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ftiinnesteckning. 

Minnesteckningen ÖYer avl,idne ledamolen 'Vidmark, som 
. [·e hann färdi gs Lällas till högtidssaJmman trädet 19±6, å Lerges 
!G ' 
i eJ el följ ande. 

Fredrik Olof Widmark':'). 
Efter någon t1ids sjuklighet avled den l november 19-±6 i 

sitt hem på vVijks s.äleri på Värmdön f d översten Fredril' 
Olof Widmark. 

W föddes i Ljusdal den 2 september 1869 och hade således 
ri d sitt frånfäll e nyss fyl lt 77 år. Han tillhörde en gammal 
norrlandssläkt. Föräldrarna voro l :e lantn11ä1Jaren och riks
dagsmannen Olof vVidmark och hans hustru Ulla, född Ham
marström. Farfadern var den om l\'orrlauds utveckling så högt 
förtjänte landshövdin,gen i Nonb01ttens län Per Henrik \Vid
mark 

Efter .skolgång i Hudi:ksvall och Falun avlade 'V mogen
helsexamen i Falun den 7 juni 1889 och .antogs kort cliärpå till 
rolontär vid Vaxholms artillerikår. Han utexaminerades från 
kri.gs~kolan den l november 1892, och den 18 noven1!bcr följde 
utnämningen till underlöj tnant. Aren 189-±-96 .genomgick \Y 
at1tilleri - och ingenjörhögskolans allmänna kurs och beford
rades till Iöj lnanl den 17 april sistnämnda år. Dc båda följan
de åren ägnades [ll sludi,er i skolans högre arlillerikurs. Här
på följde utbildning till lwntr.ollofficcr. Parallellt hänned var 
W kommenderad som ex lra elev vid Teknisk"''l Högskolan och 
upprätthöll under olika perioder kontrollofficersbefallningar vid 
Bofors och Finspongs styckebruk. 

Vid kustartilleri ets uppsättande (fr 10 m den l januari 1902) 

ÖV<:it:'flyttades \V som kaplen till det nya vapnet orh fi,ck sin 
tjänstgöring förlagd till rninasdelningcn vid Vaxholms kust------

*) :M:innc•steclmingen författad av ledamoten Hassclgrcn. 
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.ar~i llerircgemente. Den 1 apPil 1906 kommenderades han 
adjuLant i chefens fä>r kustartilleriet slah och kYarslotl i de~0111 
befattning till och med den 30 sep tember 1910. Hii rpa 'föJ~lla 
LJ. änstaöriw:r vid reo·emcntel. nu vid arti lL~riavdcl nin<>e n bJde 

o t> o · t> · C! 
14 januari 19'13 blev vV befordTad lill major och redan den ~ 1 

. b d ~J december 19'14 till 6verstcl6}lnant, 1 sam an varm ed ha n pla. 
ceradcs på Kar1stkrona kusLartillcr·iregcmen le. Den :l noYcn

1
he,. 

1915 invaldes vV ·i Kungl. örlogsmannasällskapcl. Fr o m den 
1 oktober 1917 förordnades han som. l~om1nendanl i Hcmsö fäst. 
ning, och den 15 januari 1919 återbördades han lill Yax.hohn 
som l f regementschef ·och t f artilleribefälhavare i Yaxholms 
fästning. Han kvarstod i dcnn1a befaLlning till den 2 oktohe" 
192.f, då han beviljades· avsked. Han utnämndes till ÖYcrslc 1 
ma11incn den 6 juni 1925. 

Efter avskedstagandet v.ar \V fortfarande bosal t i Ya xholm 
varunder han var verksam som ordförande i Skandinaviska 
Bankens avdelningskontor där:slådes och som disponent föl' 
stockholmssystemels fi1ial i Vaxholm. 1939 flyl·Ladc han till 
Slackholm och 1944 till Wijks säteri på Vär.mdön. 

Fredrik Olof vVidmark dler1ämnar minnet av en dugande 
officer, vars arbetskraft vid s idan av den ordinari e ljiins lgö
ringen togs i anspråk för elt fler tal utredningar inom fii rsvaret . 
Vaxholms stadsfullmäktige tillhörde han åren 1901- OG och 
1913-14. Som t f regementschef var l1an synnerligen Yii rdc rad 
av hög och låg .genom 9ilrt städse välvi lli ga och hum ana, upp
trädande. Han var i aUo en god människa - därom ii ro al la 
ense - pål:illig och svekfri som vän och kanrrat. För all a d~ll1, 
som ·kommit i beröring med honom, känns hans ]Jo rlg~u1 g 
smär:lsam, men alldeles särskilt för hans gamla off iccrsl,~J1l-

h o o • • • 1 ch aasl-Tater, som rönt så mycken. oc mangang vans ~p o " 
frihet i det \Vidmarkska hemmel. . . . . J. 

\V var gift med Gerda Bäckström, dotter t1ll JUYcl_c 1 a_1 ~er
E. Bäckström i Söderhamn och hans nJJa~za. Utom av sJ n °' .. . 

.. H . ·r· crcnJO' · levande maka sörjes \V närmast av sonerna ans ClVJ 111"' . 

Bo, byggnadsingenjör och Sven, anställd i A. -B. Aerolr.anspoJI· 
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reglementen Arsberättelse och förvalt:: 
. 
l 

Avgiven i februari 1947 av ledamoten Malm. 

\,psberältelsc i della ämne förelwm scnas.t: under 19-±5 och 
: l·alenderårel 19H. På grund där-av kommer denna års-3ysag ' _ _ 

b ·ättelse alt omfalla aren 19JJ Qch 1946. 
eJ d h .. Dessa år omfattar en i fönaltningsavseen c ytterst an-

delscrik period för försvarsväsendet i allmänhet och icke minst 
för marinen. I elt nära nog ·stabil,iserat beredskapsläge in
träffade den l juli 19-1-5 en i alla avseenden v~i lcbam omvälv
ning genom avvecklingen av den förstärkta fö·rsvarsberedskapen. 

Alt giva en tklar bild av samtliga till förvallning hå~·ande 
företeelser under ifrågavarande skede torde icke vara möjligt 
för en person ulan tm·vaJ· enligt anmälm-ens meni'ng ett :äm
betsverk. Anmälaren kommer till denna sluLsals dels enär 
ämnet berör nwlericl och övriga fö·rhållanden, vars handlägg
ning i regel icke anl:ommer på inlendenLurpersonal, dels enä t· 
ledningen i vad angår förvallningsorganisatoriska spörsmål i 
månaa fall liaaer hos utom marinen varande insli·Lulioner, del.-

" 00 

och framf.ör allt enär man behöver längre lidsperspektiv för a;tt 

kunna bedö•ma dc tendenser och strävanden, som härv1id kom
mit till synes. 

För fö rsvarsväsendet i allmänhet innebar avvec·klingen 
hemfäTlovning av den beredskapsinkallade personalen av olika 
kategorier med undanlag fö-r viss, förel1~ädesvis p[t fri villi ghelens 
Yäg, uttagen avvecklingspersonal; insamling och :förTådsLag
nihg av materiel; frigörande av förhyrd, anfordrad eller r ekvi
rerad privat egendom samt ,i mån av avvecklingsarbetels forl
skridande en allm,än å lergång till fredsförhåll an den. 

Vad m.arincn angår utgjorde självfallet anustning och åter
ställande av ianspråktagna far tyg och hå lar ell pMreslande: 
Problem. Enär del för landels försörjning var av stor betydel-
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se, aLL del i anspr~1k tagna h andelsfar tygstonnagel utan dr". 
111~11 å terställdes. måste därmed födJundna arlJelen "i Ya~ OJs-. . · . .. . :-.. Pno. 
ntel. AvvecklJngsarbelc L 1 delta hanseende mn ebar iland t " 
ning av vapen och övrig av marinen dispon erad tt lntst ~ c-

o ·· 11 d f · 1· L l · l n 1 ng samt a tersta an e av · ar t~·gen 1 ursp rung 1g s '-l,C , med de ' 
egen utrustn ing, dock a ll i vissa ,fall inl6sen ägd e rum a_,. sf~~ 
dana elek triska och ö,vniga inslallalim1er, smn fart,·" s'ia·1 ..... . iY L b' l' en 
önskade öYerlaga. Vad angar kommuni,J<at ionsmedel i bnc] 
framför allt i v~d ang~tr l::uslarlillerie l ägde molsvaran de arbe. 
ten rum å det fåtal motorfm:don, varpå äganderä llen icke ÖYer
gåH tiH honan. 

Under beredskapsliden hade vidare efter h and pa !.; rund av 
den näslan fullständiga importspärren framtvingals anYänd
ning av e rsällni111gspPodul~Ler och cll sys lem för [llerYinn ing a1 

använd materiel som •icke tog h ä nsyn till fred ~sck mom iska 
synpunk ter. Jag a v ser härnJJed framfö:r allt anvä ndning a Y er
sättningsbränslen, ålcrvinr i ng av metalle r ur fallan de ~kro l, tex
tilproduk ler ur lump och tcxtilavfall, regenererin g a\· ~u uulli

varor o d. Härutinna n innebar avvecklingsproceduren pa 
' längre sikt och i m ån av ökad import en å lcrgang li li im
portera t brä nsle och övPiga impor tvaror. Denna alcrg~lll g 
har e1ncllertid kunna t genomföras högst oj.ämn l, lwrocndc 
på all vi ssa av de lidiga re expor leran de länderna 1;~1 grund 
a Y föl'Slörelsen under krige t och ockupationen .icke kunnat 
lämna nagol s lönc bidrag till h andelsutbytet. Särskilt kiinn
bart så\1äl för v [HL la n d som del ö'vriga E uropa lw r cletla 
varit i fr [1ga om produktionen av fossi ,la b1~änslen, i fdimsla 
rummel s tenkol och lvoks. 1\Ien äYen i önigL har lillfurscln 1 

nl!an ga fall på grund av importregleringar o d icke mobYaral 
hehow l. Det är L o m s[t, all br,isten på :'.:. lskilliga ,·ildiga 
dvaror och halvfabrika t inom landel har öka ts, så all Jnan f n 
m ås te iaiktlaga en sldngare ransonering än någonsin under bC
redskaps ~t ren. 

A vvecldingsarbelel innebar vidare ell fri görande a Y s:1dana 
i beredsl-:apssyfte upplagda fördd av konsumlionsartikLu. ·on; 
:ic]\e lämpli gen kunde förbrukas a v försvarsväsendel pa rrcdslo 
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orn kunde vam av betydelse för landets försörjning. Efter 
1 ch l har emeller<tid den s tö,rs ta delen av denna materiel, i var-
]lan d . l l . , 1.. d . fall jn tel11 en lrumna.tene, zomn11t vara grann an er och det 
le· d)iclande E uro·pa i övrigt till god,o. Ja,g Slkall i del följande 
Jl~ ·a.1nre belysa denna verksamh et med s iffmr. 
paJ JäJmnJ,öpande med ,avvecldings.arbelel har på,g[tLL ett kon
rolideril1igs - och organisationsarhete av betydande må ll, av
~eende i fr ämsl,a nunme l uppläggning och f6rd1dsförvar,ing 

111 111 av den under beredskapstiden anskaffade materiel en men 
även i övrigt en anpass ning av verksamh eten ef ter fredsekono
m iSil~a synp unkter med tillgodoseende i möjligaste m ån av be
redskapskravet. 

Fö,rvisso hava de problem, som här möll, vmit svara och 
tungarbetade. Den marin a förvallningsapparalen , tillgäng
liga förrådsloka ler och organisa toriska ·förhå llanden hava knap
rast varit avpassade e1fter de m.a le'6elmängder av olilm slag, 
wm unider beredskapen Lillförts mar,inen men som under då
varande törh åHanden närmast o1n.edelbart mås,te tagas i an
språk fö,r b eredskapsändamåL Vid den allmänna avrm:tninge11 
av fö,l'S \nal~San:staller , ä'rlogs,fartyg m m har pwblemeL alt in
ordna och på lämplig t säLL uppl<ägga materielen m edförl be
lydande svå ri:g;h eter, som ännu icke funni t sin slutgiltiga lös
ning. Av beredskapsskäl och med hänsyn till den vapenlek
n isl~a utveCild'in gen (radiostyrda raJ.~ cLbomber o d) är del er
forderligt, a ll materielen icke uppl ägges i oskyddade l,okale1· 
inom garni sons- och molsvarande orter u lan .förvaras antil1lgen 
bOill1bSikyddat ell er på eller i närheten av arwändn1ingsplalser
na. En dylik spr,ic1d uppläggning wedför dock ökade kostn a
der för lokaler , underh ~tll o d och det gäller all f n finn :1 en 
tnedelväg, som tillgodoser bercdska pskr.ayet fö,r rimliga kos t
nader. Särsk,iit ulvcC'ldingen av Dakolhomhvapnel tO'rde i en 
' nar framtid framtvinga en spridd och bomhskydd;aJd fördel
ntng av utru s,lnings- och underh~tllsbascr 'och vi sl{t sannolikt 
Inför en genomgripande utveckling i dessa hänseenden. som 
konuner all sätta sin prägel på fä<nall.ningstjäns·len. 

Bereds,kapens avveclding har lyvän avslöj1a l, al l Mskilligl 
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hrustil i va d angår den inla lladc personalens fönn· 1u 

enlighet med gäHandc föreskrifler omhänderhava och, ~~d ::tt t i 
· l F f" ll · d · · d 0 ~' 1 So 111atene en. ~ ram. or a t 1 re ov1snn1gsavseen e ha1· fo.. " 

~ rst· 1 sen tydligen Yarit ringa såYäl hos befälet ~om. h os uppbö;lc-

männen. Det haT i m~mga fall visa l sig förknip pat lllcd avcls

Yärda svårigheter alt spåra malericlen från den Li d under 
1
sc_ 

redskapen, då den utlämnades från för.rå d till dess den ,1 l!C]-.. . ,u e 
å ter redovisas. Under mellanliden hava förb anden upplöst 
eller h emförlovats, dertas organis.aloriska sam man <;ii.Llnina 1 s 

o 1ar 
ändrats elc. Ett betydande arbete h ar därför varil erforclcrli crt 
för att i efterhand utreda hi Lhöra nde transaktioner, Y ilL~t 
arbete av na-turliga skäl sammank•opplats rned uppgiimndet a" 
för framl,iden gällande planläg.gnin g om materi elens disposi

tion. Det är emeller tid på sin pla:ls atl h är kons Late ra 

att man a lt döm.a av b eredskapstidens erfarenbeler icke hö1: 

uppdraga redovisning av permingm· och ma teriel å l personer, 

vars pålitlighel är oprö·vad och vars underbyggnad i för redo

visning gällande bestämmelser är br.istfällig. Å andra sicla n bör 

givetvis cfler sträY'fl'S, a lt redovisningsbes tämmelser i här fö re-

yarande a Yseende göms i möj l•igas le mån e111kla och lättfa ttl iga. 

Innan j ag i det följande övorg~tr a U behandla fönall n ings
vcrksamhelen, uppdela d efLer ändamål, sikall jag i k~Jr la ord 

söka redogöra för det allmänna undedaget för den na verksam
h et och dc tendenser och sträyandcn, som må kunna u lli:isas 

av ef terkrigs tidens strömningar. 
Det .g rundläggande fö r försvarsväsendels liksom för annan 

verksamhet äT medelslillg.ången. Glädjande nog r.~an kons ta

teras, aH samtliga poli.ti ska parti er i landet äro p o si l i Yl in

ställda till försYaret. Dc menings kiljakLighclcr, som h i t tills 

kommit till synes, gälla närmast dc belopp, som skola a1 scs 

för 'ändamåle t. E LL gemensamt drag ka n dock spå ras, n jmlJ

gen alt man vill ha gamnlier för aU försmrsmedlen andin

das på rält sält. i\ lan vill sålunda icke finna sig i .atl fö rs'·3-

rets m edel i 'onödan förbrukas på föråldrad m a lc ri el, fö r; lidrack 
' d 

arbets- och ,organisationsformer el d. Denna s trävan ia r 51 " 

uttryck i 'Specialundersökningar genom särskilda ulredn ingar 
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·ä.ffande en mångfald på försYarsfrå1gan inverkande fak
pellr .Enär dessa utredningar i mångt och mycket icke bc-

10.re · förval,tn ingen, 1är hä~· icke pla tsen alt närma re r edogöra 
~ a . . .. . . .. 
... . desamma. Konstateras hor dock alt deras a llmann a ten-

~~~s ä.r att man vill tillförsäkra sig Ya lula för försvarets medeL 
d Vad angår frå gan om försvarsväsende ts bliYr.nde s lruklur 

iJoår som bekant omJa Llande undersökningar be träffande så

;.åf sj·älva huvudfrågan som alla aspc1~ter därav, s'ou1: kunn a 

Jåyerka sta lsm.akternas ställningstagande till problem et, genom 

igJ5 år s försvars~'omm iHe och därift,ån avsöndrade spccial

]wmmitteer. Jäntsicle.s dänned m·beLa numera vissa ·andra ut

redninga r, vilkas resultaJt delvis I11J ~lsle bliva utslagsgivande fö,r 

Jörsvarsl"0111:111i~tens ve11ksmn hcL I främsLa rum.m·et av1ses h är

med de av Försvarels centrala organisationskommiLle bedrivna 

organisationsuncle·r sökningarna och 19-±6 års mi lit.ära förvalt

ningsutredning, den senare med uppår3!g alt uLreda försvars
Yäsendets centrala förvallni111gsongani salion, spcciell.L beti~äffan

de lämpl ighe~en av aH imä1Lla en cen tral inlendentu11föryallning. 

Det torde Y:ara sjähfallet, a.tt fÖ'rsYarsväsendels blivande orga

nisation icke kan klarläggas, innan samtliga dessa Ul lredningar 

äro av.slulade och resulLa let .samman.sLäULs till en resultant. 

Därom är från marinens sida ii~~c L alt erinra; det är skä

ligt och rimli.gt, att dc organisalorislm spö-rsmålen på en gång 

bliva i mö-jligaste m[m clcf inilivt ulredda, så alt man 'Sedan kan 

påräkna ett skede av arhcls.m i delta hänseende. Å andra si

dan återverkar under utredningstiden den allmänna os.äl,erhe

len hämmande på det försvarsgrenarna själva åvilande detalj

organisationsarbetet. l\Ian drar sig för a lt lägga upp elt org.a

nisationsprogram, sorn inom en snar framlid k an befaras blint 

Upprivet genom förestående heslut i de centrala spörsmålen . 

Under e.Herkrigst idcn har vid.are en klar tendens kunna t 
Spåras abt i möjlig.a·slc n1J~m söka genomföra en ensriktning 

n:ellan försvarsgrenarna framför allt i vad avser oli·ka aspekter 
Pa förvalLning. Ur skilda synpunk ter framföres l~ raY på, att 

de tre fö'l-sv.ar.sgrcn.arna skola bevilj as medel enli gt samma nor
iller, att bev iljade m edel skola fön a1Las och bokföras på sam-
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ma sä tt, att redovisning av materiel skall sl.- e cnli• L 
l] 

. . .. 
1
. , . r. cnsaq 

ma , att 1 m·OJ 1ga~te man santma maleneltvper ,,., 11 ad 
.. • .. .. o J ' • " 1tna 

namn1ngar, samma besLamm elser for vard •Och undc1 ha l! be, 
ma betecknings - och m ärkningssyslem skall k o1mua Li,I[Sa.t11

-

vändning e tc. Man anfö,r t ex avskräckande exempl'\ 1111 
an, 

r· o d b o .. , 111i SS 
orsLa_ n , eroende av alt L va fonsvarsgrenar anYi\uder 1. -

b t l . o • l l\'r ·~ o I ka e ec mmg pa sani-ma ma:len e . ~ -o-t en dy hK Lendl'n s är cr· 

ve tvis intet aLt säga. Från marinens sida hava dyli ka s t ~I
vanden mötts med förståelse, även om man underslund 0111 1.a-

. c Rr-
Vld måst ,göra eftergifter beträffande de marina Lradit ioncrn 
l de fall uppl{!Ol11J1.a fö1~s l ag i an lvdd .riklnin.

0
a VJäckt aen< a a . 

.J " .. "or 
frå n marinens håll, har de t .gällt sådana områden, d:ir c11 rf_ 
Lergift skulle VJalla på tagliga ·olägenheter utan att ensriktningen 
kunde medföra 111ågra påvisbara fördelar . 

Mot ba,kg>runden av denna s trävan anser man det !<.Jill Yfa ll et 
a tt tjänsten i smått ooh sLorl skall i möj l'ig.aste m ån l'nsriktas 
inom den egna försvarsgrenen. Häri ligger en av anledning
am a till den stadm cenlra.lisering av förvallninrgen, som är ett 
bk tum. De yHerligare anledningarna till denna cenlral iscr in"s-
' v l') 

s trävan har nyEgen utvecklats i Tidskrift i Sjöväsen del (häfte 
11/-16), varför ytterligare kommenlarer häru~innan Lmde \ara 
överflödiga. 

Utan att alltid vara kla rt formulerad ligger unde1 mycket 
aveflerkrigstidens strävanden vetskapen o-m: den r~tdande bris ten 
på arbetshak DepressionsLiden under 1920-ta le l m edfiirde p:1 
sin <tid en nedgång i födelsc t,alel och kännbara följ deJ bii rav 
börja nu visa sig, då denna genera tion tillförts arlw h mark 
naden. Sparsamhel med a nv,ändning av den levande a rbets
kraften och dess ersä<ttande i möjligaste m ån m ed maski
nella hjälpmedel är clärf.ör en n ödv,än dighct, som m an J1li1ste 
räkna med under avsevärd Lid framåt , även om i si ni)J J1 tid 
imporl av utländsk arbetskraf t i begrän sad omfalln i n~ l;an 

påräknas. Följdema av rådande personalbrist 1.-an t " fri1Il151 

reg istreras i olillfredss lällande rekrytering av slamman -.k apeL 

men även i övrigt lunnas kadrerna ut genom avsked st a~~llld c· 
Den icke-stalliga lönesällningcn i förening med osiikcrhcts-

375 

.. Jan inför den k ommande försvarsordni ngen föran leder f n 
p ns d 1 o o ' för 111ånga av c bä ttre e emenlen ur personalkarerna sa-
nlllt befäl som manskap att söka sig bor t medan än111u konjunk
,a 

. ·na äro .gynnsamma. 
[tJI C! 

..Allmänna reglementen och förvaltningsregle::: 

rnenten. 
Under 0 r 1945 har utkommit ett f.ö·r försvarsväsend et ge

mensamt tjänslereg lemei~l e f ör krigsmakt en, i vilket ingå vissa 
till förvaltningen hörande fö1reslvrifter, l ex a.ng uLspisnings

nämnd vid malin.rä Nningama. 
Saunma åT har utfärdats ett lika.ledes för försvarsväsendet 

gemensamt allmänt frecls{örualtningsreg lem enle. 
Va d angå1r marinens {örualtningsreg lem enlen i övrigt har 

under år 1946 uppdragits å t Kommendören 10kman att i an 
slutning .till pågående arbeten med tjänste- •OCh sjötjänsh,eg
lemente föT m a r,inen sam t fältreglemente för kustartilleriet nl
föra •omarbetning av förva llningsbes tämmelserna i reglementet. 

Arbetet härmed pågå r . 
För envar , som numera h ar all arbe ta m:cd fö.rva llnings

frå.gor, står del ,klart, att snara ~1Lgärder ·för a tt bringa r eda 
i fönaltningsreglementet och förvallningsföreskrifter i övri gt 
är,o erfor derliga. Fö·r förvaltning.sLjänslen li g,~er nu till gmnd 
föru tom ett födldrat och i vissa avseenden ogilti gt reglem ente 
en m ångfald föl"fallningar, kungliga brev, av cen trala fön·all 
ningsmyndi ghe ler m fl utfärdade föresl.-rifler m m , vilka se
naTe till stor del ick e utgivils aY trycket eller ä110 ut1gångna. 
Särskilt för utbildnings- och unden'i.sningsändamM har del Yi
sa t si.g före li gga betydande oiägenhelcr, all någon Yederhäftig 
sammansLälln.ing av förvaltningsföres.l\riflcr icke finnes upp
rättad. ·:vran har d~\rför tänkt sig alL centrall uppgöra och di-

. stribuera dyl il' a sammans l ~illningar j,ä rnt c reg ister. Vid hän-
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Yändelse till Försyarels civilförmllning har dclla Ycrk för\· 
rat sig berett att ombesörja tryckning av ett dylik t verk_ '1 ~-
] l l d .. d d l < o .\t. )CJ c · mc uppgoran et av esamma 1ar pagalt ·Och ii rcr]· 
nats till Fö~·svarets civilförvallnin g men äro ännu icke hra

1
111

' 
' l l cr'l alt expedieras till t;ryckning. t>< 

Förvaltningsorganisa tio n. 

Såsom ovan inledningsvis omnänmls har efter];[ igs lidcn 
utlö:st en livlig verksamhet inom det förvaltningsorgani,.a lnriska 
området, håde genom marinens egna å tgöranden o cl1 lr~ 1 n ma
rinen utomslående inslilutione1·. 

19~5 års försvarskommitte. 

Förvaltningsorganisali.oner1S defini·li va ulformning mas te 
gi>velvis i slorl som sn1:ålt bri bcr.oende av den bliYamle Iör
SYarsorganisalionen . De allerna-tiva kostnadsramar för fi.i rs,·a
r~t, 1som hilhlls undersökts, och ·effekten av desamnNl i h~ir 
förevarande a vseende tillhöra de preliminära undersökn ingar
na i försyarsulredningen. Några . om helst slulsal~ er kunna 
och hö-ra därför icke dragas av desamma utan är man l Y nöd 
sakad alt ställ sig avvak tande. 

Försvarets centrala organisationskommitte. 
Av Fö[·svarets centrala ·Organisationskormnittc har Yidare 

utförts vis·sa organisalionsundersöknil1lgar, s·om i vad marinen 
angår t v berört Stoclzholms kuslarlille:~.·iförsvar och Väst kus tens 
marindistrikt exklusiv·e Göteborgs örlogsvan•. 

Vad angår St!ockhohns kustartilleriförsvar har ·Organi satio
nen ända sedan år 1943 vari l fören-räl f6r undersökning, från 
hörjan genom . den s k militära expedilionstjäns.tkommillt'n , P ~' 
vars fö1r.slag organiserats ett centralt bokföringskontor sam t en 
upphandlingscentral s.amt vid Vaxholms lmslmtilleriregcmentc 
ett ckonomikonlor. Under år 1944 ÖYerflyttades 1edningcn a\' 
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·cranisationsundersökningm· till Försvarels centTala ora Ol o 
dcSS . , 0 LO•'nmitte ,och ulstr,äc:k les uppdraget cfler hand att ·sa tloh~•~ ' . . ... 
gll

111 endas t beröra förvallningen ulan även _den_ llllli'Lara led-
Jel-e 'd 1 och omfatta även övriga kustartlllenfors' ar. . crsSl m . _ 
J1lno porl över verks tällda unde.rsöknmgar har under ar HJ.l6 

• ~~~111s organisationsnämnd ingivils till KungL i\'[.aj :t, iJ:ne~ 
<l \ 

5 .:~ . fo .. rslacr till en försöksoro·anisahon. Densamma gar 'l b .. runUJe o 0 
. .. 

ll . tt ut på alt kuslar.tillerif6rwarets förval 1nmg lagges upp <t.ot l se . o . • 'llf ... " . emodell varvid viss personal fr an armen t1 o t es. efter arn1 , . 
\I

aterielen för kustarLilleriförsYarel och tlll d~ls:mma anslutna 
· f d och depåer. .

11
e_rö,pbal1id sammanföras i gemensamma · ona 

a ll l d f.. lt· · · BoHö \Iatel'ialförrådel ÖYerfö.res Lill vu .;.s la s orva nn11gen. ~ -
· . g o·oh redovisning .av materiel upplägges efter det sys lem, rill v 

50111 tillämpas vid armen. . . , 
Enär det här gäller en föirsöksorgams.alc1on, torde del falla 

tom r armen för denna bePällelse all f n närno.are redtogöra ~or 
~
1

·. lacre ts innebörd. Försöiken borde cmellerlid i sinom tid gtva 
O l S o o f" d l .. t' syar på frågan om i fö-rvaltnings.aYseendc ~agon .or e ar a t 

\'inna crel1Jcm kustartilleriets överförande lll1 armen . 
t:> • ' ] ~ Fön;varets centrala org.anis~l'l ,ionskomm1tte 1ar som ovar. 

nän>.nls även verkställt mganisalionsundersökningar vid Väst
kustens marindistrikt Ell ull\ ast Lill und erdå ni g rappo rl övet· 
dessa undersökninga r föreligger och lorde under den niinnasle 
tiden ingivas 'L1ill Kungl l\Iaj : l. I övrigt pågå liknande under
sökningar Yid Karlshona örlogsstation. 

Eldningstjänsten. 
Genom Försvarels centrala organisalionskommi llcs försorf( 

har en ingående undersökning pågåll ang[lende organisali~nen 
av eldningstjänsten vid försY arsväscndcls fasta \'änne.anlagg
ningar. 

Utredningen har giv i t Lill resultat, alt man f6rordar en 
garnisonsvis samordnad eldningsljänsl av den .arl, ~om fler
städes sedan längre Lid tillbruka fungcntl vid marinen. Utred
ningen rek·ommender.ar jänwäl en uppflyttning i lönegrad av 
de i eldningstjänst anställda civi la maskinisterna och en ord-
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nad befordringsgång för desamma. Vad angår eldn i11 n,. ,., .1 ~ v ~ ~ ,...,, " ' )' [ 

utf6rande framhålles, att civilanställd p ersonal i r e"!'[ 11 .. "et ~ 
t>· or [" 

reJ.;omma, avlönad enlig t särskilt kollek tivavtal. DYlik el ] o. 
. , . .. . • c art;_ 

personal skall dock endast fa fmnas anstalld t1ll fö r Ya rje 
l L "d · l b "d f" h l " ar_ Je sornra c n1axrn1erat an ta , •a e ·or e ar.s- och s tsoncra 
ställnin g, varjämte elt antal för fö[·svarsväsendeL gemen sa1~1',;~
reservlöner kunna efter framställning i varje särskilt fa ll f~ 
l
. [\ c 1sponeras. 

Fö·r marinens vidkommand ·~ innebär fö.r.slagel, som i Yac\ 
angår h ögs ta medgivet antal eldare redan trätt i lil liimpning, 
den nyheten, alt den k•ollcktivanslällda pers•onalcn s m lön incr 
utgår a v a vlöningsanslag. " 

Insamling och avsättning av avfallsprodukter. 

Vad angår i egen regi bedriven organisationsverksamheL 
må nämnas, al·l under trycket av den nära nog full sLämliga av
spärrningen från tillfö·r~ el och på grund av nödvän digilelen av 
att intensifiera återvinningen av brukhar materiel , me ta ller 
o d ur avfallsprodukterna det vari L entorderlig t all .ang ripa 
d .väl -de organisatori ska som övriga pr'oblcm, som ~an nnaJI
hängde med ·insamlande och tillgodogörande av delta a vfal l. 
iVlan upplade insamlings- och avsättningssy:slernet sa, a ll dc 
större fönailningarna vid marindislr.i•kt och örlogsYan alades 
att centrall leda och fu llgöra denna verksam;het föt ":,rull irga 
reg iQnalt närliggande förvaltn•ing.a.r. Vad angår in sam ling ocb 
nyLLiggO.rande av textilavfall och lump anknöt man till ,1!'mens 
insamlingsor.ganisali·oner i Arbo.ga och Karlsb011g; skrolin s ~un
lingen åter Yar närmast e tt rent marint pwblem, enär de "törs ta 
producenterna utgjordes av örlogsvarven. Insamlingen orh a\'
~· ä liningen central iscmdes L•ill desamma ä ven a v de n ·lll led
ningcn, all icke obetydliga skrotmängder direlzL hmde ti llgo
dogö ras genom örlogsvarYens egna g j u Ler i er. 

I likhel med ÖYri•ga å tgä rder , fö-rorsakade av försö rjni ngs
läget, tog denna insamlings- och aysältningsorganisati on icJ;c 
si]de på el.;·onomiska synpunkler ulan ·gen1omfördes a\' n ödiY~1 ng· 
Del lzan dock på hedilsidall antecknas, att därigenom wöjlig-
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. ·des, all aYsäl tningen av metallskrot kunde sJzc lill gynn-
'']01 . . d S I d L ' l . . fl " 1a1·" jJ.fl S, 1 el a ll talens n us r '1 'onlmtss ton c er ge-· l ll ·' ~ . . -
Dil1~1 för d avsäLLningsorganisaLi.on vid marinen m eclgaY, all ma -
n_()~en fick i de stalliga prislistorna uppflyttas till g rosshandels-
1JI. 

11 
All del h är gil lide s tora kva ntileler och Yärclen fram-

iasa · .. ., -
c·år av all enbart Karlskrona orlogsvarv under ar 19-t~ aYyll-
r·ade sluol till ell Yi=irclc av 525,000 kronor. Den a\' marinC'n 
;J'edrivna verksan~heten måste diirför bedön1.as Yarit högst be
tydelsefull för . till godoseende av !an deL<; behov under denna 
brydsamma penod. 

Förvaltningsorganisationen vid Norrlandskustens marin• 
distrikt och Hemsö kustartilleriförsvar samt Gotlands ma• 
riodistrikt och Gotlands kustartilleriförsvar. 

Genom marinförvallningens försorg hade Yid.are fön·all
ningsorganisalioncn vid Nonlandskustens marindistrikt och 
Hemsö Jms lartilleriförsvar saml Gotlands ntarindistrikl och 
Go llands kuslarliller·iförsvar sammanslagits, så a ll fönaltnings
organen gjo.rdes gemensamma för marindistrhl\leL och kuslar-
lilleriförsvaren. Sedan för denna organisation giill andc fö rC'
skrifler .i vissa ayseendcn visat sig i behov av översyn, har s~l
dan öwrarbelning ägt rum och r esullera t i ut.giY.ande aY nya 
provisoriska bestämmelser av år 19-16. 

Förvaltningsorganisationen vid Blekinge kustartilleriför• 
svar och Göteborgs kustartilleriförsvar. 

Sedan tyginlendenlshefaltningarna vid l.;usLartiTieriförwa
ren jämlikt Hl4.5 års riksdagsbeslut inclragi Ls, erfordrades i't Y C !l 

vid de övriga kustartilleriförsvaren en däraY föranledd om
läg.gnn g av fön.allningsorganisalioncn, i det al l tygintenrlen
ternas arbetsuppgifter i viss miln överfordes till ir.Lenctentm
avdelningarna vid kusLarlilleriförsvaren. Därav föranledda be
stämmelser haYa ·s:\smn ell proYisorium ulfärclals. Yad angar 
Stockholms J.;uslarlillcriförsYar hade genom expeclilionstpnsl
kommiltcns tillskyndan genomfö rda reformer tjiinat samma än
darnål. 
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örlogsvarven i Stockholm och Karlskrona. 

Ett betydelsefullt steg bel:räffande dc marina organisa tiol 
formerna togs med den l juli 19-±5 då örlos:svarYens 0111 Is, 

. ' ~ Oro , 
msal ion successivt bö-rjade genomfö,ras. Med denn a clacr t>.~-
1 . .. . . i) ltJ ]. 
<am 1nmn O'rlogsvarvens orgamsalons,l'a ram. de s k m ari 1110 .1 f'd . l,,_ 
s ·a ema, 1 s lort sett organiserade på sått föreslagil s a y 

11 
r.infönallningcn på basis av fö;· slag averivna av 19-±1 Tt·s :a-

u' V c '01'~ 

logswnvskommittc och 1943 års örlogsvarvsutrcdnin g. Den le. 
dande tanken i denna organisation var all upplägga vcrks tacls
driflcn så, a lt r ättvisande sj,äh1lzostnadsberäknins::ar möJ.li""J·o . 

v "" l-
des och atl med -andra ord i örlogsvarvens koslna'dsbcriikninoa

t~ci. 

debileringar etc ingick san1cma kostnadselement som vid ett 
pr ivat företag. . 

örlogs,can•ets verksamhet i övrigt skulle dels avse örlogs
varvet åvilande beredskapsarbeten, fön'ådshållning o d samt 
i vad avsåg marinverkstädcma inskränka sig till all cHi r göra 
bestä llningar och ulföra kontroll av desamma. 

D·c problem, som äro förknippade med genomförande l a1 
,den nyssnämnda .omorganisationen, äro alltjämt till slnra de
lar icke lösta. Först de a llra senaste dagarna har underdnnigl 
fö~·slag avgiYits till lösande av de l invecklade problemhnnplcx, 
so1n avser al l medföra räll'Visande självkostnadsberiikn ingar. 
Om förslagets öden efter verkställda remisser är del nu fö1 

tidigt alt yttra sig om. Det är bl a av denna anledning ickr 

lämpligt alt här närmare r edogöra för det föreslagna si\llc l al! 
lösa denna fråga, som i sinom tid synes förtjäna en siirs],ild 
redogörelse. 

Hårsfjärdens depå. 

Vad angår Hårsfjärdens dep{l förtjänar alt omnämnas at! 
verkstadsrörelsen och fastighclsfö-rvallningen därsLädes fr o 111 

den l juli 1946 uppgått i Stockholms örlog::;yarv, nnid llla rin
vcrksLäderna överlagi t vcrhtaclsrörclscn och hyggnadsdeparte
menlet fastighetsförvaltningen. 

I samhand därmed överflyttades j~imväl faslighclsfiin·B il-
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. 
6
en vid l\Iarinens underofficersskola lill örlogsyanet i 

J}Jilo 
p]' 1JO]l11. S!Ov U 

fransportcentraler. 

f iir att underlätta elt ekonomiskt ulnylljande av marinens 
e](onmniford on hava desamma san1.manfö,rls i ekonomiska en
beter, t ranspor tccntraler, avsedda att betjäna vissa grupper av 

förvaltningar. 
Av transportcentralerna utförda transporter debiteras be

ställaren i enlighet med ·laxa, berälm fl.d så, all centralens sam l
liga kostnader skola bäras. 

Besiktning, upphandlingsverksamhet m. m. 

Genom marinförvaltningens fö,rsorg hava vidare utfärdats 
omarbeLade fö·reskrifter för verksamheten vid upphandling.s
(i nköps-)centraler, fö,r besiktnin g och för materiellranspor ler 
samt fö,r påskyndande av likvidering för leveranser ,och arbeten. 

Förrådsorganisation. 

Huvuddelen av marinens behov av materiel förmedlas ge
nom dess förråd, vilka s:'llunda åligga a ll taga initiativet till 
anskaffnin g, nmbesörja leveransernas mot tagande, besiktning 
och kontroll \Samt distribution till avnämarna. Till dc mmina 
förråden anknytes vi dare i stort sel t lagringen för heredskap 
och krig. Enär vidare marinens eLa.pp- och underh~Jllsljäns l 
är hunden till vissa bas·områden, sker huvuddelen av w1der
hållstj änslen i krig över ordinarie fredsfärråd eller från desam
ma avsöndrade delfötrråd. Från marinens färrråd tillgodoses 
iä.mväl i regel b ehovet av resp varuslag för mer än en förYalt
lling. Marinens förråd [lläggas därfö.r en viss självverksamhet, 
80

ll1 torde vara säregen inom .försvarsYäsendet i övrigt. 
. Av hittills til1gängli.ga berättelser angående underhålls

lJän:sten från dc Jn··igförandc länderna framg~n· med all önsk-
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värd tydlighet, aLt en rätt bedriven tillförsel är - om ic,ke 
krigsavgörande betydelse - i varje fall en synnerl igen Vik~\' 
förutsättning för framgång i l~ri,gföringen. AU i r ätt lid ;7 
fram behövliig materiel på rält plals ä1~ en svår men an 1111 Q~

1 

nödvändig arbetsuppgift, ju mera matemeJbetonad krigförina 
· Den 

hli·v i t. 

På grund därav nl'åsle förrr [1 dsverksamhetens inpassni'l" . 
'D l 

fönallningsapparaten vara en angelägenhet av stor lJctydelse. 

I den allm.änna översyn ~lV förrådsorganisation och rcc]0_ 

visningsföreskrifter, som ·ågl rum. under senare delen a v be
redskapstiden och därefter har man sökt tillgodogöra sig de 
erfarenheter i ena eller andra avseendet, son1 man kunnat vinna 
under heredskapens påfrestningar. Resulla~tet av denna a llmä11 _ 

na översyn, som för övrigt alltjämJ pågår, har varit en serie or
ganisations- och redovisningsföreskrifter för olika förra dst~·

per, vilka omnämnas under vissa av följande dispositionsgrup
per och som i övrigt närmare behandlas i här förevarande sam
manhang. 

Ett ,gemensamt drag för samlliga dessa förråds'fö rcskrifter 
är all man sökt ,genom definitioner av begropp och m a l\'r ielbe
nämningar o d klargöra, vilken materiel, som avses Jagnh{lllas 
i fö,rr:Jd av olika typer. Därjämte har man sökt all i allmän
het Jdargö~·a la,gerh8llningens omfattning i anslutning ti ll sär
shit kungl brev angående k11igsförhcredelsearbelet (den 1.) juni 
194-±) <Och på della säL.t direkt anknyta hll heTedskapslagri ngens 
begrepp. Slutligen har man eftersträvat att redan från början 
klarlägga de ~olika förrådens al"'belsomr~"lden ~ill ledning strdil 
16r förrå dsledningen som framför alll m a terielens förbrul<are. 

Förutom under resp grupp f6rplägnad, maleri.alu tn'dning 
och drivmedel 01Dförn11älda fön-ådsföreskrifler för pr.avi;t n lför
råd, materialförräd och drivmedelsförråd hava ulgivi l ~ före
sb·ifter för intendenturinventariefön,åd och uppbörder, reser l· 
de]s,förr'åd och skrivmaterielf6rråd, varjämte arbeten p ~1 g a t l ]JC· 
träffande föres1krifter för ammunili'Onsförr{ld och verk l_l'gs· 
fö·rråd. 
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Vad angår de av trycket utgivna föreskrifterna ärendet 
... fnnnhållas fö ljanrle. 

]JO:l 

jptendenturinventarieförråd. 

Under beredskapstiden uppstodo tid efter annan sLora svå
·jo]leter att lämpa anskaffningen av fö:rläggningsmaleriel, skaff-

1 ·"1aseffekter, l6s köksutrustning o d efter de aktuella behoven. 
~~~~~dningen därtill V3.r, att dylik materiel irugenslädes redovi
sades centralt utan var bunden till fasta uppbörder i land eller 
till vissa för varje f.ar.Lyg avsedda uppbö~·der. Av denna mate
riel tillhör1de som bekant ombord förläggningsmaterielen skep
pareuppbörd och skaHningseffek~er och köksutrustning ti~ll-

111ennansuppbörd. Förläggnings- och fö,rplägnadsulrustnmg 
borde vidare vara ensartad, va'I"för sådan materiel icke borde 
billdas till viss uppMrd, då ju materielen för farty,g ,och för
svarsanstalt, som icke vom rustade, icke bleve föremål för om
sättning. Att under tider, da fartyg icke vacr· rustat, förvara 
ifrågavarande sinsemellan likartade materiel i särskilda upp
bördsrum under vård av sär,skilda uppbö~·dsmän utgjorde även 
5löseri med utrymme ooh aDhetskraft. Av dessa och liknande 
anledningar heslöts därför, att ur facr·tygsuppbörderna och tyg
uppbö,Dden m m vid kustartilleriförsvaren frigöra denna mate
riel ~o ch att i stället överföra densamma till särskilda förråd, 
intendenturinventariefön'åd. 

Vissa 1svårigheter förelå.go att finna en naturlig gräns mel
lan begreppet intendenturinventarier och övrig materiel. Det 
befanns i dåvarande läge 1äirnpligt, att låta fasta kokgrytor, stek
skåp och övr~g fast ~inredning kvarstå på fartygsuppbörd samt 
:att sådan hyttinredning, mattor, draperier o d, som varr av
P:l'ssad för varje ändamål icke skulle redorvisas såsom inten
denturin ventarie;r, ehuru utan tvekan även dylik materiel är 
in ten denturmat er i el. 

Såsom upphö:rdsman omhord för in!lendenturinventarieupp
börden avsågs uppbö·rdsskepparen, vars arbetsområde i övrigt 
lättades genom överföring av "\'1iss materiel till timmermans-
11PPhörd. 

~idskrift i Sjöväsendet. 20 
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För alt påskynda erforderl ig omläggning ay m aleri ch 
visningen i delta hänseende im.ä llades i vad angar flo tt<U Cdo. 
[ntendcnturinventari eförr~ld p{l varelera örlogsvanen Ol'h el

1 
el[ 

vardera marindistrikten vid Ostkustens, Syc!lms'lens orh v\f~t 
kustens marindis.Lrikl. För alt ernå vissa personallws 11ar· "s,. 

111 "at är emellertid avsikten att sammansl:\ dessa förråd or h 
1
) · t> , 

f n undeTSökningar, vilken myndighet, som del sålu nda s:~,a~ 
'11.an.slagna föuådet skall tillhöra. 

1 

Reservdelsförråd. 

Under beredskapen tillfördes marinen avsevärda till>kott 
av materiel av alla slag. Enär u tvecklingen i synnerhet i vad 
avser pjäsm.ale:riel i ökat tempo gått mol autom.aUw.noner, med
förde detta speciella problem. Vissa mekanismdelar till elvlika 
vapen förbrulms nämligen snabbare än de övTiga, vilke t" gör, 
att man .är nöd:srukad a lt för aU garante~-a aJlt pjäsen ständigt 
är tuniklionsduglig disponera över en uppsältni1i.g resen·delar 
i lager, dels av den art att de kunna monteras av vapensmeder
na eller kanonbetjäningarna om:bord och i land, dels sadana, 
v~.rs montage fordrar verkstadsingripandc. Sa:mma problem 
hade sedan längre .tid tillhaka förekommit i vad avser torped
båtsmoLorer och aJztuahserades efter hand även fö,r andra ma
terielgrupper. I symwrhet föranledde den .snabba tillvi1xlen aY 
1notorfordonsparken inom kustar.Lilleriels förband behov av re
sei-vdelslageT till bilmotorer. 

Dessa reservdelar upplades provisoriskt antingen 1 befint
liga malerialföri·åd, i reservinventaTieförråd eller i yerkstäder. 
Ingendera av dessa .förrådsförh.ållal11den visade sig emellertid 
lämpliga för denna lagerhållning. Materialiöuåden disponera 
i regel icke sådan teknisk sakkunskap, som erfordras fö r ,ll l r~ ll 
underhålla och redovisa dylik materiel; uttag av reservdelar 
från inventariefön·åd erfordrar en omständli g procedur 1ued 
undersö[mingshandlingar o d; verlks,t:adsrörelser böra icke be
tun,gas med dylik lagerhållning fö,r beredskap~ändamål. Allt
nog, man var nödsakad alt söka finna en form för lagerhåll
ningen av dylika artiklar, som både tillg.odosåg kravet p~i sal' -
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och som ulan -onödiga formal ileler n1edgav tillgång 
FLI 05

' teri elen. Därvid var dock a lt märka dels aJLL endast en ·]! 111a .. . . ll .. sad UI)psal tnmg reservdelar borde d1sponeras a v far-ly-,11-an - . . bBö b förb anden för alt icl,e förleda osaldmnrug pers011al llll 
aeJl oo 
o . ,e~enomgnpande ingrepp i pjäsmel,anismen, motorn elc, 
Jlle..ta o . . l d d "-tt kontroll av ~akkunmga borde 1 sam )an me uwyte dels a · . .. 
v reservdelar u ~övas. att utbytet 1cke fororsakals av slarv eller 

~anvård hos pjäsbeljäningen. 
För denna lagerhållning imällades dä.rför särskild förråds-

h
' llnirr" .genom reservdelsförr.åd, som numera organiserats för a o . 

artilleri-, e1dlednings-, maskin- och elektri ska invenlaner _sa_mt 
vid ],ustartilleriför.svaren jämväl för molodordon och m111111-
verutarier. 

Arbetssättet h o,s dessa fö:rråd är i lwrthe'l följande. Far-
tygens och förbandens behov av reservdelar tillgodoses enligt 
fastställda salsförteclmingar. Ulbylta reservdelar återsända 
till för11å1den och granskas av sakkunniga beträffande den san
nolika anledningen till skadan. Satsen1a kompletteras i mån 
av att delarna tagas i anspråk Arhetssället i övrigt och redo
visningen ansluter sig till material.förråden. 

Skrivmaterielförråd. 
Fö-rsörjningen med skrivmateriel fö·r örlogsfartyg och öv

riga tillfäll1ga .organisa tioner är inom ma:rinen ett försummat 
område. Den materiel, som tillhandahålles för dessa ändamål, 
har av ålder varit o Lillräcklig, illa underhållen och otidsenlig. 
Frånsett den irri tation, som. fä>rorsalws av dylika missförhållan
den, innebär även i vad gäller dylik materiel otillräck1i.ga eller 
föråld.rade hjälpmedel ett slä>seri n1.ed arbelskraf.l och i viss 
lllån med materielen. 

Som elt led i en refornwerl,samh el inom delta område och 
i anslutnin O" till beslutad cel1!tralanskaffnil11g av viss sl.uivma
teriel h ava 

0

bes lämmelser utfärda ts om ·organisation av skriv
ln.ait er i elf ön-:å d. 

Genom dessa bestämJJ.nelser hava rik>Llinjer uppdragils för 
lagerhållningen även fö.r tillfälli ga organisa ti oner. Dessa skola. 
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tilldelas expeditionsmateriel a v inventarienatur enligt s ä. .· 
sa Lsförteckningar , varjämte till ledning för utlämnrincr ~ slqlda 

"' a' o y . 
expeditionsmateriel och blankeller skall utarbetas hehoys l'I cr 
resp blanketlförteclmingar. stater 

Det är a lt hoppas, a·Lt m.an genom. dessa organisatoriska , 

gärder har skapa t förutsättning för eill bättre tillgodoseende :.1.1. 

behovet beträffande här ifrågavarande materiel. av 

Regionala uppbörder vid flottan och kustartilleriet. 

Avvecklingen har aktualiserat frågan om det lämpligaste 

sättet för uppEtggning av materiel, avsedd fö,r sådana .anstalter 

..:om under fredstid icke äro rustade, nämligen i Yad angå1: 

floHan, kustbevakningsstationer o d och beträffande 1'-uslar lille

Tiet yLterbef1ästningarna. 1941 års försvarsbeslut innehar, alt 

kustar.tilleriels för ytterbefästningarna avsedda materiel i prin

cip skulle förvaras vid eller i närmaste anslutning till ~nwänd

ningsplatserna. Samma grundregel har kommit ti ll llltryck i 

Jöreskrifler för kustbevakningsorga~·Ii sationen tillhörande ma

teriel. I bägge fallen har dock a v sikten varit, att å a!1Yänd

J1ingsplatserna endast skulle uppläggas materiel, som ieke ford 

Tar kontinuerlig tillsyn av sakkunnig personal och som icke 

l .an beräknas taga skacL'l. vid dylik förvaring. 

En decentraliserad uppläggning av materielen drager dock 

ii fö-rhållande till cenlJ·aliserad vissa extra l"ostnader fö r till

synspersonal samt för underhållsarbeten. Då därtill kommer, 

:all m.an i vissa fall är nödsakad uppföm bostäder för tillsyns

;pcr.sonalen, står det klart, aU avsevärda :såväl engångs- som år

iliga kostnader uppkomma. Dessa nedbringas .givetvis om man 

lkan minska antalet dylika »regionala>> upphörder .och i den rnån 

·samma tillsynspersonal kan on1:besörja tillsyn och vård aY nv:l

teriel inom ett större antal anläggningar. Mot dessa frcdseM

nomi.ska synpunkter står beredskapskravet, atJt matericlen bör 

förvaras i närmast n11öjliga anslutning till användningsplatser

na tOch det är därför .i m ångt och mycket en omdömessal;, 

hur frågan löses. 
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Vad avser antalet regionala uppbörder vid kuslartilleriför·

s,·aren pågår alltjämt utrednh1g ·Och meningsutbyten, särskilt 
d statens sakrevision. 

Jlle . l f.. , d l , . 
Om regiona nrra s 1allnmg för kustbevalmings,or:cranisa-

tionen pågår li·kaledes förberedande utredning. ' 
0 

Medelsförvaltning. 

oroläggning av budgetredovisningen. 

Under försvarels civilfö-rvallnings egid har i sa.m1band med 

heredskapens avveckling å terupptagits de år 19-±1 uppskjutna 

undersökningarna i avsikt alt ensrikta anslagen under fjärde 

huvudti teln. Man har nämltigen tid ef.ter mman haf:t anlednincr 
t> 

iakttaga, att de rlJ·e försvarsgrenarnas medelsäskanden, titel-

bokföring etc ske efter LTe olika l1injer och man efters trävar 

som sag t, ett i Inöjligaste mån enhetligt budgetsystem. ' 

Förhandlinga r mellan de Lre fö.rsvarsgrenarna och försva

rets civi lförvaltning hava successivt förts för att analysera an

ledningarna till des.sa olil"heter och hava i vissa fall givi·t önskal 

resultat Detta framgår preliminärt av s la l sve1~.ksproposi Li·onen 

~!Il 1947 års riksdag, där anslagen äskats enligt i vissa fall 

andraode grunder. Ändringarna innebära. hittills i sbort sett 

att anslag till yttre •Och inre renhållnincr sammanför ts· ansla~ 
f il • D ' t> 
1 telefon ·o d b1ldar en särSJkild avdelnincr och utbrytes så-

lunda från expensanslaget; elt särskilt ansla; till tvätt, avsecn

~e al,l t:ättkostnad, hm- införts; undervisningsanslagen uppde

a.~ pa VIssa andra anslag, varjämte anslagen till materielunder

~~11 skall best~-id~ ~Ila ~nderhållskostnader även i vad avser 
tygen och t1llfall1g.a forband. 

, I samband med dessa omläggninerar har underhandlin o·ai· 
Pa ' ~~ "' · · 0 

gatt om ensartad uppställning av titel.förtec.kningen. 

1 
.. l I<Wan angivna fall har man från marinens sida ansett sicr 

llora tillmötesgå det fr:amsbällda önskemålet om cnsrik.tnin; 
e lUt'U .. . D' 

en . man val vant medveten om, att under Ö·vergångsliden 

l'ek~Iss _föorvirr~ng o_ch osäkerh: t är oundviklig och all några di-
a vmstcr Icke am alt erha ll a av de gjorda ändringarna. 
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Framförda önskemål om omläggning av mar inens svst 
för bestridande a y förrådsomJzosln.ader hava cLock i ~ ke 0 ;.e cru 

f 
• . ser_ 

verat kunnat efterkommas ran mannens representanter. 
Förhålbudet är som bekant det, aLt mari nens fli rtad a , 

å lder är·o självförsörjande, i varje fall i den ulslrärhni ng för~ 
råcLens omko.st11rrder låta sig beräknas. Föuåclspersonalens lö_ 
ner, kostnader för värme, lyse, renhållning, expen SlJ smäne 
inredningsarb eten o d hava hittills i stort sett b ekostats av c.n 
särskild undertitel till fönåden, som utjämnats gen om procc11 _ 

Lu ella pålägg på förrådens u Llämningar. Från för< Y'll'cls ci
vilförvaltning har nu framla.gls fö•rslag, al'l fönådskoslnaderna 
horde i likhet med vad fallet är vid .arm.en fördelas pa resp 
riksstatsanslag i den mån 'Så clana finnes och i övr igt redo visas 
under cH särskill anslag i riksstaten, som skulle äska~ och be
viljas i vanlig rO·rdni111g. Delta syslem bryter sålunda mol den 
hitlills vedenagna självhushållningsprincipen. 

Vad angår vapenmateriel i synnerhet artilleDiammunil ion 
har under beredskapsåren t illkommit så avsevärda lae\l'r strids
ammunition, att man icke längre r'imligen anser sig k unna Uicb 
~n1Jl;:ostnade.rna härfö.r genom pålägg på fredsförhmkn ingen, 
vilka senare skulle b1iv.a oproportionerl igt slma. Det nY för
syarets c.ivilfön:altning, förreslagna sys tem et -överens~lämmcr 

sålunda med utvecklingen beLräHande srådnn materiel. 
V.ad angår materialförd iden har fr i't n marinens sidn fram

h ållits, alt självkostnadsprincipen därvidlag bö r hJhch31las 
icke minst av den anledningen, all förrådens avnä.mare ti ll icl;e 
obelydl1g del utgöras a v vePksläder, i villcas pr i ska lky IL: r all,a 
k·oslnadselem ent således även lagerhållningskostnader l1iira 1nga. 

Det är i skrivande stund oklart om och i vad Jl1~lll dessa 
reformer komma alt .generellt på tvingas marin en. 

Föreskrifter för kassaväsendet. 
·t l nåI anslu tning till beredska pens avveckling har elt n: 

.. . . . ' Jl]· oJW digt reglemente angående kassavasendert v1cl m annen l1 .. ' _ 
· · f" · 'lf.. lt · Jt f't rda 1nit, till v1lket anlmyL1ts av orsvarels CJVJ on·a m ng L ' 

de ].;:assaföreskrifler. 
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.IIär är icke platsen för :11Lt närmare r edogöra för elen ve
tensrJ.;:ap, som numera u1Yec.klats i vad angår utbeLalningar, 
·assal<ontroll o d. Omnämnas bör emellertid alt man i de nya 
~~assaföreskriflerna fr,lmgå lt alt föra titelbok vid kass·orna enligt 
"ldre svstem. Titelbokföringen sker centralt i försvarets ciYil-a • 
förvraltning på basris av inbetalnings-, utbetalnings- och om-
förjngsli stor med ·till ·de~am:ma hörande verifikationer. Belast
ningen på titLar avlåses ur helastningsuppgifter, som periodvis 
tillställas m arinens fö.rvaltningar. 

Avlöning. 

Av 1945 års lönekommitle har i sam ar·helc med fler1alet av 
de statliga personalorganisationerna framl ag ts ett förslag till all
män löneroglering för statstjänstemännen, vilket förslag med 
obetydliga ändringar godtag its av 1946 års r iksdag. Det skulle 
i detta sammanhang föra för långt all redogöra för den så
lunda beslurlade löncförbii ttringen. Man kan i korthet konsta
tera, aH även sLalslj>änarnas löner sent oms·ider i viss mån ~kom 

penserats efter löneförhållandena inom allmänna näringslivet. 
För de lägre lönegraderna hal· en förhållandevis betydande 
uppflyttning ägt rum, även om det a lltj ämt äx tveksamt om 
denna är tillfyllest fö1· alt vidmakthålla en tillfredsställande 
rekryt-ering och kvarhålla pers·onalen i stalens •tjänst. Högre 
1lpp på löneskalan är däremot förbällrrin.gen pl'IOporli·onsvis 
lllindre, varav följer, abt löneregleringen innebär en betydande 
nivellering av lönesl;alan. En praktisk nyhet är emellertid, a lt 
de utgående lön erna äro beräknade rent n otto, allLså med pen
sionsavdrag redan verkställda vi lket m edför vissa lättnader i 
administrativt avseende. I samhand med löneregleringen er
forderlig allmän överarbetning av avlöningsreglementena pågår, 
Så a tt de nya lönereglem en tena kunna träda i kraft den l juli 
1947. 

En motsvarande nivellerande förhäLLring har ägt rum i vad 
avser reselral<lamenlena, vilkas belopp förhöj t s med den l ja-
11Uari 1947, varvid höjningen sträcker sig från fyra kronor för 
de.n. lägsta till en luona för den högsLa trakLamen,l5klassen. 
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Frågan om särskid ersättning till personal, som har 

handlägga ärenden angf1ende marketenterier och lllansk al[ 

kass•or och som enligt nuvarande bestämmelser icke kunn aps

hålla särskild er.sät.tning för dessa arbeten, har upplacr j~ er-
. f" lt . f d . . .. 1 t> s a~ 

mann orva nmgen, som e ter utre nmg 1 arenc et avgiYit l l 

derdånigt förslag till sådan ersättning. Ersättning har förn

slagits i form av tantiem, beräknad å rörelsens. net tovins t 0~1-
skulle ubgå till marketen teriofficer, marketenteriupphördsl11a 

1 

] 

o 
~ 

n1ar 'e tentare och revisor. 
Ärendet torde numera ligga under beredning h es försya_ 

rels civilförvaltning i samband med översyn av övriga bes täm

melser, som reglera ersättning för dylika åligganden. 

Beklädnad. 

Vid tidpunkten för beredskapens upphö·randc var marinens 

mobiliseringsbehov av beklädnad och personlig utrustning fyllt, 

bortsett från det föPhållandet, att kvaliteten på grund aY elen 

'långvariga knappheten på fullgoda 11åvar·or i vissa fall måst 

betydligt eftersätlas. Det fö1~höll sig t •O m ,så, alt man utöyer 

det teoretiska utrustningshehovet varit nödsakad anskaffa yt

terligare beklädnadslager till kvantiteter motsvarande upp till 

25 % av delta behov fö·r alt möta de öikade behov aY beklädnad, 

som momentant uppkom, .då en beredskapskontingen t ayJös tes 

av en annan. Innan den utryclmnde kontingentons kläder 

hunnit tvättas och 1·epareras, hade det nämliogen visat sig nöd

vändigt att taga i anspråk denna beklädnadsreserv. Seclan 

kusk'lrlilleriels omuniformering till uniform av m/42 efler hand 

genomförts, blevo vidare betydande lruger av uniformer av flot-

tans nwclell disponibla i kustmiilleriels fö'l-råd. . 

Utryokning av den bereds·kapstj1änslgörande personalen frJ

gjorde sålunda betydande kvantiteter bega.gnade, men full t an

vändbara persedlar, vilka icke edordrades för marinens ]Jrul' 

och borde avyttras. Att konstatera detta fäorhållande erbjöd 

inga svårigheter. Svårigheten låg i all utreda, vilka storleJ;nf 

av varje plagg, som nOI-de ulsor.Lcras och försäljas, så al l J11il
11 
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. ]·e risl{erade att beliäova inom kort anskaffa sådant, som nu 

~~1~eföll överflöd1g.t. Innan några st.ön:e partier tillföreles all

J11änna marknaden eller befintliga hjälporganisationer, erforel

rades därför en .omfattande och tidsödande utredning om det 

överflödiga beklädnadslagrets fördelning på sLorlekar samt slit

ningsgraden. Innan så kunde ske, m åste den utryckancle per

sonalens k läder efter rengöring storlekssorteras och gruppinde

las efter användbarhetsgracl. Ur kontrollsynpunikt var del från 

marinens sida ett äonskemål, alt i varje fall unifannseffekter 

icke skulle avyttras på hemmamarknaden. lVIan befarade nä.nl

Jigen på goda grunder, att härigenom skulle kunna uppkonuna 

missbruk, i det att de försålda, sekunda plaggen kunde utby

tas mot fullgoda, till i tjänst varande man:s:kap, u1l1änm)ade 

plagg. 
Efter hand hava emellertid nmnera betydande mängder 

övertalig uniforms- ·och födäggningsulrustning ställts till för

fogande för att underlätta textilbristen, speciellt inom ockupe

rade och krigshärjade delar av Eur,opa. Enä1· denna undsätt

rungsverksamhet icl"e torde vara allmiänt känd inom marinen, 

lämnas nedan några sifferuppgifter över denna materiel, som 

överlåtits till synnerligen låga priser. 

Överlämnats till 

Persed elslag En- Statens Interna-
het AK Danmark Norge tionella 

(arbets-
läger) 

Hjälpen -
Blåskjortor .................. [ st l 3,200 21,200 

Bussaronger, kyp., blå ... 

1 

> 8,200 

l 
10,000 20,000 

• v1ta .. .... ... » 630 

Byxor, fält- .................. par 5,100 900 
» kommis- ............ » 1,960 3,200 30,000 
» kypert, blå ......... > 7,700 10,000 15,200 
» » grbrgr ... » 20,000 21,500 
» vita » 30,000 

Damasker .. .. .. ...... ...... 
» 610 F ..................... l 

il tar st 17,800 

l l 
II ...................... ..... 

alsduk, stickad ......... » 2,530 3,000 6,500 
» svart . 2,000 

l l 
........ . ... 

• ylle- .. ........ ..... . 2.200 500 
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Persedelslag En
het 

Överlämnas till ~ 
Statens 

AK I Danmark Norge ntern~. 
(arbets- t1on~na 

------------T---+--la...:· g::...e_r~)--7----+----LB_,Jt.ilpen --Handdukar . . . . . . .. . . . . . . . . . . st. 
Handskar . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . par 
Kalsonger, grå ........ . .. . 

~ vita ....... . ... . 
• stickade ..... . 

Kappa, blå ............ .. ... . st 
• grbrgr ..... ... ... . 

Kappfoder ... ... .. ... ......... . 
Kavaj, kommis- ........... . 
Klädsäck, inner- ........ . 

» ytter- ..... .... .. . 
Klädsäckslås ........ . ..... . 
Marschkängor ...... ........ . par 
M ask in tofflor .............. . 
Maskinväst st 
Mössa, fält- ::::::::::::::::::1 

, » klädes- .......... . . 
» kypert- ........... . 
» läger- .. . ........... . 
:b perm.-.............. . » 

» päls-.................. » 

• vinter· ..... . ...... .. . 
Ryggsäck .................... . 
Skjorta, fält- .............. . 

» gr:!L ······ ··· ········· » 
> grbrgr ... .. . ... .. . > 

Skor, boxkalv ... .. . .. . ... ... par 
Snörkängor, boxkal v...... » 

» grova .... .. ... > 

sticktröjor ... .. . ... ... ... ... st 
Strurr:por .. .................. . par 
Stövlar ......... .............. . 
Undertröjor .... .. .. ......... . st 
Vantar ....................... . par 
Vapenrock, kom m is- ..... . st 

» kypert- ..... . 
Ylletröjor .................... . 
Boj, mörkblå ......... ..... . m 
Kojer ... ... .. . ... ... .. . .. . .. . ... st. 
Kojmadrasser .............. . 
Kojmadrassöverdrag ..... . 

135 
15,500 

1,960 

1,960 

4,300 

1,960 
14,900 
8,160 
1,960 

14,200 

5,LOO 

6,000 

7,000 

2,000 
5,000 
5,000 
5,000 

3,200 

1,000 

4,000 
2,500 
5,000 

6,100 

20,000 
450 
900 

1,900 

:!3,000 
5,000 

2,000 

4,530 

4,000 

5,000 
3,000 

24,000 

20,000 
6,000 

665 
6,400 

18,10() 
3,500 
2,000 

500 
500 

l 18,\!00 

l 
l 2,900 

560 
540 

5,000 
G,SOO 
1,000 

3J,OOO 
500 
640 
o20 
630 

15,400 
6,100 
l ,140 
1,600 
8,300 

10,500 
500 
180 

1,500 
23,000 

1,600 
1,500 

15,500 
100 

5on1 av tabellen framgår är det icke obetydl iga mängder 
be]J ädnad, s·o~1 tillförts ogmnnl~nde.rn~ ocl: det nö-dli~ande E u-

n S.aJ.11lldlg L har fran ~nannens SJda a&Ladkomnuts en ut-opo.· c 1 sniJH[ av hårt slitna, krympta eller i övrigt ·Okuranta slor-
reil ~ . , . . 
JeJ<~90rtern11gar ooh modeller. Alt aclla utrcnsnn"1gsarbele 1cl.;e 

1
,unnat komma till stånd utan ett betydande arbete säger sig 

5
·ä]vL Det fordras ej h eller i örvrigt n[lgon mm-a ingående hän

;edom om förhållandena för al·t inse, alt avvecklingsprocessen 
över huvud taget i vad avser beklädnad vari t synnerligen Lids
ödande och besvärlig. Det har gö.llt all inom l\Jorl tidrymd 
mottaga, lzonlrollera och till tviilt och rep::rraL·i·on befordra all 
den beklädnad, &om avlänmades från dc utryckande kontin
genterna; ett arbete, som ytlerligare fördröjts därigenmn att dc 
proj ekterade centrala tviitt- och reparationsanstalterna i vissa 
fall ännu i eJ, e upprät l at s eller erhållit tillräcklig kapacitet, och 
civi la företag i branschen red.an tidigare varit utnyttjade intill 
kapacitetsgr,änsen. 

BeredSikapslidcns erfarenheter beträffande tilldelning och 
underhåll av beklädnad ,och personlig utrustning har utnyUjats 
vid uppläggande av ett nytt system i delta hänseende. 

Under beredskapsliden hade man varit nödsakad att från
gå det tidigare självhushållningssystemet i vad avser stam
manskapels beklädnad, vilket syslem var by.ggt på, att den en
skilde mannen .gj•ordes personligen ek-onomisk intresserad av 
att honom tilldelad bekläd111ad underhölls till lägsta möjliga 
kostnad. Della speciellt för flottans föd1ållanden väl Hi!mpade 
system fordrade dock en relativt omfattande redovisningsappa
rat med beJdädnadskonlon för varje man (1Ch en till resp l\Jom
pani centraliserad underhålls- och a"\T~tkningsapparal. Delta 
för mari nen s.ärcgna syslem hade man a lllså nl!åst frångå och 
övergå tt till e LL nytl, .s>Om är JiJ,artaL för all till hi beklädnad 
herät.tigad personal. Ehuru det ny.a yslemet icke på grund 
av en mångfald utredningar, s·om förknippals därmed, ännu 
kan sägas vara fullt utbyggt, sl,a1l i det följande i korthel an
.givas hur detsamma tänkes fungera. Varje man förses vid 
först.a anställning (inryckning) med fullsländig beklädnad, var-
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vid flottans personal tilldelas sin beklädnad fr~m ma .· . 
t t b l,l'' d d r·· ' . . c llndlst•'] 
e s eJ •. a na s orrad och kushrt1llenets personal fr:tn 11 '~ 

rustningscentraler. I en för varje örlocrssta tion crcme s k lll-
. . . . o o nsalll r 

l,ammare 1esp utrus tnmgscentTalerna kan emellertid f ... Us[_ 

nens räkning förvaras den beklädnad, som. på crrund " ~1 .111an_ 
o•" • ll l l ' . l f" o . b ~ \ i.] ans t 
bormgs- e er < 1matls m orhallanden ~ocke ständ icrt l~ .. ~ 
d' . . · " J,_hove . 

rsponei as av honom. Den trll mannen utdelade be kl:· d 1 

r . d h h . . a naclen 
· ar VI e ov hy•tas 1 s k bytescensLralet som så1u11cla 

. . . .. ' - ll>oua_ 
ger snlJLitsiga och sondrade plagg och i stället tillhandab o 11 
t .. d a er 
vatta e och hela dylika av motsvarande storlek. I lJY te 

l l l] 
.. . .. . . scen-

ra er e .er tvattmrattnmg sker efter hand sa.rterinl9' a,· 1·1 l • .. . . , . ~ · "' ' 1 J y les-
kladerna, varvrd hart shtna plager kasseras och öv1·icra u d o 

. ub t:>' n ercr•t 
reparabon •Och tvätt. "' 

. Det system för tillhandahållande av beklädnad, som OYan 
slusser·ats, ·ter sig mycket enkelt och lättarbetande De11 s . · · , om 
trl.~delats fri beklädnad, har vid behov av rena och reparerade 

Idader att utbyta de förbrukade plaggen på närmaste hv tes

central. Delta system kan emellertid befaras inbjuda till 1~1. is s
hruk, dels därigenom att det kan föranleda okynneshvten del 

ech framför allt på så sätt at t man föirsöker bv·la red;n l:asse

r~de .plagg nwt användbara. Dylika kasser·ad~ plagg fö rsäl ja 

namhgen f1~ån kronans fö-rråd i alLmänna handeln smnt tili 
varvsarhetare m fl .och det ligger ntära till hands, att mindre 

nogräknade individer, som skaffat sicr kasserade plaM fö rsöker o o·c, 
byta till si1g bättre plagg, då själva bytespr,oceduren är sa enkel. 

Mot dylika missbruk kan för,utom l\!ontroll genom. bytescentra

len endast Slättas en noggrann kontinuerlig övervakning aY be

klädnaden från befälets sida. Till skillnad från fö·rhallandet 

vid tidigare självhushållningssystem fö-r stammanskapels be

kLädnad, där om~m'gen om bekJ.ädnaden i regel kunde anför

tros åt den enskilde mannen själv, e1·tordras sålunda numer3 

för allt manskap en fortlöpande sträncr övervaknin cr och kon-o o 
·troll från befälets s·ida alt manskapet ränt vårdar Slin beldiidnad. 

Föreskrifter i detta syfte hava utfärdals och det förtj-änar i detla 

sammanhang att understrykas, att det nya systemet är beroen

de av, hur dessa fö,res.l<rifter efterlevas. 
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p et nya sys temet kräver förutom de bgenlliga beklädnads

forråden vi ss~ lokaler f.ö~· utruslnln.gscentral~r, rustkammare 
b bytescentraler . . Dyhka lokaler aro uppforda eller under 

oc pföorande enligt följande. 
up d O tl t · cli 'l o o • • Vi s· n1s ens mann stn \.t pagar mrednmg ef ter moder-

principer av beklädnadsförråd i den från armen övertao·na 
~ o 
jntendentmförr:ådsbyggnaden i Skeppsholmen. Nya b ekäld-

11adsföorråd ä110 i övrigt färdigställda vid Gotlands kustartilleri

)dtr, Alvsborgs kustartillerire;,;emente och Härnösands kustar

tilleridelachement. UtrustningscenLraler, aysedda i främsta 

rummet för beklädnad •och pers·onlig utrustning, men även i 

vissa fall för vapen äro färdiga eller planerade inom Stock

holms, Gotlands, Blekinge och Gö-teborgs kustal'tillerifö~·svar. 

Bytescentraler äro färdiga vid Os~kustens, Sy.dlkustens och 

Västkustens marindistril{t samt vid Vaxholms och Karlskrona 

Jmstartilleriregemenlen, Gotlands kustarlillerikår, Alvsborgs 

1\uS'tar:tiller-iregemente och Härnösands kustarlilleridelachemen1: 

samt äro under anläggning å Märsgarn och vid Berga. 

Ett vik tigt led i underhållssystemet beträffande beklädnad 

är ulfö-rande av tvätt ooh reparation. Dessa arbetsmoment äro 

.avsedda a lt utföras genom vissa »CenLr.ala tViätl- och repara

tionsanstaHer>> , som sortera under försvarels fabriksstyrelse. 

Av olika anledningar hava desamma ännu icke blivit färdio·a 
~ o ' 

Yarfö1· denna verksamhet under 1945 och 1946 till stor del m åst 

fullgö-ras av privata fö·retag. 
I samhand med uppförande och inredning av ovan allJgiv

Jla lokaler för beklädnadstjänsten har som ovan nämnts en 

mångfald dithörande problem blivit fören1ål för diskussioner 
·och utredningar. 

F ö-r förvaring av beklädnad o d har m.an munera enats om 

-€H system med fäorva.ringskartonger, avpassade för lämpliga 

l vantiteter. Genom en dylik :llörvaring tillvaratages utrymmet 

Och göres lagringen praktiskt taget helt underhållsfri, varjämte 

.kontroll och utLämning under·lättas. 

1
.. Frågan om manskapsuniformens ulseende har bl a varit 

· orenräl för utredning av en särskild kommit•lc. Man har där-
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vid undersökt olika allernaliv för att framställa en unifo _ 
-,, f o d d' · ·b d -.. 1111 som., ulan all avvi't<a ran en tra 1L10ns etona e SJ om1n _ _' 

''u n, 
formen sammansaHs a v plagg fyllande moderna kra\ P a pr 1_-
tiskt och prydligt utformade kläder. Speciellt har hl:lskjo 1~ -'
varit fö'remål f6r reformförsök, varvid nwn eflerstt ii va L an 
åstadkomma elt plagg, som kunde användas som li\]>laocr at t 

""' av a ll den personal, som tilldelas fri uniform av k110nan. s:tlunda 
även värnpliktiga officerare och underofficerare. hi rsörkcn 
som ännu icke äro avslutade, hava t v dock medfört lw~ l ut on; 
alt furirerna sk,ola lwmma alt bära kavajuniform och skärlll
mössa i stället för blåskjmta, blfukrage och rundmös,,t. ~Ian 

förväntar sig att försök med elt nylt livplagg för önql man
skap, som pågått på långresefartyget 1946-1947, skal l ;,i va be
sked om livplaggets lämpligheL 

Därjämte har modellbeskrivning utfärdats beträfhnde ut
seendet av marinens rundmössa för att i någon mån st:ivja cx
perimentlusten beträffande del ta plag,gs u tscende. 

Vad angår grad- ,och yrkesbe leclmingar hava besl'\mmcl
ser utfärdats om deras placering på livplaggets och k'l\'a jcns 
underärm. övergång till denna placering skall ske successivt. 

(F m[<-; _) 

Anförande i Karlskrona på Svenska 
Flaggans dag 1947. 

Av översten Qösta Mö/ler. 

I dag, den 6 juni, fira vi Suensl;a flaggans dag. f och för 
sig är väl ,icke denna dag den svenska flaggans n1.era än nagon 
annan. Men deL har ju blivit ett bruk att stämma sanl l1

1811 

tankar och känslor [u·ing något högt ändamål eller någol sär
skilt stort och aktningsvärt Lill en viss dag på åreL Sn har 
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~så sketlt beträffande vår nationella symbol, vår flagrga. Den 
~enslza fl aggans dag är en högLid, en n-tinnena s och eflertan-
5' 

5 
lilzaväl som framsynthetens och handlingens upphöjda, dag. 

];!J l1 l ' l d " . l o "l l l f l l " l Den ens u a manms mn sava SO'm el t 1e t o ~ ar en -.on1-
ination av det egna inneboende värdet och av de ytlre hän

~e]senUlS tryck och återsvall. Hur en männisrka skall bygga 
P sitt ]1iv och hur etl folk bör forrtna det 1örr alt -v;inna till

~fedsställels e 1ned sig självt och arktning hos andra, kan ioke 
fas tslås. Det växlar efter omständigheterna. lVIen i det f6ljan
de vill jag taLa om några av de faiklorer, som enligt mitt för
roenande invel'l'a på livslinjernas inriktning och vidmakthål
lande, och som befrämja ett lands väl. Jag skulle vi lja nämna 
ärlighet, pliktuppfyllelse, tro, aktning för traditionen och foster
landsl~ärlek. 

Arlighet anses vara elt svenskt kännemärike. Jag vet icke, 
om vi äw ärligare än andra follz. Mången gång kan det tyokas 
tvädom. Men vårt fo1k har ju nyligen undgå L1t den värsta av 
alla förödelser, krigets. Och i krigets spår följer läbt nog en 
bris tande respekt för ägande1;ätt och ordhållighet. :Måhiincla 
bar vår fördel härutinnan medverkat till dCJt intryck av ärlig
het, s~om en utlä:ndsrk betraktare gärna får av svenskarna i ge
men. .Men viktigare än elt sådant omdfune uti'fdtn är, att i det 
dagliga un11gänget människor emellan i vårt land pålitligheten 
icke behöver betvivlas. Beklagligt är det folk, där spionage och 
överva[ming äro beständigt förelwmmande före teelser, där m-del 
ej är fritt och där broder angiver broder. Åsiktsbrytningar och 
konkurrens mellan enskiida och mellan befolkningsgrupperr kan 
Väl icke undvil<as. Men man kan väl önska, alt stri:den cmå 
fikas med blanka vapen ,och ,ärl igrt uppså l. 

Pl ikttroheten har många kännem.fu1ken. Åtlydnad rför la
?ar och fö'l'ordningar är ett av dem.. EU laglöst [and och eH 
1 _sin levnad lagLöst folk inger ingen vördnad. Det hry:t-er si:g 
SJälvt .och kan bliva eJtt lätt fånget ,offer fö11· andt~a ,folks makt
strävanden. Men inför detta audilor,ium. kan det kanske vara 
be_fogat att särskilt peka på en f,orm av pliktuppfyllelse, den 
ltlili:tära. Dagligen franliwmma och dagligen krävas prov på 
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l~,~ng iven pliktupp~yllelse av krigsmän och av dem, 
50111 

i 

forsvars~nmkten direkt .. sa1~11arbeta .. m~d krigs~ännen. llt:~lll 
skalltas JU dock - rom an 1 och for s1.g na:Lrurlur _ 

1
)1.1. "st 

. . . . . o I , [up 
fylleisen 1 farans stund, 1 kngets, den s tora prövnincre P-

Il t t . d U . o l . . h . o • a n s Ocll 
a vare s 1 . r var ustona a VI manga VIttnesbörd 0 

lll 1110d 
och om pliktkänsla mot Konung och land. l ake mins t 

0 
.. 

detta vår sjökri.gshist.oria . Många stolta minnen fi nnas dä~·aller 
o f f ··1· ·· d l o 1· och manga e ter o. Jansvar a exempe pa p Ik1trogna nllin, till na 

och gärning knutna hl a till vår Blekingebygd. llln 

Men vi ha andra näraliggande upplevelser, väl icke clirel· 

i krige1Ls värv m en i s•amband med det. Jajt') syflar på hered~ 
skapstiden. Vårt .folk visade då en sammanhållning och en 

ståndaktighe t, som säkerligen bid'rogo till aH h ålla landet ulan

föJ- världsbranden, •Och ffiånga bragder i det tySita gj ordes i den 

militära tjänsten, i den civila venksamiheten på land och på 

hav, och i de svenska hemmen. 

I krigets fotspår fö-ljer nöden, och där nöden är, finnes 

plats för barmhärtighet. Hjälpaktioner till de kr igshärjade 

länderna ocl1 annat arbete i "\nälgörenhelens tj änst har satts 

' i gång efter världskrigets s1ut och vunn:i~ stor bredd. V[u".L eget 

land har därvid meaverkat. Det är m.in ÖV0l' Lygelse, a lt Yår 

insats mötts med tacksamhet och uppskat1tning. Den har gjort 

Jandet källit och förskaffat dess befolkning aktning. l\Ien för 

Sveriges del har det varit en humanitär plikt och för delLagar

na 1i hjälpa1Mionerna, det må hava gällt här he1rnna eller ut.om

lands, ett plikttrohetens evangelium. 

Inom barmhärtighetens ramäi'ken ligger också en annan si

da av pliJktuppfyllelse, en som ligger havets tjänare nära. Det 

iir räddningstjänsten till sjöss. Ej endas t marinens folk yjsar 

därvid sin pliktkänsla och oräddhet. Men tänker gärna på li,·

räddningss.Lationernas arbete och man får icke heller förglöm

ma de räddningsbragder, som - liksom en naturlig sak - gjorts 

av skärgårdsbefolkningen, ej minst inom våra blekingska sJ;är

gårdar. Mod och pliktuppfyllelse, de må gälla sådana oJ11-

råden eller andra, adla mannen och folket. 

Pliktuppfyllelse är emellertid på sitt sätt ett trons yitt-
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J:>Öfd· Delta gäller icke bara en människas LI·o på sin 
11~ visa sak, en förnim.m else av ett bjudande andligt underLag 
)'3 tt . dl ' d l' o 

.. plikthan mgen - et Igger medvetet eller omedvetet pa 

fo~ten hos varje människa en ström av Gudstro. Och när den 

IJO ter fram, är ett av dess känne1närken ödmjukheten. Men 

~:~na ödlnjukhet får icke förväxlas m ed kraftlöshel och und

fallenhet. Tv,ärtom, det är omvittnat att en kris ten tro skän 

J;er styr'ka. Och kanske är delta särskilt mär,kbarrt i gräns

trakterna mellan liv och död. Kampen om liv eller död ligger 

J;rigaren nära. Del tillhör hans yrke. Och det mod, en krigs

man tillkommer, m.ås te för att i längden bestå komma inifrån. 

En förtröstan på den, som a llas öden länkar, skall vara hans 

stöd. Den gamla krigsmannaerinran börjar ju ·ochå »KI1igs

man skall frukta Gud >> ; det är för visso en på erfannhet i nö

dens stund grundad lära. 

Nog är det så, att den mänskliga tron också utnyuj;ats 

som ett medel för själviska int:ressen och förtryck. Därom fin

nas många vittnesbörd. Men många är•o de, som av övertygel

se gått !i döden för sin tro, och Iwrset har genom tiderna :varit 

deras sinnebild. Den sinnebilden fin ns också i vår svenska 

flagga, det gyllene korset på blå grund. Det manar oss och 

förpliktar. 
»Traditionen förpliktar», det uttrycket hör man ofta, och 

det missbrukas också .ofta. Men icke de~ to mindre har det nå

got att s!äga i tider, då meningarna brylas emot varand.Ta odh 

då ekonomiska intressen av alla slag trängas. Då det I'Opas 

på rationalisering och nya friska tag, då får ej sällan traditio

nen stå tillbaka. Givetvis får den icke stå hindrande i vägen 

för nödvänd iga reformer ; men den bör under inga omständig

heter fömktas. I denna stad talar traditi onen med tydlig 

stämma, och detta kanske mera än mångenstädes annars. Från 

början och alltjämt ·är sladen ju ell flottans och marinens sam

hälle. Den har anlagts .och vuxit upp i ett marint samman

hang. Släkten ef ter släkten med samma inställning och in

;:essen J1a här leva t sitt liv invid och för h avet. Yrkesskick

Jgheten i mru·ina ting, det må gälla arbe len med farlygen el-
T· . 

ldslcr ift i Sjöväsendet. 21 
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ler deras manövrerande har mången gång gått i an- från 
till son, och kunskaperna och erfarenheterna h a förts 

1
• far 

ut:anfö,r vårt lands gränser. Från denna stad ha m~1nga s .<\.)~g t 
l · · l- 11 f dl" · E· · d f ]otao av ~ng1s• z e er re 1g art uLgatt. ~ J mm s~ e redli "a 

1 
, o 

. .. • • D 11a Vi 
DJIImlJas, och sarskilt dem, som representerat Sven ge på fr\ 

d h D . f "" . "ft d ' l1l-man e av. et ·ar or v1sso en stor uppg1 , som ärvi d fyll . 
och fartygen föra med sig på sina färder det bästa av flo['[ es, 

d.. "f ' f hb .. · l · ans tra 1t10ner 1 raga om ar.tyg oc esattmng oc 1 svensk arbets-
förmåga från v·år örlogsstad och dess befolkning. Dessa trar:I i
tioner äro en t illgång fö·r staden Karlskrona och för landet i 
dess helhet och väl värda att uppmärksammas och omvårdas. 

Så I~ommer jag till fosterlandskär leken. I sjäha verket 
innesluter den allt, vad jag förut sagt, och mycket mera där
till. Det är en nött fras, att fosterLandet är du själv, din familj, 
ditt ve11k, den jord, som sett dig födas etc. kke des to mindre 
är allt detta sant! Men för mången blir det kanske icke så på
tagligt. Samlingen om fosterlandets 1ide och om sammanhåll
ningen som natton kan ibland tyckas osäke,r och trevande -
ja värdet av ett fosterland kan t:ill och med fön1ekas. Den 
$Om så gör, kommer dock, s:k:ulle jag tro, :att någon gång fa en 
- kanske obestämbar - känsla av, att han liar röHer i den 
svenska j-mden. Säkerligen har en var av oss vid något till
fälle följ.t en i våra dagar modern företeelse, ett radimeporlage, 
och därvid lyssnat till utgången av, låt oss säga, en landskamp. 
Och jag vet, att du och jag med spänning följt svenskarnas in
satser. Besvikelsen, när de våra misslyckats och stolthe ten 
vid en framgång föll' dem ha l1ika kraftigt talat tiiJl vårt sinne, 
oavsett idrottsintresset i övrigt. Och den, som sett sin svenska 
flagga gå i topp på segermaslen i ett olympi'skt stadion, han 
glömmer det aldrig! I en sådan stund äro aHa små inbördes 
konBikter borta, man är uteslutande svensk. Och m ed liknan
de intresse följ er man ju också våra represen[fanters verksam
het inom diplomati, vetenskap och arbeten vid .förhandlingar 
eller eljest inom och utom landet. Vad är det annat än o!U~ 
vårdnad! om den nationella äran och hängivenhet för det egna· 
Men det finnes också! andra och i denna stad nära liggande exern-
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I De långfärder med Ho tlans far tyg, som företagas till främ
pe "

11
de länder, kunna ge I11iånga tänkvärda erfarenhe ter. Jag 

IJ13 . J b , d . . nar då 1c ze ,ara pa et 'Intresse, varmed man i hemlandet 
sY h kanske särskilt i vår s.Lad föl jer de svenskes förehavanden 
0
\ deras sätt att representera sitt land. J ag tänker på, huru
~111 svenskar 'i försk ingringen ivrigt begagnat tillfället a lt -
~ J11 också bJ.ott för en kort stund - trampa ett svenskt däck, 
elt stycke svensk jord under sina fötter och röra sig i den 
svensJ<a örlogsflaggans hägn. Det har hä11t, som vi vet, alt 
fötäldrar låtit kris tna sina barn på det svenska fartyget . Gi
yetvis har detta icke skebt för alt nå en viss originalitet - det 
har, skulle j ag tro, var it en annan och varmare känsla, som 
talat. K,änslan att vara svensk och att ha få tt glädj en att fira 
en högtidsstund på svensk botten och bland människor, som 
tala och tänka sven skt. 

Vi äro j u som folk kända för att ha svårt aH visa1 V'åra 
känslor. Och det kan kanske vara likaså gott all ioke för be
ständigt föm dem till torgs; de förlora därigenom i värde. Men 
bedersbevisningen [ör vår nationella symbol, för vår flagga, få 

vi icke förg löm ma eller förkväva! Visserligen bör lingentill-g 
äras blott därför, a lt det är gammalt. Det måste komma nå
got därtill. Och vår flagga är gammal! Den har i flera hundra 
år haft sina nuvarande färger och sin beteckning. Men detta 
visar 'framföi· allt, att det är ett fritt foLk, som självt be
stämt över sin symbol, och som har vördnad för densamma. 
I andra länder, hos kr igstagna folk eller där främmande ideo
logier ha: tagit makten, har ofta nog den nat1ionella symbolen 
föt~ändrats eller rent av försvunnit. Men under våra svenska 
färger ha vi i generationer levat vårt liv som fria svenskar, och 
så vilja vi fö.rbliva, trogna vår Konung, vårt fädernesland och 
Våt svenska flagga! 
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Amiral King's tredje rapport. 

Del följande utgör en översä ltning av inledningskapi llet . 
Fleet Admiral Ernest J. King 's tredj e och sista rapport lil! ; 111 

amerikanske marinministern angående Förenta staternas / 11 

stridskrafters deltagande i andra världsimget JO-

Kapitlet ifråga innehåller vissa erfarenheter av llloclern 
krigföring, som bedömts vara av intresse för tidskriflens läse
krets. 

Mina två föregående rapporter förde fram redogärdsen för 

vår sjömakts utveckling och för amerikanska flottans ddtagande 
i stridsoperationerna till den l m:ar's 1945. Föreliggande rapport 
är företrädesv is avsedd a tt täcka de sju föijande månaderna, 
varunder Tyskland kapitulerade och kriget mot J apan avsluta
des. Eftersom detta är min sista rapport, innefattar den jäm
"äl mina allmänna konm1entarer och anmärkningar angående 
kriget i dess helhet. 

Den strategiska grundlanken för krigföringen gick ut på 
att först Tyskland och därefter Japan skulle besegras. Båda 
dessa uppgifter ha nu blivit lösta, och vi kunna i klarare per
spektiv skönja de två förnämsta av de falttåg, som ledde till 
seger. Kontrasterna mellan dem framstå omedelbart. Kriget i 

Europa var huvudsakligei1 ett lant- och luftkrig m ed flottun
derslöd, under det att kriget i Stilla havet företrädesvis var ett 
sjökrig med stöd av lant- och lufstridskrafte1;. 

I det europeiska kriget var sjömakten en väsentlig faktor 
på grund av nödvändigheten att transportera alla våra styrkor 
tvärs över Atlanten och att sedermera underhålla dem. Utan 
herravälde till sjöss hade detta icke kunnat göras. Icke dest~ 
mindre var den tyska krigsmaktens kapitulation den 8 Jlla] 
1945 den direkta följden av användningen av luftmakt till lands 
samt kraften hos dc allierade markstridskrafterna. 
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I stillahavskriget utgjorde våra markslyrkor och strategiska 
'[stridskrafter en grundbeslåndsdcl, liksom sjömakten var det 

~u~ t] an ten. I motsats lill Tysklands ann e er vor o dock J apans 
1 'tal'ta och besegrade och dess luftstridskrafter blott försvagade, 
1n .. Jandet kapitulerade; men dess örlogsflotta var förstörd och 
~:~s handelsflotta ödesdigert decimerad. Japan, som var bero-: 
ende av importerade livsmedel och råmaterial, måste l i ta till 
s'ötransporler för att underhålla sina anneer såväl hemma som 
Jå andra sidan havet och förlorade kriget, därför att det för

f;rat herraväldet till sjöss och därigenom även de öbaser, från 
vilka de japanska fabrikerna och städerna kunde förstöras från 

Juften. 

Från krigets tidigaste dagar togo våra ubåtar en avsevärd 
tull av den japanska sjöfarten under offensiva operationer, som 
utsträcktes till Stilla havets mest avlägsna vattenområden. En 
moderat uppskattning visar, att de sänkte nära två tredjedelar 
av det handelstonnage, som Japan förlorade under kriget, för
utom många stridsfartyg. 

Våra ylslridskrafler - snabba operationsstyrkor, samman
satta av hangarfartyg, snabba slagskepp, kryssare och jagare 
- förde kriget till fiendens hemort och förstörde ett betydande 
antal örlogs- och handelsfartyg. Våra amfibiestridskrafter, vil
kas operationer föregingas av luftoffcnsiv·~r och skyddades mot 
luften av hangarfartygsbaserade Ilygslyrlwr, erövrade öbaser. 
som gjorde det möjligt att utnyttja landbaserat flyg för att av
skära fientliga kommunikationslinjer och föra ödeläggelsen till 
det japanska h emlandet. 

Vår sjömakt skilde på detta sätt fienden från llvsviktiga 
tillgångar och förnödenheter på det asiatiska fastlandet, och på 
de öar, som han erövrat i ett tidigt skede av kriget, och gav oss 
de baser, som voro en förutsättning för operationer med land
~aserade flygplan av det slag, från vilket atombomberna slut
~lgen fälldes - och i vilka trupper och förråd samlades för 
Invasionen av l{yushu och Honshu. Japans nederlag orsakades 
av Vår överlägsna SJÖmakt. 
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Förslärandet av den Japanska flottan följde den \'els 
doktrinen, att en framgång till sjöss skall fullfölja~ l ii[Ot~ska 
att den fientliga flottan är tillintetgjord. Av 12 slagsk"e 8 

sänktes 11; av 2G hangarfartyg sänktes 20; av 43 krYssare f~Pp 
stördes 38; och så vidare genom de olika typer av lar tva or-
'll l d l ' ld f'l tt 1· t.. · 0

' son1 1t sammans 1a e )I at en · o · a, ansen 1gt s orre ;in Vad . 
egen var före kriget. De få fartyg, som förblevo flYhnde ,,'

0
'ar 

~ ·· , ro 
till s törsta delen så svårt skadade, att de salmade mi liFir t värd e. 

En slående motsats visar förteckningen över våra far tya 
Ehuru två gamla slagskepp gingo förlorade vid Pem l Harbo~· 
hava ålla nya slagskepp sedermera införlivats med fl ottan. l\Io; 
fem hangarfartyg och sex eskorthangarfartyg, som föl lcn·a ts, ha 
vi färdigs tällt 27 hangarfartyg och 110 eskorthangarfartyg. Me
dan vi förlora t tio kryssare, ha 48 nya kryssare trätt i tjäns t. 
Vi ha förlorat 52 ubåtar och byggt 203. Förenta statern as ka
pacitet ifråga om att bygga krigsfartyg, hjälpfartyg oeh han
delsfartyg, medan vi samtidig t underhöllo våra stri dande slyr
kor och våra allierade l'Unt hela jorden, har slagit alla tidigare 
rekord och överträffat våra mest optimistiska fö rv iinlningar. 
Den har visat sig vara en väsentlig beståndsdel i den sjömakl, 
som Fleet Admiral Chester V•l . Nimitz så väl har defmicrat i 
fö ljande ord: 

>>Sjömakt är icke ett begränsat ullryck. Det innefalla' många 
vapen och många tekniska säll att gå tillväga. Sjöm ak t he t.vder 
mer än stridsfartyg, flygplan, amfibies.lyr,km och h an cll'l sllotta. 
Det innefattar också hamnförhållandena i New York och Kalifor
nien; baserna i Guam och Kansas; de fabriker som utgöra un
derlaget för krigsindustrin; och bondgårdarna, som producera 
underhållet. Alla dessa äro beståndsdelar i sjömakl-~n. Dess
utom är sjömakten icke begränsad till materiel och utrus tning. 
Sjömakten innefattar även den organisation, som h ar lclt dess 
användning i kriget. I Slilla havet ha vi kunnat utnyttja v~r 
styrka till sjöss på ett effek tivt sätt, emedan vi ha varit organi
serade efter sunda principer. Den nuvarande organi,.ationen 
av vårt sjöförsvarsdepartement har megivit, all beslu t lw ni;~' 
fa llas på ett effektivt sä tt. Den har tillåtit stor elastici tet. ' 1d 

. operation ha .gr Je 
' tid och plats, 
den 
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vi haft möjlighet alt säl la in vår kraft på 
där den kunnat göra fienden den största 

kadan.» o • . • o •• • 5 Vid det framgangsnka utnylt]Undet av var SJOmakt har 
,· ra sjös tr idskrafters smi·dighet och ändamårlsenliga samman-
1 ~ttning u tgjort en grundläggande faktor. I Atlanten voro 
s~skarna i verkligheten hänvisade till enbar t utnyttjandet av 
\ åtar utan understöd av övervattensstridskrafter och marin
~ rg. I Stilla oceanen var den japanska sjömakten klavbunden 

6
; 110111 armens kontroll, och de japanska sjöofficerarna saknade 

den frihet till initiativ, som är så nödvändig för att ernå och 
utöva herravälde till sjöss. Å andra sidan var vår flotta, trots 
si tt väldiga omfång, en synnerl igen smidig och välavvägd flotta, 
i vilken fartyg, flygplan, amfibiestridskrafter och trängforma
tioner i ändam ålsenliga proportioner voro tillgängliga för ge
mensam aktion, när och varest så påfordrades. 

I samband med uppläggningen av planerna för vår flottas 
framtida styrka är det av intresse alt notera, att våra sjöstrids
krafter under det andra världskriget icke nyttjades endast för 
kamp med fienlliga flottor. Vid talrika tillfällen användes be
lydande delar av flottans kraft för operationer mot landmåL 
Ett slående exempel är erövringen av Okinawa. Under de tre 
månader, då denna operation pågick, var vår stillahavsflotta -
den största sjöstyrka, som någonsm i världshistorien varit sam
lad - engagerad i ett ständigt pågående slag, som i sin ihål
lande intensitet saknar motstycke i .sjökrigshistorien. Likväl 
hade den japanska flottan vid denna tidpunkt upphört att exi
stera - vi kämpade mot en ö, ej mot en fientlig flotta. 

Med undantag möjligen för amfibiekrigföringen, som täcker 
ett ·on1Tåde av betydligt större omfattning, har den betyde.lse
fullaste krigserfar-enheten på sjöstrategiens och sjötaktikens om
råde varit det övertygande beviset för och allmänna erkännan
det av det faktum, att, i enlighet med de grundläggande prin
ciperna för amerikanska flottan - principer, som antogos för 
25 år sedan - marinflyg är och alltid måste vara en väsentlig 
~ch primär beståndsdel av en flotta. Marinflyget har bevisat 
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sitt värde icke blott i vad angår dess fun damental a . 

förstöra fientliga flyg- och sjöstridskrailer utan äv , 
1

~PPg tit att 

krigföringen, där det haft till uppgift att 'utföra ar~;~1\ anl[ibie, 

för landstingningsoperationer, i spaning över havet och t;l! Stöct 

~er~ndet och nedkäm?andet av fi entliga landbaserade fly~nga, 
over platser, som beharskats av en starl' fr'ende P ·' 1 "Plan 
, , . " · a c essa 

raden har vart manuflyg vunnit både framgånO' 0 ·l 
010

' 
l· l P ' · . · · D cr utnlär 
"e se. a grund av sm rörlighet jämte den stora In· 't -
.. l . d al en Ocl 

rac (VI. d~r~ hos des~ vape~ h.~r hangarfartyget bevisat sig var,: 
ett pumar t och hogst nodvand1gt element i SJ.Öm al · te 

d 
, " n, vars 

en a svaghet - Sarbarhelen - påkallar alla de andra far t rcr 

typernas stöd. Härigenom framstår värdet av smicliol t)"s-

J 
.. . "' le och 

)alans hos flottan an tydligare. En balanserad flott .. . 
, . . a men 

effekl!v flott a. 

I en balanserad flotta måste de särski lda kompDnen tcrna 

svetsas samman snarare än enbart samordnas. Ubåtar t . . , . ex., 
operera norm alt på egen hand, och ett hastigt övervägande 

skulle kunna leda till den fa lska slutsatsen, att det borde vara 

fprde laktigt för ubå tsvapn et att bilda en separat och oberoende 

tjänstegren. Ett noggrant studium av frågan kommer emeller

tid att uppdaga det felslut, som blir en oundgänglig följd av ett 

resonemang från denna utgångspunkt. I själva verket mås te 

far tygschefen på en ubåt för att kunna u tnyttja sill fartyg på 

effektivaste sätt vara väl förtrogen med alla faser av sjö taktik 

och sjöstrategi. Det är också nödvändi gt, att övervattensfarty

gens officerare förstå ubåtens egenskaper och beO'ränsning. 

Detta ernås i fred genom att låta ubåtsoffi cerarna D alternera 

mellan utbå ts tjänst och komm enderingar på fartyg av andra 

typer. På detta sätt vidgas blicken hos officerskåren som hel

h et, varjämte de högre staberna alltid få tillgång till officerare 

med edarenh et av ubåtar. 

Ehuru en specialitet, är fl ygvapnet m ycket intimare sam

n:.~nbunclet med den övriga fiollan än vad ubåtsvapw~t är. r 
SJalva verket är det omöjligt all tänka sig en effektiv, modern 

flotta, där inte flyg- och y telementen äro intimt sammansvet

sade. Detta ernås genom a tt låta flygarna växeltjänstgöra i 
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dra befattn ingar än den ordinarie på samma sätt som ubåts

:II~j cerarna och genom alt låta den icke-flygande personalen 
0\a sig förtrogen m ed flygoperationer - vilket inte är svårt, 

g~ersolll inte bara hangarfartyg utan även slagskepp och krys

eare äro utrustade med flygplan. Flygtjänst är en del av offi

serens dagliga liv till sjöss. 
c l . Under ett <ng är det naturligtvis inte möjligt a lt lå ta alla 

ubåts- och flygofficerare växeltjänstgöra. När allt kommer om

kring gäller detta om tjänsten i alla slags fartyg. Under krig 

blir det nödvändigt att utbilda vissa officerare - särskilt re

servofficerarna - för en särskild slags tjänst och sedan låta 

dem kvarbliva i denna. De långa perioderna av fredsövningar, 

yid vilka officeren får den vittomfattande erfarenhet, som gör 

]10nom skickad att föra högre befäl, hava i det förflutna utnytt

jats för att ge officerarna erfarenhet av olika slags tjänst, och 

denna praxis kommer att fortsättas i framtiden. Det förnuftiga 

i detta system bestyrktes uneler kriget av effektiviteten hos 

hangarfartygen, vilka fördes av kvalificerade flygare, som också 

hade erfarenhet av att handhava fartyg; och särskilt av effek

tiviteten hos stillahavsflottans högre b efälhavare och deras sta

ber. Många av Stillahavsiloltans störsla sjöstyrkor, samman

satta av hangarfartyg och alla andra slags fartyg, fördes av 

flygare. Flottans styrka ligger i elen fullständiga sammansvets

ningen av dess undervattens-, övervattens- och flygelement 

Vid våra förenade stridskrafters historiska framträngande 

över den väldiga Stilla oceanen, västvart från Hawaii och norrut 

från Nya Guinea, till Filippinerna och till Japans kuster, nytt

Jades marinflyget som spjulspets, nära understött av våra fl ollor. 

Vid detta framträngande överstego somliga etapper 3,200 km, 

och de anfallande trupperna måste ofta transporteras ännu 

langre distanser. Flottan förfly ttade dem över havet, landsatte 

dem och unelerstödde dem med all kraft vid stränderna, om

besörj de deras underh åll och ställde särskilt vid Okinawa flyg-

1>kydd till förfogande under veckor av kritiska markstrider. 

. Den oj ämförligt viktigaste krigserfarenheten ifråga om ge

lllensanuna operationer var den fullkomning, till vilken amfi-
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bieoperationerna nått, dc svåraste av alla operaLianer i 1110 1 
krigföring. Våra framgångar 1 alla sådana operaLionet, ~~~·Il 
Normandie till Okinawa, erfordrade väldiga mängder av S)a

11 

ciell utrustning, u ttömmande studier och planläggnincr s 1 
Q_ 

. .. . . .. _ . . . c "' an11 
grundlig ovnmg, hkaval som en fullslandig sammansll1ältninn 
av alla stridskrafter under förenat befäl. ~ 

Sammansvetsning och förenhetligande karakter iserade alla 
amfibieoperationer i kriget, och alla vow fmmgångsrika. Be
fälhavarna uttogos huvudsakligen genom tillämpning av prin
cipen om den överlägsna skickligheten. En sjöofficer hade 
överbefälet över en amfibieoperation så länge trupperna voro 
embarkerade på fartyg och intill dess de hade lan dsatts och 
hade få tt fast fot i land. Från denna tidpunkt hade .:n officer 
ur markstridskrafterna befälet och ledde allt flotlundcrs löd, av 
vad slag det vara månde, som ansågs nödvändigt. 

Enhetlighet i befäl<et i högs ta militära instans, i vVashington 
(för att draga ut enhetlighe tsprincipen till dess yltersl::J konse
kvens) försöktes aldrig; i sj älva verket övervägdes aldrig någol 
sådant på allvar. Det är •ett h istoriskt faktum, att krigels stra
tegiska ledning, sådan den kollektivt utövades av the Joinl 
Chiefs of Staff, var fullt ut lika framgångsrik som krigsopera
tionerna såsom sådana. Systemet med the J oint Chiefs of Staff 
har bevisat sitt värde. Bland the Joint Chiefs of Staff har ingen 
visat si cr vara så överlägset skicklig i jämför.else med övriga 
medlem~11ar, att de lta skulae mo tivera hans upphöj else tlll mili 
tär överbefälhavare över alla stridskrafter - ej heller finns del, 
enligt min åsikt, något hittills känt system för utbildning eller 
för förvärvande av erfarenhet, som skulle kunna beräknas fraJU
brinaa ·en man kvalificerad för en sådan stäUning. Detta luig 
har fcke framb;ingat någon sådan man - ty av the J oinl Chiefs ' 
of Staff protokoll framgår, att ingen medlem någonsin framlade 
Iörslacr eller motiverincrar, som voro så välgrundade eller so!1

1 

~:~ o .. c]en 
lovade så mycket framgång som de g·emensamma bedoman . 
och sammanjämkade beslut, vilka fattades av medlemmarna 

1 

samråd. 
I sammanhang med frågan om överbefälet i fä) t föreligger 
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. sl<e en allmän missuppfattning, att armen och flottan voro 
p fl ade i en standardiserad form av gemensam operativ orga
foreJl 
. tion på alla jordens krigsskådeplatser. I verkligheten var 

Jllsa ld . d . o o d . uationen a ng ensamma mom tva omra en. Efter att 
51~eJ1lp elviJS General of the Army Dwight D. Eisenhovver hade 
~:r]<ställt landstigningen i Normandie, blev hans operation en-
1 art ett fälttåg till lands. Flottan var ansvarig för upprätthål
~andet av förbindelselinjerna över havet och för vissa under
hållsoperationer till europeiska hamnar, och små grupper ur 
f]ottan ingingo i lantstridskrafterna för vissa specialuppdrag, 
såsom de båtgrupper som biträdde vid övergången av Rhen. 
~Ien s.trateg =en och taktiken i de stora s1lag, som ledde till Tysk
lands kapitulation, voro uteslutande armeproblem, och ingen 
sjöofficer hade direkt något att göra med ledningen av dessa 
!antoperationer. 

En helt annan situation förelåg i Stilla havet, där under 
erövringen av små atoller striderna nästan helt och hållet ägde 
rum inom sjöartilleriets räckvidd; h ela erövring,soperationen av 
en atoll var med andra ord amfibieartad till sin natur, varvid 
såväl artilleri- som flygunderstödet var av marin art. Detta 
läge krävde en blandad arme-flottorganisation, vilken anför
troddes F leet Admiral Nimitz. Ytterligm-e en .annan situation 
förefanns i krigets första dagar under striderna om Salomon
öarna, där arme och flotta under nödvändighetens tryck sam
manvävdes så fullständigt, att de för alla prakti<ska ändamål 
kunde anses utgöra en enda tjänstegren, ledd av Admiral .Wil
liam F. Halsey Jr. Under General of the Army Douglas Mae 
Arthur voro markstyrkorna, armeflyget och de marina delarna 
av hans stridskrafter skilda enheter, sammanbundna blott vid 
1~Ppen i General Mae Arthurs' egen person. I Medelhavet slut
ligen skilde sig befälsschemat i vissa avseenden från alla de 
anctr•a. 

. Alla dessa befälssystem medförde framgång, i stor utsträck
ning därför, att varje särskilt system anordnades för att möta 
~e· speciella krav, som ställdes av fö1~hållandena på den aktuella 
rlgs~kådeplatsen. Jag understryker detta faktum, emedan det 
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är viktigt att klart inse, att det inte finns någon patentre 

hur man skall organisera befälsförhållandena i fält. In teg~] fät 

är det möjligt att exakt förhandsbedöma kommande krias 
1

1
ellet 

D t d ·· d · tt ' t ' h.. d d"l 0 la tur e n1e o er, som anvan as 1 e , mas e ma an a ra 1 ~alt änct. · 

för att kunna användas i det nästkommande, på samma slas 

som gällde för första och andra världskriget Det var lyckli: ll 

att lant- och sjöförsvarsdepartemenLen, som arbetat tillsarnl11 ol, 

i många år innan kriget hörjade - i full utsträckning alltse~:~s 
första världskriget - riktigt hade bedömt vad som sannD!ik: 

skulle hända och hade fastställt olika principer - mle stela 

r. gler - för gemensamt uppträdande på krigsskadeplatsen 

vilka visade sig vara smidiga nog att kunna motsvara de väx~ 

lande förutsättningar, som vi mötte under kriget. 

Krigets väsentligaste lärdomar äro nu tillgängliga. Det är 

min allvarliga övertygelse, att vad som än i övrigt må ha fram

kommit beträffande de .effektivaste formerna för sarnarhe te mel

lan lant-, sjö- och flygstridskrafter, så är den klaras te och 

mest betydande erfarenheten den, att försök att samla samtli ga 

befälsllinjer till ·washington vor-e ett oklokt uppslag, som komme 

att visa sig oanvändbart i praktiken. 
fl_ Em. 




