
1932.
95:e årgången.
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Årsberättelse i Reglementen och 
Förvaltning.:::) 

Avgiven av ledamoten von Arbin. 

(Forts. från h. 10, sid. 584.) 

Del III. Kustartilleriet och kustfästningarna (RM III). 
Reglemente för marinen del III, Kustartilleriet och kust

fästningarn a, som fastställd es den 29 maj 1931 för tillämp
ning från och med juli månads ingång, är i likhet med del I 
uppdelat i två band: A. , omfattande bestämmelser rörande or
ganisationen och tjänstgöringsföreskrifter, samt B., innehål
lande uteslutande förvaltningsföreskrifter . Reglem entsdelen 
omfattar sammanlagt 41 kapitel, av vilka de 32 första åter
finnas i bandet A. Kap. 1- 7 innehålla bestämmelser rörande 
organisation, kap. 8- 22 allmänna och kap. 23-31 särskilda 
tjänstgöringsföreskrifter. Kap. 32 avhandlar övergående stad
ganden. Kap. 33-38, vilka äro likalydande m ed kap. 31-36 
i del I B innehålla för marinen gemensamma förvaltnings
föreskrifter, under det att de förvaltningsföreskrifter, som en
dast avse kustartilleriet och kustfästningarna, avhandlas i kap. 
39-41. 

Föreskrifterna rörande hälso- och sjukvård äro - med 
undantag av dem , som avse förvaltningen - intagna i bandet 
A, där de finnas sammanförda i kap. Hl. Samtliga hälso
och sjukvården berörande föreskrifter hava, i m otsats till vad 
fallet är i del I, icke sammanförts till en avdelning i samma 

*) Arsberättelsen omfattar ticlen 1. april 1930-31 mars 1932 
Och icke 1 april 1930-31 mars 1931 som å sid. 572 angives. 

7'idskTift i Sjöväsend et. 46 
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.. d skulle orsakat ett splitt -
l .kt -:unmanforan e t r ·· 

bal1d' enär ett dy I ~ .. . . ers- och regemen s or-

. .···ande fastnmo .. 

. de av föresknfterna ror_ dr·· ·t större olägenheter an 

ran . ohkt me or .. 

valtningarna, vilke~ sann d tt samtliga bestämmelser ro-

de som ar o or o • k o terfinnas i samma an . .. t·· ·kmppade me a b d Var-

' .. l h sjukvard IC e a 

rnade ha so- oc . lfabetiska register. 

dera bandet har sitt a . o Ta beaktansvärda nyheter an -

Kapitelindelningen och nag 

erivas i fortsättningen. 
o 

Kap . 1. iV!arinens indelning. 

2 Kustartilleriels indelning . . C ·band . 

Kap. . »l(ustartillentrupp or 

bestämmelserna rörande . f" ts beerreppet »ba-

l " k ··gsfoh har m or o .di . 

ständiga indelning p a I~ o >> Detta möjliggör en ~mr . gai e 

taljon motsvarande avdelm~ok· l den administrativa m drl-

. . n n den taktts a oc 1 . 

anpassmng me a . .. . tällt på kngsfot. 

d o kustartillenet ar s 
ningen, a 

3 K ustfästningama. 

Kap. . . r Likwm vid flottan 

r 4 Personalens orgamsa zon. t'll kvartersmästa-

~\.ap. · ändrats 1 » 

har benämningen » kvartersidn~n·» oens samtliga underofficera-

. . om hantverksav e nmo . 
re » vangen 

. ' umera äro »Inästare». 

Ie n 
. samt befordran m . m. 

Kap. 5. Utnämning ~ch anta_g~;n;et äger rum efter en 

. l l" 't an t z kustai tl er k '})fal 

Utnämning tll OJ n t'll flag·erkorpral eller or 

4 o Befordran I o f m en 

tjänstetid av ar. . . . sålunda ej endast r. o. . 

på stat sker när lön bhr ledig, 

månads ingång. 
h 

.. . samt förordnand e oc 

6 Personalens fordelmng t·· nelser införts om 

]{ap. . k · pitel hava bes ami ·ss 

kommendaing . . I de~afa~nins•havarc skola innehava ~a· 
att särskilt angiVna e o f t de frågan om v 

Genom dessa föreskri te~ or .. , än den tidi-

tjänstegrad. . i ett fördelaktigare lage, 

riatersättning bnngats 

gare befann sig i. 
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Kap. 7. Avsked. Kapitlet är praktiskt taget likalydande 

med motsvarande kapitel i del J. 

Kap. 8. Allmclnna föreskrifter. Kapitlet innehåller i stort 

sett de föreskrifter, som finnas intagna i motsvarande kapitel 

del I. 

Kap. 9. Befälsrätt. För kustartilleriets vidkommande har 

den förutvarande indelningen i »ständig» och »tillfällig » be

fälsrätt bibehållits. Olika chefer och befälhavare tillkomman

de ständig befälsrätt finnes angiven i kapitel, som avhandla 

övriga föreskrifter beträffande de olika befattninghavarna. 

Kap. 10. Tjänsteställning är likalydande med motsvaran 

de kapitel i del I. 

Kap. 11. Uppvakning och anmälan. Vissa eftergifter be

träffande den personliga anmälningsplikten hava medgivits . 

I övrigt intet nytt. 

Kap. 12. Hälsning och annan hedersbevisning. I huvud

sak är detta kapitel överensstämmande med motsvarande be

stämmelser i del I. 

Kap. 13. Klädsel och utmärkelseteckens bärande är i hu

vudsaklig överensstämmelse med tidigare gällande bestämmel

ser. 

Kap. 14.. Tjänstemeddelanden och expeditionstjänst. 

Föreskrifterna ifråga om t.iänstemeddelanden äro desam 

ma, som gälla flottan. Beträffande expeditionstjänsten må 

framhållas, dels att inom kustfästning av l. klass numera skall 

finnas en under fästningsläkaren stående expedition för hälso

Och sjukvården, i vilken till sjukvårdsförvaltningen hörande 

ärenden handläggas, dels att varje regementsexpedition utö

kats med av avdelning för ärenden rörande hälso. och sjuk. 

Vården, vilken avdelning förestås av äldste läkaren. 

Kap. 15. Bestraffningar och tillrättavisningar samt åt

gärder rörande saknade och rymda. 
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Kap. 16. Tjänstledighet m. m. Kommendants och rege

mentschefs rätt att bevilja tjänstledighet åt underlydande, ci

vilmilitär kår t illhörande tjänsteman har inskränkts till högst 

15 dagar varje gång. Rätten att under tjänstedighet fritt välja 

vistelseort har vidgats. Truppförbandschefernas befogenhet 

att medgiva underlydande personal stöue frihet i avseende å 

val av uppehållsplats under fritid har ökats. I en paragraf 

med rubriken »Permission m. m. '' återfinnas i reglementet 

tidigare icke införda bestämmelser rörande s. k. >> vistelsetill 

stånd >> . 

Kap. 17. Garnisons- och vakttjänst. I det nya reglemen

tet hava hithörande bestämmelser sammanförts i ett kapitel. 

I det gamla voro de uppdelade på två. Föreskrifterna rörande 

garnisonstjänst erbjuda intet nytt. Vakttjänsten berön utde 

bestämmelser äro fullständigt överenss tämmande med dem, 

som gälla för armen. 

Kap. 18. Inre tjänst. l den nya reglementsdelen har 

lämnats öppet för regementschef att själv fullgöra kasernbe

fälhavares åliggande, och äger han i så fall rätt alt till sitt bi

träde härvidlag kommendera en officer såsom kasernofficer. 

Reglementet medgiver rätt för denne att på befallning i viss 

utsträckning utfärda order och beslut rörande kanserntjänsten 

till regementschefen underlydande personal. 

Kap. 19. Hälso- och sjukvård. Kapitlet är indelat i två 

delar, A och B. Den förra avhandlar personalens rätt till 

sjukvård m. m. och är praktiskt taget likalydande med kap. 

48 i del I B. Delen B innehåller tjänstgöringsföreskrift er be

rörande hälso- och sjukvården. 

Kap. 20. Religionsvård och församlingsordning . 

Kap. 21. Sjötjänst. Detta kapitel har utökats med be

stämmelser, reglerande maskinuppbördsmans å båt allmänna 

åligganden. Föreskrifterna rörande flaggor och befälsteckeJl 

äro ändrade till närmare överensstämmelse med motsY~ll'ande 

föreskrifter i del Il. 
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Kap 22 J'f'l't .. 
• . r' l l artransporter är . 

som endast innehåller k .. ett nyhllkonunet kapitel 

myc et allmant hållna b t" , 

Ka 93 C . . .. 
es ammelser. 

. . . p .. -: . hefen for kustartilleriet . 

Tiderna for avaivande . . · I huvudsak mtet nytt 

.. . t> av VIssa rappo ·t 
· 

de ovmngarna och materielen J .. l er och uppgifter röran-

Java andrats. 

Kap. 24 Chefe , .. 
. ns or kustartilleriet stab. 

Kap. 25 Komm i 

f d l - . . .. enr. ant. Kommendant b f" .. 

an e ~ngsman civilm 'l't.. . s e alsratt beträf-

, 
1 1 ar personal eJl . ·1· .. 

ar, som uppehålla sia . f " . < er 1111 Itara avdelnina-

. t> 1no1n astnmaen ·· t> 

~et l avseende å sjöstyrka (förb t> , avensom hans befogen-

mom kustfästninos f 1 
o and, fartyg)' som befinner sig 

.. t> r ec somrade real . 

stammelser, som äro int a . , .. t> eias numera genon1 be-

fälsrätt at>na 1 forut nämnda kap 9 

· 
· om be-

Enligt de nya bestämmelserna äa . -

beordra personal av f" . t>ez kommendant rätt att 

. astnmaens fred b .. . 

vissa angivna förbehålJ e. t> s esattmng, dock med 

a b t , J endast att deltag . f" 

·r e en utan jämväl att 1;. a I orstärkninas-

. d amna erforde ·I· t J . .. o 

Ian e av tekniska f" "k . . I Ig Jitrade vid utfö-

d 
orso , hll vilkas tf" 

upp rag eller tillstånd e h oll' u orande vederhörliat 

k 
r a Its eller · t> 

omma till utförande. som eljest anses böra 

Kommendant har l" . 

und l amnat VIss befooe l t 

er ydande civilmTt". t> n 1e att kommendera 

tillfälligt jämväl . bes: .l.;I personal att jämte egen befattnina 

. Il a annan motsvarand t... t> 

K a , .. . . 
e Jans t. 

- ... p. 26. l"astmngsstab. Fästni ,. .. . 

ra t]anstegrenschcferna T .. ngslakaren tillhör nume-

hl' · · yomastare 1 · 

lVIt underställd artilleribef:lh . n ~ar l viss omfattning 

regementschef. Dc h o avazen, vilk en ju desslikes är 

d nne ar salunda sk· f t · 

anten och tyo·mästar h • . JU l s m mellan kommen-

f" o en oc ahcraer 

orre utöva uppsikt ö . t f " t>o . numera att under den 

vez yg orvaltmngen. 

Kap. 27. Regementschef R o· 

reglementet erhålli't b f . eoemcntschef har i det nya 

d e oaenhe~ att d " 

et kräva f" r 0 • ' ' a han anser utbild · 

n· , OI agga personal und . , · . mngen 

Ing, som utgör regementets f" ·J:I 'J_ss tJd utanför den fäst-

01 aggmngsort. 
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Kap . 28. Bataljonschef· 
·· er kompanichef he-

l
:r 99 Kompanicl1e{. Numera ag \.ap. ~ . J 'd ·ao· • o t'lldclande av hyres )l r o· sluta 1 fraga om 1 

. f h f }'ör botol jan motsvarnnde Kap 30 Befiistmngsche ' c e · h för d etn-
d l 

. g . . fo:. r Jromnoni motsvorande cwdelmng oc av e zun , ' r 
cherad avdelning m. fl. 

J(ap. 31. 

Kap. 32. 

Civilmilitära tjänstemän. 

övergående stadgand en . 

. A .. ·o till antalet endast 5. Av dessa Bilagorna t HM III ar . • dovä" ..,.enom. särskilda 
l ~ f stställda 1 komman o o o äro n:r l , 4 oc 1. a a . . l ålla föreskrifter angaende J o d .. vri..,.a vilka mne 1 .. '11 d o. och de )a a o o , . l r ;i o• o·enonl sars k l c a o· . de av befordringsförslag, l (ans lV< o o avgtvan 

kungl. brev. 

Bilagorna äro: . vitsord m . m. Föreskrij'ter rörande avgivonde av BiL 1. .
1 

fo·· z· Jrusl,..!rtilleriet tillbörande fänn ~- l .. ' c •• att avgiva vitsorc ro-Batal jonschef åligger numera aven 
. de fänriks tjänstgöring. . r an " . ande cw befordn nas-B' l 2 Föreskri}'ter angaende augw . . 

l . . .. . ffice rare vid lwstarttllen et. förslag bet ra } f ande 0 
. f d och pla ts 'll .· t bestäJnmer nmnera l Chefen för kustarh ene .·· Tidiaare he-. . san11nantl a den. b 

f .. . J efordrinaskon1.mlssl0nens OI ) o .. 
stämdes detta i kom~l.andovag. l diabliven majors- respektive 

Ä.. förslag till besattande av c b • . uppföra endast . b t··n . ()' skall kommJsswnen överstelöjtnants es a nmo . . l n å förslag till be-
k · aJ· or T1d1garc s \.U e < .. 11 en kapten respc ·tlve m . . o 'd ~ nderdånig framsta -. b t .. llnm" savl a pet u v sättande av maJors es a b• . .. • två kaptener. a . . d .. ··f ån medaavs, uppfOlas ning eJ dlspens a:l r .. . " . 

vilka en skulle erhalla forord. o •• onens beslut avvt-t ttalar fran kommlSlS . Därest ledamo u . 1. ··ftli" reservatJOil• . ,. skall av honon1. avgiVen s ... n o kande men1no, . .. . <>et vilken icke motiveras. bifogas for slao . 
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Kommissionen å ligger att beträffande officer, som ifråga
$ättes t ill befordrctn, inhämta chefens för marinstaben, chefens 
för marinförvaltningen eller kommendants yttrande, därest of
ficer en i fråga varit kommenderad tili ordinarie tjänstgöring 
i m arinstaben eller i marinförvaltningen eller ock tjänstgjort 
inom någon av kustfästningarna av 1. klass under loppet av 
de sex sistförflutna åren. Är, vilket ju f. n. är fallet, chefen 
för Vaxholms kustartilleriregemente tillika kommendant i Vax
holms fästning, inhämtas icke hans yttrande. I egenskap av 
Tegementschef är han ju ledamot i befordringskommissionen. 

Föreskrifterna understryka, att tjänsteåldern icke i och 
för sig skall räknas såsom föört jänst utan endast värdesättas 
m ed h änsyn till under tjänstetiden förvärvad insikt och erfa
Tenhet. Vid befordringsförslags avgivande skall noga beaktas, 
att förutsättningar för den bästa möjliga rekrytering aY de 
11ögre befälsposterna vid kustnrtilleriet skapas. 

Bil. 3. Föreskri/ler angående avgiuande av befordrings
.förslag beträffande underofficerare. 

Intet nytt av intresse. 

Bil. 4. Bestämmelser för Vax holms kustartilleriregemen
-tes d etacherade avdelning i Stockholm. 

Intet av intresse. 

Bil. 5. Bestämmelser angående örlogsflaggans förande in
·om samt salut från rikets fästninga r. 

I bestämmelserna observeras, att salut för nation icke 
förväntas från främmande örlogsfartyg, som passerar kust
fästning. Endast om fartyget förtöjer eller ankrar i närheten 
av fästningen äger kommendanten förvänta att från detsamma 
avgives salut för den svenska nationen. 

För marinen gemensamma förvaltningsföreskrifter. 
Dessa föreskrifter, vilka återfinnas i kap. 33-38 äro, så

som förut nämnes likalydande med dem, som återfinnas i 
lUatsvarande kapitel i del I B. Orientering beträffande dessa 
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har, såsom tidigare påpekats, lämnats i Tidskrift i Sjöväsende, 

5. och 6. häftena år 1931. 

Särskilda förvaltningsföreskrifter för kustfästningarna 

och kustartilleriet. 

Kap. 39. Förvaltning vid kustfästning. En ny förvalt

ningsgren, sjukvårdsförvaltningen, med fästningsläkaren som 

tjänstegrenschef har tillkommit. sjukvårdsförvaltningen om

fattar det, som rör fästningens sjukvårdsförråd och övriga för

valtningsärenden rörande hälso- och sjukvården. Tidigare 

sorterade sjukvårdsförrådet under fästningsintendenturen . 

Artilleribefälhavaren, vilken det tidigare icke påvilat n itg

ra förvaltningsuppgifter, åligger enligt det nya reglementet att 

under kommendanten utöva uppsikt över tygförvaltningen. 

Tygmästaren är dock fortfarande tjänstegrenschef. Under 

tygförvaltningen sorterade tidigare inventarieförrådet och lll<l 

terialförrådet. Det oproportionerligt stora inventarieförr åde t 

är numera uppdelat på tre förråd nämligen 

artilleriinventarieförrådet, 

min- och radioinventarieförrådet samt 

maskin- och timmermansinventarieförrådet 

Artilleri- och minammunition tillhörde tidigare material

förrådet. Numera är artilleriammunitionen sammanförd till 

ett särskilt artilleriammunitionsförråd och minammunitionen 

till ett minammunitionsförråd. 

Kap. 40. Regementsförvaltningen. 

Numera avgör regementschef förvaltningsärende berörtn

de hälso- och sjukvården vid regementet på föredragning av 

äldste läkaren. Tidigare var regementsintendenten förellra

gand i samtliga ärenden, som berörde regementsförvaltnin gen. 

Sängservispersedlar hava överförts till beklädnadsförrådet 

från persedelförrådet, i vilket de tidigare ingingo. De hava 

ansetts i förvaringshänseende sammanhöra närmare med hc

klädnadsförrådets persedlar. 
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Kap.41. U b"d 
PP or smän och invente .. 

. · nngar . 

. Enhgt det nya reglementets bestäm 

artiklarna inventeras i s o d . m eJser skola förråds-

. a an omfattmno- att d 

pen od samtliga uppbörd . . . t'> un er en sjuårs-
el I sm h elhet bl" · 

digare var omloppstiden fa t t "" lld . Iva mventerade. Ti-

. . s s a h11 f e m o • D .. 

mventeneuppbörderna sl 1 d . ai. e sarskilda 

. w a ock mvenle · · o 

nmg, att de under en feJ o fel . ras I saclan omfatt-

. 11ars J mventerats i sin h elhet. 

Bzlagor till RM III B. 

Dessa äro end t 3 ·u 
. . as tJ antalet nämligen : 

Bil. 6. Spzsordnin r . . 
göring i land. g OI mannens manskap under tjänst-

Bil. 7. 

Bil. 8. 
Beklädnad s stat för l 

wstartill er i els m renska p. 

Sängservisstat för inkascrnerat· ' 

rinen. 
mans;>ap vid ma-

De erbjuda intet av speciellt intresse. 

Diverse I reg ements~ och klädselfrågor. 

. En del jämkningar ha r edan v'd o· · .. 

rmens n ya reglemente h d . I taoits betraffande ma-

h 'f o 
oc ess bilao·or och fl .. . 

a 1 r agasatts. V"l . .. . o , era andnnaar 

.. a VOie, Ol11 andnnaa. o 

gransas nåara år f o 
o rnas antal kunde be-

bl. 
o ramat. Att en del t'll"" o 

lva erforderliaa är · o • • 
1 agg sa 'Sm åningom 

Det o . o< JU a andra sidan självklart. 

.. maste anses typiskt f" d . . 

forsta .iämkninacn a:·lld or ~n bd VI leva i, att den 

o h o od e undcrofftcer·n t ... 

c den första änd .· . .. " nas Jansteställninu 

.. . ungen berorcle kläds If" k · 0 

aglljetternas reducerand I - . . e ores nfterna genom 

n e. \uno] MaJ·t fa .. 1' 
ovember 1931 f" . . . . .. o . . L nn nam Igen den 20 

or gott att forordua tt . 

- utan hinder av be t·· 1 <, a vissa underofficerare 

k s amme serna i r eal t f'· . 

s ola >> b efordras till l"' ' t . . o emen e or mannen -

h 011 OJ nant I marmen i t" U t f" 

a a tjänsteställning i likhet m ... " s a e or att "er-

genom " o I. d b ed lo.Jtnant i marinen " och 

t o· · ecem er samma o • 1 
' 

er, vilka drooos m d . d 1 < a~ s opades marinens ägiljet-

afl! o e I e antmllitära del' . 
, vars fölider f" . . L para Istmktionernas 

hi' . or marmen I övr'gt .. . 
Ickas. 

1 annu Ick e kunna över-
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Beträffande de underofficerare, som utnämnts eller ut

nämnas till officerare i marinen har framhållits, att de a llt

jämt måste anses tillhöra jämväl underofficerskåren och a lt 

de vad flottan beträffar allt fortfarande böra endast rullföras 

i resp. kårchcfsexpeditioner. (För kustartilleriets vidkomm an

de rullföras såväl officerare som underofficerare i vederböran

de regementsexpedi tioner). I samband härmed har påpekats 

lämpligheten av att dessa underofficerare i »Svenska marinens 

rulla » och i »Rulla över svenska marinens underofficerare .. , 

upptagas under en rubrik, som angiver, alt de äro officerme 

i marinen, kvarstående såsom underofficerare i vederbörande 

underofficerskårs reserv. 

En väsentligt viktigare fråga rörande reglementsbesläm

melser för underofficerare står på dagordningen, nämligen 

spörsmålet, huruvida bestämmelserna i Rtvi Il , Kap. 21 , hi\ra 

förtydligas eller kompletteras så, att flaggkorpral kan tjänst

göra såsom redogörare ombord. Det synes både nödvändigt 

och naturligt att så sker. 

Ytterligare några uppgifter, som tangera reglementet, l or

de böra lämnas. Genom nådigt beslut i augusti 1931 m edgays 

försök med vaktmärke, avsett att bäras av vakthavande of

ficer å vissa flottans fartyg till ankars. Ett förslag att an

skaffa särskilda mössband för elever vid sjömanskårens sko

lor, för vilken anskaffning vissa militä1:a och disciplinära skäl 

tala, har skrinlagts tillsvidare, under det att Kungl. Maj :t ny

ligen fastställt moden till vit kavaj för hovmästare, vilka jäm

likt marinförvaltningens föreskrifter i stället få avstå f r[m si

na vita bussaronger. 

I delta samband kan nämnas, dels att arnH~n under år 

1931 fått en ny upplaga av sitt tjänstgöringsreglemente, dels 

att chefen för flygvapnet den 30 december 1931 till K11 11gl. 

Maj :t ingivit förslag till Tjänstgöringsreglemente för flygyap

net. Vad armens reglemente beträffar konstaterar man, dels 

med glädje att en del felaktigheter beträffande tjänsteställ

ningen för marinens personal äntligen blivit rättade, dels med 

avundsjuka att reglementet inrymmer en bilaga, upptagJ nde 

register över författningar o. d ., vilka äga samband m ed reg-
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lementet. r del Hy an i flyaets fö l 
randen som cla"1

.
0
·· , . _.

0
. rs agsreglemente ocl d 

, 'ei avgivits uloör . 1 e ytt-

terna rörande f!yo·offic . . . 0 es a v memngsskiljakti!> h e-

o 
o CI arnas titlar I d t t f . "' 

manga andra skulle säk ·r . . . e a all hksom i så 
CI Igen emahel my l t I'' 

svenska språkets ordf" .. o el ·. 0 c \:C attare nås om 

o • _ ona vore nkare lH O . . ' 

svangheter skulle kunna 1.. . . . l . anga orgamsations-

f . 1.. osas eller knno·aå 
mna amplio-a bena·· . t-to. s om man kunde 

o< nuungar. 
· 

De civilmilitära reserverna .. 

d 
avensom reserv~ 

un erofficersorganisationen. 

Den 23 · · 19 . JUm lJl avgåvo chefc f" . 

mannförvaltnin o· en r . l . . . ,n or mannstaben och 

. . . , o Ois ag till nya föro ·d . . .. 

civr1nuhtära kårer a . . 
1 nmgar for flottans 

' v I eser ven. I detta f" . 1 o· .. . 

tacle en del nya b es·t:· 1 ors ao aro m arbe-
ctmme ser vilk I . 

1927 års riksela "sbeslut J t·· .· · t~f . a ~n s u ta sig till 1925 och 
0 )C I a ande Ifråo· r d 

sona! och dess pensionsf" . o oa' aran e reservper-

f 
ormaner Kung'! M . t h 

nu astställt de nya föro ·d . · · aJ: ar icke än . 

k 
r nmgarna men nåd' ·t b 

an sannolikt förvänta . . ~ .. ' rg eslut därom 

Vid I.. o·. s mo m narmas te tiden. 

.. a an o I e Lord e väntan bli o o 

forslag till ändrinaar i 19?r> o va pa beslut angaende det 

f 
0 -o ars reservu el ft·· 

Ion, som chefen för ma.· ·t J n ero Icersorganisa-

. IJns a)en redan o o 

gav bli chefen för r. . . pa nyaret 1929 in. 

l" orsvar sdepartemeut t H . . 

ara vara remitterade 'fil . e . andlmgarna 

va ·f" el ' r nu srttancle försva. k . . 

I or et sannolikt el.··. .. I s ·omnusswn 

f.. IOJer annu Iänae i . o ' 

orste reservunderoffi . . o , nnan vr fa se den 

gäves spanat efter {~erdsa~p~ranten , som vi redan i 5 år för-

st k . Ju CI ticlen få vi trö t 

a a korpraler eller f d l . . s a oss m ed de en -

diga beslut för va.. . . WI PI ~ler, som genom särskilda nå-

k " I Je gång erhall ··T 
. orpra1er i reserven. ' a moJ rghet a tt bliva fl agg-

D t bildning, rekrytering, l" 
åner och pensioner. 

Officersutbildningen. 

Vid /(ung!. Sjökrigshögsl. 1 1 
1932 tillämpats ett nytt . ~a~ uu· under läsåret 1931-

:ta.nde föreskrifter för t ~J ~~O~JSOirskt reglem ente m ed tillhö

ga nyheterna ä. . l l )J mngen vid skolan . De väsentli-

, I o I Hlvudsak följand e: 
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namnet stabskurs är återinfört, 
en högre förbindelsekurs anordnas vartannat år, 
undervisning i ryska meddelas i vissa kurser , 
utökning av de metallurgiska, mekaniska och kemislut 

studierna möjliggöres och 
militärpedagogisk undervisning meddelas. 
Efter innevarande läsårs avslutande konuner sannolikt en 

del jämkningar att föreslås och slutlig fastställelse att begäras. 
Vad angår flottans olficersutbildningsreglemente (OUl{.) , 

som i sin helhet är i behov av omarbetning, synes nedanståen-

de böra nämnas. För vidmakthållande av den i stabskursen meddelade ut-
bildningen i taktik, förbindelsetjänst m. m. äger chefen för 
marinstaben (jämlikt g. o. 142/32) att till kaptener och subal
ternofficerare, som genomgått nämnda kurs , efter överens
kommelse med och genom den befälhavare vederbörande of
ficer är underställd, utlänma lämpliga stabstjänsten berörande 
uppgifter av sådan omfattning, att besvarandet av desamma 
kan medhinnas å tjänstetid under en arbetsdag; skolande de 
utarbetade svaren insändas till chefen för marinstaben för 
granskning, vars resultat delgives vederbörande officer. 

Under de senaste åren ha försök gjorts beträffande den 
lämpligaste, praktiska utbildningen av torpedofficerare och 
minofficerare . Innevarande utbildningsår skola försök yerk
ställas enligt bestämmelserna i g. o. 1007 /31 med ,, förbere
dande officerskurs för torpedskola och minskola ,, , , officers
kurs vid torpedskola , och ,, officerskurs vid rn.inskola >> ii\ en
som vid , avkortad officerskurs vid torpedskola >> samt , av-
kortad officerskurs vid rninskola >> . 

Beträffande förbindclseoffiCE·rarnas utbildning kan med-
delas, att marinundervisningskommissionen i n1.ars 1932 in
lämnat ett underdånigt förslag till bestämmelser i OUH an
gående en till marinstaben förlagd 5 månader lång o ff icers
kurs i förbindelsetjänst, vilken kurs är avsedd att äga rU

111 

de vintrar , då högre förbindelsekurs icke är anordnad vid sjö-

krigshögskolan. 

- 667-

I samband med vad ovan . t , . b ör erinras därom att l{ l i\sag. s om officersutbildningen ' ung. r1art a fallt, att chefen för flvavap c t k ll .. :-,enOJ~1 g. o. 725/31 be-. , o ne s a l samrad d m anustaben verkställa . ·J . me chefen för .. Oll1ai )etnln rr a v .. l 
laggande bestämmelser för utbildn~n nu. galande, grund-
frun marinen. Arbetet I.f , l g av flygande personal raaa 1ar påa ' tt d . - 1932 och nä. . .· 0 

• oa un er vmtern 1931 
I mar sig nu sm fu llbordan. 

Kadettutbildningen. 

Även vid Kungl. Sjökrigssl"olar h läsår (1931-193'>) t.
11

.. · ~ 1 
a under innevarande .. ~ 1 ampats v1ssa . · .· . bestammelser och utbild . . C ~l oviSOIIska reglements-

behöver här blott n.. nH~gs .. oresknfter. Bland nyheterna amnas Inforandet ·· lära för sjökadetter on l" . . av amnet förbindelse-. . . ' 1 aggmngen av ett pa. k , rmmtendentslmjen och . f" . I urser pa ma-. .. . .. m mandet av koefficienter å bet ' " 
Chefen for sjökria-skol f'' p ) o en. .. d . n~ an oreslo<' redan o an rmagr i de föreskrift . .. o varen 1931 vissa 

k 
er' som a alla utbill . ad etter vid floftw1 p ·· l h . c G mngen av reserv-. ors aget var 1 1 d brister, som. befunnits 'dl ' d' m vu sak föranlett av de · VI a a nuvarande t nmg av f. d. korprale. r . l . . sys em med utbild-. 1 01 s. c arllllentJ'ä t D ' m ng av reservkadettutbild . .. ns . a en omlägg-t nmgen for den ans underofficersskola d l '. . 1., som genomgått flot-

ff
. ' e VIs bhr heroer d d .. o Icersskolans likvärdig! t d 1 c av acksundertionsskolorna ha c 1e me styrmansklassen vid naviga-

' r reservkadettfråa o • . värdio·het h . han mast vila. Nämnda lik-... o ar' som nedan kommer tt .· . for prövning under år 1931 . . a.. a.nglvas vant föremål icke 1·· t ' men hkvard1crhetsfra' g·a ·· ·· os . o n ar annu 

... Sannolikt kommer den scrrslitna f , Jorernas utbildninrr s t , ? . ragan om mariningen-o mn n1.ann1ngen ··· . l med mariningenJ· ... Z· d JOISe evcrnas ersättande 

d 
Of s w etter att inom d ll . en föras ett stea fran o t .. . . en a ra nårmas te ti-o 1.a ' enar Jnannund . . nens medlemmar nun . ervJsnmgskommissio-d 1Cr a enats om ett r l . e, sedan en omfathnde t. d . ors ag l detta avseen-fö c u re nma slutförts r marinstabens försoro· n . genom chefens 

o· 
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Utbildningen vid skeppsgosse• och sjömanskårerna. 

Frågan om sammanslagning av högre och lägre linjerna 

vid skeppsgosseskolan är numera särskilt aktuell, sedan h ög

re linjen vid korpralskolan hösten l H31 slutligt bortskurits. 

Bestämmelserna för rekrytutbildningen äro under mu ar

betande för att dels medgiva större rörlighet för pansarskep

pen under tiden för höstens yrkesskolor , dels befordra en 

bättre utbildning av de blivande eldledningsmännen och U\'

ståndsobservatörerna, dels slutligen för att säkerställa signal

utbildningen för de blivande signalmiinnen. Det finnes anlPd

ning hoppas, att nya föreskrifter skola kunna fastställas för 

tillämpning från och med nästa utbildningsår. I samband med 

nyssnämnda spörsmål har frågan om antalet specia lister och 

deras uttagning varit under diskussion och utredning. 

Från och med hösten 1931 tilli:impas nya bestämmelser 

rörande flottans ];orpralsskolu , som bl. a. gå ut på anordnan

det dels av en obligatorisk »avkortad korpralskola >> av om 

kring 10 veckors varaktighet och med i vissa avseenden sänk

ta fordringar samt med ändrad omfattning i förhållande till 

tidigare korpralskolor, dels en ,, fullständig korpralskola ,, av 

omkring 19 veckors varaktighet, till vilken kommendering sker 

på frivillighetens väg. De elever, som genomgå den avkor tade 

skolan, bibringas blott de ökade kunskaper och färdigheter i 

militära ämnen och yrkesämnen, som kunna göra dem lämpa

de att under den fortsatta anställningstiden jämte korpraler

na tjänstgöra såsom förhandsmän såväl ombord som i land, 

under det att de elever , som genomgå den fullständiga sko·· 

lan, förberedas för vidareutbildning i underofficersskolan med 

dess såväl militära och yrkesämnen som allmänbildande iim

nen. 

I juni månad 1931 utkom den nya stadgan för navigations

skolorna i riket. Denna stadga och de nya kurs- och tim

planerna innebära rätt väsentliga förändringar beträffande un

dervisningen i navigationsskolorna. Den väntade befäl"för

ordningen för handelsflattun lär även komma att innehålla 
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en del nyheter. Allt detta t" . . 
o fl u ovar mdlrekt ett . . . 

pa.. ottans underofticeiSskol d.. VlSSt mflytande 

sträva viss likvärdighet 'llor, ares~ man alltjämt vill efter-

. me an exanuna i d J od 

men s olJka klasser. Förde k ll 1 e Ja a skolsyste-

l " ns u 1ar under d t · .. 

da upna aret mycket arb ·t dl . . e senast hUan -

o .. 
e e ne agts mom flott 

de pa forslag till ändrinaa .. Sk l an m ed avseen-
o l l o realement f". fl 

skap , III., Underofficerssokla. Det f~r .. ~ ~~ ottans man -

punk t som om ett aodtaab ·t f" efaller frun flottans syn-

.. o <o ar orsla a skulle I· o 

mas fore hösten 193') 
0 '"unna astadkom -

~, m en uteslutet är ick tt 

gen komma att upr)täck d f" <. e, a stenar på vä-
as m e orstorlJvrso·l .. 

tans myndigheter icke råda. o o as , over vilka flot-

Diverse utbildningsfrågor. 

f elrotten inom marinen har st d' o 

myndigheternas och - < , . a lgt gatt framåt. Förutom 

'd . . .. . per sonalens msatser torde ä vel1 l 

1 1 ottsmotena 1 marinstab 1 
. . c e årliga 

idrottsinstruktion f ö. . . en .. la va bl dragit härtill. En n y 

I mannen ar under 1 b 

Den militärpedag . k u ar etande. 

"k . 
0 91S oa utbildningen h . ·l"d · 

o ats 1 omfattning H ... t ar g a Jande noa 

k 
· os en 1931 var .1. .. "' 

urs för officerare anOI'dllad l' Q< . en 1111 ltarpedagogisk 
< en Iat UR l\1 '1' .. 

Under visnina meddela , " 0 · l I tarpedagogisk 

k . o s, sasom ovan framh o ll't 

ngsh ögskolan s .. •k'ld f " .. · a 1 s, numera i sjö -

. · ars 1 arelasare har d d 

na vmtern varit komm d d . . u~ er en nu förflut -

och flera föredrag i n 'l~nt;· .erad hll. allmanna fänrikskursen 

. 11 l cll p e aaoaiskt s fL 1 ' 

ruan- mars 1932 h "lJ't · . . o o . y e 1ar under feb -

h 
, a l s I niarmstabe f" ff' 

olm. Härtill k . n or o leerare i Stock-

. ommer, att militärpedaa a· k f" .. 

vant anordnad fö. d b .. . oOolS , orelasninaskurs 

I un er efal l Stockh l o 

Under de båda sistförflut . . o m resp. Karlskrona 

p · na vmterhaJv} T 

.endier för officerare f ö. t d. . ~ren. an k en på sti-

C!vila högskolorna h .. r s u H~r I berorda avseenden vid de 

i ar aven vnnt UpJJ l'k 
samband med _ .' e, 1 som önskemålet att 

. en omorcramsatio . 

11Jng skapa ett cent l o .. n av mannens högsta led-
ra oraan for d T .. 

sena~ . tillgodoseende. o e rnJ ltarpedagogiska intres-

0 . 
vmngarna i gasskydeist... t . 

f~ · sedan Exercisreglement~an; .. Vl~l flottan 11a vunnit i stad-

ER), sistlidna höst fastställd or ottan, Gasskyddstjänst, 
e s. 
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kt
. J öckerna R ekrytunderv isning och Korpralslln-

Instru lons) b t · o resp. r evidenn::1 . . r·· . flottan äro under Olnar e nm~ ~· 
derutsmng 01 

1 d föreskrifterna i . . full överensstämme se m e för att brmgas 1 . 
vårt nya Reglemente för mannen. 

Rekrytering och civilanställning. 

d fastställandel av 1931 års RM I och RM 
I samband me c .. l ' ende antugning av m cmsknp 

III utfärdades ny kungor e se anga 

vid mminen (.S FS 2tB/31). .. . · · delar av k ungiircl-
p ' hösten 1931 utkom andnng l vlssa .. ·f· l . 

a .. . dem sonl soka a~ .:m-
sen angående läl.:arunclersol;nmg av.. ' . . . (SFS 37 5 :n ' 

, . . . amt av varnpllk liga . ·' ' 
ställning vld. kngsmal: t.en ,tt· ·l:ldes nvtt reglemente till ledn ing 
och i januan samma ar u m c . ~ 

d .. k · 1 cr (SFS 9!31). 
vid dylik läkarun er~o nu'". . l . diskuterats vid rekr yte-

En del rekrytenngs~ragor lUV~ . 1931 och 1932, \'a r-
. . .. . . .. t · manustaben hosten .. 

nngsotfrceismo en l . .. d ' l enliot att sammanfora 
. . n erh••en an mna s " 

vid det v1sat s1g syn " t t.· e1.11a och kustartille-r ' .. ·loo·ss a 1011 c r ekr y teringsofficerare ran or " 

riregementena. .. ' .. . s såsom sio bör stort in-
Civilanställningssporsmalen agna . " . da Där-

. h marimnyndlgheternas Sl . 
tresse fr ån p ersonalens oc av de förhål-

.. .. .. ert blivit nödd och tvungen 
till har man for ovrl::o "25 ' . försvarsb eslut och det 

kapats oenOln l" ar s . t 
landen , som s " T rvärr ställer m an sig u -
svåra läget på arbetsmarknader(~: . t ' ~ de för civiianställnings-

.. llt ... t ,,.anska o ors aen p ' 
om forsvaret a Jam b . .. • U Riksintresse. a 

k . o·. nd och botten ar e 
frågan, som doc l bn~. k ivilanställningsko!U-

f .. l er vackt av den s . . c . t •Yrund av ett ors a::o , l . 1931 bem \"nlh ga 
b r ·1 [\'{ ·· t den ?4 septem )Cr ' · 
mitten , har hung. l ' aJ. - . h f . att utsP lånlP-

l f h 1110 t5yarande c e er truppförbandsc le er oc 

liga befattningshavare . . . ,, med uppmärksambel 
att såsom »enmanskommlsswn er .. d tt b efordnl 

, 11 d som kunna vara agna e a f 
följa alla de förha an en, .. . t 'll ~-ederbörandc che 

· .. . . t att harutmnan l fl.-
civilanstallnmgen sam .. ll . rr • som finnas var~ P' 

. d fo .. I·slagL· och frmnsta nm,.,ar ' avg1va e " 
kallade ; 
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att stå i förbindelse med statliga, kommunala och enskil
da arbetsgivare och med dem träffa överenskommelse angåen
de beredande av civilanställning åt underbefäl samt följ a tid
ningarnas annonser angående lediga platser och omedelbart 
träda i förbindelse med annonsörer, vilka söka arbPtskraft, 
som lämpligen kunna anskaffas genom kommissionens för 
medling ; 

att upprätta och bringa till de civilanställningssökandes 
kännedom uppgifter rörande lediga befattningar m. m. även
som härmed förenade förmå ner, rätt för desammas sök an
de m. m. ; 

att emottaga och pröva inkomna ansökningar m. m. även
som införskaffa de y tterligare upplysningar rörande de sö
kande, som arbetsgivare kunna begära ; 

att till vederbörande m yndigheter och enskilda översända 
inkomna ansökningar och avgiva förslag till platsernas be
sättande; samt 

att genom allmän upplysningsverksamhet sprida känne
dom om civilanställningen , dess ändamål och de möjligheter, 
som h ärigenom erbjudas såväl arbetsgivare som underbefälet, 
ävensom att i övrigt tillhandagå med upplysningar - allt un
der samverkan m ed andra truppavdelningars kommissioner 
och, där så lämpligen ske kan , med den offentliga arbetsför
medlin gen samt i överensstämmelse med av vederbörande chef 
eller annan myndighet särskilt utfärdad instruktion. 

Avlöning och pensionering. 

Genom kungörelse i april 1\)30 (SFS 68/30) med b estäm
melser angående ersättning för befordran av personlig utmst
ning vid resa i statens ärenden blev en del missförhållanden, 
som n ågra år varit rådande, delvis undanrödja därigenom att 
viss ersällning för befordran av effekter tillerkännes officer, 
Underofficer eller flaggkorpral , som kommenderats till tjänst
göring å flottans fartyg och som embark erar, avmönstrar eller 
avpolletteras å annan ort än förläggningsorten . 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 47 
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o 'I't .. c·vlo"ninnssakkunnigu. hava avgivit be. 1930 ars JJU l ar 1 :< · · . .. dels den 10 december 1930 med förslag illl nult tr'irt tankanden t dels den 15 sep tember 19iH med avlöningsmeglemen e m. m., . . .. .. · . ·b t" 11elser för ickc-ordmanc per,.o na l f" . l a till avlonmgs es amJ . .. OIS ab .. . N ' , positiv åtuärd ha betankan dena vid försvarsvasendeL agon b 

.. icke kunnat föranleda. .. . ,. . annu . l" f" ·måner till SIII'I1LLmerara Junn l.:.ur Frågan on1 vissa onc OI . . . . . . ': tuell vid flottan. ?vliliUiravlömngssakkunm~a ha 
bar bh~It a~- . 'tt . alementsförslaa. Marinförvaltnmgcn 

Ptaa1t fraoan 1 Sl Ieb " o • 1. up o b.. . t l framböllo tvenne ganger l o Ika och chefen for man n s a )en < .. d .. 
k b . ·1.931 rättmätigheten och n o vanhan er under O tO el · 

san1n1an b tJ'll erkänna sagda personalgrupp vissa ek mo-dihgetcn av att · t k • ... o • Slutliaen har Kungl. Maj :t l sta svcr . s pro-Inisk a fonnanci · b . . . . 1 fll 1932 år s riksda ~' · · " o nde fjärde nuvudhte n 1 ., positionen anoae . f" . 1 a · berörda avseenden, 
(

o 'd 91- 96) framlagt v1ssa ors ab J . . . a s1 · ~ ~ .. . . . ··k d · b1fal1 na. . . . t . .. la f'o"I·slag lara bh vit av n s agen lka SJS namne c , · f'f ' ·, · VI < .. l . o de viss förtidspensi nnenng av o \ (CI:l-Det fors ag angaen f" . .· l . . 1929 avgavs av ch efen OI m .n m-re, som den 30 sepetm )el o .. .. • till 1930 .. . h f.. . . lett annan atgard an remiss staben, lar Icke a OI an 
års försvarskommission. .. tf" ·d ts fSFS d . · l931 kunaorelse u ai a . 

/31
D) ärem~t helear b~n a erä~~:·~d ;e.nsion;ålder för marinliik me 94 angaen · · . .. 

. oll för m usikdtrektorer. samt penswnsa c er . .. o ·k t"llts genom Utredning har under sistforflutet a~ ver s a . o nde 
.. d ' . k". . en för flottans pensiOnskassa cmgae . for sorg av n e t~on . 1 .. . gra twl, .. . . h sättet för utbetalande av wgi e moJhgheten av oc . . . . till känn edom. vilken utrednings resultat nyhgen bnngats 

f . ·u· ut~ 
F . .11. a motorbåtskåren ävensom rlVl lga r1v1 1g c·· • a bildningskurser vid flottan IOr VlSS 

civila ynglingar. 

Nya. reglementsföreskrifter Iw fastställts för Sv er3i0ges 1!;~~ 
o o d' b· den · 0 ' villiga motorbåtar dels genom. tva na Jga rev99/32 .. Bcn·äf· 

ber 1931 , dels genom g. o. 1151/31 och g. o. 
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fande dessa för eskrifter, vilka finnas tryckta och samman
förda i clt särskilt litet häfte, lämnar kårstyreisens sekretera
re en r edogörelse i Karlskrona frivilliga motorbåtsflottiljs års
bok år 1932. 

Under dc senaste somrarna ha månael slånga kurser varit 
anordn ade - å Freja vid Hårsfjärden eller i Marstrand -
fö r pojkar, som ha för avsikt att söka inträde i motorbåtsflot
tiljerna . 

Den utomorden tligt nyttiga sommamtbildningen a ov
ningsbriggen Falken för sådana gymnasis ter, som ämna bliva 
sjökadetter, ha fo rtsatt med gott r esultat . 

Ändamålsenlig har ä ven den sjöman naupp lostrem varit, 
som efter samråd med Kungl. Komm erskollegium meddelats 
å övningsskeppet af Chapman åt sådana ynglingar, som för 
klarat sig önska beträda kofferdisjömannens levnadsbana. 

Redogörelse för vad sig i övrigt tilldragit. 
Stockholms flottstationsfr åga befinner sig fortfarande 

stöpsleven, där den för övrigt synes hava kallnat. stadskol
legiet i Stockholm förklarade sig i oktober 1931 icke ha något 
att erinra mot ett fr ån försvarsdepartementet framställt för
slag om förlängning av giltighetstiden för det preliminära av
talet om Skeppsholmsköpct. Den tid, inom vilken stadsfull
mäktige skola ha godkänt avtalet , utsträckes till den l januari 
1934, och den tid, inom vilken riksdagen skall ha lämnat sitt 
godkännande, till den l juli samma år. 

Genom nådigt brev den 2 oktober 1931 förordnade Kungl. 
Maj :t, att arb etena inom marinstaben under innevarande bud
getår skulle fördelas på - förutom de enligt förutvarande be
stämmelser befintliga avdelningarna - jämväl en sjöhistorisk 
Uvdelning. 

Sjökarteverksstyrelsen inlämnade under år 1930 ett för
slag till omorganisation av Sjökorteverket. Något beslut be-
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träffande förslagets genomförande h ar ännu icke fattals av 

Kungl. Maj :t. 
Chefen för kustflottan har erhållit en ny nådig instruk-

tion (SFS 265/31). 
Genmn g. o. 379/30 fastställdes nya Beredskapsbestiim-

melser för flottans fartyg , vilka bestämmelser föreligga i sär-

tryck. 
Genom särskilt nådigt brev har under år 1930 föreskrifter 

utfärdats för Hårsfjärd ens depå. 
Bestämmelser beträffande åtgärder för bärgande av sjun-

ken ubåt hava meddelats dels genom Kungl. brev den 12 juni 
1931, dels genom g. o. 530/31 och g. o. 1069/31. I samband 
därmed har marinförvaltningen den 7 september 1931 ulfär
dat meddelande beträffande telefon- och lyftbojar tillh ör:m de 
svenska flottans ubåtar. Slutligen har Kungl. Maj: l (SFS 
304/31) förordnat om vissa ändringar rörande ubåtar i kun
görelsen den 14 augusti 1916 (SFS 372/16) om handelsfartygs 
skyldigheter i vissa avseenden. Ovannämnda kungl. brev, g. 
o. och meddelanden finnas sammanförda i ett tryckt h äfte. 

Kungörelse (SFS 362/30) har utgått med särskilda före
skrifter angående det militära motorfordonsväsendet. 

Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 april 1930 (SFS 81/30) 
innehåller villkoren för bellörigllet till militär musikdirel't örs-

befattning. 
Inskrivnings förordningen har i december 1931 försetts 

med jämförelsevis omfattande ändringar (SFS 411/31). 
Kungl. Maj:ts cirkulär (SFS 213/31) till statens för valtan

de m.yndigheter angående remissers uerlesfällande och /1csva· 

rande är läs- och begrundansvärt. 
slutligen må erinras därom, att de hittills gällande ]Je· 

stämmelserna (g. o. 40/19) om förkortade benämningar, soiil 
må användas vid skriftväxling mellan n~arinens myndigheter, 

äro under omarbetande. 

- 675 -

Diskussion 
å Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde d 

den 6 ·1 1932 ons agen aprt med anledning av årsberättelse i 
Reglementen och förvaltning. 

~ed anledning av årsberättelsen, som behandlade det un 
d.er ar 1931 utkomna nya Reglementet för Marinen . -
sig en långvarig och livlig diskussion. , utspaim 

L edamoten Claus Föredr a d ·· . "tt l . aoan en namnde I sin årsbe-
ra e se. att det nya reale t t . ... m . :. . o men e · 1 Jamförelse med det aamla 

kae~ae~:~l:;!~~k::d~ :~ ~vol~tio~ än re~ol~tion. Ifråga~ättas 
. .. , e 1c e, atnunstone 1 v1ssa avs d 

nt onskvärt att det hl' 't l't t een en, va
lutio J , . lVl l e mera av revolution än av evo-
rråg n . .· a~. kan Icke underlåta att vid detta tillfälle framställa 
eJ· { all eummgar ... Jag skall därvid icke beröra sjötjänsten och 

e er varvselniten uta b .. · . träffa d f" . , . n egransa Img till en del frågor be-
n e orvaltnmgen l Karlskrona fä t . 0 o .. .. s nmg. 

h
o m, sasoro val ar det enda riktiaa de o ·d' .· d allsansl . k o , r 1nar1e un er .. 

. agen, SJU ·vårdsanslaget m m icke blott f " rena re . t' L • • avses or 
nyttJ'as pf~ra wn:arbeten och för tjänsten i fred , utan även ut-

or att astadkom ' d bättri . c ~~a sa ana kompletteringar och för -
förva~g~r , . som sam~anhanga med krigsförberedelserna, måste 

. nmgen orgamseras med tank' d" . .a . .. Uings d' 
1 

e arpa, att den forvalt-
bör}' ~1yn Ig 1.et, som. har ansvaret i krig, disponerar veder-

Iga anslag redan 1 fred ·t' d s o .. s 1 · , a ar också fallet beträffan-
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dc fästningens tyg- och fortifikationsförvaltning , i det all ku111 _ 

mendanten (BAK) med biträde av vederbörande tjänstcgren~

chefcr är den bestämmande. De rent taktiska synpunkterna 

hava även härvid tillmätts vederbörligt inflytande, i det alt 

stabschefen skall vara närvarande vid förvaltningsärendPnas 

föredragning inför BAK. Organisationen av fästningssjuk

vården och den egentliga fästningsintendenturen län mar 

därcm.ot åtskilligt övrigt att önska. Fästningsläkaren förf(). 

gar över huvud taget icke över n ågot anslag. Alla medel äro 

ställda till stationsbcfälha varens förfogande och kommendan

ten jämte fästningsläkaren saknar möjlighet att åstadkomma 

kompl etteringar eller förbättringar m ed avseende på krigs-;ju k

vården. Medan sålunda vederbörliga anslag vid tyg- och ior

tifikationsförvaltning m ed gott resultat utnyttjats för h i>jan

det av fästn ingens krigsberedskap och materielens förh äll r<lll 

dc, kvarstår fästningens krigssjukvård år från år på sa mma 

otillfredsställande ståndpunkt och erfarenheterna från senas te 

krigsövning torde till fullo bestyrka nödvändigheten av för

hättringar. Som en egendomlighet kan nämnas, att till och 

med förvaltningen av fästningens sjukvårdsförråd påvilar sta

tionsbefälhavaren och ej kommendanten. Vad slutligen fäst

ningsintendenturen beträffar kan framh ållas , att förvaltning av 

proviantförrådet och bageriet i fredstid sker fullt oberoende 

av kommendantsstaben , d. v. s. den stab, som skall hävda dc 

taktiska och krigsmässiga synpunkterna och närmast svara 

för det planmässiga arbetet på fästningens och marindis l r ik 

t ets krigsförberedelser . Det kan icke nog skaq)t framhallas, 

att det är de rent militära synpunkterna, som m åste yara 

grundläggande för den militära förvaltningen. . 

Enligt mitt förmenande kan en tillfredsställande or;~::nu: 

sation av fästningens förvaltning icke erh ållas för så vilt eJ 

FL och Fl och med dem underställda ävenledes för garnisonen 

och marindistriktet avsedda ans talter sammanföras till tv[t 

tjänstegrenar , vilka inom organisationen erh ålla samn1.a ställ

ning som tygförvaltning och fortifikationsförvaltning . 

Vidare bör, även då det gäller förvaltning, likfor nlJg}let 
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eftersträvas mellan krigs- och fredsorganisa tion . Så är, vad 

fästningssjukvård och fästningsintendentur beträffar, ingalun

da fallet. I stället måste dessa, just vid mobilisering eller för 

svarsberedskap , d. v. s. i det för all krigsorganisation m est 

kritisk a ögonblicket, fullständigt omorganiseras. Det är här 

icke endast fråga om en utsv~i.llning av bestående organisatio

ner , utan en omläggning av h ela förvaltningssystem et Flot

tans sjukhus, proviantförråd, bageri m . m. överfly ttas då till 

BAI{:s förvaltning, och FL och Fl ingå som förvaltningsmyn

digheter i fästningsstaben , något som med hänsyn till tjänsten 

i krig är oavvisligen erford erligt. Att denna omorganisation 

just vid en mobilisering skall medföra slitningar och svårig

heter av varjehanda slag behöver ej närmare påpekas. Var

för kan då icke denna omorganisa tion genomföras r edan i 

fredstid ? 

Någo t. som ej h eler till fl.tHo beaktats, är, att då det gäl

ler förvaltn ingsbesluten, måste sakkunskapen fälla det avgö

rande ordet. Detta m ås te även gälla sjukvården. I det nya 

RM III har äldste läkaren vid kustartilleriregementena blivi t 

föredragande i stället för regementsintendenten i alla frågor , 

som avse beslut i sjukvårdsärenden. På så sätt har en tidi

gare tillämpad kutym legaliserats. Detta har otvivelaktigt va 

rit till förde l för sjukvården samt för krigssjukvårdens ord

nande vid KA2 och därigenom i viss mån även för fästninaen. 

Däremot har det ej ansetts erforderligt eller lämpligt att ~ill
dela fästningsläkaren (äldste läkaren vid stationen) en dylik 

befogenhet. Han har icke blivit föredragande och än mindre 

·har han fått över taga förvaltningen av sjukvårdsanstageL Att 

så ej skett är desto egendomligare, som det vid KA2 hittills 

l~raktiscrad e, numera legaliserade förfaringssättet , otvivelak

hgt länt sjukvården till båtnad . 

Över huvud taget kännetecknas förvaltningen vid statio

nen , i motsats till vad fallet är vid fästn ino·en av en långt 
d . o ' 

n ven centralisering. BAK har väsentligt friare händer än 

?~R. Amjralen i Karlskrona kan i sin egensk ap av BAK 

alagga T:vr att verks tälla en upphand ling, som gäller tusentals 
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kronor, men i sin egenskap av SBK kan h an icke uppdraga 
åt kårchefen att upphandla ens ett par fotbollsskor. 

Det förefaller närmast som om man vid utformningen 
av fästningens förvaltningsorganisation tagit allt för m ycket 
hänsyn till fredsförhållanden och icke i tillbörlig mån beaktat 
krigets krav. Detta är beklagligt, ty det skulle säkerligen va
ra till nytta för hela den marina organisationen, om det klart 
och tydligt utsades, att förvaltningens viktigaste uppgift är all 
tillgodose krigsförberedelserna. Det torde dock vara m öjligt 
att utan allt för stora rubbningar i det nuvarande r eglemen
tet undanröja de värsta olägenheterna i nuvarande organisa
tion. Det nya reglementet föreskriver nämligen, att såväl F L 
som Fl skola vara förvaltningsmyndigheter. Det gäller endast 
att till dessa förvaltningsgrenar överflytta vissa stationen nu 
tillhörande anstalter och förråd. 

Ordföranden, hedersledamoten de Champs, ville in,hi m
ma i och kraftigt understryka vikten av ledamoten Claus' an
förande. Hade i upprepade skrivelser framhållit nu berörda 
synpunkter för såväl K. M:t som K. marinförvaltningen, utan 
att några ändringar vidtagits. Framhöll det synnerligen an
märkningsvärda i att RM I saknade sakregister, en h ar l när 
otrolig brist i en dylik publikation, tryckt 1931 och under ar 
bete sedan snart 10 år tillbaka. Erinrade om att tillämpnmgs
föreskrifter i en hel del ekonomiska frågor på olika om raclcn 
alltjämt saknades, och att del föreföll, som om detta missför
hållande länge skulle komma att for tbestå. Del nya RM l 
lämnade så mycket ouppklarat i dessa hänseenden, aU det i 
hög grad föranlett ökad skriftväxling och inverkat häm mande 
och tyngande på ärendenas behandling. Det gamla reglemen
tet får ej tillämpas, då det strider mot de nya föreskrifterna; 
det nya reglementet kan ej tilläm_pas, enär en mängd k omplet
terande bestämmelser saknas. När i detta läge elirekliv be
aäras lämnar den ekonomiska överstvrelsen det beskedet, att o , J 

före juli månad 1931 gällande formulär och övriga bestämmel-
ser tills vidare skola tillämpas, i den mån de icke stridrt m o: 

1 d · · l IJa de nya reglementsbestämmelsema! ~ en et var JU Jll ~ 

grund av denna divergens , som direktiv begärdes! 
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Beträffande ledamoten Claus' erinran rörande det nya reg
lem entets långt drivna inskränkning av stationsbefälhavarens 
rätt att å underlydande förvaltningsmyndighet delegera dispo
sitionen av visst anslag eller del därav framhöll ordföranden 
det anmärkningsvärda och inkonsekventa i reglementets be 
stämelser. Varvschefen hade denna rätt i långt högre grad 
än stationshefälhavaren. Framställning om ändring härutin
nan eller utverkande av särskild föreskrift hade av stationsbe
fälhavaren ingivits till K. marinförvaltningen, varvid såsom 
exempel bifogats 3 skrivelser från kårchefen i Karlskrona, 
med begäran om upphandling av några par fotbollsstrumpor 
och fotbollsskor. Sedan marinförvaltningen inhämtat yttran
de i ärendet från stationsbefälhavaren i Stockholm, varav fram
gick att behov av de av SBK föreslagna ändringarne icke fö 
relåg beträffande Stockholms station, meddelade ämbetsverket, 
att sådana föreskrifter icke kunde utfr'irdas av K. marinförvall
ningen. Då därjämte så kort tid förflutit j'rån reglementets 
ikrafti'rädande, ansåg ämbetsverket, att ytterligare erfarenhel 
först borde vinnas, innan underdånig fmmställning om änd
ring avlåtes. Ämbetsverket vidtog sålunda ingen åtgärd, och 
samma ordning skall sålunda tills vidare fortbestå. Det kan 
ju tilläggas, att såväl föredragande avdelningschefen som sta
tionsbefälhavaren i Stockholm, till vilken ärendet remitterades 
för yttrande, båda varit medlemmar av reglementskommitten. 

Ordföranden hemställde, att ledamoten Claus' anförande 
måtte ytterligare utformas och sedermera införas i >> Tidskrift 
i Sjöväsendeb. 

Ledamoten C. E. Holmberg ifrågasatte - med anledning 
av vad anförts i årsberättelsens inledning - huruvida icke ve
tenskapsgrenens benämning borde ändras till förslagsvis >> Or
ganisation och förvaltning. >> Sannolikt kunde årsberättelsen 
härigenoni. givas ett intressantare innehåll än den traditionella 
redogörelsen för oftast förut kända reglementsändringar o. d. 
Särskilt i nuvarande tider, då viktiga försvarsorganisatoriska 
spörsmål inom många utländska mariner äro under behand
ling, vore det av intresse att få del därav. 
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De påtalade olägenheterna av att H.M l saknat register oeb 

att någon ersättning för bilagorna i 1915 års reglementsupp

laga ännu ej utkommit syntes talaren mindre anmärknings

värda än bristen å RM I tillhörande tillämpningsbestämmclser, 

som skola utfärdas av KJVlF. Trots att 3 år disponerats för 

reglementsförslagets slutarbetande, och nu 11 m.ånader förflu

tit, sedan HM l fastställdes , saknas dylika bestämmelser jämLe 

erforderliga redovisningsformulär. Denna brist är särskilt för 

kompanitjänsten av allvarligare art. På grund av att såväl av

löningsförfarandet som beklädnadsredovisningen omlagts, gar 

det ej att tillämpa de gamla bestämmelserna utan att de slritla 

mot det nya HM I. Talaren erinrade om att ofullständiga oeh 

oklara räkenskaps- och redovisningsbestämmelser förr vållat 

misstro till marinens ekonomiska förvaltningsorganisation . 

Beträffande ledan1.oten Claus' anförande framhölls . att 

förhållandena vid flottan och kustartilleriet vore så olika. a tt 

RM III ej kunde sättas som mönster för RM I. Tyvärr har 

de förhoppningar man hyste, att det nya reglementet skulle 

tillgodose kraven på en ändamålsenlig ansvarsfördelning be

träffande den ekonomiska förvaltningen samt en önskvärd de

scentralisation av dessa ärendens handläggning icke infriats. 

I stället ha, åtminstone vad angår KCK :s verksamhetsområde, 

det nya RM I så tolkats , att t jänsten blivit avsevärt mera tung

rodd än förut. Av allt att döma, synas de som utarbetat de 

nya föreskrifterna a v ekonomisk art saknat tillräcklig k änn e

dom om förhållandena vid Karlskrona örlogsstation. 

Anmärkningsvärt är också hur ringa förtroende vederbö

rande visa de militära befälhavarna å stationen utom varvet 

i förvaltningshänscende. Kårcheferna - ja även skolchef 

och kasernbefälhavare borde väl anses vara så erfarna tjänslc

män, att de skulle kunna anförtros beslutanderätt även i en 

del ekonomiska frågor som nu med mycken skriveri och om

gång måste vidarebefordras till stationens högsta förvaltnin gs

myndighet. Att det skulle behöva vara större svårigheter fnr 

SB att verkställa en ändamålsenlig anslagsfördelning m ellan 

honom och underlydande, än vad fallet är för ve, är svårt ntt 
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inse och lärer icke heller kunna påvisas. För egen del ansåg 

talaren, aU reglementsförslaget a vsåge, att SB skulle kunna 

verkställa anslagsfördelning, ehuru sedermera en bestämmel

se angående expensmedlen influtit, som måhända kan synas 

förhindra detta. 
Kasernunderhållet vore ett särskilt bedrövligt kapitel, som 

skulle föra för långt att nu avhandla, men säkert är, att den 

nuvarande ordningen är olämplig och att det ur såväl ekono

misk som hygienisk och trevnadssynpunkt skulle vara förmån

ligt att SB i st. för VC disponerade dc för kasernerna avsedda 

underhållsmedlen. 
Slutligen erinrades om att ett av huvudskälen för försvars

departementens sammanslagning var att åstadkomma enhet

lighet inom krigsmakten. Samma depar tementschef har emel

lertid under år 1931 med endast omkring en veckas mellanrum 

fastställt nya tjänstgöringsreglementen för armen (Tj H) och 

för marinen (HM I) , vari dock bristande enhetlighet r åder bl. 

a. beträffande sådana för befälsföringen grundläggande och: 

viktiga föreskrifter som tjänsteställning. 

Ordföronden upptog frågan om underhållsanslaget för hus 

och byggnader utanför varvets område. I-lade i såväl under

dåniga årsberättelser som i skrivelser till K. marinförvaltning

en och chefen för marinstaben framhållit , att den hittills och 

alltjämt rådande organisationen, jämlikt vilken varvschefen 

icke blott lärvaltar för stationens byggnader avsedda anslag 

utan även i realiteten bestämmer, huru dessa anslag skola an

vändas , vilket arbete, som i första hand skall utföras , när så 

skall ske och åt vem det skal uppdragas m. m ., vore icke blott 

svag utan rättsvidrig, enär en militärt underlydande myndig

het här gör intrång på sin chefs naturliga verksamhetsområde. 

stationsbefälhavaren skall tekniskt och ekonomiskt hava upp 

sikten över och ledningen vid stationen utom varvet och är 

härför ansvarig. Han skall utöva tillsyn över, att allt vad till 

stationen hör befinner sig i så fullständigt och tidsenligt skick, 

som genom omtanke och klok hushållning kan vinnas. sta

tionsbefälhavaren - icke varvschefen - är den myndighet, 
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vilken äger största intresset av att denna del av underhållsan

slaget användes på mest ändamålsenliga sätt. Men huru skaU 

detta kunna ske, då han icke förfogar över härför avsedda 

anslag och icke heller kan bestämma över eller kontrollera 

deras lämpliga användning? Fallet torde vara enastående in

om svensk administration och är en av anledningarna till att 

stationens kaserner och byggnader i fråga om underhåll och 

modernisering under långa tider blivit tillbakasatta. Den 

tanken ligger också nära, att, med ett elylikt system, varvets 

egna arbeten skola bliva gynnade framför stationens. Sist

nämnda arbeten hava i många fall fått karaktären av reserv

arbeten, lämpliga att tillgripa för att undgå att reducera var

vets arbetarstam. Arbetsintensiteten blir givetvis härav pa

verkad. 
Ledamoten likman trodde, att störsffi nackdelen m ed det 

nya HM vore, att tillämpningsbestämmelser ej utkommit sam

tidigt som reglementet. Förvaltningsärendenas ordnande en

ligt det nya BM vore diskutabelt , men påpekade, att elen ur

sprungliga avsikten att för marinen, liksom blivit gjort för ar

men, införa föredragningsordning hade tyvärr ej blivit genom

fört på grund av motstånd från Karlskrona station. Vad an

ginge SB :s rätt att verkställa erforderlig anslagsfördelning lade 

enligt talarens åsikt det nya RM icke något hinder i vägen 

härför. Talaren sympatiserade med ledamoten Claus' förslag 

att anordna särskild fästningsintenclentur , men trodde, att det 

skulle medföra ansvällning av organisationen, ty stationsinten

denturen vore i alla fall oumbärlig och hade viktiga uppgifter, 

som ej hörde till fästningstjänsten, såsom exempelvis de <'PH

trala verkstäderna. Ansåg, att BAK och SBK borde även en

ligt nya RM kunna samarbeta i erforderlig grad för fästnings 

tjänstens tillgodoseende. 

Ledamoten Holmberg: Om ledamoten Ekman menar, att 

s. k. föredragningsordning vore en förutsättning för erhållan

de av ändamålsenlig ansvarsfördelning, måste talaren anmäla 

avvikande m ening. Föredragningsordningen tillmätes på 

många h åll en allt för stor betydelse. Lämplig såväl ansvars-
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som anslagsfördelning kan ernås utan föreclragnincrsordnina. 

Instä~~1de i den uppfattningen, att något sakligt hind:r ej för=

Iåg for SB att verkställa en ändamålsenlig anslagsfördelning 

åt underlydande chefer även om reglementsbestämmelsernas 

formulering härutinnan vore oklar. 

Ordföranden hade - såsom förut framhållits _ i eo-en

skap av stationsbefälhavare direkt begärt hos K marinför~alt

ningen att få göra erforderlig anslagsfördelning _ såsom 

e~empelvis ~eträffande anslaget till föreläsningar, idrottsöv

nmgar och Idrottsmateriel - men hade förvägrats detta . 

Ledamoten Ryclen framhöll , med anledning av led. Claus' 

uttalanelen angående proviantförrådet och bageriet, att för 

Karlskrona fästnings förseende med proviant vid mobiliserino

förefunnes en av BAK fastställd förplägnaclsutrustnino·splan° 
. 

b ' 

vangenom BAl{:s inflytande på denna angelägenhet syntes va-

ra säkerställd. Ansåg, i likhet med ledamoten Ekman att det 

nya reglementet lämnade SB befogenhet att ställa delar av vissa 

anslag t ill underlydande myndigheters förfogande, ehuruväl 

en reglementsbestämmelse om expensanslagets fördelning syn 

tes hava givit KmF anledning förvägra SB sådan befogenhet. 

II~slämcl e ~ ledamoten Holmbergs uttalande, alt s. k. föreclrag

nmgsordmng på m ånga hall tillmättes allt för stor betydelse 

med avseende på ansvarsfördelning och förvaltning samt fram

höll, alt införandet av föredragningsordning i den utsträckning, 

som reglementssakkunniga till en början föreslagit, skulle, åt

min stone å Karlskrona station, såväl för de högre mvndinhe-
t . f v b 

er, m 'ör vilka föreclragningarne skulle äga rum, som ock för 

de föredragande förvaltningsmyndigheterna bliva så tidsödan

de och betungande, att deras tid knappast skulle räcka till för 

alla övriga tjänstegöromåL 

L edamolen Claus gjorde den erinran m ot föregående ta

lare, att en föredragningsordning väl icke innebar, att alla cle

t~ljärenclen skulle föredragas. Inoni exempelvis tygförvalt

nmgen, där årligen flera tusen ärenden förekomma. föredra

ges enelast ett mindre antal och därvid dc mest betydelsefull a 

för BAK, medan övriga ärenden avgöras av tygmästaren. Med-
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gav att förplägnadsplan skulle upprättas, men någon säkerhe t 

förefanns icke, att förråden m. m. ordnades med hänsyn till 

militära förhållanden d. v. s. med tanke på krigsförberedel

serna, då ju kommendantstaben icke hade någon möjlighet att 

i fredstid öva något som helst inflytande på hithörande frågor. 

Ledamoten Holmberg erinrade om att stationsintenden 

turen i Karlskrona först och främst hade till uppgift att förse 

flottans fartyg och örlogsstationen med erforderliga förnöden. 

heter och härför ansvarar SBK och ej BAK eller dennes stab. 

Leelamaten Claus framhöll , alt det här ej vore en etiketts

fråga utan en betydelsefull organisations- och mobiliserings

fråga. Fartygens förseende med erforderlig proviant får själv. 

fallet ej eftersättas, men detta är dock en fråga , som jämfö

relsevis lätt kan ordnas och som försiggår likartat i fred och 

i krig, under det att fö rplägnaden av fästningens krigsbesiitt 

ning med dess spridda förläggning och ofta återkommande 

omgrupperingar däremot innebar helt andra och betydligt sva

rare problem. Här gäller det icke blott att skaffa förpläg nad 

utan även att ordna förplägnadstjänsten efter rent taktiska 

krav. Detsamma gäller även sjukvården. Ansåg erforderligt, 

att det redan i fredstid fanns en fullt organiserad fästnings

intendentur och sjukvårdsförvaltning. 

Ledamoten Broman påpekade, att en ändring av ve ten

skapsgren ens benämning vore en stadgeändring, som m åste 

underställas Konungen. Ansåg, att den förda diskussionen 

borde intagas i tidskriflen i anslutning till årsberättelsen och 

att Sällskapet skulle uttala sitt instämmande i de av ledamo

ten Claus' och Ordföranden framförda synpunkterna. - Siill 

skapets initiativrätt att framlägga frågor direkt för Kungl. 

Maj:t kunde naturligtvis utnyttjas, så att de under diskussio

nen framförda huvudanmärlmingarne framlades i särskild 

skrivelse till Kungl. Maj :t. J så fall borde detta uppdragas 

åt beredningsutskottet, vilket talaren utan yrkande i denna 

punkt endast ville påpeka. 

Ordföranden ansåg, att en skrivelse till Kungl. Maj :l 

detta fall bleve verkningslös, medan däremot ett införande 
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, Tidskrift i Sjöväsendet» säkerligen skulle medföra viss effekt. 

Sällskapets instämmande i de framförda uttalandena torde 

även böra införas. 

Ledamolen Håkanson ansåg det ej lämpligt att binda Säll

skapets ståndpunkttagande genom att i tidskriften införa dess 

instämmande i ledamoten Claus' anförande. Ty ett beslut av 

de vid sammanträdet närvarande, relativt fåtaliga ledamöter

na utgjorde måhända icke ett riktigt uttryck för inom Säll

skapet i dess helhet förhärskande åsikter beträffande de av 

nämnda anförande på verkade riktlinjerna för organisationen 

av örlogsbasen Karlskrona. Den förda diskussionen syntes gi

va vid handen, att icke ens bland de närvarande ledamöterna 

rådde samstämmighet i de organisatoriska spörsmålen. 

Ett införande i tidskriften av dagens diskussion torde där

emot möjligen kunna därstädes framkalla en polemik, som 

vore ägnad att mera allmängiltigt belysa åsikterna i de av

handlade organisato-riska förvaltningsfrågorna. 

Efter påpekande från olika ledamöter att frånvarande 

finge åtnöja sig med de närvarandes beslut slöts diskussionen. 
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Högsta krigsledningen. 

. . · . t' 0 1 utaör ett problem av Högsta krigslednmgens orgamsa I r .. t> • • .. . . · k Il lt i Sverige utan aven 1 de flesta and1 a allmant mtrcssc 1c e l o . .. ... .. O. k l1a"r·till är icke svår att fmna , nar man tr ang-lander. I sa en . d" . . ·t .. • o l' t. i ett modernt k ng , ar sn.n er frågan narn1arc mpa r ve . . 'll b . i ' l L k' . t k 1 })Jdr·aga h evar an! c t . · del av statsmas mene ·ar sag vadrJe . t ··tc·t Jnåste höfrsta krigsledningen molsYara a v lan els In egu • < n .... 
en mångfald krav förutom de rent mrhtara. . . . . :· 

D 
franska skriftställaren J.-M. Bolll·get, umver.siletsLl-cn . l . . yho·en u t-. . h honorärkaplen vid infantcnet, 1ar l sm n o rare oc l t behandlat dessa aivna bok ,, Gouvernement et commanc en1en , < 

~pörsmål i anslutning till v~rldskrige~~ erfal:.cn~e_te~ . av de i 
Dcl1 fölJ'ande framställtungen utgor en oversik . 

t dg1ver 'Y-denna bok anförda synpunkterna. Utrymine . me l'f·. ' < • , • d v den nka exemp 1 le-..... kc ett fullständigt alerglvan e a . . . van JC 
o 'kt f"r v1lka Bom -ring som illustrerar dc uttalanden och asl er , o . .. d tt . . , .. . . . " t'll tolk. Översilden är sålunda mera agna a .. oet gOI Sl0 l edo••O-~elysa den franske författaren.s .~deer än alt vara e~~ . r ö·•:la .. d . l'ka länder tJJlampade systemen for h r-relsc for e l o l < 

krigsledningen. 

Det organiserade samw betet. 

ll . a ··nn och militär lcO.-Hur utövades samarbetet m e an reocn t">.. p:· ·c-. · d l .· c ·an de hndern a? 11 nin" under världsknget l e uig 01 
• ·' \)e 

. f 
b .. • l udtaget ett oraanisera t såcla ni sam arbe,c · anns over 1uv . < "' 
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upprepade kriser mellan civil och militär makt, som snart 
sagt alla de krigförande länderna genomledo, tyder knappast 
på att så varit förhållandet. 

Den tyska armen leddes under världskriget av tre på var
andra följande generalstabschefer och vid regeringsmakten 
sutto fyra olika rikskanslärer. Engelsmännen bytte överbe
fälhavare en gång, och åtminstone en av regeringskriserna var 
framkallad av slitningar med den militära ledningen. Frank
rike genomgick i detta a vseendc svåra kriser, som skiljde sig 
från de förstnämnda , genom att de alltid avgjordes till rege
ringsmak l ens förde l. 

Det bristande samarbetet mellan den militära ledningen 
och regeri ngen framkallade allvarliga friktioner i statsmaski
neriet, även om nederlag eller sammanbrott endast i undan 
tagsfall blevo följd en. Författaren påvisar med exempel, hu
ru i Tyskland rikskanslären och högsta armeledningen käm
pade mot varandra istället för sida vid sida, och hurusom den 
förre efter två års strid tvingades giva upp. situationen var 
i flera avseenden enahanda på ententesidan, och författaren 
uppehåller sig sär skilt vid förhållandet mellan Briand och 
Joffre: tre olika former prövades för samarbetet mellan den 
militära lf'dningen och regeringen med åtföljande slitningar 
och minskat effektivt utnyttjande av landets försvarskrafter. 

Men, säger författaren, behovet av ett organiserat samar
bete mellan den militära och politiska ledningen är trots detta 
långt ifrån erkänt av alla . De finnas , som rygga tillbaka för 
problemets omfattning och svårigheter. Andra hoppas på , att 
en stark man skall i nödens stund taga trådarna i sin hand 
liksom Fredrik den store eller Napoleon, hur osannolikt det 
än är , att det geni finnes, som kan ensam behärska hela det 
llloderna kriget med dess vitt skilda problem av politisk, mi
litär och kommersiell natur. 

:!\'len, »förutsätt, att man redan i fredstid lyckas åstad
komma en rationell organisation av krigsledningen och spe
ciellt en tillfredsställande lösning av de problem, som omfatta 
samarbetet mellan den militära ledningen och regeringen . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 48 
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k d o säga att detla skulle utgöra ett hinder fö r Ven< an a ' ·· t l a·· 'I."e . . . 'l Skulle denne icke tv ar om 1< l t> nom en gemahsk ledare. .. , 'l der bättre forhallanden. kunna arbeta un . k sa' dan orrranisation. vara <'\ l .. t skulle Je c en < < t> Och, omvan ' .. i de flesta fall komma stöd för de vanliga, begåvade man, som 
att få hand om dessa frågor ? >> 

, l'k stem fÖr samarbete mel1an , . . pel på tva o 1 a sy Sasom exem . . .. l d . g har författaren vall de t l d milltara e mn en regeringen oc 1 en . bl ·tt , "rtmd av de stora skilj-k l det tyska, 1cke o pa b . , .. • frans a oc 1 .. d '' ·f··· att dessa bada lander 1 . h utan aven, dels ar or . . aktlg eterna, d d .11.tär ställnmg, dels ocksa .. t t" ade en le an e mi vardera lagre u ov lika politiska syslem a .. .. d . ·esenterade tvenne o darfor, att e repr . . F k ··k å den andra den lra-'d det demokratiska ran n e, ena si an . 
ditionella preussiska monarkm. 

Det tyska systemet. 

. , ' i allmänhet det tyska systemet ,·ara Före knget ansags . ... förde den allcnah ärsk-.. 1" - t det franska; man J:lm h mycket over agse f. ·k ·epublikens president oc d t k kejsaren med rans a l . an e y s e < • trolierade ministrar: å ena Sl · hans av folkförsamlmgen kon l ' andra sidan det dan ,, auktoriteten, disciplinens moder >> oc 1 a < 

uppdelade ansvaret. mäns uttalanden för och ~not Författaren citer ar kända , ll 1 en sanunanfal tllmg, t t och framha er son det tyska sys eme , . · · harnesk >>, sonl f f". allt äro de >> som alehats I sm att det ram or under det att >> de unga >> hava h , lla på det tyska systemet, . 
1
. . . a . ft . a demokratiska mJer · lättare att inrätta sig e er nra~aktäristiska drag är att ingei~ Det tqska systemets mest , f. d fll kri«sfot . . . d . d övcrcrången fr an l e s- I b förändrmg sked e VI t> . • . tär och l;.un-. lf" d . fält huvuddelen av sm mmls keJsaren mec or e 1 
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de således under alla omständigheter behandla ärendena på enah anda sätt, föredragna av samma p ersoner. Icke m indre än elva tåg erfordrades för alt förflytta hela denna apparat, omfattande , förutom militärkabineUet, stora generalstaben , preu ssiska krigsministern och militära representanter för del sta terna , även det civila kabinettet, marinkabinetlel, rikskanslärn, statssekreteraren för utrikes ärenden, statssekreteraren för marinen och r epresentanter för dc allierade stridskrafterna . ]eke mindre karaktäristiskt är, att alla dessa myndigheter voro varandra sidoordnade, och att kejsaren personligen avgjorde varje fråga. Någo t system för samarbete dem emellan fanns icke; allt vilade på m annen i toppen. På hans förmåga skulle hela systemet stå eller falla . Att detta var en svaghet visade allt för väl den slutliga utgången av kriget. En andra svaghet låg uti , att alla dessa konstitutionella myn digheter i krig lämnade sina vanliga uppehållsplatser i landets centrum för att följa kejsaren till en av dess utkanter, samtidigt som de förlorade sina ordinarie arbetsinstrument, underlydande byråer , arkiverade dokument etc., när dessa som bäst skulle hava behövts. P er sonligen befunno sig rådgivarna i kejsarens närhet, men den grund, på vilken r åden skulle baseras hade lämnats hemma. 
Att kejsaren vid krigsutbrottet valde västfronten, närmare bestämt Coblentz , som uppehållsort, må anses naturligt med hänsyn till det antagna systemet, men det är samtidigt ägnat att k lart belysa ännu en svaghet hos detsamma. Hans omtanke tvingades nämligen härigenom att i första hand syssla med den front, som var honom nänuast ; os tfronten och >> den tredje fronten >> , d. v. s. sjökriget, fingo sitta em ellan. Icke minst gälld e delta flottan: amiral Tirpitz kunde icke förmå kejsar en att - med hänsyn till det ändrade läget vid Englands inträde i kriget - till dc uppgjorda planerna foga ett offensivt uppträdande a v tyska flottan. >> 1914 skulle dock tyska flottan hava befunnit sig i ett betydligt gynnsammare läge än 1916, då slumpen led de den till mötet med engelska flottan (slaget vid Jutland). Det är icke djärvt att påstå, att läget 
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.. k .. ·d omsora och att anledningen hiir 
. t d . des rnPd ons var t">' • l 

eJ s u er a " 1 . . h . . . som liksom en g1ss an m ed-
. · tt Oberster {negs err' 

till hgger I a 1 . 1 e länare var i stånd att be-
. f""lt generalsta Jen. rc { ::> 

fördes r a av , t. l"" a enhet är sålunda icke blott 
l .. t . stort» Systeme s o a::> . 

döma age 
1 

· . .. d t 1erligen starkt, men r prnk -
f o • teonen ar e sym 

en person raga: 
1 

. 11 tt gott resultat, enär den högs te 

tiken kan det lcke le~a tJ l' el ,k ··o·et i stort från den ena av 

l d .. "' kunde o verb l C <a u b . f 

ledaren a II::> . ett h·iasfall numera alltrd om attar. 

det flertal »fronter» , som '" b det kejserliaa tyska syste-

L\. den inre strukturen av . b . v· l f' 

- ven . . .. nkt ava 'orda svagheter. I ( o-

met har ur ren mrlltar S_YJ1PU . onJa··r·var·ande icke blo tt ge-

. . · f"" . keJsaren vor o ' .. 

redragnmgarna m or . . . t . (statssekre teraren for ma-
l ·f och kn"Sininls ern .. .. 

neralstabsc 1e en ::> ;· . chefen för rmhlar-
. tabschefen) utan clven 

rinen och marms . -~ f' k denna oansvariga nl.dgi

(marin-) kabinettet. I praktr : n 1
: nedelbara närhet. 

.. d' t vistades I kejsarens m 

vare, som stan ~~ de å b~sluten , i all synnerhet , om 

synnerligen stort mflytan . ~ Il t ofta var vad beträffar ma

de två höga cheferna - som a e . a Man förstår lät t att 

. k ·o av samrna menrnb. 
rinen - rc e vor . . ... l a verket blev lllle 

• o· a V kejsaren, l SJa V . 

den >> khck >> , som om::> . . l ans höcrkvarter, wke 
,. . . k.· .. erbefälhavar en l 1 b 

tour d rvmre >> ung ov o d orderna utan även, vad 

d l .. till de utcraen e ' I 

blott me Iansyn "' t a från fronterna. ~· :m 
'll d . gående rappor ernc 

värre var, h e ln . o l" l'gt resten camouflera-
. d 11 ansao-s arnp I ' 

delgav k eJsaren, va sor ::> 

des eller stoppades. o tt de politiska och militära 

Ehuru systemet byggde p~, a l'k t"llda - ingen hade 
· f" keJsaren l s a < 

representanterna voro m or . k de dock kejsaren, 

f"l .. den andre - un 
rätt att taga be a over . d o att taga sl iirsta 

o • ta åren rcke un ga 
särskilt under de tv a srs . -, Icke minst var delta 

Tr· . nynd1gneterna. ·u 
intrycket av de ml I ar~ I L och Ludendorff komm it ti 

förhållandet , sedan Hmdenburg 

')'{" ra 
makten. . .. i allmänhet av den mi 1 a. 

Högsta armelednmgen stoddes h d ·a oansvariga 1111· 

k J inettscheferna oc an I .. da 
>> klickew, d. v. s. a J k d dock även han , 

· incr Det un e 
litärer i kejsarens omgrvn ,.,. ·ga militära ,nyn-

. t .. d med den ansvan 

att den senare upptog s u . . .. cr'orde de alltid g(~men· 
digheten , men i egenskap av nuhtar oJ 
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sam front mot alla pretentioner från de civila med kansJärn 

i spetsen. 

Författaren a v slutar sitt kapitel om det tyska systemets 

förmenta överlägsenhet med följande sammanfattning : 

,, Genom en oförsvarlig vördnad för en ärorik men ung 

tradition inträdde tyskarna i kriget - trots att de sägas vara 

födda organisatörer - med ett system för utövande av befäl 

och regering utan organiskt sammanhang (med de civila och 

militära myndigheterna förenade utan ordning runt kejsaren) . 

Systemet fordrade i sig självt att högste chefen var ett geni 

(all beslutande makt låg uteslutande i kejsarens hand). Det 

medförde ett slumpvis ledande av kriget i stort, i det de an . 

svariga myndigheterna paralyserades genom att deras arbets . 

instrument undandrogas dem, när de som bäst behövdes. Sy 

stemet unelerlättade ej ens det direkta leelandet av operationer · 

na, trots att det syntes vara i princip konstruerat härför. Det 

gav en sorts allmakt åt kabinettscheferna, försvårade det mi · 

litära befälets utövande och tillintetgjorde regeringsmaktens 

utövande. 

Den civila makten bör i princip vara ledande. 

Ett slags tradition har medfört, att den civila makten i 

krig befunnit sig i opposition mot den militära ledningen och 

tvärtom. Dock har det aldrig hänt, att en dualism blivit be

stående: en av de två har nämligen alltid fått övertaget. Men 

innan så skett blir givetvis det allmänna bästa lidande av slit

ningarna och rivaliteten. 

Vem skall då leda ett krig ? I första ögonkastet förefaller 

det måhända, som om kriget borde ledas av militärerna, men 

Vid ett närmare studium av frågan kommer man snarare till 

l'ak t motsatt uppfattning. 

Författaren visar, att till och med sådana män som Clau

sewitz och Luclenclorff båda varit inne på vägen fiill en poli-
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tisk ledning av hela kriget. Det kända uttalandet: "Kriget är 
en fortsättning av politiken. men med andra medeL> (~luuse 
wi tz) är , anser författaren, tillräckligt k_l ~rt för att v1s t1. :-~~\ 
den förstnämndes tankegång utpekar pohhken som ledare for 
det samlade hela. Men de förhållanden, under vilka Clause. 
·wi.tz levde i det tysk a kejsarriket , ledde honom icke ti ll en 
Jösnino- i konsekvens med detta uttalande. När statsmannen 
och n~~litären icke äro en och samm.a person , önskade Clause
witz aöra den senare till medlen• av r egeringen , för a U han 
skulle

0 
kunna deltaga i de viktigare politiska problemen. And

ra författare ansägo detta onödigt, i och m ed att kejsaren i 'iin 
person förenade de två motsatta befattningarna. 

»Jag anser icke att rikska nslären borde hava u~dcrord-
nat sig den militära krigsledningen. Den senare va_r Ick e mer 
än en del av den samfällda stora ledningen av knget , ehuru 
en viktio sådan del» , säger Ludendorff. och han fortsätter: 

>> Rikska~slärn borde vara så besjälad av krigets ide, att h:m 
själv satte sig i spetsen för dess ledande i stort och ansagc 
kriget som något över politiken >>, och i ett annat sammanhang 
,, politikerna h ava icke förstått , att dc voro kallad; att spela 
en avo·örande roll i kriget» . Ludendorff anser salunda, att 
den n~ilitära makten bör underordna sig den civila , men han 
tillägger, att den senare bör helt inrikta sitt. arbete på seger. 
Alltså till ämpnin gen på Clcmenceau s: dc fa1s la guerre >>. 

Även >> Heichsarchiv, Det \Veltkrieg, 1914- 1918, Vh ut
dömer det tyska systemet och framhåller m ed all önskvärd 
tydlighet principen om den civila maktens ~ver~1öghet und.~r 
kri'-' <Jenom fö ljande omdöme, som höjer sig till en allman 

o o . f'' t .. d o t . cipen att teori: »Förutom detta bör giVas ore ra e a pnn • 
statsmannen, som bär ansvaret för k rigets politik och till slut 
för krigets ledande, har skyldighet att handla fullt oberoende 
så snart som det politiska m ålet, landets b evarande, synes ho
nom allvarliot hotat genom den militiira ledningens åtgärder» · o d d.. all Att detta föreföll omöjligt att realisera i Tysklan , a r 
makt var sam lad kring k ejsar en , är dock tämligen klar\. 

I Frankrike hade r edan före kriget genom ett dekre t den 
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28 okt. 1913 den civila maktens supremati fixerats åtminsto
n e indirekt: 

>> Regeringen , som svarar för landet intressen h ar ensam 
uppgiften att fixera krigets politiska mål. 

Om striden utbreder sig över flera fronter , utvisar rege
Tingen huvudmotståndaren, mot vilken största delen av lan 
dets si ridskrafter skall sändas; den fördelar i enlighet härmed 
stridsmedel liksom resurser av alla slag och ställer dem helt 
till förfogand e åt dc generaler, som utnämnts till överbefäl
h avare för de olika operationstcatrarna >>. 

Även om denna regel på grund av bristande bestämmelser 
för dess tillämpning icke var praktiskt användbar , så hände 
det mera sällan att den civila maktens företräde förnekades. 
Författaren visar tvärtom exempel på, huru de franska över
befälh avarna vid olika tillfällen påpekat regeringens skyldig
het att leda kriget i stort. 

Författaren framhåller slutligen i detta sammanhang vik
ten av att den civila makten utövar ledningen i koalitionskrig, 
den sannolikas te formen för framtidens krig: önskar man 
verkligen i sådana fall komma till ett gemensamt r esultat, så 
1~åste det ske genom regeringarna, som ensamma hava möj
lighet att sluta internationella överenskommelser. För att in
ternationellt sett uppnå detta plan, så måste den civila makten 
?vertaga ledningen i varje land för sig. Det gäller härvid 
~eke att avskriva en antidemokratisk uppfattning utan ett för
aldrat system, som icke kan leda till seger. 

Alla äro ense om, att det fordras en enhetlig ledning un
der ett krig. I fredstid utövas denna funktion av regeringen. 
v~.rför a priori förutsätta, att den vanliga regeringen är oför
hlogen att leda kriget, utropar författaren. Så har det med 
framgång varit sedan sekler tillbaka i England och så var fal 
let i samma land under världskriget. I Frankrike erfordrades 
det n ära tre å r för att bygga upp ett dylikt system, under det 
de styrande i Tyskland intill slutet förblevo ,, fån'-'ar i ett ma-
ski · o nen som endast till utseendet var en organisation >> . 
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Det franska systemet. 

Några år före kriget hade frågan om högsta krigsledning
en utförligt behandlats av såväl senaten som depu.~eradekam. 
maren, dock utan något resultat. ~leningarna svangde m el 
lan militär överledning och regeringsledning, varvid majori
teten synes hava omfattat den senare metoden, d. v. s. att, de 
sidoordnade befälhavarna p å de olika fronterna skulle erhalla 
sina uppdrag och direktiv från den centrala,. politiska ledning<'n: 

De vid krigsutbrottet gällande föresknfterna voro, som v1 
sett synnediaen svävande och reglerade icke vare sig hur led
nin~en eller ~amarbetet skulle tillgå . En av de få ~-egleradc 
uppgifterna: att verkställa fördelningen mellan de ohka fron
terna, blev synnerligen lätt, då det till en början endast fanns 
en landfront. 

Författaren fortsätter att belysa ovissheten genom att vi-
sa, hurusom krigsministern, ehuru mindre lyckligt, sökte m
aripa i operationerna för Paris samt huru högkvarteret under 
rät att fullfölja de givna orderna. Uppfattningen om, hur led
ningen skulle tillgå, vacklade efter dage~s. situati~n: ~en 2-± 
augusti 1914 godkände Poincare kr igsn~m1sterns 1~gnpande, 
den 30 i samma månad replikerade han 1 samma fraga: ,var
ken regeringen eller jag kan låta vår mening gör~ . ~~g gä!lan
de gentemot den militära ledningen i en helt m1h tar fr aga»-

. .. . t-Efter denna sistnämnda tes tycks lednmgen aven I u 
sträckt bemärkelse hava utövats. Joffre förde befälet i stort ; 
i högkvarteret hade han alla de resurser till sitt förfogande, 
som i fredstid funos i krigsministeriet eller åtminstone i dess 

f" . omedelbara närhet. Regeringen satt i Bordeaux och var o.or-
mögen att handlägga sådana ärenden som. centralm.akternas al~ 
männa situation, det moraliska tillståndet i Tyskland, fnbn
kationsproaram, uppskov för fabriksarbetare m. m.. Högkvar-o . . kt d rc-teret ansåa sia icke längre skyldigt att dela sm ma . m e o o . · 1 ut geringen, det ansåg si.g lyda direkt under republikens presic c · 
Man närmade sig alltså det tyska systemet. 

D d 11 !)å-Tillkomsten av en ny ,, front» - ar ane erna 
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skyndade en lösning a v frågan om ledningen. Högkvarteret 
föreslog, att krigets allmänna ledning (militär, diplomatisk, 
financiell m. m.) skulle utövas av presidenten, sekunderad av 
befälhavaren på den viktigaste fronten samt med det i freds
tid existerande bögsta försvarsrådet som. biträde. I detta se
nare skulle, förutom republikens president, även sitta minister
pr esidenten, utrikes- , krigs - och marinministrarna samt even
tuellt finans- och inrikesministrarna. Presidenten skall, heter 
det i ett annat sammanhang, centralisera krigets ledande till 
lands , till sjöss och ekonomiskt ävensom krigets politiska led
ning. 

Kort tid därefter sammankallades högsta försvarsrådet, 
men situationen hade då, genom kraven på trupptransporter 
till Saloniki, väsentligt förändrats. Högkvarteret på nordost
fronten gjorde nya påtryckningar om att övertaga all makt: 
krigsministern skulle återgå att vara en enkel administratör 
i högkvarterets tjänst och kanske snart under dess befäl. 
>> Hans roll blir härför icke mindre betydelsefull, enär han 
kvarstår SO'I.n chef för den inre fronten , i vilken egenskap han 
skall organisera produktionen och ombesörja armeernas be
hov >>, uttalar högkvarteret i november 1915 och vidare >> mi
nistern behöver hädanefter intet känna om operationernas le
dande >>. 

Detta förslag godtogs i stort sett genom ett beslut i decem
ber 1915 och ägde giltighet under ett års tid. Svårigheterna 
hopade sig dock alltjämt på samma sätt som tidigare, sär
skilt vad beträffar den internationella samverkan. Slutligen 
gör man ett nytt försök att lösa den komplicerade frågan, den
na gång genom att konstituera en >> comite de guerre >> efter 
engelskt mönster med republikens president som ordförande 
och de viktigaste ministrarna som ledamöter. Överbefälha
varen för de franska armcerna blev samtidiut re()'erino·ens tek-• o o o 
n1ska rådgivare, men bestämmelser för hans förhållande till 
övriga frontbefälhavare saknades. General Joffre hade sålun
da formellt sett intet m edlemskap i komm.itten, och författa
ren gör gällande, att han, trots namnet överbefälhavare för de 
franska armeerna, icke längre var den verklige ledaren. 
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Först med general Lyauteys inträde som krigsmini '>ler 
återaick man i maj 1917, därtill driven av ministerns mili
tärab rancr och starka personlighet, formellt till det lagenliga 
förfaran~et, a t t krigsministern utfärdade bestämmelser röran
de såväl operationerna i stort som stridskrafternas fördelning 
till de olika krigsteatrarna. Dock m åste bärför undan fii r 
undan skapas en speciell stab, som kunde lämna m.inistern dL' 
erforderliga uppgifterna. Högste tekniska militäre rådgiva re 
till krigsn

1
inistern blev generalstabschefen, som sål~nda ':id 

sidan av högsta annebefälhavarna fyllde en synnerligen Ylk
tio mission. Det är att märka, att denna organisation givel\·is 
"J~m-des oberoende av om krigsministern var militär eller civil 
\:l 
och den blev som sådan definitiv. 

>> Det karaktäristiska för denna organisation är att den 
på ett odiskutabelt sätt fastställde den civila maktet:s supre
mati i det överbefälhavarna på de olika fronterna d1rek t nch 
utan' m ellanhänder underställdes densamma. Denna subordi
nation hade i princip aldrig förnekats. Men i tillät~~pnin ~en 
hade uppstått egendomliga förändringar. Huvudskalet ha r
till var att reger in<'en icke utrustats för att spela den roll, som 
tillkom ·densamm:. 1917 års dekret gjorde slut på del ta 

oecrentliga sakernas tillstånd. - - -
0 
___ Utan denna reform skulle man hava haft m ycket 

större svåriaheter att realisera det enhetliga befälet 1918. Det
ta fordrade

0 
den civila maktens supremati i varje land. Icke 

civil som motsats till militär, utan som det enda organ , som 
både logiskt och i enlighet med konstitutionen kan utöva den 
allmänna ledningen av en nation i krig. Hela proble~net ll_adc 
bestått uti att giva regeringen ett medel att prakbskt tull-

göra sina skyldigheter» . 

Det tyska systemets sammanbrott. 

Det hade sålunda erfordrats nära tre år för att löst• fril
eran om sambandet mellan regeringen och militärmak ten i 
b 
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Frankrike. I Tyskland löstes frågan icke alls. Det fanns helt 
enkelt ingen fråga att lösa, så länge som kejsaren i egen per
so~l var :nsam ~nsvarig _för det som rikskansJärn och högsta 
k_ngsle~_nmg~n _foretogo s1g. Teoretiskt fullt klart m en i prak
tJ ke~ foga tillfredsställande. Rikskansläm och högsta krigs
ledumgen kommo kort sagt att ro i var sin båt: Bcthmann
Hollweg inledde en förtvivlad strid mol högsta krigsledningen , 
som _sl~ttade med att befria sig från den besvärlige kanslärn , 
sam hdtgt som den utverkade hans er sä ttand e med ett Ivdi<>are 
verktyg. Hindenburg och Ludendorff etablerade en so;ts ~ik
tatur, som till en början utnylljadcs för de stora förberedel
serna till den slutliga offensiven våren 1918. Denna miss
l~ckades som_ bekant och härmed inleddes en ny fas i mili
tarmaktens forhållande till den civila makten. 

Under trycket av det hotande sammanbrottet avstod hö<>
sta armeledningen från sin diktatur och begärde den civi~a 
maktens ingripande. Undan för undan, allt efter som förhand
lingarna om stilleståndet och fredsslutet frarnskredo, övergick 
beslutande makten till den civila ledningen, samtidiot som den 
besvärligaste stötestenen i det militära lägret, Lude~dorff un-
danröjdes. ' 
. Till de genom den tyska organisationen uppresta hindren 

för en följdriktig lösning fogade sig även de enskilda indivi
d.~rnas känsla för personligt ansvar vid sidan av det, som var 
forenat med en viss befattning. Frånvaron av all hierarki 
ledde till att alla, för att göra sin mening gällande, satte in 
allt, till och med det öppna hotet. 

Samarbetet skall striicka sig över säuäl freds- som krigstid. 

. Författaren riktar sig mot den 1914 förhärskande uppfatt
~Ingen, att, när kriget utbrutit , militärmakten skulle ensam 
_ ed~ detsamma under det att politikern, som dock under fred 
1 ohka avseenden förberett detsamma, helt skulle urkopplas. 
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Politikern var en sorts spelare: les jeux son t faits, rien n e va 

plus. 
Erfarenheterna från världskriget hava visat, att förbere

delserna, som hava avgörande inflytande på utförandet, inga

lunda sluta med operationernas igångsättande. Detta m edför 

behov av ett oavbrutet samarbete i såväl freds- som krigstid 

mellan regeringen och militärledningen. 

Före 1914 bestod detta samarbete huvudsakligen av de 

diplomatiska och militära förberedelserna, de förra förkropps

ligade av allianserna och de senare av »kapprustningarna» . 

statsmännen leddes i sina strävanden efter allianser av dc mi

litära fordringarna, som på detta sätt sökte kompensation för 

otillräckliga stridskrafter. 

I Frankrike, där den civila makten haft övertaget redan 

i fredstid , befann man sig vid krigsutbrottet med hänsyn till 

allianserna i ett synnerligen gott läge, under det Tysklands 

situation var sämre. I militärt hänseende var förhållandet det 

motsatta. I båda länderna hade man helt lämnat de ekono

miska och industriella frågorna ur räkningen . Ingen tänkte 

på ett krig av lång varaktighet. 

Man skulle snart komma under fund med dessa antagan

dens oriktighet. Med krigets förlängning uppstod nya behov 

och nya problem: anskaffning av råmaterial, fördelnin g av 

personal till industrien m. m. Icke minst de allierade fin go i 

detta avseende lida av bristande samarbete mellan regeringen 

och krigsledningen samt mellan leverantören och förbrukaren . 

Men, säger författaren, den intellektuella delen av förbe

redelsearbetet, krigspolitiken, strategin, medförde än större 

svårighe ter, och i en serie av exempel visas mer eller - b eroen

de på bristande organisation - mindre lyckade fransk a rege

ringsingripanden, när det gällde att dels öppna nya krigsteat

rar, dels giva elirekliv för operationerna. I Tyskland voro 

konflikter i detta avseende mera sällsynta: endast det oin

skränkta ubåtskrigets öppnande innebar liknande konfliktan

ledningar. 
Som en sammanfattning av de ovan nämnda exen pien 
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anför:s, a tt förberedelse och utförande (preparation et execu

tion) år en dubbclfunktion, som förekommer såväl i fred 
. som 

i kng, och som fordrar ett hierarkiskt men förtroendefullt 

samarbete mellan militärerna och de regerande, varvid fattan

det av beslut bör tillkomma recreri11o·en 
b b • 

Maktens utövande vid J,:rigets förberedande och utbrott. 

Författaren lå ter till och med framskymta att Utf" 
.. d · , a or 

over. nvna ~n~l~tä1:a förberedelser i fredstid döda den politiska 

lednmgens unhahv, särskilt i bör 1·an av ett kr·1·o· ·a o 

• • b > J , sasom 

1. Tysklar~d, långt före operationernas öppnande. Den tyske 

r~kskanslarn Bethmann-Hollweg var före krigsutbrottet prak-

tiskt taget ohmnia om de stratcaiska probl .. od 
o b . ernen, aven sa ana 

som exempelvis rörde den planerade samverkan m ed Italien. 

Den t~ska ge~eralstabens plan, byggd på försteget och snabb

~e.ten. 1 ope~·at~.onerna, di~terade i själva verket de ledande po

h~lkei nas algoranden vrd k rigets inledande, uneler det för

hallandet borde hava varit det omvända. Bourget anser så

~.unda , att anledningen till krigets lössläppande till en stor del 

a~ att söka i ~:n tyska generalslabens förberedelsearbeten , på 

v~lka" elen poht1ska ledningen icke haft och icke heller kunde 

~a nagot som helst inflytande vare sig före eller vid krigets 

oppnande. 

0 
.~ Fra~.l~ri~\.e rådde, . vad b.~trä.ffar krigets öppnande, det 

mvanda fmhallanclet , vrlket bast Illustreras av Poincares or

der angående den franska annens tillbakaclrao·ande 10 kilo-
n t · b 

~e er . mnanför gränserna, trots den militära ledningens in-

vandmngar. Regeringen kapitulerade icke inför de >> militära 

;.:~ve~1 >> utan bibeh~ll ledni~gen i sin egen hand. Det franska 

~.Ibeiedelsearbetet 1 fredst1d var dock mindre solitt. Aven 

har synes operationsplanerna hava varit regeringen fullt främ-

Inande· >> kr·iaets fo"r·be ·ed d · F · .. .. 
· . b l an e var 1 ranknke overlanmat åt 

en samhug dyrbara kommissioner av olika slag >> . Resulta-
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tet synes hava varit ganska underhaltigt, särskilt vad b clriii. 
far finansiella och försörjningsfrågor. Icke heller sedan kri
get väl börjat, kunde regeringen göra !',ig gällande i erforder
lig grad och varför? »Först och främst därför att 191-! ars 
m.inistrar, liksom den absolut största delen av såväl den Lidens 
som våra dagars politiker, icke kunde följa en strategisk re 
doO'örclse. Ett förhållande, som man konstaterar i snart sagt 
all~ länder. De kunde således icke avväga de militära och 
politiska skälen för att fatta ett beslut dikterat av upphöjd sak -

kunskap >> 
Författaren slutar detta avsni tt med följande ord: 
»Redan från krigets början måste sålunda regeringen le

da de samlade operationerna för a lt försvara landets oberol'll . 
de. Den 1914 allmänt utbredda uppfattningen, enligt vilken 
man blott hade alt till befälhavande generalens förfogande 
omedelbart ställa landets militärt organiserade resurser , år i 
dag avskriven. Landet inträder i en konflikt under de beting
elser, som de regerande i samarbete med militärerna hava. ve
tat tillförsäkra detsamma: de ena såväl som de andra hava 
ansvaret för den första stöten. Men utnyttjandet av medel för 
ett visst mål (landets allmänna säkerhet), som är ledtråelen i 
fredsförbcredelserna, är icke allt i krigspolitiken ej h eller i 

S
trateain · det aäller att i en viss konflikt fortsätta efter de 

b ' o . urspruncrliaa linJ·erna sam.t att även m.ed utgångspunkt tran o b . 
det givna ändamålet finna medlen; ett svårt uppdrag, som mi-
litärerna icke kunna ensanuna lösa och som från första dagen 
återfaller på politikerna. Förberedelser skola föregå utfönnl
det m.en operationernas inledande avbryter icke förberedlisc-
arbetet för den fortsatta utvecklingen >> . 

Maktfördelningen vid lösandet av landets inre angelägenheter. 

Hur törnbeströdd vägen till det tidigare behandlade stll:
1

-
arbetet än är, så återstår dock ännu en synnerligen v1k llg 
del, näm.ligen landets inre administration i krig. Alla offcnt-
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liga i1.~:titutioner och grenar av statsförvaltningen måste ar
beta for samma m ål och härför fordras ett harmoniskt och 
hierarkiskt samarbete. 

_Såväl _i Frankrike som i Tyskland övertog den militära 
Jednmge~ 1 augusti 191± en vidsträckt befogenhet vad beträf
far admmistrationcn. l Tyskland skedde ingen nämnvärd 
förändring härutinnan under krigets fortgång; i Frankrike 
däremot bevittnade man en gradvis men nästan fullständio 
förvandling, genom vilken de civila myndighe terna återfinrr~ 
delar av administrationen, som tidigare överantvardats åt ~c 
militär~ auktoriteterna. Författaren illustrerar detta genom 
att anfora data för de förändyingar, som verkställdes i Frank
rike, under det han upprepade gånger betonar att dock häri
egnom ingen förändring skedde i det allmänna förhållandet 
mellan den militära makten och r egeringen. 

.. ~ftcr .. att i korthet hava behandlat det tyska systemet med 
~tall~_orelradande generaler i hemorten och militära guvernörer 
I ~rovrade landsdelar samt förhållandet i allmänhet mellan 
kngs- och h emort samt befästa platser, konstaterar författa
ren, att det franska systemet med större lätthet rättade si" ef
ter omstänc~ighcterna, under det man i det militärstyrda Tbysk
land var sa bunden, att förändringar sannolikt medfört ett 
sammanbrott av statens grundformer. 

Den civila maktens kontroll över den militäro. 

Sedan författaren sålunda i det föregående fastställt att 
b.eslutet om operationer m. m. fattas av regerinaen frågar han 
sig, om den senare bör åtnöja sig med detta. ~eJ· 'svarar han 
re · ' ' ?ermgen skall även kunna kontrollera utförandet; iden 
•n en. n e va plus >> får icke göra kriget till ett hasardspel. Skall 
regermgen sålunda utöva kontroll, så måste den också hava 
llledel härtill. 
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·ka s steinet i delta avseende idea. 
Teoretiskt var det tys . y .·" för båda "re-.. . ensam. l toppen, ansvanb b 

li.skt m.ed keJsaren .. ·alstabschefen, den andra av . d ena företradd av gener I 
nalna, l~~ ven vem kontrollerade kejsarens beslut ? ngen, 
r ikskans aren . m 11 . .. .. l n Hl eket liten kontro . 
och SJalv uto~ade la yr·· . t efter ett visst mot:stånd, som 

I Franknke var det OlS .. tt d 
o . hålla reo-eringen underra . a om 

Joffre gick med pa att ens _ ~~inistrarna gjorde för att . .. lser De resor, so1n . . truppernas r or e . . . nclerl ättacles eJ heller av 
på ort och ställe stuelera situatwnen, u 

d ·hörande befälhavare. . . f .... ve Cl .1.t .. ·l d lincren ansvang m or re-
l , . elen fransk a !Hl l al c I b . Doc<. val . 'nför •)arlamentct, nlkct . . .· tu r hade att svara 1 ' genngen , son1 l sin .. d iss kontroll - stundom . . . k. . t senare del u tova e v . . faktiskt l nge s . . uenom kommissJOner av 

el'. kt på den mili tära lednmgen - b . . lt t n e l · 1 . el det lycklF'aste I esu a · 
olika slag , ehuru ick e. al tic n=e. icke ansvbarig inför rik~da-

I Tysk~an_~ v~r n~{.skan~~~~~llen inblandades i polit iken, 
gen , som. likval vld skil~~ f . tri"er från militärt hftll. 
icke sällan mot rikskansiarn e ter m b 

---

Slutsatser. 

· 1 t atser· i nio • o • B m·get sma s u s -I bokens sista kapital aterger o . 01 da · 
. l t kunna sammanfattas sa un . 

l) u n k ter som l kort 1C .. k . blott till av"i>ran-' . kt bör utstrac as eJ · b l. Regenngcns Jna .. t'll der·as fort .atta · l el de utan aven l det om operationernas m e an 

utveckling. f k princip m ed all Htald 
? Det tyska systemets t eokra IS ·a . l . "rund-
~ -d . l and liksom en diktatur , kan lC {C vala b san1la 1 en 1 ' . . 

l f ... en sund or<>mnsatwn. . .. t el civila va en .m b organisatwn ar at en 3. Villkoret för en sådan 

makten har supremati. . .. . svårt alt fixC'r't ---
4. I ett visst ögonbltck som ar . elen mi\ltftrfl 

llt ansvaret för en opera tion av övertages dock a 

l 
l 
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befälhavaren, dock först sedan regeringen fastställt operatio
n en s mål , ögonblicket då den skall börja och de föreskrifter, 
som kunna tillförsäkra den e;tt lyckligt genomförande, vilket 
allt fordrar fullt samförstånd mellan regeringen och elen mili~ 
tära befälhavaren. 

5. Det i dc demokratiska länderna England och Frank
r ike antagna systemet med militära rådgivare till regeringens 
förfogande är det önskvärda - även i fredstid. De militära 
överbefälhavarna kunna till- eller avstyrka en operation. 

6. Genom denna anordning konuner den önskvärda kon
trollen utan svårighet till stånd. 

7. statsmännen skola likväl själva redan i fredstid sätta 
sig in uti de militära frågorna , vilket icke är de tsamma som 
att bliva krigisk! statsmannen får icke bli en passiv åskådare, 
när han står på krigets skådeplats. 

8. Detta gäller även parlamentets ledamöter, för att de 
skola förstå , vartill de bevilja anslag, och för att de skola 
kunna utöva kontroll på regeringens åtgärder. 

9. För att icke göra regeringsutövningen omöjlig, sam
tidigt som på den militära ledningen hopas så mycket att den 
icke förmår fylla sin uppgift, måste det i fredstid skapas en 
rationell krigsorganisation, som reglerar förhållandet mellan 
regeringen och den militära ledningen. 

I anslutning till den franske författarens uppfattning fram
står det som givet, att den parlamentariska svenska regeringen 
bör utöva den högsta makten , även i den händelse vårt land 
blir in draget i ett krig. Endast härigenom kan en enh etlig 
ledning åstadkommas på alla olika ,, fronter» , dit man numera 
räknar icke blott de skilda armefronterna och sjöstridskraf
ternas operationsområde, utan även sådana inne i landet av 
ekonomisk och moralisk arl. Hela nationens kraft måste di
rigeras från samma källa och i samma anda för att landets 
självständighet må kunna säkerställas. Endast r egeringen kan 

Tidskrift i Sjöväsendet. 49 
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lagenligt utöva denna makt och sättet härför måsle lösas i 

fredstid. 
Den sakkunskap, som regeringen måste hava till sitt för

fogande för att fylla detta vittomfattande värv, är att finna i 

de statliga institutionerna - vad den militära ledningen h··

träffar Ii general- och marinstabscheferna samt chefen för 

flygvapnet, vid krig samlade i högkvurterct . Della bör sålun

da befinna sig vid regeringens sida, var ". sig denna kvarstannar 

i huvudstaden eller tvingas flytta till annan del av landet oc h 

oberoende av om en >>comite dc guerre >> skulle visa sig erfor

derlig. 
Den högsta operativa ledningen på >> sjökrigsfronteil» hi\r 

utövas genom den ovan nämnde, direkt und er regeringen l~·. 

dandc marinstabschefcn , som bland underlydande b efälhanre 

räknar chefen för kustflottan, marindistriktsbefälhavare m . fl. 

Vad armen och flygvapnet beträffar böra de operativa 

direktiven på motsvarande sätt utfärdas genon< de båda Yn

pengrenarnas företrädare i högkvarteret. 

Den bärande iden är dock , att den ansvariga regering,'n 

själv har skyldighet aU fatta beslut i de stora frågorna , och 

att den härför måste hava den yppersta sakkunskapen till sit t 

direkta förfogande. Men, det är icke nog härmed: dc sak

kunniga rådgivarna mås te även inför den parlamentariska rP

oerinoen vara ansvari~:ta för sina råd. Häri ligger elen säkl' r-
o b v 

het, som regeringsmakten måste fordra för att kunna åtaga 

sig den självskrivna men maktpiiliggandc bestämmanderätten 

även under krig. 
Godtagas dessa principer, sä har man - för att belysa 

ett aktuellt problem - mycket svårt att se var en gemensam 

överbefälhavare för hela krigsmakten skall kunna inpassas 1 

organisationen. Att ersätta general- och marinstabscheferna 

samt chefen för flygvapnet med en person ur den ena ell.cr 

andra vapengrenen, vore att frånhända regeringen två tredje

delar av den sakkunskap, som erfordras för att kunna faUn 

ett beslut. Att placera honom över de tre, inom var sitt om· 

råde sakkunniga cheferna är endast att skapa en onödig om-
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väg, där bri~ten 1:å ~akkunskap hos den inför regeringen en-

samt ::msvangc radgiVaren skulle fordra. de d 1 d 
. . n un er y ande, 

sakkufn~ge men oansvange stabschefens tillkallande. Och där-

med ragar man sig, om icke tanken på en ue1nensa ·· b 
"' c n1 over c -

fälhavare för hela krigsmakten måste falla vi· l a · k o-

. · le va IC e rad 
att kopiera det tyska systemet med oansvarig·a I'a0 da· , 

. 0 Ivare. 
. Det strategiska och militi:irgeografiska läge, som Sverige 

mta?e1:, kommer dessut~.J.11 att framkalla operationer av syn

nerligen stor artskillnad i fråga om arme- och marinstrids

krafterna, operationer som dessutom oftast äro skilda till tid 

?c~ plats. ?et är omöjligt för en man att h ålla alla trådarna 

I sm hand, I synnerhet som han först vid rela tivt framskrielen 

å~der tvingas tänka i banor, som gripa in i brodervapnens upp
gifter. 

Regeringen skulle härigenom få en dålig rädgivare istället 
för tre godo. 

S . H:son-Ericson . 
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Meddelanden angående främmande mariner. 

Meddelande från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(September-november 1932.) 

Storbritannien. 

Hangarfartyget >>Eagle» ligger f. n. under modernisering t ill 

en kostnad, som beräknats till f: 373,880. Moderniseringen skall va

ra färdig i mars 1933, då fartyget skall för ena sig med Kina-eskadern. 

De 8 jagarna i 1931 års program, som nu påbörjats, skola heta: 

»Echo», >> Eclipse», »Electra», »Encounter », >>Escarpade>>, >>Escort», 

>>Esk>> och >> Express>>. 
(Norges Sjoforsvar, oktober 1932.) 

Flottiljledaren i 1931 års program skall heta »Exmouth» och 

byggas vid Portsmouth Doch:yard. Av de 3 ubåtarna i samma pro

gram bygges >>Shark>> i Chatham. 
(J. R. U. S. I., nov. 1932.) 

De återstående två ubåtarna i 1931 års program skola heta 

>>Severn>> (»Thames>>-typ) och >>Sealion>> (>:Swordfisll»-typ). 

(N. M. R., 23 november 1932.) 

Förenta staterna. 

Av sparsamhetsskäl. började man i fjol bygga endast 5 av de 

beviljade 11 jagarna, nämligen >>Farragut», >>Dewey>>, »Hull », , :Muc 
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Donnough, och >>W orden>>. 

terligare tre. 
Nu har man 

emellei·tid efterbeställt yt-

(N or ges Sjeforsvar, oktober· 
1932.) 

--
Byggnadsprogrammet 1933--3 . 

klass, av vilka en skall k 4 mnefat,tar två kr 

av typ »R . unna medföra 48 fl l yssare av 2. 

anger, SJU jagare och fyra ubåtar.ygp an, ett hangarfartyg 

(Le Y a ch t, 26 >> 
november 1932.) 

Japan. 

»Taham> den r 
full . ·d ' orsta av de nya 10 000 

gJOI a provturer trätt i ·-- ' -tonskryssarna bar efter 

tursresultaten. ' tJanst. Intet har meddelats 

J 
om prov-

. agarna »Hibiki» (n 'l' 56' 

I O saka. De äro de . ' t . J och »Inazima>> (n :r 58) h ... 

program. SI:; a av de 12 17,000-tonsjagarna ava SJosatts 

Ubåten »I-69» 1630 t . 
av 1929-:30 års 

proo- h ' ' on, elen Sista el 6 
.,ram, ar påbörjats i Kobe. av e enheterna i 1931 års 

En hel del fart o- h 
>>Tone» h Ch' Yo ava utrangerats bl 1 

oc Ikuma,, samt minut!" ' . a. cryssarna »Azuma>> 

aggaren >>Aso->> (f el l' . ) ' 
(L . y · · » >aJan>> 

e acht, 26 november 1932.) . 

Frankrike. 

.. Flottiljledaren >> V a l' . 

Langd 129 5 . nque lll» har SJÖsatts F "l' 

fa ·t ' m., DJupgående 3 92 D l . o J ande data lämnas· 

1 40 knop B t 1 . ' ' ep acement 2 635 t · 

4 t . es y c mm o-: 5 st 1" 8 ., on. Beräknad 

s · 37 mm 1- "' · <>, cm. kanon · 1 -

. . 'anonet· sa mt 7 st 55 ei, st. 7o mm. och 

· cm. torpedtuber. 
(L 1-
, e acht, 8 oktober 1932.) 

Den nya · 1 
stand mm nyssaren >>Emile R . 

k arclton. Farten blir 34 1- ertm» kommer att mäta 6,000 

an., uppställda i 3 trippett .'nop oc~ bestyckningen 9 st. 15 r . 

orn, av VIlka ett f" . '"' cm.s 
OI ut och två akter. 
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Dc 6 stora flottiljledarna i 1931-32 >us progratn äro nu und .. r 
byggnad. »Auclaciena>> och >>Fontacgue >> hyggas på statens varv i Ln 
rient, >>lndomptable >> . >> Terrible>>, ,·ualen >> och >> Triomphanb> pa l'.'i-

vata varv. (Norg:cs Sjt)f nrsvar, oktober l!.J32.) 

Den 4 augusti sjösattes ubåtarna La Psyche. och La Sultan•· . 
De tillhöra 1929 års program på 4 ubåtar, aY vilka förut La Y Pstal" 
sjösatts. Dc äro 67 m. långa och dcplacera 630 ton i uläge. 

Flottiljledarna Tarty och Cassard hava börjat sina provt un•r. · 
Följande data uppgivas : Längd över allt 129,3 m., br0dd 11 ,84, c]t.. 
placement normalt 2,634 ton. Washington 2,480 ton. 

(Rente ~faritirne, oktober 1932.) 

Vid floMiljledar en Gassarels provturer har uppnåtts en fa rt <IV 

· maximum 43,4 knop samt 42,9 knop i medeltal under 3 timmar. 
(Proceed ings, november 1932.) 

------
Minkryssaren Emlle Bertin mäter ii,8S6 ton, kommer att görn 

34 knop samt bestyckas med 9 st. 15,3 cm. kan. i 3 trippeltorn. Ur
sprungligen konstruerad med elen engelskR »Adventure" som förehiltl. 
har den under byggnaclen kommit att ntlrrnast likna de tyska krv~ · 
sarna av >>Köln >> -typ. (P roccecl ings, november 1932.) 

Dc nya ubåtarna i 1930 å rs program >>0uessanb> och ,,Sirli 
Ferrucb >> hava påbörjats i Cherbourg. PU. samnta plats hava iiYE'll 
beordrats ubåtarna >>L'Agosta>> och >> Beveziers >> . . 

(Le Yacht 19 november, 1932.) 

Med anledning av de framsteg, tnotorerna för båtar gjort i ,·ud 
angår driftsäkerhet, har man beslutat borttaga segel~täll från fle r-
talet av fartygens båtar och s luvar. 

(Le Yacht, 29 oktober 1.932.) 
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Slagskeppct Dunkerque slcall . 1- o Jc,e, sasom ang· ·t · 'l 
nummer av Lo Yacht erh·'\lla " , 1 . ·tvJ s 1 tlc igare . . ' , en urs .. vc 'm ng av 9 t 33 n er 1 tnppeltom utan 8 st 33 1_" ·· . s · cm. kano-' · cm. ,anoner 1 J- . 1 1 ten. herliknas till 29 knop. '' ac ruppe torn. Far-

(Lc Temps, 5 november 1()32.) 

.
. ~larinfl;)···gct h.at.· omorganis<' rats crllJ'.g·t 

J 1 
överenskomm.elsc ll ~na t t n- oc l J .vgrrnnrsterie rna. Dc mar' .· me an m de J as i tre k a teg o r i er. det l l lll a lufts t u elskrafterna skol a 

f
.
1 

· em )ar 'cradr J lyO'et hel t l el l · ottan, det i öv rigt för sa ·J - . · b · ' Y anc o uneler . mvcl dtn med flott' eld . (huvuddelen), vilket holt står t'll .· . ~n avse .. a mannElyget 
fullständigt handhaves av fl tt l man nmmlsterns forfogande och o au samt dc ... l t" el' marinfly get vi 1 k c> n sen a ·c t .. . ' . n SJ a vs ·an 1ga delen a v . . • ' r u got en mmclre del l , l l d numstenet >>i samråd me-l .· . . . ' · :l c anc c un er flyg-

L matrnm1n1stenct>>. 
(Le· Journal och L'Echo de P 'tri s 1 l b ' · < ' c ecem er 1932.) 

Italien. 

Flottiljleda ren >> Folgore>> av 11199 å . högsta fart av 38 l·nop l 0 - • l S progrant har uppnått en U o ' oc l en uthalhghctsfart av 36 ~ l 
. batcn >>Tricheco>> 885 ton 1928 å, ,o mop. dykning varit nere på' 114 t' av . t s program, har vid prov-m e e rs dJ up. 

(Le Yacht, 26 november 1932.) 

Nederländerna. 

B,·O'gandct , t l ' "b . • a' en recJe kryssare har påbör'ats 
De nya Jagarna >>Van Galen.'> '>W ' t .J . >> Van Ness>> hava trätt i t'änst D , .l te de \Vlth>>, >>Banckert>> 

göra 35 knops fart. J • e mata 1,260 tons deplacement 

Ubåten K. XVII, avsedel för kolonierna, sjösattes i juli. 
(J. R. U. S. L, november 1932.) 

och 
och 
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Tyskland. 

Under oktober månad komma arbetena med det tredje fartyg<'t. 

i »Deutschlanch-klassen att påbörjas i Wilhclmshaven, i enlighet mer! 

nybyggnadspr ogrammet. »Dcutschlanch, som lades på stapeln 192:-, 

och sjösattes 1931, konuner att införlivas med flottan mot slutet a 1 

innevarande år. Det andra fartyget b a r blivit. fördröjt, men ar b, 

tena hava effektivt återupptagits unde r år 1931.. 

Av de åtta äldre slagskepp, som Tyskland fick behålla i Ym·

saillesheden, beräknas år 1937 4 st. va ra ersatta med nya. 

(Le Yacht, 1 oktober 1932.) 
l 

Följande data hava meddelats för pansarkryssren C: läng.' 18j ,7 

m., bredd 20,8 m., djupgående 5,8 m., hästkraftantal 54,000. Den Hr 

alltså något kraftigare maskineri än , Deutschland». Bestyckning•'!.. 

blir densamma. 
Krys11aren B. får 8 )L A. N. dieselmotorer, vardera på 6,250 hkr. 

(Le Yacht, 26 november 1932.) 

Danmark. 

Torpedbåtarna »Glenten», >> Hogen>> och , 0rnen» hava påbörj aiR. 

Deplacementet blir 285 ton standard, längden 60,55 m., bredden 5,9:> 

m., djupgående 2,31 m . . och farten 27,5 J~nop. 

Bestyckningen kommer att utgöras av två 75 mm:s kan., två 

20 mm:s och två 8 mm:s kulsprutor. 
(Norges Sj0försvar, november 1932.) 

Norge. 

En ny minläggare löper av stapeln vid Johansvcrns varv ckn 

15 dec. Deplacement c:a 1,900 ton, längd 97, 3 m., bredd 11,5 uL , 

djupgående 3,35 m. Bestyckning 4 st. 12 cm:s och 1 7,6 cm:s kan. 

samt en dubbeltub. 280 minor, 132 mans besättning, 20 knop. 

Fartyget, som berälmas färdigt våren 1934, avses att ersätta 

»Tordenskjold» som övningsskepp mr befälseleverna samt att vis a 

flaggan i utlandet. 
Norges Sj0forsvar, november 1932.) 

- 711-

Grekland. 

.. Den_ e~gclska marinkommissionen så,·äl 
tarkomrmsswnen hava · el . som den franska mili-

In ragits av sparsamhetsskaL 

(J. R. U. S. I., november j 932.) 

Argentina. 

Den första av 3 i Italien år :1929 b "'lll .• 
är färdio·. Föl ' el 1 

.· ' · est a c a ubatar, >> Santa-Fe», 

öv-lä e 1~~:._ _Jan c lata angivas: Deplacement 775/920 ton, Jart i 

. g r.'r .d10p, en jO cm:s kanon och sex torpedtuber 

De bada andra, »Santiago-clel-Estcrm> och . 
u ncle~, byggnad. »Salta>>, befinna sig 

(Le Yacht, 26 november 1932.) 

Kina. 

Jagaren >> Fei Ying» sänktes i J·uli .l 
byggd i Stettin 1895. VlC en flgyraid. Den var 

(J. R. lJ. S. I., november 1932.) 

Tonnage under byggnad. 

Storbritannien. 

LJ ~\:ryssare på 7,000 ton resp.' best. 
9 Jagare på c:a 1,400 ton resp. 

6 ubåtar på til ls. 5,800 ton. 

m. 15 cm. k. 

l<'örenta Stater11 a. 

7 kryssare .. på 10,000 st. ton resp., b 
) Ja"" est. m. 20,3 cm. k. 
: bare p a c: a 1,500 ton resp. 

3 ubåtar på tills. 3,800 ton. 

Japan. 

:·J kryssare på 10,000 s t. ton resp 
::> 1 ., best. m. 20,3 cm. k. 

~ _n-ys~are på 8,500 st. ton resp., best. m. 15 Clll. k. 

Jagare på c:a 1,600 ton resp. 

6 u båtar på tills. 9,700 ton. 

(Dansk Tfs., nov<' m ber 1932.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
me<ldelade genom Th. W awrinskys Patentbyrå, Stoekholm. 

\ 

Diarie- \ 
Datum nummer 

6/10-32 5083/30 

4030/28 

2871{28 

41/28 

13{10-3~ 185/30 

1170/31 

488/30 

2382/28 

545Rf30 

20{10-32 4738{30 

5075J30 

5639/30 

239{32 

Datum l Diarie- l nummer 

27/10-32 2525/28 

2334/30 

1591/32 

3jll-32 484/32 

1367/30 

3290/31 

2604/31 

1646j30 

1400/30 

1881/32 

11758J32 

3925/31 

2517j31 
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Uppfinningens art 

Anordning vid signalöverföringsanläggningar. 
(Tillägg ti.ll patentet n :r 69903) . Standard 
Electric A/S, Oslo. 

Anordning för tillförsel av sekundärluft vid luc
kor till eldstäder för ångpannor och dylikt. 
N. V. Radiatoren , Amsterdam. 

Reglingsanordning för slutstycket vid gasdrivna 
automatiska 0lclv apen. Societå Italiana Er
nesto Br0da, Milano. 

Separat eldad övcrhettarauordning. Babeock & 
Wilcox Ltd., London. 

U pphii rningBanordning för med kondensor för
seelda hori sontalt anordnade dubbelrotations
radi alt.u rbiner. Allmänna Svenska Elektriska 
A/D., Västerås. 

SlidregLeringsanordning vid ångmaskiner för 
drift av pumpar. J. Kofoed, Höör. 

Ventilreglering för ångmaskiner med koaxialt 
anordnad0 in - och utloppsventiler. Willy 
Salge & Oo., Tcchnische G. m. b. H., Berlin. 

Smörjanordning i'ör lageL Vereinigte Stahlwer
kE' A.-G., Diiss0ldorf. 

Gene rators kyddsa nordning. Si emens-Sch uckert
werkE' A.-G., Berlin-Siemensstadt. 

Anordning vid brännare anordnade för eldning 
med kolpulver ellE'r vätskeformigt bränsle.[ 
\~Tall send Slipway & Engineering· Oo. Ltd., 
Wallsend-on-Tyne, England. 

Anordning vid fö't'bränningsrummet i förbrän
ningsmotore r av den typ, som arbetar med 
bränsleinsprntning och m ed kompressions
tändning. H. R. Richardo, London. 

Koppling för riktinrättning vid artilleripjäser. 
Schneide r & Oie, och Oompagnie des Forges 
et Aci,;ries de Ja Marine et d'Homecourt, Pa
ris. 

Sätt att. fran1stfi Ila pen.tritladdningar i projek
til E'r. A.-G. von n. Skoclawerke in Pilsen, 
Prag. 



l Diarie- l Datum nummer 

10/11-32 3619/29 

!654/30 

3568/30 

2966/29 

l 17/11-32 2804j30 

5469/29 

2635/31 
168/29 

1954/28 

323/32 

3204/31 

4468/30 

11229j30 

958/32 
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U p p:finningens art 

Antenn med riktverkan. Telefunken GesellschaH 
fi.ir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. 

Förbränningsmotor med epicykloidisk rörelsc
överföringsanordning. M. Masini, Florens. 

Tryckreduceringsventil, särskilt för andningsap
parater, Deutsche Gasgli.ihlicht Auer·Gesell ·· 
schaH, Berlin . 

Anordning vid fallskärmar. Carl H. Lundholm 
AB., Stockholm. 

Munstycksanordning vid förgasningsbrännare. J . 
Fetter, Tel-Aviv, Palestina. 

Angtilloppsa-,J.ordning för dubbelroterande radial-
turbiner. A/B. Ljungströms Ångturbin . 
:Stockholm. 

Roterande kolvmaskin. E. F. Carlgren, Falun. 
Stm·treglering för :[yrtaktsförhränningsmotorer. 

Ingersoll-Hand Co., New York. 
Fallskärm. Anonima Innovazioni Aeronautiche, 

Rom. 
Apparat avseeld J:ö r fyllning av pneumatiska fö-

remål, såsom l i. vräddningsbälten m. m. A.1 

1\L Palmen, Stockholm. 
Axelfjädringsanordning för n1ed lavett fö,rsedd a 

skjutvapen. Rheini sche Metallwaaren- und 
1\iaschinen:fabrik, D usseldorf-Derendorf. 

Mekanisk räkneanordning, särskilt för artilleri
ändamål. Gesellschaft fi.ir elektrische Appa
rate m. h. H., Berlin-Marienfelde. 

Anordning för förbindande av flera sprängstu
lJintrådar. Etablissements Davey, Bicldord. 
Smith & Cie. S. A. Franc;ise, Rouen. 

Anordning för återvinnande av damm och vär
me ur rökgaser eller dylikt samt förfarin gs
sätt för bränning av cementräslam med an
vändande av anordningen. D. R. E. Werner 
c ch S. Giertz-Hedström, Stockholm. 

24/11-32 1265/31 Anordning av axialskovelsystem för dubbelrote
rande radialturbiner. AB. Ljungströms Au g
turbin, Stockholm. 

i 

Datum l Diarie- l nummer 

24/11-32 2033f33 

2985/28 

2325/30 

3847/31 

1344/27 

4988/29 

1406/30 

5201/30 

5202/30 l 

3743131 

4521/2& 
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Uppfinningens art 

Handtagssäkerhetsiurättning. Felten & Guilleau
me Carlswerk A.G., Köln-Miilheim. 

Anordning för &tartning av asynkronmotorer. 
N. V. Hengelosche Eleetrische en Meckani
sche Apparatenfabriek och H. A. W. Klink
hammer, Hengelo, Holland. 

Anordning för effektreglering medelst till asyn
kronmaskiner kaskaelkopplade kommutator
maskiner. Allmänna Svenska Elektriska 
AB., Västerås. 

Förhränni.ngsmotor med en i cylinderhuvudet 
snett anordnad förkammare . Daimler-Benz 
A. G., Stuttgart-U nterti.irkhoim. 

Yenti l anordning för fyrtaktsförbränningsmoto
rer. (Til lägg till patentet. N:r 70327). K. G. 
Östberg, Stockholm. 

Anordning vid förbränningsmotorer med förga
sare. J. K. Henrikson, Stockholm. 

Genom svetsning framställt lådformat stativ för 
ståen clP .tör briinningsmotorcr. Maschinen
fabrik Augsburg-Ni.irnberg A.G., Augsburg. 

Bräns leinsprutningsanordning för förbrännings
motorer. AB. Jönköpiugs :Motodabrik, Jön
köping. 

Anordning vid apparater för insprutJ1ing av fly
tande bränsle i förbrännings 1notorer. AB. 
.fönköpings Motorfabrik, Jönköping. 

Anordni11g vid ventiler föl' avtappnin g av tryck-
fluidum från förbränningsmotorer. Carl 
Ho lmbergs Mek. Verkstads Ab., Lund. 

Rörpostanläggning med ett av med varandra 
iclw luftHitt :förbundna rörsträckor beståen· 
de transportröir. Tc.lephon-:Apparat-Fabrik 
E. Zwictusch & Co., G. m. b. H., Charlotten
burg. 




