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l. Förklarade ordföranden sanunan lrädet öppmtt 
od1 m eddelade att sedan föregående samman träde leda 
m öterna Spens och Tornberg samt korresponder ande le
danlolen Thornstr öm avlidit och lyste frid över der as 
minne. 

2. Beslöts att med val av föredragande i skepps-
byggeri och maskinväsende skulle anstå till efter novern
hervalet. 

3. Invaldes till korresponderande ledamot av Säll
skapet professor Hans Pettersson. 

4. Beslöts att förfnttaren till artikeln i Tidskrift i 
Sjöväsencle "Pansargranat eller halvpansargr anat, någr a 
synpunkter" kapten K. A. J. Beckman skulle tilldelas Säll
skapets belöningsmedalj i silver jämte 20 kronor. 

5. Beslöt Sällskapet att för Hfl1 icke utgiva särskilda 
tävlingsämnen utan endast inbjuda till inlämnande av 
hivlingsskrifter i fria ämnen inom Sällskapels ordinarie 
vel cn~>kapsgrenar. 

G. Till interimistisk redaktör för Tidskrift i Sjövä
sende under ledamoten stareks sjökommendering valeles 
Iw~rrcsponderande ledamoten Sahlin. 

7. Med anledning av förslag on1 utökning av antalet 
ledamöter uppdrogs åt beredningsutskottet att inkomma 
m ed förslag till Sällskapet, vm·vid även ledamöternas för
delning på olika ld1rer skulle beaktas. 

8. Föredrog ledamoten P. G. Lindgren av ledamoten 
Falkendal inlämnad årsberättelse i vetenskapsgrenen 
sk eprlslJyggeri och maskinvi:isende. 

Tidskrift i Sjöz•!isendet. 34 
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0. Cppdrogs åt sekreteraren a tt Lill ledamoten Fal, 
kcndal framföra Sällskapets tack för den intressanta ins
berättelscn. 

Ordinarie sammanträde den 7 november 1951. 
l. Invaldes till hedersledamot av Sällskapet >;ta ls

sekreterare G. A. \Yidell. 

2. Invnldes till arbe tande ledamöter: kommcndiir
kaplen N. H. M. Bong, överstelöjtnant H. Lange, m arin 
direktör B. A. \V. Ullman och kommendörkapten S. (!. 
H. Norlander. 

3. Yaleles till föredragande och suppleant för l ~l.-i:} 
i vetenskapsgrenen sjökr igskonst och sjökrigshistoria le
damoten Lindem.alm resp ledamo ten Rudling. 

·L Valdes till föredragande och suppleant i vc kn
d;:apsgrencn skeppsbyggeri och maskinväsende led mno
icn Ullma n resp ledamoten Kemmer. 

Ami r alitetskollegiet
Kungl. Marinförvaltningen, 
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ett centralt ämbetsverks utveckling sett mot bakgrunden 
av rjksslyrelsens organil'a ti o n. Tiden ef ter år 1718 *). 

Au kapten Olle Ricse. 

171g-1792. 

Ef ter Karl XII :s död inträffade en reaktion mol del 
envä ldiga styrelsesättet Ingen obestridd L ronfölj are fanns 
och som en följd häraY förbehöllo sig s tänderna rätt att 
völj a konung. Den naturliga konsekvensen av denna sU!n
dernns avgörande ställning blev, att de togo tillfället i 
akt atl tillförsäkra sig inflytande på riksstyrelsen. Denna 
r eglerades nu genom grundl agar vilka antogos av stän
dern a, nämligen dels de konungaförsäkringar som samt
liga konungar under frihelstiden fingo avgiYa, dels rege
dngsformen av år 17H), reviderad 1720, sam l riksdags
ordningen 172:3. I korta drag innebura dessa grundlagar. 
ntt konungen vid utöYande av riksstyrelsen var bunden 
vid d1det, \'ars medlemmar nu å ler benämndes riksråd. 
Han skulle regera "1ned och således icke utan, minrl.re 
emot riksens råds råde". Yid omröstning i rådet, vilket 
i 1720 RF föreskrevs alltid skola ske, hade k onungen två 
röster samt utslagsrös t. Samtliga ärenden av större vikt 
sl>·ull e avgöras i rådet, endast vissa mindre viktiga fi ngo 
avgöras i kabinettet i närvaro av endast två riksrt\ d . c-, 

lUdet var beslutmässig,t endast då minst sju r iksd1 d voro 
1ills·l ädes och riksrådet uppdelades på divi~.ionor , som 
h andlade olika sbgs ärenden. Rådet blev emellertid icke 

*) I en tidigare artil;el i TiS, november 1950, har utvecklingen 
före år l 718 skildrats. 
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n{\gon självständig mak tfaktor, trots den ställning s0 111 

del nu erhållit. Det blev fullständigt beroende av sliin 
dcrna, vilka sålunda voro de i praktiken ensamt m ak t
~igancle. Orsakerna härtill voro de former för riksn'\d(•ns 
utnämning, som i regeringsformen fastställdes. Konungen 
hade nämligen att utse riksråd inorn ett förslag uppta
gande tre personer, som_ sl~ndern:a avg;av. Praxi s ut
vecklade sig sedan så att konungen blev helt bunden nt t 
utnämna den, som ständerna uppsatt som_ första naP'n. 
Dessu tom tillkont fr o m år 1738 den s k licenlieringcn, 
Yilkct innebar att ständerna kunde skilja de riksråd, sqm 
icke åtnjölo deras förtroende, från utövandet av riksnuls
~i mhetet. Allt efter partiväxlingarna i riksdagen väx1ade 
sålunda rådels sammansättning. l RF fastslogs ocks~t all 
r iksrå den voro ansvarig inför ständerna för sitt ha nd 
lande. 

För kollegiernas del innebar det nya styrelscskic:ld'l 
i mycket en återgång till dc före det karolinska cnvöldel's 
i id rådande formerna. Delta gällde i synnerhet m ed t1Y-

~ccndc på stadgarna i 1719 åt·s RF men även fast i nngot 
mindre grad om 1720 å rs RF. I fortsättningen redogii~ cs 
i korthet för ämbelsorganisa lionen, sådan den faslst~ill<' ·_ ·; 
i den sistnämnda regeringsformen och för den utveckli 'l'.: , 
so m p~"t grundYal h ärav följ de. , 

Redan i konungaförs~ikran 1719 fastställdes all t!! l n 
riksens ärenden simlie handliiP"Ilas i vederbörJiot koli (• -...... ,.__.J b 

!l.ium. Ihid!~enmn önskade 11 WH trv!l•'a sio· mot ~rodl ·>ck -- ... <..JU n .._., .. 

liga organisations~indringar i likhet med dem, som Yid

[ogi l:·: av såväl Karl XI som Karl XII. I RF 1720 sladg~• 1cs 
nll vissa kollegier skulle finna s organiserade för i.ircn k 
nas "idkcsamma skötsel, förr~it lil ing och drivande" s;1 n t 
mc<ldclndcs föreskrifter om vilka dessa kollegier skPllC 
vnra och deras uppgifter. I huvudsak anslö1o si g dcs•; :t 
l1csli:immclser lill dc molsvarande punkterna i lln l ll''; 

HF, givetvis utökade m ed erforderliga bestämm elser f'ii r 
dc kollegier, som under tiden 11ppr~iltats. Dc ursprun;.(-
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liga fem nämndes alltjämt först men inlogo icke nu längre 
någon särskild, framträdande plats. Det är i stort selt 
endast på lYå punkter som n ågon egentlig skillnad förc
ligger mellan den åmbelsorganisation, som fastställdes 
11)3--1 respeklive 1719- 20. För det första återupplivades 
icke dc höga riksämbetsmännen utan chefskapen i kolle
gierna anförtroddes f ortfarande öt presidenter, för d et 
andra shldcs rådet från kollegierna därigenom alt inga 
riksrå d längre skulle få sitta i kollegierna. Kanslipresi
den len och dennes n~1 rmaslc man, vilka skulle vara rilc;
råd, utgjorde h ärvid enda undantaget. Belysande för hur 
nära man anknöt till 163--1 års förebild vid utformningen 
av de t nya sta tsskicket ~1r likv~il att i 1719 års RF denna 
ändring icke vid tagits , utan där lämnades noggranna upp
gifter på hnr många riksråd, som skulle finnas i varje 
kollegium. Orsaken iill särskilj mHlet av råds- och kol
legicposterna 1720 var helt naturligt den, alt man ans~1g 

att bägge sysslorna icke kunde skötas iillfrcdsstäHandc 
av sanune man. åtgärden medförde alt kollegierna ic 1_ce 
återvunna det direkta inflytandet i regeringen, som dc 
haft innan de genom Karl XI :s ätgärder skildes därifri\ n. 
Bestämmelserna i RF kompletterades genom för dc olika 
kollegierna utfärdade instruktioner. Amiralitetskollegid 
fick sis t av alla sin instruktion år 1735, varom mera 
nedan. 

Kanslicl,s slållning sådan den framgår av regerings
formen 1720 och kansliordningen samma år blev nu åter 
enba rt expedierade. Alla ärenden föred rogas och expe
die rad es genom kansliet, men n ågon sakbehandling av 
andra årenden ä n dem, som ankomma på kanslikollegie l, 
förek om icke. Kansli ets ~imbetsmiin förlorade sålunda 
sin rådgivande ställning och voro nu å ter enbart förc
drn gande. Ombudsråden försvunna och ersalles med 
statssekreterare, vilka voro chefer för var sin expedi tion . 
lJppdelningen pil expedition er, som vidtagits i 1713 {h·s 
knnsliordning, kvarstod nämligen, men deras antal in-
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skr~inkles till tre, vnrav en krigsexpedilion. De ii\· 1 ;,;.1 ~~~.. 

kullegiema fingo alllså tillbaka sin ställning som direk t 
under konungen lydande. 

I s Lorl sett bibehölls denna organisahon av rik :- st,._ 
relseu hela frihelstiden ut, men för att fi\. <.;n kbr lJild 
av dess verkningssätt erfordras en redogörelse fö r de in
gripanden i förvaltningen, som under denna iid skedde 
frtm en tidigare inom detta om råd e overksam insli tu t i n1. 

n~imligen de "makhigande ständerna". Sländern a m:dzl 
över rådet är redan för u l om talat. Men ständern a h;Hlc 
},·ke blot t genom l'ttdel inflytande i förvallningen, ly !Hed 
slöd a v HF:s hcsti.iHmlelscr ingrepo dc iivcn direkt d::iri. 
I\ollegierna voro nämligen skyldiga alt varje riksdag b.m
na ständema en fullsiiindig redogörelse för sina &tgör:m
<len och voro inför dem ansvariga. Förhållandena ut YC <"k
lade sig så att ständerna blev högsta instans även inom 
förvaltningen. Dc gåvo föreskrifter till kollegiema, iin d
radc deras beslut och ingrcpo ofta i detalj inom oliLn 
on1råden. S~irskilda utskot t. kommissioner och dcpL>Ut 
tloner från ständerna övedogo direld omsorgen for vissa 
Mgiinlcr och delta lwnde ske inom snart sagt alla om
r;'\ den i förvaltningen. S~irskill sekreta u tsk o l t et fick en 
m~rckel stor makt, och redan 1719 övertog det omsorgen 
över försvarsväsendeL Iniensilcten i ständernas in '!t i
pande växlade, men för hela frihelstid en utgör detta in
flytande ett karaktäristiskt drag. 

I 1119 ~1rs RF bibehölls amiralitet et som del tredj c lw l
lcgiel i ordningen. Amira1generalcn, som skulle Y H! a 
riksråd, presider~Hk och hade som bisillare alla "lillsEi
dcsvarandc mniraler oeh flaggmän". Som synes bibehölls 
Karl XI:s ~1miralgeneral liksom även den av Karl XII in
förda ordningen med samlliga amiraler som bisittare. Bc
ldiffande kollegiets uppgifter angttvos des5a i RF i n ~irn 
överensstämmelse med 1G3J urs RF. Det stadgades ul
tr)·ckligen, att det år 1G92 upprättade amiralilctsslatskon
torct nu åter skulle omhänderha medclsförvnli.ningcn. 
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)}et 1717 im·ältade amiralitetskommissari~1Let slopn.dc::: stt
lnnda. 

1720 ~1rs RF inneLar för kollegiet inga andra för~md
:ringar än dc, som följde av tlcn oyan berörda bcshi.mw.cl
~'en att inga riksr[Hl fingo silt:l i kollegierna. Presidenten 
i kollegiet skulle sålunda efter den dåvarande presiden
ten s avgång ej längre v:1ra 1·iksrfHl, liksom icke hell er 
n:l.gon av bi sittarna. 

T b~i•rrre regeringsformcrnrr angavs att enii.r koll e,~~iel 
3k ulle h~~'sill ~äte i Karlskrona h~rdc i riksrådet ~1lllid 
in !I å en medlem, som "till sj ö ss haver t j än t och l l l i sj ii
m~nskap erfaren är". Flottan skulle m a o alllid ,,·ara 
representerad i regeringen i.i.ven enligt 1720 års RF, trots 
att kolkgicpresidenlen ej längre skulle vara riksr~ul. 

Efter alla de organisatioHsförsök i avsikt all skapa 
en l illfrcdsslällande onlni~1g för fiollans ekonomiska an
gclägcnheler, som vidtagits 8.llt sedan kollegiets tillkom s t, 
~kulle man trott, att en godlagbar fonn härför nn ~intligcH 
fr mnits. Det aterupprättade mnirnlilelsslatskontord :.;om 
fc r eJt 1GD2- 1715 hade haft flottans ekonomiska ärenden 
om hand som cll självständigt ämbetsverk cnda~t i "per
sona l union" med kollegiet, bigge hade haft amiralgene
r ::tlen till chef, hade ju i stort sett skäll sig bra, och det 
Yar väl ocks[t orsaken till alt kontoret återinfördes. Pen 
efterföljand e liden medförde emellertid många ingripan
de i v~Hl avser ekonomiväsendeL 

Hccl:ln å r 1722 ombildades kontoret till ett amirr~li-
1clsgene ralkommissariat med egen chef och två övcrkom
mis~arier som bisittare. Man skilde sålunda amiralitets
kollegiet och dess chef fulhtändigt från ekonomi:ircndena 
likso;n fallet v:1rit, d tl amiralitetskommissariatet år 1717 
inrättades. Della hade emellertid skett mot kollegiets 
vilja, som förfäktade atl alla ärenden rörande amiralitetet 
borde höra uneler en högsta myndighet, och man lyckades 
fr .'l. n dess sida också vid 1726- 27 års riksdag genomdriva. 
al t kollegiet skulle få översyn över kommissariatets verk-
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sumhet. Fdm år 1728 faslsti:illdcs denna ordning och kol
legiet förshirktes därvid för detta ändamål med tv:J an1i_ 
ralitctskammarråd. Samarbetet m ellan de bägge myndig
h eterna blev icke hältre härigenom och tvisterna dem 
emellan drogos upprep:1de gånger inför såväl Kungl. i.'.Inj : l 
som riksdagen. Den sistnä mnda, som ju hade sista ordet 
härvidlag som pa alla andra områden, heslöt efter vid
l~'ftig:a n Lrcdn)ingar verks lälla genom s~häJ defensiuns
som lant- och sjöförsvarsdeputationerna och särskilt lill 
~;a lla kommissioner äntligen år 1735 hur frågan slwlk 
ordnas, och p{t grundval hårav utfärdad es detta år ny ill

~druktion för amirali letskollegiel. 
Enligt instruktionen ~'\lerfick kollegi e t nu den hii~, , h 

ledningen av flot~ians styrelse inom alla områden f ch 
generalkommissariatet indrogs. Eollegict skulle best ;} av 
en president, två amiraler som amiralitetsråd och l\·i t 
nmiralitelskammarråd. Dil fråga var om ekonomiska ;111·· 

gclägenheter skulle även Cll overkommissarie ingft Sl ·!11 

ledamot. I krigstid skull ytterligare en överkommiss8ric 
ndjungeras. Mellan ledamöterna stadgades en uppdelning 
av birendena så att var och en hade närmaste ansvard 
för en speciell grupp ärenden. Beslut fattades enligt in
struktjonen ko1lc~iall av ledamöterna, varvid president r n 
vid lika röstetal hade utslagsröst. För minorilelen stnd
gades skyldighet och rätt alt då den ansåg att beslut son• 
fattades s tred '"mot förordning nr , stat eller disposition" 
d ii. rom underrä lta Kungl. Maj :t. Utförliga bestämmcber 
meddelades i instruktionen angående arbetet med stater 
cch medelsförvaltning. 

Liksom övriga kollcgicinstruldioner, som under denna 
lid utfärdats, led amiraliletskollegiets av den bristen, all 
mlgon noggrann definition iekc lämnades av ämbcl<>Y:>r
kets kompetens, m a o vilka ärenden som kollegiet sjiil'' 
iigde avgöra och vilka som måste underställas KungL 
Maj :t. Det uttalades blott i allmiinna ordalag, alt ii ren 
den icke i onödan skulle hänvisas till Kungl. Maj :t, utnn 
de skulle s;"t långt möjligt avgör as av kollegiet. 
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Gtvecklingen ef ter år 1733 blev för kollegiets del 
fylld av omorganisationsförsök och experiment. \'ad först 
be träffar kollegiets sammansältn ing ändrades denna upp
repade gi'lnger så a l t antalet m edlemmar ihbncl ul.i)kadcs, 
ibland minskades. Ar 1762 fingo samtliga flaggm~in å t.e r 
si:ite och stänuna i kollegiet, vilket ju varit fallet enligt 
1719 års RF och denna ordning bestod frihetstiden ut. 

Beträffande kollegie ts sätt att sköla förvaltn ingen 
rådde lydligPn icke odelad bel å len bet, ly upprepade gång
er var den frågan före hur förvaltningen skulle knnnn 
förenkl as och förbilligas. Sårskilda utredningar förc
tooas dock utan nämnvärda resultat. ständerna ingrepo 

b ' 
och tillsatte på 1750-lalet en s k "förkortningskommis·-
sion", sorn också utarb:::lade ett tämligen radikalt förslag 
speciellt i vad rör förenkling av varvsförvaltningen efter 
dc lWiva la varvens förebild, men kollegiet lyckades ftt 
förs)agct förkaslat och fick i stället självt i uppdrag alt 
vidtaga nödvbindiga förbättringar. 

l fr åga om ];:ollegicls arbetsuppgifter ingrep0 slii.nder
n a här liksom inom öv riga grenar av förvallningen genom 
särskild a kommissicnc r och deput::llionr, som övert.ogo 
högsta ledningen av vissa uppgifter. Såhmda fanns t e:,: 
en kommission "över dc ärenden som höra till amiralitets
och dcfcnsionsvcrken" och en "deputation för dockb~,rgg·
n aden i Karlskrona". Dc flesla :w dessa riksdagens spe
ciella organ indrogos emellertid vid 17GG års riksdag, da 
kcllcgierna :'ltcrfingo den odelade ledningen inom sinn 
ämbctsområdcn. 

Del kanske allvarligasie ingreppet i amiraliletskol
lcgici s kompetens under denna tid utgjorde dock frågau 
om inrä ttandet av en annens flotta. Till skydd för skär
gitrdarna i Finland och Sverige hade nämligen beslutats, 
att en sä rskild skärgårdsflotta skulle upprättas, bestk'tcnde 
av smärre fartyg Yilka kunde operera inom. sl::ärgårdarn a, 
vilket icke yar möjligt med dc i linjeflottan ingående 
större fartygen. Sedan en av hattpartiels män, en arm•:·-
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offic~r, _c"tr 1717 fåll i uppdrag alt utarbeta c ll flj 1, h" 
itll forh~tlrad organisation nv sjöförsYaret beslö ts cn!i",, 
<1e·1nes to· ·] · . l .. , j _ ., _ -- ,, l • ' · .' ts ag YH nKst agen 1tJ J --J6, aH sk~irgar(h:1i\l[ . 
lan u n uer namn av armens flotta skulle skilj as h an ii r-. 
logsf!oltnn, anslutas till armen och sti:i.lias under kr·..-. _ 
l~olle~iets överinseende. Delta var 1örYisso en sv[u · 1 lll~: . 
t1geforlusl för amiralilelet, s~1 mycket mer som b eslute t 
fattad es emot dess mening. \'id 1765--GS ~h-s r iksda r>; j,(' 

];adcs man också sedan mössorna kanunit till mak!dn ;,.,_ 
nomdriva, aU arltH~ns fJolla U[)l)löslcs och skära '0)L' (] - {' l <lll:~--, .. :s< • - <111 
~ ~ lerfordes under amiralitetskollegiets omvftrdnad, 11 , 11 

1·eda~1 1769--70, då hattarna [ltertagit makten , uppr~i tLH ,.~, 
nrm ~:Js flo!ta {myo och underställdes även nu k ri?!;l;:oi
legiet. 

1773-- 1809. 

., D~n regeringsform, som år 1772 antogs uv sl ~ind erna 
c f Le t· C~'nstav III :s revolution, innebar främst alt ständcr
:uls a_hsoluta övervikt bröts och alt konungen i m ycket 
:1ter fick den ledande släilning, han haft före fribetsli dens 
början. l:tt återupprä ttande av den enväldiga konun ~;l
mak~cn mnelJae den lib·til icke, den b~·gde p:'l makl l'1'r
de1nmgsprincipen. Frågan om förh:Ulandel mellan !d>· 
nung och ständer ligger emellertid utnnför uppsatsens om-
råde och heröres därför icke, det kan r~icka med kon slil
terandet alt enligt RF ägde konungen styra riket "han Pth 
.ingen annan". ' -

Hiksnl.dets ställning däremot förtjänar atl i korthet 
.. omn~~.l11I1a~ , en~ir den spelar· en väsentlig roll för den 
overbltek över rik~;st)Telsens organisation, som i del fiil
.irmde skall lämnas. R~1del, vars medlemmar tillsalles :w 
k_on·u~1gcn ollena, skulle råda konungen då det av hon 'llll 
lllljraqudes . Konungen var alllså nu den ensaml heslu 
hmde och var dessutom icke skyldig att överhuvucltage l 
höra dtdet. F" · · l l l · or vissa specie t vi diga ärenden föreskrcYs 
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dock all r[Hle t skulie höras, och delta kunde också i vis:-.a 
fall genomdl'iva ett beslu l mol konungens Yilj a om alla 
r adsmedlemmar slodo eniga mot konungen. I fnl.ga t>lll 

u tövandet av den högsta rättskipningen gi:mde äyen b e
stämmelser, som inskränkte konungens makL Den 1720 
införda heslåmmclsen alt riksr8den icke fingo inneha be
iatlning i kollegierna ålerf:lnns icke nu. Del förel;,om 
också att ett riksråd Yrtr t ex president i något kollc;:;ium. 
!\ andra sidan fanns icke hellel' med undantag för kans
liet det forn::: stadgandet om all ett visst antalmedlemmar 
i varje kollegium skulle vara rik sdHl. I s tort seil hade 
nidet förlornt eller rättare sagl icke återfå tt der:_ ni:ir a 
k ontakt med förvaltningen, som varit utmärkande för dess 
L::H·nldär före frihetstiden. ]),etta förhållanden samt den 
omständigheten att riksråden -.;-nro oavsättliga kom alt 
m edföra, alt konungen alll JJH'l' kom ntl vända sig iH 
an nat håll för att erhålla råd från personer. som. rcpre
~ entornde sakkunskap på olika om råden och som hade 
l1~111s förlroende. Han hörjade att faha sina beslut i 
konseljer. till vilka han kallade dem, som han Lmn för 
gott, och rådels betydelse sjönk alllmcr. Genom före
ni ngs- och säkerhelsakten år 1789 erhöH konungen dill 
a tt be~lii.mma :.mt:1lct riksrå rl, och detta medförde riks
J· å dels definitiva uppllönmde, enär dörefter inga nya riks
d \.(l utnämndes. Den "ministerstyrelse", som kom all hli 
'följden av regeringsarbetets förläggande till konsclier med 
en speciell r ~'tdgi.vare för olika grupper av ärenden, fid:_ 
vittgående konsekvenser för kollegiernas ställning . 

Den kollegieorganisation, som tidigare funnits, kvar-
stod i 1772 ;'\rs RF oförändrad. Kollegiemrt voro dock i 
tivere:1sståmmelsc med konungamaktens nya sti.11lning en
dast inför konungen :.msvariga för "sysslornas behöriga 
:-kötsel". Stänclernas inflytande i förYallningcn försvann 
och a ll a av dem tillsatta kommissioner och deputationer 
upphörde med undantag för bankofullmäktige. Nya in-
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~druklioncr för ämbetsverken utfärdades, för fy1·a ämbe t;;_ 
verk redan dc närmaste åren, var ibland kansliet och Hllli

rali tetsko)llegiet befunna sig. 
För kansliet innebar varken regeringsformen eller den 

1773 utfärdade nya kansliordningen någon prin cipiell 
~indring i dess ställning i förhållande till regeringen el];- 1• 

dc övriga kollegierna. I RF stadgas cmellcrlid icke den na 
gc'lng i motsats till år 1720 om ärendenas uppdelning mel
lan statssekreterarna, men i kansliordningen ålcrfunnos 
även nu bestämmelser härom. Statssekrelcrarna, vilk a 
liksom fö r ut voro chefer för var sin expedition, in togo 
fo rtfarande blolt ställningen som föredragande och exnc
dierandc ämbetsmän. Elt steg i riktningen mot att g1va 
d em "fackministrars" ställning, alltså med ansvar ä\CJ I 

för ärendenas reella handläggning, togs dock redan 1772 
cH't en särskild handels- och finansexpedition inrättades , 
vars ~;latssekreterare faktiskt ellades uppsikten över ··il ! 

ä;mbelsomd\de. I och med att rådet alltmer förlora de i 
betydelse och de särsl\.ilda konseljerna toga överhanden, 
! å g el e t också nära till h ands att kanshets ämbetsmän , 
särskilt rH1 stalssekreterarna såsmn föredragande, skulle 
få inflytande över ärendenas behandling, vilket ocks:'t i 
flera ~fall skedde. Tendensen var sålunda den, att k ans
liet kunde sägas vara på väg att fttcrta sin mald fr[l n 
tiden före 1719, även om del liksom skedde genom en ,, ' 

omväg, d v s statssekreterarna hade principiellt icke p'e · 
nom sin instruktion något med sakbehandlingen att göra , 
men intet hindrade att konungen tog dem likavål scm 
m'tgon annan till sina förtrogna i konseljerna. 

För d e övriga kollegierna innebar r el1erino'sformc n 
~ u ~ 

eller de undan för undan fastställda instruktionerna 'iil 
icke i allmånhet några or ganisatoriska förändringar a v 
betydelse, men i deras förhållande till regeringen inlriiddc 
vissa väsentliga förskjutningar. Redan tidigare har ol1l 
uämn l s att koJlegicpresidcnten eller bisittare nu stundo1 11 
voro rådsmedlemmar, vilket så länge riksrådet icke he lt 
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förlorat sitt inflytande innebar, att kollegierna till en tid 
på d en vägen återfingo direkt kon takt med den hö~~ta 
r eae ringsmakten. Av större betydelse var dock det for
hål landeC att vissa ämbetsmän från kollegierna erhöllo 
direkt inflytande hos konungen genom dellagande i de 
alltmer vanliga konseljerna. Hårigenom knötos nära för
}lindclser mellan kollegierna och regeringsmakten. För 
},;ollegiern,a såsom sådana kan väl dock sägas a l t genom 
tillkomsten av dc minsterbetonade konselj deltagarna, vil
ka ingalunda alllid voro ämbetsmän, höll deras ställning 
på att skjntas tillbaka till att å ter bli andraplansmyndig
l teter. Detta förstärktes ytterligare genom den mak t, som 
a a vs å t de s ä n:k ilda kommissioner, som konungen till
:·altc på oliks områden, icke minst krigsväscndds, ocb 
vilka ofta erhöllo en i förhållande till vederbörande kol
Jegi:nm överordnad sHillning. 

Genom förenings- och säkerhetsakten ttr 178~) erhöll 
konnnQcn rätt a ll "förordna cfler dess höga gottfinnande 
om all~ r ikets ~imbeten". Detta kom ati giva stöd för 
kungliga ingripanden i kollegieorganisalionen av genom" 
gripande art. 

Sedan riksråden försvunnit voro konseljerna det enda 
organ, vadgenom regeringsarbetet kunde ske. För bered
ning av vissa ärenden innan de föredrogas i konseljerna 
tillskapades en organisation, "rikets ärendens allmänna 
hereding", bestående av ett antal angivna ledamöter . För 
själva konseljerna vm·o dock formerna fortfarande obe
stämda och icke förrän efter Gustav III :s död gjordes ett 
försök att skapa en fastare organisation. Anda fram till 
å r 1809 f örblev dock anlalet deltagare i konseljerna obe
~tämt och beroende på konungens vilja. För hela denna 
tid var också "minislerstyrclsen" ett utmärkande drag, 
1 det Dtt vissa personer såsom kanslipresiden ten, vjssa 
s~atsselcrcterare, generaladj utanter m fl inlogo en led an
de ställning inom olika områden, varvid deras inflytande 
var helt beroende av konungens förtro ende. 
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Kansliets expeditioner genomaing·o m {mgfaldicr ·1 1··· 
~ ~,~ ~ t> < (} J• 

ti:1dringaL YarYid tendensen var den att åt expeditionc i'll <~ 
g1Ya en mer departemental karaktär. Särskilt i vad ay_ 
~er krigsexpeditionen var denna utveckling utmärka nd e 
Yilket senare kmmncr alt behandlas. Beträffande kolle~ 
gieorganisationen vidtogs under tiden 1789- 180H [J1skil .. 
liga förändring~1r. \'].-;sa kollegier upplöstes och er:.;nltt-~ 
«v andra myndigheter och överhuvudtagel var pcriodc' 'l 
fylld n,· experiment och försök av olika slog inom f;n·

Ytdtningen. F loHans slvrelse kom atl i särskilt ht·)·.cr cr 1• 1 l . ..... • ;::·, '"") < { 

heröras härav. ' 

Den inst ruktion för amiraliletskolleaiet so111 .ol·1• •1 ·c····" 
~ ~ . (, f.! l 

ulfiirdades innebar att kollcgicl skildes från den dirc' Lln 
handläggningen av kommmHloäre>1den, Yilka nu behand 
Indes av en sä rskild "1Eilitäramiral" och alt varvcl sl~ill
des under en v::n-vsamiral. Bägge dessa amiraler si o•.h 
dock under kollegiets överinseende, och de kunde övc·1 

i:1g<1 i kollegiet som ledamöter då ärenden, som berö,·d~, 
<•era~; _verksamhetsområde behandlades. I övrigt beslod 
kollegiet av tre amiraler, vat·ay en president och två am i-· 
rnlitctsrf1d, samt dcssu:om av alla närvarande f!n~:unniin 
och två civHa amiralitetskammarråd. En överko,~;~mi '
~aric ingick i ko!legiel då ärenden angående medelsredo
görelsen behandlades. 

Kollegiets å ligganden angåvos både i 1772 <l'l'S HF 
o:h i instruk tionen vara alt hn uppsikt, försorg och oln
vurclnad om riksens sjömakt inom alla områden. Den 
själlvständigare ställning, som militär- och varvsami r::
lema erhållit, kom emellertid att medföra tvister an o,l
ende dessas kompetens i förhållandet till kollegiet. Dc~t<l 
medförde ntt konungen beslöt, att kollegiet skulle flvtl <l'; 

f rån Karlskrona till Stockholm, vilke t skedde {u· l/~ (1, 
YarYid ~amtidigt en förnyad instruktion utfärdades för k (Jl 
kgiet. Ge nom förflyttningen ville konungen förhindra vi
dare tvistigheter, i det ntl kollegiet från Stockholm lättare 
lnmdc utöva det allm~inna inseendet över rikets hela sjii-

;)23 

m ak l. medan de båda amiralerna i Karlskrona nu hleYo 
oin skrånl: ta herrar på platsen över sina respeklive omri"i
dcn. Dess utom Yanns den fördelen all konungen hade kol
legiet nä rmare till hands, då han önskade rftclfd'tga del. 
\'id förflyttningen medföljde lotsstyrelsen, som sednn 
gamt-..wll sorterade under kollegiet, medan däremot krigs-
och amiralitclsk::~mmarr~{ttern,:: stannade: 1kvar i Kads
knma och definitivt skildes fdm kollegiet. 

Den nya instruktionen innebar icke någon väsentlig 
fö rändring i kollegiets åligganden men däremol i des~; 

sammansättning. Militär- och varvsamiralerna ingingo 
giveh·is icke längre i kollegiet och ej heller kunde längre 
~amlliga flaggmän, ha säte dårstädes. l\'Iedlemmarna ut
g.iord es nu av en president, två ami!·alitetsråd och lvf1 
b tm ma !T[\ d. X ven ÖYerkommissa r i en bortföll, enär han 
kvarblev i Karlskrona och där hade ansvaret för redn
Yi sningen ::~v medlen . Ett steg i riktning mot kollegicls 
slntlign OYskiljanrle fd\n kommandoärendena togs, i del 
a tt visf'n personalärenden i samband med förflyllningen 
ÖYPrfördes på militäramiralen eller, som han nu kallade~, 
för~te ami ralen i Karlskrona. 

Redan år 1780 fick kollegiet vidkännas en v~isen llig 
in s'kräekning av sin myndighet, i det ntt ett generalarni
rals~imbe!e jnfördes i nära överensstämmelse med det av 
Karl XI lllJprättnde. Konungen ansåg även denna gl'mg 
likwm ttr 1681, alt en man med direkt personligt ansvnt· 
bättre kunde ombesör ja flottan nyupprustning än ett !&ng
samt arbetande kollegium. Generalnmiralen utrustades 
därför med långtgående befogenheter. Han blev i det 
nän!lasle oberoende av koll egiet och skulle direkt inföt· 
k onungen sY ara för flottans tillstånd och utveckling. All a 
kommandoärenden tillkom honom liksom statförslag och 
medelsförvaltning m m. 

Drn naturliga följden av att amiralitetskollegiet mt 
hade be!·övats alla Yiktigarc göromål blev den, alt kolle
geljet :.1pplös:tes , vilket nu kunde ske med stöd av före-
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nings- och säkerhetsaktens beslämmelser utan brot t lllot 
g rundlagen. Detta skedde också år 1791. Dess kY tH·v n
rande uppgifter överfördes på ett generalsjöinililiekont01. 

under ledning av stalssekt;cleraren för sjöärenclen a. 
För aH erh~tlla en föddaring till detta uppseende, ile

k ande arrangenmang erfordras en redogörelse för krigs
expeditionens vid kansliet ställning vid denna tid. 

År 1790 hade som följd av förenings- och säkerhcls
t:ktcn vissa förändringar vidtagits med en del av ka nsli .. 
. expeditionerna, viikel tidigare berörts. För krigsex pedi
!iouens del innebar detta, att epexditionen uppdelats på tre 
J'iirdelningar var och en under en statssekreterare. En av 
dessa fö rdelningar hanfil a de alla ärenden, som be ri inle 
såväl örlogsfloHan som annens flotta. Att märka är a tt 
statssekreterar en även hade det direkta ansvaret in fi) r 
konungen för flottornas tills tånd och sålunda faktiskt i'lll 
iin inte fo rmellt var högste chef för desamma. General-· 
mniralsilmhelct nedlades vid samma lid. 

Slalssekreteraren blev som nämnts chef för gcneralsjö
mililiekontoret och hade som närmaste biträden två över
l~ommi.ssaricr, chefer för var sin fördelning i kon lorel. 
Hesluten fallades av s tatssekreteraren ensam. Dänned 
nu· en fulLsHindig ministerstyrelse genomförd i vad ::m
g[H· sjöförsvaret. Som. en följd av att den förd elnin g in
om kt'igsexpeditionen som handlade ärenden angående 
örlogsflottan även hade hand om armens flotta, fick gc 
neralsjömilitiekonloret även den senare flottan under ~;itt 
överinseende. Konlords uppgifter voro dock i likhet med 
de ss föregångares, kollegicl., tämligen blygsamma. Gelle
ralamiralcns uppgifter hade nämligen överförts på fö r·-.le 
[,miralen, r espeklive varvsamiralen och generalintenckn
ien i Ka rlskl·ona, vilka nu lydde direkt under Kungl. ~Ia.i :t. 

Redan 1792 återförenades emellertid alla ärenden in
om krigsexpeditionen pft en statssekreterares hand (ld t 
i samb~md härmed 8 lerinfördes generalamiralsämbcle; . 
Generalamiralen blev chef för generalsjömilitiekonl ore l 

och överlog b1ven i förh~1llande till de tre ovannämnda 
myndighelerna i Karlskrona statssekreterarens ftliggan
den. 

Endast tvft ~1r därefter, år 179-1, indrogs generalsjö
Jnililiekonto ret i samband med staramiralsämbetenas 
1illkomsl. För vardera örlogsflottan och armens flotta 
up]W~ii.tades nämligen i Karlskrona respeklive Stockholru 
-ett staramiralsämbete bestående av en ordförande, sto r
amiralen , gemensam för b ägge, samt tre militära leda .. 
m.öter och en civil, överkonunissarien, chefer för var si l t 
departement. På dessa ämbeten åvilade den under 
konungen högsta uppsikten över respektive flottor inom 
.alla områ den, såväl i vad avser personalen och utbild
ningen som matericlen och ekonomien. storamiralen var 
föred ragande inför konungen och därmed hade flottans 
högste rep resentant ålerHt lt en ställning, som påm.inde 
om riksamiralens forna "höga riksämbete". Emellertid 
var s lormniralen, hertig Karl, regent under Gustav IV 
Adolfs minde.rårighet och hans åligganden sköttes därför 
av generalamiralcn. Denne avgick dock efter en kort tid, 
enär h an va r missnöjd med den starkt begränsade makt, 
som han i egenskap av generalamiral nu hade och gene
ralamiralsämbetet inch·ogs. storamiralens åliganden om
besörjdes därefter av vardera ämbetet och föredragningen 
för konungen (regenten) övertogs av sta tssekreteraren vid 
'lkrigse1xpeditionen. År 1796, då hertig Karl avgick som. 
r egen t, nedlade han också sina befattningar som. storami
ral och de bägge ämbetena omhänderhades därefter av 
kommitteer "att förrätta staramiralsämbetet för örlogs .. 
flottan" , resp ektive "armens flotta", vilka året därpå be
nämndes "kommitterade till förvaltningen av örlogsflot-· 
lans ärenden i Karlskrona" respektive "av a_rn1.ens flottas 
ärenden i Stockholm". I huvudsak bibehöllo dessa kom
mitterade staramiralsämbetets funktioner. 

Den dubbelorganisation som de bägge storamirals
ämbetena och deras efterföljare, kommitteerna, innebura 

TiclsJn-if t i Sjö'"·äsendet. ?5 
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befanns dock snart vara opraktisk och onödigt d:'~'kt l' 

och avskaffades år 1803, då i stället ett nylt ämbetsverk 
"förvaltningen av sjöiir endena", inrättades som omfatta~ 
de bägge floltorna. Della ämbetsverk skulle ha ''lika 
::mscendc och värdighet" med rikets kollegier "med de 
rf;ttig~hetcr amirali~Dtskollegium fordom ägt". 1\mlJc·ls
verket, som skulle vara verksamt i Stockholm, heslod av 
en flaggman som chef samt två departement, vilka arbe 
tade var för sig. I varje departement ingick för ulom 
chefen två officerare från flottan av högre grad, \'ill-~a 

kunde ombytas årligen, samt en överkommssaric, vilk~·n 
benämndes amiralitetskammarråd. I huvudsak va r ur-
betet uppdelat på depar'tementen så, att dc hade hand 
om var sin flotta, örlogsflottan respektive armens flo ltn . 
J vissa fall skulle gemensam handläggning äga rum. 

.\mhctsverkets flligganden voro huvudsakligast att 1'a 
"överinseende, direktion och kontroll" över förvallning n 
inom flottorna samt att an~~Yara för desammas "tHin' l
harhet, vidmakthållande, förseende och b~mannmHll " . 
De ren t militära angelägenheterna voro undantagna fr m 
ämbetsverkets verksamhetsområde. Detta utsades l o 'il 

direkt av Kungl. Maj :t några år senare, då man frmn hiill 
aH endast i de ekonomiska delarna tillhörde "huvudst -
relsen" ämbetsverket. I instruktionen ~ 5 och G nämndl's 
också att till departementen hörde "alla de ekonomisk<1 
mål och omsorger", som angingo de bägge flottorna . 

Befälhavande amiral.cn och varvsamiralen i Karls
krona samt eskadercheferna vid armens floHa övertog-o 
ansvaret inför konungen för de militära uppgifterna. 

Fördragningen inför konungen omhänderhades fo rl
fnrande av statssekreleraren vid kansliets krigscxpedi
tinn, men den år 1792 tillsatta generaladjutanten för flo t
tan föred rog kommandoärenden samt fick betydande in
flytande och ingick t o m under Gustav IV Adolfs scnm·c 
regeringsår i de då vanliga tillförordnade regeringarna. 
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1809-

Efter 1808 års rev o l u tim1 och enligt den regerings
form, som då an<ogs, skulle st a tssekr eterarna, till antalet 
fyra, ha säte och stänuna i s tatsrå de t, när de där vorci 
föredragande eller när cljesl ärenden, som hörde till re
spektive statssekre terars befattn ing, förekomma till be
han dling. statssekreterarna föresloda var sin av dc fyra 
st e~t~;c:qJcditioncr, ~om skulle f innas inmn kansliet, vars 
organisation och arbetsformer f astställde genom en sam
ma {i.r utfärdad kansliordning. En stalssekreterare skulle 
finnas fö1· "krigsärenden" och denne var s:Uunda chef 
fö r krigsexpeditioncn. 

Enligt RF föreskrevs att alla regeringsärenden, som 
!Jcrirrdc krigsmakten med undanlag för kommando
mM, skulle av konungen avgöras i stalsrådet efter dess 
hörande. Kommandomålen skulle avgöras i närvaro av 
den ämbetsman konungen d~irtill utsåg. statssekretera
ren föredrog ärendena inför konungen i snatsr?ldet, eftec 
det att han förberett desamma, vilket skulle ske sedan 
nödvändiga "upplysninga r däröver ifrån vederbörande 
kollegier och ämbetsmän blivit infordrade och inkommi t' '. 
Beredning skulle ske i den s k "rikets allmänna ärendens 
be redning". statssekre teraren skulle vida.re kontrasignc
ra de ntgf1cndc expeditionerna för aU desamma skulle 
hliva gällande och hade om konungens beslut stl·edo mot 
regeringsformen att vägra kontrasignati on. Vid föredrag
ningen var statssekreteraren skyldig att yttra sin menin_g 
och slod föe dc fattade besluten i visst ansvar inför stän
dern a. 

statssekreterarens ställning hade si\lunda nu föränd
rats så, att han även enligt regeringsformen hade ett reellt 
inflyt!ande över ärendenas handläggning och icke blott 
ansvarade för den formella behandlingen. Yisserligen 
hade slalssckrctcraren även under den gustavianska tidea 
ofta nog haft betydande infly tande, men detta hade en
bart berott av konungens godtycke och icke som nu vari t 
fast slaget. Emellertid innebar regeringsformen icke att 
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stalssekreteraren gavs någon självständig myndighet ge nt
emot. kollegierna, han kunde icke meddela dessa lJ·'."t·a 
direktiv eller av egen myndighet ingripa i deras åigö, n n~ 
den. Konungen i stalsrådet var kollegiernas enda ii\ e e
ordnade. 

Föredragningen av kommandoärenden ombesörJde:; 
liksom tidigare av generaladjulanten, en för armen l"l'·· 

spektive flottan . I dessa ärenden erfordrades icke ko n l t a
signalion för att konungens beslut skulle gälla. 

\'ad beträffar kollegierna och ämbetsverken inne b,, r 
1809 års RF en nyhet jämfört med tidigare regcringsf ll"

mer, i det att den redogörelse för kollegicorganisatiollen, 
som förut alltid funnits, nu helt bortfallit. Xu fanns 1Jllli 
c' n bestämmelse att alla kollegier, verk och ämbetsm·in 
skulle utföra de åligganden, som ankommo på dem "c n
ligt dc instruktioner, reglementen och föreskrifte r soltl 
redan givna ä1·o eller framdeles kunna givas", smnt art 
de skulle "lyda konungens hud och befallningar och r~icl· 1 
varandra handen till fullgörande därav och av allt v·ul. 
rikels tjänst av dem fordrar, blivande de kommgen i laga 
ordning nnsvarige om något av dem underlåtes och för
suml!las eller olagligen behandlas". Denna pragraf gtill er 
alltjämt oförändrad. Där hade man tydligen nccepter~tt 
den frihel för konungen n lt ordna förvaltningsorgani s 1-

tionen eflcr sitt skön, som Gustav III genom bcslämnH 1-
::oerna i förenings- och säkerhetsaklen hade gcnomdri' 'L 
Konungens rätt att "allena styra riket" var och är s~tlunda 
i denna del härigenom oförkriinkt och till yl termera yj ,; "1 

fastslogs även, att shinderna icke fingo inblanda sig i 
förvHltningsmyndighe temas verksamhet. Aven denn a ll ··
t: lämmebe gäller alltj~iml. 

Den konstitutionella ramen för förvaltningens orga
nisation intill nuvarande tid är därmed given. Innnn en 
lwskrivning av flottans förvaltningsstyre1se omfatkmdr 
liden från fn· 1809 till nuvarande lid gives, åte rslår nu 
endast att i korthet redogöra för de förändringar som ill
iill nu inträffat i si alssekreteramas (stnlsrfHlcns) slö !\-
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ning gentemot konung och ämbetsverk, således en mol
svraighet till den redogörelse som för den föregåend e 
tiden lii.mna t s i vad avse1· kansliels ställning. 

Den ordning, som i regeringsformen fast ställts i deitn 
h änseende, blev bestående fram till 18-!0. Redan på ett 
tidifft stadimn riktades emellertid kritik mot att s latsr~l

<l ets"' medlemmar icke intogo en tillräckligt slark ställning 
varken gentemot konungen eller ämbetsverken. Dc i 
statsrådet ingående ordinarie (nio) medlemmarna hade 
med unelantag för de bägge s ta tsministrarna och hovkans
lern ingen direkt kontakt m ed utvecklingen och förhåll
landena p å olika områden och dc föredragande statssek
reterarna hade en alltför maktlös ställning gentemot kol
legiet' och ämbetsverk. Genom den s k dcpartementalre
fo~·m en ~'h 1810 ~ws~1g m an a ll råda bot på bägge dessa 
svagheter. Salssekreterarna försvunna och ersattes med 
statsrå d, vilka voro chefer för var sin expedition inom 
kansliet, liksom tidigare statssekreterarna hade varit. Ex
peditionernas antal utökades till sju, varav en för lant
och en för sjöförsvar och kallades hädanefter för depar
tementsexpedilioner. Förvaltningen uppdelades nämligen 
på sj u departement motsvarande expeditionerna o<"h merl 
respeklive statsråd som chef. Ärendena -tillhörande r<"

speklivc departement bereddes nu i departcmcntsexpc
di lioncn och icke som för u t i rikets :1llmänna ärendens 
beredning vilken institution avskaffades. Dc nya stats-
råden fi1;go genom den direkta kontakt , som de hade med 
resncktive förvaltningsområde en starkare ställning gent
em~t konungen och uäven gentemot ämbe·tsverken, även 
om dc icke heller nu innehade några väsentliga sjålvslän
diaa befogenheter. De hade dock enligt RF ~ 10 räl"t 
att infordt:a upplysningar från respektive ämbetsverk och 
enlig! ~ :~8 rätt att utfärda föreskrifter och erinringar om 
ve,rl~ställighelen av utfärdade beslut. Vidare erhöllo de 
år 18l9 rätt alt bevista sessionerna i dc under r espektive 
departement hörande ämbelsvcrke,n och att därvid del-
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laga i överläggningarna, vilken rätt alltjämt beslår, •nen 
so m blivit föga am·änd i praktiken. 

I samband med departementalreformen avskaft,~de~ 

biven generaladjutantsämbetena och komm::mdoärcn <l 'lla 

handlades därefler av chefen för respektive dep arlcn1cnt. 

Den genomförda reformen kan sägas inncbtira !et 
slutliga svaret på den segslitna frågan om kansliels sLil!
ning sösom den centrala rcgeringsexpcclitionco. l smn
band med refmmens genomförande hade varit ptt tal Hll 
ehdcrna för dc centrala ämbetsverken skulle bliva Il<lt:ol 

slags minisirar och alt slopa kanslie~pedi lianerna. '\u 
hlcv det i stället så alt kansliexpeditionerna i ÖYcrcn~

~~tä mmelsc med dc förlul.llandcn, som_ faktiskt gcnom,~.t 

endc varit förhärskande, definitivt Llevo regcringsnrbell'L.; 
medelpunkt. 

Den organisation, som i och med departemcn lain'·
formen fastställts för riksstyrelsen, har i stort sett bihl'
hållits intill nuvarande tid. Det skulle föm för långt all 
här närmare redogöra för dc förändringar, som tid efter 
annan vidtagits i statsrådets sammansättning och dcp a ·
tcmenlsindelningen, för den succcsiva förskjutning ~w den 
faktiska beslutanderätten från konungen till slalsradeh 
medlemmar, som i praktiken skett och för det inflvlande 
över statsrödels sanunansbitlning, som riksdagen. i ()(h 
med parlamentarismens genomförande slutliacn crhil.llil. 

' "' Omnämnas bör dock att lanl- och sjöförsvarsdcparlcm cn-
lcn ~1 r Hl19 s~mmanslogs till e tt för::->varsdepartcmcnl. 

1809 t1rs regeri;1gsform länmade ~om tidigare fra m
hflllit<> ~imbctsvcrkcns orgnnisalion obcriird och den inne
bar därför ej heller några för~indringar vad beträffa1· f ii:
vaJlningen av sjöärendena. År 18H avskaffades dc i fi ir
valtningen ingående två departementen och samtliga iir
cnde.n handlades därefter i plenum, bestående av chefen, 
fyra militära och tv~\ civi la led amöter samt ytterligare en 
ledamot, då ärenden rör:mdc sjömätning och sjöknrlevcrk 
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samt lots- och båkväsen förevara. Kollegial beslutandc
fonn föreskrevs. 

Genom en år 1821 fastställd provisorisk instruktion, 
nönn ast föranledd av all örlogsflottan och annens flolla 
året dessförinnan sammanslagits, vidtogas vissa föränd
ringar i ledamotsuppsättningcn. Det märkligasic j in-
strukl iunen var, att nu icke förvaltningen som sådan 
ulan dess chef gjordes ansvarig inför Kungl. Maj :L för 
ämbetsverkets åtg~1rdcr. 

Redan åe 1827 inträffade en genomgripande föränd
ring i ämbetsverkets ställning, i del att ett storamirals
ämbete ånyo inrättades, i vilket förvallningen av sjöär
endena ingick som en avdelning. Inför storamiralen hade 
ämbct!>verkel nu att göra reda för sin förvaltnin g och 
hade därmed degraderals till en andraplansmyndighel. 
I verkels åligganden hade sedan 1809 i stort sett icke in-· 
träffat några förändringar, del ,-ar fortfarande endast 
förvall ningsuppgifler som ankomma på detsamma. Den 
kollekLiva ansvarigheten för m·bctcls bedrivande inför(lcs 
f1ler år 1837. 

I smnband med departementalreformen [1r 18-W er
höll ämbetsverket påföljande år en ny instruktion. ~~tgra 
~i.ndri ngar i verkets åligganden av betydelse vidtogs fort~ 
far ande icke. I instruk tionen utsades att ämbetsverket 
"utövar den ekonomiska styrelsen och vården Övd· allt 
vad som angår rikets försvar till sjöss, samt dess vid-. 
mr.lcthållandc och förkovran". Av den i instruktionen 
förefintl iga specifikationen över verkels åligganden fram
går emellertid att överinseendet även i tekniska hänsc
enden fortfarande ankom på ämbetsverket. Genon1. stor
amiralsämbetets indragning, vilket samtidigt skedde, blev 
förvallningen av sjöärendena å te r direkt ansvarigt inför 
hungl. Maj :t. I fråga om antalet ledamöter vidtogs vissa 
ändringar. Förutom en flaggman som chef skulle t'lfl 
högre sjöofficerare, ett amiraliletskammarråd samt lo!s-
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dir ektören vara ledamöter. Kollegial behandling <l\ <ti'
endcna föreskrevs nu liksom tidigare. 

Under den följande tiden var f r ågan om flatlans 'il \'
rclse i ekonomiskt och tekniskt hänseende upprepn;.ic 

gånger under dis~u1ssion. Tanken på alt slopa fön .t i l

ningen '>li" sjöärenderita och att i stäJlet överföra dc'o.;s 
Migganden på chefen för sjöförsvarsdepartementet f r<l 11 _ 

lades bland annat av en år 1867 tillsatt kommittc. De t 

förtjänar i samband hännecl alt omnämnas, att dcp ar rc

mentschefcn redan [n· 1845 tiJiagts högsta befälet ö · 1• 

flottan under konungen, och del val' därför naturligt at! 

även culknyla den högsla myndighci.en i ekonomiskt- o ·Jr 
tekniskt hänseende direkt till denne. Mnn föreslog· nu 

alt vid sjöförsvarsdepartementet skulle inrättas tre b~·~· <H'!' 
vid vilka ärenden, som tidigare handlagts av förvalt.ni n ~
en av sjöä1·endena, skulle förbcr~das för direld förcdr a"
Iting inför Kungl. Maj :t. Ett betydande anlal ärend~n 
skulle dock i stället avgöras a v dc lokala mvndiahclcm· 
slationsbcfälhavarna. Efter att ha varit förc;nål för övc: ~ 
Yägfanden och yttranden i olika instanser blev förslagd 

i huvudsak förkastat, men i den nya instruktion för för 
vallningen av sjöärcndcna, som utfärdades· ~'\r 18721 ) , h:t 
vissa av dc däri framförda synpunkterna beaktats. 

Denna instruktion medförde väsentliga inskränkni l1'
ar av ämbetsverkets uppgifter. Huvudsakligast utgj ll·. 

des åliggandena hädanefter av medelsförvallning sam t 

"granslming och kontroll över sjöförsvarets ekonomis]; 1 

förh~'\llandcn i övrigt". Dc tekniska ärendena skulle n 1 

handläggas av en inom sjöförsvarsdepartementet inrätt ad 
"militärisk- teknisk byrå". Genom tillkomsten av l oi ~
styrelsen och sj ökm·tevcrket övergingo dithör an de frågor 

tm dessa bi.1gge ämbetsverk. Vidare överflyttades upr 

handlingsvcrksamhetcn till största delen till stationsbe

fälhavarna och även i andra avseenden inskränktes vc r-

1 ) SFS 30/72. 
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]cets befogenheter. Ledamöter voro en chef som ordiö
ran clc och två högre officerare samt ctl amiralitetskmn

marråcl. Dessutom tillkom överdirek tören vid marin

ingenjörstaten då ärenden, som tillhörde hans befattning, 

voro fö r e. Kollegial Leslutandeform föreskrevs. 
Redan år 1875 ändrades organisa tionen i den riktning 

som tidigare varit föresl~1gcn, nämligen genom inrällandct 

av 'lrc byråer iom departementet i sttlllct för den f(H·ut 

omnämnda militärisk-tekniska. Förvallningen av sjöär

endena liimnadcs visserligen orörd, men tendensen var 
ty oligcn den att bygga ut dcparlemcntshyråsys lemct och 

a lt hell slopa. varje mellanhand mellan Kungl. Maj :t och 

dc verkställande lokala myndigheterna. 
Ar 1877 var man åter färdig för en genomgripande 

r eform ay flottans fötvaltningsstyrelsc. Då tillkom näm
ligen det ämbetsverk, marinförvallningen, som fortfaran
de äger bcsltrnd. Tillkomsten av del nya ämbetsverket 
inilebar att planerna på ett "departcmenlalstyre" skrin

lades, men i ämbelsvel·kets organisation enligt den försla 
instruktionen~) . den 7/ 12 1877, kan mycket av delta sy

sitcms principer flterfinnas. 
Marinförvaltningen skulle bestå av "tre sim; emellan 

l~kstäUda :wdelningar under var sin chef" nämligen, mi

litär-, ingenjör- och civil avdelningen. ~ ågon gemensam 

chef fanns icke , utan var och en av avdelningarna lydde 
di rek t under Kungl. 1\'Iaj :t. Till ämbetsverket överfördes 

iekc blott smulliga dc åligganden, som förut åvilat för
vallningen av sjöärendcna, utan även det stora flertalet 
av dc ärenden, som handlagts å dc tre dcparlemcntsby .. 

n '\erna. Ämbetsverkets allmänna åligganden definierades 

s ~\ l n n dn, "l\Iarinförva 1lningen utövar i ekonomisk t oeh 

tcklliskt h~inscendc överstyrelsen vid flottan och äger i 
dessa delo.r allmänna inseendet över rikets försvarsv~isen

de lill sjöss samt bliYer Kungl. Maj :l ansvarig" för sin 

2) SFS 52/77. 
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förva llning. För ärendenas behandling gåYos noggr:1una 
8 n visningar om vilka ärenden, som skulle avgörns i plc
llUm, beslående av samtliga avdelningschefer och 'i-;sa 
:mdnt befaltningshavare, och vilka som finge avgöras n 
Tespeklive a vdening. I plenum gällde kollegial lJesl u t~:n
deform, :'l avdelningarna ~igde chefen ensam att bc-;lt la. 

Ar 1881 tillsattes en chef för ämbetsverket och ·1r 
1S81, då ny instruktion utfärdades~), föreskrevs atl sa,nt
liga beslut skulle fattas kollegialt i plenum. Endas t \l 
gärder för verkställande av marinförvallningens heslut 
fingo vidtagas av avdelningschef, som också ägde al t h('
svara av Kungl. J\'Taj :t fn'ln avdelningen infordrade yil
runden 111 n1. 

Av intresse äro de olikheter som föreligga i insl nd~
lionernas formule ring vad beträffar marinförvaltningens 
slåilning lill Kungl. 1\Iaj :t. 18K! års instruktion anger :1tt 
marinförvaltningen under sjöförsvarsdeparlemenlel i tck
Hiskl och ekonomiskt hänseende utövar överstyrelsen. l 
en senare inst\ruktion av åt· 189G·1) nämnes både Kungl. 
Maj :t och c-hefen för sjöförsvarsdepar lem entet, medan ar 
18D9:;) , då ytterligare en instruktion utfärdades, liksom i 
senare instruktioner åter endast Kungl. Maj :t onmämnc '· 
Troligen innebära dessa skiljaktligheter icke n~\gon fi)t
~indring i ämbetsverkets ställning till regeringen, ulan dc 
:\ro med all sannolikhet blott formella. 

Fram till år 1908 förblev marinförvaltningens nlig
ganden och verksamhetsformer i stort selt oför~indratle. 
Kämnas bör blott att antalet avdelningar undan för undan 
uK11kades, så att de nyssnbimnda år utgjorde nio styt.:ken. 
Den ursprungliga militäravdelningen hade ersalts med i 
lur och ordning en intendent-, min-, artilleri- och torp e(l
avdelning. En fortifikationsavdelning tilll;:o m år 1 D02, di1 

kustfästninga rna överfördes till marinen, en sanilets nY
delning å r 1903 och en nautisk avdelning år 1908. 

'1) SFS 41/84. ·1); .SFS 61/96. :i) SFS 97/99. 
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Den ins1Tuktion som år 1908 utfärdades';) innebar 
inga nyheter i vad avser marinfönallningens åligganden 
dler dess ställning i förvaltningsorganisalionen, mea där
emot i vad avser formerna för fattande av b esln l. Den 
lltvid [rninrr av antalet avdelning,lr in01n vel"l-.et, som 11yss 

~J o ~ 

berörts, h~1(le medfört :1lt antalet deltagare i plenum sligil 
;i]l tio pcrsonf'r. Då som tidigare framhållits alla beslut 
skulle fallas i plenum efter omri"J<>tning, blevo ~n·helsfor
m ern[t helt naturligt 1ungroddu, även om icke alla leda
möter alltid eller ens oftast m [tsle närvara. I den nya in
struktionen faslsti.illdes nu en betydande inskr~inkning i 
den ko1Jco-iala arbelsfonnen, i det att endast viktigare 
ärenden skulle avgöras som tidigare i plenum efter om
.-0-·s ti1l.llo· medan de övriaa avaJ· 01·des allt efter sin karnk-l. ' ;:")~ ;::--, ~ 

lår endast ~w chefen i plenum, av chefen efter föredrag-
ning aY respeklive avdelningschef eller ock av :1Vd~lnings
c:hefen ensam. 

En utvidcrning av marinförvaltningens verksamhels-
område innel~ar likväl instruktionen, nämligen den all 
,iss upphandlingsverksamhet förlades dit och att ämbets
verket ~kulle "öv2rvaka sjöförsvarets upphandlingsväsen
de i allmänhet". Sedan år 18'/:2 hade som tidigare om
talats 11])phnmllingsvcrksmnhelen avilat de lokala myn
digheterna. 

Med ledning av dc erfarenheter som det första världs-
k riact medförde vidtoas i den instruktion som år 191~!') 

~ ' 
utfärd ades vllerligare utvidgning av den beslutanderätt, 
~om. tillkon~ avd~lningscheferna, varigenom man åstad
kom en snabbare handläggning av ärendena. För 8stad
konunande av en mera smidig samarbetsform Jned de 
"militära" institutionerna inom marinledningen före
~krevs också att vissa representanter därifrån skulle inga 
i marinförvallningen vid handläggning av speciella ären-
den. i\mbetsverkets allmänna åligganden ln·arstodo i 

t;) SFS 147f08. ') SFS 617/19. 
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h uvudsak oför ändrade, givclvis med de ulvidgnitW?l' 
u ~" av 

göromålen s omfattning, som följ de med u l vecklingen av 
:·:jöförsvarets, speciellt på den tekniska sicbn. 

De instruktioner som utfärdades 103c!S) och 1 n:~/" ) 
medförde icke några väsentliga förändrimrar vm·ke11 1· , . 1 

..__ ..__. ..._., ,( 

avsel' iimbe tsvcrkcts åligganden, organisation eller vc rJ.;

samhet~rionner. De voro be tingade av dc speciell a fi)r_ 

ändringar, som genom utvecklingen måste vidtagas i ett 

eller annat hänseende. En nyhet av större betvdelse in

Ilehar det emellertid, att i den sistnämnda inst~·ukliOlh'il 
chefen för marinen vid behandlingen av vissa vikti~a 
frugor ingick som chef fö1· ämbetsverket. D~irmed h ad, 

sålunda den militära ledningen av marinen i viss ni~ 
Flrö.ckning åter fören a ts med förvallningsstvrelsen . '··· _ 

dare förekommer nu för första g[mgen b~stimmclser o1 1 

alt marinförvaltningen till chefen för marinen hade n! t 

inJwmma med dc yttranden och utredningar, som dem10 

pi1kallade, samt alt till chefen för försvarsstaben länmu 

av denne pö.fordrade upplysningar angående mobilis t

ringshandlingar m m, vilka bestämmelser måste anses nl

giira en inskränkning i ämbetsverkets ställning som ett 

J\ungl. Maj :t direkt understtilld mvndi!!het. F~rtfaranf , 

u tövade dock ämbetsverket enligt instruktionen "undl t' 

KungL lVIaj: t i tekniskt och ekonomiskt avseende högs l ·1 

lerlning av och uppsHeten över sjöförsvaret". Dess L o ·

ganisation på en chef och nio ledamöter, var och eu ch c'' 

f~r sin avdelning, liksom sättet för ärendenas handlägL: 

nmg kvarstod ockstl som ovan sagts i huvudsak utan än < -
ring. 

Den instruktion som f n gäller vilken utfärdades den 

17/ 12 10-13
10

) innebär i åtskilliga hänseenden väsentlig.~ 
ändringar jtimfört med dc tidigare. Det kan var:1 skiil 

") SFS 322/34. D) SFS 678j37. 

:1°) SFS 890/43, m ed ändringar, 602/44, 168/48, 518/49. 
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a tt i ko rthet redogö ra för bakgrunden till dessa föränd 

ringar. 
Redan år 1920 h ade frågan om den centrala förvalt

ningen inom försvaret varit föremå l för utr edni ng av sak

k unn iga, vilka dä i analogi med den år 1910 ve1·kstä1lda 

sammanslagningen av de bägge militära departementen 

till etl försvarsdepartement hade föreslagit inrättandet av 

ett för försvaret gemcnstamt, centralt ämbet&vcrk. Detla 

för slag förkaslades emellertid, liksom även de belänkan

den som blevo resullalet av år 1026 respektive 1028 arbe

t ande kommi tteer. Frågan om den militära centralför

valtningens organisation aktualiserades åter genom kri

gets u tbrott år 1939. Brister i den dåvarande organisa

tionen ans~\gos föreligga speciellt med hänsyn till " sp litt

ri ngen på de olika fö rsvarsgrenarna av förvaltningsupp

.gifter av samma slag samt avsaknaden av samordnande 

o r gan för det krigsindustriella planeringsarbelet"1 1
). En 

u i. rectning tillsaltes år 19-10 och på basis av dess betänkande 

vidtogs ytterligare en utredning år 19-11 av den s k "19-H 

års militära förvaltningsutr edning". Dess betänkande, 

som avgavs den 28/ 3 10-±2, har i stort sett legal till grund 

för den nuvarande organisationen. I huvudsak gick för

~:laget ul på all så långt möjligt sammanföra för hela för

svaret likarlade arbetsuppgifter till för försvaret gemen

samma central a ämbetsverk, ett för varje ijänstegren12). 

Instruktionerna för såväl de äldre ämbetsverken som 

för de nu nyskapade utfärdades i december 19-13. För 

marinförvaltningen innebm· omorganisa lionen alt flera 

~·tora v erksamhetsområden borlföllo. Sålunda övertogs 

högsta ledningen av och uppsilden över avlönings-, kass n

och räkenskapsväsendel samt i vissa delar den allmänna 

all männa kontrollen över medelsförvallningen av cll s~ir

skilt ömh2tsvcrk, försnrcts dvilförvallning13 ), hälso- och 

' ' l SOU 1942 : l, sid. 68. 12 ) SOU 1942 : 16, sid . 63. 

13 ) SFS 886(43 . 
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sjukvl'trden övergick till försvarels sjukvårdsförvaltni noll ) 
t"'~ l• 

:',lora delar :.w upphandlingsverksamheten m m övet· Log~ 
av krigsnwtcrielvcrkctlc,) och så småningom övcrför-l,'s 
även fortifikations- och byggnadsväsendet till en för för
svaret gemensam forlifikalionsförvaltning1G). Yis:oa upp
gifter ÖYcrflytladcs även till försn<rcts fabriksve rk ~) 
m 111. 

Dc för marinen viktigaste verksamhelsområdena kv ar
sH\. emelle rtid allljämt på marinförvaltniagcn. Enligt in
struktionen utövar ämbelsYcrket liksom föru l undcr Kun .. ,l 
l\lnj :t i tekniskt och ekonomiskt hänseende högsta ledni !;~;~ 
en av och uppsik ten över marinen dock med den 1wt i i'_ 
komna begränsningen genom "de befogenheter som. ti ll
lagts andra till försvaret hörande centrala förvaltning,_ 
myndigheter". Dc uppgifter som sålund.a kvarslå fratr
gå i huvnd~•ak av ämbetsverkets organisation. Yerksan . 
beten skall "bedrivas p it tre avdelningar och en byt·; . 
nämligen vapenawlelningen, skeppshyggnadsavdehingc• . 
in! cnde:1 turavdelningen och civilbyrå n". Förutom chef c -
en för dessa avdelningar samt civilbyrån utgöres marin
fön· allningens ledamöter av en chef och en souschct 
Ch ef är chefen för marinen, men den omedelbara ledni i1/ 
en av ämbetsverket utövas av souschefen. 

I samband mcrl den b etydande nedskärningen av a n
talet avdelningnr som sålunda skedde, uppdelades desn 
{1 olik::t byråer under var sin byråchef. Samtidigt vidto p·> 
en ytterligare inskränkning i den kollegiala beslutand c
foi'men och en delegering av beslutanderätten till läg:,. 
befilttnin!:(shavarc för att äväaabrinaa smidioaste möjliL 1 
arbetssätt. ,, ,, ' el ' ' 

End<<st frågor ang~l.endc bes traffning av befaltnit W -
havan:s fel eller försummelse i tjänsten samt ang;l.endc 
förcliiggHnde elle-r ul.di)mande av vilc avgöres nu kollcgi-

") SFS 887/43. '") SFS 339/44. 10 ) SFS 165/48. '') SFS 341/J-1 
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alt , medan alla övriga ärenden alll efter sin vikt avgöras 
av chefen. ledamot eller byråchef. 

Dc lendcnscr, ;gom gjort sig märkbara i 1937 års in
s lrukl inn, all i viss nul.n ställa marinförvallningen i be~ 
roende av andra myndigheter än Kungl. Maj: l ha nu ::t
terligarc för stärkts. Ämbetsverket har nu att i ·v iss nl
sträckning biträda överbefälhavaren, alt inkomma nwtl 
av denne påkallade yttranden och utredningar samt a lt 
i ''issa avseenden ställa sig till efterrättelse de direktiv, 
som han meddelar, varvid ämbetsverket dock har rö.ll, 
att därest del icke anser sig kunna efterkomma direktiven, 
få ärendet underställt Ktmgl. l\Iaj :t. Liknande förcskrif
tc.>r gälla vis a vis chefen för marinen i denna hans egen
sk,lp och i viss mtm ~ivcn beträffande chefen för för~vars
slabcn. Dessutom är marinförvallningen hunden av vissa 
förcslzt·iftcr i instruktionen om samarbete med övriga 
ccntrnla förvallningsmyndigheter inom försvaret. 

Av intresse är del förhållandet att chefen för marin
förvallningen jml inlrnklionen är Kungl. Ma.i :t ansvarig 
för fullgörandet av marinförvaltningens åligganden. I 
tirl ina re instruktioner fram till och med år 1 !)37 fonns 
end~sl bcstäml, att chefen ansvarade för ärendenas "jäm
na och ändamC\lsenliga gång" m m, men am;varct för 
fullgönt!idct a ' Migganelena åvilade ämbetsverket som 
helhet. ~Ian får gå tillhaka ända till 1821 års instruktion 
för fön'altningci1 av sjöärendena för all finna en mot
svarande bcstömlllelse för ansvarigheten. 

Det drag nv oupphörliga omänc1ringrte och nyorgnni
sationcr, som den lll.l hinmade överblickca genomgående 
framYi•.:w bctdiffandc floHans högsla förvaltningsstyrelse 
från tild"ta tid och iniiH nu. visar icke några tecken till 
nlt fii rsvinna, tYärtom. i\r l!) lG tillsalles den s k militära 
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förvaltningsutredningen *), vilken framlagt silt hetä nka n
de den 16j 10 1950. Detta betänkande som för närvaraH ele 
år remitterat till berörda myndigheter för yttr::mde, h ar 
{myo aktualiserat frågan om ytterligare utbrytningar u 1-

dc s k försvarsgrt;nsförvalluillgarna av vissa verksamlll't ~
(.J1Uådcn och i stället upprättandet av fler för för svaret 
gemensamma centrala tjänstegrensämbetsverk. Del torde 
emellertid ännu vara för tidigt att förutspå, hur försv~n·c ts 
-:förvaltningsorganisation och därmed även marinen :-. i 
fram tiden kommer alt ges lalla sig.· 

Amn. Som ett första resultat av förvaltningsutredningens VC''"l\:
E-nmhet torde !Iå betraktas Kungl. brev av den 28 september 19GJ 
(TSA n :r 66) med vissa föreskrifter beträffande försvarets centrala 
förvaltning. Föreskrifterna innebära huvudsakligast dels vissa in
sl;.ränkningar i krigsmaterielverkets åligganden, dels införandet 2v 

den s k huvudförvaltningsprincipen vid upphandlingar berörande flc> a 
försvarsgrenar, dels slutligen tillskapandet av en "försvarsförvalt
ningarnas samarbetsdclt'gation". 

*) Utredningens direktiv, se utdrog ur statsrädsprotokoll P os i
oc.:h Inrikcs Tidningar den 10/10 194.6. 
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Teknik, taktik och cybernetik. 
A v {{ ommendörkaplen M. Ilmnnwr. 

Hisiorien om den schackspelande robalen som rfl.kadc 
j raseri och konvulsioner då den mi.i.nsklige molspelaren 
jnte följde spelreglerna är inte enbart rolig ulan lärorik. 
Den avspeglar det aktuella stora intresset för styrande 
och kalkvleran dc mekanism e r. Såd:m a förekomma .i n 
inte enba~·t i form av matematikmaskiner såsom ·Eniac och 
Bark ulan äro i enklare fonner y tlerst vanliga i tekniken. 
M.an kan nämna centrifugalregulatorn, termosiaten och 
autopilolen. Ett omrade där dc styrande Inekanismerna 
förekomma särskilt talrikt är i den moderna krigsma
terielen och där icke hlolt som autopiloter för flygplan 
och robotar utan i riklig mängd även på fartyg. Det kan 
vara värt att något fundera över vad deila innebär och 
vart en utveckling kan leda. 

Under andra världskriget har i USA en splitler ny 
vetenskap växt fram och fått benämningen cybernetiken. 
Dctla ord kon11ner från den grekiska benämningen pa 
f'tvrman, och finns som låncord i del svenska ordet gu
v~rnör . Cvbcrnctiken innefaltar i sig servotekniken, 
mr~n svftar. vidare och avser jämväl studiet av styrande 
oeh k~mtrollerandc meddelanden mellan levande Yarcl
ser, mcll::m. maskiner eller mellan bådadera. Med tanke 
på den vidl~·ft.iga härva - sit venia verbo - av a.~1clliga, 
elektriska och eleklronislw förbindelser som nlgora ett 
krigsfartygs nervsystem, förefaller det som 01~1 et_t aY
snitt av cvbcrnelikcn väl vore värd all införliva 1 den 
navala vetenskapen. Som urkund skulle då kunna an
vändas en av den framstående amerikanske matemati
kern Norbert \Yiener utgiven bok med titeln "Cyberne
tics". 

'TidslcTif l SjöL·iisendet . 36 
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\Vicner anser bl a - viikel kanske kan slöla ,· 111 ._ 

kiinsliga sl;:_önandnr - all funklionssättet för levande \ 1_ 

rclser och vissa kommunikationsmaskiner äro fnll sl · ,1_ 

digt analoga. För att maskinen skall kunna efterlikwl t'll 

Jeyande varelse fordras atl den har en återföringslll l 1_ 

riism - fced back. Aicrföring och åtcrtsyrning äro s\ 11-

nerligcn välbekanta begrepp för den som någol s~ ssla 1• 

med servolenik eller eldledning och styrning av pjilSI'I'. 
\Yi enet· herältar (enligt Ilolrn Sv D 19/9 51) om syhcr• 
eliska leksaker i form av mekaniska med fotoc eller 1 -

rustade sköldpaddor, som röra sig mot ljuset, men vi ll, t 

då dellaskymmes börja en dansande trial- and eLTor 
rörelse till dess de komma ut ur det mörka områd et Ol'' 

kunna fortsälta mot ljuset. Dessa leksaker ge i sitt UPJ•
irädande ett visst intryck av biologi. 

Om återföringen i ett cybernetiskt system är felak 
1igt avv~igt komma pendlingurna kring det önskade lögc' 
att öka i stället för att minska. Servokretsen är instab il 
Elt liknande uppträdande kan ibland påvisas hos perso
ner med speciella hFirnskndor. i-\nnu så hinge torde 
emellertid instabila servokretsar vara vanligare än pe r
soner med an~ydda n1.entala rubbningar. 

Elt första utnyttjande av cybernetiken på del nnvnh 
området skulle kunna vara ett studium av hur förbindel se 
och slyrorgan på cU krigsfarlyg höra fördelas Jnell nn 
m~insldiga och maskinella länkar. Ur' ren humanitär syn .. 
punkl synes då betydande fördelar kunna uppnås om man 
Htler sammga förbindelseled och styrorgan utgi'n·as m 
cybernetiskt livaktig materia. Kanske skulle det då kunn a 
hävdas att en del ur taldisk och stridsledningssynpunkf 
väsentliga befattningar alltjämt borde bestridas av mänsk
liga individer, men ur ren principiell synpunkt synes delt a 
];:nappas t nödvändigt. J ag å terkommer till den fd1gan 
5cnare. 

I clPgsli:iget har emellertid tekniken inte hunnit längre 
än nll rält nu'lnga mänskliga lönkar behövas. Frågan är 
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därför nu hur l&.ngt man k an och bör utvidga automati
sering och mekanisering. Redan nu finns en hel del auto-
111 a lik itlom t ex artilleriet. De mekaniserade 15 cm
pFiserna ha haft sina barnsjukdomar, men fnngera Ull

mera ganska Yälmed alla sina reläer och manöverkrels::tr. 
Inom eldledningen har m::tn både l~Tkals och misslvckals. 
Misslycknndel har bl a just beslåll av pendlande komnm-
nika lionskrelsar. 

Möjlighelerna till forisatt automatisering sk::tll först 
granskas ur konstruktiv synpunkt. Ett införande av en 
styrande mekanism innebär att man ÖYerflyttar all tanke
yerksamhct från operatören till konstruktören. Konstruk
tören kan emellertid inle lösa ett problem i taget allt efter 
det im})Ulserna komma, utan han måste kunna förutse 
alla olika alternativ som kunna bli aktuella och dårefler 
konstruera sin robot så att den ger rätta reaktionen pft 
alla impulser. Det kan säkerligen förutsättas att kon
struktörens hjärna i kvalitet är betydligt överlägsen den 
presumplive operatörens - kanske en värnpliktig me(l 
endast några månaders praktisk tjänst - och ur den syn
punkten vore det fördelaktigt ju mer den senare befria
des från att ingripa. -:\'Ien nu är det så att tillgången p <t 
k onstruktionshjärnor med erforderlig kompetens och ka
paci tet år mycket begränsad. Det föreligger i detta av
seende i hela världen, en i förhållande till de växande 
tekniska uppgifterna synnerligen prekär bristsituation. 
Denna är kraftigt kännbae även i vårt land. Och det ~ir 

föga utsikt att den skall kunna förbättras genom total
mobilisering av dolda intelligenslillgångar ur folkdjupen. 
Dc reserver som där kunna uppletas ha nämligen efter 
djuplodningar mftst bedömas som skäligen magra. 

Kapacilelen för tekniskt nyskapande är sMcdes be
tydl igt mera begränsad än man för några år sedan trodde. 
Den tekniska utvecklingen har en avsevärd tröghet och 
produklenw möste växa fram rölt lf:ngsamt i synnerlwt 
i etl litet land som vårt, clä1· man inle kan förbättra jord-
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mfmen med millioner och milliarder dollars. M{tls~ilt ni ng
en för cxcmpclYis ny krigsmateriel måste därför bli gans

ka modera l, och man tvingas all ännu för å tskillig t id 

framål i de cybernetiska kretsarna ombord ulnyll .ia u 1• 

reaktions- och kommunikalionssynl)unkt räll ofullkomli-..:: 1 

hjärnor fran Björkholmen och r'tftå. Fördelen med <l c~:·':t 

~ir ännu så länge, all dc till skillnad från robotar kunn<t 

besilla en viss läraktighet. Della ~ir emellertid en för d l 

endast om denna egenskap ulnylljas. Helst bör da in-

1ärandcl hedrivas så alt dc erforderliga reaktionerna l't 

lösas i form av betingade reflexer. Den utbildning so!ll 

nu hedrives ombord torde mera sällan uppnå sftdana r e· 

sullat. 
En annan aspekt på Htnylljnndcl av cybe rnetisk nw 

kanik ombord är frågan om service. Liksom schackrobu 
len Jum andra automater av dc futtigaste anlcdn ing<u 
råka ur gängorna och i stunder av genstörtigbet envi st 

Yägra göra tj änst på avsell säll. Dc kunna d ft komm < 
aU likna dc moderna problembarnen i sitl uppträdand l 
och fordra då psykologiskt kunniga och tMiga skötare. 

Den enkla mänskliga arbetskraften kan således inte hel. 
ersällas av maskiner och robotar, utan d essa måste <1 t 
fö lj as av skötare, vilkas intellektuella kvalitet hetydlig ' 

måste överstiga s<"tväl den värnpliktiges som r obo tens. ;\ii r 

frttgor om införande av ny teknisk maiericl -- vilken nn ~ 

mera alllid har starkt cybernetisk karaktär - behandlas. 

ii r del myckel vanlig t all detta faldum glömmes bort eller 

avsiktligt fö rbises. ncsultatet av detta kan bli alt man 

sf1 sm<"mingom ser sig omgiven av robotar, so1n man in !c 
kan förmtt ·att trädn i verksamhet. Ä.Yen av denna nn
ledniug f:?lr man gå fram med försiktighet. 

~'len det skulle kanske v ~1 ra möjligt alt utnyttja de.1 
schackspelande roholen och lwns gelikar på annat si.il!. 

Sjökrigcls taktik har ju många likheter med schackspelet. 
]\fan kunde måhi.1nda ersätta den stora lHlmcra som 

oundgänglig hetrnklacle - organismen av taktiker och 
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stridsleda1·e m ed en matematikmaskin jämte n {tgra fly
hänta teletekniker och servo mekaniker. Föru Isättningar

na för ett sådant arrange m ang äro inte dåliga. Alla im~· 

pulser kunn a ju erhållas med redan befintliga teletek
niska hjälpmede l, radio, radar o s v, och då problemlös

ningsliden i en sådan maskin sannolikt kan n edbringas 
till en eller annan tusendels sekund, blir det go! t nm tid 
för ordergivning till manöverorgan och vapen. Ett sådant 
arangemaug skulle åtminstone ur vapenteknisk synpunkt 

kunn a innebä ra betydande fördelar. 

~· u är det ju så. att dc nyaste tekniska hjälpmedlen, 

radar, asdie, uk, ik etc framför alll ha bidragit till att 

uppfylla t aktikens önskedröm - en fullständig överblick 
över stridsområdel-schackbrädan så all spelet kan spelas. 
Därmed är förvisso mycket vunnit och utsikterna ökade 

för den skickligru·c spelaren att ta hem spelet. Men det 
kan förhålla sig n1ecl detta spel som m ed schack enligt 

Frans G. Bengtsson "I sina mera akuta former är schack
spelet inte en förströel se eller vanlig t intresse, utan en 
besatthet, och knappt en av de mindre bland sådana. -
- - A v den sanne sch ackspelaren indelas mänsklighe
ten i tre kategorier: mästare, an1atörcr och övriga per 
son e r. Yad den sistnämnd a kategorien egentligen tj ä nar 

till , och hur den framsläpar sin blinda tillvaro är för 
whackspelarcn ett ganska dunkelt problem , till all lycka 
av föga intresse". ' 

Det skulle kunna tänkas alt genom de moderna hjälp
medlen, själva det taktiska spelet f å lt sådan tj usn ing att 
spdaren \frestas bortse från att spelföringen inte är allt; 

pjäserna nu'ls te od så kunna förverkliga det som dc re

presentera. 

I en skildring av den etopiska bataljonen<> insats i 

Korea berättar kaptenen Orvar Nilsson något om de ame

rikanska synpunkterna och erfarenheterna. Han skriver: 
"All erfarenhet från I\.orea säger att den tekniska utbild
ningen är den viktigaste, förmågan atl i avgörande skeden 
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handskas med Yapen och materiel fäller utslaget - - . 
Här h emma överdrives måhända den taktiska ulbildm, o 

;;--,~ 

en, framför allt med värnplikligl befäl, och kartfordrats-
övningar bör utbytas mot vapen och stridsteknisk u tbi td
ning" 

Dessa erfa renbeler torde Yäl vara värda a tt b cgnnuh 
och -· mulatis mu landis - oms ä lla i flotlan. 

Del ör jn som tid igare nämn ts så, att man för V :lJ'l'll

matcriclcn ombotd, för avsevärd tid m tts le utnyllj a per
sonal i stället för robotar. Denna personal måste för all 
rätt kunna assistera de ofullkomliga robotar som leknikc·,, 
i dag k an prestera ha en ganska omfattande utbildnin;~ 
i.tven ombord - ej blott i land. Den personal som dell.t 
]Jerör är till mycket stor del värnpliktig och för dcPt 
räcker inle den nuvarande tjänstgöringstiden för atl h 
erforderlig kontinuitet och effeklivitet i träningen. En 
tjänstgöri11gstid på ett år ombord skulle mins t vara er
forderlig. Men det torde också - åtminstone delvis -
vara så a lt en dylik systematiskt upplagd vapenteknisk 
drill icke medhinnes ombord, därför att det månghövda
de taktiska ledningsorganet i första hand m åste övas. l\Ian 
kommer då fram till fördelen n1.ed den taktiska matema
tikmaskin som ovan föreslagits. Den behöver nämligen 
inte övas i nämnvärd utsträckning, utan endast skötas <l\ 

ovannämnda tekniker. Tillräcklig tid skulle därigenom 
kunna ägnas åt de läraleliga hjärnorna från Björkholm en 
och Rå å så att de, när taktikroboten spleat sig fram ti !l 
ett gott lovartsläge, verkligen slutlie kunna prestera vad 
de nu förutsättas kunna. 

Om hr 'Viener och andra cybernetiker skulle kun n,1 
göra en insats i den riktningen skulle det sjötaktiska spe 
let förvisso vinna i realism. 
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Flottans rekrytering. 
Ett alternativ till hemmautbildningen. 

Au Kaplen J. RumcHiu s. 

Såsom kommendörkaplen Taube i sin artikel i april
nunuet framhöll, så återkommer man ständigt till pro
blemet rekryleringen. Flottans rekrytering har icke en
d ast varit aktuell idag, ulan är ett urgammalt problem, 
som har exislerat sedan ledungens dagar. Gustav 'Vasa 
brottades med del. Erik XIV hade nii.stan oöverkomliga 
~wårigheter att övervinna för att få sina stora f~~ttor be
mannade. Carl X Guslaf kunde n ågorlunda bemastra det. 
Carl XI:s svårigheter äro så välkända, att de lu:appast 
behöva omnämnas. ~led sitt enastående väl orgamserade 
indelningsverk rättad~ han emellertid till problemet.' så 
alt Carl XII vid det stora noreliska krigets utbrott lCtCC 

behövde s,vssclsätta sig med det. De indelta b å tsmännen 
från Finla~1d , Åland, Nordsverige och övriga delar av vårt 
då vidsträckta land kunde planenligt förflyttas lill flot
tans huvudstation. D enna organisation gjorde del möj
ligt för elen adcrtonårige kungen att företaga sin beröm:~a , 
snabba invasion på Själland och därefter lika snabbt for
flytta sina segerrika trupper till Lifland och där tilltvinga 
sig övergånGen av Di.ina samt ävenaskande marschera 
på Nan\~a. Gustaf III hade återigen stora svårigheter med 
bemanningen. Trots att han för stora kostnader t o m 
försökte värv a sjöfolk utomlands, bl a i London, lycka"des 
han inte skrapa ihop personal för att fu1lbemanna lar
tvgen. Kvalileten p å besättningarna måste dessutom be
t~clmas som mindre god. Endast uneler vår långa freds
period kan man säga, att rekryteringsofficerarna ha h:,Jt 
det relativt lugnt. Detta berodde till stor del p å den for-
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lrMfliga institutionen, som under den tiden existerade. 
nämligen skeppsgossckåren. 

\'ad skall då göras för all få en ändring p å förh:"tll. 
landena? Problemet måste p å något sätt lösas. Våe m a
teriel blir mer och mer komplicerad och kräver undan 
för undan allt skickligare personal för dess skötsel och 
Yård. Materiel, som tidigare var relativt enkel att sköta 
och handhava, kräver nu personal med långt större kun 
skaper och skicklighet. örlogsvarven ha redan erfaren
het av, alt materielen icke alllid erhåller den vård och 
det underhålL som den tarvar, beroende på att den spe
cialutbildade stampersonalen antingen är otillräcklig elL~r 
saknas på fartygen. 

(flesnandc underofficers- och underbefälsled pocka 
sedan flera l1r tillbaka på att krafttag måste göras fö r 
alt säkerställa rekryteringen. Om utvecklingen fortsätter , 
kommer det icke att finnas tillräcldigt med personal fö r 
underhåll och skötsel av den dyrbara och i många fall 
oersättliga materelen. Det är därför även god ekonomi 
att pröva alla möjligheter, som stå till buds, för att säker
ställa tillgången på stampersonal. 

Flottan har emellertid en längre tid tillbaka varit bort
skämd med en god rekrytering. Ända till skeppsgosse
k[tren dr(,gs in Hl36 tillfördes flottan årligen mellan 100 och 
200 väl utbildade sjömän, som rekryterade över 50 % av 
däcksmanskapet. Med kårens upphörande bortföll flot
tans säkraste och bästa rekryteringskälla. Andra v~irlds
krigct medförde, att m~mga ungdomar inför utsikten av en 
ltmg hcredskapstjänstgöring, togo anställning vid krigs
makten. Bortfallet av skeppsgossekåren blev därför inte 
märkbar förrän efter beredskapstidens slut. 

Efter beredskapens upphörande började svårighe
!crn;l p å .allvar. Bristen på arbetskraft är den vikti -· 
gaste orsaken. Antagningsåldern är ogynnsam ur rc
krytcringssynpunkt jämfört med antagningsåldern fö r 
skeppsgossarna. Förr lockades med god utbildning i sko-
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lor, som utgjorde en direld påbyggnad på folkskolan snmt 
ntbildning p å r åsegelfartyg i främmande farvatten. Dcanc1 
segclfarlygsut,bildrdng var en magnet, sont lockade 90 j{ 

av p ojkarna till flottan. Numera kan en yngling för en 
låg kostnad och på fritid skaffa sig en utbildning, en ut
väg som tidigare icke stod till buds. Flottan blir alltmer 
kustbetonad och trångboddheten ombord ökar, samtidigt 
som en yngling via har~delsflotlan p å ett par års tid knn 
1je del viktigaste av jordklotet. Han är under denna lid 
re:lat:ivt väl betald och har rymlig bostad. Flottan har 
därför svårt att konkurrera om de ynglingar, som vill 
ut i världen. 

Att se världen är en inneboende önskan för nästan 
alla svenska pojkar, samtidigt som dc bästa dra sig för 
att segla för om masten. Och det är de bästa, de som ha 
lätt för att lära, som flottan behöver. Svensken är sam
tidigt hemkår och vill gärna återvända till hemorten eller 
Mminstonc bli landfast igen, efter att ha sett sig om ett 
par år. 

Segclfarlysromantiken lever fortfarande kvar och 
kommer säkert att göra det även i framliden. Detta be
visas av, att de yrkesgrenar, som ha segelfartygsutbild
ning på programmet, iiro mer eftersökta än andra. Änd:1 
kan flottan numera endast erbjuda sådan utbildning på 
~konare i våra närmaste farvatten. Kunde flottan loeka 
med utbildning på ett slort råsegelfartyg med färd till av
lägsna farvatten, skulle detta säkerligen stimulera rekryte
ringen. Ett s~"tcbnt fartyg borde vara barkriggat oeh p :1 
:?.:100--:)000 ton. Då sk ull e troligen flottan erhålla den 
stora grupp vnglingar, som villlära men samtidigt 1-::omma 
nt i världen , den kategori, som har förmåga att tillägna 
sig kunskaper. 

Ffter<>om fartyget skulle vara utbildningsplattform, 
borde det val'a inrett i mässar, som samtidigt skulle tjän:t 

Son1 förläcwninasr)laiser och lektionssalar. Ombord skulle 
"'"' b 
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fi nnas materiel m m, så a lt större delen av den grund
lägg::mde utbildningen kunde ske ombord. 

Fartyget skulle ha en nyckelbesättning på chef o<"h 
tre officerare samt ett trettiotal man. Ekonomipersonalen 
kunde till största delen v ara elever. Någon segelutbild 
ning skulle icke bedrivas, utan endast nödvänd ig segel 
manöver för fartygets förflyttning skulle utföras. Elever
na skulle bibringas den nödvändiga säkerheten till väders 
under fjorton dagars stillaliggande i skärgården. Undc t 
resan skulle eleverna så ostörda som möjligt få sköta sin a 
studier och därför endast i liten utsträckning gå vakt. 

Fartyget skulle avsegla på hösten och återvända p :1 
våren. Xvcn med nödvändig översyn, skulle en sominar
res a på två månader m edhinnas. 

Det finns ingen anledning att fönnoda, att undervis
llingsrest~ltatet icke skulle bli gott. Fartyget skulle segb 
direkt lill ur väderlekssynpunkt gynnsamma områden. 
Vissa tider, då undervisningen behövde forceras, kunde 
fartyget ligga till ankars på lämplig ankarplats. 

För officerare och underofficerare, som voro kom
menderade som lärare, skulle en sådan kommenderin~ 
innebära en välbehövlig omväxling från tjänstgöring pil 
siridsfartyg och stationer. 

"Mången kanuner att invända, att en utbildningsform 
nv den ovan skisserade är dyrbar och svår att genom.föra . 
Engångskostnaden är vissedigen hög, men den borde inte 
avskräcka. Utbildningsformen har tidigare slagit väl ut , 
och borde göra det även i denna modifierade form. Dess
utom måste flottan offra något för att i konkurrensen om 
duktig ungdom, dra till sig de bästa av dem. 

Intresset för segelfartygsutbildning griper mer och 
mer omkring sig. Många länder ha sedan länge elevut
bildning på segelfartyg eller mngås med planer på att 
skaffa dylika fartyg. För en kort tid sedan återköpte 
Yäs ltysklnnd två stOl'a barkskepp för att användas fö r 
e levutbildning. Det ser därför ut som om de ansvariga 




