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Årsberättelse i reglemente och förvaltning. 
Avgiven vi d 1\:t~n gl. Öl logsmamms ii.Jlo;Jw pcts sammantl·iide elen 7 april 

J 926 av ledamoten E le m a 11. 

På grund av 1925 års försvarsbeslut kommer detta år att, 
när beslutet en g·ång genomförts, avsätta djupa spår inom den 
marina förvaltningen och denna berörande reglementen och för
fattningar, liksom tidigare varit fallet med åren 1914 och 1901, 
för att icke gå tillbaka till årtal, som med avseende å försvars
beslutens innebörd äro paraleHer till 1925. I olikhet med vad 
förhållandet är ifråga om arm€m har visserligen flottans lanel
organisation tiH sina huvuddrag ansetts böra bibehållas, men 
kaderminskningen och den kraftig·a beskärningen av anslag·en 
måste givetvis medföra betydande omläggningar även ifråga 
·Om förstnämnda org·anisation. 

Det med genomförande av elen nya marinorganisationen 
"förenade förarbetet är ännu icke avslutat. Vad rör org-anisa
tionen och fö rvaltningen har detta arbete för flottans vidkom
mande överlämnats till en särskild kommitte, flottans organisa
tionssakkunm:ga, vilken trädde i verksamhet i augusti 1925. Or
.ganisationssakkunnigas uppgift kan i korthet angivas vara att 
med de resurser av personal och anslag, som beräknats för den 
nya organisationen , söka åstadkomma effektivast möjlig·a orga
nisation av stationerna, varven och Göteborgs örlogsdepå. Mot
svarande uppdrag är för kustartiiler iets del överlämnat till dess 
-chef. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 16 
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Uppg-iften att g-iva den nya organisationen uttryck i regie
mentsform påvilar de år 1921 tillkallade nwrinens reglements
sak'kL~nniga. De senares uppdrag är sålunda i hög gTad beroende 
av det resultat, vartill de komma som skola fullgöra den första 
delen av arbetet. Det nya, som nu håller på att kristalliseras 
ut, torde förelig·ga i reglementsform först under senare halvåret 
1926. 

I jämförelse med försvarsbeslutet måste helt naturligt vad 
som under 1925 i övrigt förekommit inom det område, varför 
här skall redogöras, te sig såsom ganska obetydliga biomstän
digheter; för sig betraktat däremot av icke ringa intresse och 
betydelse. 

Reglernenten och författningar. 

Flera under 1925 utkomna författningar avse personalens 
avlöning och andra förmåner. 

Genom riksdagens bifall till Kungl. Maj :ts proposition N :o 
127 angående reglering· av avlöningsförhållandena för å armens 
och marinens reser·vstater uppförd personal erhöll denna fråga , 
som länge fått stå tillbaka, sin provisoriska lösning. För ma
rinen och alldeles särskilt för flottan, vilken senares obetydliga 
och aldrig fullt genomförda reservstatsorg·anisation är avsedel 
att i mån av den nuvarande personalens avgång försvinna, har 
frågan mindre betydelse; för armen däremot så mycket stör re. 

Den beslutade löneregleringen, som trädde i kraft i juli 
1925 återställde relationen mellan den aktiva personalens och 
mots~arande personals å reservstat löner, sådan denna relation 
var före 1921 års lönereglering. För vissa grader utgör höj~ 
ningen över 40 <fo , varvid dock är att märka, att lägTe dyrtids
tillägg utgår på de nya lönerna. Med löneförhöjning·en fö~j a 
även höjda pensioner. 

Den särskilda ersättning, som förut i form av dag-avlöning· 
utg·ick under tjänstgöring·, har ersatts med t j änstgöringstrak
tamente, som emellertid endast utgår till personal, som icke 
ici.r bosatt å tjänstgöringsorten. 
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En under 1925 utkommen, marinen berörande ny författ~ 
ning, som har stort intresse från personalsynpunkt, är det 
a!lmi:inna resereglementet av den 18 juni samma år. I fråga 
om resekostnaderna går, skulle man kunna säg·a, det nya rese
reglementet i bilismens tecken. Denna sida har emellertid for 
marinens vidkommande mindre intresse, då ju den marina per
sonalens tjänsteresor mera sällan företag·as med bil. Höjningen 
av traktamentet är däremot av så mycket större betydelse. 

För att gå i ordning förtjänar omn?,mnas, att det nya 
reg·lementet i fr åga om reseersättningen baserats på självkost
nadsprincipen. Detta innebär, att den resande icke får tillgodo
räkna sig den besparing, som kan uppstå genom att t. ex. 
resan företages i 3. klass i stället för tillåten 2. klass, eller 
genom att flera personer slå sig ihop om en automobil. I detta 
sammanhang må nämnas, att omnibussen har blivit upptagen 
bland de officiella trafikmedlen. 

Beträffande reseersättningens utgående uppdelas perEOnalen 
i 3 klasser, motsvarande I, II och III klass på järnväg·, och 
ifråga om traktamentsersättning·en såsom nu i 6 klasser, be
tecknade med A, B, C, D, · E och F (Kungl Maj :t föreslog 5, 
men riksdagen tillfogade av kostnadsskäl en 6. klass) . För 
övrigt är ifråga om reseersättningen en viss demokratisP-ring 
genomförd, så till vida som vid resa, som företages med bil eller 
hästskjuts, ersättning·en utgår oberoende av den sociala ställ
rangen . 

Den nya 3-klassindelningen innebär en deklassering av 
kommendörkaptener av 2. gTaden resp. motsvarande personal 
från I till II klass å järnväg och av ui1derofficerare av 2. och 
3. graden från II till III klass. 

En nyhet, ehuru av det mindre betydelsefulla slaget, utgör 
ritten att debitera kostnad för spårvagnsfärd. Däremot får 
avgiften .för polletering av resgods icke debiteras, utan avses 
inkluderad i traktamentet. 

De krav, som från marint håll framställts om ersättning 
för transport av effekter resp. resgodsövervikt, hava icke be
aktats. Lönenämnden, som hörts i detta ärende, hade fram.~ållit, 
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att kommenderingar och förordnanden av den längd, SJOexpe
clitioner i allmänhet omfattade, förekomme såväl inom lanHör
svaret som vid kommunikationsverken och den civila statsför
valtningen i övrigt, vadan frågan borde behandlas i ett vid
sträcktare sammanhang. 

Föredragande departementschefen framhöll, att kostnader 
för transport av effekter vore att hänföra till sådana mera per
sonliga utgifter, för vilkas bestridande traktamentet eller mot
svarande förmån vore avsett; vid traktamentets fixerande hade 
ock hänsyn tagits härtill. Fortsättningen av departementsche
fens uttalande pekar direkt på sjötillägget såsom den förmån , 
som är avsedd för bestridande av nu ifrågavarande utgifter. 

För att icke tvekan skulle uppstå rörande innebörden av 
den bibehållna bestämmelsen angående rätt tiU ersättning för 
transport av redskap, instrument eller dylikt, föreslog departe
mentschefen, att uttrycket »eller dylikt» skul~e ersättas av »eller 
annan dylik icke personl-ig utrustning». 

En viktig förändring· är traktamentets uppdelning i dag·
cch nattraktamente med resp. 2/s och 1/s. Nattraktamente ut
går för tiden mellan midnatt och kl. 6 f. m., dock icke när 
sovvagn anlitas eller kvarter beredes avgiftsfritt. 

Såväl i fråga 0111 reseersättning· som traktamente har i den 
till själva reglementet hörande tilläg·gsförfattningen avlönings
regementet lagts till grund vid fördelningen. Det är sålunda 
icke graden eller tjänsteklassen, som är avg·örande utan lönen. 
Att denna princip kan vara ändamålsenlig beträffande civil per
sonal är nog möjligt; befordran utom lön torde inom den civila 
statsförvaltningen förekomma ytterst sällan, men för försvarets 
personal ligger ju saken annorlunda till. 

Endast när någon enligt förordnande uppehåller högre be
fattning, får den högre ersättningen beräknas. 

Enligt nämnda gruppindelning hava exempelvis underlöjt
nanter och fänrikar blivit jämnställda med flag·g·underofficerare ; 
löjtnant med underofficer i 4. lönegTaden. 

Det nya resereglementet, som även innehåller vissa före
skrifter angående tid för inlämnande av reseräkning·, Oln speci-
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ficerande å reseräkningen av uppgifter, när och huru resa före
tagits, har endast provisorisk karaktär och gäller till den l juli 
1927. Dess tillämpning förväntas medföra avsevärda kostnads
ökningar och - skulle man kunna tillägga - ökat arbete för 
granskningsmynd1gheterna. 

Resereglementet har haft till följd vissa ändringar i av
löning·sreglementenas tilläggsbestämmelser (S. F. S. 831/ 21), 
vilka även undergått vissa andra modifikationer. Sålunda har 
ifråga om tjänstgöring·straktamentets beräknande införts nya 
principer, som i realiteten torde betyda något minskade för
måner mot förut. De nya bestämmelserna hava delvis formen 
av en tabell och innebära, att tjänstgöringstraktamentet nedgår 
till minimum redan fr. o. m. 16. dygnet, i stället för att som 
förut sänkningen skedde i 2 etapper efter 15. resp. 31. dygnet, 
vartill kommer att minimum nu utgör 50 7o för familjeför
sörjare och 33 1/s 7o för annan personal av traktamentet enligt 
resereg}ementet. Föi·utvarande procenttal voro 60 resp. 40. 
Höjningen i grundbeloppen synes icke fullt kompensera den av 
dE: förändrade beräkningsgrunderna följande minskningen. . 

Enligt förutvarande från år 1921 existerande bestämmelser 
angående mässpenningar grundade sig de för olika kateg·orier 
utg·ående beloppen på en procentuell beräkning med trakta
mentet som grundbelopp. Principen kunde vid hastigt bedö~ 
mande synas nog så rättvis och praktisk; att den icke var 
lämplig bevisas dock bäst därav, att den redan vid första på
känningen måste, såsom nu skett, övergivas. Principens riktig·
het ifrågasattes också på sin tid av försvarsrevisionen (sidan 
II: 96). Genom de anbefallda ändring·arna i författningen hava 
mässpeningarne nu fixerats till bestående belopp, vilka till siff
ran äro desamma, som förut faktiskt utgingo. Dessa äro dock 
endast av provisorisk karaktär i avvaktan på anbefalld revision 
av hithörande bestämmelser. 

Den författning av år 1925, som tvivelsutan tillclrag·it sig 
det största intresset, åtminstone från deras sida, som umgåtts 
med eller förverkligat planer att övergå till det civila, är kun
görelsen av den 23 oktober med bestämmelser rörande armens 
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cch marinens övergångsstater. Vad man än har att säga om 
de villkor, som statsmakterna bestämt för elen övertaliga perso
nalen - alla kunna ju icke tillfredsställas - , nog hava de visat 
sig synnerligen effektiva fö r vinnandet av ändamålet, nämligen 
att stimulera den frivillig·a avg·ången. Man vore frestad att 
säga, att staten därvid blivit över hövan bönhörd. Även den 
tvångsvis överförda personalen har erhållit gynnsammare villkor, 
än som föreslogs i 1924 cch 1925 års försvarspropositioner. De 
av riksdagen med erkännansvärd villighet vidtagna modif ika
tionerna i det ursprungliga förslaget kunna utan tvivel till stor 
del tillskrivas den aktivitet, som utvecklades av 1925 års officers
kommitte, i vilken inom parentEs sagt flottan icke var repre
senterad. Som bekannt förändrades överg-ång·slönen för de fr i
villigt avgångna till 75 % av innehavande lön enligt A-ort fr ån 
att hava föreslagits lika med pensionen, varigenom större rätt
visa vederfors äldre kaptener och löjtnanter. De t vångsöver
förda fing-o lönen höjd från A· till B-ort, varjämte vissa fö r
bättringar i lönebefordring-shänseende åvägabragtes. 

Under tiden intill den l juli 1928 äger tvångsvis överförd 
personal, oavsett om den är inkallad i tjänst eller icke, att 
åtnjuta full avlöning. Så vitt nu kan bedömas torde en stor 
del av denna personal behövas under övergångsåren för att 
ersätta brist på befäl, som faktiskt torde komma att uppstå 
och förbli konstant, intill dess tillräckliga reserver skapats. 

För den marinen blihörande frivilligt överförda personalen 
är det givetvis en särskild förmån, att tjänstg·öring-sskyldigheten 
upphör redan vid uppnådda 50 år. Vad statsintresset vidkom
mer, lärer icke denna personalkategori komma att få något 
egentligt värde för fredstjänstens upprätthåhlande. 

Av under året i Övrigt utkomna författningar m. m. må 
nämnas dels instruktion för inspektören för unclervattensbåt
vapnet, dels bestämmelser beträffancle tjänsteställning och be
fälsrätt. Genom den förra har frågan om undervattensbåtin
spektörens fortsatta tillvaro, vilken i försvarspropositionen läm
nades Öppen, fått sin lösning, och genom de senare hava de 
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särskilda förhåUanden, som blivit en följd av flaggunderoffice
rarnas förändrade tjänsteställning, reglerats. 

Bland under året framlagda, icke slutbehandlade författ
ningsförslag· av mera allmänt intresse märkes fö,rslag·et till ny 
1nilitär zJensionsla,g, utarbetat av 1921 års pensionskommitte. 
Det torde icke kunna ifrågasättas att i detta sammanhang· ingå 
på en redog·örelse för detsamma, som för övrigt numera torde 
vara allmänt känt. Den för pensionsfrågor intresserade re
kommenderas att komplettera ett eventuellt närmare studium 
av betänkandet med att taga kännedom om fu1lmäktiges i flot 
tans pensionskassa nu i tryck utkomna underdåniga berättelse. 

Blott så mycket torde böra nämnas, att förslaget avser att 
till ett statens eget organ, nämligen statskontoret, överflytta 
bestyret med pensionsfondens förvaltande och pensionernas ut
betalande. Vår gamla hedediga pensionskassa skulle reduceras 
till en änke- och pupillkassa av mindre dimensioner. 

Ifråga om pensionsMder, pensionens beräknande m. m. inne
håller förslaget åtskilligt nytt av intresse. Ehuru pensionernas 
bringande i närmare överensstämmelse med lönerna, som g·ivetvis 
är huvudsaken, är äg·nat att väcka livlig· tillfredsstäH.else, finnas 
åtskilliga punkter i förslaget, som väckt opposition, ej minst 
på civilmilitärt håll. 

Pensionsåldern för kaptener och underofficerare av 2. gra
den föreslås sänkt från 55 till 50 år. Ur såväl statens som 
den enskildes synpunkt förefaller detta förslag· vara gott; icke 
desto mindre har det väckt opposition, vilket bevisar, vad som 
var känt förut, att en enig opinion bland personalen i dylika 
frågor aldrig kan åvägabringas. 

Pensionsåldern för mariningenjörer före.slås höjd ifråga om 
marindirektörer och specialing·enjörer från 60 till 65 år. 

För marinintendenter föreslås borttagandet av den nuva
rande rätten att avgå vid 60 år med reducerad pension intill 
uppnådda 65 år, liksom över huvud tag·et den nuvarande möj -
1igheten för civilmilitära att avgå före den för erhållande av 
fyllnadspension stadgade åldern borttagits med den motiverin
gen, att dylik rättighet icke förefunnes för andra statstjänare. 
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Särskilt mot detta förslag har riktats en skarp kritik, varvid 
framhållits, att amiraler och kommendörer samt enligt det nya 
förslaget även kommendörkaptener kunna avgå före den eg·ent
liga pensionsåldern med pensioner, som tillkomma resp. lägre 
grader. 

I allmänhet har från civilmilitärt håll framhållits, att 65 ttr 
vore en för hög pensionsålder för personal, som icke intog\~ 

chefsställning, något som också torde vara bestyrkt av erfaren
heten. Härvid som i många andra hänseenelen torde gälla, att 
försvarsväsendets personal icke kan jämföras med personalen 
inom elen civila statsförvaltning·en. 

Om elen uppfattning av pensim.sspörsmålet, som inom rib
dag·skretsar torde vara förhärskande, nämligen att en statstj~i

nare skall praktiskt taget tjäna så länge han orkar arbeta, må 
hava ett visst fog beträffande elen civila statsförvaltningen, 
kan elen givetvis icke godtagas ifråga om militärtjänsten , där 
varje i aktiv tjänst varande tjänsteman bör psykiskt och fysiskt 
vara fullgod. Härtill komma rekryteringspunkten och behovet 
av reservpersonal, som också peka hän mot en sänkning i stället 
för en höjning av pensionsåldern . 

Uppfattningen i frågan om formen för pensionering av 
statstjänare i allmänhet har under senare tiden i viss mån 
undergått en förskjutning, vartill torde bidragit de på sistone 
av ovannämnda kommitte framlagda förslagen till pensionering 
av icke-ordinarie personal. Vid marinen finnas ju stora personal
kategorier, månaclslönare, daglönare, poliser, kontorspersonal m. 
fL, vilka icke äro ordinarie befattningshavare. Om man bortser 
från att vissa månadslönare samt poliser kunna efter ansökan 
på frivillighetens väg bliva delägare i flottans pensionskassa, 
är nu ifrågavarande personal icke ansluten till kassan och be
talar inga avgifter. Daglönarepersonalen erhåller visserligen 
viss tjänstepension utan att hava erlagt avg·ifter, men för änke
pension och för pensionering av övrig ick~-ordinarie personal 
saknas obligatoriskt verkande institut. Nu har förslag framlagts 
till ordnande av samtlig· icke-ordinarie personals pensionsfråga, 
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och förutsättes sålunda, att även den icke-ordinarie personalen 
skulle vara. skyldig erlägga pensionsavgifter. 

Förslaget att på detta sätt ordna pensioneringen kan emel
lertid icke stödja sig på någon enhällig opinion ens bland de 
sakkunniga, ännu mindre inom respektive förvaltningar. Man 
har mot detsamma erinrat, att ytterst bhr det under alla för
bållanden staten, erkannerlig·en vederbörande förvaltningars an
slag, som få vidkännas kostnaderna för pensioneringen i dess 
helhet genom att avlöningen måste höjas, så att den täcker 
pensionsavgifterna. Vid sådant förhållande vore vida enklare 
och mera ekonomiskt att slopa alla avgifter med därav följande 
dyrbar förvaltningsapparat. Problemet förenklas därmed till en 
skyldighet för staten att vid viss ålder utbetala en emeritlön. 

Härav skulle måhända också följa, att fondering av medel 
för utbetalande av pension upphörde, men det torde kunna 
ifrågasättas, om man icke härvid kunde tillämpa satsen: var 
dag sin plåga. 

Resonnemanget, om riktigt eller icke, innehåller i varje fall 
intressanta synpunkter, som med samma fog kunna anläggas 
på frågan om den ordinarie personalens pensionering. 

Pensionskommitten hade tänkt sig att den militära pensions
lagen skulle kunna 'införas redan fr. o. m. l juli 1926. Emellertid 
har proposition icke avlåtits till 1926 års riksdag. Huruvida 
frågan kommer upp till nästa riksdag lärer väl vara tvivelaktigt . 
Pensionen är ju beroende av lönen, och, så länge denna endast 
är provisoriskt reg1erad, svävar ju strängt taget pensionsfrågan 
i luften. 

Ehuru nu gällande avlöningsreglementen under året icke 
unelergått någon förändring, har dock frågan om deras revision 
och, vad officersavlöningsreglementet angår, dess definitiva fast
stallande under 1925 varit föremål för offentlig· behandling· av 
den omfattning och vikt, att jag anser mig med några ord 
böra redog·öra för vad som i huvudsak förekommit. 

På regeringens initiativ erhöll försvarets lönenämnd i början 
av år 1925 i uppdrag att efter myndigheternas hörande inkomma 
med förslag till de ändringar i avlöning·sreglementena, som dels 
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vore betingade av den nya försvarsorganisationens genomföran

de, dels i övrigt kunde befinnas lämplig·a att vidtaga i samband 

med ett definitivt antagande av officersav:öningsreglementet. 
Sedan lokalmyndigheterna haft tillfälle att yttra sig i fr å

gan, avgav marinförvaltningen sitt ytt rande den 22 oktober 1925. 
Ifråg·a om lönebeloppen förekommer i yttrandet följande 

högst beaktansvärda uttalande: 
»Från CMS och de hörda myndigheterna har med skärpa 

framhållits, att de till militär personal nu utgående lönerna 

blivit i motsats till vad fallet varit beträffande andra stats

tjänares avlöningsförmåner vid de verk och inrättningar, för 

vilka lönereglering under de senare åren företagits, av riksdagen 

bestämda under ett statsfinansiellt och allmänt ekonomiskt 

tvångsläge, som väl sannolikt utövat viss inverkan på frågans 

behandling men som icke längre vore för handen. Det vore 

:så · mycket mindre anledning· till en fortsatt inknappning· av 

personalens förmåner som den .beslutade reduktionen av fö r

svarsorganisationen, i det den tillförde statsverket besparingar , 

samtidigt för den personal, som bibehålles i tjänst, medförde 

i:ikat arbete och ansvar. 
Marinförvaltningen vill kraftigt understryka denna av myn

digheterna påtalade ogynnsamma behandling av den militära 

personalens lönefråga och anser rättvisa och billighet fordra, 

att rättelse härutinnan sker. Om den av 1918 års militära 

.avlöning·ssakkunniga framlagda löneplanen, vilken av Kungl. 

Maj :t godkändes men blev beskuren av riksdagen, ånyo skall 

läggas till grund för ett löneregleringsförslag, bör emellertid 

detta icke ske utan ett förnyat övervägande ifråga om av

löning·en i överste- och överstelöjtnantsgraderna. 
Ämbetsverket åberopar vidare beträffande överstes (kom

mendörs) avlöning vad som på sin tid anfördes i en reservation 

av ledamöterna av 1918 års militära avlöningssakkunniga, hrr 

Lybeck, Nyqvist, Tallberg och Thörnell med instämmande :w 
herr Näsman. 

Beträffande överstelöjtnanter (kommendörkaptener av l. 

graden) underkänner ämbetsverket för marinens vidkommande 
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de militära avlöningssakkunnigas uppfat tning·, att dessa bestä'l

ningar vore att betrakta som övergångsplatser för vidare be

fordran, och föreslår att 5. lönegraden utbygges med ytterligare 

en löneklass, innebärande en slutlön för exempelvis G-ort av 
11,580 kronor. 

Marinförvaltningen vill emellertid för övrigt icke binda sig 

vid den för 1918 uppgjorda löneskalan och påvisar, att den 

ingalunda vore äg·nad att giva full kompensation för fördyr

ningen i levnadskostnader. Toge man nämligen hänsyn tin de 

verkliga förhållandena, så visade det sig, att löneinelex icke för 

någon av kateg·orierna reg·ementsofficerare, kaptener eller su

balterner Överstege utan i vissa fall understege 150 %, under 

det att för större antalet statstjänare indextalet uppginge till 

över 200 och för vissa grupper till 260 - 280 lo · 

Vidare gör marinförvaltningen gällande att, om nu gällande 

proportioner fastlåsas, kommer detta att medföra en menlig· 

inverkan på rekryteringen, vilken numera, sedan officersyrket 

icke längre medför några särskilda sociala fördelar, i hög grad 

influeras av slutavlöningarnas storlek. En rekrytering· med 

element, som låta sig nöja med en sämre levnadsstandard, vore 

icke heller överensstämmande med statens verkliga intresse . 

Marinförvaltningen föreslår höjning av lönerna för M ö I 

cch M ö L till samma belopp, som nu ä-r bestämd för O 7 

( = högre överdirektörsgraden). Beträffande den förstnämnde 

motiveras detta med att han uppbär ansvaret för marinens 

förplägnads- och beklädnadsväsende och för betydande upp

handlingar, och vad angår den senare anföres, att befordran 

till M Ö L innebär ekonomisk uppoffring med hänsyn till min
skade möjlig·heter att bedriva privatpraxis. 

Slutiigen anser marinförvaltningen, som därjämte föreslår 
vissa detaljändringar, såsom bland annat införande av rätt till 

fri sjukledighet under 30 dagar oberoende av åtnjuten semester

ledighet, rätt till ersättning för transport av effekter vid resa 

lll. m., att även för försvarets vidkommande i undantagsfall 

högre lön må kunna tillerkännas beställningshavare, än vad 
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avlöningsreglementet föresluiver, i ändamål att därigenom kun
na för viss befattning· vinna en framstående kraft. 

Även armeförvaltningen påvisar, att lönerna äro för låg·a, 
och anser, att det förslag, som på sin tid avgavs av de avlönings
sakkunniga, bör läggas till grund vid en definitiv reglering, 
dock med den ändringen att överstelönen höjes inom varj e 
ortsgrupp med 900 kronor. Däremot tillstyrkes icke en ifråga
satt ökning av lönen till överstelöjtnanter. Ämbetsverket för
klarar sig· icke hava något emot att den nuvarande förmånen 
att från kronans förråd få inköpa vissa förnödenheter, vilken 
förmån vid reglementets uppgörande ansågs innefatta en av
sevärd fö rdel i förhållande till de civila tjänstemännen, ersättes 
med höjda löner, något som från visst håll föreslagits. (I denn a 
ämbetsverkets mening· torde man av hjärtat kunna instämma, 
ty sagda förmåns värde torde vara skäligen illusoriskt!) 

Det har för marinen ett visst intresse att för kaptenerna 
vid intendenturkåren, vilka pensioneras vid 55 år, av kårens 
chef påyrkas 3. lönegTadens utökning med en löneklass. Om 
detta krav godtages, vilket emellertid armeförvaltningen fö r 
sin del icke gjort, skulle konsekvensen fordra en dylik utbyggnad 
även beträffande marinens kaptener och marinintendenter av 
1. gTaden, och torde i detta sammanhang förtjäna att framhållas, 
att de sistnämnda hava ytterligare 10 års tjänstetid. 

Beträffande manskapet· förordar armeförvaltningen bl. a . 
en lönedifferentiering· för de olika ortsgrupperna. 

Skulle man i anslutning till ovanstående yttranden drista 
sig att knyta några egna reflektioner, vore väl först att fram
hålla den felaktiga synpunkt, som anlagts på hela löneproblemet, 
då man sökt att så mycket som möjligt anpassa avlöning·sbe
stämmelserna för försvarsväsendets personal efter förebilden 
av för elen civila statsförvaltningen gällande dylika bestäm
melser. Enligt mitt förmenande intag·er försvarets personal en 
absolut särställning, som knappast låter sig jämföras utan bör 
bedömas för sig. Man behöver endast tag·a ett närlig·g·ande 
exempel för att förstå detta, nämligen bestämmelserna om 
tjänstledighet och löneavdrag, vilka utformats efter den civila 
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förebilden. Det är ju fullt förklarligt att, när en civil tjänste
man, vilken har vissa g·öromål av mera konkret natur att utföra, 
begär ledighet (över viss tid) från sin tjänst och måste ersättas 
med en annan tjänsteman, som därför erhåller särskild ersätt
ning, denna ökade utgift anses böra bestridas av tjänstemannen 
själv. För försvarets personal, och alldeles särskilt den rent 
militära, vilken personal i stort sett kan rubr iceras såsom in
gående i en beredskapsstyrka, som aUti.d, icke endast uneler 
»expeditionstid», skall vara tillgänglig ~ då den icke såsom 
ombord rent av gör tjänst hela dygnet -:-• lig·ger ju förhållandet 
helt annorlunda till. En tjänstledig officers tjänst uppehålles 
av en annan officer, utan att någon särskild kostnad förorsakas 
kronan och utan att man egentligen kan tala om att vissa 
konkreta göromål eftersättas. Vid sådant förhållande bortfaller 
skälet att anläg·ga så snäva synpunkter på l·edighetsspörsmålet, 
som varit vägledande vid de nuvarande bestämmelsernas ut
formande. 

Men även i andra avseenden, icke minst i fråga om löne
beloppen, blir en j ämförelse med de civila förhå:landena ytterst 
vansklig, och det föreligger så mycket större anledning· att 
grundligt revidera avlöningsbestämmelserna nu, då man står 
i begrepp · att genomföra den nya försvarsorg·anisationen, när 
på dem, som i mång·a fall med uppoffrande av egna ekonomiska 
intressen stannat kvar i militärtjänsten, måste på gTund av 
personalminskningen ställas vida större krav på arbetsprestation, 
än vad som normalt borde kunna fordras av en beredskapsstyrka, 
för att ännu en gång använda detta uttryck 

Vad speciellt angår det av marinförvaltning·en framförda 
kravet på löneökning· för överstelöjtnantsgTaden torde böra 
framhållas det uppenbart orättvisa i att förste marinintendent 
av 1. löneklassen, som har 10 års längre tjänstetid än överste
löjtnant och praktiskt taget är utestängd från vidare befoniran, 
skall i avlöning·shänseende jämnställas med dylik under passage 
till högre befordran varande befattningshavare. överhuvud 
taget kan det starkt sättas i fråga, om icke marinintendenterna 
bort inpassas i den civilmilitära löneplanen. 



~ 222-

Fråg·an om de militära avlöningsreglementenas allsidiga 

J'evision kommer icke, såsom avsikten tydligen från början varit, 

att avgöras vid 1926 års riksdag. Lönenämnden fann nämligen 

ärendet för komplicerat och omfattande för att proposition skulle 

hinna framläggas i år och inskränkte sig därför till att föresla 

vissa av den nya försvarsordn ingen betingade ändring·ar, vilka 

Kungl. Maj :t upptagit i proposition n:r 70 till 1926 års riksdag. 

Förvaltning. 

I avseende å förvaltningen, om därmed i detta sammanhano· 

endast förstås vad som faller inom elen marina intendenturen: 

verksamhetsområde, är för 1925 i organisatoriskt hänseende icke 

att anteckna några mera betydelsefulla data; vad som förekom

mit anknyter sig mera till frågor av rent ekonomisk innebörd. 

De ekonomiska synpunkterna göra sig för övrigt gällande 

inom alla områden på ett helt annat sätt än tidigare, då an

siagen icke voro så snävt tillmätta som nu är fallet. Det är 

g·ivet att kraven på strängt genomförd ekonomi måste betinga 

tillvaron av en väl utbildad och tränad men också tillräcklig 

förvaltningspersonaL Huru detta framdeles låter sig förena 

med att marinintendenturkåren beskurits i den grad, att re

krytering·en och uthildningen icke kan ske på samma sätt som 

hittills, är en fråg·a, som återstår att besvara. 

I fråga om förplägnadsväsendet förtjänar att omnämnas, 

att Kungl. Maj :t i 1926 års försvarsproposition äskat särskilda 

medel för anordnande av s. k. fri skaffning i sjömanskårens 

matinrättning i Stockholm. Denna form för utspisning·en, som 

på sin tid efter mönstret av den vid folkköken praktiserade 

formen för servering föreslogs av marinens utspisningssakkun

niga, har nu under en längre tid prövats i Karlskrona och 

befunnits mycket tillfredsställande, vilket bland annat konsta

terats av statsrevisorerna. Det är sålunda anledning hoppas, 

att rikselagen kommer att bevilja det begärda anslaget. 
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Moderna diskmaskiner hava anskaffats för de större mat

ilirättningarne. Dessa hava en utomordentlig· kapacitet och 

spara både personal oeh framför allt - porslinet. 

Kronakvarnen i Karlskrona, som är mycket föråldrad, har 

under året nedlagts. I stället för spannmål hållas nu vissa 

mäng·cler från enskilda kvarnar inköpt mjöl i lager. Som en 

kuriositet kan omnämnas, att den g·amla kvarnen rätt mycket 

anlitades av fiskarbefolkningen. 

Kronabageriets i Karlskrona fort~atta modernisering är en 

fråga på dagordningen, såsom nödvändig för åstadkommande 

av en fullt ekonomisk drift. Bageriet tillverkar numera mjukt 

bröd såväl till fartygen och marinens egna. matinrättningar som 

oek till armens i Karlskrona förlagda förband, ävensom i ganska 

stor utsträckning bröd till marinens personal. Tillverkningen 

av skeppsbröd har numera upphört, seelan denna artikel ersatts 

av spisbröd, vilket senare upphandlas. 
Då praxis utvecklat sig· att beräkna förplägnadsanslaget 

» l underkant», framträder vikten av att hålla portionskost

naderna inom elen bestämda ramen så mycket skarpare. I land 

kunna ju dessa kostnader regleras nästan på öret, men ombord 

ar fältet mera fritt för överdragningar. Allt sedan mobilise

ring·såren följas dock portionskostnaderna genom en till HBK 

förlag·d nog·grann statistik. Denna har klart och tydligt påvisat 

nödvändigheten av att småförbandens inköp ordnas enhetligt 

och ekonomiskt. 
Vad som ovan sagts angående förplägnadsanslagets bP-räk

nande g·äller i ändå högre grad beklädnadsanslaget, som därtill 

har reservationsanslags natur och alltså icke får överskridas. 

Faktiskt har anslaget under de sista åren beräknats så lågt, 

att den beräknade dagkostnaden unelerstigit den verkliga under

hållskostnaden. Följden härav måste ju, om icke ändring sker, 

förr eller senare bliva förådstitlarnas utarmande, eller också 

blir det nödvändigt att vidtaga sådana reduktioner i beklädnads

staterna, som leda till årsunderhållets nedbringande. Sedan flera 

år tillbaka har för övrigt denna fråga stått på clagordning·en, 

rnen de ifrågasatta minskningarna eller föriindring·arna - vari-
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bland må nämnas borttagande av vita kläder för eldarpersonalen 
- torde icke hava ansetts direkt påkallade och ej heller till
Täckligt effektiva i besparingshänseende. 

Verksamheten vid marinens centrala beklädnadsverkstad i 
TCarlskrona har, vad dess skrädderiavdelning· angår, under 1925 
kunnat fortg·å enligt den ursprung·liga planen, tack vare be
s tällningar dels från telegrafverket, som för l. distriktet låtit 
därstädes tillverka 1,638 persedlar av kläde och 585 persedlar 
av s. k somma:ttyg, del:') ock från truppförband vid armen 
samt vissa statliga och kommunala sjukhus, för vilkas räkning 
tillverkats överdragspersedlar. Tillverkning har ock ägt rum 
av uniformspersedlar till befäl och underbefäl. 

Värdet av nytillverkningen uppgick till i runt tal 813,000 
1uonor. Den produktiva pesonalen utg·öres av 12 manliga och 
50 kvinnliga skrädderiarbetare. 

Reparationsavdelningen har numera övertagit samtliga r e
})arationsarbeten för sjömanskårens i Karlskrona rustkammare 
samt för skeppsgossekårerna. Även för förråden i Stockholm 
hava vissa reparationer utförts . 

Driften vid skofabriken, som under 1:a halvåret 1925 va r 
inskränkt till det minsta möjliga, har under 2:a halvåret endast 
nödtorftigt uppehållits i avvaktan på slutgiltiga beslut rörande 
tillverkningen av skodon för armen. Sedan i anledning av stat s
revisorernas uttalande om lämpligheten av att för armens räk
ning använda sig av verkstaden i Karlskrona Kungl. Maj :t 
meddelat direktiv i frågan, har efter underhandlingar mellan 
armeförvaltningens intendentsdepartement och stationsinten
denten överenskommelse numera träffats angående leverans 'tV 

8,000 par lägerskodon. Tillverkningen av skodon för personal 
vid marinen har betydligt utvecklats, sedan verkstadens fabrikat 
blivit väl kända för god passform och styrka. 

Nya modeller till gTova skodon, avsedda att ersätta i man
skapets beklädnad ingående stövlar, hava utarbetats och på 
försök även utlämnade. Det torde vara tvivel underkastat om 
stövlarna, som visserlig·en icke äro lämpliga såsom marschskodon, 
n:en så mycket mera passande för användning· å ett av vatten 

-225-

överspolat fartygsdäck eller för arbeten på flottar o. d., över
huvud låta sig ersättas av kängor. Åtminstone lära hittills 
anställda försök utfallit med neg·ativt resultat. 

Tillverkningsvärdet vid skofabriken utgjorde under 1925 i 
runt tal endast 300,000 kronor. 

Verksamheten vid reparationsavdelningen, som bedrivits 
med 17 arbetare, har omfattat reparationer av skodon för för
råden i Karlskrona och Stockholm, skeppsgossekårerna och kust

<J.rtillerireg·ementena ävensom för marinens befäls- och civila 
personal. 

Sedan numera all nytillverkning av beklädnad centraliserats 
till Karlskrona, har verksamheten vid stationsintendenturens i 
Stockl1olm beklädnadsverkstad varit inskränkt till reparations
arbeten samt tillverkning för hela marinens räkning av distink
tions- och kompetenstecken, vilken tillverkning· till följd av den 
alltjämt fortgående yrkesspecialiseringen varit rätt omfattande. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 17 
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Några torpedproblem på jagare. 
Av li cntenallt-comm andet· H. IL FHJst, U. S. ~avy,, övc!·satt och utdrng 

gjort ur P. U. S. K. I. för juh 1924 av IL' G. H.u·.clberg·. 

För ett framgångsrikt användande av torpeder på jagare 

strid äro följande fyra huvudfordringar nödvändig·a. 

l. Att torpederna konstrueras så att de hava en maximi

vikt av sprängladdning samt att de underhållas och överses så 

att de gå sin bana nog·grannt inom fastställda toleranser fö r 

avvikningar i sida, djup och fart, varje gång de skjutas. 

2. Att utvälja och intaga det gynnsammaste skjutläg·et 

ävensom söka välja gynnsammaste tidpunkten för torpedskjut

ningens utförande. 
3. Att rätt bedöma de sektoreT inom vilka torpederna, hava 

det största inflytandet på förloppet av den strid, som utkämpas. 

4. Att använda ett bestämt och hastigt verkande system 

för avfyrande och kontrollerande av torpedfältet från samtliga 

bärande torpedtuber. 

Kontrollen beträffande en torpeds djupgående måste vara 

fullkomligt pålitlig. Tyskarna förlorade omkring 5 torpedträffar 

på engelska slagskepp i Jutlandsslaget, emedan deras torpeder 

gingo på för stort djup. Å andra sidan kan målet upptäcka 

ett helt fält på 36 torpeder, om en enda torped går i ytan . 
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Det är dock ej nödvändigt att torpederna gå på exakt samma 

djup, men 4 fot bör vara den största tillåtna variationen 
djupgående. 

Beträffande skjutläget har denna fråga blivit behandlad i 

en officiell publikation och det är här endast nödvändigt uncler

stryka en punkt, nämligen att i strid torpedträffarna mycket 

hastigt minska i antal, alltefte rsom torpedavståndet ökas och att 

det är omöjligt att vara fö r nära målet i skjutögonblicket. 

Det är också nödvändigt att anfallsenheter, som ej skjuta 

direkt på målet böra intaga sådana skjutlägen att deras tor

peder konvergera mot målet från olika håll. Detta hindrar 

målet att manövrera sig klar alla salvorna och minskar även 

utsikterna för individuella fartyg att manövrera sig· undan en 

på nära håll upptäckt torped. 

Valet av elen lämpliga ticlen för skjutning· är nästan ännu 

viktigare än valet av skjutläget. Den måste bestämmas genom 

en bedömning av det taktiska läget , gjord så god tid i förväg 

att de anfallande jagarna äro i lämpligt läge att skjuta i 

lämplig tid. Det fulländade sätt varpå det rätta ögonblicket 

valdes för insättande av de tyska jagaranfallen i Jutlandsslaget 

visar att tyskarna hade ägnat mycken uppmärksamhet åt detta, 

det viktigaste problemet vid torpedskjutning. 

Valet av skj utlägen, bestämmandet av metoderna för när

mandet till desamma och bestämmandet av skjutögonblicket äro 

problem, som bäst studeras på det taktiska krigsspelbordet var

efter de böra kompletteras med taktiska manövrar. 

Vi komma nu till den tredje huvudfordran på torpedelden: 

bestämmandet av de sektorer, inom vilka våra torpeder hava 

den största verkan på stridens förlopp. Detta ämne skola vi 

avhandla något mera ingående. 

Många officerare anse att de endast hava att bedöma målets 

kurs och fart före skjutningen samt använda dessa data för 

inställandet av siktet. Mycken uppmärksamhet har ägnat s olika 

metoder för erhållandet av dessa data. 

.. Att bedöma målets kurs och fart före skjutningen är alltid 

onskvärt. Men .clet Cir dåraktigt att antagci att målet i:ir nog 
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tilln~ötesgåencle 1not oss att bibehålla denna kurs och fart uncle~ · 
hela elen ticl som våra torpeder hava att gå fram i sin bana':') . 

Om vi antaga att torpederna från jagarna i en dagstrid 
hava en medeldistans till målet av 5,000 yards, komma de att 
behöva omkring 5 tidsminuter för att gå denna väg. Till detta 
bör lägg·as en tid av minst 3 minuter för att täcka tidsinter
vallet från det ögonblick målets kurs och fart bedömdes till 
avfyrningen av medeltorpeden i torpedfältet. Måste målets kurs 
och fart signaleras av anfallsledaren, blir detta tidsintervall 
~innu större. 

I varje fall kan det utan större misstag antagas att det 
kommer att fö rflyta ett tidsintervall av åtminstone 8 minuter 
från det målets kurs och fart bedömes och till den tidpunkt, 
när medeltorpeden i fältet passerar målet. I somlig·a fall, sär
skilt när man måste anfalla från ett og-ynnsamt utgångsläg·e, 
kommer den tid som åt går att bliva ännu mycket större. 

Som ett exempel på vad som kan väntas i strid. under en 
period av 8 tidsminuter har en undersökning· gjorts ~v för
ändringarna i kurs och fart under Jutlandsslag·et av ohka re
presentativa enheter lämpliga som mål för torpedskju_tning·. 
En sammanställning följer härnedan av vissa ändringar l kurs 
under drabbningen. 

Olika styrkor Antal 
faTtyg 

. l 
Engelska huvudstyrkan . ..... 24- 27 
Tyska huvudstyrkan .. ...... . 22 
E ngelska slagkryssarna ... ... 4-6 
Engelska 5:te slagskeppsdi-

visionen .. ..... ....... ......... . 3-4 
Tyska slagkryssarna ········· 4-5 
Engelska 4:e lätta kryssare-

divisionen ···· ··· ··· ···· ··· ···· 5 
Engelska 2:a lätta kryssare-

divisionen ····· · ··· ····· ····· · 4 

*) E:m·siTCI:at av u\·ers~il. ta ren. 

Antal M~fJ1- llfedel- Ändring 
rl'id för kurs- mellan ~Lndrin p: _av ]\:urs 

.. . k urs- av 1 gralle~ 
strid anclnn- Hndrin- _kursen u~der 8 

g ar garn a 1 grader nunnter 

2t SOm\ 17 8m 4Ss 42° 38,4° 
4 o 21 l l 24 52 3G,o 
4 45 28 10 12 38 29,6 

4 45 40 l 7 6 34 l 38,4 
5 o 44 6 48 49 57,6 

2 42 33 4 54 43 70,4 

l 4 45 36 7 54\ 53 53,7 

-229-

Ehuru dessa kursändringar må synas hava varit stora och 
ofta förekommande, voro de i verkligheten mindre än de normalt 
kunna väntas bliva vid kommande strider av fö~j ande skäl. 

l. Under striden funnos många långa tidsintervall, då 
styrkorna endast voro lätt engagerade eller ej alls engagerade, 
vilket tillät styrandet av en rakare kurs. 

2. Mycket få kursändringar gjordes av de olika målen
heterna för undvikande av torpedbanor och sådana kursändrin
gar komma i framtiden säkerligen att bliva oftare förekommande. 

I ovanstående tablå äro endast upptagna kursändringar av 
hela förband, kursändringar av enstaka fartyg mot på nära 
håll upptäckta torpedbanor äro ej medräknade. 

3. Eftersom inga undervattensbåtar voro närvarande före
kom ingen sick-sackning· och ingen kursändring gjordes för att 
undvika på nära håll siktade undervattensbåtar. Ett fåtal kurs
ändringar kan hava förorsakats av falska rapporter om under
vattensbåtar. 

Fartändringar kunna under strid ej förväntas förekomma 
lika ofta som kursändringar, men möjligheten därav måste dock 
tagas i beaktande. 

En tabell utvisande fartändringar av olika förband av Grand 
Fleet visas här nedan. 

l F"ctyg•fö•·b•nd•t• nomn 
Medeltal av Mecleltal av ~iedeltal av 

tid mellan fart- fartföränd- fartförändrin-

förändringarna ringarna garna i knop 
i knop uneler 8 minuter 

Engelska huvudstyrkan .. 24 minuter 
l 

2,6 knop 0,866 knop 
> slagkryssarna . ö O > 2,4 > 0,640 > 

> 4:e lätta krys-

l saradivision en 9 > 3,3 . 2,933 » 

l 

l 
Tyska huvudstyrkan gjorde 5 fartförändringar under Jut

landsslaget, men huru stora är ej känt. 
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En undersökning av ovanstående tabeller visar tydligt att 
varje torped, avskjuten på avstånd över 600 yards har liten 
utsikt att träffa om samma kurs och fart inställes på siktet, 
som målet bedömes hava före skottets avfyrning. 

I stället bör en sådan kurs och fart på målet inställas 
på siktet att torpedfältet bringas in i den sektor, där fältet 
kommer att hava den största verkan på stridens förlopp. 

Detta innefattar ett försök till förutsägelse av den sanno
likaste planen hos befälhavaren å målfartyget och den manöver 
han kommer att använda för att sätta sin plan i verket. 

Där en bestämd förutsägelse ej kan göras, erfordrar detta 
vanlig·en att med ett torpedfält täcka en viss sektor för att 
nödga befälhavaren å målfartyget att välja mellan två onda 
ting, tvingande honom att antingen taga risken av att vårt 
torpedfält blir effektivt eller placera honom i ett läge, där 
andra delar av våra stridskrafter komma att hava betydande 
fördelar över honom. 

Efter att hava fattat ett bestämt beslut eller antagande 
beträffande de manövrar som sannolikast komma att göras av 
fienden, kunna vi bestämma den ungefärliga yta, som skall 
täckas av vårt torpedfält. 

Om vi hava tillit till riktig·heten av vårt bedömande av 
fiendens avsikter och hava lust att spela ett högt spel, kunna 
vi sätta in alla våra torpeder i en smal sektor, för att öka 
fältets effektivitet - fö rutsatt att torpederna passera genom 
fiendens målförband. 

Om vi å andra sidan aro tveksamma beträffande fiendens 
manöver, kunna vi spela ett säkrare spel och nöja. oss med 
en mindre effektivitet genom att öka vidden på den sektor, 
som skall täckas. 

För att erhålla det bästa resultatet från torpedeld böra 
alla torpedsalvor eller torpedfält från en division torpedfartyg· 
ledas gemensamt av divisionschefen , som angiver den yta, som 
skall täckas av torpedfältet. 
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Denna sektor angives bäst genom sig·nalering av målets 
lmrs och fart samt spridning·en av torpedbanorna om någon 
sådan skulle användas av den anfallande divisionen. Målets 
kurs och fart kommer vanligen icke att hava något större 
samband med målets kurs och fart före skjutningen, utan be
stämmes av de manövrar, som målet förutsäges att göra under 
torpedernas väg till målet. 

Skulle det vara ogö,rligt för divisionschefen, att leda torped
dclen med signal, böra torpedofficerarna å respektive fartyg 
göra sitt eget bedömande av fiendens antagliga manövrar och 
skjuta sina torpeder i Överensstämmelse härmed. 

För den händelse närmandet göres bakom en rök- och elim
skärm är det viktigt att divisionschefen leder torpedelden med 
s ignal, ty han är då antagligen den enda, som har en klar 
.C,verblick över situationen. 

Av det sagda framgår, att ansvaret för framgången eller 
misslyckandet av vår torpedeld under strid till stor del vilar 
på den officer, som bestämmer den sektor, som skall täckas 
med våra torpeder. 

Det är av stor betydelse att på ledaren av varje anfallande 
grupp av torpedfartyg hava en officer, som är speciellt tränad 
för denna uppgift och en särskild officer bör avses för denna sak. 

Problemet att bestämma målets kommande manöver, kan 
i allmänhet uppdelas i två huvudunderavdelningar. 

l. Insamlande av upplysningar. 
2. Bedömande av situationen grundat på dessa upplys

ningar. 

Upplysningarna samlas i allmänhet på fö.ljande sätt: 

l. Genom föregående studium av de karaktäristiska dragen 
hos fiendens fartyg och av fiendens taktiska förfaringssätt. 
Detta är p.ödvändigt för att känna igen typer och fartygsklasser 
i den fientliga flottan, för att bestämma målvinkeln, fiendens 
maximifart för varje särskilt fartyg och i formering, djup
inställningen av våra torpeder och för förutbestämmandet av 
fiendens antaglig·a manöver. 
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2. Genom betraktande av den föreliggande situationen. 
På detta sätt kunna vi om siktförhållandena äro gynnsamma, 
få en uppfattning om den ungefärliga fördelningen och styrkan 
av våra egna och fiendens krafter inom skotthåR från målet, 
det allmänna förloppet av striden, målets kurs och fart före 
skjutning·en samt målvinkeln. 

Olyckligtvis kommer divisionstorpedofficeren, som leder 
d1visionens torpedeld, att på grund av sin jämfö·relsevis låga 
höjd över vattnet lätt att få en förvriden bild av striden och 
röken kommer antagligen att utestänga åtminstone en del av 
slagfältet för honom. 

3. Genom mottagande och uppsnappande av signaler och 
meddelanden från våra egna och fiendens styrkor. Det kommer 
ofta att bliva möjligt att erhålla värdefulla uppysningar från 
andra delar av våra stridskrafter, särskilt från luftstridskraf
terna beträffande såväl egna som fiendens stridskrafter som 
även beträffande planerna och de planerade rörelserna av de 
senare. 

Det finnes även en möjlighet att vi genom dechiffrerin g· 
av fiendens radiosignaler samt avläsande av hans taktiska sig
naler skola kunna få en del upplysningar beträffande fiendens 
planer och planerade röreser. 

Slaget vid Jutland visade vad som kunde ernås genom 
dechiffrering av fiendens radiosignaler, men detta kunde natur
ligtvis endast utföras på stora fartyg, där chifferexperter voro 
tillgängliga;. 

Å andra sidan finnes icke något skäl varför små fartyg 
ej skulle vara i stånd att få upplysningar från fiendens sig
naler, särskilt om samma signal gives flera gånger och tillfälle 
finnes att se den därpå följande manövern. 

Även kunskapen om att en taktisk signal blåser ~r viktig·, 
ty vi hava då tillfälle att vänta till signalen gått ner och 
evolutionen utförts, innan torpedfältet skjutes; och då böra vi 
vara ganska säkra, att icke någon evolution göres under den 
första delen av torpedens bana, varemot en sådan manöver 
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hade varit sannolik om vi hade skjutit medan signalen ännu 
var blåsande. 

4. Genom plotting eller användande av grafiska instrument 
för att lösa torpedproblem. På små fartyg kan icke mycket 
väntas bliva åstadkommet genom plotting liksom noggranna 
efter varandra följande avståndsmätningar och bäringsangiv
ningar på bestämda fartyg hava mycket små utsikter att kunna 
utföras. 

Enstaka avstånds- och bäringsmätningar mellan olika en
heter av vår egen och fiendens styrka bör dock giva ledaren 
för torpedskjutningen en riktigare uppfattning av läget än 
han kan få genom att blott i största allmänhet iakttaga det hela 
från en låg observationsplats. 

På små fartyg kunna instrument för lösande av torped
problem, särskilt de som uppfunnits av lieutennant-commander 
W. A. Lee, användas med stor fördel. 

Större delen av träningen av divisionens torpedofficer vid 
hans uppgift att erhålla upplysningar, på vilka han kan grunda 
sitt bedömande, måste erhållas till sjöss. Tillfällen härtill er
bjudas ständigt under artilleri- och torpedövningar under g·ång
till sjöss. Taktiska manövrar erfordras emellertid för att giva 
honom den nödvändiga ytterligare övningen. 

För att divisionens torpedofficer skall kunna erhålla den 
nödvändiga överblicken är det tydligt att han bör vara placerad 
högt, där han är ostörd av annan verksamhet och där han, har 
utsikt runt horisonten utan att flytta sig. Hans station bör 
vara försedd med en stadigt fästad kikare med stor förstoring 
och hava talrör ledande till brygg·an och radiohytten. En god 
avståndsmätare bör vara tillgäng·lig för torpedeldledningscen
tralen och en signalman bör vara tilldelad densamma med 
speciell uppgift att iakttaga synliga signaler på målfartygen. 

Efter att hava insamlat upplysningar och iakttagelser vid
tager den andra uppgiften för divisionens torpedofficer, näm
ligen att bedöma målformationens sannolika manöver under 
torpedernas väg i sin bana. 
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För att göra detta bedömande erbjuder det taktiska bordet 
den bästa övningen, ty alla upplysningar och iakttagelser äro 
tillg·äng1iga genom ett studium av styrkorna på bordet och 
riktigheten av bedömandet kan bestämmas genom de kommande 
rörelserna av målet och det sannolika antalet träffar, som 
kunna erhållas. En sådan övning är nödvändig för uppövandet 

av divisionens torpedofficer. 
Som åskådningsmateriel kunna med fördel användas de 

planscher över slaget vid Jutland, som War CoHege utgivit för 

övningsändamåL 
Varje sådan plansch över dagstriden bör studeras i detalj 

och manövern av varje enhet ~ användbar att utväljas som 
mål för torpedelden ~ bör förutsägas för en period av 8 tids
minuter . Genom att sedan gå till den närmast i tiden följ ande 
planschen kan riktigheten av förutsägelsen bestämmas. 

Genom ett sådant studium framgår det anmärkningsvärda 
faktum, att de engelska slagkryssarna använde sig av evolu
tioner huvudsakligen genom successiva girar, medan t yskarna 
huvudsakligen använde samtidiga girar. Om man före eller 
under en strid kan bestämma fiendens vanliga tillvägagångssätt, 
kommer detta att vara av stor hjälp för divisionens torped
officer, när han skall göra sitt bedömande. 

I vårt föregående resonemang hava vi endast tagit i be
traktande fallet av ett understött samordnat torpedanfall. De 
andra slag·en av torpedanfall erfordra liknande bedömande, men 
·eftersom där finnas färre antal styrkor invecklade, kommer 
bedömandet att bliva enklare. 

Å andra sidan blir det däremot svårare att träffa med 
torpederna, ty ju fler av våra styrkor, som drag·a till sig mål
befälhavarens uppmärksamhet, dess mindre uppmärksamhet 
är han i stånd att ägna åt undvikande av vår torpedeld. 

Det återstår nu endast att omnämna den 4:e fordran för 
en framgångsrik torpedeld, nämligen ett bestämt och snabbt 
system för ledning och avfyrning av samtliga bärande torped

t uber. 
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Det är tydligt att även om vi hava en fullgod torped och 
exakt veta hur den skall med bästa effekt användas i strid, 
kunna vi dock ej erhålla någ·ot resultat, såframt vi icke hava 
erforderliga anordningar för ledande av torpedelden, vilket 
särskilt innefattar medel för orderöverföring samt kommuni
kation i övrigt med torpedtuberna. På grund av den hemlig·a 
naturen av dessa saker, kunna detaljerna härav icke diskuteras, 
men alla jagarofficerare veta vår nuvarande materiels tillstånd 
i detta hänseende, och inse vikten av att hava lämpliga eld
ledningsstationer och utrustning i samma skala, som kommer 
till användning vid artiUerieldledningsstationerna. 

Detta är av särskild betydelse för jagarna i anfallsgrup
perna hos slagflottan, där utan all fråg·a torpeden skall hava 
i'oreträde f ramför kanonen och den lämplig·aste platsen bör 
avses för torpedledning·sstationen och icke för artillerieldled
ningsstationen. 

Som en sammanfattning är det önskvärt att ånyo under
stryka följande förstahandsfordringar för en framgångsrik 
torpedeld: 

l. Tillverkning av en absolut tillförlitlig torped med maxi
mum av laddning. 

2. Ett noggTannt taktiskt studium för att kunna bestäm
ma läget och tidpunkten för att avfyra torpederna och bringa 
de anfallande torpedfartygen till detta läg·e i rätt tid. 

3. Ett ytterligare taktiskt studium fö r att utveckla säker
het i förutsägancle av målets planeracle r-örelser':') i striden un
der det torpeden är på väg. 

4. Installering av erforderlig utrustning för en torped
<'cldledningsstation, som ger torpedofficeren möjhghet att i strid 
arbeta under de gynnsammaste villkor och g·iver honom ett be
stämt och hastigt verkande hjälpmedel för torpedeldens ledande. 

*) ICursiTeL·at :w öv8l·siittarcn. 
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Ett förslag till omläggning av sjökadett
utbildningen. 

Den kritik, som ofta riktats mot den nuvarande utbild
ningen till sjöofficer, ger mig· anledning förmoda, att intresset 
för denna fråga är ganska stort inom sjöofficerskåren. Den 
åsikt, som därvid mestadels framhålles, nämligen att resu1tatet 
nu för tiden skulle vara så avsevärt mycket sämre än förr , 
kan jag visserligen ej dela, men icke desto mindre tror jag, 
att en omläggning inom en snar framtid måste äga rum mest 
på grund av att kursomfånget i de olika ämnena genom sjö
vapnets oerhörda utveckling måste år efter år utökas. Detta 
åter har haft till fö[jd ett mångläseri, som i vissa fall är till 
men för grundligheten, och i varje fall är psykiskt alltför 
hävande. 

Med full förståelse för de motiv, som först och främst 
dikterade avkortningen av sjökadettutbildningen tiH den nu
varande 3-åriga, de ekonomiska, vågar jag ändock, på grund 
av vad ovan i korthet framhållits, föreslå en förlängning av 
utbildning·stiden, dock utan sänkning av inträdeskompetensen, 
studentexamen. För att denna förlängning emellertid i minsta 
möjliga mån skall ekonomiskt drabba kadetterna sj älva, måste 
de under vistelsen vid skolan iland vara inkasernerade, en fråga 
som dess bättre nu kommit ett steg mot sin lösning. 
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Förslaget ar i huvudsnk följande: 

Antagning i slutet av juni. 
Rekrytkurs i land ... .......... . .. ... . 
l. årets kurs i land .. ............... . 
l. årets kurs ombord (kadettfartyg) .. 
2. årets kurs i land ................. . 
2. årets kurs ombord (kadettfartyg) .. 
3. årets kurs i land (slutexamen) .... 
3. årets kurs ombord (pf i kustflottan 

och kadettfartyg) . ............. . . 
4. årets kurs ombord (långresefartyg) 

( officersexamen) .... .. ..... ... . . 

15/ 7- 30/ 9 
15/ 10- 30/ 4 
15/ 5- 10/ 10 
15/ 10- 30/ 4 
15/ 5- 10/ 10 
15/ 10- 30/ 4 

15/ 5-10/ 10 

1/ 11- 15/ 4 

Anm. S:a utbildning·stid 3 3/ 4 år, varav 21 månader ombord. 
Tidpunkten för en kurs början och slut är givetvis endast 
ungefärlig·. 

Förlängningen av utbildningstiden skulle al:ltså bliva 1/ 2 år 
och, vad tiden beträffar, uteslutande läggas på utbildningen 
i land. 

Av tablån framgår, att efter 3. årets kurs i land slutexamen 
enligt nuvarande bestämmelser skulle äg·a rum och att efter 
4. årets kurs ombord sjöofficersexamen skulle avläggas. 

1. och 2. årens kurser ombord skulle försiggå på kadett
fartyg·. Under 3. årets kurs ombord skulle däremot kadetterna 
under tiden 15/ 5- 20/ 8 fördelas på pansarfartygen i kustflottan 
och där tjänstgöra som UO i olika befattningar på däck samt 
i maskin- och eldrum. Härigenom skulle de bl. a. få en inblick 
i skötseln av turbinmaskiner och ombord befintlig modern 
materiel. Vid sjökrigsskoleavdelning·ens bildande embarkera 
dessa kadetter å densamma och övas där i samma ämnen som 
n uvarande 3. årskursens kadetter. 

U n der 4. årets kurs ombord skulle kadetterna medfölj a 
långresefartyget och så gott som uteslutande användas i 
rJraktisk officerstjänst; de skulle bo i kadettmäss dock med 
större frihet, än vad för kadetter i allmänhet är fallet. 
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För att få nödig kontinuitet i utbildningen skulle en 
1-:adettofficer följa årskursen från antagningen till officers
examen samt sluta sin kadettofficerstid som ledare för rekryt
kursen i land, där det kräves två officerare. 

Efter varje kurs ombord sättes betyg (ej endast omdöme) 
för lämplighet. 

Den nyutnämnde officeren skulle snarast möjligt komma 
till torped-, ubåts- och minskolorna, kvarstanna å småfartyg·en 
till höstskolornas början (bl. a. för att undvika tjänstgöring å 
samma fartyg som kadetterna) samt därefter embarkera å 
pansarfartyg i kustflottan. 

Tjänstegrader uneler utbildningen: 

Rekrytkursen 
L årets kurs 
2. årets kurs 
3. årets kurs 
4. årets kurs 

memg. 
» 

flaggkorpraL 
uo 2. gr. 

flaggkadett . 

Efter sjöofficersexamen konstitueras kadetten till fänrik. 
Sedan kan man tänka sig två alternativ: a) Efter 1/ 2 år som 
fänrik utnämning till unelerlöjtnant (tjänstetid vid krigsmakten 
i detta fall lika lång, som för fullmakts vinnande vid armen) ; 
b) efter l 1/ 2 års fänrikstid utnämning till löjtnant i eller 
vid flottan beroende på, om ledig lön finnes eller ej. 

För och nackdelar hos denna utbildning gentemot den nu
varande synas mig· vara följande: 

Fördelar. 

l. Utbildningen i land blir längre , medförande större 
gTundlighet samt mera tid till praktiska övningar och härdande 
friluftsliv; 

2. Utbildningstiden ombord blir mera givande: a) på 
grund av att en del läsning kan avlastas på skolan i land, 
b) därigenom att kadetterna på ett relativt tidigt stadium 
(3. årets kurs ombord) få tjänstgöra under förhållanden, där 
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de så att säga få reda sig på egen hand, c) g·enom långresans 
förläggning till en senare tidpunkt än nu, varig·enom dess 
möjligheter i alla avseenden kunna bättre utnyttjas; 

3. Emedan lämplig·hetsbetyg sättas vid slutet av varje kurs 
ombord, blir möjligheten till ett omsorgsfullare urval större; 

4. På grund av att kadetterna under sin tjänstgöring 
komma i kontakt med ett större antal officerare än hittills, 
kunna omdömena rörande kadettens lämplig·het bliva mera 
allsicliga uneler förutsättning naturligtvis, att alla officerare, 
som få hand om utbildning av kadetter, gå till lösandet av sin 
uppgift med intresse och full förståelse för sakens stora be
tydelse; 

5. Genom den omständighet, som i punkt 4 framhållits, 
har kadetten vid sitt inträde i officerskåren större kännedom 
om sina äldre kamrater liksom de om honom; 

6. Kadett- och första officersticlen medgiver, att valet av 
specialvapen mera än nu kan grundas på kännedom om och 
intresse för detsamma. 

N ackclelcLr. 

l. Den längre utbildningen medför större utgifter för 
staten, en omständighet, som dock ej bör verka hindrande; 

2. Den längre tiden medför för dem, som misslyckas, en 
större tidsförlust, om man kan kalla det för förlust att hava 
erhållit en god utbildning för en mycket billig penning. 

Om ovanstående förslag, som framkornmit av intresse för 
en god planläggning av sjökadettutbildningen och ingalunda 
gör anspråk på fullkomlighet, kan inrikta tanken på detta det 
viktig·aste av allt utbildningsarbete inom flottan och möjligen 
leda till ett bättre förslag, anser jag mig hava gjort saken 
en tjänst . 

Stockholm mars 1926. 
J. S-n. 
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Kortfattad redogörelse för utvecklingen av 
kustförsvaret vid Östers j ön under 

världskriget. 

M. Petrov. 

översättning u r Mor3koj Shornik, 3:e häft'ct är 1926 av G. L. 

Försvaret av Östersjön under kriget 1914- 1918 fordrar 
en nog·grann och ingående undersökning. Utan att gå in på 
detaljer vill jag här endast anföra en del uppgifter, som giva 
en bild av utveckhngen inom det ryska kustförsvaret från 1914 
till 1918 och vilka uppgifter samlats ur J. Kimbars och A. E. 
1\oltovskijs utförliga, enligt uppdrag av flottans exekutiva 
lwmmitte verkställda forskningar och delvis kompletterats med 
materiel ur krigsarkivet . 

Amn. J. Kimbar. Minspärrningar i Östersjön under kriget 
1914-1918. 

A. Koltovsk<ij. Kustförsvaret vid Östersjön 1914-
1918. 

Båda dessa arbeten förtjäna framhållas på grund av det 
rikliga materiel de innehålla och noggrannheten i uppgifterna. 
De äro icke utgivna, men förtjäna att bliva det. 
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Här anförda uppgifter giva någ·on föreställning om vilket 
<Oerhört arbete, som utfördes av den ryska flottans ledning för 
att sätta krigsområdet i försvarsdugligt tillstånd. 

Tyska flottan, som koncentrerade hela sin uppmärksamhet 
på Nordsjön, möjliggjorde härigenom för den ryska, ej endast 
att förstärka sitt fartyg·sbestånd, utan även sitt försvarsområde . 

Ett studium av bilagda skisser gör det möjligt att bedöma 
i vilken grad tyska flottans uppgifter i Östersjön försvårades 
.allteftersom dess offensiv i detta hav uppsköts. 

1914 före krigets utbrott. 

Skiss N:o L 

Från år 1912 förlades östersjöflottans utrustning vid 
mobilisering från Kronstadt till Reval•He1singiors, enär man 
fruktade ett krig·sutbrott vintertid, varvid flottan skulle . kunna 
hava blivit avskuren från Finska vikens västra del och öppet 
vatten på grund av isförhållandena. Man fick därvid tag·a i 
beräkningen risken att man måste rusta i ett fullständigt oför
berett basområde, som var mycket minimalt försett med för
svarsanstalter. Av skiss N:o l framgå försvarsmedlen inom 
detta område: 

Sveaborg·, vars bestyckning bestod av fullständigt föråldrade 
kanoner med undantag· av 4 st. 15 cm. Canetkanoner och 

Reval, en faktiskt ännu ej påbörjad befästning· med två 
tillfälliga batterier av fartygskanoner, uppställda i Öppna 
1avettag·e bakom jordvall samt 

Kronstadt, som var jämförelsevis väl befäst, men låg långt 
t illbakadraget*). 

Försvarets grundval var den minspärrning, som skulle ut
läggas vid krigsutbrott mellan Reval och Porkalaudd. Bakom 
denna skulle östersjöflottans svaga stridskrafter upptaga av
görande drabbning om en motståndare försökte att intränga 
i Finska viken. Flankpositionen i finska skärgården, som skulle 

*) J~imfö1· Yaxlwlm! Redaktion en ~ ::uunäl"lming. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 18 
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utgöra stöd för jagare och u-båtar vid deras operationer 
flanken på elen inträng·ancle fienden, utgjordes även av till
fälliga batterier. 

Försvaret av Finska viken var, generelt sett, minimalt, 
och en eskader slagskepp av tyska flottan hade räckt till för 
att tränga in. De framskjutna områdena Moonsuncl, Rigaviken, 
Åbo-Ålands skärgård och Bottniska viken, voro överlämnade åt 
ödets godtycke. 

1914 från krigsutbrottet-oktober månacl. 

Skiss N:o 2. 

Hösten år 1914 var tavlan redan annorlunda. 

Den centrala minspärrningen Nargö-Porkalaudd var utlagd 
och förstärkt med ytt erligare minspärrningar; inloppen till 
Reval voro även minerade. 

Artilleriförsvaret för spärren var fortfarande mycket svagt, 
om även flankerna förstärkts med 20 och 15 cm. kanoner. 

Faran för att tyska flottans huvudstyrka oförmodat skulle 
tränga in i Finska viken, under vilket tryck marinmyndig
heterna genomlevde de första dagarna efter krigsutbrottet, var 
icke längre så överhängande. 

Ryska flottan utvidgade någ·ot sitt operationsområde. Detta 
bevisas av att minspärrar utlades i Finska vikens mynning och 
i mellersta Östersjön och att man började befästa Moonsund, 
tills vidare med 4 st. lättare batterier. 

Slutligen visade sig ryska flottans ökade aktivitet genom 
utläggande av minspärrar i södra Östersjön, varest, som fram
går av skissen, utlades 1,370 minor (utanför inloppen til1 Memel 
och Danzig· samt vid korsningarna m2llan routerna till sydvästra 
och sydöstra delen av området). 

Dessutom vidtogas extra åtgärder för att förstärka Sveaborg 
och RevaJ, vilka arbeten fortsattes under påföljande år. 
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1915 till oktober månad. 

Skiss N:o 3. 

Detta år, som betecknar ett andrum, utnyttjades kraftigt 
av den ryska marinledningen för att förstärka försvaret m· 
Östersjön. Försvarsplanen utvidgades till att omfatta opera
tionsområdena Åbo-Åland och Moonsund. 

Kustpositionen Åbo-Åland organiserades, varigenom flott an 
fick en säker utfartsled genom skärgården med undvikande 
av den genom t yska minor och ständigt vakthållande u-lbåtar 
farliga mynning·en till Finska viken. Ryska flottan fick här i
genom en relativ säkerhet att kunna komma ut för operatione!' 
1 oppna SJon. Militärleden örö-Utö blev de ryska fartygens 
vanliga led till sjöss och skyddades t. v. av tillfälliga batterie1 . 

Å andra sidan utvidgades alltmera Moonsundspositionen , 
vars betydelse från och med detta år starkt ökades med an
ledning av att våra armeer allt tydligare måste retirera oc i, 
frontlinjen närmade sig· Riga. Försvaret av Rigaviken ble\· 
en av flottans huvuduppgifter och framkallade behovet av fö r
svar för Zerelsundet, varest även utlades en väldig mmspärr. 
avsedd att utgöra en position, som skulle försvaras av en från 
Östersjön till Rigaviken detacherad avdelning (sl. sk. Slava OC'l 
l:a jag·areflottiljen). 

Genom offensiva operationer ökades antalet av dc vrd dc 
fientliga kusterna utlagda minorna till ett antal av :1åra 3,000. 

Försvaret av Finska viken förstärktes. Särskilt var dett r1 
fallet på Sveaborgs sjöfront, varest uppställdes 25 cm. kaPonc1 
i första försvarslinjen. 

I Reval uppställdes amerikanska 23 cm. kanoner och n.n 
hatterier uppfördes. 

Om härtill anföres att under vintern denna period, (191 1) 
de fyra nya slag·skeppen av Gangutklassen kommo i tjä•1st och 
nya jagare och u-båtar började tillkomma, erhåller m<J_n 011 

tydlig föreställning· att östersjöflottans försvarsmöjligheter 
mom operationsområdet blivit mycket större än vad som var 
fallet under år 1914. 
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1916 till oktober- månacl. 

Skiss N:o 4. 
• 

Ar 1916 är betydelsefullt för försvarsorganisationen i Öster-
sjön i två hänseenden, 

l. emedan en allmän försvarsplan uppställeles och antogs 
c ch 
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2. emedan de tillfälliga Öppna batterierna började ersätt::\:-; 
med permanenta befästningar. 

Det allmänna läget inom operationsområdet och den allt
mera ökade betydelsen av de befästade positionerna Åbo-Aland 
och Moonsund fordrade att försvarslinjen vid Finska viken 
flyttades ut till densammas mynning·. Man insåg· att det blev 
nödvändigt att anordna en s. k. framskjuten position på Dagös 
meridian, bestående av en stor minspärr med flankerna skyd
dade av kustbatterier (på örö och Tahkona). Avsikten va1 
att flottan härstädes skulle i första hand upptaga strid med 
fienden vid försök till inbrytning· i Finska viken. Dessutom 
fyllde den framskjutna positionen luckan emellan positionerna 
Åbo-Aland och Moonsund, så att kommunikationerna dem emel
lan säkerställdes. 

År 1915 utlades här en vidsträckt minspärr (omkring 5,000 
minor) och samtidigt påbörjades arbetena på 30 cm. batterierna 
på örö och Tahkona. (De blevo färdiga följande år). 

Man åstadkom sålunda två försvarslinjer för Finska viken, 
elen framskjutna och centrallinjen (Reval-Porkalaudd). 

Av centrallinjens flankbatterier märkas först och främst ett 
3() cm. tornbatteri på Nargö, som avslutades detta år. Samma 
år fullbordades det norra flankbatteriet, 20 cm. kanoner i torn, 
på Makiluoto. Hela sundets bredd beströks av dessa batterier. 
Försvaret av Suropsundet förstärktes med ett 23 cm. batteri. 
Den flankerade positionen i finska skärgården förstärktes med 
ett 23 cm. batteri på Russm·ö (syd Hangö). 

Bestyckningen i positionen Abo-Aland mer än fördubblades. 
Även Moonsund förstärktes kraftigt i det att (under vintern 

1916- 1917) ett batteri 30 cm. kanoner på Zerelhalvön påbör
jades. Detta var avsett att bestryka inloppet och tillsammans 
med den kraftigt utökade minspärren bilda en .stark position 
för våra sjöstridskrafter för att hindra fiendens inträngande 
i Rigaviken. Även förtjänar att påpekas uppmuddringen av 
rännan i Moonsund, varigenom det blev möjligt att skicka till 
Rigaviken ännu ett slagskepp (Tsesarevitj ) och kryssare. 
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Antalet ut lagda minor ökades till 25,000. Hela denna ök
ning kommer på försvarsanstalterna. Någ·on offensiv minering· 
vid de tyska kusterna förekom ej under detta år. 
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1917 till ok,tober månad. 

Skiss N:o 5. 
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Under år 1917 utvecklades vidare de föregående år fast
ställda planerna för försvaret. Specielt fick »positionsförsvaret» 
fort satt utveckling genom beslutet att anordna en »ryg·gposi
tion» i området Seskär-Lavensam·i mellan centralpositionen och 
Kronstadt. Denna position skulle tjäna till att uppehålla fien
den i händelse av att de båda yttre positionerna genombrutits 
och skydda flottans utlöpande. 
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Försvaret av »inloppet till huvudstaden» blev sålunda ett 
succesivt försvar av följande 4 positioner nämligen: 

den framskjutna (Dagö-örö), 
centralpositionen (Reval-Porkalaudd), 
ryg·g·positionen (Seskär-Lavensaari) och 
Kronstadts befästningsområde ( Krasnaja Gm·ka-Ino). 
Under år 1917 förstärktes minspärrarna i centralpositionen 

(med minor mot u-båtar) med bortåt 11,000 minor. 30 cm. 
batteriet på Wulfön avslutades. 

Den framskjutna positionens minspärr förstärktes till att 
omfatta 9,000 minor. Båda de flankerande 30 cm. batterierna 
avslutades och provskötos. 

I Moonsundspositionen avslutades Zerelbatteriet (30 cm. 
kanoner) och batterierna på Öarna förstärktes (infanteriför
svarsverk uppfördes på Dag·ö och ösel). 

Antalet utlag·da minor uppgick till 38,000. Offensiv mine
ring förekom ej. 

ökningen av försvarsmedlen vid Östersjön från 1914 till 
1917 framg·år av nedanstående tabell: 

1914 1 

Summa batterier: ... ....... .. 29 
chrav i torn ............... ..... . 
Kano1:er: .. ..... . ...... . ... ... .. . 106 
30 ClU .... ................ ... .. . .. 

28 • ..................... ...... 12 
25 • . .... ............. ....... . 

23 >> ••• •• • ••••• • •• ••••• •• •• • •• • 

20 > 13 
15 > . . . . . • . • . • ••. .. • .. • •• • 28 
15 V. V. (Vickers luft d:o ) 
130 mm ........................... . 
120 » 

75 » .. ...•......•.... 

12 
24 

Luftkanoner .. . ................. 

1 

-

15 cm. haub1her .. . ... .. . .. ... -
övrigt artilleri ... .... ... ... . .... l 7 
Minor ...... ....... ... .. ........ ... 5,196 

1915 1 1916 1 1917 

~~l 67 83 
2 3 

176 232 284 
4 18 

20 20 20 utom haubitzer 
20 

211 21 
8 10 14 
8 8 8 

40 70 78 
4 
4 

l G 35 as 
41 l uppgift salmas 

- 381 G9 -1 3 3 151 uppgift saknas 
10,274 25,382138,462 
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Men härmed var icke planen slutförd. Det har redan 
påpekats att ryggpositionen påbörjades (med 4 25 cm. och 8 
15 cm. kanoner) och dessutom befästes Björkö. Slutligen höll 
man på att avsluta centralpositionens huvudbatterier (35 cm.) 
på Narg-Ö och Makiluoto. 

År 1918 skulle inloppet till Finska viken hava varit i fullt 
försvarstillstånd. 

Så var försvaret av Östersjön anordnat enligt den väldiga 
plan, som systematiskt utarbetades och sattes i verket nnder 
kriget och med varje år gav den ryska flottan ett allt kraftigare 
strategiskt stöd. Härig·enom erhöllo flottans offensiva sjöstyr
kor, som oavbrutet ökades, allt större handlingsfrihet, ty den 
huvuduppgift, som var ålagd högste befälhavaren över sjösi;rids
krafterna i Östersjön, nämligen försvaret av inloppet till hu
vudstaden, underlättades i väsentlig grad genom att man 
org·aniserade kustförsvarets befästa område. 

Naturligtvis kunde icke denna storartade kedja av fäst
ningsverk längs kusten från Åland och Finska viken till Kron
stadt samt vidare till inloppet till Rig·aviken vara fullt säker på 
hela sin sträckning. Det fordrades att den utvecklades vidare 
och förstärktes på djupet. Sådana förstärkningar utgjordes i 
första hand av landtstridskrafter, vidare borde alla tillfällig·a 
befästningar (och sådana voro de flesta) utbytas mot perma
nenta. 

De två infanteridivisioner, som högste befälhavaren över 
östersjöflottan hade f ått till sitt förfogande, förslago ej fö r 
kustförsvaret. Försvarsverken på landfronterna vid Abo-Alands 
och Moonsundspositionerna voro ännu otillräckliga. De måste 
förstärkas avsevärt. 

Det vore emellertid orätt att vid bedömandet av det väldig-ö, 
arbete, som utfördes på att befästa östersjökusten, se endast 
ett försök att grunda försvaret uteslutande på kustförsvar. 
Erfarenheterna från operationerna mot Moonsund visa, att 
tyskarna utförde sin landstigning utan svårighet; detsamma 
skulle kunna hava hänt på mång·a andra ställen av elen vitt 
utsträckta sjöfronten, som saknade tillräckligt skyeld och utan 
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biträde av flottan kunde försvaret ej upprätthållas. Just på 
grund härav intogs Moonsund, ty vi kunde icke koncentrera 
dit sjöstridskrafter tillräckligt starka att anfalla fienden till 
sjöss, då han nalkades våra kuster och ej heller senare utnyttj a 
det svåra läge, vari han befann sig·, undetr utförandet av land
f,tigningen i Tag·g·alachtbukten. Ett andra skäl till olyckan i 
Moonsund var svagheten i infanteriförsvaret, såväl i fråga om 
utrustning, som vad angår antalet och kvaliten av de trupper, 
som försvarade ön ösel. 

Planen med en utdragen »fÖrsvarskordong» längs kusten 
med knutpunkter i »särskilda» positioner, kunde lyckas full
ständigt endast med understöd från både flottan och armen. 
Endast under dessa förhållanden kunde ett så beskaffat »kor
dongsysten1» hava erbjudit 100 % säkerhet. 

Fördelarna av detsamma framstå emellertid därigenom att 
tyska flottans operationer mot våra kuster högst betydligt 
:försvårades. Om tyskarna ännu år 1914 genom ett djärvt och 
energiskt »Överfall» skulle hava kunnat antingen så gott som 
tillintetgöra vår flotta i en strid mot övermäktig styrka eller 
tvingat den att drag·a sig· undan till Kronstadt och därigenom 
blotta hela kusten, så kunde de efter år 1916 hava nått ett 
sådant resultat endast med mycket stora uppoffringar, måhända 
så stora, att de kunde i grunden hava förändrat Tysklands 
strategiska läge till sjöss och därigenom hava påskyndat dess 
nederlag. 
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Flottoperationerna i Södra Östers j ön 
år 1712. 

Slutre.plik av kommendör· G. Unger. 

I mitt genmäle till lektor Larssons primärartikel i denna 
fråga, införd i tidskriftens 2. häfte i år, tillät jag mig till 
benäget besvarande formulera tvenne frågor: 

clels vilken styrka författaren ansåg· hava varit erforderlig 
för elen stenbockska transportens direkta skyeld mot de danska 
sjöstridskrafterna vid Rugen och i farvattnen däromkring·. samt 

clels om författaren var i tillfälle att angiva något sätt på 
vilket armen kunnat räddas seelan den en gång satt sin fot 
på tysk mark även om elen haft hela trossen med sig·. 

Lektor Larsson har nu (i häfte 4) i en till mig· riktad 
replik upptagit dessa frågor till besvarande och därvid bland 
annat anfört 

c~tt enligt hans åsikt ./y skepp och 4 fregatter borde hava 
1..1tgjort en tillfyllestgörande betäckning för transportflottans 
till väl ett hundratal uppgående fartyg detta särskilt med hän
syn till att bland dessa senare ingingo 9 st. bestyckade s. k. 
Spaniefarare, och 
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att om den danska flottan blivit tillintetgjord och Karl XII 

kunnat möta i Polen »hade Stenbockska fälttåget haft vissa ut
sikter att lyckas». 

o Vad d~. först angår skyddet av transporten förnekar jag 
pa det bestamdaste, att den av författaren angivna styrkan kan 

ens närmelsevis betraktas såsom betryggande värn mot före

tGtgsamma danska kryssare. V a rför skulle ej Sehestedska 

eskadern kunnat lämna sin »viktiga post» vid Rugen? Kunde 

väl för dess fartyg något läge vid berörd tidpunkt hava varit 

viktigare än i faggorna på en otillräckligt försvarad fientlig 

transportflattal Vi erinra oss ju hurusom Stenbock innan tran

sporten _ av~·ick »högeligen» anhöll hos W achtmeister om några 

skepp for mnestängande av den danska sjöstyrkan i Binnen

farvattnet. När tanken på ett anfall från denna eskader kunnat 

gå genom stenbocks hjärna får man väl förutsätta att den 

kun~at befrukta även Sehesteds. Och hur det gestaltat sig· 
- - aven med den utveckling sakerna nu togo - om Peder 

Wessel befunnit sig bland fregattcheferna i S. Östersjön är 

~J gott att säga. Det »faktum att transportflottan kom lyck

hgt fram utan att oroas» bevisar väl rimligen ej att så även 

blivit fallet om Wachtmeister med huvudstyrkan legat kvar i 

Öresund. Så illa f år man väl ändå ej tänka om motståndarens 

krigföring·smetoder. Jag vågar påstå att författaren fort

farande ej satt sig in i vilka oerhörda krav, som ställas på 

en orlogskonvoj, vilken fått i uppdrag att täcka en transport

flotta av här ifrågavarande omfattning och sammansättnin g. 

Hela svenska flottan kunde enligt mitt förmenande ej lämna 
fu llstcindigt direkt skydd, huru mycket mindre skulle då den 

av författaren angivna bråkdelen därtill hava varit i stånd! 

Är detta resannement riktigt så sviktar ock grunden för 
lektor Larssons bevisföring då han underkänner Wachtmeisters 

strategiska dispositioner vid själva överskeppningen. Jao· över

Limnar åt den upplyste läsaren att avgöra vem som i"' denna 

meningsskiljaktighet representerar de riktig·a militära prin
ciperna. 
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Beträffande svaret å frågan n:r 2 får jag verkligen erkänna 

att det på mig verkar ej så litet förbluffande. Varför skulle 

väl armen haft större utsikter att bliva räddad om elen danska 

flottan blivit tillintetgjord? Det var väl ändå ej på flottans 

oförmåga att återföra hären till hemlandet som det hängde efter 

vad jag kan förstå. Vidare hade jämlikt författaren Stenbock 

även haft utsikter till frälsning 01n Karl XII kunnat möta i 
Polen! Om icke 01n hade varit i vägen ja - hur är det väl 

vårt g·amla ordspråk säger i sådant fall? Nu kunde han. som 

bekant emellertid ej detta, varken allena, som författaren t ekes 

hava tänkt sig, eller i spetsen för någon turkisk eller tatarisk 

här, som han själv tänkt sig, och vad det under sådana för

hållanden skall tjäna till att här frammana hjältekonung·ens 

skugga kan jag· alls icke fatta. 
~.. :;: 

:;: 

Jag tog mig i mitt förut berörda genmäle jämväl friheten 

uppmana författaren att godhetsfullt prestera en utredning 

rörande arten av »de taktiska misstag·, vartill han (Wacht

meister) som hög·ste befälhavare under 1712 års kampanj 

gjorde sig skyldig». 
Efter vad jag kan utläsa ur repliken inskränker sig· denna 

utredning till ett kortfattat konstaterande av att det »fÖrefölle 

som om transportflottan varit bäst skyddad om Wachtmeister 

kunnat bibehålla sin position vid Dornbusch». 

Nu kunde ej Wachtmeister lig·ga kvar på sin ankarplats, 

i vilket läge han med den rådande vinden kunnat bliva skjuten 

sönder och samman utan att vara i stånd att effektivt besvara 

fiendens eld - därför lättade han och sökte rymden och så 

hade förvisso även en de Ru.yter- och en Nelson gjort om de 

varit i hans kläder. Den förankrade svenska örlogsflottan hade 

vid Dornhusch icke erbjudit något betryg·gande skydd för 

transportflottan. Här föreligger uppenbarligen intet t aktiskt 

fel och någon utredning om varest ett sådant i själva verket 

skulle hava beg·åtts under 1712 års sjökampanj har alltjämt 

icke presterats. ·En sådan efterlyses alltså fortfarande. 
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Jag förmenar ing·en skribent, vare sig svensk eller utländsk 
»rätten att hysa och uttala sin ärliga mening om en svensk 
historisk personlighet». Men det är nu en gång· icke tillfyllest 
att ett påstående är är-ligt för att det skall åtnjuta fördelen 
av att f å stå oemotsagt. Det fordras även tillfyllestgörande 
bevis för det befog·ade i en framställd kritik. Och i sistnämnda 
avseende har lektor Larsson enligt min åsikt ej fyllt måttet då 
han framställt sina här berörda anmärkningar mot vår flottas 
grand olcl man. 

Att det av mig i mitt senaste genmäle använda ordet 
. skr-ibent i sig skulle kunna innebära någonting föraktfullt har 
aldrig ens för ett Ögonblick föresvävat mig·. Jag beder lektor 
Larsson vara övertygad om att jag i så fall omsorgsfullt skulle 
hava undvikit att begagna mig av berörda uttryck i samband 
med hans av mig så högt skattade personlighet. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medllcl<cdc fr<tn ~Im·in~tabens Uhil;c.-:anlel ning . 

( ~\ p1 i l mana.d 192G). 

Brasilien. 

Bra~iliens pada.mcn t har nyligen fast~Lällt ett nybyggnallsprogmm 
för floltan. D~ili ing<t 2 Jn'·y.ssarc p:t l 0,000 tons, 4 jagm·e pil l , HO 
tons och l p å 1,800 tons sa mL S u-bat<tr pil 1, :300- 1,500 to1N Sam
tidigt skall utvecklinge n av flygv ~i~enclet och anl:tggandet av flygbase c 
för detsamm a paskyndas. (:\Iilit:i.r Wochenblatt, febl'llal'i 1926). 

Engla.nd. 

I\:ry,;snrcn »BCl'\\'lCk», den sista av dc fem kl·y~sarmt ;tV 1923 ars 
p t·ogram., sj(isatte.s den :31 m;u·s. (Le Temps den 1 ap1·'il J 926). 

Sl agslicppct »W::trspite» bl.ir lla.gg.s l; cpp i l\IrdclhaYsflottan i sU\.llct 
för »Quce n E llzabeLil», som skall aYga till Englancl fÖl' modet·nisering 
:i Po t-ts mou th. »W<u·spile» h at· nu därsb.ldes undetgätt en omfattande 
ombyggnad och cl et v;n· meningen att hon sklill e ct·sätLc »Valianb> i 
samrna not La. Men »Quccn Elizabeths» omäncl1·i ng hnx föt·etagi ts om
kring sex manadCl· t idigm·e än ~i mn[t t var· och d~i.d:Ö i' J;ommcr »\Vars
vite» att uneler tiden e.1 ·~ätta lwnne som fl aggsl,epp. 

(Ar m y., K a vy and Air FOl'ce GazetLe ele n 3 ap t il 1926). 
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Dc t\· a jagaula ». \.111 n zon» och »A mJm,;c-alic». , .i l lm löp ii' n 1· sL<1 JW] 11 
Jör n i1g1·a Yccl;m· occlan, Yoro ,,a nii1·;.t ninliga elit dc s_jösaitc·.s, a l l d, 

inom ko ;·t hlllll;t rö1·c!nga sina j)IOYlm·C'l· som emotse.-; med s lod in 

tt·es'-'c. ]C;n·t>·gcn iii() Jwn>ll"lll'Utde föl· T/ knop~ r,u-t och i"iH'n om <], 

ic:l;c npJm;\ mc1· iin de nna Lu-t ii1·o dc llJ;yiil dc snab baste j<tga;c. ~011 
hitt.ills bli1·it byggdn. J\len nY den cl'lm·enhe! man h ar om dc nw<l cl 

ul·cL·slwH i hl"l . som l"id lcl·cr·::tm;pJ-ol· uppniltts u!i)l"c; · elen av ;l.ll1il·ali 

tctcL Ionlt·::tdc, kan 111<111 1iinta s ig all cle lwm 111 :1 aLt gönt gansk<t bl' 

lyclligt l1Ög1 •r Im·l. Dl't -;löLc ilii.-;lJ;I·attsnnlal som cl"i'm·cll.·as ilii1Ji i1·. 

lmt' :ic·kc Yunnil.-; g!'nont u!öl;nlng al" ma-;kinel'icl" och panno1:nas s(!)['
Jck ulan genom nnd11dning ;w ul;al a11gt1·Yck. 

Yiit·dct. a>· sa hög Ltli som mö.jligt hos jaga;·c lnses ~å ldad alt 

saken C'.i bcltun•1· di.-;kutcl as, ,-; ];J-il l' l· the J'\;t\"al ;\ncl J\Iilitm·y iiC'c-o 1-,J. 

ur vil l; c l\ clctta <lll.'ÖJ·amlc i"i ;· hiiml;tl. Dcs.o; l-a l\li k i. str-id i!:<tt· j l t ii" 

gntd ul pa »att !'Lisa pa» uc·!t !1·oh elen oe11Lönla ökn i11gcn i . tol-j ll'dL'l!·: 

sl\otL1· idd ii1· det hiil!I'C' .itt nii ;·m;uc el!' b1nna g;L ln pa sl tt mal. ]), 

meclclcLtnckn. so m »llw Fil·.,( LoJ·d» lta1· giYit l motiW'l·ing;en !lll m;:n·in 

bllclgctcn i an ledning nY ja~;u·nas lilltaganclc stol"lc'k t.rcla pa C' ll lll l'l'il 
s_ji"ilss lii.nclig tal,Lil\ f'ö.- dc' .-;,.;a ~in som fö.u till~impals. Det iir Yi~.scdigc•n 

,sant, I!n·l<i!tc1· llchl;l·if'le11., ::t tt anC11·a n ationc 1· ful.l st.iincl igL ö1·ct ·ih~L1t 
oss i clC'LL.a h~insccDcl c . Ft·a nsmiinncn h_Ygga en jag·m typ p~t :2.400 ton '-. 

men clcl flnns cn s l;u·k opini on l l a ndeL som JtiiHin1· aH detl;t ii ;· at t 

{.!;~L allt. Iö1· l angt. SloJ-lck ho~ jagat·c hclii.ttigas cnchtst gcnom a ll ~pl·al ; 

p~t hu·t oclt sjöcgcnsl\;tpcr· men i ön·lgt ii!· deL hilt1·(' jtt mlndr-c m;tl 

llen CIIJ.jut! cr. Jaga1·e1t ii1· dömcl ti ll alt Cl1ag;t pii slg ltiiftig ~utill et .i clcl. 

elit clcn 1. us;u· ]Ja silL m;'tl_ oclt cl:"J elen lll<t"te ltillLt 1·al\ km·s. ligge.t· cll's

c' ncla ublH <ttt lyckas i dcss Ylldn an lopp. 

(Sa1·al ::tncl l\Uli.l;u·y l:ccoHl den Jl ::tp1·ll J92G). 

U-bitlcn »T, 21», clt:n 11yas!c u-halen i engelskt flottan, h::t1· lng; 1tt 

l 5:e u -b;tl.-;[] ott. il :.jen. Den p;\hö1·jnclcs lw,; YlckcJ·s l jamw.1·i 1918 (ICh 

cfle1· l·apcnst ilkstllll cll'l s~indes llcn till ShceJ·tH''' fö1· alt Li_;·dlg,;Lälh '. 

l:-IJiitcn ha1· en liingd av 1~,5 n1.. b1Widcn ii1 1.0 m., ckpl. 800 1080 ton-: 

Luten i iiY-Ligc ii1 t/ .. ) l\Jwp och i m·-Jiigc IO.::i lmop. Fö1utom nw,' 

torpcclC'I ' ii1· fal'l.~·gcl he>'tl·ckat med kul~pntt(J]· oc- 11 en 10.,2 cm . ];anolt. 

Trklas,;c'n anses ,tllm iint 1·a ~·a elen ltitt.ills IJiista u-balsl_rpcn för allmii 1 

ll-båi.stji1nst. (l-Inmp.,ltttc Tclc'g·ta]lil nncl Post dc11 2:3 np1il 1926). 

Slng~kcppet »Cc nlln ·ion » kommer alt crsiit-ln »j.g::unemnon » som 

m itHa1·lyg. Det har ~cnn-;t ::tnYi1ms som fbgg: . .;kcp p i »the Besene Flc'L' l» 

()Ch C'l·siit.les som sitd,tnt a1· ];;-~·ssnJ·en »YITeyllltHillt ». »Ccnt ul"ion » iit 

l)yggd HJ ll- 13. (:\;wal amll\Ji.li l.;u·1· neconl elen 7 apl'il 192G). 
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Frankrike. 

Då u-båtarn a äro aY elen största betydelse för Feankrikc, fö' r-tjännr 

detta vapen särskild uppm~irlcsamhet. Av äldre u-båtar äger F1·anl\~·ilw 

för nä1·1'antnde '1-1 till krlgsb.Hlk am·~i ndbara. Av dessa ingä 7 i elen 

sjög~tenclc Ilottan, undce det att de ön-.iga, bland dem 5 minutläggm·e, 

tillhöra ]\US ~rä ;~svarc!J. A>' de u-bätm·, som byggts efter l\rigct, sl;ola ~l ., 

v illef-t äro färcliga clle1· nästan färdiga, lngä l elen sjög:tcnclc flottan samt 

9 tilldelas lwstfö1·sYa1·et. Kybyggnadsplanm uppta!' 48 u-båtar fö l' 

kustfö1·svm·et. Uneler nybyggnad för elen sjögående fl ottan ~iro 3 håtm· 

på 600 tons, 2 u-båtskryssm·c på oml~ .·ing J.,OOO tons (»Hccloutabl e» oc lt 

»Vengeur») , 7 u-båtar p~L omlcring 1/iOO tons och 2 minutLiggare pit 

850 tons. lcör i.nncnn·an clc iir i"iro medel be1·lljaclc till l u-bcltsluys~m ·c , 

5 u-båtar (omkring 1,500 tons) och l mlnntliiggare samt till G u-b~ttar 

för lmstför·sva·rct. Dessa biclar skola hi.ggas pii sLapcl n innevarande iix. 

- H.ö.rancl e nybyggnaden av u-b~ttar 1·iida nägm till synes m·siklllgt 

arrang01·ade oklarhclCl. Up]n·epaclc pJ·c~smC'dclelanclcn beteckna de bada 

under föna iil-et stapellagda u-båtarna »Redoutrtblc» och »\ 'cngeul'» 

som u-bätsluy.ssare pit omb:ing 3,000 tons. Enligt marinbudgeten iil·o 

dock inga medel till ll-bätskryssa.rc bcvlljade, yarför ocl,sCt dessa biiclrt 

båtar i off iciella Im-tygs [Ödf'cknin gar uppgivas n1.ra på l,500 tons. 

Medel till den första u-bälskcyssarcn äro beviljade först för inneYarancle 

är. Vid are bcni"imnas tYit u-båtar »Topaze» och »H.oubls», ehuru dessa 

båda b;\tar iCJ\e ingii inom budgetens 1·am. (Ertct• namnen att döma 

böra dc vara minutlii gg;t:e lilm ancle de båda u-båtar-na »Saphir» och 

»Turquolse» p ä 850 ton s). D ii u-bCttarna för lwstföJ:s>·aret i. budgeten 

upptagas under kustfö1·sntrets rnbl'i l; , lor·clc det ej ställa slg Sl'iil-t att 

,skapa en del oklarheter, desto mer som den sa m:t-idi.gt pågäendc u

båtsbygg naclen för utEncl ska mal;tm·s d lcning i cke ~ir i"ignad att g~ca 

översik ten klarare. 

TJ:ols de myckel l'öt·clagna ö1·ninga1·t1rt l1 ~immns j)Ct·sonalcns lGLbilcl

ning i l1ög grad till i'öljd aY dc ständiga ombytena bland fartygsbcs~itt

ningarna. Dessa ombyten för-orsal\as a>· det tall-ika manskap, som tjiinsL

gör uncle t' .c n el a s t l 8 m :t n n, d c J:''') och som ti U [öljd av tji-instens 

k rav ot'la föl'flyllas ombm·d frän uLIJildnlngsanstaltcr i l::mcl och. cliil'

efter cJ:tct' Jwlt tjd ;\ter siinclcs i land och ;just el;\ clct är n~tgoL.'i~tniir 

utbilda t, ;wgiu· dctla mansl\ap ur tjiin slcn. Denna olägenhet hen· YisscJ·

l igen pä senaste t iclen nitl!;t•t min , ka!s genom en Tiss ölmlng av undCJ' 

l ång tid tjii.nstgö.1·amle unclcl'Officc1·m·c. Dc bäcln csl;aclranla hant föl·C'

,tagit övningm· utcHc t· kustcn cleh i ~ lillsamnu1 n ~ med lmsll.ö1·.-;l·a1·eL 

''') Emsi1·c1lngcn gjmll a\· reclaklionrn fii1 'l'idslni.ft i. SjöYii.scnclet. 

Tidskrift i Sjöväscndet. 19 
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:\Icclclhancsl\aclcuJ Iöretog :i bö1·jan ;ev mm.s en synnc1·l igen 1ät·ot-i k 
ijvnin gscxpcc1iti.on till I\.oJ·sika, i vilken iiYen den nya jagmclivisioncn, 
dc t1·e »'l' igre»-hatm·na, för föJ·sta gitng'Cn dcJlog. Pa denna cxpeclilion 
n~irvoro K.vcn ;umeofl'icerarc, mecllcmmn;' av LtnU'ör.3V;u·cb högsta l ed
ning samt Itän l\l'igsministcJ·iet och 1·cgeringcn. 

(;\Ia1-lnc Huncbchau, J ltiiftct 192G). 

Förenta Staterna. 
U. S. j, 

l\[;\1-lnbmlgetcn 11pptagcr en summa av 28,215,,000 doMars fö r ny
lJyggnaclct· uneler ;'u·cn 192G-'27. l 'ct·wnalens styrka sku lle egentligen 
uppg<L till 8G,OOO man, men budgelen upptaget: e n\l ast 8:3, 000, emedan 
t.lc äldre rartyg ~iro tagna ur alctiv tjö.nst för mollel'nise t:ing. Till ck 
bevil jade S kry.s,m·Jlrt pit 10.000 tons <lllslog.s I.iirliclct ;u· en m in dn' 
summ a för att pabörja byggandet av '2 av clcm. Denna sum m a ha t· 
väsentligL höjts fÖL' inneraJ·;lncle ar o<; h de~sutom ha1· bc1·:i l;jals 1,200,000 
dollar.-; för påbör-jall(lct av ytledigcu·e ll•c J\ryss;n·e, unde1: det att med el 
li.ll de sista t1·c ln:yssarna lwmmer alt beg~in1s .för~t Jöt· lwmmanclo 
lmdgetctl'. Efter· l'iircligsLillandclc il\' cle~,;a ral'lyg kolll.l1lCI.' flottan ; tL 
iiga 18 l\t·yssaJ·e, av vill'a cle, som reda n ~iro insnt.ta i ljiinst, ~iro p ;i 
7,500 ton;,~, U. S. A. kommer s~declcs I01·tfma nd e langt efter Englantl 
bctr~if.fa n cle Lryssm·c. 

Grekland. 

U-baten »Eahoni~» , elen {Öl·sl<t a\' cle LY<L bitlaJ· som ~ycl,iska r e
geringen hestäJlt hos Schncidc,· i Le Hane, löpte av slctpeln elen :2 11 
mar.s. U-btttens huvuddatt ~it·o: längd G:3 m., clepl. 60::i; 718 lons, Lu·tcn 
blir 14 lmop i öv-higc och 9,5 i. uv-Lige. Bec;ly<;kn.ingcn ui.göt·es av r; 
tm·pcc1lubcr och '2 tOJ·pedcr i ·t ·csen·, en l'anon oc l1 en lwlspatta. Sys.tcr
b[ttcn Iär namnet »Papan.icolos». 

(Le Yacht den27murs och 1 apt·il 19:26). 
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Norge. 

Flott<ln.-; bmlget l'ör ht1clgcta .. et 19:2G- :n h;u' illTiljals oclt ,;Jutar p[t 
en summ<t av l2,0-!0,S03 n01·.-=:l'<t krono1·. 

U-bålen >>B :3» lmmmcr lt·oligcn aH p;\böJ·ja >'.ina pwl'ltil'Cl· i maj 
eller juni innevm·;tn,lc' <Ll'. 

U-batcn »A 1», fötT heniimncl »Eobbcn », (1 90CJ, :Z:Z.:i/ :280 ton8, J2 j 8 
lmo[l , '3- J'i cm . lm·tJccltullel') har sl op;.tl.:>. »E:ohilc'n » ,-ar No.rgcs första 
u-båt oc:h byggde-; pa C:ermaniaYanct i lGcL Den Ya~ · IM expeclilion 
;: isLt g~tngC'Il 1919. (D<l!l~k Tidsln·il't i S~J\';tcscn , ap1 ll 19:26). 

Spanien. 

Under ,btl illna m· stl·ökos .fl-tin I'm·lyg;;fiitteck n.inga··na ,jagarna 
»Teu·on>, »P el ayo », »ri.ucl<tz» ocl1 »O.~allo » , bwoniJ;t ten »l L Cm-te z», 
lw"·vettcn »Vi Ila el c Bililam', l'lyf!:moclcl· tat-tyget »U t·ani a» samt el c gamla 
skollmtygctt »K<wtiltt~» oclt »;\lincn·:n. Till Iiil .jd a1· ~in ;\lclcr skulle 
ytte1·l igat·c en del Ltt:t.vg hava slopat~, men fal• c l\l'tu·sUt pit gJttml ;t V 
li t: iget i. i\Lu·oclw. ."\\i nya Ial'lyg till lwmmo und e t förxa ;i t:ct de båda 
lit·yssmna »Pt·incipc AHon.so» och »,\lmi nmtc Cct·vc t'<1»., Yilka byggts i 
Fenol 1·e~p. C..'tuthagcna , samt flott iljl cci<H· na »Ck1Hlcca» o<; l1 »-·'l.lcab 
Galianm>. Ertc1· al'.slu tade p1·ovtm·e t' in.-;attcs i lj~inst lu'y~s;ncn »Do n 
B las de Lczo», jag;trna » Vclasco» och »J u an Lazaga», k>.li10l1 hitten »Dato» 
samt clc bi'tcla u-b~ttat:na »B :J» och »B G». Flotliljlcchtt·ctt »Sanchez 
Dat·caiztcgui» sk;11l snm-t löpa av slapcl n. I Ca1·Lhagcna iit·o G n-b;ltar 
>LV C-J\! assen ttnclet· byf!:gmHl. '\l;tn·ct i Cacliz h,l·gf!:el· •för n~it·v:n·a n c le 
det nya J\:vlcttskol sl\L·ppet »illi ncl'Va», som lades [l<t stapeln ]1öst.cn 1925. 
Detta fal'lyg skulle egentligen luwa hyggh föt' J:i.ngc seclatl. men man 
försökte f i• ,st h~·ggn om e L L i hal i en .i n kiipt, med mo lOJ· I örsett segel
fartyg ti11 skol.sl\t'IJJl, Y.ilkct cmclle1·t id alldeles mis.-;lyc:kades. Del nya 
fartyget Il l i t· ett m.cll mo to L· föt·,;ctt scgcll';ntyg p~L :3.,4:20 lons och be
räknas Iör· c nba.;-t nw.,kin kunna görrt 9 knop. 

FöJ· budgct<net 192.:i-19:2G an~log:~ :ZS,::i m il joner pesetas till s,jö
försvn'Cl, d. Y. ·'· liket som åt·ct cli11Iöt·ut. Det Dtl .gii1lancle nybyggnads.
progLamnw L tlpptagct: Lit·clig.-;tiillanclct a1· p<tllöJ·,jaclc Inl'tyg oclt ny
byggnad av 28 u-hittar, av vi ll\a 10 (B -haL;H·na .inbeg1ipna) ii.t.o LiHliga, 
6 iiw ltn<lcl' h.q.:gn;td (C-haln1') oc:l1 1:2 iit·o ~innu icl'e j)H IYit·.ia.cle. Da 
ytteJ·li.gaJ:c nybyggn;tclo· hi L:t il.ls .icke iiJ o phtncJ"atlc, i 1'1'<\J' 111e~ n i \' i "~'' 
kt·ctsm· Jijt: ett ~nal'l J:J·amhigganclc m· en ny nyiJyggmtcl.-;pLttl ,,ch l't<\111-
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llälle1· at.t man lye:Higlyi~ icke aY ni~gl ·iJ. föt·dt·iJ.g~bcstämmelscr hitl t!L 1, 

i si na byggnaclsplanc ;·. - l\Iyckct 1·ikligt för nLtJ ·i ncn iil en föi:Ot ·clni 11 .. 

Jr~tll s lutet av i'Lr 1923 ge nom Yllkcn maJ·inmini stc t·n bemyndigats l 1·iHI~ 
anol'Clningar för att i l\Illl·ci'L a nLigga oc- 11 iga ngsii ll;a. en statli g toJ·]ll'<l 

Yeeks tad. Hädgenom llli1· Spanien iintligen obc t·oc ncl e a1· utlandet lw

träfianclc anskaHning a1· tm·pcd ct·, uncle1· det att landet hitt.ill s t\ l l 1 
sitt lJe lJOY h ih·ay ftan Italien. . 

Vanet Yila Co. i La Grana (Fecr ol) h w.• ÖI'Ct.tflglts m· sL,ttcn ltu 
nlclsaldigcn för fltt kunna ulYi.clga öl'log.sstationcn clä1·städes. 

En Yil\tig nyhet iir inrättandet a1· en ~jökri gs l1ögskolil. i l\Iad •·i d 

clär högt c sjöotriceuu:e skol a id ka s.jökl'igs.-;tuclier . l\Iil.n framhöll i clel1 01 

samm an han g att dc mest f ;·am-;Utcncle bcfälha1·arc ÖYe t · ·l lo ltm: st:td ~1 
bcLonat, att en sådan skola 1'011: lika nöclYäncli g so m en skjuts l\ola. :'\Ian 

c t·im:aclc ocksit om Kelsons utsrtgo ;tlt spanjore t:na hade goda Lu ·lyg,. 

cllcfe1· men d;lliga am iJ·;< leL l\Ian l10ppas att luckan i cll efsutbilclnin";l'll 
sna1t ska ll täckas genom elen nyil. slwlan. 

(l\Ia t-inc Huml;;clwu , 4. h iiJtet 19'2G). 

Ryssland. 

H ögsta kl-igs1·adct har Y än t ~ i g ti ll f. el. zm ·ist.islm offieeeare som 

~iro Ltndc1· 5:5 år oc lt uppnmnat clcm att ing;\ i Uottflns tjänst, da del 

r åeler ln-i st pä so n1 U1·m:c lämpliga officce1·m·e oc lt man hm· JJX~ c :l.tr fJ·<l' l 

att i nkall rt utL1nclinga 1· fö1· ändnm ttlct. Yida1·e har ri:'tclet beslutat ,l.tt 

10 u-b;tta.t· och 15 motm·biltar sk~· nclsamt skola hyggas för Le ning~·ad ' 

fö1·~ 1' a1·. (:\lcu ·iJl C liund,:chau, .J. häfte t 19'2G) . 

Tyskland. 

Den .J. maes löpte jagat·en \\- 102 a1· ~rapdn ]Jil nuTet i \Yilhelm.' 

haven oc: lt e ;·höll namnet »Mön:-». Det ~i 1 · dt>n Iö1"-'la :.iag,u·en, som ,sjii

saLts elkt' hig;t•t. Deplacementet iit ' ji1mlil;t \~ct·~nillcsfönh·agcts lw

stämm olscr beg1äns,tt LilJ 800 Ela ncl:trcl tons ;\ 1,0.1 G lig., utom lJ1·än~k -. 

Yatton~ oclt anununi.lionsföw·iid. l .födtCLllamlc till det allmänL ln ·uklign 

uppgi1•nndet i tons ;\ 1..000 kg·. oclt med full utl·u stnin g mntsn11·iJ. ck 

800 sta ndardtonnen 0 111 h· i ng 9:JO tons deplacement.. F<u-ten antages 

hliYa 31 knop Yicl 23,000 hl\L Jagat·en i1r fö.,·sedcl mC'cl tm·binm;1~k it1 e1 · 

och oljcddnclC' pannor. (Dan.sk Ti.clslo ·il't i So1·aesc n, april 1026) . 
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Litteratur. 

Taschenbuch <l er J\r iegsflot.te n 1926, B. Weyc1·, T\:oncttenkil.pitän 

a. D. J. F. Lchma nns förlag., '.\Ilinche n, pr is inlm nclen 12 kl·onor. 

Inncv;nancle i:'t1·g<lllg av Tasche nbu cll de1· E:degs[]octen., Yllkt•n be

träffande s(tvii.l inncbitll. och uppställning som utstyrsel nppr~iHh ii ller 

den v~il l ;ii.nc l a publikationens goda aD.sccnde, vism· sii1·sldlt med lliinsyn 

till byggna clsYcrl,sa mh cten att nybyggn;tdspwgrammcn ga i ·washin gton

J,ryssm· nas tecl\en. LivaJ;tighcten p c\ ~tm·makteJ na.s varv ä t· i cl cttil. 

bänseenclc pM a llancle och pekar all > 'icke p a nagra an·ustningstendense.r. 

Pii tapoln eUer nyli gen sjö.-;atl a har England 7 llylil\ a. l;1·yssare, 

\·arti ll .komma ytte ,·~igm.c "~., till Yilka mecl el bev iljats, Fran ln·ike 2 

på stapeln och -± ytte l'.l.igmc beYi l.jade, J apan J e.-;p. ,l oe:h .J. j.i1mtc '1 

st. 7,000-tons klyssa1e, U. S. -~· resp. 2 ocl1 :3 samt Itali en 2. J ~i.ms icl es 

hii.rm ecl pitg~tr., f1·amiö1· allt i F1·anl' 1-.ike, Itali·en och Japan, ett om.

fattancl o nybygge il.Y ~t011a jagare oc l1 u-båtar. Xv stöna enheter 

under byggnad mä•,'k,ls rmHarancle e nelast Kelson och Hodney. 

Blancl de mindre c uwpe islia statOl'lM synes liva l;ti g hcLen vara störst 

i Spanien, som förutom färcligstiillrtnd ct av n iigra stöue fm-tyg yttrr

ligare bygger :3 flottilj ledare otit (j stm·a Lt-bätat·. ;\ ,·en Holland och 

R umänie n h aYa ig;ingsatt ett betyd a nde .jagm·lJygge. van::mot Polens 

stora nybyggnaclspt ogea m synes t ill sl' icl;u·e hava ;;tannat pi't papperet. 

Frän RyssLmcl lwmnw t'm·Har;wtl c enelast s1·~inm c l c nppgifte1c. 

Vall t ill sist Svct i ge belräJJnr Jii gger man mä1·ke till att nu även 

Oscar II oe:h Fyl gi a tl'}'Ckts mecl ic ke spi1r-rml st i .~, ch v. st cl e h a 

passera t den i clns Tasehenhuch sii ~om gocltagbm· an~edcla högsta livs

längden , 20 ~tr. ~ybyf(gnacleula i1ro 2 j;Jgm·e oc h 1 u -bi'tt och Jll<lll 

tlllcl r-ar oclt spö1-jet· um cle nii1·mast röl.jancle m·gang<U'll<l itY 'l'a sc l! e nbuch 

der l\ vi cgsflotten skol'' ],unna lwmm a att föt·Ll l.ja om yUc1·l i gm~c 
kVensk a J'm·tyg »lJelr illigl» clle1· »;wf SLapel»·: 
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Taschcnbuch der L uftflotten 19:?6, D1·-Jng. "-- 1·o r1 Langsclod:,· . . / 

F. Lehrnanns förbg, J\Ilinc-llen, pri.o; inlmmlc•n 12 ]\JOno1·. . 

Den 5. i11·gangen ell' 'l'a,c-henbucl! der· Lrrfl.lotlen Hi.mnar· i. likl t<·l 

. med sin a fö r·cgang:11·e e n klm·, men lwr·ll:1ltad ö1·e1·s ik t ell. elen .moclt' r·n;r 

fii ·gma!er·iL'len (>l'l\ tlc.ss lll\'eCkJing., clt'b !'ör· krig~/Jl·Uk , cle]s .f'Ör l'il ·iJ 

luELLn·l. Flygplanen domirwJ·n ·! ullsliincl igL 11ncler del att Juftskeppr·n 

l'l·ara clL s.nllJ Clli gen blygsamt trtryrnm.e, l'tl J'ii ;·helllancle som förJat 

tar·cn .<ll,er· ligen JuliH ill' r·iillig:1t hiinl'iir· lill Yt'J -.saiJi cscUkblcls tu 11 ,·n 

ltancl Ön'r· e/en trsl'n hrl'bkcpjl.'-'illtiu .slr·ien. " 

Nedogö ; elsen fö1· ck olika Linder·n;t .'-' Juflslr·iclslq·aflc1· ,-is;H· tyclli "l 

aLL Loca r·noamlan iinnu ic·ke Jwnnit giir·a sig giillantle i cle hiig·r·c · 1 • 1-r~, 
der·na, da .ju cle l'r·ecl.<ilsk:wcle s lor·m a l\lc·r·rw ar alla kr·aflc•1· k.app1·u.,(;

1 

om heJ·r·m·iilclrt i Jul'len. l"n1nl\l·ike l\0111111er i denna LiYlan obc,:,:1-itiligl 

StHn mrmnwt' ell, enät' delta Jar1d efter· JCJ2 .) ;u·s utökning n1· ]ul·t 1·,1prwt 

lodogm· o1·er· omk1ing G,OOO SiJ·icl smask int::L J föJ·h;r./land e hiilti.ll k 

s ig_ Englancls, Italiens oc·h H1·ssl ands .r·csu1·ser· (omb·i ng •)00 maski rwr ·) 

skalJgJl'n illyg,;amma. '1\ s klancl Lh· som hekant enljgL \·rJ·sailles[t·eclc•r1, 

besliimme] sct· icke iiga ni1got m il ilii.rt f'lygTiisen. 

Den c i1·ila ltli'Ltt·a,fiken helwndlas ir1g·itcnck med ang·han<ic av ol i b 

fil'lllOl· ocl\ bolag. mater·iC'l oclt i'ö1 /Jinclclseli n)j e r· . d c ~sistniimncla f'(ir·

i_rc/1 i gael r genom k:utor. 

lH. G. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
m e<l<l clade g·cnom T h. 1Vmuinsk ys Patentbyrå, Stockh ol m • 

' l Diarie-1 
D atum nummer Uppfinningens art 

31/3-26 J 773/24 Förfar· i n~_s<i LL för fra 1mhi.llning . ~~ l' Led::; km la r\ 
lur ang- eller gasiur·hrner. J~1·ste Brunne1· 

J\I aseh.irwn-Fall1·iks Gesell schafL. B1:i.inn-T jecko

s]m-al, iet. 

208/23 AnoJclning 1·icl Lnlyg,J:lslluc·kor. E. E. YOn Tell, 

C:ölebm·g. 

4223/20 Anor clning Yicl s ign:1lappar·aLer för· aYsäUning och 

mollagning a\· unclen ·allensljuch'itgm·. Signal

Gc-;ellse:ilaft m . b. IL , Eid. 

8/4-26 3347/23 AnoHin.in g l'ör ;1U automatii'l\t för<Ht::t mi stsigc 

nale1· i och m· Yed:~amllet. Svensl\:1 Aktie

holaget C asaccunurlalm:, Stockho lrn. 

2353/23 Anor clning Y:icl h el iolwpte dlygmask.incr. T. O. 

P erry, O<.tk Pm·k, A. F. S. 

15/4-26 263Sf22 Anm:clning 1·icl Yatteurörpannor med tl·å Ö\Te ocl1 

tl'ii nnclre med i. huvud sak ~lilencle J·ör för

enade pannor eller hchii.llm·c. Th e Stiding 

6007/20 

Il > 

22/4-26 

2397/23 

1494/23 

97/23 
29/4-26 2358i23 

Bo iler Company LLd, Lonclon. 

Appar·at fö1· b:irgni ng· a Y f'.junkna farLyg. C. J. 

Limlqui sL, ::\e11· Yotk. 

Sign:thtnordning. Amer.ican Gasaccunml alm· Com

p::tny, Elizabeth , A. r. S. 

Anonlning Yicl "ke ppsln·anar. L. E. Hansen, 

Bergen. 

Granatkasi ale. T. l ,::Jfitle, Pari;;. 

nnsclt, ~pec iellt föt· fm-ty g;. K B1·LUl, J\fi.lano. 

T h. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Teleg rafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911 , (Växel), 7491 2, Allm. ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913. 

G RGND AD 1891. 

Om.besörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
lllönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




