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De militära konsekvenserna för Sverige av 
anslutningen till nationernas förbund. 

A,- kaptt·ncn Yid Kungl. Fi o l tan K B i ö r k l u n el. ' ) 

Sedan y[tJ'l lalllh allslutnillg till ~atioueella,.; föebuncl 
uu ä r ett fullbordal faktum. båtat· det föga att orda om 
skii.le n "fiir" och ··emot '' . Hi:ir skall i stället göras ett 
f,irsii l' a tt ult·eda, Yilka JwnsekY Clls er del ta faktum synes 
medfiira i militärt ayseencle, nu·yicl l1ell natmligt alla 
kiiuslus'y11p unkt e r hinmas i't si clo och i n tresset konc entre 
ras pi:t att fi'irulsiittllingsliist skäe;;;l\.Ltcla innebörden a\' för·
hundsak tens mililäl'a artiklar. 

Ch efel'na fur general- och maeinst.aherna h a giYetYis 
flx!tdit yl trancl e beträffande a nf'lutningens militäl'a inno
biit·cl. Di't em ellerl icl marin-;Labscbefens ut talande ya r· av 
hemlig 11atur, kan beträffallCle det ta yHl'ande en cla:;t om
niimna,;. Yacl i sammanhang med r egel'ingspt·opositionen 
ofl'et1lliggj urts av detsamma. Mat·instabschefen in s tiimcl e 
ii,en i de a,, · genet'alstabschefen ull a lade åsikLel'lla, sl't
luuda bl. a. clät·i. a lt '' deL till fö ljd av a kt ens bt'istalJCle 
1\lat·het kräves en Yi ss ticl s e t·farenbet angåeJJ de tolknin
gen och till timpningen aY cle,;s besliimmelser·· ·, Yilb! nltu
lawle torde ldal'gi)J'a s\·tn·igheler·ua i denna stund fi)r en 

... ' ' .\l'lik t•! n l<ar föntl Ya <·it Ct l<·t·c:in·n i :; c ptr-•m l ~<·rlt:Utd m· "Syen sk 
1 lliskrifl .. men pulllic ~ J' as l< ät' rnli:,!l m edgiYand l' aY rc!lal,linncn för 

~agl[a lidsl" ·ift. YarYid dnrk d l ~~ f'ötTa sti1llel fiinansknt 11ttryck ],,,,Ti 
g·f't'al:-:. 
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utr'eclning av mera bestående vi.ircl e. På gmnd av fr ågans 

sto r'a aktuella inteesse torde deL doc k vara b eeättigat a tt 

redan nu skr'ida till eH fö rb e r' edancl e översikt över de mi

liti.tra konse kv ense n w, sådana dessa te sig av I'egeeings 
p eoposilion en. 

Såsom bekaut lu l\·a just flera av cl e a l'lildar ', vilka 

beh andla . frågans militära sida, bliv iL föremäl f ö e olika 

to lkningar , och tydligen h a vi icke n ågon säkerhet för att 

den sven ska regei'ingspropositioueus tolkning ve t' idig en 

undee a ll a omsli.incligheter godtages av storm a kterna. Men 

dtt vi nu redan ingätt i förbund et sani t lo l k n i n gen i fl' åga 

iir den fö r' de mindee stat e n1a förmånl igaste, och sedan 

Sverige officiellt tillkä nnagivit, aLt vårt land för sin clel 

så tolkat förbunclsakl en , i.tr det sji.i.lvfallet , att propositio

nens to lkning här li.igges till g rund. Yårt land mås te 

seder'm era föl'visso uppbjuda all k 1'art a tl också i ve dc

ligheten ftt denna sYens ka tolkning J' e:opekt eead. 

På vissa ställ eu har. emellertid t. o. m. J'ege J'ings 

proposition en icke Y åga l tillgeipa auclra ordalag än " tor 

de ' ' och ":oannolikt" . I cle:o:ott avsee nden fii J'eligge J' na

tmligtvi s icke tillräc kligt si.i.ker gnmd föi' alt d1·aga nttgra 

slutsatser. 

Yacl angår vära gTau uhlnders ställning Lill Natiuue i'

uas U'11 ·buncl. i.i r det att mi.iJ'ka , alt rl'ysk]aJl(l genom att 

und e l'l eckna Yer::;aill es traklal e n av den :.>8 juni 1919, 

di.t t' f'öl'!mndsa ld en som bekrm l ulgiir ele n förs ta av 

traktatens femlon delar, l \'ittgats all erkänna fiirbuuclet 

och de med delsamma fur l;:nippaclo pliklema och rältig 

b etema - allt detta ulan att sji.dvl va1·a medlem av för 
bundet. 

Polen sttsom en av signalärmaldema i , . ersaill es är 

däremot redan medlem, men varko n Finland , Ryssland, · 

Estland. Lettland ell et· LiLauen befinna sig b land de m ak

tei', vilka. i likh e l m ed de m1der kl'iget neutrala, in

bjudits all bitri.irla fiii·lmndet. ~kulle Finla nd . vilke t 
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la n d geuom s 1\l'i Yelse lill fl i l'lmncl e t s gene1·a l sek i'ete,·a,·e 

av de 11 30 juni gjort f1'amsti.illning alt f' il ingå såsom m ed

lem i föebundet, Estland (si.;Tivelse Lill förbundet av de 11 

19 a twi l ), Le ltlancl ( liknand e framställnin g av d en H 

maj ) ell er Litauen, föe såvitl dessa s tal sbildningar nu alla 

i framticle~l f tt furm e n av självs tändi ga state1·, komm a a tt 

ingJt i föi'bund et, stt iiJ'O dessa länd e !' jäml ikt fhrb uJl(Js

aktens b estämmelse r o \·illkol'ligeu fiil'pliktacl e all godtaga 

f iil'lmnclsråc! e ls bestämmelser· angt\ende landets mililiira 

rus tningar , vilket ick e utan viclar· e i.ti' f a ll et för do m a kter , 

som i likhet m e cl Sve1·ige inbjudits a lt auslula s ig till fhi'

lmndet och gjo d detta inom l.våmånaclersfi· is te n. 

Fiirbuncl si'åcle ls befo ge nhe t blir· g ivetvis av my c ket 

s (OJ' militi.i.rpolitisk betrclelse. uwle r de l a tt f ii r·bund s !'ör 

:-; amlingen fåtl sin ver·ksamhet väse ntligen ki'iugs kuJ' en. 

Hibeh älles d e n i föi'bund sakten avsedda mal\tfiirdelni ugen 

mellan vådet och församlingell , syn es den se na1' e, vad mi

litära förhållanden bell'äffar, komma alt öva e tt gan s ka 

<~ be tydligt infl~· tand e . LJppgör'anc! e L av pla1t erw1 fii1 · de 

' 'lika staternas miliLiiJ'Yi.i.sen , li.ilnnanclet av lill stånrl l'ör' 

en s lat a tt 6Ye r·skricl a fastställt I'u st nin gspeog ,·arn , b es lu

lan deJ'i.ltL h et r i.i.ffand e militi.i.J'sauktionel' och htgiixcl e J' för 

olen p1·ivata kJ' igsmate ei elindus lJ'i e ns twveckling iir· al l! ut
(I 'yc kJ igen till e ,·känt l'il. cl et. 

t ·ppsltu' e u tvist mellan lvcnne s lal e r. ska ll den li ä n

o.;kj ulas till skilj edomslol el1 e 1' ijvel'liimnas li ll J' ttde L ell e r· 

~'• •rsnmlingen fiir tviste ns slita nd e. De t i.il' fij,·bjucl e l at! 

],i.JJ·ja k1·ig, fiii'J ·än l1'e mänadCJ' eft e1· de t s kilj odomsu lsla 

go l JalliL ell e r' l'iidiknin gsfiirsl oge t sL1·auclal; kl'i g få!' ic ke 

he llet· hegynnas mol 1n edlem. som Jogal' s ig o!'l el' e n ski l

jedorn eller s täller sig till eftorrä llolse ett fiirslag lill 

h·isteJts lösning, om d elta fiindag biti' i.tLts on hii.lligt av rl't

de t (ej medräknat de lvistancle parteJ'na ) elJ ei' med Yiss 

kYalificer'arl majol'it et av fii J· samlinge n. Dc li'Onne mtt-
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nacleruas "yöntetirl" bentimnes gemculigen '" krigsmoea
torium''_ 

Börjat' någon stat J-;rig först efter moratorielitlens 
utgång ellet' i andra falL ä11 oYan uppt·äl'"rwls. anses biget 
såsom t i l lä t e L Yilket ii t' a Y s Lo r bet.yclebe. en~it' i ett sä
clant fall en tredje stat har ri1Ltighet att föd)liYa neutraL 
Går däremot en slat till krig inom moratorietiden, anses 
krigeL o tillåtet, och en tredje staL har clå icke rältighet 
att förbli\·a neutral, utan sl-;ylcligheL att i Yiss mf\n deltaga 
i ålgänler moL den staL som börjat J-;riget. .\Yen utom 
förbumleL stående stater skola av fiirbunclet hiugas att 
respektera krigsmoraLorieL 

Det är att märka, att ehuru en stat ej får börja krig 
inom moratorietiden, elen dock hae rätt att dessförinnan 
nwt sin motståndare i bis ten tillgripa cle " fredliga 1nell 
Yåldsamn1a medel" , vilka den internationella rätten ]\än
ner unclet' namn av retorsion . r epressalier, fredsblockad 
och de diplomaLiska förbindel sernas asbrytancle. 

Cppslår t. ex., såsom skelt i ,~lanclsfrågan, en tvist 
mellan s,·erige och någon av el ess grannstater ( äYen om 
denna senat·e ej tillhiir förbundet ) , skall elen ])änskjutas 
till skiljedom ellet' förlilmiJJg, om den icke föddaras ligga 
inom endera partens inre jurisdiktion. De histaude pat'
termt. kunna mot sin motståndare genast tillgripa el e ' "fred
liga men yålcl samma m edlen· ' m en fä ej bhrja krig förrän 
tr e månaclee. efter cl e t alt sl\ilj eclomsutslaget fallit. In
\'änta ifråga~' arancl e s lat e e denna l i el , ~i r k e i get tillåtet , 
och övriga makter kunna förklara sig neutrala. Går cleu 
ena staten däremot Lill kri g inom sagela tid , anses kl' iget 
olilli'ttel, och iivt'iga fiirbuud smecllemmar skula clå ingeipa 
mol staten i fråga. 

M au torclc av e t l dylikt. f ii rhållande Yara be räl tigall 
draga elen slutsatsen, alt , f ö r s ii v i t t f ö r b u n el e t s 
s t o r n1 a k t e l' k u n n a b e r ä k n a s u p p t r ä el a e n i g t 
i f ö r b u n el s a k t e u s a n el a , cle mindre staterna samt 
yb)! ocksi\ i allmänhet de stiirre l\omma att respektera 
moratori e tid en och icke p tl taga sig risken av a l t börja 

- 549-

e l t otillåtet krig. Allenast genom att i nvtiuta mot·aturie
tidens utgång förbättrade man ju krigsläget i synnerligen 
h l1 g grad. Tillåtna krig m ecl ty åtföljande neutralitet föt· 
tredje part äro sålunda visst icke omöjliggjorda för fram
ti den. Neutralitet torde iiven i praktiken kunna ifråga
komma vid krigsfall, cl ft en sådan väpnad konflikt ulbrutil , 
uH något enigt uppträdande av förbundet är uteslutet. 
1 Jet måste nämligen beaktas. att rådets uttalande i en tvisL 
l!le llan stater enelast är bindande, om det ontfattas av 
fl lllbuden för alla de utom tvisten slående sLatet·na. Så 
ii,, alltså förhållanrleL ii ven med J.Jamlsfrågan. Enelast 
nm Finland skulle våga föt·söket atl mntsiitta sig ett e n
h ii l l i g t u ttalancle av råd et, hava el e t i Il förbund et an
,.;]utna makterna sl,ylclighet att ingripa. Om e n makt i 
ni de t intager en avvikande stilnclpunkt , blir alltsä besluteL 
e j binclancle , och ett kt· ig kan fi't tillliten karalditr. 

1 elylika fall torde det siikerligen bero pä vaeje 
:-;l ats militära och ekonomiska nwktmedel, huruvida den 
h·iugas med på enelem sidan ellet' är stark nog att hälla 
~ i g neutral. Formell riHt ti'll neutralilet hae elen obe
li ngat. 

Yacl angåt· en föl'lmnclsmecllems militära maklmeclel , 
fii rklara sig medlemmarna genom förbundsaktens adikel 
·'-' c ektinna, att "fredens bevarande erfot"drar de nationella 
J'W-; lningarnas begränsning till rlet minimmu, som är för
culi g t mecl elen nationella säkeeheten och med genom
f" llt'aHrlet av inteenatinneHa förpliktelsee förmedelst en 
;;n mfi.Ulcl aktion" . Hät"av framgår, att förbundsakten för
u ts titt e t' individuell försvarsberedskap hos medlemmarna 
och att försvaret icke får bringas i ett sådant läge, att 
lllöjligheten är utesluten att med niigon grad av säkeehet 
kunna meclveeka vid förbundets militära ingripande. Lord 
Hobert Cecil (som deltagit i aktens författande) svarade 
ju visserligen herr Gastberg i Norge, aLt han icke hyste 
11i'1gut tvivel om att elen tolkningen vore rildig, att en stat 
\ ore oförhindrad att helt avväpna, om elen så önskade. 
(" Det har säkerligen icke varit avsett att i'di1gga ni'l.gon 
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medlem av förLun<lel föepliklels eu att uppr~itthålla en mi
litäestyrka'' .) N o r· ska utr·ikesclepad e me n te ts u l t al an el e 
gick diieemot i den riktningen, all för·bundsalden förut
satte tillvaron av en viss militär styrka. Så iie tiYeu fallet 
med elen svenska regeeiugspropositionen. 

Föebundsaldens ställning till elen allmänna Yiirnplik
ten äe sväYande. 'rysklanrl hae ju genom Yel'saillesfl'eden 
tvingats att uppgiva den allrT1iim1a värnpli lden. och de 
allierade samt associerade (Förenta staterna) makterna 
förklaeade sig vid fredsslutet haYa föe avsild att slå in på 
samma väg. Knglancl hae ju också- veclerbödigen s kyd 
dad av sin mäktiga flotta samt mecl bibehållande aY en av 
,-ärvat folk sammansatt arme av stör'r'e styrka, än elen 1914 
befintliga- rnecl ulgtwgen av sistlidna mars måuacl från 
gått elen undee kriget för· ann6n antagna yi_irnplikten, 
medan öwiga statee synas vilja bibehålla deusamma. 

Sver·!ges dåvaeancle utrikesminister anföl'de i rege
ringspropositionen, aLt elen socialistiska iBtel'uatiorralen 
vore oenig bl. a . om väenpliklerrs avskaffande. Öyergån
gen till yr'kesanneer och med stan1personal hell bemau
nacle örlogsflottor synes där'för· ic.ke ä rmn giYerr. om det 
också kau synas, som om starl\a kr·after i olika lämlee 
arbeta mot cletta mål. Frän inflytelserikt västmaktshåll 
har det också uttalats. att det 'l'ysldancl jJåtnmgna aYrust 
ningsprogmmmet kon1me att tjäna till förebild för rust 
niugsmiuskningal'na. i övriga läucler·. Y ad Yärup lild.sfrä 
gau betr'äiTae, torde i själva verket på socialistiskt h åll 
hysas elen farhågan , att en yrkesann6 lättar'e kau nyttjas 
för mot elen socialistisk a d e mo I.;Tatien of ii l'lnånliga teu
clenseJ', än vad fallet är· med värnpliktiga, vilka stä i inti
mare kontakt med folket i dess helhet. De socialistiska 
rep rese ntauterna . i elen svenska f ö esvar·s reYisioueu eös ta d e 
ju ock för en bibehållen, ehuru föJ'lwdad ( 150 dagars) 
Yärnplikts tid. 

Anför emellertid föebunclsakten rustuingaenas be
gl'änsning säsom ett framtidsmål , så äe det icke utan vi
dar'e klart. att keigsfaran upphöe med minskacle rustnin-
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gar . Ch efen föe geneealstaben säge1· i sitt yttrand e teäf 
fande, att minskning i n1stningaena ej ger någon garanti 
f ii t' feed , clä det är de relativa, ej d e absoluta styekeför 
håll a ndena, som för en stat aygöea, om det ä r fördelaktig t 
ell ee ej att gå till l\J'ig mot en anna n. 

Enligt fö1·bundsaktens artikel 8 skall r ådet , " und er 
hänsyn stagande till Yat'je s tat s geogr·afiska läge och öv
eiga fiir staten säregna förhållanden, utal'beta planer till 
rus tningsbegr·änsningens g enomföeande, vilka plane t' sko
la nncler·slällas de säl' sl\ilda t'eger·ingarna för prövning och 
aYgii mnde". Denna fråga om l'us tningsb egränsning hän
sköts vid rådets sammanträde i Rom (maj 1920 ) till pee 
lim inär· behandling av den ständiga militärkommission, 
som rådet äger att tillsätta (va11om mera nedan ) . 

Yilka konsekvensee meclföea clå fi:iJ•bundsaktens be
s tiimmelser för omfånget av Sve1·iges rustningar? 

SYerige kommer -- låt Yam eft.ee Yed e t'bödiga, föe
b eeedande underhandlingar· - att före l~iggas et.t m st 
ningspr·ogram, uppgjort av förbund srådet , el. Y. s. a\' J' e
p rese ntanter· för England. Frankrike, Itali en .. Japan samt 
l. Y. Brasilien, Belgien. Grekland och Spani en . Yid de tta 
pr'ogTams uppgörande hae SYerige etitt att haYa ett ombud 
rn erl säte och stämma i r' åclet. Enligt förbund salden skall 
t'å cl e ts aYgörande fattas enhälligt , el. v. s . Sverige har ve
toeätt. Yaremot vi tydligen komma att bliva utsatta för 
fi laek pätr·yckning feån de öHiga maldemas sida - ell er 
såso m pr'opositionen uttrycker det.: ' ' en samlad m ening 
hos st ormakterna kommee hän·id att äga en högst bety
dand e auktoritet gent emot förbund sm edl emmae i syaga t·e 
s tiil! ning". Maeinstabschefen ansåg t. o. m. , att m ed 
lemmarnas prön1ingsrätt bleYe illusoei sk och blott kund e 
1'esult era i ett godkännande . 

Det sälunda tillkomna eustningspr·ogeammet und er
slillles emelledid enligt för·bund sakten svenska r'egerin-
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gen föt' under::;ökning uch avgöeancle. Yad som ::;kulle in
träffa, om. Sverige icke god kände del aY l'ttclel uppgjMcla 
progeammet, är ej klad . Mf"•jligen skull e lt'aklatens be
stämmelser kunna tolkas så, att Sverige i ell elylikt fall 
kunde bliva uteslutet nr förbuncleL. 

Seclan eljest wogrammet godkänts, fä t· det icke över 
skridas utan rädels samtycJ, e, men skulle e nligt den sven
ska regeringspropositionens tolkning kunna unclerskeicl as, 
om det dock förblir tillr~icldigt för egel föt·svnt· samt del
tagande i förbundsaktio n. Regeringspropusi tio n en utgår 
me el andra ord frän d e t ta rustnings p t'OgTam såsom e t t 
maximi-, ej minimiprogt·anL el. Y. s. att ::;Yenska rege
ringen skull e kunna godkänna etL elylikt pt·ogTam men 
sedan unelerskrida detsamma. Dåvarande ull'i kesnlini
ste t·n liar dessutom i pl'opositionen hädill fogat elen an 
märkningen, ' "att det g isehi,.; stä r en stat fr·i l L atL för sin 
del betrakta del minimum. som elen finnet· ::> ig behiiva föl' 
sin naLionella si:iked1el. så::;om tillfylles ~ise n föt· eventu
ella bidrag till en förbunclsaklion". I orden ··fiir sin del " 
ligger dock elen inskränkningen, att en säclan ståndpunkt 
kan stiita på mobtänd ft'ån ii\Tiga föebunc!smecllemmars 
sida. Den sYeuska reget·iugspropositionen c t·kii. nnet· lik
väl ofi"Jrbehttllsamt, all ~i.Yen cu uucl!·e g räns J"illltes. 

Yårt lanels nuYat'i:UHle fiir•::;yat·::;ministet' fiirldaeacle i 
sill l-maj -tal i år: ''De smit s Laterna hava e L t t• ent egois 
tiskt intresse i avrustningen. just därför alt fiit' dem de 
militäea rustningarna icke i.1l'o en betryggande gaeanti för· 
deras fr ihet och oberoende. - - - De måste då ock 
ha modet att gå före mecl gott exempel. ::'\u menar jag 
icke. att SYerige ].;an avYäpna i morgon dag. Trots allt 
missnöje med hået tyngande militärbördor rinnes l'örYisso 
icke inom vårt folk en majoritet föt· isolerad avväpning. 
Därtill kmnmer. att vi ge 11om värt medlem:;kap i Natio 
nemas förbund iklätt oss förpliktelser att bidraga till den 
internationella. ordningens upprätthålland e·'. Bell'i.iJ'fande 
Sveriges arbete inom Nationernas förbund må anföeas, 
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all våt·l land i s in anslulningsf?irklariug av den 9 m<:U' ::> 
lillkännagiYit s ig ämua Yet·ka föt· att r·ustningsbegräns
ttitJgen Yeddigeu bli!' genomföt·cl. FörsYarsmiuislet·n om
niimnde i sitt tal detta samt anföecle i:in Yiclare. all .. ge nom 
fi"ll·lmndsaktens besWmmelset' om revision av rustniug::;
pl an e rna e.fter h e s tärncl a mellantid et· ( tr t m i n s lon e var t 
lioncle åt·, clät'est så s kull e befinnas e rfoi·d e l'lig l ) g ivas 
nsiikta tillfällen till ft'anl;otiill ningar om n~·a begt·iinsniu
p:ar. Yilka icke få himrws uaHYända.··. 

Den socialclemokt'aliska synen ptr Uit'sYtu·sJ't•;lgan tor
de alltså kuuna sammaufalla s så, alt man hoppas på en i 
alla li.i.ncler fodskriclande mohilja mol mil i lii.ra I'Us tnin
gat', varigenom det skulle blinl möjligt alt successiYt 
mittska omfattningen av v<"u·a eg na militiil'a m a ldmedeL 
nm våd land emelledid ptt något siitt skulle pttlaga sig 
l'isken att "gå före mecl gott exempel"'. kuucl e dock up
pe nbart riket sätta:; i fara. Faslmem skulle man väl 
krutna anse, att de makler·, vilka. genom omfängel av sina 
lllilitiira resurs e t' ät·o cle e nda.. :;um Yet·klige tl knuna re
pl'csenteea ett effekl iYL kri gshot, äYeu i pt'aklik en borclc 
,·isa Yi.igen , särskih om de i sambaud med fi'eds slut et ofTi
c ic lll förklarat s ig hava föt· aYsikt att så fiil't" <:uu. 

Artikel 9 i förbund s tt·aklaten stadgat·. a l t en sti.iwlig 
militit !'kornmission skall i ul'ättas föt· att tillhandag-ä l'åcl et 
med anvisningar angt'lencle aktens milili.it'a hestiinnuelsel' 
;;am l militi:ixa. marina och luftväsendet be t'i",r·rwde frt'lgor 
i allmänhet. Peopositiouens uttalande hitt·om Lit·. " alt 
de n11a militäekonnnissioJt ::;annolikt tillsätt es av t• ådet med 
e nl;cl majo t' itet, och all mecllemmat'tla i denna kummis
si"n antagligen komma aLL tagas bland slonnaktenw, 
elmt·u det är möjligt, att iiven amlt·a. maktet' ftt ombud i 
k1,nnnissionen' '. 

Yicl förbuncls J'åclets sammanträde i Rom beslöts aLt 
l illsiUta kommissionen och fixerades el ess at'belsot'cining, 
Ynt·ji.i.mte på sammankomsten i San Sebastian m ed delades, 
Hll maktema i räd et r edan utsett medlemmo.t·. Enelast 
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d essa slale t· ftt uämlige n tillsätta s1ii11diga m edl e mmar, 
m edau öniga ländee i födmnd et ha rättigh e t a tt dit 
sä nda ombud. då diskussion eu gäll e t' en feåga. i Yilket 
la nd e t själft iir· clit·eld inLr·esseeat. Kommissione n aebe
la e p å tre se kliunet• (fö l' r esp. anne -. mal'in- och luft 
fl' ågot• ) . F ii r· Ya t· j e se ktion få t· i kommissionen t• epees eu~ 
t e ea cl makt sä11d a hi)gst. e n m edl em ; Ya r·j e mald h a t· dock 

blott e n rö st. 

Huru de t t·ustniugspt·ogl'am , som de finitiYt kummel' 

a tt förelägga s SYe t·ige. i realiteten Jwmmer att t e s ig, äe 
ju ännu okänt. Enligt fö t·buncl sakten s lydelse s kull e Yid 

d e lta program s uppg örand e h i:\ns rn tagas till cl e f ör lan 
d e t siil'egua ffll'h å llancl e na. I för s ta h a nd komm e landets 
geogt·afiska hige. gräuse t·na s längel och topografiska be 
s ka!l'enltet. t• ela liv befolknin gstäthet , Lrafikrn ecll em s lånci 

]JUnkl samt fii d1 ålland e t m ellan land- och sji)gräns att 
Ya t·a avgörand e .. 

Läget i Öst e rsjön ät· ju st'ttillYicla h elt om kas la t, att 
d e L g enom uppkomsten därstä des aY e11 mängd sm ås tater 

s amt cl e tys ka och t·yska sj ömakternas ytte est s ta rka cleci 
m e r·ing synes föe SYe1·ige möjlig t a LL genom e tt t•a lionellt 
ny!Jyggancl e aY öl'logsJadyg ay mocl e miseeacle typ e r· så 

som e rsättning Jör nu b efintli ga , delvi s ytt e rst gamla och 
s irid sodugliga fa d yg. föt· t•imliga m e cl el et'hålla e lt sjö 
fö t·s va e av såcl a11 styrka. a tt en im·as iou över ha,·e l mot 

v å et lan el J l'iin n ågo n ö s Lersjö m a k t s sida äT o Länkbae. 

lV[e cl hä nsrn till rryskla nd gäll e r detta g ive tvis und e r· elen 
fi) t·utsiittniugeH, att de ss ge uom Ye t· saill esfre cl eu s tipule 

r ad e maximis lyl'ica • ) ic ke viisenilige n öYer o; krid es - en 
sak. som cl e t lOI'd e komma a tt ligga Engla nd Ya n11t om 

hj ä d a t att till se. I el en I' iklningeu. a tt e tt till Ka tione r-

· ) :-:c;; s l ag~ k l' pp om l1ögs t 10.000 ton (med l• ögs t '• s t. 28 e m :s ka

n oner. el. Y. s . lil;a m ccl vå r ··s ,·c ri ge··- typ ), sex lä tta kry ssa re om l1ögst 

6.000, lo lY jaga r l' 11111 l1ögs l 800 ne l1 to lY t orp cdi);Ua r nm h ögs t 200 ton. 

t:ncl crYat lens i> Ma r oe l1 mili tä ra fl ygfark os te r f;\ r j a lb f inn as. 
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tlit:-i fiil'lmnd au s lu Le l S ve 1·i ge bo rd e uppm <w as a ll. håll a 

8 11 ,[ark ödogs fl ot ta . vilken i öst e t· sjii n kunde ft •iim j a 

fi,J'I)llllcl e ts syft en. gå oc ksä ett fl e t't al utl a la tHl e ti i u t

länds k litt e r·atut· och press, bl. a. e n om få ngs rik utredning 
om ös te t· sj ö ns m a t·inp oliti s ka flit'h ålland e 11 a v el e n fr a ils ke 
am ira le n Degouy (clecemb e1·hä flet '19 l D a v licl s k t• ifl en 

Ren 1e cl e Pa1·i s ) . Re sulla te l a ' ' h ans ult·eclniug iit·. att 
ji\nn-i ld i ö s te esjiin e nd as t kan s kapas ge uom att ~h e rige 

- med alla m edel so m lä mplige u kun11 a tillg eipas m ot 

eu sji:i iYs ti:i ndig s ta l - r e lw mme ncl eeas a tt h å lla e tt .så 
sta rk flotta. att dens amma m ed m inclt·e l i Ilskott f d m P olen 
och Danmark Yä l uppväge t· el en tyska sjiim a ld en. 

Den i presse n ibland uppdykand e fd tgan a ug{\e ud e 
ö:-dc t· sji)u s .. u eult•alise t·ing· ·' . Yilken s kull e iunebä t·a. aLl 

inga som hels t öd ogs flottor· dö e skull e f i'1 finna s. t01·cl e f. 

u. i hii g geacl h ava U'n·l or a t sin a ldualit e l. '1' . 0 . m. el en 
nuvo. I·aucl e rys ko. t• egimen h a r· i c k e , ·i sat u ttgon te n d e u s a l t 
,·i lja a \·s kriva sitt , j öYa pen. lviidom h ar· l ~ ngl aml j u förl i

de n sommae se tt !-'.ig fö t·atd e tt a tt n1I' na ~ oYj e t-Rpsl aucl 

fi·,,. agg t'e% iYa flotlföe e tag m uL t·aud s ta te l'lta vid ö, te rsji)u 

CJcll beled::;aga li eut ta ,.a ,·niug m ed eu d emutisLI·a liotl i 

Ösl e l' sj iiu aY sina a llra kt·afti gas te typ e t• aY öd ogsfa l'l yg. 
Tys kl and s ~·nes a \· allt a tt dijm a Yilj a h å lla fulla m å tt et av 
cl e tl till å tna m a.ximi :; tyr·ka n. ,.a ,·järnt e F inlaml samt Polen 

gi·,,·a all,·arliga a tls lt·äng ninga r· o.tt uys l; a pa e tt. om iin 

hlm ins tone Ya cl Pol en augå l' - t'e la tist blyg sa m t. 
sjiil'iit'sYa t· . En g land slutligen tord e kna ppas t va ea villigt 

alt u nrle 1· el e n j i:ls aiugs tirl , som pläga t· å tfölj a så kt·a fl iga 
omsliip uingae aY s ta t ss yst e m e l. som ttu , ke tt vid ös le t·

sjiHts ii s tt·a kus te t·. föe ft·am ticl e n aYsäga sig va eje m öj 
lighe l a lt utsi:itl a el en p oliti s ka ,·ågs kå len fi}r de t m e t· e ll et· 
miudt·e m ä t·kb a t· a tryck. so m fö t·efintlig h e te n ay e ugelsk'l 

es kad t·a l' Yid ö s le t·s j öns iis tt·a kust e l' u tö va!'. 
Beh öves sålund a fortfa t'and e en s la t·k sYe ns k ijf'log·,;

flu tl a i ös leesj öu. och synes de t ekonomis k t m öjlig ! uch 
1l1 ili lil l'l klokt a tt gen om e ff e kliYa p e rso nalt·e fonne 1· samt 
Jn(ld ern ise t·ing a \· Y tlt' öf'l ogs fl oltas fly ta nd e mate t·i e l u pp -
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bringa de nsamma till sådan styrka, att den ka n lösa mera. 
omfatta nde uppgifter , än vad som var möjligt i rlen mili
tärpoliti ska situationen fhre kriget, ::;å är häm1ecl emel 
ledicl ingalunda sagt , alt en ::;ådan förstärkning får köpas 
gen om ett v ä s e n t l i. g t frj l' svaga n el e av a nnerlf; effekt i
vitet. 

Det nuvaramle militärpolitiska läget blir f,1rvis::;o icke 
evi g t b es låncland e, och vad m an i oklokt aV!'ustningsnit 
J'ivit n ed . kan seelan icke annat än ert er ll\ng ticl samt må
h~imla encla::;t med opr oportion erli g t sto ra koc;tnad er byg
gas upp. 

Dels är det j u heller icke ul e::;lutel, att Yersailles
freden kan komma att i en framtid revid eras. dels ];: an e tt 
i'tter livskraftigt vordet Ryssland iinnu en gi'mg komma 'att 
vid si clan av sin starka arme iHeruppbygga en kraftig ör
logsflotta. Att SYerige skulle komma a lt i elt krig stå 
e n s a m t mot on ly::;l;:-rysk l;:omhinalion. vilken såväl till 
sjöss som till lands bleve oss vida öve l'lägsen. är visser
ligen föga sannolikt men maldkombinalioner kunna dock 
ttinka::;. clå icke v[u· fl o tta kan giva landets sjögränsee ett 
f u l l s t ä n el i g L c;kycl el . l . tom östet·sj ön finnas el essut01n 
makter, vilka besitta överläg::;na säväl flottor som armeer, 
och slutligen hava vi doc];: - för att spara det viktigas te 
ti ll sist - avsevärda landg ränser . Krigsfall kunna tän
l;:as, clå det ka n vara förmänligt fö r en makt att angripa 
oss över norska g eänsen. och därtill kommer land gränsen 
mot F inland. 

Den ställning. t:om detta land kan komma att intaga 
till Nationernas förbund, är härvid av stoe betydelse. 

Blir Finland m edl em, iir det vill sannolikt . att detta 
land medgives hålla en ganska stark arme med hänsyn till 
hotet från öster, och clet kunde t. o. m. tänkas inträffa, 
att Finland finge hålla en arme, vilken med till skott från 
nägon av " rancl slaten1a' ' vore starkare än den, som Sve
rige finge ha. l~n sådan eventualitet skulle givetvis inne
bä,·a en för sänwing av v{trt militärpolitiska l ~ige . 

En elen finska flottan väsentligt överlägsen svensk 

1 
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flotta skulle vissedigen kuuna i hög grad föi'Svåm en 
fi11sk armes operationer nmt Boltuiska viken samt fl'am
tYinga. att aYseYänla la nd st rid skeafler bundes till Fin
Janels eget för.sYa1·, m en norra Sverige skulle kunna ut sät 
tas för allYarlig fara. intill dess Yi hunnit skapa stt·ids 
dngliga arm$ e nheter. om de llUYarancle fing e förf alla . 

Redan el en b eslutade aYkortningen av Yä rnplikts ticle n 
komme r . Y ad armen b e lt•äfl'ar , at t meclföt•a, föeutom en 
mins l~acl duglighet hos tl·uppen, en väsentligt necbail vana 
lws befiilet a tl uneler s tridsmibsiga föehållanden föm fält
:-;tal'lm förband . 

Huru vårt t·ustningsp1·ogram än gestaltCli\' sig, fåt• 
clod: icke någon ofruldbay stricl uppriYas mellan dem , 
\·ilka haYa olika äsikter angående ayyägningen av våm 
föl'sva r sm edel till lanel s och till sjöss. Fastmet'a tOI'cle 
allt. vad fhr s\·at·syilja h e let', behö\'a endräktigt sanweeka 
föt' a tt hindra. att vål't land urtcl e t· en politiskt upprörd tid 
i farlig g rad unelerskrider det en gång faslställcla för 
s \·at·sprogrammet. 

Ett förbund. som icke hade någ ra maktmedel till si11 
di:-;pos ilion , skull e Yara skäligen hjälplöst, då en sta l i en 
fiir denna Yital fråga knappast kuncle föt·vi:intas foga s ig 
efter allenast en fr om önskan fdtn förbuuclets sid a . 

Betrii1Iawle (]e maktm edel, till Yilka man huYucl sak
ligen :-;kulle lila, gingo em ell ertid ås iktema Yicl Pariskon
ferenserna starkt isär. En del av makLerna, bl. a. FranJ;:
l'ike. ansi'tgo, a lt man bol'de giya förbundet en fast r ygg 
l'flll genom att ställa till dess fö rfo gande ren L mililtil'a 
nw.ktmeclel , d . Y. s. 11ågou slags internationell härs- och 
flottm akt, ledd av en undee föl'lmnclets styrelse lycl a ntl e 
gene ral-amiral-stab; andra åter höllo föt·e , al l man i 
l'lirsta hand borde hålla s ig till de ekonomiska piHryck
niugsmeclel, som Yttrldskrigot Yisa t besitta sä aygijrancl e 
betrclehe - mecl and ra ord (jJl elen el,on om iska blocka
tl en i en eller annan form. 
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Förbundsalden blev en kompromiss av dessa båda 
åsilder , vissedigen med övervikt föl' ''blockadlinjen ". 
Stt :-;kapade::> då bestämrnelseJ'lla om de ekonomi:o ka och 
m ili li\Ta sank tionenta. 

Genom de:osa:o intima inböreles sammanhang och elen 
belydancle r·oll, som torde komma att tilldelas förbunds
medlemmarnas örlogsflotlo1' vid de ekonomiska sankti0-
nernas genomfiieande, mt't det anses beJ'ä tligat att här 
upplaga jänn-iil eletla slag av sanktion till en yllel'St kort
fallad granskning. 

I<'fil'st må clå eeinras, att Sverige iit• ovillkol'ligt för
pli ktat att deltaga i ekonomiska sanktione1' mot en stat, 
so m börjar ett otillätet krig, uneler det att vi vid etl till~ 

låle l krig ha rättighel att föebliYa neutrala. De Pkono
m i ska sanktionenw bestå cläl'i, alt om t. ex. rp~·sklatlll 

,;kulle börja elt otill:Het krig mot exempelvi:o viistmak
let'Jla. har Sverige skyld ighet att avlwyta komm eesiella 
och finansi el la fi'll'binclelser mecl rl'ysldand, d. v . s. skall 
~; i'tväl fhrbjurla som hind1·a fiirbincleber m ecl land et i håga. 
Ett sådant avbt' rtande an;:es inuebiira sävii.l f~it·j- (jäm
Yi.igs- ) . post-. t elegraf-. telefon-, ,.;jhhauclels- och luft
fi.ll·b inclelser som iiYell Yiigt·an av Jlac;s till land el i fråga 
och alla finan:oi ella föebindelsees upphiiJ'amle. s ,·e r·ige 
llar i ett elylikt fall skyldighet att genom geii usbevakning, 
d. v. s. genom bentkni ug av territoJ'ialvatlnet runt våra 
kusler och av våra lancl gri.insee, tillse, all föJ'bind elseenas 
avbrytande verkligen bli1· effe ktiYt. Sttclan ' ' sjä!Yblockacl" 
s l\ all Sve t'ige igångsöl la genas lutan alt avvakta fi)J'buncls 
riidets beslut. Del ä 1· all märka, att iiYeu Sch\\·eiz, vilket 
land som bekant i vis:oa and 1'a fall intag ee en särs tä llning, 
lia1' skyldighet a ll delLaga i si'tdau ekonom isk sanktion, 
YUt'igenom alltstt ententen fiiesäkral sig om alt kunna av
bt·yla rryskJancl s hancJelsförbinclelser både i llOlT OCh i 
syrl\·iist. fi'n·såvitt rryskl ancl s kulle börja e lt s. k. otillåtet 
hi g. 

M en i c], e u og h~iJ·mecl. l.<:nligt fiirbu n d saklen s kola 
ucksi't iJJJ(lJ'a statei', iiYen dc. som icke iiJ'O medlemmar av 
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fii!'lnwd el, t. ex. Rrssland, Lettland etc., genom fiirbun
de ts fijrsorg bt'ingas att vet'kställa avspi:i.t'ming mol ifeå
ganu·ancle land. Det synes härigenom icke uteslutet. alL 
SYeJ'ige, även vid enba1'l ekonomiska sattktiollers utfö
rande, av förbundet kan åläggas att med sjömilitärR 
maldmedel .deltaga i en elylik • allm~i n bll!ckad, avseende 
at t avspii.rra alla läucler·s !'öJ·binclelser mecl stalen i fl'i'tga 
en blockad, som vii l i peaktiken torcle ·komma alt: utföras 
,;;\som blockad av den fl·eclsbrytancle statens lel'l'ilOI'ial
yallen, el. v. s. i clet förutsatta kl'igsfallet uppeälthållamlet 
a\· en blockad av hela tyska kusten. Att ett dylikt avbry
lancle av ekonomiska förbindel ser till etl land , mecl vilket 
l1andclsom~ättningen är livlig, för oss innebät· ett allvar
ligt ekonomiskt avbr·äck, samt att vår örlogsflotta vid en 
,.; [tdan blockads genomföJ'ancle kan komma att sUUlas in
l'i'll' ganska krävande uppgifter, synes uppenbart. 

Förbundsakten beslämmer visserligen, att förbun
de ls medlemmar äro "skyldiga att hjälpa Yaeanclt~a föe att 
J' Cclucera till ett minimum de förluste r och oli:igenhete1·, 
vilka kunna bliva följden av en elylik avspä l'J' ning. En 
ontliiggning av hamlelsföJ'binclelser kräver do c k avsevärd 
tid och kostnad , varji.imte undee en period av ekonomisl\a 
k1·isct· och råvarubeist v issa föl'lustee kunna va1'a oeJ'
,.;iillliga. 

Motsätter sig en stat allenast passivt elt clomslols
uhlng eller rädels enhi.Ul iga utslag, äro be:otämme lsema 
i<'k e lika stränga. l si't fall l<an en tredje stal icke ulan 
c;ill ege t bifall tvingas till deltagand e i ekonomiska sank
liiJllOI'. Under övriga omsläncligheler där emot ät· det vid 
e ll IJtillåtet krig vål' ovillkol'liga skyldighe t all deltaga i 
drlika sanktioner, för si'tYilt icke i framtiden , i euli gh et 
m ed d e s kandinavi ska r cge1·ingarnas f ö e slag i med i o av 
ju li i t'u·, en ändring skull e sk e i förbundsaklen. 

Seclan projektet om e n internationell a em6 och e n 
iJtt CJ'Jtationell flottstJTka lagts åsi do , hat• f,j!']nmdsakten 
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stipulerat. alt medlemmaena äga alt mecl eu nss styrka 
deltaga i militäea tYångsåtgärclee. 

Yid ett tillåtet krig kau ju Sve1·ige förbliYa neutralt 
men Yicl ett otillåtet cl~·likt äger förlmndsråclet föreslå 
SYe1·ige. med Yilka militära maldmedel Yåd lancl skall bi
deaga. Enligt regeringspmpositiouens tolkning "torde 
detta icke i1mebäea en ovillkorlig föeplildelse till delta
gamle utan enelast en uppmaning hädill' ' . En sådan upp
maning " lo1·cle antagligen blott riktas till clem. som ge 
nmn geografis k belägenhet el. el yl. b ö ea ifrågakomma" . 
Så länge SYerige befinnee sig i ell ee nära utkanten av för 
bundet och inYid de stora europeiska stater. som icke äro 
medlemmar ay detsamma, synes det sannolikt, att vi b liYa 
Yedeeböl'ligen uppmanade att deltaga. I elen mån, som 
stater hinsiclan öslersji1n bliva förbundsmedlemmar, m in 
skas möjligen risken föt· uss hät·ay i någon mån. Ur 
denna synpunkt torde clet Ya1·a fiir SYerige militärpolitistd 
förmånligt att underlätta Finlanels 'och de tJ·ansbaltiska 
randstaternas upptagande i förbundet. Härigenom torde 
i Yarje fall pl'elentionerna pi't sYensk härsmalds deltagande 
i militäesanl;Jioner iisterut l.;:omma att minskas. Sagda 
staters lJI'istande förulsättningal' föl' sjömakt samt från
Yaron i clessa länder aY örlogsflottor. vilka ju taga en av 
seYärcl tid att skapa. lol'de clock göea sannolikt. att, så
som marinstabschefen yttrat, ganska omfattande uppgif 
ter kunna komma att päläggas sYenska ijdogsflottan. Sär
skilt lär Yäl detta bliYa fallet. on1 elen politiska situatio
nen vid tillHillet i l'eåga itt' såclan. att England är ovilligt 
att till öster·sjön aYclela meea betydande sjösl t·icl skraftet'. 

Avser förbunclsn\clet att till Sverige rikta en upp
maning om dellagand e i militär sanktion, äger Sverige 
att sända et t omhucl till ri\clet mecl siHe och stänuna i det 
samma, och eftersom rådels heslut föe att Yat·a bindande 
skall va1·a enh~illigl. bm· alltså SYeriges ombud yetorätt, 
ehuru Yi giYch·is ktmna och Yiil också bliYa utsatta för 
~ larka p ttt ,-~·ckningar - e Uer med propositionens Ol'd: 
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.. ,,! !'l land torde i e tl dylikt fall "bliYa ul satL fiir en all
,·arlig muralisk och politisk pression från cle andra fi)r
Jnwd,.;tnedlcmmaenas sida... .\,·en om SYe1·iges ombud i 
dtd e l sku ll e rösta fii1· YårL clellagande, skulle enligt pro
pu:-;iiioncn regeriug och J'iksclag kunna neka sitl bifall. 
.\ 1·0 Yi t".i tilll 'i1ckl igl mililä1·i sta,,J.:a fiir all skafra Yå~· 

stittl(lpnnkt beaktande och respel~L torde yj dock lätt löpa 
risk att tYingas mecl i fö1·etag. Yilka Yi helst sl;:ulle Yelat 
slan1m ulauför. 

Destilmmelserna angående de milit il1·a sankliunerua 
ii ro. s;'lsmn sr n e s, el els gans k a s vävande. el e l s tYeegga <le. 

Ont man ej ge1· hjiUp. fåt· man säkerligen iugen dy
lik. ritt rnau själv bli1· anfalle1t. Detta saldöl'hållancle ha1· 
ock,.;i't fiiranletl Yi'tr förut\·a,·ancle utt·ikesm iuist e 1· till nt
talanrlcl: .. all förbund smed lem böl' deltaga. om ej Yiigan
de ,., k ii 1 f öreligga e mo t ett siidant el ell.agand e". 

s,·erige förshide i Paris Ut in bestämmelser· um i Yil
kell stiir,.; la omfattning Yål't land ägde att deltaga i mili
litra sankt ioner . men uLan resullat. Delta medför ett lJe
ldugligl usäkerhetsLiJlståml. Skulle Yi LYingas att deltaga 
i militiit·u sanktioner t. ex. mot rl'y:oklancl ellel' Ryssland 
litair all sedatl bliYa Lillrii.ckligt unclerstöclcla aY ÖYriga föl'
bund;.;mecllemmar. YOJ'e Yål'l läge giYelvis mer än prekirt. 
"\n ulJ,·arligar· e bleYe det förvisso, om t. ex . des:;a makler 
i J'i,reuiug kuncle försYåra för öv1·iga förbundsmedl emmar· 
alL ],umma oss till militär hjiilp. Helt naturligt ligget· det 
i SYer iges intresse alL i en eller <:uman form eehålla biu
dande försäkran om unelersLöd från anclt·a förbunchnnecl
lenmHu·s sicla, innan Yi sk!·icla till dellagande i en mililii.r 
sank t i o n. 

Den militära l1jälp, som man enligL fiirbundsakleu,.; 
artikel Hl kan påt·iilma av (j\Tiga fö ,·bund sn<e(llemmar, um 
JUan bli!· anfallen, licl er nämligen äYen cle 1t av avseYänla 
lwisler. s[t som förbundsakten nu ät· avfattad. rl. Y. s. utan 
fijJ•efiulligheten i ft·edstid aY en organiserad mililiiestyt"ka, 
Yill'eH limedelbart stc'\r till förbuncleb clisposition. 

1'idsknft i Sjöväsendet. 39 
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Dels tar cl et ju en avsevärd tic!, innan makte rna 
hinna enas samt luft- , sjö- och land stridskraft er avdelas 

> 
utrustas och förflyttas till de hotade punkterna. Ord -
nawlet av diverse formaliteter , av krigsledning och be 
fälsförhållanclen, tar enligt . all erfarenhet även tid, och 
slutligen kan ju en krigsmakt . sammanfogad av olika na
tionaliteter och föl'bancl, vilka aldrig Himt opereeat ge 
mensamt, näppeligen inom en kort tidl'ymcl erhålla avse 
värd fasthet och slagk,~afl. Stirskilt i det fall. att det an 
gripna landet lättroget verkställt en mera betydande av 
J~ustning, kan ju fienden , såsom chefen för generalstaben 
i sitt yttrande påpel<:at, redan hunnit slå nationens huvud 
stridskrafter, innan hjälpen hinner· anlända och effektivt 
insättas. 

Nu några ord om elen s. k. ''passagerälten" . Vid 
elt otillåtet l;:rig är ju Sverige, som sagt, skyldigt att del
taga i ekonomiska sanktioner, 1nen icke ovilll.;;orligen i 
mil i lära clylilm. Ä ven om Sverige därvid unrlandrager 
sig att deltaga i militärsanldioner, har vi\xt land likväl 
skyld ighet at L lämna meclgiyancle för passage öYer svenskt. 
territorium åt förbundsmedlemmarnas k1 ·igsmakl , el. v. s. 
föJ•bunclsmecllemmarna hasa s. k. " passageräl t'. Om den 
tredskande staten enelas t giir passivt motstånd utan att 
gå till otillåtet k1~ig , hava dii1·emot födmlHlsmed lemmama 
icke ovillkorlig passager~dt genom annan mccllems tetTi
lorium. 

I ärenden angående ''passage· ' äge1· Sverige \'isser
ligen tillfälligt sända ombud Lill rådet. men detta ombud 
synes huvudsakligen haxa till uppgift att deltaga i över
läggning angående passageväg. passagens orclnancle m. m. 

Börjar sålunda l. ex. Ryssland ett otillåtet keig mot 
Finland eller Tyskland ett sådant mot Frankrike, kunna 
vi bliYa tvungna att hysa utländska trupper i landet och 
utländska krigsfartyg i våra hamnar, vilka genom sin 
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"passage·' väl mer elle 1~ mindre komma att utnyttja våd 
land så;; om operationsbas för sina krigsfö1·etag. därige
llOm borttagande varje sken av neutralitet från vå1~ sida. 

.\r. fijrbund e l s operativa styrka i hög g rad överlägsen 
det lands , som förbundet söker betvinga genom sin mili
lioi rsanklion. är ju risken för vårt land att bliva keigs
skåcl eplat s icke stor. S imile emelledicl sit ej vara fallet, 
l. ex. på gnmcl av atl genom oenighet inom räclet vissa 
malder nndanclr·agit sig deltagandeL i militä1·sanldionerna, 
kall "passagerätten' ' föJ~anlecla. att yftr[ land blir s l~äcle

plats för krigsoperationer och att Sverige durigenom ak
tivt indrages i ett krig, som clet icke Yelat, varfi\1· väl 
kri_get i fdiga även hos våd eget folk blir impopulörL. 

" Passagerälten'· kan iiven, såsom marinstabschefen 
påpekat , medföra ytterligare olägenhete1~ genom att vårt 
lanels transpoetmedel tagas i anspråk till förfång föe elen 
eg na samfärdseln, samt vidare att oroligheter kunna upp
komma pil gnmcl av de fri.i.mmancle st ,~ icl sluafternas när
Yaro. 

I Nationeenas förbund torcle det vara räclet, som be
,.;lämmer. när och var styrkorna sko la insättas. Det torde 
då icke kunna undvikas, att de olika nationernas siir in
[,·essen komma atL spela in till förfäng fi!r elen hiigsta 
krigsledningens ve1·kningsfijrmåga och j sii.msta fall -
nm i råclel enighet angttencle upplräclanclet icke l\an upp
näs - t. o. m. åstadkomma, alt l1jälpeu uteblir. 

I känslan av ;;aunolikheten alt en elylik miliLär hjälp 
i varje fallliill blir avse\'ärt föes enacl. hae ocksil förbunds
ak len lämnat möjligheten öppen till s. k " clefensivallian
ser", och elen engelska regeringskomrnenlaeen till för
bundsakten stiger t. o. m. , att <lylika allianser tiro önsk
YiiJ·da. För Sveriges vidkommande skull e Yiil i detta sarn
manhang närmast kunna tagas i övervägande lämpligbe
len av en rl efensivallians mellan de skandinaviska stater
na. En sådan allians skulle clock givetvis för våd land 
meclfö r·a högst avsevärda olägenheter, försåvitt Danmark 
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och ~orgc icke Yidu1aldhölJe e ll för s \ at·, :;om i fiil'ln1l
lu1Hi e lill resp. l i.i ucl e e:; r esu t' SC I' Yor e rimli g t stat·kl och 
n ågo t så ntir tillfyll es för landels eget fiit'::i\i:ll'. A l t ingå 
milili.ir i"iirsYat·salliaus med elL la tHl. som p i't dt'eYe ,.; in aY
rusltli ug i llii g r o g t·ad ti n IJlrl g" i\·aJHle länd e t'. \·o re Ytil knap
jJ US L kl ok L. J<'ö t'sYat·sfråguns uiYeckliu g i \·i'l rn skaudiua
visJ\a g l'annläncl o l' och i Finla11d i.it' cHil'i"iit' iiYell nr cle utw 
srnJHlllkl Y~ircl a ll! itttt·esse. 

Yad förbuud sakle11s milili.it·a beslämmelser cill g~u·. 
må p åpekas , aLl dc allierad e maktet'Ha uuclel'leck1Jal e n 
kom· onlion, enli g· t vilken egentli g krigsmnlet·iel icke ftu· 
exp ol'le t'as fr iin el l land till o ll annal. do c k med r ~i tl föl' 
on förclragsslulanclo part a ll genom särs kil! h eslut l illäla 
exp ol'l hi.i.t'av till ,. e g e r i n g i cumaL land . De allieeade 
havu J'ö l'lmmlil sig alt föl's iika fi't ijniga fijl'])lll)tlsm ecllom 
ma l' ti ll bi träda konYeH tioHe n i f1·åga. SYe l'ige hi:lt ' red an 
vede,·bö l'li gon i11hjudils, meJJ eft e r som tt iJIIU (i mitlen a Y 
sepl.) iugen av sloi'Jnakter na rat if icerat J.;o nvenliull e ll , har 
d e 11na inbjudall av s Yen s1\ a r oger ingen ej kunual uppt agas 
lill s lullig p r ii mi u g . 

1\.oHsekYeHserua a Y e n a u s l u tuiug l i l l l;onvenlio 11 e11 i 
fl'i:tga bero givetvis p[t vilka makter , som komma al L sU't 
uta1JI"iir J\rmvenlioue tl. Det lot'cle få tagas för giYe l, a t l 
Svel'igo icke kan biträda d e nsamma, om Yi'L I'l lan d därige 
nom 1'ii 1'satLes i en ofö nni'tnlig situation i förhällande till 
s lalot', mecl Yilka Y i möjlige n kunde r äka i koufli kl. 

Den Ull satta mili läekommissionen s ka ll bland annat 
insamla upplys ni uga1' nugtlemlo militi.i t· a förhälland en. 
EnligL a dikel 8 l"Öl'plikta sig uiimligen fijrbuuclets med
lemmat· a lt ' "på det tnes t öppna och full släuclig a sätt läm
na Yat'clllclra alla upplysningar m e cl avseend e ii omfattnin
gen av sina rustuingar , silt pt'ogram föt• här, flolla och 
lul'lvapon samt föehållancl ena inom cl e indus trier. vilka 
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]\1llltJa utnyttjas l'iit• kri g~iinclamttl" . Sagda incluslt•i e t·s 
miij li gh el at! tagas i bl'uk för tillverkning nv h'i gsm<l iOI'i el 
..;Jwl l a lltså mcclcl elas föl'lmnclsmecll emmat·na . 

C'reu oralstabschefen påpe kade i sit! yl l t·ancl e, vilk e n 
rara tl e lla innebäe , något som i.iven gi.U lo t· den inskl'iink
lling ,i on s kilcl lillve1'kuin g av ammuniti o n och kt' igsf i)r·nii
d enh e ler, Yilk en r äclot genom n di kel 8 l" i't l L i up pr! ''ag a l t 
lag·a uneler i"J\'e t·vägancle. '"Di'l den filt• Sye rigcs fiii'SYar 
el'l"o t' de di ga indus lri eu viisen lli gen ii1· av [)l'iYat natur, 
nedsä ller äYen e n mincll'O i11 sk riinknin g ltiil·i asscviirl SYe
l'iges försvarsfönnåga· ' . M tu· i nslabscll e l" on a nsttg- m ed 
lltit Jsr tl till cl e11 v icls Lräckl a b e tyd else, som l\an g i,·as t1t 
nl lt'yc ket " krigsfii t'n öcl e nhetor' '- al l d e l sl~aparl os vissa 
fa i' Ut' fiir den enskilde förbund sm edlemm ons industri, vil
l;c n lätt kund e uneianskjutas till förml\n l'iit' utländ s ka in
lt'es~,O il. Givetvi s hli1· clel av avgöra nd e belydelse. lmru
Yida angri:i.n saucl e ~Latee äYen g[l in pii e n elylik t'eclu ldi on 
sam l huru det relativa resulta te t ställ e t' sig . 

Beteäffancl e förbund saktens förlt iillande !iii svensk 
lug k1·iives en i.i.ndt·ing i vämplildslage n cli:il'l1ä n. att väm
pl i Ui ga trupp er f [t a11vi.iwlas u torn rik e ts gTiinser. _\ven 
om Sveriges bidmg lill en mililii. l' sanklion blir j i.i ml"ör· el
sc Yis mindre omfattande. rii c ke r l'ål' aY Yakause r slat·kL 
dec in<e l'acle fas l anställd a konlingent ic ke ensamt h ti.l'lill. 

De t har el ess u tom ifri1gasatls alt ve t' k s täll a en säclan 
itnd t·i ng i reget·ingsformen s § 7 !~. atl d en svenska r e kvisi
tio nslagen och r e kvi sition~föt'OI'cininge n kunna tillämpa~ 
ii ,·cn för det f a ll att Sveri ge, ntan att Yar'a angripe t e ll e1' 
Yil ja :;krdcla ~ i11 ne utralit et , d eltager i mililärsa11kliotl. 

' l'ill sist endast någea allmänna r efl exioner· h e leii.f
fn nd e den militära innebörel en föt' våd lancl av anslnln in 
~e n till Nationernas förbund. 
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Det ä r· möjligt, atl genom förbund ets tillkomsl anta
let kr·i g i framtid en kommer· a tt min::;], as . medan det är 
säke l'l. atl I'i s keu för vå l't ]all(! all iudr·agas i cl e kouflik
ler, som dock utbryta, bliYit Yilsentligen stötTe. Säl'skilt 
m ed bänsyn till Y~u'a föl'pliktelser i f(iebuucleL ~'JC h den 
Yälcli ga ombildning i stat ssr ste met, som nu äger· mm Yicl 
ö s Leesjöns stl'iincler, en ombildniug so m Yäl enligt histo
risk ed'arenhet näppeligen kan för'siggå i lugu och t'o. 
toecle m an kunn a päs tå, att I\J'igsfaean för oss ingalund a 
minskat s. Del i:iT ju e rt srmpalis k och yacker· tanke att 
teo , all m~inskligh e l eu just i slutet av det Ljugonde sek
lets atHlra cl ecetruium plötsligt ändeat kamktär oc h clär·
eft ee s täd se kommer all offra de nationella shirint r·essen.'1 
på den internationella fred e ns altat'e. m e n knappas t to r·cle 
man Yara för·sya r·ad m ed att säsom på en si.ike r' grund 
bygga pi't uågo l, so m icke ännu Y isat sig var·a Yer·ld igt. 

Yrediemskap i t\atioueruas för·bnncl m edfiir· fi)l' Sve
riges del vissedigeu en förplili:l else alt uppl'iitth[tlla föe
bundsmecllemmarnas teniLo1' iella iuLegTitel uch J'örhau 
clenYar·ancle politiska obeeoencle. Yarmed keigsfamn följer 
i spåeen. me11 också den be tydand e föt'del en, att cle övr·iga 
medlemmaena hava motsvaeande plikt mot oss. van·icl den 
hjälp , mau kan på r·älma. likTiii licl e J' aY stora militäm bris 
Ler. Olägenhele l'na !:ikulle i hög gead minskas. om f'ö e
bunclets militära orgauisatiou finge slör'r'e fas thet. så att 
effektiv hjälp vid behoY omed elbart kunde iusiHtas. 

Huru det i stort sett kommel' att gestalta sig iuom 
föJ'bunclet, bero 1' dels på i "i l k e u g r· a d f ö l' b u n d e L 
ver'kligen häll e 1' ihop i f1·amlid e u. dels på hu
ruvida upplwmua k!'ig bliYa tillåtna ell e 1· otillå tna - en 
sak , som icke på föehancl kan öYerblickas. 

I och med för efintlighet en aY tillålua krig ä1' ia kt
tagande aY neutralitet uneler e tt l\ri g ingalunda en b lotl 
historisk möj lighet utan tvärtom for!Jarande relativt san
nolik. Yårt försva1' måste cläl'föl' allt framgent äYen var·a 
starkt no g och lämpat fiie att föe skaffa denua neutr·alitets 
räLt e r'kännamle och respekt. 
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Yid otillålua krig si.i.ttes vårt laucl pa an allYarliga1'e 
pr'o\· . Gällel' det ett inskridande aY förbundet mot t. ex. 
e tt aggressiYt Ryssland , som anfallit Finland. ä r' väl här
om intet a tt säga. då SYeeige g iY etvis har ett s lo1't intresse 
av att Finlands sjä lvstä ndighe t uppl·ätthåll es - ett in
teesse, smn beeättigae till att för sådant ändamål äYen göea 
en insats. 

Mililäesanktion m ol Yiss makt Yicl ö s Lei'sjöm östr'a 
kuster kan ju tänkas föeet agas över· våe lauclgräns i n orr , 
men torde i öv1·igt i de fl esta krigsfall komma att föee
tagas SJOYag en. Di"t vårt land Yäl är den enda aY de f. 11. 
till för·bund e t anslutna. vid Östersjön belägna staterna. 
so1n besittee m era bet:J·dancle förutsättningar· för sjömakt, 
och då Yår flottas fartygstyper i motsats mot stormakter
nas s töne , pans r'ade fadyg äro Yäl lämpade för operatio
net' i skärgårds- och grunduppfyllda farvatten, torde i 
Yissa krigsfall, sär skilt om t. ex. den engelska flottan ge
non1 elen politiska situationen iii' bunden på annat hålL 
högst avseviinia foedringar kunna komma att ställas på 
Yår· örlogsflotta, vilken för detta äudamål måste besitta 
tillfredsställande styrka och slagkraft samt goda opera
tionsbaser. Ye!'l;..ställanclet av ll'uppteansporte r' över ha
Ye t fordrar ytterligare samverkan och gemensamma ÖY
uinO'ar redan i fredstid mellan ann6n och marinen. Q 

En i fredstid förberedd organisation, som medger· ett 
hastigt upprättande av tillfälliga baser på den främman
de kusten. måste vidare förefinnas , varjämte en rad pro
blem m ås te lösas, vilka i allmänhet äro för'knippacle med 
stl'ategiskt offensiv krigföeing och samverkan med anclm 
li'tnders s tridskl'after. 

Hänsyn till möjligheten aY deltagande i militärsank
tion får dock icke skadligt itwerka på krigsmaktens oega
ui saLion i övrigt. Maktkombinationerna i världen Yiixla, 
och ännu har Nationenlas för·buncl ingalunda fått någon 
!:i<hlan fasthet att förbundsaktens bes tämmelset· kunna ' . läggas till g mncl föe en omorganisation av krigsmakten 1 
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sto rt se tt , vare sig till lands ell er lill sj öss. Helt na tur
Ligt måste därför allt frmngent elen sjähklara "atse11 gälla, 
att vårt försvar i främsta rum1nel. och hunHlsakligen är 
till för Sveriges e g e L försvar ' . H~idill hawt visserligen 
genom vårt intr~icle i föl'bunclet sällat sig ytter'ligare 
uppgifter fiir vår kngsmakt, men dessa nytillkomna upp
girter få icke undanskymma för,warsväsendels huvud
sakliga och centrala ändamål. 

Särskilt i yacl angår det stHt , på v ilket vår ann6 och 
vår marin äro sannnansalta, fål' utlänclsld tryck icke öva 
något inflytande. Deu inverkan frå11 rådels sida på arten 
av rustningarna, vilken marinstabschefen i o;it t utlalande 
befar'at, måste mecl all kraft motarbetas. Sve ri ge bör 
givetvis anpassa :::.ina militära. opera tiva enheters omfång 
och sammansättning, clet relativa förhållandet mellan ar
mens olika vapenslag samt mellan marinens skilda far
tygstyper efter de krav. som. vårt eget Jan.rb mi] i tärgeo
grafiska och klimatiska förhällanelen uppställa. Fi)rst i an
dra hand bör det tagas i betraktande. genom viH:a mach
fikationer de olika str icl smecllen och deras organisation 
kunna anpas::;as också ef ter möjligheten att deltaga i mi
litära sanktioner. 

Yacl flottan beLr'äffae . loede här'Yicl inga stiiere svå 
righeter komma att uppstå. De fartygstyper. Yilka flot
tan med trängallCle nödvändighet b ehöver nybrgga så
som ersättning för försliten och omodern materieL torde 
alla böra vara av den beskaffenheten, att de ' i de 
flesta khgsfall väl lämpa sig även Hi e strategiskt offensiv 
krigföring, seelan världskeigeL medfört en så genomgri
pande reduktion av flera av östee::;jöstaternas iirlogs
flottor. 

Yacl krigsmaktens organisation beträffar, mii det på
pekas, att man givetvis kan ha stor nytta av keigsinorato
rieticlen, men dels får ju också motståndaren i tvisten 
samma "förberedelsetid", dels är det ju ytte1·st ovisst, 
huruvida moratorietiden verkligen av motståndaren re
spelderas - så ovisst, att det icke kan bliva La] om att 
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] 1iirpå Jota organisation eller tdgärcl er fiir kr·igo;tfn'ber'e
rlelse. 

Yicl l\rigsfall, där alldeles siirsl;:ilda. praktisl\l-poli
tiska skäl tala emot ett deltagande fl'ån vår sida i militära 
sanktioner, böra vi givetvis hålla på att deltagande häri 
icke utgör någon ovillkorlig förpliktelse. 

Yi kunna dock icl;:e unrlandraga oss att fylla våra 
l'i.,r,pliktelser betr~i_ffancle el;:onomiska sanklioner. varför 
y{u' ekonomiska och industriella krigsberecbkap måste. 
nu·a hereeld att i ett elylikt fall genast anpassas genom 
liimpli.ga åtgärder. Skulle förslaget om inskränkningar i 
pt·ivatinclustriens anviiuclning föe krigsbruk laga fasta for
mer', måste staLens förmåga att själv produceea erfordee
lig k1·igsn1aleriel väsentligt i·ilws. 

Granskningen av cle militär'a konsel.;:venserna fi)r 
Syerige av anslutningen till Nationernas fö rbund är där 
med slutförd. 

HärLill må endasL fogas några ord . 

Alla hälsa säkerligen mecl glädje varje praktiskt dug
lig auorclning, som kan åstadkomma, att räLlstillstånclet 

Yärlde n förbättras. SärsbiL för ett land utan stur
rnnktsresueser ö.r det givetvis ett intresse, att tvister mel
lan stater icke avgöras med maktmedel utan på oparli,sld 
siilL enligt · vedertagna rättsprinciper. Men väl måste 
man akta sig för att inrikta sig för förhållanden, som mau 
l10ppas skola råda, men vilkas föeefintlighet i praktiken 
ingalunda ådagalagts. 

Det är otvivelaktigt, att genom de stora omänclrin
gama i statssystemet vid Östersjön samt genom de utöka
de förp liktelser, vi påtagit oss såsom medlem av Nationer-
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uas föl'buncl , hae skapats ett visst osi.iket·hetstillsttmcl fö i· 

oss i militäep olitiskt avseende. 
Att uneler sådana omstänclighetet· vet·kslälla ell m·se

vät'ci försvagniug av rikets totala försvaeskraft. inuau yj 

hava bindande gat·antier för alt övriga länder veekställa 
en dylik i motsvarande proportion, ellet· alt uneledåta att 
råda bot för uppenbara bristet' i försvat·ets effekti\· itet 
kan icke betecknas såsom klok statsmannakonst. ' 
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Utdrag ur Marinförvaltningens underdåniga 
skrivelse den 30 augusti 1920. 

I sin s. k. Augus tiskrivelse har K. Mat'iuförvaltningeu 
f1· amlag L de blygsamma önskemål, som ämbetsve rket an
sel' böt'a itltagas i I\.. Maj :ts proposition till 1921 års riks 
dag. Då en jämföl'else mellan elen blivande propositio
nen och marinförvaltningens önskemål möjligen kan vat'a 
aY iniTesse. lämnas här ett utdrag ur skl'ivelsen i fråga . 

III . Sjöförsvaret. 
A. Marinförvaltningen och 

marinstaben. 
Marinförvaltningen .... ... .... .. 
Förstärkning av anslaget till 

marinförvaltningen ...... .. . .. . 

B . Undervisningsverken. 

Sjökrigsskolan .. ... .............. . 
Förstärkning av viss i staten 

för sjökrigsskolan upptagen 
anvisning ...................... . 

Marinintendentskolan ....... .. 

C. flottan. 
Avlöning, ersättningar m. m. 

Avlöning för flottans kårer 
och stater Re · ...................... .. 
kapitulations- och avskeds-

premier vid flottan .......... .. 

.A.-n --s - 1-a-g 

att beviljas av 
1921 års riksdag 

Ordinarie! Extra 

Kronor Kronor 

140,600 

52.069 

12,575 

6,544,655 

143,0001 

{ 25,100 
20,850 

att anvisas för att bevil-
år 1922 jas å till-

O d . . Extra för år 
-----.,----lläggsstat 

r mar1e 1921 

Kronor 

140,600 

52,0G9 

12,575 

6,544,655 

141:!,000 

f 
\ 

Kronor l Kronor 

25,000 
20,850 

6,000 



l. 

l· 
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.e...-n.-s-1-a-g 

Intendenturen. 

Beklädnad åt sjömans- och 
skeppsgossekårerna ....... . 

Förstärkning av reservations
anslaget till beklädnad åt 
sjömans- och skeppsgosse-
kårerna .......................... . 

Naturaunderhåll åt personal 

att beviljas av att anvisas för att bevil-
1921 års riksdag år 1922 jas ä till. 

1----,~----1-------.,-~-·---- läggsstat 

Ordinarie. Extra Ordinarie Extra f~~2~r 
Kronor Kronor Kronor Kronor Krona; 

497,756 497,756 

500,000 29 1,000 

viLl flottan .. ....... ..... .... .. .... 2,098,436 2,098,436 
Förbättring och renovering av 

den äldre delen av bekläd
nadsförrådet i Stockholm lo-
kaler .... .... .... ............ .... .. 

Köksinventarier för flottans 
matinrättning i Stockholm 

Förbättring av marinens för-

l 
plägnadsanstalter .......... .. 

Kolupplagsplats för Stock-
holms station ............... .. 

Utvidgning av sjömanskårens 
i Karlskrona bad- och tvätt-
inrättning m. m .............. .. 

Nybyggnad och underhåll. 

Flottans nybyggnad och un-
derhåll ...... .... .. .. . .. .... .. .... 2,945,050 

Förstärkning av reservations-
anslaget till flottans ny-
byggnad och underhåll ..... 

Anskaffning av krigsfartygs-
materiel ........................ .. 

Utvidgning och modernisering 
av flottans varv i Karls-
krona ....................... .... . . . 

90,000 90,000 

710,000 

392,300 392.300 

2,945,050 

4,000,000 4,000,000 

.. 
.l 
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~==========~=========================== 
.e... - n.- s - l-a-g 

att beviljas av att anvisas för att bevil-
J 921 års riksdag år 1922 j as å till-

1--------~~--------1--------~~----·----läggsstat 
för år Ordinarie Extra Ordinarie Extra 192L 

Nybyggnad, inrymmande ar
bets- och förrådsbodar m . m. 
för byggnadsdepartementet 
i 1\arlskrona ........... ........ .. 

Nybyggnad tör olje och ke
misk-teknisk fabrik med rå
oljeförråd samt kemiskt la
boratorium och material
provningbanstalt jämte för
ri\d av maskinolja i Karls-
krona ............................ . 

Nybyggnad för marketenteri 
vid Hottans station i Karls-
krona ..... ................... .. 

Ökat förrådsutrymme för tor
peder samt utvidgning av 
torpedrepara tio n sv er k s ta-
den i Karlskrona .......... .. 

Anordningar för elektrisk be
lysning m m. å vid flottans 
skeppsbro i Karlskrona för-
lagda fartyg .................... . 

Sanitära an ordningar å flottans 
varv i Karlskrona ........ .. 

Anordna11de av lokaler för 
torpedclepartementet samt 
ökat utrymme för gnist .. 
Verkstaden och gniststa-
tionsförrådet ... .. ............... . 

Sinkstuga å Stockholms sta
tion och värmeledning i ka-
sernerna I och II .......... . 

Elektrisk tt b l . • y er e ysmng a 
Skeppsholmen .. .. ...... ..... .. 

Förbättrad e anordningar vid 
Galärvarvsslipen ........... .. 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor 

153,000 153,000 

149,000 149,000 

80,000 80,000 

92,000 92,000 

71,000 35,600 

129,200 129,200 

109,000 109,000 

80,000 80,000 

102,200 35,000 



Skjul till förvaring av torped
båtar å flottans varv i 
Stockholm ...................... . 

Omändring av lokaler i södra 
fundamentsbyggnaden å 
flottans varv i Stockholm .. . 

Anläggning av ny docka jämte 
verkstad m. m. vid flottans 
station i stockhol m ....... . . 

Örlogsdepå vid Härnösand .. . 
'l'ekniska utredningsarbeten .. . 

Övningar. 

Flottans krigsberedskap och 
övningar ..... .................... . 

FÖrstärkning av reservations
anslaget till fl0ttans krigs 

l beredskap och övningar ... 
Sjöbeväringens avlöning och 

beklädnad m. m ........ .. ... . . 

Artilleribehov. 

Skjutförsök och inskjutning 
av kanoner .... ........... .. . 

Eldledningsinstrument ...... .. . 
Förbättring av ammunitions

utredning å pansarbåten 
Oscar II ........ . ..... . ... .. ... .. . . 

J agares förseende med luft-
kanoner .. .. .... .. .... ... ..... . .. . 

Förbättrad projektilutredning 
för luftkanoner ..... ....... .. . 

Uppställningsplatser samt öv
nga anordningar för juste
ring och reparation av av
ståndsmätare vid flottans 
stationer .. .... , ................. . 
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..A.. -:n- s - 1-a g 
= 

att beviljas av att anv1sas för att bev~ 
1921 års riksdag år 1922 jas å till-

l 

-·1-----,~----läggsstat 

Ordinarie Extra Ordinarie Extra för år 
1921 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor 

1 

30,000 30,000 

4,447,000 4,447,000 

805,000 805,000 2,968,000 

851,984 851,984 

60,000 60,000 
349,000 174,500 

360,000 180,000 

150,000 75,000 

133,000 66,500 

50,000 50,000 

.Mot luftangrepp skyddade 
ammunitionsförrådshus i 
Karlskrona ... ....... .. ... .. . .. . 

Ersättning för fö-rbrukade och 
anskaffning i reserv av bri-
sansrör ...... .. ..... . . .... . ...... . 

Anskaffning av maskiner för 
artilleriverkstaden i Karls-
krona ... ..... . ... ................. . 
Materiel för rlotta11s mål-
depå ... ............................. . 

Torped- och gnistsignal
väsendet m. m. 

Anskaffning av tor}Jedmate
riel 

Frams~~ii~~~-d ~~. -~; . ~:~·. ~~- t;1:: 

pedtyp .. . .. . .... ........... ....... . 
Torpedinskjutningsstation i 

Stoekholms skärgård ........ . 
Inreclning av källare för för

varing av viss artilleri- och 
torp echmmunition i Karls
krona F .... ··········. ············ 

örråclshus för torpedammu
nition 

Försök n~·~;{·. ~-0 ~.;~d·-·,·· -~~·i·~~: 

,
1

och flygmateriel ... ..... .. .... . 
l\ oden · · . nsermg av flottans ra 

dia stationer 
An s!· · · ................... .. 

F 
'aifnmg av flygmateriel. .. 

lvgst t' · • a ton v1cl Hägernäs 
Anor ch d ... 

. Jan e av torpedförråd 
Vld ('"t b 

' 0 e orgs örlogsdepå ... 
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..A..--n-s-1- a - g 

att beviljas av att anvisas för att bevil-
1921 års 1iksdag år 1922 Jas å till-

------,-~----=+----.~----lläggsstat 

1921 
-
O_r_d_in-ar_i_e+-_E_x_t_r_a---\-0-r_d_inarie Extra f ö r år 

Kronor Kronor 

85.000 

45,000 

25,000 

642,500 

175,000 

250,000 

21,500 

150,000 

75,000 

293,400 
1,268,000 

238,600 

Kronor Kronor 

85,000 

45,000 

25,000 

642,500 

87,500 

125,000 

21,150 

150,000 

75,000 

146,700 
665,000 
238,600 

Kronor 

85,000 

440,000 

75,000 

252,000 
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~==============~~~========~==~===~ 
.L!.. - n - s- l - a -- g 

Anordningrtr 1't flottans varv 1 

stockhalm för flygmaterie
lens förvaring och under
håll samt för nybyggnad av 
flygbåtar ......... ...... ........... . 

Radiotelegrafapparater för 
särskilt ändamål .............. . 

Mmväsendet. 

Anskaffning av minmateriel. .. 
Sjunkminor för flottan ......... 

D. Kustartilleriet. 

Avlöning. 

Avlöning för kustartilleriets 
personal .......................... . 

Rekapitulations- och avskecls
pren.ier vid kustartilleriet ... 

Intendenturen. 

Beklädnad åt kustartilleriets 
manskap .......................... . 

Förstärkning av reservations
anslaget till beklädnad å t 
kustartilleriets manskap ... 

N a turaunderhåll åt personal 
vid kmtartilleri et 

Nybyggnad och underhåll. 

Underhåll av kustartilleriets 
byggnader och materiel ... 

Förstärkning av reservations
anslaget till kustartilleriets 
byggnader och materiel ... 

Stärkandet av clet fasta kust-
försvaret ..................... .. . 

att beviljas av 
1921 års riksdag 

att anvisas för att bevil. 
år 1922 j as å till-

Ordinarie! Extra 

1----,-------lläggsstat 

l 
för år 

Kronor Kronor 

l ,667,686 

51,000 

122,655 

530,900 

750,815 

130,000 

25,000 

350,000 
268,000 

123,000 

681,650 

Ordinarie Extra 
1921 

Kronor Kronor 

1,667,686 

5!,000 

J 22,655 

530,900 

750,815 

70,000 

25,000 

175,000 
129,000 

123,000 

ö81,650 

Kronor 

65,000 

45,000 

Byggnader i Vaxholms fäst 
nillg för officerare och un-
derofficerare .................... . 

Förbggning av Vaxholms 
kustart illeriregementes I. 
bataljon .................. . ...... . 

1\lässbyggnad för underoffice
rare och manskap vid Oscrtt'-
Freclrik~borg ................... . 

Vatten - och avloppsledningar 
för 'Oscar-Fredriksborgs 
fort .. ..................... .... ... .. 

Elektriska anläggningar inom 
Yaxltol ms fästning och på 

p· d" l U t~:~g::~ g .. a~- ·l~-;~·~~~~-~.~~~~~: 
mrattnmg a Rmdo .......... .. 

Vaktstuga och stängsel kring 
forcloll sfönåd och stall å 

Värmelön ............ ........ ... . 
j I stårulsättande av inlösta 

byggnader å Nya van et .. . 
Rep[lration och inredning av 

kyrksalen å Nya Varvet ... 
Båtskj11l ft Nya Varvet inom 

Älvs borgs fästning ......... .. 
Vägförbättringar m. m. å N~'a 

V arvet vid Ä l vs borgs fäst-
11l11g ....•...... ······ . . ... ......... . 

Orlogsdepå ocl1 mi11bercleskap 
vi,l Göteborg .... .. .......... .. 

Pärbättring av de hygieniska 
förhållandena inom kust-
fästninga ma .................... . 

Kostnadema för . Fårösuncls 
fästnings nedläggande ...... l 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 
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.L!...- n-s-l-a g 

att beviljas av att anvisas för att bevil-
1921 års riksdag år 1922 jas å till-

-------,--------1--------~-------läggsstat 

Ordinarie! . Ordinarie/ Extra 

Kronor Kronor Kronor 

300,000 

400,000 

62,000 

27,500 

40,600 

5G,OOO 

25,000 

80,000 

75,00U 

108,600 

Extra 

Kronor 

för år 
1921 

Kronor 

300,000 100,000 

400,000 289,650 

3J,OOO 

27,50C 

40,600 

56,000 

25,000 

20,000 

37,500 

54,300 

J 1,250 

40 



Uvningar. 

Kustartilleriets kri gs bered-
skap och övningar ......... . 

Förstärkning av kustartille
riets krigsberedskap och 
övningar ......... .... . ............ . 

Kustartilleribeväringens avlö
ning och ueklädnad m. m .... 

Artilleribehov. 

Ändringarna av vissa kust
fästningarna tillhörande ka
noner till luftkanoner ...... 

Provisori~ka anordningar för 
spärr och strandbestyck
ningar å Vaxholms fäst-
ni11g ............................... .. 

Artilleriammunition för kust-
fästningarna ................... .. 

Anskaffning av pistoler för 
kustfästningarna ............. . 

Anskaffning av lyspistoler för 
kustfästningarna .............. . 

Ballongkameror m. 111 . för 
Vaxhol m s l'ilstning ........... . 

Revicle1·iug av kustfästningar-
nas äldre krut ................ .. 

Materiel rör ställningskriget 
Modernisering av verkstllder 

i Vaxholms fästning ......... 
Anclrad uppställning av ka-

noner i Kadskrona .......... .. 
Förändring av viss bestyck

ning tl Älvsborgs fä stning ... 
Handvapensskjutbana för 

Älvsborgs kustartillerikår... 

- 578-

A.- n - s - l g 

att beviljas av att anvisas för att bevil-
1921 års riksdag år 19~2 jas å t ill-

----.----+----,---- läggsstat 

l l 
för år Ordinarie Extra Ordinarie Extra 
19 . 21 

Kronor Kronor Kronor Kronor 

527,100 

430,000 

(1918 be
vilj.) 
107,450 

97,975 

500,000 

75,000 

35,000 

15,000 

50,000 

527,100 

430,000 

107,451) 

97,975 

250,000 

25,000 

17,500 

15,000 

25,000 

Kronor 

490,000 

f 

Kustartilleriets hästar ......... 
Anställande av civil arbets

kraft vid kustartilleriets 
tn1ppförhancl och vid kust-
fästniugarna ................... .. 

Minväsendet. 

Ansk:1Jfning av min materiel... 
l l\Iin banor för hjälpvedett båtar, 
l avsedd a för v1ssa delar av 

norrlanclskusteu .............. . 

E. Flottan och kust
artilleriet. 

Hesorvstat för marinen ......... 
Atgilnler för civilanställning , 

av uttjl\nt personal vid ma-
ri11en ........................... . 

A:\löningsfyllnad för vissa 
nnderoflicerare av 3:e gra
den \·id flottan och kust
Rl"li llerie t .. .... .. .... . .. ....... 

Extra hekhldnr.dsbjälp åt fän

l·ik,tr i reserven, reservoffi
l ter~aspiranter och reserv · 

lllatiuiutendeutsaspiranter .. 

Artilleribehov. 
Fö1·,.;ök med langspetsade pro-

iL· kLiler ........................ . 
För,ök med lysprojektiler 

1n. m. och en första an-
skafl'ning därav .............. . 

Atgärclor för förberedande av 
vis~ tillverkning och an-
skaffning ...... ... .............. . 

- 579-

1921 års riksdag år 1922 jas å till-

l 

---·!-----,------ läggsstat 

l 
för år Ordinarie Extra Ordinarie Extra 
1921 

Kronor Kronor Kronor Kronor 

30, lll 

(1918) 
190,000 

42,000 

26,000 

62,000 

30,111 

95,000 

42,000 

16,400 

25,000 

31,000 

Kronor 

60,000 

25,000 

50,000 



Anskaffning av apparater för 
dimbildning ... ......... . .. ..... . 

Försök med gasmasker och 
syrgasapparater och en för-
sta anskaffning därav .... . . 

Minväsendet. 

Minsvep för marinen ......... .. . 
Försök meu minmateriel m. m. 

E. Diverse. 

Personliga lönetillägg ........ . 
Ålderstillägg ... ... .... ..... .... .. .. . 
Ersättning åt officerare, m-

genjörer och intendenter un
der anställning eller kom-
mendering utrikes ... . .. ..... . 

Resestipendier för rektorer 
och lärare vid skeppsgosse-
skolorna .. ...... ...... . ..... .... . 

Höjning av dagtraktamentena 
Sjukvård fö r marinen ........ . 
Uppvärmning, belysning, ren-

hållning, samt tvätt- och 
badinrättningar ... . . ......... . 

Arvoden ftt vid skeppsgosse-
1-ftren i :lla.rstrand anställda 
personer m. m ............ ...... . 

Skrivmaterialier och expenser 
m . m ......................... .. 

Tryckningskostnader ........... . 
H yresutgifter .... .... .. ..... .. .. 
Tillfällig löneförbättring för 

viss personal vid marinen .. . 
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.L:;;,..-:n.-s-1-a-g 

att beviljas av 
1921 års riksdag 

Ordinarie~ E xtra 

Kronor Kronor 

84,000 

46,000 

397,200 
60,000 

2,945 
42,000 

30,000 -

- 1,000 
- 5G,OOO 

175,9GO -

425,000 -

- 15,115 

250,000 --
50,000 -
- 68,400 

- 1,860,000 

att anvisas för 
år 1922 

Ordinarie l 

att bevil
jas å till

l----~--- läggsstat 

Kronor 

60,000 

42,000 

30,000 

. 
-
-

175,960 

425,000 

-

250,000 
50,000 
-

-

Extra 

Kronor 

42,000 

46,000 

2,945 

-

1,000 
56,000 
-

--

15,115 

-
-
68,400 

1,860,000 

för år 
1921 

Kronor 

-

-

-
- -

-

-

-
-
-

-
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..e,_ - :n. s-1-a-g 

att beviljas av 
1921 års riksdag 

att anvisas för att bevil-
år 1922 ps å till-

Ordinarie~ Extra 

-----.----- läggsstat 

l 

för år 

Extra biträden å flottans sta
tioner och mom kustfäst-
ningarna..... .. .. . .. .. .. ... . .. 

Biblioteksverksamheten för 
unelerbefäl och manskap 
y id marinen ... ................. . 

Semester åt vid sjöförsvaret 
anställda arbetare .......... .. 

Anonlnan de av en marinläkar-
knrs ........ ... . .................... . 

statsbidrag för utgivande av 
ett sjökrigshistoriskt arbete 

Fackutbildningskurs för ma
ri nläkarestipendia ter över 
stat och värnpliktiga läkare 

Ordnanclet av verksamheten 
vid marinens olika förråd .. . 

Övriga ordinarie anslag ..... l 

III. 

Or dina. rie Extra 

Kronor l Kronor Kronor Kronor 

G9,1UO -
l 

69,100 

8,200 - 8,200 

140,000 - 140,000 

- - --

3,000 - 3,000 

2,500 - 2,500 

- - -

- l - -

Sjöförsvaret. 

Anskaffning av krigsfartygsmateriel. 

1921 

Kronor 

-

-

-

9,000 

-

2,500 

-
-

På de skäl, som uneler ovans Läencle rubrik iHerfin-
11as i marinförvaltningens hemliga unclerclå niga skrivelse 
denna dag, hemställer marinförvaltningen 

el et täcktes Eders hungl. Maj :t föres lå 
rikselagen att för anskaffning av 

2 st. jagare, 
visst antal und ervatten sbåtar och 
2 st. vedettbåtar för minsvepning 
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lJe\·ilja C[ l I' CSC I'YULiOJJSU!IS]Hg U \'~ 3U .(illll.l llli l 
krorro1· all i'fjJ•delas pit 3 ;"u· och di\r·ny <111\·is 'c 
e n lr'ccijedel el l e 1' 13.:2CrO.tllltl kr1Hwr ;, c:dr'<l 
s tat fiiJ' t11· 192:2. 

Flottans krigsberedskap och övningar. 

Hel r· ii ffail( IC J'CSCJ'Ya l i<JilSHilslagcl l i Il l'lutlaus kr ig,.;
JJ c ,·ed,.;ku p och ii\· lli r1gar IHU' c il C'fe11 fijJ ' ma1·i rJ slabc 11 i s i !l 
merbrr·iinlu pr<JlllC'IHIJJ'ia alll'iir·! fi'djawle. 

""l)c ! mtYH.I'ili}(le o i·dimtr' ir u rt,.;lage l lill t'lotl a rJ s kri gs
bcrc<l,.;kap och iiY11 i11 gaJ' iir · g r'Uild a t pir de ber·ö k11i11 gnr. 
som uppgjor'd cs i smnha rul m ed propos i l i u n 11 :r (il) till 
19U t11's se rw ee nksrlag angiterHie sjiif iil ':-iYare ts ordrwnrle 
m1dcr pcriorleH l D 1 5~ 1 D l ~). Seclermcr:a 1J aH1 (]() e l\ p t1 
g nwd a\· s lal s m ak leJ' rla s ])(?,.;lut ang[tertrlc i\nrlr'ingm i 
n~·lJrggllaclsplancu och sjiis l~·r ·k or na s o r'gn 11i sal ior1 Yissa 
j i.imkni11gar Yidtugils i den Yid U)14 hr',.; t·iksdag fnuu
lagcl a IJOJ'mnliiYilill gsplall e lt. , ·il ka betinga! iiurlriugat· i urJ
s lagssu mmall . n c 11rJU utgör· f'iir· [u· 1\c):21 kr·orwr' -LO:!/ ,IHIII. 
De fiir· o \·auniim11d a hcenkuirlp;al' auYicinda i1-prisc11 ulgii
r as stl!uucl a H\ d e pt·iser·. so m tdli\mp a d es iu'e !t r1 iir·nrast 
l'iire Hl' 101 3 . Se d a r1 dess haYil cmellel'tid priserrut. si1-
som bektt 11L <wsc\'ii l'l s li g i l coc lt 1 de l'l c,.;ta fall m ttll g
clubblals. 

S<lsom J'iir·sli.\J•krliug lil1 d e l Ol'(]iJtal' ic a us lage l ilal' 
cli.il't'iir· ul g/tll sitso rn cx l1' a tutslag e tt J'iir·slag,;nJlslaf.!.·. yiJk cl 
fi ir [u· UJ:2t nl gii l' hiigst I'\05.0UO k ro rto1 ·. 

På gnwd i.l\' d c ahno,·ml hiiga pl'is C' I'IJct. siiJ•skil! [t 
kol m . HL Yilk a fiir· Jtiit·nu'a ttd e Hppgit l il l mnl\l'in g 'i 
gäu gc r· d e , so m lttgo Lill gnllld fiir b e r'i1k iH:t rJrl e t Cl\' d e t 
OJ'diuat·ie auslagel. ll ct l' rik,sdage 11 UIHieJ' scuar e tu·ert i"t 
liWi ggss ta t fiil' d eL Jiip a ncl e lu· e l he,·iljal e t l e xli'a l'ÖJ's li\r' k
rlingsarrslag. , -j] ke l utgjod för' ål' 19 l9 kr'O tlOJ' 2 .000,000 
och fii l' i'u' Hl :20 k1 ·u tw ,, t. 7 no. no o. 
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Yacl bett'i.if'fal' del or·cliltlll'ie anslaget. 4. 0 :27.0(10 kt'o
lllil' toi'Cle clet. i saknad av o r· g8uisa lionspla u f ör pet·ioden 
efter' i't t· 19 19. svårligen låta sig göra a ll fö1· nät'varancle 
YCl' kställ a någon på nya gnmder folad beräkning av 
tliimnda a n s lag för ål' 1922 . Mecl a nl eclni11g därav tol'(l e 
rtltgon annan i1nciJ' ing i del OI'C iina rie anslage t ick e fö1· 
niir'Yar·ande böra g·ii t' as. än som betingas av KungL Maj :Is 
hes l u l a v d e n 27 februari och den l+ rnaj 1920 a ngi't
ende iikning av sjöt ill ägg smn l diet- och rniisspcuningm' 
m. m . Den därav bet in gade ök ningen U\' a n slagssumn1a 11 
lot' cl e, e uligt vacl verkställd ntr'ecllling gi,·e t', vicl hancletJ 
kun na a ppl'oxima livt beräknas till om kl'in g !~50.000 lG'O
JIOI'. På gruucl h ii r·ay föreslås att el et orcl inat'ie reserYa
lionsanslaget ti ll flottans krigsbet'eclskap och iiYningar 
mi\.tte fö r i't l' 1922 bestämm.as till 4.477 .000 kJ'onor' . 

l l'r åga om d e L för [u ' 1022 edMclediga fii t' s lä r·k
IJ ingsanslaget sakn as för ni.iJ'Yarande nägra säkra htdl
pnnk le r för b edömandet aY s tode ken aY el'i·o ,'derliga mei'
kostnader . Då clel emellerti d icke torde få anses t illl'i\d
ligt a lL r·äkna n1ecl andra pi' is e t· än de. som n1a1'i nfii J'vall
uin gen a ng ivit bör·a läggas lill g runcl fi'11' heei\knandel av 
],os tu a cl e l'lla l'iil' 1 (.:)21 i\ r s iivningspla11. torde fiir!-iliirk
rlingsanslaget fö1· är 1 (.:);22 icke biJJ'a beräknas lägJ'C' 
u 11 vad som el'l'o t'clras fii1· att 1ned llllYar'ande pel'so
ll8ll ill gåu g uppriitthålla sjös tFko m as Ol'gani'-'atiou oc l1 
bedr'iva i)vuinga r'n a i ungefär· samma mnl'al t ni ng, som kau 
fli,·u lsättas äga l' Um und ee tu· 192 1. 

Fiit' å t' 19:21 har såsom m·an ni.imuls aY r' il\ sdagen 
bevilj a ts e tt o rdinat'ie a n s lag för flottaus kt'igsbereclskap 
och ö\·ningar a v .1,027.000 kronot' samt till fi'n'slii. J•I<nill g 
ct\' näm ncla a n sl ag e tt ex lr'a a n s lag av hii gs l 805.000 kr'IJ
tror' e ll e t' sammanlagt 4.832.000 li:eonor'. \ ' id äskandet 8V 
s istni:imncla för slii l' kningsa nslag a nförd e förerlragancl c d e
parteme ntschefen till s tal s r åclspro t o k o ll e l . b ilag t t 9:2() å J's 
,;[a tsve J'kspt'oposi lion, att clät· es l el e L uncle1' å r' 192 1 skulle 
'· i sa s i g. att d e tt a anslag i c k e Y o re f ö l' fl ott a n s Ö\ ' ll i ng al' 
l illl'itc kligL tOI'd e diirutöYet· el'f 01'de rli gl anslag böt'a aY 
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niimmla [m; rik~llag iisl~as ä tiWi ggss lal l'iir summa tu·. p tt 
,.;iilL som för eslagits unel er iHn eYtU'arJd e iir . 

Fiir· becliimandel ay d et erfur·dol'liga b eloppet ax lill
liiggsanslagel uneler å r 19 :.2 1 har' iuorn mar·instab e n uL
arholals en pr·eliminät' ijvllingslllnn i'iir· r·liislkurnmande år· 
en li gt i hunHisak samma prin c iper>, som l ill iimpnl s v id 
uor·maliivniug;;planons uppgiirauclo. m on gr'LliHla(l på d on 
pe r·siHtall ill giurtC som heriikr1as komma atl fi",t·efinnus un
dot' å r l~l:.2 J. sarnl ptt de t\- pri~ ot·. ,;o m lllar·infiinn.lltlinger r 
nngivil biira ber·äk1ws l'ii1 ' samnra å r . Ni.i.mnda pla n an
slut er sig till det fi..iJ'slag beLrii.ffancle fa l'iygsn lr·uslningn n w 
iu;.;lunclande höst. som ay chefen J"iil ' m1uinslabou och 
l11)g;.;te hefälJ1avaron (i v er kustflottan a Yg ivils el en 19 juli 
19:20. Planen i.ir vidar e uppg jord ur1d or den Jörut sätt
ui11g, a ll s jöstrekorna m å kunna erh ä lla. on sh ill miijligt 
pel'ma.nent OJ'ganisation och att fiir tjii.nsteus b os lt'icla.ncl e 
crfordedigt a nlal väl'llplildiga finnas i tjäns t und e r h ela 
tu· e t. 

Den Lota la ko s tnall e n l"iir genomfiirande a \· ovarruämtl
cla övningsplan beriiknas. där es t för oftirutsedcla utgifter· 
upplagas 10 proc ent av d e ;;ammanlagcla ko~lnaderna , 
uppgå till 10 .563.000 kronor. 

ll å d e t e m ell e rlid m od l1ii. n~rn lill and1·a vikliga an
;;lagskra \· icke lärer va1'a a LL JörvLi.nla. alt e ll ~å s lorl be
lolJ]l Hit• övningarna blir beviljat för å l' 19:.21. har jag un
d e t' sö.kt i vad mån o n r eduktion av_ iivHing;;Jlrog ramme l 
lå te r s ig genomföra. ulan a lt ändamå le t m ed d e lsamma 
Ltvelltrras. U tgåend e från den f,jrulsLtLluingen , a tl antalet 
rustad e f ar lyg uuclet· utbilclning~årel ~ir lLi.mpli g t anägl 
m ed hänsyn tillrådande pe1·sonall illgiru g oolt till vidmakl
h[tllanrleL av po t·sonalens ljäustbw·he l. kunna lmHldsal;;
lige n enelast Lvå slag aY [tlgänle t· vicllngas föl' åvLigab J'in
ga ndet av någon väsentligare kostnachmiuslmi ng. Den 
eun utgöres a \' att hava fadygen rus lade unde1' endas t 
Yis sa delar ay äret och diinmd el' koncentre1·a skolulbild
uiugen och tillämpn ingsövningal'lla. n en a ndra hesti\ 1' i 
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all med bihehfdlande aY fndyg·en t·uslade und e 1' h e la ru·el 
g ii r·a ins k1'tink11ingm· i d en dagliga kol- och ammUIIi lion s
f i·,,,]) l'll 1.: n inge n. 

I fiirea. fallet liigges d en lm\Ttdsukliga · vikl en p rt all 
e ll vis" l J'ed ucera l i"JVI Jir ~gsprogt'am skall genomgås p c"l 
kol'last e lid . Ullder d el att ring8 b ii usyn Inges till upp
r~ilthåll a.ndel av sjiislrr-ku i'JI US orgunisa lioiJ. l and1'a fal
le t där emot )) lir d erwa organisttlion del vä,cntliga. under 
del all' ntbildrringotl i vi::;sa llärr seoJrd e n ol'le l' sii ll os uclr 
fo l'l går mindJ'e t'ot·coral. lll ell und er Jiiug1·e licl än i föna 
fn ll et . · 

Bttda sla gen av älgiir·clet' kommet gi\·e l\·is all m ed
f i.,J'a b e ttinkli ga oltigenheler. l•:flel' alt i fl'itgnn h aYn ::;a m 
l'tLll m ed hö gste befälhavaren iiver lmstflolta 1r l1ar jag 
em ell e dicl kommit lill rl e rr besliimrla. uppfatt n ingen all clrL 
ttp prätlll l'tllond e l av e tl p e l'llWJt e nl oq~·aui::;nlion ay .J;:usl
rlo llmJ Lir en niidviindig betingelse för alt d o: rsamma 
,;!i id se ;.;kall ltaYa mi.,jlighel att 1\lla s [n upp gift. iit'O olä
ge nhe terna. sun1 nppsttt ge nom inskt'iiukningm· i gång
tide r och m1mlunitionsfijebrukning miucl1'e iiu de . so m virl
lttcla tidvis fiir e kommand e I' Oclukliun e l' i anlalot farlyg m ed 
ili.i1'av följande aY- ueh påt'n::;tningar. !Jet lord o ä Yen lJiira 
fl·am h c"tl las alt elt siiudei'lwrtawlo a\· sjijsi~Tkoorganisat i o
lten kommer a lt {\.t e i'Yerka ptt uurlerhållsauslagel i det a tt 
t'a dygc;b osi:itininga.J'na cl å i c ke ];:unna beräknas deltaga i 
,·,YeJ'syns- och uncl erhållsn J'beten i samm a omfallning och 
mecl ~amma nusYLtJ '. som di\ fat·i~·ge n iir·o rustade. Hl.l'jämio 
11ii mnda. anslag <l[t komm or att dral1bas a. Y dyra ut- oclr 
n \Tu;;tni ngs ko stnacl OJ' . 

Ovannii.mnda insl;:eiiukningat' i k ol- och ammuni-
1 iomfiirbrukuiug kunna emell el't icl givetvi s icl;: e vidtagas 
uliivet' vi ssa minimigränseJ'. vilka i viss m[m b estämmas 
flY elen tid besättningarna få kvarstä i re speJdiY e fartyg . 
l" ndeJ' förutsi:i.ttning att s tamp e r'soualen i r egel kan kvar
sli't ombord under minst 1 år och b e lräifand e b e fii.ls- och 
l'i.ll·ba.ndspe t'sonnlen i två är samt all ornbyten av värn-
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plikliga tiga rum t\"11. gtlll ge r om itret. s kull e . e rlli g t ya<] 
e n inom marin s tah e rr Ye rksli11ld utr e cinirr g giYcr· Yid ban
elen, ko s tnacler·n a f ii J' de sttlunda e rford e rli ga J'a l'lygsrust
ningal'lla och ö,·ningar·r1a urrd e 1· å r 1 W21 m ed iaklla ga ucl e 
a\· s lörsta möjliga irr s kTärrkrringar i l.;:ol- ncl r ammnuilio tr~

fiirbruknillg komma a tt betiuga en kostnad ay 7.50n,oon 
kronor. Då enligt Ya d ovau niinmts 4-.832. 000 · ki'oJwr· ay 
J'iks dagon b e Yiljats fiir · l'lotl atJs kr·igsb c r· e clsk a p oc h ii,·
ningar för å r· H12l, ;.;kul_ le si'tluncla det ex tr·a l'iir· s liir·krring:; 
anslaget, som biir äs kas [t lillil ggss tal fiir· samma å r·. nl
gii i'a 2.968.000 kr ·o rwr·. 

I delta sammanh a11g n u;::.e r· jag mi g b ii r·a fr·amhtdla 
Yikl c n a\· a H s la ls m ak le r·rn1.s beslut betriifTande d el cxlrn 
fiir·sti.il'kningsanslago_l blir· fattat :;nara.s t mi1j Ji gL e fter 
riksd agen s Ö!Jll llaJrd e ptr det n l L lillt'iir·li lli g l nrHi e l'lag mit 
fillrra. s fi"1t' upllgör·and ol a Y d e rr plau fiir floLlans i'rYningar, 
som chefen för· m a r·insl a h e n gemellsaml m od l1iigs le be
fä lltanu·on iiYer· lmsl flull a n skall inlömn a till c ll e J' e u fö1· 
fö rsYa J· s d e pal't em e nl el fi ir·e d e n 25 februari tt l'li gen. " 

F ii r· elen hii rHiolse J<: d e r·s 1\ung l. .\1aj :t gillar· Y ad che 
fe n fö r· m a l'irJ s lab e rJ så lnnd·a allfört. angående uppfij r·ancle 
[t lilläggss tat för· tu· l D;? l aY e tt Uir·slagsatts lag h iigst å 
:?.068,000 1\rotror, bii r· r·ese r·yalionsau:-;lageL till flottan ~.; 

kTigsb e r e clskap oolr iiYr Jiu gcu· upptagas mccl e tl med 
/~50,000 kr·ouut• föl'ltiijl belopp lill !~.-i 77.0 0(1 kr·orJOl'. 

Eldledningsinstrument. 

P il s ki.d. som uud e r· (J\'artsli1eude r·ubr· ik i'tle l'i'iJlllas 
marinföt'Yaltui11gens h e mli ga _uncler·då ni ga skr·iyebe den
na dag. t'i'tr' m a r·illl'ör·,·a ltnin ge n hem s tälla. 

el e l li\ o kl es Eder·s Kung·!. .\1 a j :L J'ör·esU1 
rik s elage n a ll för· anskaf!'niug aY e lcll e dningsiu
strumeuL för· floLlaus far·tyg b eYilj a e tt r·o se r·ya
l.ionsanslag aY 3!~9,000 kronor ocll chtr·aY å 
extJ·a stal för (u· 1 D22 an Y isa htilfl e rL 17 4.500 
kr·onor·. 

i 
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Förbättringen av ammunitionsutredningen å pansar

båten Oscar Il. 

I s 111 uncler·dåtliga sk r·in lse llen 2'~ se pl emiJcr· J ~)10 
nugåe rHl o regler·iuge11 a \· u lgifl enm undc·r r·ikss la lcns 
l'e rnt e lHLYucllil e ll'iir' i\ r· 1021 hemstiilld e m <:ll' irrf' ii rYa lluiu 
ge u ptl. auför·da s ki:il . a lt Ecler·s Kung l. M a j :L lite id es ho :.; 
rikselage n fhr· fiir ·biillr ·ing aY ammunilionsulr·ed u iugeu <l 
pansarb ilt e11 ():;ear· 1I iisku ett r· e~c r·nll iot J:-itl rJsla g aY 
;j()(I.(}(Jil kt·onot· och d i\r·ay för· å r· l ~)21 clll\isa h i\ll' ton ell er 
1 ~1 1.ClOO kr·orwr·. Dc tll Ja iimb o lsYe rk el:-i h e n1 sli ill a n h at· 
erne ll el'lid icke l'iir ·anle ll någo u E d er·s hur1gl. .\il aj :t s ilt 
gii rd. 

T s itt fiir utuiim11da s kt·iselse aut'i.Jr ·de m a r· irrt·;·,r·yn ll

llillge u följand e : 
"Marinfiirvalltlillf\8 11 Ilar· g e llom pi'1 s l\jull'iH 'siik gTnrt

tla d c be r· bikningar· ult·ijnl. a ll en avsoYiir·d i'Jk llillg a v l\ a 
II<Jils kott,-iclc!er·na knu e r·h å llas ge n om "· k. li'l ngspe lsa d e 
pr'<J,je ldil e r. J) e till i:i mb e lsYe r·k e ts fhrfugauclo nudel' 'ie 
ruu·c ä r· ställcia m ed e l till Uirbättring a Y pr·ojeklilntr·ed
ui 11go n f ii r Yi ssa l' a r· tyg h a \'a möjliggjort al ts kafr a ncl e l aY 
dylika pr·oj e ktil e r fiir· m e rl els Yå r a artiller·i e t i\ pan ;.;arbålen 
( lS('Ill' l r och pansa rkr· ~· sscu·eu F\lgia. nu·igonom s kolt\'id
dc11 lw,; dett a arl ill e r· i i e j ovi\sentlig g ra d iikab . ~kotl
,·idde rJ hu s JlHnsar·b å lc u Os car II :s 'iV[tra al'liJleri - c il'ka 
l :l. l)il() m et e r - mtts le clär·emot i i'hrhåll a ud e Lill nuLidn 
kr·a ,· ;w:-;es ring a. Ue11um Yicltagande av å Lg i.ird e r· f ö r· a tt 
lttiij Ji ggiil'a skjutn i11 g ombor·d med s lör·r· e e le va tio n än vad 
rru kan s ke . s kulJ e sko ll.Yiclcl e n visse l'li ge u ru"tgol knntw 
i1kas. m e n dylika å tgöl'll e l' bliva omfattand e och konuD a 
all fiiranleda nssevät'cla ko s tnad e r·. J) e l e nd a efl'e kliYa 
och him pliga s iitt. som fiir· u ä r·vamnd e fiu 11 es a tt a vhjälp a 
<Jliige uhet e n aY d e n t•in g a skottYiclclen ho s pa tJ sar·bi"tt en 
(le; ear· l1 :s sY å r· a al'tille r·i ii t' enlig l m a rinfur·va ltninge n :-> 
no-;ik l u nskaffawl e l a v l å ng spe lsade pr·oj e ldil e r·. 1'illclela~ 
PUilc;arb i'tten Osca t· U :s sv t1r·a ar·lillcri drlika ltutgsp e tsarl o 
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projektiler. kan d e lln nl'lilleris ,.;tfirsla ,.;1\rJl!Yidd het'äk
nas bli Ya lika slor som de sliiiTe skjutaYsländ . som ffire
l;:ommit uneler nu png[teiHic Ytil'ldskeig.·· 

De åsi l~ l e r i lliir ifri'q<;nnlrnnde htillseeilll c . srJm ma
I'iufiii'Yallningen i si11 "f"sniimuda ~. J;:riYclsc tlllfi"'L hava 
yttci·ligare bekriil'luls flY dc n11det' senasie 8r inhiimLacle 
h\.1·d omar frttn del 1nt ay,.;l11lade Yärldski'igc l. Stö r sta 
~.kollvidden ho s pansnl'lJi\leit (Jsc;w ll :s svi'mt adiller i är 
med nuY;uaude nmnwlliliou så kor!. at! l'ai'H rinnes för 
alt JHlnsat'båtens s\·i'u'a al'iillei'i uneler steid med motsLån
dare mecl likart ad al'lille:'ibeslycktting ej kan komma till 
an\"lincliJing. fiiJTtlu molsUUldaren gelllnn all på s tort 
sll'iclsaYslånd nln rtlja sill mr:r li\np;J;:jnlanclc nl'lillei'i re 
dan Ynnnit fiir slncleiJs ntgäng ayg(irandc fi"t i' dclat·. :\1ecl 
hi:ins~·n till all pausarh iUcn Oscat' II ämm Lllldei' en lång 
följd av i'u' kumm e1· all kvm·sti't i första liitjen. Uils e e' ma
l'infiiJ'ntllu iHgeit clel ntt•a nöchtincl igt, alt clcss s trid svärde 
iikas i sii hög p.I·ad. som inom ramen av I'imlig kostnad 
!;:au ske. Marinfi"~t'\·allni 11p·en anhåller al t i samhan el här
med få påpeka elen gc110m Hölclskrigel i hiigsla gt·ad på 
skyndade stura ulveckliug, ~om i:igl rum i yllt•e ballistiskt 
aYseeude och som j·t'aml"iirnllt lett till ett ijl;:and e a \· s kjut
avstämlen under sh' id. S;'bom marinl"iii'Yaltui llgen i sin 
förutnämnda sl;: riY elsc de11 1:2 september 181 !'-\ nnJ"öd, be
löper s ig kost naden l"i11· Id u1reclltingai' lc"t ngspe lsacle 21 
cm . projeklilet· jäm te ri1r dessa e d"ordel'l iga uppstdtnings
skalor till 360,000 kt·unut•. ' ' 

E huru antmunilion sp l·isctl undCI' senast l"i"wfluLna å 1 
Sllat'are Yisat tenel e ns a l l ökas tln a tt minskas. i:.Utse t' ma
I' iiJJiinaltningen a l l 1"iii'1Jättring aY ammunilionsnlrednin
ge ll fö r lJausarbå len Osctu' li :s s Yåra adillei'i kan i nöj
akt ig ut stri:i ckning ås tadkommas inum ram en fiir förut 
enlig t ovau ä:okacle U11slag a \· 360.000 kl'tJI10I' . 

Pi't g nmcl av clel u\·nn anförda hemshille1· marinför
valtn ingen 

de l liickl es Ede i' s 1\ung l. :Yfaj :l föreslå 
rikselagen all fh1· l"hrbättri u g ;w t:unmun iti on s -

-589-

uleednillt!.'CII 11 [Hlllsm·bitleu (JsetU' l L beYilja elt 
re~. et'\ al i tHls<UJs l a g a\" 3 61J. OUO knn101' och d tira Y 
~~ ex tra s !al l"l.tr tu' LD:2:? aJtYisa hiilflctl elle t· 
l 1'\U,!J(IU. 

Mot luftangrepp skyddade ammunitionsförrådshus 
Karlskrona. 

På de skiil . sum nutl ee (1\"i:UlStåend e rubrik åled"in-
11Hs j marinfiin·altningens hemliga undet'di\n iga sl;yjyc]se 
denna dag får mai' inf ii t·y·a ttui ngen. sum i siiesk ild unrler
danig skri \ cbe dOitlta dag hemsttilll um am isunde på till
li\ggsslat föl' å r 10:21 a \· el! resenationsanslag ;w 85,000 
kl'(>l~t~r l"iir ife;1gaYctl'a tHi e tinclami\l. hemslälla, 

d eL täckLes l~ clet's Kungl. Ma.i :l l'iiresUt 
rikselagen att fiir pilbörjande aY mul lurtanfall 
skYclcladc f:l lll1llllllitioa:ofö tT i1cl inom 1\al'lskroua 
fii~Llling på exlnt s tal fiir i\y Hl:2:2 he ,il ja etL 
reserYalioustulslag aY t\5.1JlJ0 kl'onor. 

Anskaffning av torpedmateriel. 

l sLa lsYe l'kspropu sil iun en lill 19:20 tu·s riksdag nnclei' 
fjiinle huYuclliteln, Jll Sjöf i>rsva r e t. har s la ls 1· å d e l och 
chefen J'iir sjöf?i J'SYtu·sdepal'lem enlel belriHfand e anslag 
r;·~~· lilherkning a \ Lul'pedel' g-jod följande u l talande: 

··\~id beclömancl e l a \· J"iireYae~:mcle anslagsfl'åga liil'er 
till e n biirjan bö r a l ill bcsmmncle upptagas spiit'smålet. 
htu·m·ida icke cleL a ttl al loep eder. sum genom fudsatl up
]Jeilallande ay Yei'ksa.mheLcu Yid lorp edYerkst.aden i f\arls
ki'una ;;kulle kumma a lL l"ramsltiHas, med hii,nsyu lill de 
heslu L Yilka me el anledn in g a y f hrsYars k u mm issio n ens 
hlivandc fiirslag komma aL L fallas. eyen lu c lll skulle kunna 

, i sli1ne ellcl' mindre mån blinl. obehiidigl. .\Ye n f1·ånselt 
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rlen umslt1ncligh e l eu , nll l or'perlvapne l, e ft er Yad nn kan be
dömas, äveu framgent tord e komma att inlaga en relativt 
helyclelsefull })lats inom vårt ffirsnt.r' till sjöss, ilt' hiin·id 
att märka , alt brislen 1 del silsom e rforderligt beräknade 
lJehovet ay torpeder i förråd fiir lliinai'aucl ~ ilr Htomor
deutligt slur·. I si'trlanl avseende ((l rde jag fi't hänvi':la 
lill en inom sjö fi)r's\m· sd epurlement e t uppg_jut'd h emlig 
pr'omemoria , och \·ill jag encla c-: t tillii gga. att man med 
vlll ~k td ,·y u es kunna nlgå fl'tlr!. att rl cn Jmnnandc till
gilugen av torp ede r' i Jiii'ri'tcl - sär,., k il l om hii n s ~·n tages 
till cl e11 del uv [(lrpodmalei·ielen. som ti i· av ll11 Hiern be
skaffenhet - kommer' alt visa sig utillrii oldig iive rr unc!ee 
fi)rutsiiltning att en m era Yäs entlig insl;:I'iinkuiug av tur
peclvapnet skull e l;:omma till s l å ncl. " 

Dopadementsch-efen fr a mhöll vidare i nitmncla pi·o
posiliou. att arlJelsst~-rkan vid torpedYerksladeu i 1\ arls 
k i·ona, med bii rJsrn lill a tt rlrii'l o n vid Yel'ksladeu ska ll 
kunua oeclnas 11 å el l I'alionelll u ch ekunomisld siit t Lixen 
rJm ve1·kstaclen i framticlen kon{mer att anYiindas flir FUl 

Han tillverkning fiir' statens behoy ellet' för en,kilcla be 
sti.illares räku i ng. h ii r' hibeldtllas Y id minst el e [ a nt al ar
betare, som YtJJ'O anstiillda Yid slutet cW å1· 1DH) . Blle;· 
nmk t'iu g itlO. 

:\Ted le ilt1iug· a\· ou inom llHll'infiinaltrlillgens tor
pe daYdelning deu :20 ru1vembee 191 ~) YCt'ksUilld u l redning 
angående t() rped tilhork niugen \·id toi·ne(l\erJ.:staclen 1 
t\arbkJ·oua redogjiJnle tleparlemenlsehcf-~n i samma pro
posiliun diieeftee fi)t' den mHler ;''tren Hl:21l och 1021 pla
nerade tlllYer'kningen av lorpecler' Yill 11iimnda Yel'kstacl. 

AY denna utredning framgår nti. under frirutsä Lt nin3 
atl uysc;nämncla arbetsst;.-rka ft'illllp-eill syssolsLUtes med 
lorpecllillverkning, :camtl iga de l~ti tmp.eder, Yartill av 
1·iksdagen vid 1 D 1 n [tes iug[tng anvisa l s meclol. heräknas 
Yara färdigsttillcla vid '1921 å1·s ingtmg. Yiclat'e skull e för 
alt fullt srsselsätla il'rttgaYarancle arbel sstyrka erl'oi·cl ras , 
al l under v[tren '1 020 en hesliillning ii gel e 1<·um ay 50 tor-

J 

i 
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11et le r . vareftet· under llii s t eu 1921 u~- beställning av sam
ma storlek bonle göras . För påbörjawlel a v arbetet m e cl 
e u beställning av 50 tMp ed er år Ul20 vor·e e tt be:lopp 
av 375,000 tronor ed'onle l'ligt. DiiresL b ehövligt b elopp 
fi.J t" ticickancle av m erkustrHHier fiie fram s lällniHg a\' torpe
der till pansarbålarna Gustaf \ - och !Jrollning YicLor'ia 
s ltllldes till fiid'ogand e. skulle medel di spo neras Lill ny
he:otimning aY 1-f t orpedee. vartill beri1ktlas en snmma 
R\" ( H X 10.000 ) 266 .000 kronoe. J.<:tl ~-lterligare be
lu pp av (3 75.000- :266,1)00) 109.000 kronor skulle allt
stt krLi\'as unclei' ttr '19 :2 11, vilket helupp omelledirl, uneler 
f'iim tsi.itlning att mol s \'araurle summa sliillrles till förfo
g-aucle m1cler är 1921. kund e föesl;:jntas av tillgängliga 
medel för ' morkostnad er för vannluftapparater till tor'pe
dor' . För tll' 1021 hade beriiimals e rforcledigt el.l. belopJl 
nY G35 ,000 kro nor l'ÖJ' fort sälland e av arb e tena å Hl20 års 
lJes liillllilJg av 50 torped er samt l'Öt' pttböi·jamle av ny be
o.tilllning av samma au tal torpeder uneler är l 021. Dtir
.iiim te borde 1neclel under ål' 1921 avses fiir anskaiTning 
<lY laddningar till d e t orpeder ·, som skull e bestöJlas vi1J'en 
l ~):21, och l1eräkna d es koslHaclei' JlH bärför upp gi't till 
:J:2 .5UO kronor. Lmler f'IT U)21 bor'cle sållmeta stiillas till 
l'l, rfogande cl els 635.000 kro1tOJ' för fort siUt a ncl o av '19;20 
<IJ'S lJesliillnir1g och nybes tillluiu g aY torpeder, d e ls 
!IJD ,nnn ki'onor, Yill;: et belopp u ncle r' :h Hh:u fö i'uLsatte;; 
,.;l;oltt l'i'1rsk.iulas aY medel fi ir merl\ustnaclet' fi)I ' Yannlnfl
np p;u·a.ter till toi'pecler, uch dels 5:2.5011 l;:rollOi' fijr an 
,.,],a ffning av laddningar lill do lorpeclet· . som skull e be
,.liillas under ti r 1920, e ll er Lillhopa (G35,1100 + '190,0Cli1 
-+- 5:2.5(10) = /9G.500 ]\TOllOr. 

St1som Yi dar e f;·amg:'\r nY mm·om r1iimncla JH'opusilion 
Pri,.;<lg rloparLemenlsche1'ou. att utgångspuuldcn vill b eriik
'rcilJdol av del erl'orclerliga anslagsheloppet för torpecllill
\et·kningen uneler år 1921 v id lorpodverkstaden i J\ads
ki'IIIHt but'de Y<Ha behO\·ol av ad)Qtsmatericl Hir förut a.n
;..;i\' na Ul 'he ts;;(yrka aY omkr ing 180 m.an uch att sålunda 
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deu aY mat·itlf'ijn<l llnwgcn Ullder Y i'U'Cll t\.t' UJ:2n nssedda 
!Josliilluiugen aY 51l lot'pedc t' borde iign l'llm. nu'fii t' eu
ligL Yad uYan uiimtth. ct•fordt·ade,.; ett belopp utiiYet• nu 
s<\som tilJgii ugliga bct•tiknade medel u,· J CH),ilOil ki'OtlOJ' . 
Hiir·um aufönle cl e pal'leme tll sohefcn i samma pt'tJ pos ilion 
;.;lulligclJ följande: .. llenna ~mmma ( 100.1HlU ki'tlllOi') s y
nes duck, ptt siilt bli,·it il'r i'tga:-;alt, belJi)\·a lJcgilt'as l'iit·st 
f'ijr är 1D2l . Föt· delta <''n· hat· de:-;sulom beriikuats e l1 
belopp ax o35.01li) krouo1· dels för fot'tsällandc ay tu ·b e
lena å L 020 års bosliillni ng aY 50 torped et·. och do b föi· 
påbörjande a y ny besliillning ay samn1a antal lot·pecle t' 
nncle1' å t· 19 2J . Då det synes böra öYcrWmnas iill 192 1 
åes J'iksclag all med hänsyn till då förel igga nd e J'öt•hål
lanclen bedöma. hLLI'UYida och i så l'all i Yilke n omfattning 
ylledigare medel höt·a fi!t• if t·t;g<warande iindamtd under 
nämnda år beredas. I' i:ikua t· jag här endast m e d del belopp. 
som uneler är 1921 orfot·dras för fortsäl tancl e m at'betona 
å 1920 års besttilluing. Detta belopp li:tt'et· bi)t'a bor·älmas 
till skillnaden ruollatt föreni:imncla summa. 635.000 kro
nor, och ko s tnacl sbeloppc l, 375.000 kronor. fij t• nybeställ 
ning av 50 loqJedet·. eller till 260.000 kr·onot·. Häd ill 
bör läggas ytterligare o lL belopp av 52.500 1\eonut· l'öt· an
skaffning a\· ladclniugat· l iJl cle torpeder. som skulle be
sUdlas unclet' år' 1 !)20. DeL a Y mig för åt' 1021 bel'iik
rracle beloppet skulle aJl tstt nppgä till ( 109.1JUI) + 260,000 
+ 52,000) 421.500 kr·otlor; och auser jag mig böra till
styrka, at t detta helopp iiskas på extt<a stal f'i)l' är 1021. ' · 

I enl ighet hLtl'lllCd l'iire slog Eclers Kuugl. Maj :t riks
dagen atl för anskaffning av tOI'peder pi't ex tra stal föt· å t· 
192 L beYilja oU reset'Hll iousanslag av 42 1.500 kronor. 
Seclan t•iksflage n bifall! l el enna framställ ni ng. hat· E el er,.; 
Kungl. Maj :t gCllOlll nuciigt brey den 'l i'\ sistl idne juni 
dels efter ing[lllgon a,· i'n· 1921 ställt till mal'inl'öevalt
ningens föl'fo gande nrssni.imncla belopp, el e l s anbefallt 
mat·införvaltningcn a l L s<"t skynelsamt me el hi:insyn till rå
dande förhållanden sk~e kan fijranstalta om p<"tböt·jancle av 
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anskaffningen aY h~i.r åsyftade torpeder och har mod an
l eclniug här a Y mariuförYali.uingen elen 1 O sis tliclne juli 
hos varvschefen Yicl flol1.ans station i Karlskrona beställt 

50 Lorpecler. 
De för liranskaffning a\· loepecl er· erfo l'd o l'liga me

del som i enlighet mecl departementschefens ovan an
giv1na och aY 19 ,'20 ärs riksdag godkända grunder, böra 
itskas av 1921 [m.; riksdag, i.i.ro si'tlu nda meclel d e l s för 
fortsäl lande och fii.rcligställaucle aY de innevat'aucle i'tr be
,.;li.illda 50 torpederna. Yilka bertil;:nas kuuna l e\·c t' et·as Yicl 
l 922 år:.; utgång. el e l s för påbörjande under· il t· 1921 aY 
It~- beställning lol'peclet· och föt• fortsällande aY at•betena 
{t, el o nu a bes tiillning u n el CI' {ll' 1 ~) 22. el c l s s l ull i gen för 

Il\'boslällning aY torpedee sommuren 1922. 
· Betrti.ffancle cle inneYarande år beställcla 50 torp e -

derna har ,·arYsc h cJ'eu Yicl flottans staliou i f\:at'lskrona 
meclclelat. nit pä grund aY pä sisla tirlen iult•iHTade pri::;
,.;[ogringat· å för clem ed'ot·clel'liga matet·ial lill\'eJ·knings
kosLnaclen lH' torped bceiili:uas uppgå till 21.300 kt·unor 
i stället för föJ'Ul aJ1p:iYua 1 D.OUU kronor . Föt· fortsi.i.t
tnnde och aY:slutancle UY arbelct1a å htir ntimnda lnt'pecler 
-; kulle sålunda tmdor nt•e tl Hl21 och Hl·22 el'forclt·as ( 50 
x 21,300 = L005.1lt)() - 3/5.001l) (j~)Cl.IH)U ]\l'OllUl'. Hll'
ll\' 1920 åt·:.; rik~sclag. s<hum a Y det l'iiregåcncle f t·amgår, 
ptt extra stat fiit• tu· UJ·2J nnYisat 2GO.OOO 1\i'OIIOI'. Ytter
ligare 430.000 kl'onur ilt'o dii r fi tr beböYliga fijt• dessa lor 
p cdct's färdigsti1llatHlc, Ylll'ilY , fi)r all arhclen< ;tda kun
I HL plamniissigl och ekonomiskt betlt•iyas. 1Hl, i lilt1 kt·onut· 
r r·furclras fijr tll' J ~):21 o ch {tlel',.;[tJclen ellot• 2~lll.llilll kroum· 

fitl' tti' 19:?2. 
I fr;\ga om hchoYcl HY ny JJcstidluittg a\· to;•pcd e r åt' 

lU:21 Hu· ma1·infiit'Yallniugc n dels jiiml ikl ui'l<lign hl'eYCt 
tlc n 11 seplembcJ' 1~n L till Ol',.;iittancle aJJmtlla '?./ ;.;l. mt
tle r l\l' 1D19 förl1wade [c!l'pcrler. Yilkas cr·sidtaJHl e med nu 
;.t.i iJlatlClC ]ll'lSCl' lJc[ingat• Cll hJstnad aY (i():? , lflil kl'UllOl', 
di'];.; hiinYisa till i ,.;ii !'skild hi Inga till mariufi,J'Yallningem 

l'idskrift i Sjöväsen det. 4L 
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underdåniga hemliga skeivel se clenua dag lämnad utred
ning angående behov och tillgång av torpeder den 1 juli 
1920. Ehuru genom .iakttagande av de av särskilt till 
kallade sakkunniga den 13 april 1920 fö1'eslagna åtgär
derna till föeebyggancle i möjligaste mån av torpedförlus
l er antalet under' första halvåret 1920 föl'loracle torpeder 
kunnat nedbringas till 2, framgår dock av nämnda hem
liga bilaga, att brislen i det erforcle l'li ga behovet av tor 
peder alltjämt i.ir utomordentligt stor och att de av stats 
rådet och chefen för sjöförsvar·sdepademente t i del föee 
gående td ergivna skälen för fortsatt tillverkning av tor
peder i avvaktan på försvarskommissionens blivande för
slag äga full giltighet. Fö1· tillgodoseende av här omför
mält behov äe cliirför m· krigsberedskapssynpunkt nöd 
vändigt, att tillvel'lmingen av torpeder vid verkstaelen i 
Karlskrona bedeives i minst samma omfattning som inne
varande år och att sålunda 50 torpedet· bestiillas hösten 
år 1921. 

Då marinförvallningen dessutom med instärnman
cle i de skäL som i statsverkspropositionen till 1920 
ttrs riksdag av stalsrådet och chefen för sjöförsvarsdepar 
tementet angivits, håller före, att mecl hänsyn till nöcl
viincligheten bibehålla de specialutbildade arbetarna intill 
dess för·svarsrevisionens resultat blivit kLint, n[tgon minsk
ning av elen vid 1920 (m;; ingång vid Lor·peclveekstaden i 
Karlskrona anställda ar·betsstyrkan ej hti.ller· böe äga rum 
under åt· 1921, fttr ämbe tsvet·keL iisen UY dentra atlledning 
framhälla nöclvänclighelen ay alL nybestiillning av 50 tor
peder giires senast hiisLen 1921. 

Fiir e n nylillverklling ay 50 lorpedee. anedda att be 
ställas u11cler 1921 och med en ber·äknad kostnad av 
21,000 .kronor pee t01·pecl utan laddning kl·äyes d e l s ett 
belopp av (50 X 2'1,000 ) 1,050,000 kronor, vamv med 
hänsrn till behovet av arbetsmaterial för· en arbetsstyrka 
vid torpedverkstaden i Kadskrona av ungefiir samma stor
lek som elen nuvarande och för arbetenas planmässiga och 

- 595-

ekonomiska bedrivande 300,000 k1·onor edordras för 
vartcle1'a av ä ren 1921 och 1922. el e l s unclee åt· 1922 
ytterligare ett belopp av 52,500 kr onor för anskaffning 
av lacldningae till samma torpeder. 

Yad slutli gen angår de för beslt1llning av totpecler· 
somma ren 1922 erfotderliga merlien synes d et marinför
Yaltningen , i anslutningen till statsJ·åcle ls och chefens föe 
sjöförsvarsdepartement et ovan återgivna uttalande i stats
verksproposilionen till 1920 års riksdag, böra övedämnas 
ttt 1922 års riksdag alt härom bestämma. 

För nyanskaffning av tor·peder ansee marinfiit·valt
ningen sålund a i överensstämmelse med vad ovan anförts, 
alt del för är 1021 , utöver av rikselagen förut beviljade 
260,000 kr .. ytterligare erfordras ( 1-iO,OOO + 300,000) 
.ao,onn kron or att anvisas på tilläggsstat för år 1921, 
:;amt aLt det fi'Jr år 1922 erforderliga anslaget för samma 
iindamål bör utgöea (290.000 + 52.500) 642.500 kro
nor eller tillsammans för båda åren 1,082,500 kronor. 

På grund av nödvändigheten aLL fylla förefintliga 
:;tora brister i behovet av torpeder ävensom för att lill
godose behO\·et av m·betsrnater·iel för elen Yicl torpedverk
siaelen i Karlskrona för ett rationellt och ekonomisl\L be
drivande av arbetena anställda minimiarbelsstyrkan, får 
marinfiirYallningerl. som i siirskild skrivelse rlenna dag 
gjorl framstiilluing om beYiljarHle pil Lilläggsslai fiir· år 
1021 a\· ett re;-;ervaLionsanslag ay 4!~0.000 kronoe, i un
tl e rclönigheL llemslLilla 

det tii.ckte::; l~ders Kungl. Maj :L för·eslå 
r·iksclageu att fiit' ersältande aY födoracle och 
bristancle torpeder föl' nollans far·lyg bevilja å 
exLr·a stat !'ör år 1022 elt reservationsanslag av 
6.:\,2,500 keunor. 

Framställandet av en ny torpedtyp. 

På cle skäl som under ovanstäende rubrik äterfinnas 
' i m aeinförYallningens hemliga underdåniga skriYelse elen-



- 596 ~ 

na dag, får marinförvalLningen, som i särskild skrivelse 
denna dag gjort framställning om beviljande på tilläggs
stat för år 1921 av ett reservationsanslag av 75,000 kro
nor, hemshilla 

deL täckles Eders Kungl. Maj :L föreslå 
rikselagen att för framställning av en ny torped
typ bevilja ett reservationsanslag av 175,000 
kronor och därav å extra stat för år 19.2 2 am·isa 
hälften mecl 87.500 kronor. 

Anskaffning av flygmateriel. 

På de sJciil, som under 0\·anståencle rubrik å terfin
nas i marinförvaltningeus hornliga underdåniga skrivelse 
denna dag, hemsLi.iJler marinfön-altningen, som j sä eskild 
skrivelse denna dag gjorl framställning om beviljande på 
tilläggsstat för år 192l av ett roseryutionsallSlag aY 
252,000 kronor, 

det läckles Eclers Kungl. Maj :t fiireslå 
rikselagen att för mateeiel m. m. för maeiuens 
flygväsende bevilja eH reservationsanslag av 
1,268,000 keonor och därav i't exlra stat fiir år 
1922 anvisa ett belopp av 665,000 kronor. 

Försök med lysprojektiler m. m. och en första 
anskaffning därav. 

Pi't skäl, som Ullder ovm1stående rubrik äterfinnas 
i marinförvallningens hemliga underdåniga skrivelse 
donna dag homsLällor ämbetsverket, 

clot Läcktes Eders Kungl. ~1aj :t föreslå 
rikselagen att till skjulföesök med lysprojektilet' 
och en försla anskaffning därav bevilja ett re
servationsanslag av 62,000 kronor och därav 
å extra staL för år 1922 anvisa hälften, 31,000 
kronor. 
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Anskaffning av apparater för dimbildning. 

På skäl. som uneler ovanstående rubrik återfinnas 
1 marinförvalLningens h emliga und erdåniga skrivel se 
denna dag, h emställer iimbetsverkeL, 

clet täcktes li; cl ers I{ungl. Maj :t föreslå 
rikselagen att till anskaffning av dimbildnings 
apparater för flottan och l.::uslartilleri e t bevilj a 
e tt reservationsanslag av 8-i,OOO kronor samt 
clärav anvisa il ex lea stat för ttr l 022 1.~:2,000 

kronor. 

Försök med gasmasker och syrgasapparater och en 
första anskaffning därav. 

På skäl , som uneler ovanstående rubrik återfinnas 
marinförvaltning_ens h emliga unclereläniga skrivelse 

clenna dag, hemställer ämbetsverket, 
det täcktes Eders KungL Maj: t föreslå 

rikselagen att till försök mecl gasmasker och syr
apparater och en första anskaffning därav be
vilja eLt reservationsanslag å extra s tat fije år 
1922 av 4 6,000 l~ronor. 

Tilläggsstat år 1921. 

Kolupplagsplats för Stockholms station. 

:Yiecl underdånig skrivelse den 23 oktober 1919 har 
marinfö rvaltningen överlämnat av chefen fö1· byggnads
depar tem entet i Stockholm uppgjort kostnadsförslag för 
anläggande av en koldepå i gamla Djurgår(lsstaclen. En
ligt detsamma berälmacles Jwstnaderna uppgå till 
1.030.000 kronor. Beträffande detta fi)J's1ag ansåg ma-
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rinförTaltningen, att lransportbauOI'na bonle utvidgas pt1 

clet att de skulle medföra störTe säl~erhet föl' elen pei'SO
nal, som hade att Yerkställa iukörningen aY kolen i skju
len vid lossning av fartyg . Denna utvidgning skulle draga 
en kostnad av 33,600 kronor·. Den sammanlagda kost
naden för anläggande aY eu kolgård i gamla Djurgårds
staelen skulle alltså belöpa sig till kronor 1.030,000 + 
33,600 = 1,063,600 kroum, vilken summa boi'cie av 
rundas till 1,100,000 kronor. MarinfiirYaltningen hem
ställde, att detta belopp målte ay EdeJ'S l(ungl. Maj :t 
äskas å tilläggsstat för år 1920. 

D en n a hemställ <:w har emellel'ticl ej f ii r· tu tie t l nitgan 
proposition till riksdagen. 

Däremot har statsrådet och chefen för sjöförsvar·s
departernentet med anledning av marinförvaltaingens 
ovanberönla underdåniga feamställning genom ämbets
skrivelse elen 11 november 1919 anmodat ämbelsYerket 
att verkställa undersöknipg hur·uyida icke å flottans Yarv 
i stockhalm kunde i galeeskjul eller .eljest utau siirskilcl 
kostnad beredas ytlel'ligaee upplagsplats för kol, äYensum - ' därest tilleäckligL utrymme fö1· ändamålet icke kuude på 
sådant sätt anskaffas. inleda unclerhawlliug och tr'iUfa 
preliminäd avtal rÖI'ancle fortsatt förhyrande av egendo
men Gustafshög och. orn eYetuellt så skulle anses behöv
ligt, jänwäl av Lomlett u :t· 42 Yicl Yädahamneu. 

'l'ill svae härå har marinföi·valtningen i skri,·else elen 
2 januari 1920 meclclelal, att fol'lsatt fiii'hyranrle ay egen·· 
domen Gustafshög eller tomlen n:e 42 Yicl Yädahanmen 
icJ,e kunuat medgivas samt att, euligt vad av etl av Yarvs
chefen vid flottans slalion i Slackholm till ämbetsYerket 
avgivet yttrande framginge. någon Jwlupplagsplats icke 
kunde utan särskild kostnad auordnas å flottans YarY här
städes. 

Sedennera har stalsrådet och chefeu fijr sjöfÖI's\·ars
departemeutet genom ämbetsskr·i,·else den 23 februari 
1920, uneler fran1hållamle att f'rägan om bet·eclancle aY er-
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forclel'lig kolupplagsplatser i an·aktan på slutförandel a,· 
försvarsrevisionens arbeten syntes bÖI'a allenast proviso
riskt lösas, anmodat marinförvaltningeu att så skyndsamt 
som möjligt verkställa utredning och inkomma med föJ'
slag till de anordningar som i sådant syfte kunde finnas 
behövliga, dänid i främsta J'ummet borde undersökas, 
huruvida icke å Beckholmen kunde beredas elylika upp
lagsplatser. , 

Med auledning härav avlät marinfönaltningen en 
skrivelse till statsrådet och chefen för sjöf'ÖJ'svaescleparte
mentet elen 1 O mars 1920, Yarvid öYerlämnades från 
varvschefen vid flottans station i Stockholm infordrat ytt
rande jämte av chefen för byggnadsdepartementet avgi
vet yttrande och kostnadsförslag angående provisoriskt 
anordnande av kolupplagsplats i Djmgårclsstaden. vilket 
förslag slutade på ett belopp aY 143.000 kronor, kajau
orclningm' ej inräknade. 

Härvid anförde marinförvaltningen, bland annat föl-

jande: 
I sin berörda sl,rivelse avstFkle varYschefen ifråga-

satt beredande av Jwlupplagsplatser å Beckholmen dels 
med hänsyn till de obetydliga kvantiteter. sammanlagt c :a 
5,000 ton, som därstädes kunde uppläggas, dels på grund 
av de relativt stora kostnaderna fii1· anordningarna, upp
gående till 22,000 kJ'OllOI' , deJs på i övrigt av chefen för 
byggnadsdepartementet i ovannämnda yttrande anförda 
skäl särskilt elen korta tid av högsL 2 år, som upplaget 

' skulle kunna am·ändas för ifrågavarande ändamål. 
Vad beträffade clet sistnämnda aY chefen för bygg

nadsdepartementet uppgjorda föi'slaget till provisoriska 
kolupplagsplatser i Djurgårdsstaelen innebuee detta, såsom 
av varvschefen framhölles, iståndsättning a,· nu befintliga 
byggnader på platsen i samma omfattning som enligt det 
förslag till kolupplagsplats å samma område, som bifogats 
marinföevaltningens ovannämnda underdåniga skrivelse 
den .23 oktober 1919. Däremot medtoge det föreliggande 



- 600-

fö1'slaget ej vare sig kajauordningal' för erhällancle av 
tillräckligt vattendjup för lossande och l\olande större 
fartyg eller sammanbyggnad och tillbyggnad av nya skjul 
och ej heller transporlano1'dn ingar i samma ornfattning., 
som föreslagits i ovanberörda unclenliiniga sluivelse elen 
23 oldoher 1919. 

Ya d an ginge ed' u J' el erliga anoi·cluingae för rnöj ligg ö
randc a.v lossning och koluing av s!iitTe fal'lyg vid upp
lagsplatsen beri.iknade varvschefen vid f'lolLaus station i 
Stockholm att provisoriska elylika - om kostnaderna för 
iståndsättningsarbeteila n edbringades till dc minsta mö j
liga - skulle kunna inrymmas inom en kostnadssumma 
för hela anläggningen av c :a 200,000 kronor. 

På gruncl av de ulav vm'vschefen vid flollan:o slation 
i Stockholm anförda ski.\len ansåge marinförvallningen, 
att provisoriska kolupplagsplatser å Beckholmen ej borde 
ifrågasättas. 

Yicl sådant förhållande syntes det ämbetsverket ej 
slå annan utväg öppen än alt i avvaktan pt't att frågan 
kunde definitivt lösas .i samband med slutförandeL av för
svarsrevisionens ar be te u. en provisorisk ko lupplagsplats 
borde an ordnas i gamla Djueg<''tnlsstaclen. 

Emellertid Junne ma1'.infönaltningen sig ej kunna 
stanna vid de av varvschefen vicl flottans stalion i Stock
holm föres lagna åtgäederna härför utan ansåge deL ofrån
komligt, alt åtminstone södra delen. c:a 138 m., av elen 
kajanläggning, som i fönilaget av elen 23 oJ;;·Lober 1919 
upptagits, komme till utförande. 

Kostnaderna enligl sistnämnda förslag fiir kajer 
jämte därmed sammanhängande jordarbeten uppginge t ill 
669 ,050 kronor. J-IäraY beräknades för den västra delen, 
mecl vars utförande torde kunna anstå. 180,000 krono r , 
vadan sålunda till clet av chefen för byggnaclscleparlemen .. 
tet upptagna beloppet, 143,000 kronor, för byggnadernas 
.iståndsättande borde läggas 489,050 kronor för erforder
lig kajanläggning. 
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Yarvschel'en vid flottaus station i Stocldwlm ansåge 
, ·i:-;serligen att provisoriska anordningar, beslående av an
tingen flottar eller cluc cl'alber, fören ade sinsemellan och 
m ecl elen nuvarande kaj en genom träbroar , föl' lossning· 
f'l'i'tll och intagning av kol å större fartyg bol'dc kunna 
tts taclkommas fiir avsevttd li\ gTe kostnad. l~melledicl ha
dc för dessa beeLikninga1' på angivila skäl ej kunnal h'iggas 
li!l geuncl någon sorn }Jelst utredning, Yad'öe dem beriik
nai.le kostnaden synles synnedigen problematisk. Marin
fiirYaltningen vot·e cläJ'jämle ÖYerlygacl om all med de 
fiiJ'eslagna anordningarna för kolning m. m . synnedigeE 
,.;loea olägenheter skulle uppslå och meclföJ'a stt avsevärt 
i',J,acle kostnader för int agning och ullämuing as J-::ol från 
upplaget. att dessa auorclningar , ehul'll aY lttg anskafl'
Jtiugskostnacl, skulle lwmma att visa sig w· ekonorn isk. syn
Jmnkt synnerligen olillfeedsslällancle. 

DäresL för anordnande av elen ihägasallu upplags
platsen clels de av chel'eu för byggnadsdepademcnlet i 
"Cnast avgivna kostnadsberälming upplagna at'betena. 
de ls elen av maJ'infön·all nin gen ov~:w föreslagna kajan
lilggningen :okulle komm.a till utförande, sl;;uLle koslnacler
''a komma att uppgå till ( 143,000 + 480,050 ) 632 ,050 
k ronor, vilket belopp på geunrl av oYisslteLe n pö arbets
utaJ'knaclen borde avrundas uppåt Lill 650,000 kronor. 

På grund av vad :o:å luncla anförts och under eJ'inrau 
a ll, säsom mat'iuförYall n ingen i sin und er el ån i g a skrivelse 
de n 23 oktober 1919 påY.isat, clet Yore OLHlclgängligen 
ni.•dvänd igt, alt frägan om beredande av ny kolupplags
plats omeclelbarl finge s in lö sning. anhöll mar.införvalL
Itillgcn, del statsrådet och ch efen för sjöförs,~aesdepart e
lll enlet Yille utverka nådig fram ställning till riksdagen 
a lt i't exlra stat för år 1921 bevilja ett reser·yal.ionsanslag 
it 650,000 kronor och därav anvisa å tilläggsstat för år 
l ~J:20 omkring eu fjäreleeleJ med 220,000 kronor . 

Denna sl<rivelse har ej, såvitt mar.inf'ÖJ'vallningen har 
,.;ig bekant, föranlett någon ålgärcl från s!a!sdtclet och 
chefen för sjöförsvarsclepartementet. 
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Silualioneu är föt· närYal'allcle elen, att koutr'aktet om 

förhyrande av Gustaf·shög utgår deu t oktober t 92t 

och kontraktet om förhyt'ande av tomt n :r' 42 ~vid Y ärta

hamnen den t oktober· innevar'amle å r· . Intet ay dessa 

kontrakt har· kunnat förlängas. Dii.r·emot har· aktiebola

get Kol & Koks, föe att unch-ika at t bliva ornedelbad upp 

sagt från den tomt i gamla Djmgåeclsstaden, som bolaget 

för närvarande föt'hyt· ay flottan, och varest elen o,·an 

omnämnda provisot'iska kolupplagsplatsen aysetts att an

ordnas, eebjucli t marinför·valtningen att från och med elen 

1 instuncl'ancle oktober· unclet· ett år få föehyra tomten n:e 

41 vid Väl'tahamnen. Genom nådigt beslut elen 30 sis t

lidna juni hae l~cler·s Kungl. Maj :t bifallit en ay itmbets 

veeket gjord uncleeclånig feamsWlluing att fä förh~Ta sist 

nämnda lom t l i Il den L oktober· 'L 921. Del är· emell edid 

synn erligen ovisst och helt och hållet beroende på bola

gets möjlighet att imporlem kol , om tomleu n:r· 4t kau 

fil. förhyeas eftet· elen 1 oktober 192'1. 

\'icl sistnämnda tidpunkt kan flottan alltså beeäknas 

stå sä gott som utan kolupplagsl)lats fhr· stenkol i Stock

holm, om man undantaget' galerskjulen å Yan·et och s kju

len å Kastellholmeu. Yilka tiHsammans r·rmma endast c:a 

7.500 ton. 

Det ät• således aY synnel'ligeu slut· vild att sä skynel

samt som n1öjligt ordna rr·ågan um kolupplagsplats för· 

Stockholms station. Annan uh·äg s~·nes ej heller 1m stå 

öppen än att, i avnktatt pä atl fr·~tgan kan definiliYt lösas 

i samband med slutfö r· anclet av l'ijt•syaesee;-isiorJeus arbe

ten. anord na en JH'ovisor·isJ, kolupplagsplats i gamla Djur

gårdsstaelen i enlighet med det föes lag . som ay iimbets 

Yei·keL avgays till s latsdulet och chefen fiit• sjöffi r·svaes 

clepartementet den 10 maes inneYarande å r' . 

Enligt uneler hane! lämnad uppl~·sning från chefen 

föe byggnadsclepal'tementet kunna de i hans senast aY 

givna kostnaclsföt'slag upptagna kostuaclet'na Nit• byo·o·na
.ao 

demas iståndsätlande, belöpande sig till t43,000 kTonor, 

... 
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fodfat'ancle anses lillföl'lilliga. Dock amer ni.lrnncla chef. 

at L tonelenson pi't ar be tsmal'knad en itl' i s tigande. 

Yacl åter betriHfar knstnaclema för· kajanlägguingar

na enligt för·s lag, som bifogades nwr'inför·Yaltuingens un

det·clåniga skriYelse elen 2.3 oktober '1919. ·auser chefe 11 

för· byggnaclsclepal'lementet, att dessa böra ökas m~ed 

'l 5 o/o . 
Dessa kostnadel' itt'O i mar·iuföt·Yaltningens förslag till 

pt'OYisol'isk upplagsplats upptagna till 489,050 kr~noe. 

15 o/o å cleuna summa utgöl' 73,357: 50 keonor. l\..ost-

11ad e l'tta fhr anläggande aY en pr·oyisor·isk kolupplagsplats 

i ga mla Djurgi'trdsstaclen skulle alllså belöpa sig till 

( 143,000 + 489,000 + 73,357: 511 =) 705,407: 50 

kt·ono r·. ,·ilke n :::;umma tm·de ])(,r·a auundas till 710,000 

kro not•. 
Med ytterligar·e betonande aY nödYänclighelen atl 

skyndsammast möjligt ordna kol slatiousfrågau synes del 

m~l'infö rYaltningen nödYätl'digt, att ifrågaYarancle medel 

be r·edas redan å tilläggsstat för år 1921. 

lVIed anledning aY vad mar'införvaltningen sålunda 

artfö rt Hu· ämbetsver·ket i underdånighel hemsl.i.i.lla, 

det läcktes Eders Kungl. Maj :t till an

ordnande a;- pt'ovisorisk kolupplagsplats i gamla 

Djurgårdsstaelen å tilläggsstat föe åt' 192 1 äska 

etl resen-ation sanslag aY 7111.000 ]"·onor. 

Förstärkning av reservationsanslaget till flottans krigs

beredskap och övningar. 

l anslutning till Yaclmarinfön·allni11gen <:utfört uucler· 

nrbriken " flottans krigsberedskap och övningar,· · i si11 

unclet·di'tniga sk r·iyelse denna dag, angåeude förslag till be

t·iiknancle ay utgifterna under riksstatens fjärde huYucl

tilel fijr [tr 'L 922 , III SjöförsYaret, och uneler enahanda 

för·ulsättning. som i samma puJJkt angi,·its, bhr· till för-
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stärkning av ordinarie reseevationsanslaget till flottans 
krigsberedskap och övningar pil tilläggsstat för åe 1921 
äskas ett förslagsanslag, högst 2,968,000 kronor. 

Mot luftangrepp skyddade ammunitionsförrådshus 

Karlskrona. 

På cle sköJ. som under ovanstående rubrik ätm·fin
nas i marinförvaltningens hemliga underdåniga skrivelse 
denna dag och under hänvisning till marinförYaltningens 
underdåniga skrivelse el enna dag angående reglering av 
utgifterna uneler riksstatens fjärde huvudtitel, III Sjöför
svaret, för år 1922 får marinförvaltningeu hemställa, 

det täckles Eders Kungl. Yiaj :t föreslå 
rikselagen att för påbörjande av mot luftanfall 
skyddade ammunitionsförråd inom Karlskrona 
fästning på tilläggsstat för år 1921 bevilja ett 
reservationsanslag av 85,000 J;Tonor. 

Anskaffning av torpedmateriel. 

I anslutning till vad marinförvaltniugen anfört uneler 
denna rubrik i sin underdåniga sk1·ivelse denna clag an
gående regleringen av utgifterna uuder riksstatens fjärde 
huvudtitel , III Sjöförsvaret. l"ör år 1922 hemställer ma
rinförvaltn ingen, 

. det hicktes Eelees Kungl. .Yl. aj: t föreslå 
rikselagen att föe ersättande av förlorade och 
bristande torpeder för flottans fartyg på till
läggsstat för åe '1921 bevilja ett reservations
anslag av 440,000 krouor. 

Framställandet av en ny torpedtyp. 

I anslutning till vad marinförvaltningen anfört under 
denna rubrik i sin underdåniga skrivelse denna dag an-
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gående regleringeu av utgifteena uneler riksstatens fjärde· 
huvucllitel, III SjöförsYaret, för år 1922, hemställee ma
rinfön-altningeu, 

det täcktes Eclees Kungl. Maj :t föreslå 
rikselagen att för f1·amslällning av en ny torped
typ å tilläggsstat föe åt· 1921 bevilja elt resee
vationsanslag ay 75,000 kronor. 

Anskaffning av flygmateriel. 

På skäl, som uneler rwanstående rubrik återfinnas 
i marinföryaltningens hemliga underdåniga skriYelse den
na dag och nnder hänvisning till sin underdåniga skrivelse 
rlenna dag angående regleringen av uLgiftema under riks
slatens fjärde huvudtitel, III Sjöförsvaret. för åe 1922, 
hems töJler marinförval tningen. 

det täcktes Eders l\.uJtgl. Maj :t föreslå 
rikselagen att för materiel m. m. för marinens 
flygväsende pä tilläggsstat för år 1921 beYilja 
ett resery,alionsanslag ay 252.000 kronor. 
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Sjökriget och högsta ledningen till sjöss. 

Efter världskrigets slut hava i elen uLlänclska pres
sen pågått livliga diskussioner, om huru frågan om högsta 
krigsledningen ordnades och borde hava ordnats. 'l'ill 
lands ordnades frågan fortare än till sjöss genom a tt 
skickliga och b e,Lro rlda män såsmn Kitchener, J offre och 
v. Hindenburg tvingades fram och bekläddes med stor 
myndighel- v. Hindenburg dock ej förrän kriget pågått 
i två i:'tr. Vad beträffar sjökl'igsledningen, så lös te nog 
engelsmännen fr ågan Licligare än tyskarna, enär J ellicoe 
allt från krigets börj<ttl hade en av amiralitetet mera obe
roende ställning än h ögste befälhavaren över de tyska 
sjöstridskrafterna. Först med amiral Scheers utnämning 
märker man en förändring, men långt dessförinnan ar
betades i 'l': c; klancl på, att en fu llt självständig bef:al
h av·ar e skulle utses. En förkämpe för dessa ideer var 
:-;Loramiral v. Tirpitz. som redan i krigets början försökte 
förmå kejsaren att utnLi.rn na en elylik befälhavare och även 
erb jöd sig att själv övertaga posten. Han motarbetades 
(loc k av kabinettschofcll amiral v. Muller. som ansåg att 
Y. 'l' irpitz var för gammal , och att han allt för länge varit 
borta från elen aktiva tjänsten. Denna åsikt har seder
meJ'a han, s;\Yäl som [~-:-;ka fo lket, fått i'wgra, ty mn v. 
'L'irpitz beklätts med självständigt befäl över tyslm ma
l'inen, hade säkerligen sj ö kr iget och måhända hela kri
gets utgäng fått ett annat utseende. 

. 
l 

l 
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Här nedan följer i översättning ett uttalande i saken 
av Yossische Zeitungs sjömi litä1'a m edarbetare viceamil'al 
Hollweg. 

u tlämnanclet av tyska flottan va1· det tydligaste be-
viset på vårt nederlag i världskriget , och har denna flot
tan:·\ :-; kymf vid Scapa Flo w åter feam l~all at diskussionen 
om ''Sjö'kriget och högsta ledningen till sjöss· ' . Detta så 
mycket mer som det engelska amiralitetets ·arbete över 
sjökriget liksom fö r sta delen av tyska amiralstabens verk 
nyligen utkommit. · 

Den år 1898 bildade nyorganisationen av marinen 
aYska!facle elen gamla överstyrelsen och skapade sju k ej 
sa1·en dir okt unel erställda befälhavare , bl. a . chefen för 
amiJ·al staben , vi lk en i krig s l ~tllle tjä11 stghra so u1 t'åclgiva
re td kejsaren i hans egenskap av llhgste kt·igshene. Så 
nppsll!d den sjökrigslecln ing, som icke i egenLl ig mening 
hnde befäls1'ätt, men vars inflytande på elen självständige 
hiigsle befälhavarens operationer dock var stort. 

Kanske var det e tt fel att sedan 1911, då Englands 
hällning blev märkbart hotand e, vi icke försökte få en 
hiitlre lösning på högste befälhavareproblemet i krig. Av 
lord Fishe r s memoirer ha vi sett hur man i J~ngland även 
beiJ'ii!Tande personvalet förberett sig pil saken. 

Seclan amiralstaben bildades, har elensamma icke 
fi,rmält tillkämpa sig (len plats gent emot lantförsvaret, 
Slllll de11 Yäxancle flott ans s lorlek bilLigtvis fordrade . Dess 
cltei'cr haya allt för ofta växlat. Staben Yal' personligen 
he,·ucJJcie nv " MarinekabinetL" samt ekonomiskt och or
gunisaloJ·iskt av " H.eichsmat·ineamt". Olika chefer för 
mni1·ablahen· hava energiskt, men förgäves al'betat på 
sliiJ'J'e iuflytancle. En order av 1904 förpliktigade mni
J'abtabschefen till ett tidsenligt uLbyggancle av sitL äm
bete. Kejsaren biföll 1907 amiral Biichsels b etydelse
full a förslag, varigeilom ett första steg togs i rätt rikt
nutg. Delta förslag avsåg i främsta rummet att giva 
amiJ·ahlabschefen stö r l'e inflytande vid valet av högste 
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befiilhaYare och underbefiilhaYal'e. Generablaheus el' 

Iarenhete1· fingo härvid tjäna som föl'ehild. Man utgick 

clär från elen rikliga lanken, att framgången Yar bero

ende av ett nogg1·anl personval. Kabinettschefe1; :1tta: 

lade sig eftet'åL emol clella. Enligl hans ii.s1kl. saval da 

som sedermera, sk.ulle amiealstaben yara ett ren~- - Yeten

skapligl iimhetsYerk. 1\.ahineltso l'clel'il aY 19~4 iorsYan_u 

1··rm ecl i c~ 1·upel. Alla Yiktiga kommendenngat· bl~\o 
( a ' . .. l llll o· 
ocksil. di.irefte 1· kompt·omiss er uch en sammanJal~ "I o 

av de ,_ju cli 1·ekl unclerstälkla befälhayarues forclrmga1·. 

u ppfosLt'a11del och uh·alet av högt'e befälha:·ar·e kom 

clärvicl till J,oda. oaldal del föeefanns ett synnerligen gott 

urval av pet'sone t·. 

S]ökrioförino· och landkrigföring ~tro td't helt ll e -
, o o l l .. ch 

Lcroo·euu saker: ten·ängen. jänlYägar, anc svagar o 

fäslt~illgar binda arm6opeeaLio11erna till bestämda prlll

cijJiella förutsätt ni ngat'. Hi.irw· framgår ort~st ~nmclln-
et för cle opcnatiYa målen. En flotlanlelnmg ar 1:1e1·a 

~beroende a~ plals, lid och mål saml kall ri)ra s1g pa clet 

ingen lillhi\t•iga i"t'ia lHtvel, uäslan_ lmr son: l_lclsl. _ Ak

· l.iom;raclien begränsar å andra s1clan ulhalllgheten ttll 

sjöss och lviugat· flullan - i motsa~s lill armen, - . al: 

då och clå ä Lenända till baserna. b lotlans o pet alwnct 

röna :met·a inflytande av mateJ'ielöYersyn samL vacl~r och 

Yincl än ann6ns. För ledningen ay flottan. som alll1;l be: 

finner sig i främsta linjeu, aldrig i bakre. upr:slar pa 

o-rund a\' dessa föthl'tllanclen fordran på slijrre fnhct och 
b t" på möjlighet aLt Laga iniLia 1v. 

Genom 'J'irpi Lz' " YI:innen" är del känt, hurusom den 

försle högsle befillhayarell nuclet' lu·iget vm· myckeL bun

den av de direkliY han erhöll. Yiåhända var det _elen 16 

dec. Hl14 det enda tillfället uneler kriget alL tv1~1ga _en 

till a11 Lal un(lerlägsen engelsk flotta lill strid utan[r~r h.a 

nalen men tillfället gicli:. förlorat pi't gruucl aY amtral Y. 

lt~ge1~ohls hänsyn till d e el i re kli Y, han erhålli l. 
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Amiral Sims har efter kriget för amerikanska se

ualen angivit sjöministern Dtaniels för att ha begått elva 

fel. bl. a. följancl13. "En regering försöker vanli&en att 

i ngt'ipa i befogenheten föt' en högste befälhavare till sjöss 

elle t· lands, och bli1' eLL sådant ingeipande olycldi·gt, som 

amiral M'ahan visat i. 'S jömaktens inflybancle på histo

t·i en·. Sjöförsvarsdepadementet har icke kmmaL motstå 

delta försök och övertrticlelsen av denna grundsats var 

del sYhl'asle felet. so m hat· b egåtts i sjökt· iget··. 

Amirallord Fisher vill i sina memoirer lösa det svåra 

pt'()bleme t· ang·åencle högste befälhavarens relativa oav

biingighet på ett drastiskt sätt. Han fordmr olydnad mot 

besYi.irliga order som en befälhavares viktigaste ,egenskap 

CJ ch prisar N.elson, cliirför att ban i rätta ögonblicket och 

med ft·amgång ej följde (mde t'ua. 

OhesLridligt tord e vara atl otillåtligt staJ•.J.;a politiska 

it1flytanden inverkade på vå t· sjökrigslecluiug. Därtill 

kom aLL högkvadeeet och samtliga armeer blott hade 

t· i ttgn fiirsUl.else f i\ r sjöfiit'SYarsfl'i.\.got·. Poliliken och ar

mc'- !l begripa icke. all en sjömakl som Euglancl enelast kan 

hckiim pas av en sjömakt I de lta falle t saknade Yi Yet·k

ligcn ··sjiiinstinkl''. som engelsmännenmycket rikligt för

morlack. Getleralstabschefen i.igde ej rle stor'a statsman

Ha egenskape e, som rl't· eitschl\e forclrae av vaeje fiillhee.t·e 
i slut· sl il. 

:\1an kan väl ha olika åsikter, om humvida högsjö

flottan genasL och till fullo skull e ha insatts vicl krigs-

11lhrotlel. Fiirvåningen öYer att elen blev så uYerksam 

lltlllet· de fi)rsla krigsm[waclerna, och ej gjorde någ1ot 

etJ Ct'giskt fö1·sök att hindra de engelska tmpptranspot·

lct·nta lill Ft'ankt·ike, går igenom hela engelska amirali

lc le!,; Yeek. Del kommer dock clän·icl icke an på elt be

s!iimt datum, utan pä en peincip. Men det Yar elen hög;a 

lloliliken. som fot•clrade aU flottan skulle sparas tillfrecl s 

f,it·hancllingama, och leclningeu av sjöförsYaret lät :foga 

kJg- di.it·i. Därlill kommee att 1915, c!ä styrkeförhållan-

'l'idsknft i Sjöväsende t. 42 
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dena ty;dligen voro till vår favör och trots att de häm
mande banelen lossats, vår sjökrigsledning dock handlat 

allt för försiktigt och i varje fall utan framgång. Den 
dåvarande högste befälhavaren amiral v. Pohl var av elen 
åsi kten; att " för en högste befälhavare stod ingen be
römiffielse att vinna". Men han betonar alltid i sina an

teckningar sin ivriga önskan aLt slåss. satsen- in mag
ni s voluis~.e sat e~, l -- gäller icke J'i\e en bef~illwvat·e i 

krig. Häe gäller blott dådkraft och framgång. 
Politikens katastrofartade inflytande gjord e sig sär

skilt märkbart vid u-båtskriget. Målmedvetenhet och 

konsekvens saknaides, vilket hade svåra följ der ej blott 
för strategien, utan i synnerhet för elen så viktig1a frågan 
angående materiele ns ersättnin g. l bland han1racle ett 

antal arbetare - tyvärr blott •allt för ringa antal - på 

slagskeppen och ibland . eLt otillräckligt anbal på nyligen 
stapelsatta u -båt·ar. Utan tvivel m ås te elen milität~a led
ningen taga hänsyn till politiken. Ogörligt är dock att 
med ett så pass tungrott vapen som flottan laga hänsyn 

till aUa politikens dagsvängningar. 
Det är också betecknande för situationen vid krigets 

början, att det ej fanns någon kontakt mellan general
staben och amiral'Slahen med hänsyn till operationspla
nerna på de tre fronterna. Armen förstod ej, icke ens 

efter Marnoslaget, att den i flottan ägde ett värdefullt 
vapen för sege rns vinnande. Trots general Gröners mot

satta ytteanclen i " Deutsche Revue·' håller jag för mycket 
möjligt att Schlieffen-Moltkeska fälllågsplanen varit bätt

re om elen satt Galais som operationsmål i s tället för P~a

ris. Ingenting hade engelsmännen fruktat mera. För 

flottan skulle i så fall fötn eller senare klaea strategi~:>ka 
mål uppstått. Ett avgörande slag till sjöss hade därvid 
ej varit otänkbart, vilket engelsmännen ej önslmd e, enär~ 

de vow ängsligJa att förlora sin prestige. 
Geneeal v. S LeLLin har i "rl'racli lion" bekt•i'iftat a tt g re

ve SchlieiTen oupphörligt ändrade sin plan och beträf-
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fancle England, så omnämner fr.iherre v. Eckardstein i 
sina memoirer ett samtal med den snillrike gener,alstabs 

chefen, i vilket tlen senare säger: " Om E-eka d~~s tra tankar 

rörande EngJand skulle slå in, så blev jag tvungen att 
ii.ndra hela min fälttågsplan" . Men icke blott armen har 
misstagit .~ig vid Engl1ands värdesättande. .:\ven amiral
staben har aLt anteckna fe lgrepp, som hade svåra följder. 
Den r~ilmade alltid mecl att engelska flottan skulle an
\'tinrla sig av den inl' e blockaden. Amit>al v. Beeringens 

el's~ill ·ancle med amiral Y. Pohl som amirals tabschef var 
n1ed hänsyn härtill synnerlige u olycl·digL. AY lord Jelli
roe Yeta vi, all engelsmännen r edan ett pat' c"tt• fi\re kt·i.get 

cwstt'tll från tanken pä elen inre blokaclen. Den tyska 
t'lolta tt hade blivit för· stark L-bålama ha ;>edan visat 
alt del'as åsi kl var riklig. ::VIt'thäwla hijJlo vi fast vid Lan

ken ptt elen i rw e blockaden. emedan vi hoppades på den . 
l )en hade passat y[u> för defen siven byggda notta. I 

prakl·ik e n blev det så, •att elen tysl;:a flottan vid krigets 
l;iirjan på grund av engelska förhållanden befann .sig i ett 
slags lufttoml rum. Del Yat> utan tYivel etL mycket svårt 
problom föt· ledn ingen all finna elt verksaml m edel mot 

ilen engelska fji.i.rrblookaden, utan att allt för' mycket ;.;älta 
l'lotlan ptt spel. Danskarlles spiirrande aY Bi.i Il en. som vi 
l i llrttdde, fiirsvtirade lilget för uss. 

lleu stolla arme, som dr'og i fidl L\)l Lk hade framför 

flottan e l L Jl<H betydamlo ffirclelar , niimligen ll'aclition och 
erfarenhet f t>ån ticligme krig. Hijgsla a t'mcledttiugen ha

de sm itts ihup umlee kelgen 1864, 18G6 och t~/0. f-lj .ö
higslocl nitt ge n var ett i'öt'sla fiirsök, flottan ltnde hit'l upp 
sig sjiiJv. 

\"åra teori et' hade Yi dt·1agi L u e sj i\ krigshistorien och 
endast ]Jrijyal dem under fredliga Ö\ningar. Falskeligen 

ltarle Yi tl'otl, att cletl engel.sktl flottan skulle nr1pleäda, 
,;ft som elen gjorde uneler Nelsons ledning. Yi hade glömt 
iit! den i föreg(tencle krig hacl e upptrält mycket försiktigt 
och HYYaktande saml ej fi\rsiikt att ''gri.tYa ft'am råttorna 
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ur hålet", som Churchill sl\TäYlad e om. \ ·åe teu på att 
engelska floottan skulle uppteäda i ,-åra fan·atten t'eclo till 
strid kallar engelska amit'alitetets ,-e r·k J'iir· .. :Yiiseeaclin~ 
of history'·. 

På gruml ay del liige i ,-ilket Yål' flott a befatlll sig Yicl 
krigsutbrottet mol en överväldigand e i1Yemuak.t och vid 
en tidpunkt, då till följday u-båtarna all~ ,st r· a teg isl\'a och 
taktiska grund saLser dikat i gungn in g. kuucle enelast ett 
verkligt t'uine leda tyska flottan. Ett :mille. ,;om r'iktigt 
såg och kände alla synpunkter. och som Yissedigen lyss
nade till elen politiska ledningen, men s_om hamllacle full
ständigt själYstäncligt och målmeclYetet. Blott på så sätt 
och genom ett i rätt ticl påbörjat u-bälskTig l;:uncl'e yj 
överbeYisa England om, att cless inträde i k1·iget betydde 
en verkligt alh·arlig t·isk. storamiral Y. Ti1·pilz ställde 
förgäves sina krafte1· till föd'ogancle; amiral :::lcheer kom 
för sent till elen post, där han blev hestLtmmande. 

Alla flottans befiilha\-at·e uneler !;:rigel skulle idag. 
med Scapa Flow och Yersailles som bakgnmd. hancl.lat 
annorlunda i.in som gjuds. På grund ay del allt för sto ra 
politiska inflytandel hat' de t kommil in mycken hah·hel 
i sjökrigsl edningen. f:ltl oföl'l tdligt ä n my l e ,. i e t i flotta u 
1918 Yal'. så hcu' rleL dock kanske cleh·is sin uesak häri. 

1\ur/ Låftnwn. 
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·Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1920. 

.-\r l illel'i och han<hapen. 

I·; Jdstri<lsutbildning enligt erfarcnh ctr r från 
marinens hanr!Yapenskjutsl; ola 

Strale!J i och l a kt i k 

Fren.-lt n a 1·a1 reorganization 

Sj ökrinshislo•·ia m. m. 

:-el a[' et i ="!ortls!ilcn den 31 maj J016 

F'<H·tynshPsl;t•imin!J31', sl;eppshyggct·i och 
farl.Y gsmas l' iner. 

Tl1e modern light cnliser ................... . 

l ' llllernlllenshåtar, lorpcdrr orh minor m. m. 

\ l!-!it r tlct· till förllindranctc aY minors sprJng-

K. T .. sid. 11. 

D . T. f. :3 .. sid. '2:21. 

N. :\L R.. sic!. ;J'oi. 

ni n).!· ~-enom åskslag ................. K. T .. sid. 27. 

TelP!Jrai'i och telefoni. 

Uw r di e B curteiltms der Lcislungsfii!JigkPit 
Yom EmfangsYersWrkcrn . 

t'' IJi• t· di•· Ycrwemlung von ::;pul en an Stellc 
Yo n _\ntcnncn beim Empfang in cl cr clml1t
l1 ls•· n Telegrapll i•' 

Sj ii[arl. 

Bri tish ~11 ip!Jinft. marinr insut·nnce ancl 
Jn•i,.::hh 

Di\"Cl'S(' . 

. \l·,•~ril tlclse a Y fiircclragandcn i kart- och 

knmmunikalionsYäscnclc statistik och 
tt~ knjk . . ' 

.J. ll. T'. ~r . , sjcl. 2. 

J J. d . T. ·r., si el. 3J. 

S. G .. sid. 1587, 1645, 110~, 
1178. JS'J3, 1909. 

K. V. A. H. (T. ), sid. 129. 




