnet i stället fö.r att behöva dragas dit. 

Det är min tro att ett par ofl'icerarc, specialiserade på de 
frågor, som. här avses och besjälad e av entusiasm. för 
sin uppgift, skulle kunna u töva elt mycket välsignelsebring
ande inflytand e. Och att deras verksamhetsfält slutile bliva 
både ofantligt stort och av betydande vikt, det är en av de 
få frågor inom området för föreliggande uppsats , uti vilka 
jag tror mig ·hava samma åsi kt som kapten L. 

H. ~L Saga, augusti 1922. 

G. ·wahlström. 
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. 
manner. Meddelande från främmande 

Was hi ngtontraktaten. 
T t•a l; lafpn nwll an Föt'Pnla Sla!et·na, Bt·illisl<a t•ikP! , F t•ank t•ike, Ila 

lien odt .!a pan an!Ji'tf'lldP hP!P'iin sande at· t•u s lnin!larna l iii sjiiss. P elJ1'. 
Ii. :1!122. 

.·\llmiinna hcsliinun e lse t·. 

• l rtil,e/ l. 
ll <' knn tt'<d1rt·atl l' n1 aUe l'!l a samlycka all bcgdnsa sina respektiYc 

• ,;,ju~l~Tkor i •·nlig l1cl med fört•li:,;)-'i\nd c traktat. 

.- l rtikPI TT . 

Dc kontraltcrand e m aktr i'Da ma Yar för sig h ellålla d e slagfart,·g·, 
,;o m upprilknas i kapilet 11 J :a delen. Dil föl'cliggancl e lraklat fil lt gäl
lande J;n1fl, skola alla andt'<l slagfart)·:,;, som ilro filrcliga rllet· und r l' IJy~;-g
nad, tillltörandc F örenta "'lnlerna, :-:toi'IJrillanicn cllel' .Japan , m ed undan
tag av dc vat'Om talas i cfl cl'f'uljandc IJ csLllmmrlset· i denna Gl'likel , ~lopa~ 
~å som IJestämme,; i J;apitcl ll , :2 :a 11t'len. 

1' tom dc fal't~·g , ~om uppt·äkna~ i l'api tl'l li, 1 :n dr ten , ma Furen la 
StaLrrna fi1n1ig1Jyg~a ol"'1 lH'ILRiln LYa fat·t~·g av dr n undet· byggnad Yaraml<' 
' '\\'est Vil·ginia"-l;IHs~ c n. Lla dessa f'ät·digb' ggls slopas Norlit D al; ol<1 
<mit Dclnware såso m IJcsliimmcs i kapitel ll, :2:a delen. 

Bt'itliska L'ikr•t lll {t i Crnt·cnssUimmcbe m ecl Pl'~li lLnin gslabellcn i 
kapi l e l Il. :J :c rl elt•n. h~· gga t,·a n~·11 ,;lil ,dai'LY:-:. Y<ll'Li r ra mr tl dl dcpl. ej 
Ö\l' l' "Li .~· antl e :3:i.000 l. r:rl,6:>il lll t'l t•hl;a lon~ ) . !hl tit ' ~"a tYrnnr • fa rtyg 
fiir·dig· JJ~·gg ls , förfares metl 'J'Iluntlct·rt·. King Gem·gc \'. ,\ jnx nt'l l t: •• n lltt'ion 
så s0m IJest:imm c,; i kapilld Jl , ~:a tlr•lt•n . 

. l r/ /kel Tll. 

:\[etl tk unilantag so m [•JtTskt·i\·as i artikel ll skola tl e kontralu' t' ancl P. 
nwl;krna in,;l~illa 11 " .~:-'· andd a\· slagl'al'l~Y , uclt in .~·a 11\a ~lit,~l'al'L~·g fil 
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IJ~·ggas ell er an~kaffas :tY nagon :tY dem med undanlag för c rsättning~
farty;>;, so m ma ))Yg,c:a,; cllet' ,lnsk affa~ S<t ~om f(iresJ;riY C5 i k apitel IT . 
,]el 3. 

Fart~· g. srJI1l ers:Hlas i r•pliglt<'l llll'd l; ~lJrilt • l lT, <kl :l, skola sl0pa,; 
så som fi i r c,;kriYrs i del 2. aY ~amma kapitel. 

. l r/i/,·el IV . 

tcrna ma irl;c i'rYcrst1·irla 
fijr Flir r• n la ;--;t fl. Ler nu 

Bl'illisLt <ik cL 
F'1·ankril;;:t\ 

l lali••n 
.Tnpan 

:l2:>.0il0 l. \ ~:3:3,'!00 m ctr. ) 
;):2:1,000 " ( ~l:l:3,'t 00 ) 
1/:1,000 ., (J// ,f\00 ) 
17'i. 000 . ' ( l77 'f-\00 ) 
~ ~ ~.000 .. (:1'20.0',(1 ) . 

. l rlif,pl V . 

Sl agfarL~-g m r tl ett d••plat'rmcnt ihcr~tip·amlc :3~.000 l. (8\:iGO m clr. ) 
må id.c ansJ;afTas el ler 11~::;gas för ell er i't område lilll1öram1c någon av lk 
kontrall ct·and c mal;Lcrna . 

1lr likel 11!. 

Intet slagLll'l)' .~ Lillltcirantlc ni\.,:on a\' ti e kflnlt·altcran:lc maklt' l'BH 
må vara IJ cs l~~l;al med adilleri av sYat·at·e J;ali!Jet· lin Hi incl1 e,; ( '<OG mm. ) . 

. lrtil. el VIT. 

tcl'lla .i<'kc i'>n·rsl;t'irla 
[ijr För<' n la ,.;talrrn~l 

Hr i llisl;a r i k.Pl 
Fntnkri!\. C' 
Jtal i en 

.Japan 

IT>,i1illl l. (1:1/.f GO mcl r. ) 
J:r l.0011 " ( t:n, l GO ) 

!111,000 ., \ GO.!lGO ) 
GO,OOO .. (!iO,!lGO l 

81,000 " (8'2,2.%) ),. 

. l rti/;el V Ill . 

Brscltlning a\' n~· ;>;<lcl• å L1rt~· c: n HL utföra,; endast sa som f öreskriyes 
i J;np. JT , :3 :c delen . rl ock att alla fl>· gdcpil.fttrl~·g ~om funnas felr cliga ellee 
umler IJYggnatl el en 21 noYernll cr 1021 skolfl anses som försiiksfa t·t~·g ooll 
mä ersLitlas inom dc grän ~e,· l'ör totallonnaget, som föreskriYes i nrL \'Il 
utan •lläns" n till ålclt'l'. 

.lrlike/ TX . 
l•'l,. gdcp,lfarlYg m ed dcp l. iiYct·~tigancl c 2.7 ,000 t. (2.7,'t32 mctr. ) ma 

kkc fön·:;
1 ya,; ell er n~· IJ~ · gg tls fiit· r ll cr il 0mrårlc lilllliirnnrle ni'tc:nn av 

rl c koi1lral1 <'rand P m akt cL' I1i1 . 
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Emellcl'tiLI ma Llc kuntral1cmnde makterrw, unrlel' Iöl'utsättning all 
Ll c t Lillåtna t o Lalclep lac cmcntet fö.t· fJ)·gcl e påfal't~·g härigenom icke öYer
~kt'irles, bygga n\['( lera lti.igst 2 fi>·gdepåfart' g, Ya r t ocll. e t l om llug·s t 
33,000 (33,528 m e tri ska ) tons clepl. ocl1 för ]) espat·inga rs ås taclkommanrJ, • 
må dc l;onll'ailPI'ande maktrl'lla för clclta ändamål anYiincla dem Lilllli.il.'ig;l. 
färcliglnggcla el! Ct' uneler ll>·ggnml Yarancle farL>·g, Yilka e ljest skulle haq 
slopats enli g t al' t ikel II. Br s tyd:ningen på flygLl epilfat·t~·g mecl cl c pl. ÖYCl'
stigancle 27,000 t. (2/,'182 metriska) skall yar·a enligt bcstämmelsct'na J 
artikel X, u lom att •l1 r la antalet k a noner, om såclana aY SY< rare k ali!Jel' 
:in G inc l1 cs (Ji:i2 mm. ) ingå, skall Yat'fl 8. i Yilket an tal clock ej luft
kanoner oclt l;anon rr aY mi mlre l;al il)Ct' i"in 5 incll es (127 mm. ) ineäkna,; . 

Artikel X. 

Fl ~·gd c på l'aet y(-:· Lillllöl'anrl r rle ko n trallceancl e maktema må icke be
stJ·ckas m crl l; a non er Q\" sYåxare kali!Jer än 8 inchcs (203 mm. ). Uan 
inskränkning aY b es tiimmcls erna i art. L\ lll ft an lfl let l;an on cr , om i lJ t'
stYckni ngen ing[t sftdana 'lY s\-i't t'al·c ka lii)CI' iln G incl1cs (132 mm. ). t'i 
ÖYCI'Skri da 10, i ,-ill;ct a n tal c,i in(-:·ft luftkanonl-e nelt kanoner aY l1 ög~t ;, 
inel! es (J27 mm. ) J;alilWI' . 

Om i i) est>· ckningc n ej ingii kanoner "'" kali.b rr öYcrstigQnclc G in c lu·~ 
(152 mm. ) ~"i r antal e t kanoner o!Jeg1·änsat. Antale t luf tka noner eller J;atw
ner mecl en kaliller aY l1ugst 3 inel1cs (·127 mm. ) i"i l' i båcla fa ll en o !Jcgr:"in~at. 

F ar tyg aY ÖYCl' 10,000 t. dcpl. (10,160 metri~ka ) aY an nat s lag än slag
fart~· g c ll ee fl ygdepåfa rtyg m å icke lJyggas för eller förvän·as aY elle r 
byggas , om r åde till 11 öt'igt någo n av Cle k ontral! c t· fi!nd c m aktema. Far tyg. 
som ick e l))"ggts s pec iellt för kri gsän clam[tl, so m användes f ö1' floltath; 
]) eh oY eller som t·rupptran s pol'tfartyg ell er på ann at sätt för cleltag·ancl e i 
krigsföt·ctag annorlunda än som s tricl s far lyf'·. am;cs ick e fGllan clr u mlcr 
l)es lämmc lserna i rl r nn ;t artik e l. 

.tl?·tilfel X ll. 

örlogsfartyg lillltörancle clc kontrah CI'a ncl c maktema som ll äclancft er 
bygges och som icke är s~agfal' ty g m å icke föra SYårare kanoner :1n a\· 8 
inclle-s (203 mm :s ) kalillrr. 

Jh-ti k el X lll. 

l"lom i cl c i a rt. IX a ng ima unclanlagsfallcn m ft intet aY cle enlif!' t · 
traktaten till s l opn in ~· aYs eclcla fal'tygr n o mby ggas till öt·lo:,r~faetyg, 
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J-htil,-el x zr. 
I frccblicl miL omiJonl i ilandelsfartyg furhcreclcbcr ej YiLltagas i 

· 1 · t"ll lirlogsfartyg Yicl li:l'ig,;-
ft c 

att umlerl~ltta saclana fart>·g:; omitnc rmg l sy 
1 · elieken fur al t kunna 'llf··n e annat ä n nöch i'tnd iga förslär mmgar QY t1 a , ( J"J , ) 

t ,. 11 .1 J·o none r aY 'l1ö'-\SL 6 incl1cs ~:., mm,. · upps a c "' ' , 

A1·tikel xr. 
.. ·l ., .f'·l'L'"" so m b,·o gas å områcle tilUli.irancle t;ontralt cramle mal'-Ul 0 0~ •'- "' .o~ - ·l · f•ij_o·a · 1-t · ··J· e t1"Jll1örancle d e kontn~lt c t·ande , m a 1c ' e 1 tco t , a för anna11 ma' 1c' ' . er n ' t ' . . ÖYCCh'ida el e o-ränscr som enltgt d enna om storlek eller ])CS -::-c.,nmg ... ~' .. ' . " , - yo·,as för nt'tgon 

l-t ·t f'"r·csl · t' l·Yas för fa r t'" "' aY J<tmnstallcla l~ per ~om b."" tra , a: u ' .o . - l -u 'ty o· - om a~ de l'ontmherancl e makte.rna , yarjämte i_ m t e t_ fall fl,; gl et' .. ar . : ~i '..:-:ncle 
bygges för en i eJ; c konlralleranllc makt, ma er!Htlla ·e tt el ep . U\ C l~ ~ 
27,000 t. (27,'•32 m e triska ) . 

Artikel XV I. 
l·t ' l örJ·a- ])\·o·•··anclet . _, 1 t"ll·llörancle ko ntrah erande ma, puJ ~ •"" Om ,\ omtu< e l ' J ll f '" " tn "imncl ·< . 'l" ·o- för makt icke tiUhörancle de kontraherande s m or~ ' . .' ~~al~:-r o;l~ede llJart umlerrätta öYriga J'ontr&h e rancle_ mak~-e ~· . om,clatu~~öl:~1r 

b vo·o-naclsko nlraktcls uncl cl'skriYanclc .ocll ciatum fot· strad,nln~ ~' . ~ 
"'"' c ' l L· ['" . t'artyo·ct som föresJ;rlYas t l,apltel I likalecl es sko la merlclc las de c a a 01 ' · " . 

clel 3,section J !.!)), ( '1) och (G) . 

J\ rti/.:el XVIT. 
makterna ritkar i krig må 

som är uneler 
I lläncle lsc n ~tgon aY cle k onteaiherande 

. .. ,1 ""· fart'" o- anYäncl a örlogsfart,;·g. s ådan m akt 1ck c so1:1 0
'- _ 0"~' ·" l"t 

11 0 1
, ])liYiL lF ''·gt å d ess områtle lYJ'ggnacl å dess onll'ad e fu r fln n a n ma, e . o ~ 

ocll ännu ej leYc re t·a ls. 

Artik el XVIII. 
· alt icl;c lJortgiYa, sälj a De kontml Jera nd e m aHe rn a förl)incl:.t sig . o· 

S
ött öYcrl å ta örlogsfart}g aY yacl ~la" d et yara ~llå, ell er på n ågot an nat ,c l frun 
e .c:e rl Sl' a [) a Y örlogsfartyg inför l il· as m cc en ' -så att såclant fal'tyg i ~ ·· 

rnancle makts flotta. 
.~:b· ti/,·e l X I X . 

. . . _ 1 J· . a n öYe l' enskomma a tt sta-Furen ta Staterna, Brittl-sk a nke t OCil a[J . l • ])ef'ist-
tus c u o Yicl elen n a traktats uncl er skeiYa:ncle skall mccl a \ seenc e ,L ~ -tt-ning~-r oc ll ma,rina baser l1il)ei1åll as å n eda nstående t creltorter ocll b e ~t 
ningar, nämligen: so m F örenta s taterna nu äga e ller ltäclan eftel ' 1. De öb es ittningar 

m å förYät'\"a i :-;ti]IQ ltavet utom Alaska oc l1 Panama-a ) öar ll elägna i närli e ten aY Förenta staterna, 
kanalzonen m ed undanlag :J.Y Aleutisl;u öarna oclt 
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IJ ) Jla,,-aiuama. 

2. J-l ong Kong o d/r Li c u/Je~ i Ltning;n, ~om Brittiska rik-et nu äger· 

elle r !Jiidandter mil förYJn-ct i Slilla lia,·ct os t om Long. JlOo Ost utom 

a) öa i· lJcJ:is·na i näJ•IJ eben av CanaLlas k ust, 

h) ,\ ustrali~ka riket ocJJ dess besittningar och 

c) N~·a %ealand. 

:~ . Följantic öar ocJ1 IJe~ittningar tillllöranclc Japan i :-;tilJa IJaYct 

niimlio;cn Kui·il ern a, Boninöama, 1\mtuni Os!Jinw, L ooclwwöam a, l<'ormosa 

oc/1 Pescad.orcma oclt alla öar eller JJCSitlningar i :::ti lJ a Oceanen som 

Japan liädan ('ftJ'i ' mil fur'Yiin·a . 

BilJcilällanc/c a\· status quo J'nligt Yad fOrut bcstiimh innebär att 

inga rn·a bcfiistningaJ' eller llH1i'ina baser mi't uppriitlas il dc upprälmacle 

nnm(clcna ellrr JJesittningama; att inga Crtgiirclcr mil Yicltagas fOr att för

hilttra eller utöka möjlis•liebcm a för reparationer oeil undcrliåll av en 

sjOsl.'Tka neJ, att inga u tYidgningar få fOi·etagas Y i (J kustförsvaret för· 

1wan uppr·iiknad•• 1Jl11t'ådcn 0011 besittningar. Desset inskränkningar 1Ji1n

fOra sig el ock icke t i Il sildana rcpai·ation cr och C i'~iHtn ingsarbctcn a\' u t

,; J ilen bcst)-cl;ning ol'i1 utl'u~Lning. som iii' qnJip·,.n fhJ'rkommaorte vid 

mnrina <ic/1 ITiiliLiira etaiJ iis·semenJ- i I'J'Cdsticl. 

. l rtikr>l XX. 

HesL< 'I'na föl' l>csliimmandc a,· dCJJI. som furcskrints i k apitel II !, :dc 

delen. sl;ola anYiinrlas fiir· fal'l:·g til/JiOt·andc de konlrailCi'andc maktCJ'n .•. 

KAPD' l~L I l. 

Bcslii lllll ll'ls,.,· J'iiJ'HJHJc il'ald alens ull'iit•andt·. Oel'inilion på l eJ•m er. 

!:a delen. 

Sln!JI'aJ•iy!J sun t tlli'l hchi\! Ja,; a1· de koJi(l'aheJ•andp ntalil ei'H a. 

l cnligliel llil'd al'[ik,•J J! mä "''' ncil en a,· dc kontrairerand e mak

terna IJ ell<tlla I;u·J ,-g ~<t ~om lr~ir· llf'dan fOrc~kri\·cs. 

Fijr·cn ta ::;Laler·na må !Jl'ilålla l'öljancle hu· tyg: 

_\Jar·:· Jand . 

C<liifornia 

T~~n n c.:;:;ce 

lrlGIJo 
~,. ,,. __ \Je . ...:ico 

.\lissi~sippi 

. \rizona 

l 1 e nn~.,-J ,·an i a 

Ok JaiJoma 

.......... .... ············ · · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:l2 ,GOll t. 
:{2,:3()1) ,, 

:{2,:~()() 

:{:!,000 " 

:12.000 

:{2.0110 " 

:n, wo " 
:!!,\()() 

D.:JOO 
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l\ c\' ad a ............... . ... · .. .... .. 

:\C\\'-Yor·k 

Texas 
c\ rkansrts 

\\' )om i ng 

L·'IOJ'ida 

L'Lali ............... . 

Nol'llt nakot& 

Bl'itliskn rik~ t mil lJ e/J[Lila: 

Ho)·a i :-:oY·c r·eip1 

11 o)-al Oak 

F\t ' \'CI1f'' l' 

Ilamillies 

Hcso lulion 

~lala)·a 

\'alianl 

Barlu:lln · · · · · · · ·· ········ · · · ··· 

!Juccn l~liza!Jdll ....... . ......... . 

\Y arspile ........ · · · .. .... .. .. 

BcniJO\Y 

l~lllJ> C r'OJ' of Jncli:t 

Jr·un UtiliP 

~lrtl'iilOl'(lUf'/i 

/! nod 

F\('[lQ\\'ll 

n cpul,;r 

'[1 i~·cr ....... .. . .. 

TliUn (lti'l'r' 

1\illf' GCUI'!:)C \" 

Aj a:-.: 

( :(•Jl liJJ'illll 

2/,300 " 

21,000 .. 

:l/.001) .. 

:!6.0011 .. 

:lG.IIOU .. 

:!J.t-12:) .. 

~J ,t-:2:J 

20.011(1 .. 

:W.OOU 

:!:i.l:iO l. 

2:1,7:10 ,. 
23,7:)0 

27iT>0 

2:i.7:JO 

27.:JOO .. 
2/.;')(1() .. 

27.500 .. 

:li,:JOO .. 

27,::>00 ., 

2:i.OOO 
23.000 .. 

;2:,.Ullil .. 

2:>.0UO .. 

'1i.'!OU .. 

:!G.:,uo ,. 
~G.:,oo 

2~_;) (1( ) 

;U,:JOII 

2:1.0il(i .. 

2:1,000 .. 

;!:J,OIHI 



F,·nnk,·ik•: m;i Jw.ll;l.Jia: 

Bi'ClaS'nC 

Lnn·ainc 

t>t·oycnce 

Pa1·is . ...... . . . ........ . 
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France . 

.Jean Bal't 

Cou r bet 

Co nclot·cet 

IJidCI'O[ 

····· ··· ···· ··· ··· ·· 

\"oltn irc ··· ··· ···· ······ ·· 

2:3 . .-JOO l. 

23 . .-JOO 
:>:{;)00 

23.300 
2:{.3011 

2:3,500 
:>:3,.500 

J8.8!JO 

18.890 ., 

18,8!JO , 

22U70 t. :3umma ton s 

Ft·ankr ik,, ma ,mdcr J,·en. 19'-'- 10'-'-9 

C'11J. ' l r·· ] . -l. " Oeh. J931 ])åiJa·· ,.J·,., 11,· ,a f 

' b ur e s "'ifl erna i del 3, see lian II. ·' _" m· tyg-

Ha lien m;l. bellalla : 

Andrea Doria 

Caio Duili,o . . 
......... .... . . ' . . . . . . . . . ' . . 

<;onte di CaYour 

Giulio Caesa 1·c 
Leo nat·do el a Vit~~·i·.-_ ... . . . · ··· 

·· ···· · ···· ······ ··· 
fla nle A.lighieri . . 

Roma 

NRpoli 
... ........ .... ......... . 

Vitta ri o Emanude 

Hcgina Elena .... . 

Su mma t ons 

22.700 L. 

22.700 

22,500 

22,:!00 " 

22,500 " 

HJ,300 
12,600 ., 

12.600 ., 

12.600 ., 

12,600 " 

182,800 t . 

.. lla,Jicn m;i un der aren 1927, 1929 ocll 19.3 t 

b estammelsema i clel 3, sectiOJl påbörja nya fartyg enligt 
II. 

J apan mi\ bibehålla: 

:\lultsu 

Nagato 
Hiugu 

Is c 

···· ·· ····· ·········· ········ ······ 
........ ........ ········ ····· ···· ····· ··· 
......... ... ...... . 

Yamasilii·o 

Fu-:3o ... 

h: i t• i s il i ma 

.. ... ............. .... 
.... .. ..... .. .... 

Har-una 

Hi,· r i 

1\<Jn .~·o 

........... ... .............. 
.. ..... .. .. . ... .. ... 

... ...... .... ......... 

::iumma tons 

:J3.800 L. 

83,800 ' 

31.260 

31,260 " 
.'30,600 

30,600 

27,500 

27,500 

27,300 ., 

27,:)00 ,. 

31]J .320 t. 
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fks !li llllll clsc l' f ii t• slopn ill !J a , . ci i'I O!Js[;u·l YfJ. 

Följande ref'·le t' sk <<l<t liliJmpas Yid slllpandel aY farty::;· cnli::;· t ar

tildarna II oe:ll III . 

I. Fal'[,-~, som slop;b. skola förs illlas i s;\danl lilblånLI alt dc ej 

. vida r e J;unna anYi\ndas för J;rigs!Jrul;. 

IL n r tta il.stadl; omm es på något a1· följande si\tl : 

a) cJickliY t försi"\nJ; a nclc a Y far tyget; 

ll ) n·eclskrotninf! aY farl>gct. Häri innefatlas under alla föl'lli.\ ll anden 

fö rst öring cllc l' JJOr llagamlc aY allt maski neri , pannor ocl1 pansar och all 

!Jorclläggning pi\ si da, däck ocl1 holten; 

r) anYänclnin g ay rartyget som m[tl J'ör skjutningar; i sådan t fall 

m åste alla ll estämm clser i pa•ragra!' DI av .clenn a clel utom 6 ( i så m å tto 

a tt fa !'l)·gct J; an a nYändas so m rör l igt m ål) och 7 förut l1ava utförts. 

Högs t e tt fat·lyg mil samt idi gt bdlil llas för oYan gima ändamilJ av Yar 

ocll en aY dc k ontra lJ era nd e makterna. 

d ) Av cl c sJagJartyg, so m el j es t skulle !tant s lopats enligt clenn a 

traJdat uml er eller eHer är 1931, m il Frankrike ocll ILa li en behålla varelera 

2 ·sjögilendc fartyg- för övningsändamål, el. v . s. som skjut- eller t orp ed

skalm·. Frank1·ik e må b ehålla Z fa rtyg av J,ean Bart-klass en , Italien mil 

behillla Dante Alighieri oc l1 ett fa.rt~·g aY Guilio Caesa r e-klassen. Om 

Itali en och Frankrike iimn a födara enligt denn a tilliltelse utfästa cle s ig 

var för .sig att bortlaga oeh förstöra fartyge ns stridstorn sam t att e j 

anvä nda cl essa fartyg föt· J;l'igsbruk. 

III. a) Med iaMtagan clc av clc särsl;ilcla unelantag Yarom a r tikel 

IX förmäle r, skola, clå ett fart~ g lh· hemfallet till slo pnin g, el e första å t

gä l'dcma, som bestå i att göra fartygel odugligt till vidare krigsl}ruk, 

omeclcl i}ar t vicltagas. 

b ) Ett fa·rtyg anses udug·!igt till viclare krigsbruk om cl i\r ifrån borl

tagits ocl1 ilamlförts eller fö r störts ombord: 

1. allR kanon er och Yiktiga clclar aY kanoner, slridsmiirsar ocl1 rör-

liga delar ay torn oc•l1 lJa rb ct to·rn , 

'2 . alla maskinerier till hydraul iska elle r elektriska lavettager, 

8. alla clclleclningsinstrum ent oeh avstån tlsmätarc, 

'L all ammu nition. sprlingämnen och minor, 

3. alla torpeder. stridskoner ocl1 torp ccl tu!J cr, 

o. alla racliotelegrafisk a installationer, 

•. sll'iclslorn .oc ll allt siclopansar eller propellermaskiner iet, 

R. alla plattfol'mar för landning eller uppstigning av flygplan och 

alla anclt'a inrättn ingar för flygyapn e t. 

l\". Dc ticlsp eriollcr inom Yilka n cclsl;rotning aY fartyg skola utföl'as 

~i1· o som följer: 
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]) p/ 3. 

EJ•siillttitt!j. 

Et•<lttnin:-:· aY "la:,d'at·L:c:-:· cwl1 flygri PJJ<lf<lt'l!·!:!· ~kall wt·k,;iiiila~ f'tllif't 

r cglc ma i sck li on l ociJ lahcllct'na i ..; ckl ion Tl i df'nna rlcl. 

8ektio11 J. 

IIC!Jit•J' l'i)t• rt·siillnitt!J · 

a) :-;laf'fat·L>·s ocl1 t'l,·:,:·dcpafart.'·.c: mit ?O ;u· setlan dr f'iircligiJ) g~b. 
utom 1 clc fall nu·c1rn o'io·c · 't ., ·t· J- l -\ .III 1 · 

' '"r ' ni j ,c . O(' l t talwll c• t'flil i ;.;cJili On IJ i 

dc·n na. ck l. c r<ll la~ m crlr·i,;l nylll-.!.!·.c:-nadc•1• iJJfllll de ,C:Ti[n,, .-.1. al'liklclt 'nn 
1 

\ ' 

nc·lt \ Il angiY<J. l~cilslt·iicknitw lill ri<'..:sn <'t's'itlni 11 .. ·,f'·Jt't 1· .. t 
1 

L · 
. • _ . - ·- - . 1 ... c . ,!... 1 a u 11111 J 

ile fa]f arttkl'l \ ' l li oclt l<llll•li<' t·n n i '''lilinn 1J aY den 11 ,1 del angiYa il!.!·;
1 

1'11111 ltdt !,!fl.Sl 17 ar cflct· dl'! L"u·[,·f!rl. "JIIl sl;all ersiltln;;. JJ!p,· filt·:Jig·sliU,II 

rloek nlt inte L ~lap"fat·lyg·stnnnagP. utom r! r J'n 1·t_,·z ;;; 11 m onlniimna~ i ;J :r~ 
~ a,· at'ltkcl IJ llt' l1 det c•t·<lllnin!-'~fal'l)'.';·, ,; 1Jm ni\mnPs ,ilr,;J;iJ,L i scklion 

ll il \ clenna clcl , lllii pttlliirjas fiitTiin Litligast JO at· efl<'t' elen 1:2 110,_ J(J21. 

b ) \at· oelt en il\ 11<' kqnlJ'Hil<'t'a<lr mnldet·n:-~ sk n l l omr>drlhnr l till 
()\Tj2-!·FI knntrahcl'i1't1fl e rnrdd c!:t flil,janclr: 

J. Namnen pä slii .~· fnl't) ·p· ncl1 fi)· .c:·rJrpMa 1·1 ,.,!.!. · ~nnt anc;; all er~iilla;; 
.~·<' nnm n>·b,·!:!·.c:·nallct·. 

2. Dalum fiir r cgPt· ingsh P,; Iut ang·fu•ncle c·t•siHtnin~ 
:). llnlum fiiJ' J;iilliif!pnin:,: a1· C'J ',;iillnin .~·~ln nn a,!.!·r-.,. 
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4. D epl. i Lons oclt m eLt' i t'ska tons för alla nya faet:·g, som stape l

siUttas jämte lluYuclclimen sioncm a, nämli gen längel i vattenlinj en, stör~La 

breeld i ell er uneler \\". L. samt n1 eLleldjupg. Yicl normalt cl epl. 

5. n aLum för fi\rd igställanclc ay Yat'j<e n>·Lt farL )·g ocll cl ess cl cpl. 

r ton s oclt melt'. Lons samt ltUYUClcl imensioner n äm ligen, län gel i \V. L. , 

största breeld i ell er uneler \\' . r •. mcclelcljupg. Yicl nOt'tnalt cl epl. då clet 

f ärcl i gb,Yggd,es . 

c ) I händelse s lagfart> g e Her f ,lygcl epäfaetnj föt·l oeas ell er genom 

oJ)·cksltänd elsc föt·stö1· e~ mä delsam ma omccl clbart ersältas genom ny

JnggnaLl. som b egrän sas Lill cl epl. så so m föreskri\·es i anl. I\" ocl1 VII 

ocl t i enlig·ll .e t m ccl övr ig.a be1stö.mmcl cr j clenna t raktat. I säclant f all 

äncl ras sjäiYfallct cnsä tlningsprogramnwt Ya<! angär ,;iHunclR n>·hygg·t 

faetyg. 

el) Slrtgfad1 g ell ce l'lygd c ], fd'a rl>)~ m å icke omb1·ggas utom för at:t 

Ct'hälla bättre sk>·dcl emot anfall Fl'iln luften eller 'ltncler Y·a ttn et ocl1 enligt 

följand e regler: 

Dc J' on Lealt crancl e maktc:rna mit föt· O Y an anföecla Llml amäl föese tiina 

nuYarantl e fart)-;.) mcll bulge ell er JJlistcr eller cläcksskyclcl em ot luftanfal-l, 

f'öeutsatt att S<'llnncl a J.starlkommen ökning aY clepl. ej öYerstigcr 3,000 l. 

(3,048 m lt'. ) per fart)g. l<'ör:J.ndri ngar aY siclopansar r ll er utb ~· t e av bc

sty0kning eller i"lndring a,· upp ~ l ällnin ~e n aY sådan mit icke YerkstWla~ 

utom 
1) a,· Itali en urlt l'rankrik c. sc,m inr>m clc för insilltan dc rtv !Julgu 

f as tställri a g rätlSCt'n" nt ä ökct llcpansein~ oclt kaliber aY llll uppslii ll cla 

k anoner intill 16 indtcs ('•OG mm. ) oclt 

2) aY beiltiska r iket ~om ,[i!IJ.lcs att [t!llhorda r ccl an p:J.börjarlu 

men ick e slutförda föt·i"lnd r ingar aY ll cpansrin :-:·cn aY ··nrno,,·n''. 

SPI,· tion 71. 

E1•siil l n in !J oeh slopnill!l :w sla!JI':u·ly!l · 

l·' ö e c n l G ~ l a l P t' n G. 

Färdig-l 
l Fartyg som 

P å-
be b ållas från 

År börjas byggas l Slopas (ålder inom. parentes) l före l efter 
Jut- Jut-
lan d land 

l l l 

Maine (20), Missouri (20), Virginia 

( l 'i), Nebraska (17), Georgia ( 17), 
New Jersey (17), Rhode Island (17), 
Connecticut ( 17), Louisiana ( 17), 

l 
Verrnont (Hi), Kansas ( Hi), J\1inne-

sota ( l G', New Hampshire ( l [j), 
l South Carolina (J 3), J\Ii chigan ( t3). 
l 

T,idsk?--ift Sjöväsendet. 

l 
l 

l 
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l l P å- /Färdig-

-l Fartyg som . 

År 
/börjas /byggas Slopas (tt!der inom parentes) 

behållas fr å 11 

l före l ef~ J ut- J ut-
land lan d 

·Washington (0), Sonth Dakota (0). 

Indiana (0), l\Iontana (0), North Ca-

rolina (0), Iowa (0), Massachusets 

(0), Lexington (0), Constitution (0), 

Constellation (0). Saratoga (0), Ran-

ger (O) United States (0), Delaware 
1922 A. B. ( 12), North Dakota ( 12) 15 3 
193! C. D. 
1932 E. F. 

15 3 

1933 G. 
15 3 
l ii 3 

1934 H. I. c. D. Florida (23), Utah (23), Wyoming (2:2) 12 5 
1935 J. E . F. Arkansas (23), Texas (2 1), New-York lJ 7 

(:21) 
193ti K. L. G. Nevada (20), Oklahoma (:!0) 7 8 
1937 M. H. I. Arizona (21 ), Pennsylvania (21) 5 10 
1938 N. O. J. Mississippi (21) 4 11 
1939 P. Q. K. L. New Mexico (21), Idaho (20) 2 13 
1940 M. Tennessee (20) l 14 
1941 ,N. O. California (20), Maryland (20) o 15 
19421 P. Q. 2 av \Vest Virginia-klassen o l l 15 

Förenta S tatcrn a må bc.llåll•a Orcgon och Illin ois för icke uktiYa 

änd am å l i enli ghet m ed De l 2 III (JJ) . 

A. , B. , C., D. m_ fl. ät'o slagfat'L) g it 3:),000 t. de p l. som pilJJöt·jas ocll 

fullbordus 1l fasls Jagna ·Le r·min ct' . 

Ao l På- Fäidig
r 

_ _lrjas byggas 

13 l' i l t i s k a l' i k c t. 

Slopas (ålder inom parentes) l Fartyg so m 
behållas från 

l J~l~~ /3~:-1· 
land land 

Commom1·ealth ( l G), Agamennen (13) 21 1 

Dreadnought (15), Ballerophon ( 12), 

St. Vincent (11 ), Inflexible (13), 

Superb (12), Neptune (10), I-Iercules 

(10), Indomitable (13), Temeraire 

(12), New Zealand (9\ Lion (9), 

Princess Royal (9), Conqueror (9), 

l 

- -J()5-

-
l På- ~ Färdig- l Fartyg som l l b,:~:"l'::::; Ar Slopas (alder inom parentes) 
l bö1ps l byggas .Tut- Jut-

land land 
-~ 

..\Ionm·ch (9), (Orion ) (9), Australia 

(8), Agincourt (7), Erin (7) 

1922 A. B. 4 under byggnad 21 l 

1925 l A. B. Kin g George V (13), Ajax (13), Cen- 17 3 

turion ( 12), Thunderer (J 2) 
3 

1931 C. D. l 17 

1932 E. F. 

l 
17 3 

1933 G. 17 3 

1934 H. I. C. D. Iron Duke (20), :ivJarlbourough (20) 13 5 

1935 1 

Emperor of India (20), Benhow (20) 
9 7 J. E. F. Tiger (2 !), Queen Elizabeth (20), 

Warspite (20), Barham (20), 

1936 1 K. L. G . l\Ialaya (20), Royal Sovereign (20) 7 8 

1937 ..\L H. I. Revenge (2 1), Resolution (21) 5 10 

1938 x o. J . l Royal Oak (22) 4 11 
2 13 

1039 P . Q. K. L. Valiant (23), Repulse (23) 
l 14 

1940 ~r. Renown (2-!) 

l 1941 IN. O. Ramillies (24), Hood (21) o 15 

l 1942 P. Q. A (17), B ( 17) o 15 
. . -

Bl'itti~ku l'ikc l m å b ellalla Colossus ocl1 Collmg\Yoocl fur 1cke .:tktnu 

ändamål i en! ii; h C l mc el Del 2 III (b ). 

Anm. 2. ;-; e Föt' entu Slalcrna. 

Ar l På- Färdig
l börjas byggas 

1927 35000 

1929 35000 

F e a n k r i k c. 

Slopas (ålder inom parentes) 

1930 35000 J e an Bart ( 17 ), Courbet (17) 

1!)31 3 j000 

1

1932 
1933 

35000 35000 Fran ce (18) 

1

193J 
1935 
1936 

85000 
35000 Pari s (20), Bretagne (20) 

36000 l Provence (20) 

35000 Lor-raine (20) 

l 
Fartyg som 
behållas ~rån 

l 
före l efter 
Jut- .Tut-
land land 

7 o 
7 o 
5 ? 
5 ? 
4 ? 
4 ? 
2 ? 
l ? 
o ? 

l 
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Frankr ike hat· ftt sig förb ol1 1\ llit at t använda tota ltonn aget efler eget 
bes tämm anet c med elen in skränknin ge n a tt va rj e farty g ej må i s torlek 
önrskrid a 3{),000 L. 

It a li e n. 

l P å- !Färdig-l 

Fartyg som 

År 
behållas från 

l börjas\byggas l 
Slopas (ålder inom parentes) före 

l 

efter 
Ju t- Ju t-
land land 

1927 35000 l 6 o 
1929 35000 6 o 
1931 35000 35000 Dante Alighieri (19) 5 ? 
1932 45000 5 ') 

1933 25000 35000 Leonardo da Vinci (19) 4 ? 

1935 1 35000 l Giulio Caesare (21 ) 3 9 

1936 45000 Con te di Cavour (21 ), Duilio (21) 
l 

1 ( 

1937 25000 Andrea Doria (21 ) o ( 

Anm. Se Frankrike. 

.J a p a n. 

l 
l Far tyg som l 

År På- Färdig- Slopas (ålder inom parentes) 
behållas från 

börjas byggas l före l efter Jut- Jut-
land land 

Hizen (20), Mikasa (20), Kashima (16) 
Katori (16), Satsuma (12), Aki ( 11), 
Settsu (10), Ikoma (14), Ibuki (12), 
Kurama (11 ), Amagi (O), Akagi (O), 
K aga (O), Tosa (0), Takao (0) , Atago 
(O) samt 8 föreslagna far tyg som 
ej pabörjats 8 :2 

193 1 A 8 2 
1932 B 8 2 
1933 c 8 2 
1934 D A Kongo (21 ) 7 3 
1935 E B Hiyei (21), Haruna (20) 5 4 
193G F c Kirishima (21) 4 5 
1937 G D Fuso (22) 3 G 
1938 H l E l J am as hi ro (21) 2 7 
1939 I F Ise (22) l 8 
1940 G Hiuga (22) o !) 

1941 H Nagato (21) o () 

194:2 I Mutsu (21 ) o !) 

l 

l 
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Japan må lJch ålla Sl1ikisl1ima ocll Asall i för icke aktiYa ~lnclamå l. 
r nligll et m e el Del 2 III (JJ l . 

Anm. 2. Sc Fören La S tatc rn a. 

.-\nmä!'lmin !J till lahelle l'JJ:L i Sel;lion 11. 
Ovan för esJcrivn a ord n i ng för fartJ·gcns slo pning är i övcrenss•täm

melse m ccl deras 1\.lder . Då cr· s(lLtningarna JJörja.s i enligll·ct m ed ovans tä
cncle tab e'll c r m[t -el en onln ing i villcen fa rt)·gc n av va1·j c mflkt slopas 
ändras -enligt 1Je i1ag, förutsa Lt a tt varj e åt' ovan angivet an tal far t )·g 

slopas. 

Del 4. 

Ucl'in ilionCJ'. 

I fö r r ligganLlC tralcLa t sko la föl ja ncl c uL Lt'\Clc förstås enl igt följ anclc 

definition er . 

Sl:l!Jfat·l y !J (Capila l s hip). 
l'Jtt slagfart~n;, som 11 Lldancrtcr lJ J gge~, är e tt örlogsfartyg (icke 

rtygdepäfartyg ), vars cl epl. översLiger 10,000 t. (10,160 m ete. ton s ) clepl. 
·eller som är JJ es t~·ckat med J'anon er med Jcaliil er öYet·sLigancle 8 inches 

(203 mm.). 

Fly[jd Cpål'at• ly!l· 
Flygdcpä farlyg Lir ett ut·logsf.arLJg m ed e tL clcpl. av över 10,000 t . 

(10,160 m e te. t. ), som aYsetts uteslutande föl.' a tt föra Jnf>Lfa t't )•g omiJorcl. 
Det sk all YaNt så ,J,onstru eraL att fl ygplan ku nn a gtt upp däri från eller 
landa clärpå ocl1 må icke va ra konstru erat för att ku nn a för a krafti gare 

IJ cs-tycknin g än so m förcs t;ri YC~ i art. IX ell er X. 

Standal'(l Dcplace me nl . 
Ett farty gs stamlarddcpl., Llr clcpl. a\' fa rt)·gc t fullt färdi gt m etl full 

IJ cmanning oc ll alla masl,in er omb-o rcl, sj ök lflrt med full JJc~ L yckning ocilt 
ammuniti-on, utrus tning, proviant och !LlrsJ"·attensförråcl fö r b esättllJingcn, 
allcl1amla förräd ocl1 all t som ä r avsett a tt användas vid krigstillfä lle 
omborcl, men utan lJrän s le ~cl1 r esenvaLLenförråd omlJorcl. 

Ord et " ton " ·i traJetaLen skaN 1.1tom i sammansättningen " m etri .ska 

tons" <va r a om 2,240 poemels (1,016 kg. l . 
Nu färdi ga fartvg skola b el1 il. ll a s i o 11 i tti.\lsya rancl c uppmätnin g i 

depl.-tons enli g t bruke t in om r esp. n ati oner. ).[akt som a nvänder m etrisil'a 
tons för uppmätning av s in a faet)·g vie! tillämpning av clcnna traktat anses 

besitta motsvarande clep l. i tons om 2,2110 pouncls. 
Fartyg so m Jyyggas lltl(l anefter sJ;a\1 anses inncJl·ava s itt standard-

depl. clä a llt enligt oYansLil.enllc lJcsU\mm clsrl' omlJ orclkommit. 
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l<AI'JT J~L JlJ. 

l)il·cJ·sc hcstämmel set·. 

.!lrlikd XXl . 

Om uncl c t· elen tirhpcriod den na traklnl rJmfalt::u· nCtgo n aY il e konl r<t 
!l ct·anclc makterna för atl kunna garantera sina nalionclla bc!Jo\· Yarl sji• 
föt•,;ym·et angi[r· enligt sin egen asikt bli\"il IJl•l'iinl HY i1nilmdc fiirltallanrl cn. 
skola rlc kontralt~ranrlr mnklcma cfli•J· f.t·amstilllning· aY si\clan nwkt 
sammantrii.da lill konferens föt· l'L'Yi~io n nY traktatens !Jcslilmmcbce Ol"li 
l"öt' J.slacll;ommamlc :t\· tinrlt·i nsar genom ömsesirl ig ö\··c rcn,;kommch e. 

:\Icrl .::wlcilning· aY möjlig Lc-knbk oe-!1 YCtenskaplig utYcrl, ling skol :~ 

Föt·cnLa ~talc ma, cl'lcr mrlphignin•.'O m cil önit-;a k onlt·a iJeranele maktC't ". 
anordna en konfrr~n ,; a,· dc k onlt·all ermHi c maktema S<t snart ,;om mid 
lig~ cfLer IOI'Jl CL aY 8 i"u.· sellan Jöreliggand r• Lt·aktal lrtilt i gelll antie krnl'l 
föt' att ·uncl er söka om oc l1 i sa fall Yi ll;a iindringl\r :;om JJöt'a gö t·a~ i 
trak taten föt' alt lillgorlose ubYel"klingrn. 

, l1·tikel XX II. 

Om ni"tgon aY dc J;onLrakltet·amlf' lll<lkl l' rna itwecl; l ~ts i kri g ~01< 1 

en l igt rlcss åsikt hct'iil' dess sj iifö t'S YHI'. mit ,;i\Ll<tn lllakl rflcr Glt l1avn 
nolificicrat Ö\Tiga rkon l eallerandr nxtkLC't'. under den tir! fientlig ll et erna 
p aga, sus [Jendcm för sin el el föreliggande traktat 11 L-om al"Liklarna -~Tll 

oc l1 -~VII, för11Lsatt aLl srtclan makt u n cletT ~it la r i">Higa konlralt eJ· amlc all 
Ilet clt' nöclYäncl igt att ,·crk::;Lälla s~ll an suspension. 

Ö>T iga kontral1eranclc makler .skola i si\dan l fall samfälll ö,·ercn~

komma om vilka tcmpot·il t'a morlif ika ti oncr, om si\clana b chöyas. som skola 
glit ·as såY~il i Lraklalen so m sinsC'mcl l :m . Om Yicl si\clan råclpl:lgning mak 
Lern a ej, i konslitutioncll ord ning för varje makl, komma öwrcns, ma 
ko n Lraheranrl c makt genom no l i fikati o n li Il ö niga ko nlt'aherand c. und er 
det ficnLiigltetf'ma pCtgCt, filt' sin rl el susr,c•nclcn1 för eligganclc Lt'itk l at utolll 
a \"L. XITI och X \ "II. 

Dil fi entligiletema upplllirl, skola cle kontrailerande mak tema Yi d 
konferens asgt.ira om, och i så fall. Yilka moclifil;ation cr, som skola glira, 
i bcstämmclsema i förcfiggancl o lrakktL. 

A1·tikel XX lll. 

Föroligg·andc lmkla t skall föt·IJliYa i kntfL till elen :3.1 dcee ml)er J!Hii 
ocl t om ingen av el e k on Li':J:itCrancle maktern a t\'å at· l" ö t· e clcnna datum t i 11-
kännagiYit si n l\\·sikl atL uppsäga clcnsamma, sk all elen fortfarancle Yara 
gällancle 'llnclcr ytterlig:u·e 2 år ofril.n rlalum för UJJpscignin g a\" en a,· d t• 
kontrailerande makterna eflcr Yilkcn datum ~raktalen skall uppllöret all 
giilla för dc kontral!e J·ttnclc maklcmG . Si\clan u ppsi1gning skn.Jl skriftlii,!'l 
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] , .. L SL t 1 c • •in"· s<Jm omctlclbarL övet·sämla !Jc-medciC l <l~ t i Il ·uren a · a er n< ,; r ::H "' . .· _ 
, ,··· t-1•·11'' o,· Ll[l [l"'t····nin"·en lill iiHi>!a mal;tct' oclt m ecltlela 'tiJ,cn tn'li:" a " ' " " "' "' "' . . . ~l ;tum den emuttagib. l"p]J~;\1-'ningen ~kall anses lwYa bliYit aYgtYen oc!1 

. Il 'rä•i·l i kraf~ ft•än sa~· tl ilat!. Om upp:;i1fjnin::·cn sörc,; av Furenlit sl"-.a - .., - ~ ( · - ' ' _ - . 

t t '. Il" ·· rc"·ci·in"· ,];all il en nwdd,•ln,; iiHi~·a kuBlrallcranllc makte r ~ d t-c; a Cl n:, u ::- • · ~ 

~toma ti slm t'eprr~cnlanlrt· i \\"asllin f: Lnn ot11 uppsclgningcn skall_ansc,; 

11
aya i"lgt rum oC'It skall träda i kraft den dag elen mccleleladcs t1ll namncia 

cliplomatisl;a representanter. 
Inom et~ Cu· efter el en dag •upp<lgning· fri\n i'n mak~ ilgt rum ~kola 

cl e J;onlrahcraclc maUcma ,;ammanlr:tda Lill J;onferens. 

A1·tikel X XIV . 

Föreliggande traJdal ska ll ralifit' l''b tn de k ontraltct·ande makterna 
enl igt Yael cl eras konstituLion i s;'ul ana fall llesliimmct· orli skall tl'ii.da i 
k r afL el en clag alla ralifil; at ionct·n a meJlLlelals, YilJ;el skall iiga rum i 
\Vas.lt ingto n s:'t snm~ so m mö.i li gt . FOrcnta ~Laternas r eger ing sk all Lill 
övri ga kontra·llc ranll e makter öYeJ·sänela en aY>ll<rift a\· " peocesyer [) al" Yid 

ratifikationernas aYiämnamlc. 
' l.' t· a.ldatcn, yriJkcns cng·e l ska ol" il fransl;a Lec.:ter tli"·O iclenLisk~ lika. 

slmH deponeras i Fö r enta ~~a tet·n as regeri ngsarkJ\· oc l1 Yedcrbörli gen ll C
st~TI<ta kop ior tlclt'GV skola a\" sagel a regering öYet·I ,lmnas Lill öHig·a kon

trai1Cl'fl.ndc mal< ~er. 
Följa sä Il e lw fullnt ,ikligml es nncl crsl<J'ift r• t'. 

I \YasllingLon uml erskre Y~ ele,;sutom följand e teaklat. 
•rraktat mell an Förenta St atel'lla, Britti ska r iket, Frankl'ikc, ltalien 

t l l r t"ll s.J·öss oc11 Japan angi'ten'Clc skylld för neuln<las oe l1 iel; c s ric anr cs tv l 
uncloe .l;rig snmt .för alt !tindra a!1\·:iml nnde uneler krig a,· giftiga gaser 

ocl1 k emiska proclukter. 

Artikel l . 

Dr unelerleeknnlle maUcrna förklara al l lllancl li c regler som av (\c 
ciYili scracl c naLi onct'll a an l ag'i l s för alt skyLlcia neutralas ocll iel;c slr i
clan.clcs li v till sjös;, under kri gsti d följancl e s·k·o la ans es si'tsom ingilencJ,. 

i elen intem alionclla ri"lttcn : 
J. Ett J1 anlielsfartyg kan iekc uppbringa~ ulan föt'Cf!' iiencl o Yisilcrinf!' 

och unclersökn in g angacnllr dess n a l ional i l'Cl. 
l~ tl ilandc lsfat"tyg må icl;c an fall as s:'t ft·amt clet it'ke yägrar aLL l rt ta 

l t l ]l On1 (Jet yägrnr at l sig unclers öJ; as ocll Ylsileras sellan 1 e Yama s c et· " 
stYTa elen kurs som anllcf::lilts seelan rl ct upp!)J'ingats. 

" r·· l"" ' l' "lltt ·c· J·r lJ csä ttnin ,e: oclt J~LL ·llancl'clsfartyg må irke or,; ut·as sa r" 1 . , 

paS"sagcrare för~t JH'af'h i siU;ct'llcl. 
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2. Krigförande u-lJiita r ~\ro icke tmdcr några för-Ilållanden undan
tftgna frän alt följ a OYanslående allrn ~lnna regler oc l1 om u-bät icke kan 
Hppbeinga ett ilandelsfartyg enli gt dem, m§.s le clen enli gt internalion r ll n 
rätten avstå från anfall odt uppbringning ocl1 låta ll a n clclsfa t·t~·gct osli'>J·t 
fortsälta sin resa. 

Artikel l!. 

De und ertecknande maktema uppmana a ll a and ra oiviliseradc maklPJ' 
alt uttr·)·cka si tt !)i faU till lic ovan fa sts tä ll da rättsb es tämme lse rn a så att 
över hela väelden må upptlwmma en allmän t}dlig uppfattning ang·åen(\.
cte rcglet· f öt· tillvägagåencl c enligt Yilka väl'lclens a llm ~\nna opi ni on kom 
mer att beGlö nHt keigförancl e i ft·amticl cn. 

ATWrel lJ I. 

Dc und cl'tecknande makterna, om ön~ka s~\ket·ställa ikt'afltt'äcland cl 
av dc llumana rättsregler ~om av dem feamställts i fråga om anfall pn 
0ch förstöring av handelsfat't)·g, förklara Yiclare att vilken so m h älst per
son i vilken som 'hälst makts tj änst som öYerträclce någon av c\essa b e
stämmelser , skall anses Il av a b t'll L i t emot krigets lagar och skall Yar ft 
underkastad clom och ransakni ng som för sjöt'ÖYeri ocl1 J; an ])t'ingas inför 
civil eller· militär clomstol Lillltöramle makt å Ya es område han m å llaya 
påträffats . 

A ·rtikel IV. 

ne und ertecknande mal;:lcma förklara de t praktiskt omöjHg t atl 
anvämla u-b tar för hftml elsfö t·stö r ing utan att bryta emot, såsom 
skcclcle uneler det nyl igen a:vslu ta dc kriget 1\JH- 1918, el c säkct' lletsåtgärclet' 
som allmänt antagits av d e civiliserade nationerna föt' att skyelda neutealas 
oc\1 icke .strielancles liv -ocl1 besluta för elen skull a tt förbudet för 
använc\ancle av unclervattensbåtar föe lland clsförstö l'ing skall allmänt an
tagas som ingåencle i elen inlema~ionclla rätten dem emellan oclt inbju(la 
alla övriga nation er att även ansluta sig llärtill. 

A-rtikel V. 

Använclamlc av kvävande, giftiga eller andt'U gaser ocl1 liknanlie vät
skor, uppfinningar ellce materiel !tar rältvisligen fördömt s av allm änna 
opinionen inom elen ci\nilscrac\c värlcl.en oc~1 föri)llll för sådan any~\n clnin.g 
!tar fastställts ·i lraktatet· mellan största delen av dc civi li serade makterna . 

Dc unelel'tccknancle makterna förklara, ]Jå det att cletta förbud S'kall 
bliva allmänt fastställt som -en del av inlcmalionella rälten ocll i lika 
mått varcia -bindande för nation erna s, väl vad •Samvetet som bruket 
angår, alt c\c slu~a sig till d e lta förbud oclt anse s ig llärigcnom bund na 
sinsemellan samt inl)jucla all a and m civ iJ,i seratl o nationer att även s-lutft 
sig därtill. 
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•. h·ti/,·el V I. 
Bestämmelser angilcndc ra tifil,atio nen i Jikltcl med för egående traktat. 

.Jirfil, el Vll. 

Fören ta ::' talenJas regering komma viLlat· c alt t i l l var oclt en av dc 
\ertccJ-naml e makterna överlämna en vcderiJöl'ligen bcsl}rkt av-101',eftu :~ föeel,ig~andc t:·ak ta t ocl t inbjuda li•cm a tt sluta s ig \Järtill. 

sKu Icke unelcrteclm anclc makt må s luta sig till förc l·igganlle traktat ge
nom at t överlämna ett säes•kilt ans lutnin gs in strument till Förenta Sta-

-- 'e"·erin " som cläeeftcr Il ar att till val'JC unelertecknande oc l1 an-terna" l . " b . . . . o· .. s lutande makt övcl'iämna en ]JCS t~Tkt aYskrift av va t' J c ans l u tnln" sm-
strnment. 

De ))cfullmäl; Ligades um\erskrifler. 

Vid are an togos: . .. 
1 . Hesolul.ion angåcncle uppr~iltancle aY en kommbsJon for att une et-

söka och :inkomma mccl en rapport a ngåcncle Ja·igcts Jagat' 
HesolutiiOn angående denn a kommissions befogenheter. napport slmll 

" 1 JJ ·,·' rnncla traktat an Q:< end e använd n mg av u-icke ingiYas angc.cnc c n yss ·' ~ 
båtat' 6cl't gii'tiga gasee. 

K 
0 

m m i t l e n angående Jurtfart)·g inkom med rapport angående 
beoTtinsning av antal och anvilnclnin g av clrssa. o • 

" Kommitlen ansåg att clct ~ir f . n. icl;c möjLigt att i'toslallkom ma nagon 
effektiv ]Jeg ränsning av luftYupnen. 

ViLlare aYslöb: 
". t'tllu O•>c,·'n•cn mellan Furcnta ,;tate rna, Brittislm 'l'eaktat angi'teml c " " ' 

rike t Feankril;e ·Odl Jftpan. . .· ''Praktat mellan Amerikas Föecnta stater, Brittiska nket~ Belgten, 
Kin a, Frankrike, Itali en, Japan, Ncdel'ländcma o~ ll Portugal angacnde elen 
politik ocl1 cle pl'i nciper, ·som böea följas i Kin a. . . . 

Trftl;tat mellan samma mal~:tc t· angående Ki nas tulllarJft ; r , och 
v Lterligare J.S resolutioner angåencle förll ållanclcn J nom h. ma mellan 

en del" av dessa maJ;tcr· eller Ki na oc,Jl Japan. 
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lnnehåli i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter 1922. 

SU·al<'!li o<:h la ldil;, 

\\'e!Jrilaftigk cit zu 1' :-; ce untl tias ni cllc rli \n
tliselte Fl o ttcngcsr tz .. 

i\ u t'<hvhlagc l 

Sj ii l;l'i!iSh isloria. 

Il ie Ho lle rl cr :-;ccmudll in tlc l' f'nmzi.i:;iscl lcn 
Gcscilicldt· 

Or·fplnisalion ot· h bud!iCI. 

F o1·svars lovenc ........ . ..... .... . 
Officc rs-Graclcm c i den Ll;1 nskc :-;!'ls lat It·a dc 

relcls t e Tid er incltil i\utitlcn 
An Aclministl'aliv Flagsllip for tllc LTni tcLI 

s tales Fl ee t . 

F'a1·1 ~ · !1Shes k1·i n1 ill!lal', skeppsh~· !I!IPI 'i o<:h 
fai' I Y!JSmas k in!'r. 

Konclcnsalorlcckc und illJ 'C Folge n 

l\ a ,·inat i on. 

Til c UniYcrsal n~.·a i'Ling i\ la rilin c a-s a Battlr. 
App.roal'il ins Ll'um enl . .... ... . . .. ......... .. . 

U ndei'Y<tll!'n shålal', l or'pPtle l' oeh min o 1· 111. 111. 

L:nrlervHn clslJaacl sYuQ[) nct under YcrLi e n ~kr i gc n 

Lui'IScfjlillfl . 

E:mpl oymenl ancl Tartic s of Aii'CJ'aft in :\a-
YCJI \\·m· l'arc . 

:\1. H .. ,;ili. :2:'{!1. 
\). T. f. :-; .. ' id . ~ (il. 

..\1. H., :; id. 2G!l. 

j). rr. f. ~ sill. [J3. 

Il. T. f. " :;;id. :! ~J;-) . 

j '. L' . ,_; N . I. ,;j (\. !~:)(). 

\L Fl., sit\. 80(1. 

Il . T. f. :-; ,;id. l(l~l. 

1' . U. S. K J.. ,;i:l. Wi:J. 
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l\ u st hefiist nin!1a•·· 

l<'asta !Jallongcr Yid kustfiblninf!at·nas föi'S\":ll' 
Några reflel;t ioncr ang;1cndc l;uslfäslningnl'

nas s tri clsllcl) s n i ng·s pl' Oi) lrm o dl di\J'I11L'll 
samman Il ''\nganilc förl~ecllantll'll 

p1·oj cl;lilfri\.gan 

!\ . T .. :;i:l. :\G. 

1\. T .. ~id. Hl. 

1\. T., :;id. ;-,~. 

DC sv; !' fl maeinkannncena p;l. t:·,;l;a Yihl-

front,cn 1\ . T .. ,;i t\. (j~). 

Sjill'a1·l . 

Di e Bcclcutu ng clcs :-' CC\W~,; nacl1 :-:i lliricn ~l. H. :;id. 20G. 

Använda förkortningar: 

A. T . Artill er i ticlskr if t. 
= 'l' iclskrift for Sovresen (Dansk l. n. T. f. s. 

J. el . 'l'. 'l' . 
J . R . S. L 

= Jahrbucll der drahtlosen Telegraphie und Telep!1onie. 
= Jou rnal of tlle Roy al Uni tecl Service Institu ti on. 

K. M. 
K. T . 

= Komm ersiella Mecldelanclen. 
= Svensk Kustartilleriticlskrift. 

K. v. A. H. ('l' .) = Kungl. Kri gsvetenskapsakademiens 
sl;:rift). 

M. R. 
M. 'l' . 
N. M . R . 
N. 'l'. 

= ?.Iarine Runclschatl. 
= Svensic Militär 1'iclskrift . 
== 'l' ile naYal and mili tary rocorcl. 
= Nautisk t idslcrift. 
= Norslc tidskrift for Sjovresen . 

Handlingar ('l'id-

N. T. f . S. 
P . U.S. N. L 
R. A. 

= Procecl ings of tlle United states Naval Institute. 

R. M . 
S. A. 
S. G. 
S. L. T. 
'l' . F. 
T. H. 
'l'. M. 
1'. T. 
U. S. G. 
V. F. 
Y. 

= Revue d'artillerie . 
= Revue maritime. 
= Scientific American. 
= Scanclinavian Shipping Gazette. 
= Svensk Lots- och Fyrtidning. 
= 'l'idskrift i Fortifilmtionen . 
= Tidskrift i militär häl sovård . 
= 'l' idskrift för m asltini ster. 
= 1'elmisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Vår Flotta. 
= Le Yacht. 



l Datum 

----
1}7- 22 

8/7-22 

15/7- 22 
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Kungjorda patentansökningar. 
l Diarie-t 
nummer 

1826/20 

4259}18 

5517/19 

6020/19 
1662}21 

Uppfinningens art. 

~ läpplw,k e för fastgörand e av ta ljor till livb å tar oclJ 
dy likt. H. Braaru cl, Kristi ani a . 

Anordning föt· fästanclc a Y prese nnin g-a t· v id fartygs
las tluckor eller J iknancl e. l~ . E. vo n T ell , Göte
borg. 

:;ax föL' avklippning av minanka l'tt·ossm·. Garboni t 
Akti engese ll sc.ll a ft , Ha mburg;. 

Eldsläckningsappat'a t . C. Grafl', Berlin. 
.\norclning vicl extinktöt•e t·. Akti eb olage t S. Hen

t'ik ssons Sprut fabrik & :'llekaniska Vorkstacl, 
StockiJOlm. 

11:!6/19 Elektrisk drivanonlning; för fartyg;. Gencl'al Elcc
tl'i c Comp an·y, Sch en ectad)·, A. F. S. 

12}8 - 22 4524/20 _\pparat för a tt förs töra eller ])estämma läge t av 
f a t't)·g och liknand e. H. C. Bt·own e, Salcm. 
A. F. S. 

1936}21 

2929}20 

3328}20 

An orcln i ng vi e! dävertar. rr. J. GatT, New cas tle-o n-
'r~· n c . 

Anoeclning; för fjärrinriktning av p il ra rtyg b efin t-
liga sk j u tv a pen. S icmens & Halsk e Aktien ge
sel lsc:haft, Siemensstaclt, Ber l in. 

Elclleclningsanlil!::\"lfjning mecl elektt'isk fjärl' aVfJTin gl 
av fa rtygsartilleripj äse r oc l1 gJTOSk opanorclning 
för inställandel av förtänclningsvinkeln . Friecl. 
Krupp Akti engesellsclL af t, Essen . 

19/8-22 3088/20 l\Icmbran för aku s ti ska svängningar i vätska. Sig
n al Gcsc ll sch a ft 111. b. II. , Ki el. 

3755/20 s igna lappara t m ccl aku s ti sk svängnin gskropp. Sig
nal Gesellscbaft 111. b. H. , Berlin , 'J'y sklancl. 




