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Årsberättelse i reglementen och förvaltning. 
Avgi ven av ledamo ten Ohngren. 

(For ts. från h. 7, sid. 421.) 

II. Militära reglementen m. m. 

A. Reglemente )'ör marinen . 

I motsvarande årsberättelse för år l 931 har redogjorts fö r 
det nya reglement1et för marinen. Föredragande kallar där de 
tre delarna för välskapta trillingar. Uttrycket är ej endast väl · 
funnit, det har dessutom beträffande de militära tjänstgörings 
föreskrifterna visat sig vara väl berättigat. Ty de ändringar , 
som w1der de två senaste åren gjorts däri , äro ytterst få . En
dast en av dem är av den betydelse, att den här bör omnämnas, 
nämligen det tillägg, varigenom befälhavare ålägges att på upp
lysningens väg söka bibringa manskapet kännedom om det för 
fosterlandet skadliga uti den antifostenländska och antimili
tära propagandans syften . Detta bevis på att statsmakterna 
insett, att ett ingripande m åste göras mot denna varböld å 
samhällskroppen , är att hälsa m ed tillfrcdsstäUolse. Men den 
tillåtna kuren kan anses vara av huvudsakligen profylaktisk 
art samt torde föga hjälpa, om varhärdarna gått på djupet. I 
så fall är nog ett bortopererande av de angripna particrna det 
enda medlet för hälsans å tervinnande. 

Tidshitt i Sjöväscndet. 30 
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Vad beträffar reglementets förva ltningsföreskrifter. ha '"a 
dessa icke visat sig lika hållbara som de militära, vilk l'l l"ra111 _ 

går av avd . III, Förvaltning. 

B. MarinlärouerJ..:en 111. 111 . 

1. S j ö k r i g s h ö g s k o l a n. 

Genom g. o. 919/1931 anbefalldes , att vissa ändringar och 
tillägg till Kungl. Maj:ts Heglemente för sjökrigshögsko lan, 
skulle provisoriskt tillämpas under arbe tsåret 1931- 1932. Pro. 
visoriet har i kommandoväg förlängts att gälla även arlw ha rc n 
1932--1933 och 1933- 19:3-1 , dock h a i samband härm t>d y t
terligare ändringar och tillägg tillkommit. Dessa insk rii 'l k le 
sig år 1932 huvudsakligen till a lt öppna skolan för oJiienare 
vid armen och flygvapnet. Ar 19;32 vor o dc mera vi Ll g:wnde. 
Nautiska kursen tillkom omfattande navigation, m eteorologi, 
skeppsbyggnadslära , mekanik och elektroteknik . A andr .. t si
dan utgingo ämnena navigation ur allmänna kursen, nw tall ur
gi ur stabskursen samt elektrotekn ik och skeppsbyggn ad sliira 
ur förbindelsekursen. Vidare föreskrevs , att endast elev i a ll 

männa kursen far avlägga kompletteringsexamen och dl'l ta 
under den förutsättningen , a lt han erhållit underkän nande 
slutbe tyg i högst två ämnen, i vilka godkänt betyg erfordr a~. 

Den för innevarande utbildningsår gäUande timpl ant> n är 
ett belägg p å att de ökade kraven på sjökommenderi ng al' 
flottans officerare alltjämt framtvinga en 1ninskning av lidl' n 
för deras och därmed även lmstartilleriofficerarnes ubb ildni ng 
i KSBS. Antalet veckotimmar ha näm1igen minskats m ed 11! 

--3 timmar i samtliga kurser utom arlillerikurscn. I vad ma n 
delta tilJnodoseende av elen praktiska tjänsten är eller icl,, · iir o . 
till fördel för verksam h e ten inom tuarincn, tillåter jag 1111g 
icke att bedöma. Så myck et torde dock få anses trolig!. ntt 
en ytterligare beskärning av undervisningsåret näppeligen kan 
göras, om de officerare, som avses för tjänstgöring i st n))(' r 
~ch förvaltningar , skola kunna få en härför nöjaktig tcm·ctisk 
utbildning. 
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Andringarna innebära , i vad rör kommendering till högre 
kurs, att det fordras 

för f ö r b i n d e l s e k u r s officerskurs i förhinclelsetjänst , 

för t o r p c el k u r s officerskurs vid torpedskola eller ubats
skola, samt 

för n a u t i s k k u r s :;om slutbetyg i allmänna kursen 
(utom ryska ) minst 7,8 i medeltal oc h minst 7,8 i mekanik. 

2. S j ö k r i g s s k o l a n. 

Genom Kungl. :\Iaj:ts kungörelse den 18 november 1932 
hava vissa ändringar fastställts i r eg lementet för sjökrigs:sko
lan av elen l juli 1927. Ändringarna , som i stor utsträckning 
ansluta sig t ill dc sedan arbet'iårct. 1931- 1932 provisorisk t till
lämpade, innebära i huvudsak följande. 

Utbildningen av reservin tenden b kad etter , vilka ingå i m a
rinens kadettkår, har förlagts till KSS. 

Fordringarna för all sökanden, som avlagt studentexamen , 
skall kunna antagas till sjökadett, hava i viss grad ändrats 
delvis beroende pa elen nya lårovcrksstaclgan. Fyllnadspröv
ning i viss t ämne behöver ske enel as t i den muntliga prövning
en, och godkänt stuelentbetyg i k emi är ej längre erforderligt. 
utan b ehöver sökanden enelast styrka, att han i delta ämne 
inhämtat dc kunskaper, som å realgymnasium (r eallyceumJ 
fordras för a t t erh ålla minst vitsordet godkänd vid flyttning 
till näst högsta ringen (kretsen). 

Utbildningen ombord för marinintendentskadetter har för
delats på två å r och ticlen för den>;amnut ökats från omkring 
5 till omkring 6 ~Is m ~mad. Deras skolning i dem tillkomman
de uppgifter a fartyg (fartygsförban d) har tydligen tillmätts 
större betydelse än tillförne. Det kan i detta sammanhang ifrå
gasättas, om inte ett antal marinintendenter böra utbildas för 
ljänst()'örin n- vid kus tfästninrrarnas ty::!förvaltning och fäst· b b ~ b .u {.J 

ningsjntende n tur. Speciellt inom el en senare förekommande 
göromål äro långt artskilda från cl <'m, vilka eljest åligga en 
tnarinintcndent. Insikt i dessa göromål kan näppeligen vinnas 
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genom tjänstgöring ombord, vid en örlogsstation eller Lilleler 

en kortare tid vid ett kustartilleriregemente. Då varje in ten

d ent ej behöver vara utbildad i här åsyfta d riktning, kan det 

vara lämpligt att lå ta denna utbildning äga rum icke un eler 

utan efter kadettutbildningen. 

3. Off i c e r s u t b i l d n i n g s r e g l e m e n t e l. 

Genom g. o. 3791:33 h ava vissa ändringar i och tillägg till 

OUR fastställts, i vad angår offic erskurs vid ubåtsskola. ut

bildning i fl ygtjäns t (OlJR, bil. 12) samt plan för tjän stgi'n· ing 

vid och överföring tiil f lygvapnet (OUH, bil. 13). 

C. Reserukndetter och reservfänrikar uicl fl otlun . 

Genom n ådigt beslut den l O m ar s 1933 erhöU CMS i upp

drag alt för.e den l juli samnJ a år inkomma med förslag till 

utbildning och antagning av reserv kadetter och r eservfä nrika r 

vid flottan och avgav den 16 juni förslag till 

ändringar i Kungl. förordningen den 23 sep tember Hl27 

angående befäl i flottan s reserv, 

nylt kbr an gående antagning, utbildning, avlönin g m. m. 

av reservkaeleller 1ned upphävande av kbr . den 4 septem ber 

1926, samt 

nya reglementen för utbildning m . m. av dels r eservka

detter vid flottan, dels officerare i flottans r eserv m ed upphä

vande av g. o. 1083/26 r esp. 1174/2li. 

l. Befäl i flottans res e rv. 

Föreslag!na ändrin gar i 'förord n ingen angående bel' ii l 

flottans r eserv beröra §§ 5 och 22. 

Enligt ändringarna i den förra paragrafen skola i rv-;er

ven utnämnda officerare framdeles vara skyldiga att ful lgöra 

dels två repetitionsövningar, dels fä nrikstjänstgöring omfa t!an

de för den, som genomgått r eservkaclettsutbildning , 6 månader , 

och för den, vilken som sjökadett genomgått KSS , 12 m{tn ~1 der. 

I elen senar e paragrafen har genom kbr den 30 jun i 1 \J:12 

medgiven rätt alt föra r e.>ervofficersstandert inarbetats. 
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2. A n t a g n i n g m . m. a v r e s e r v k a el e t t e r. 

Vad som n edan sägs om korpr aler gäller även flaggkorp

raler. 

Ans tällningsåldern för korpraler har höjts till 28 år för 

att underlätta _m öjligheter till bedrivande av h andelssjöfart. 

Paragraf -1 har omarbe tats och är dess nya innehåll i kort

bet följande. 

Ansökan från korpral om medgivande att söka tjänstle

dighet för utbildning till r eservkadett skall t jänstevägen in

sändas till CFD senast dagen efter avslutandel av underoffi

cersskolans högre kurs. A v de sökande må CF D årligen ut

taga högst fem, vilka av vederbörande stationsbefälhavare 

kunn a beviljas tjäns tledighet dels för a tt genomgå navigations

skolas sjökapten skurs, dels för att, om så önskas, efter avlagd 

sjökapten sexam en idka handelssjöfart. Korpral, som m ed god

kännande vitsord avlagt nämnda examen, är skyldig a tt göra 

framställnin g om antagning till r eservkadett och genomgå den 

reservkadettkurs, som börjar samma eller, om tjänstledighet 

för handelssjöfar t erhållits, nästa kalenderår. 

Ch ef för underofficers- och sjöman skår lämnar CSS upp

gift å dem , som erhållit tjänstledighet, för att denne skall kun

na bedöm a huru många korpraler , som för varje år kunna 

förväntas söka anställning som reservkaelett 

I p ar agr afen h a vidare inryckts att den, som är tjänst

ledig för handelssjöfart och därunder erhåller ersättning från 

arbetsgivaren, skall vidkännas visst löneavdrag. Detta har 

?jorts i anslutning till ett av K!\IF aygivet förslag, men C:\IS 

Ifrågasätter av vissa skäl, om icke b estämmelsen kan styrkas . 

I § 5 hava även rätt stora ändringar gjorts. Ansökan om 

anställning som reservkadett föreslås att fr amdeles ske sam

~idigt av till artilleritjänst och till skeppstjänst ultagna. Den 

Insändes genom kårchefen till CFD, som över sänder ansök

~ingshandlingarna till CSS. Orsaken härtill är, som av § 6 

andrade lydelse framgår , att CSS anses böra till CFD lämna 

förslag å vilka sökande, som böra antagas, och i vilken ord-
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ningsföljd, detta bör ske. 
Den trettonde och sista paragrafen har förtydligats nwc1 

alt i det antal rcservkadetter. som enligt i tidningarna iu l'ii rd 
kungörelse skall antagas, icke inräknas de från sjömanskaren 
rekryterade. Tidpunkten föl' mmonseringen har fra m fly tlats 
från februari till juni för att bättre kunna erhålla en upp l"att. 
ning om antalet sökande från nämnda kår. 

3. Regl e mente för utbildning m. m . a\ 
r c s c r v k a d c t t c r . 

Nuvarande ~ 2 föreslås att utgå, på grund av att nlhild

ningen avses bliva enhetlig. 

Enligt förslagets § 5 (förutvarand e § 6) förläggas i u thi ld
ningsplanen angivna skolor och kurser enligt följande : 

k u r s v i d s j ö k r i g s s k o l a (omkring 1/11-""/.) ti ll den-

na skola, 
y r k e s k u r s (omkring 1

/ 5- "
0

/ 8 ) till för ändamålet a Y~ell 

förband, som i kommandoväg bestänl'lnes, samt 

yrkesskola (omkring 2 1
/ 8-

2 0
/ 10 ) till å kustflottan an

ordnad skjut- och signalskola. 

Beträffande betygssättning göras genom § 7 (förutvara nde 
§ 8) dc ändringarna, att betyg för kunskaper och färd igheter 
sättas i de uti ulbildningsprogrannnets kursplaner upptagna 
ämnena (ämnesgrupperna), samt att vid utbildningen s anlu
tande ett avgångsbetyg utfärdas. För att erhålla godkännande 
avgångsbetyg fordras att vara godkänd i samtliga i utbildn ings 
planen ingående kurser och skolor. Orsaken t!ill änclri ng;trna 
är att vinna likhet med bestäminelserna för sjökadetter. 

Detta är också anledningen till att vissa föreskrift<·r O il
1 

kursens avslutande nL m. i förslaget införts uneler § 8. Re
servkaclelt, som uneler annan utbildningsperiod än den sista 
erhållit underkännande betyg, kan uneler vissa villkor kolll

menderas till fortsatt ubildning. 
För att ess skall erhålla underrättelse om vilka, SO ll l ef

ter genomgången reservkad~ttsutbildning äro lärnpliga för ar-
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tilleri- eller skeppstjänst, har i § 10 intagits , att elylik uppgift 
.efter avslutad yrkesskola skall insändas till nämnda chef. 

Till förslaget äro bl. a. bifogade plan för utbildning och 
utbildningsprogram. I programm.et ha dels de fordringar , vil
ka uppställts som mål för utbildningen något generaliserats 

111ed tanke på att denna föreslås bliva gemensam, dels ämnes 
grupperingen moderniserats för vinnande av likhet med mot
svarande föreskrifter för sjökadetter. 

4. R e g l e m e n t e f ö r u t b i l d n i n g m . m. a v o f f i c e r a r e 
i fl o t t a n s r e s e r v. 

Enligt § l skola till artilleritjänst uttagas de, vilka såsom 
sjökadetter genomgått sjökrigsskolan ävensom övriga, vilka 
efter gen omgången yrkesskola därtill förklarats lämpliga, samt 
återstoelen fördelas till skeppstjänst. 

Med hänsyn till fänriksutbildning ens omläggning föreslås 
i § 4, att denna för de officerare, som ej varit sjökadetter, för 
lägges med tre månader mnborcl och lika lång tid i land med 
halva antalet fänrikar växelvis å vardera platsen. 

I § 9 har i likhet med vad, som gäller för sta:mfänrik, in
förts, att vitsord skall avgivas jämväl, när officer i r eserven 
under tjänstgöring ställes und er ny befälhavare, dock icke för 
kor tare tid än 30 dagar. 

D . Civilmilitära kårerna i /lottons reserv. 

De i början av 1900-talet utfärdade Kungl. förordningarna 
angående mariningenjör- , marinintendentur- och marinläkar
kårerna i flottans reserv hava upphävts och nya givits elen 9 
juni 1933. A v innehållet i dessa må blott anföras följande, 
vari orden »i flottans reserv , ej i regel upprepas . 

Mariningenjör- och marinintendenturkårerna utgöras av 
kategorierna r)ensionsa v er ån cren förtidsa vcrån u en och i reserven t> i:"> ' ,_ b b 

utnämnd personal samt marinläkarkåren av pensionsavgången 
och i reserven förordnad personal. Till samtliga kårer hän
föras jämväl de, som vid mobilisering konstituerats i vede'l·-
börlig r eserv. ' 
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Beträffande personalens tjänstgöringsskyldighet gäller hl. 

a., alt den vid krig och då värnpliktiga :inkallas för ri kl'!s sä

kerhet eller försvar eller i samband med vissa större r ust, 

ningar, är skyldig inställa sig 611 tjänstgöring, i regel ef ter 

erhållen inkallelseorder. Här nämnd skyldighet upphör lllecl 

utgången av det år , då förtidsavgången personal vid m arin in

genjörs- och marinintendenturkårerna fyller 60 resp. t\;J år 

samt i reserven utnämnd (förordnad) personal vid nämnda ka

rer fyller 45 och vid marinläkarkåren 55 år. 

Förtidsavgt'mgen och i reserven utnämnd personal vid m a

rinintendenturkåren är dessutom skyldig fullgöra vissa repe

titionsövningar om 60 dagars längd . För den första k a!t>go

rien upphör denna skyldighet med utgågnen av det år -tO år 

fylles. 
Beträffande befordran av pensionsavgången personal ~ta d

gas i RM. För befordran i flottans r eserv eller i marin en av 

annan därtill förtjänt personal givas föreskrifter i förordni ng

arna. 
Pensionsavgången personal avföres i regel ur reserven. då 

den icke längre är tjänstgöringsskyldig. Övriga kategorier 

meddelas avsked med utgången av det år, varunder dc uppnå 

följande ålder, nämligen 

förtidsavgången personal vid mariningenjör- och nn r in 

intendenturkårerna resp. 60 och 65 är, samt 

i reserven utnämnd (förordnad) personal vid nämnda U

rer -!5 år och vid marinläkarkåren 55 år, dock kan til lstfmd 

erhållas att kvarstå till och med det år 60 år fylles. 

Avlönings- m. fl. ekonomiska fö.rmåner under tjänstgi'n·ing 

i fred motsvara i stort sett de för stammen gällande. RL ~p it

tiden, innan tjänstledighetsavdrag enligt gällande bestämlllel

ser skall göras , är 1
/ 10 av tjänstgöringstiden. 

Förtidsavgången och i reserven utnämnd (förordnad) per

sonal tilldelas under vissa villkor efter fyllda 55 år en pen

sion av 900 kr. , dock med rätt för i reserven utnämnd perso

nal att utbekomma ett mot pensionens efter 5 % kapitalisc r fl de 

värde motsvarande belopp. 
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E. Taktiska föreskrifter för kustartilleriet. 

Genom g. o. 1100/32 anbefalldes, att e tt i CKA stab ular

beta t Förslag TFK tillsvidare skulle lända till efterrä ttelse. In

till denna tidpunkt var den enda officiellt fastställda handling, 

som låg ti ll grund för kustartilleriets stridsledning, ett år 1909 

utkom met tillägg n:r l till AR av år 1908. På detta kunnn 

de m era allmänt hållna föreskrifter beträffande sjöfrontens 

försvar , som återfinnas i I\]{ av år 1919, i stort sett anses va

ra grundade. Då under år ens gång åsikterna beträffande kust 

artilleriets taktiska uppträdande givetvis varit underkaslade 

förändringar på grund av bl. a. erfarenh eterna från världs

kriget, förel åg d~irför in om vapet ett trängande behov av en 

hetliga taktisk a föreskrifter. Trots att de nu utfärdade i stor 

utsträckning endast beröra verksamheten vid kustartilleriet 

har jag dock m~d hänsyn till elen samverkan, som bör äg; 

nun m ellan marmens tvenne vapenslag, dristat mig anse, alt 

Förslag TFK kan vara av intresse även för flottans män var 

för jag här lämnar en sammanfa ttning av dess innehål{. 

Förslag TFK börjar m ed vissa benreppsförklarinnar vari-
. b o ' 

g~no~n en viss inom detta område förut förefintlig språkför -

bistrmg mellan de olika kustfästningarn a och kustartilleriför

banden kan anses eliminerad. 

Kustartilleriförsvarets uppgifter angives vara 

att försvara flottans baser, 

att försvara andra ur strategisk, politisk eller ekonomisk 

synpunkt viktiga kustområden, 

att även på andra platser än ovannämnda fördröja större 

och avvärja mindre lanclstio-ninnsföretao 
b b ' ;:,· 

.. _att unelerlätta eget och försvara fientligt utnyttjande av 

f~rbmclelserna genom ur militär och kommersiell synpunkt 

VIktiga farvattenförträngningar, samt 

att i övrigt stödja egna och försvåra fientliga sjöstrids

~rafters operationer i kustens närhet, ävensom medverka virl 

tyggandet av vid kusten framgående sjötrafik . 
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l\ied hänsyn till att ett kustartilleriregmente vid kri~ ~ kar 

uppsätta ett stort antal förband samma nsa tta ur oli ka ~- rkc~~ 
avdelningar och med synnerligen växlande numerär , tir det 

omöj ligt alt åstadkomma en p[t taktiska krav grun dad l' reds. 

or(.!'anisation. Fredsförbanden måste därför vid ÖVl'q.( a n"c 
~ 

• b n 

till krig~fol splittras pa ett flertal för takl'i ska uppgifter lii111 pa . 

dc förband . Stora svå righelcr möla för alt finna l' n sliincli" 
" 

ind elning på krigsfot, som fyll er önskemålet om klara oc h ~'l'-

diga men samtidigt sammanfallande taktiska och adm in i~ lra. 

tiYa befälslinjer. i\'långa för sök hava också gjorts all lii-,a det 

sv~u-a problem et tnen utan fullt tillfredsställande resull at. Ge

nom Förslag TFK har yttPrligare en lösning sett cl ageu -, ljus, 

delvis el'ter n ya riktlinjer. 

Kap. 3 kan belraktas som bokens kärnpunkt , iy däri 

g ivas föreskrifter för kustartilleriets >:tridsledning vid fiir svar 

av sjöfront och luftfront De erfarenbeter inom detta mtmicle, 

som utkris talliserats under kustartilleriels mer än 30-åri :..ra till 

varo, h a härigenom givits reglementerad form. En fa st grund

val för alt skapa stadga och rutin i stridsledningen s w åra 

konst har därigenom lagt-;. 

Beträff ande dc i kapitle t givna föreskrifterna sy nas föl

jande vara av den art, att dc här kunna omnän1nas. 

Primära och sekundära m ål för de olika kategoriern a av 

artilleri, tvenn e för va l a v mål grundläggande begrepp, defi 

nieras. Up pträda flera mit! samtidigt, skola de under fö r

handenvarande läge taktiskt viktigaste i första hand lwskju

tas. Det ä r sälunda den större e ller mindre graden a den 

fördärvbringande verksamhet, som målet bedömes kun1 ·t ut

öva, och ej dess tekniska stridsvärde i och för sig, som iir av

görande för arti lleriets insättande. Beträffande det all llliinn:.t 

ändamålet m ed artilleriets eld stadgas, att detta ä r att as et ill k a 

fienden största möjliga förlu ster och skador. Mol far h -g ska ll 

därfö r förstörande verkan efter s trävas , när särskilda förh ållan

elen icke annat föranleda. Den f ö r v i s s t f a l l i f ö r s l 3 

h a n el åsyftade avsikten kan däremot vara av mindre om

fattande art. För att en befälhavare vid ordergivning pa ett 
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koncist och kortfattat sätt skall kunna m eddela förstahands

tiPPgiften för artilleri et, Ju införts kommandoord a ngivande 

e]davsikten, nämligen 

förstörande eld , 

tystande eld , 

hejdande eld , och 

oroande eld. 

Med häns:'n till att s tridsläge l vid en sjöfront snabbt kan 

skifta , är det e lt oeft ergivligt vi llkor , att en stridsorder gives 

en kortfattad men samtidigt fullt klarläggande utformning . 

Betingelserna härför äro en enh etlig och väl gcn01.ntänkt order

tabulatur samt högt uppdriven ,'rutin i ordergivning. Den 

första föreligger nu i Förslag TFK, elen senare å ligger de t n är

mast truppförbandscheferna att utveckla " enom befälsövnin"-
t"l b 

ar o. d. 

Fjärrförsvarels uppgift0r äro a tt underlätta egn a sjöstrids

krafters verksamhet, trygga egen sjö trafik, avvärja bombar

dering av skyeldsföremålet samt stödja inlopps- och strand

försvaren. De LYå första uppgifterna innebära, alt fi entliga 

sjöstridskrafter skola tvingas ut på största möjliga avstånd 

från kusten, dc två senare huvudsakligen att fi entliga artille

ri far tyg skola förhindras komma in på verksamt eldavstånd 

från skyeldsföremål samt försvarsan ordningar vid inlopp och 

längs stranden. i\1edlen härför äro artilleri som aivetvis har 
' t> 

sig ti lldelat huvudrollen , och f_järrmin eringar. Föreskrifter 

länmas för huru de.ssa str idsmedel p:l bästa sä tt skola utnytt

jas. Vid undandrivande av fi entliga fartyg, som hota egna 

sjöstridskrafters rörelsefrihet eller e~·en sjötrafik, ävensom vid 

avvär J· ande av bombardering skall elclfördclnina äua rum mel-
~' ' . b C' 

lan batterierna för att så m ån •ra_ som mÖJ.li crt av fartvu-0n skola 
l) • "' • ~ 

förh indras eller s töras i sin verksamhet, vi lken eljest skulle 

kunna nå r esultat efter förh ~lllandcvis kort tid. Då det gäller 

Understödjande av inlopps- och strandförsvarcn, är däremot 

eldsamling anbefalld i avsikt a tt snarast möJ"lint för s töra de 
L' 

o ;:-., 

uppträdande a rtillerifartygen , vilkas eld på större avs tå nd h ar 

föga verkan mot befästningar o. d . Baltericrna kunna där-
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för så län«e striden föres på långt h å ll , utan större ri\k ].11 ' o < Q 

ett eller annat fartygs eld pågå ostörcl. Skullc fartygen gå iil 

på så nära h åll, att deras eld bedömes bliva av a \giirande 

verkan, skall em ellertid försvarsartilleriet verkställa eldl'ördel

ning. Vikten av att vid mineringars utläggand e hän syn tages 

till egna sjöstridskrafters rörelsefrihet framh ålles. 

Inloppsförsvaret har givetvis som huvuduppgift a l! möta 

olika fientli ga företag m ot vederbörligt inlopp. Arti ller iets 

fö rstahandsuppgift h ärvid kan smnmanfattas i att del skall 

hejda de m ot inloppet framgående L1rtygen och för elen skull 

i god tid öppna eld, i regel så snart fartygen kommer inom 

dess verlmingsområde. Denna föreskrift betingas av alt ~pärr

artilleriets möjlighet att träffa fartygen är långt större ii n des

sas vis a vis batterierna samt att de sistnämndas förh alla nde

vis begränsade pjäsantal skall kompenseras av längn · verk

samh etstid. Tillåtas fartygen att ostörda komma in pa nära 

håll , kan deras kvantitativa artilleri sliska överlägsenlw l pi't ett 

ödesdigert sätt göra sig gällande. Vidare givas föreskri ftPr för 

spärrartilleriels medverkan vid fjärr- och strandförsvar m. m. 

Då strandförsvaret huvudsakligen är av intresse för kust

fästningarnas personal, vilken får förutsättas hunnit giim sig 

väl förtrogen m ed Förslag TFK föreskrifter i detta styckP. an

ser jag mig ej böra upptaga tid och utrymme m ed en redo

görelse för detsamma. J ag vill dock framhål la elen u tornor

clentligt stora betydelsen av ett väl ordnat och lett strand

försva r. 
Beträffan de luftförsva rets uppgifter betona s, att eld ;i r av 

särskild vikt, att anfall förhindras mot inom dess verk nings

område belägna skyddsförem ål, h ä ri inräknade ankarpLtt ser. 

Eldavsikten skall i första hand vara att förstöra luftfartygen 

ell er om detta ej lå ter sig göra, hålla dem på sådan h öjd cl~.er 
sådant avstånd från anfallsmålet, alt deras verksa mbel fo r

hindras eller åtmins tone avsevärt försvåras. Ehuru lill sy

nes SJ"älvklar har vik ten av en välordnad luftbevakni ng an-
' t r 

se tts vara förtjänt av omnämnande. "\1ångåriga erfarePhc e 

visa oförtydhart på a ll en k ustfästning m åste h ava sin pgen 
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uftbevakning. Att förmedla de framför en kustfästnings fron

~cr belägna Juftbevakningsorganens rapporter över en kan

ske långt innanför denna upprättad luftbevakningscentral 

111åste föranleda ett dröjsm å l, som kan bliva ödesdigert för 

såväl fäs tningen som de skyddsförem ål, som i regel äro de 

första anfallsobjekten i fr ån sjösidan kommande fl yga res väg. 

Föreskrifter givas vidare för luftvärnsförbands gruppering, eld

fördelning, anordnande av luftstängsel m. m. , varjämte anbe

falles, att luftfartyg, som ej med säkerhet igenkännas som eg

na, under a lla förh å llanden skola beskjutas. AU bemärka är, 

att lätta och medelsvåra sjöfrontsbatterier under vissa förut 

så Ltningai: skola deltaga i luftförsvaret. 

Några särskilda bes tämmelser för stridsledningen å lanel

front hava icke intagits i Förslag TFK, utan skola för arm en 

utfärdade föreskrifter i tillämpliga delar gälla vid kusta rtille

riförbancl, som m edverka vid landfrontens försvar. 

Föreskrifter om dim- och rökbeläggning ha genom För

slag TFK n~·tillkommit för kustartill eriet. 

Bestämmelserna för stridsberedskap förete i förhå llande 

till de förut gällande rätt stora .skiljaktigheter. BL a. har stör

re hänsyn tagits till en trupps reella förn1_åga alt uthärda de 

påfrestningar , som äro fören ade m ed en lä ngre stridsbered

skap, varjämte befälb::tvarcs ansvar blivit tillrällalagt på ett 

klarare sätt . Beträffande m arschberedskap ha bestämmelser 

förut saknats. Det k an i dett a sammanhang vara av intresse, 

alt vid kustartilleriels b efälsövningar l 9:13 en unelersökning 

gjordes, om icke ifrågavarande båda bes tämmelser i stort sett 

voro tillämpliga Yid kustfästningarnas arme- och landstorms

förband. Delta visad e sig vara f a Ud , varigenom en förenk

ling i ordergivnin gen inom en kustfäs tning m öjliggöres. 

T ill F örsla()' TFK höra en dPl bilaaor b l. a. exem pel på 
ö u 

orderoivnin o· inom kustfästninu. Av ordersamlinaen framgår , 
b t') <J <J 

att vid utsä ttande av b evakning hänsyn numera skall tagas till 

läget. Sålunda sk all , när om fiPnden kända förh ttl l::md en med

giva en mindre grad ay beredskap, heYakningen göras förh ål

landevis sv::tg, fö rsta bevakni ng, under det att först ä rkt be-
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vakning anordnas, så snart fiendens· närhet , otill räckl i" k" 
~ an. 

nedom om dennes förehavanden ell ' r an dra förh å lland l' ll clcot 

betinga. 
Slutligen får jag här omnämna, a lt KR är unele r omar. 

betning i MS . 

F . För eskrifter m. m. berömnde utbildn ing och st rids 

m ed els unvänclning. 

Trots dc svårigheter, varunder vår krigsmakts pl'rsonal 

numera arbetar , råeler docl< hos denna en obruten vilja at t gi . 

va våra starkt beskurna stridskrafter en fullödig u tbildning 

för alt de vid ofred så effektivt, som möjligt är, skola klm11 ,1 

göra sin insats vid försvaret av Sveriges frihet och oberoende. 

Om denna strävan bära de föreskrifter av allehand a -,lag . som 

tid efter annan utfärdas i avsikt att höja utbildningens H's t!l 

tat och öka möjligheterna att utnyttja sridsmed lens verk an, ett 

talande vittnesbörd. Ett omnämnande, av vilka dc un lll' r dc 

senare år en utfärdade m era betydelsefulla föreskrifterna äro . 

har synts mig vara befogat i denna år sberättelse, uneler det alt 

en redogörelse för der as inneh åll i d e flesta fall m åste nnscs 

falla inom ra men för andra vetenskapsgrenar. 

Betr äffand e det artilleri stiska området , till vilk et förlllom 

handvapen här räkna s m eteorologi, äro följande åtgärde r i 

ovan berört syfte ägnad e a tt b eaktas. Ny ASI , del I , föreligger 

Hirdig för tryckning och lärer r edan vara tillämpad . l den

samma tord e ha inarbetats b estämmelser för riktaruthildn ing. 

ASI, del II, eldledning och avståndsmätning, fas tställde-; ge· 

nom g. o. 67 8/32 , samtidigt med att förutvarande E.-\. I upp

hävdes. Hancllr dning i lvskjutning har ularhelats (Cl\F n :r 

art. A: 5 /;33) och nytt HEH genom f!. o. () '18/:32 anbefallts a lt 

gälla. AH. , lvkanonbatterier , har av CKA fastställ ts på försöl' 

genom kao 25/33, varj ~imte nämnde chef utfärd a t e tt ~lll tnl 
ändringar i såväl AR som AI samt genom kbr erh [tllit i up p

drag att om arbeta såväl F ör eskrifter för som H an dbok i Jnc· 

lem· ologisk tjänst. 
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In om signalväsende ts gebit är , föru tom vissa ändringar i 

siM och RIM, alt notera. att ny in ternationell signalbok gäller 

från och m ed årsski ftet sam l att C KA genom go -l-04);t3 be

Jll)mdigades att på försök intill den If::: 1934 -- tiden har seder . 

n1era utsträckts -- lå ta på försök tillämpa ett genom hans 

för sorg ula rbetat förslag till SIMK Genom go medgavs, a tt 

värnpliktiga radiomän fingo utbildas Yid ku startill eriet. Sint

Iigen h a r enligt kbr den 30 juni 19:32 CMS giv ils i uppdrag 

att utarbeta lärobok i radiotekni k för marin en. 
Då orsakerna till att behov av pn särskild signalinstruk

tion för ku star till er iet ansetts föreligga , ej torde vara allmän 

nare känd a , tillåter jag mig a tt yltra några ord härom. 
Ehun1 det .i111galunda kan f'Örnel<cas, att 1narinens båda 

va'P'ensJa,g iha myck et g1eanensamt, så är det å andr a sidan lil<Ja 

l*!nt, atrt stom ·ohikheter 1i:nom m å n,g·a ·0'1111r:åde.n fördigga.. F ör

l<'l:a·rli glt ·är, a tt vid · gem,ensamma fÖir·eskrifbers utarhetandte de t 

~törre vapnds luav .bl,i·va dominerande, vi.ll\let 'l.mderstund01m. 

är rbill förfång för d et mind11e. Det skruda:s i en id<Je passande 

-ki!Jädtnad. Så är ,otv,ivelakti.gt fanet beb1äll'andc SIM och RIM. 

Att i dessa irnmibleta aiJila för sign:altjä'll'stem. vid kusta!l·tiHeiid 

erfoDderliga TI11en fl,oHan fög•a rvitdJ"orrnm1ande för eslkrifber •t<or:de 

emellle<rtid icke vara .Jämphgt, ~arfö'l· en •särskild si,gnalinstlmk

tiOIIJJ för Idet förra vacpensla,get kan 'ans·es nödvändig. Om d enna 

Mr göms h1elt fri,s·tående h~ån SI.l\1 och RIM eller utgöra e t t 

·~ompllement t~ll dcs'S•a, låter jag v·ara os,agt. Den senaDe ås,iik

ten synes dock .hysas .av CMS. En utr.ednin.g i frå•gan påglå r 

em€1UC!l'tid i ' MS, fo'l· vi'l'ken en ·ofrioer från vardera fl.o.ttan och 

kll's'tartiHeri•elt t i lilka·l·l at s. 
BlmHl doc ·orsfllke·r , s·om betiuug>a en si,gnalins<truktion fö,r 

kitts'tartiUer,~e t, äro de, som 'synas JJö:r.a tillmätas främsta 
ru~nmet , 

att ·.r{~g:ll e'lnenterad e föres:kriHcr fordras för organrisationen 

a: förib'indiellos·etj,änsten, och •såhuTda även d ess underavdie>l,ning 

Sign,a'Jtj ,änst·en , ino1111 kustfästni·n g och rvid kustartiHeriför~band, 

'att ·t.rådsign a ltjänst.en 1är av ~ångt stÖ'l'l,e omfarltning och 

kriiJv,er •en !helt an n an utibildning vid krus tarlillcr.iet ä n vid 
flott·an 

' 
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att f!ned hä!nsyn t.ill den slom skillnaden mdlan de håcL: 

varpenslagens kaderst~rka ooh persronrall·orga.nirsation - 'T' · a 
·' U'JC S • 

.f,"Penarnra sirgnalm a tr·os och ·radiomra tros finnes e j vid k ustat·-

tiiUe:rire t - uthi'ldningen måste läggas .eft.er olirka lin jer, rsra1111t 

abt 'kustartiLlrewiel mås be rkunna tr.äda i si~t'l<alförhi ndel&a 

1ned <armens och landstm·rmens fö1ibanrd på ett h elt amnt s ät~ 

än flottm1. 
F·ör ·tjänslren v<id }{'ustartilleri<fi t är·o nuvarande cocler i SIM: 

och RIM iok·e tilllräckligt innehålls.rirka, va.rför ä:ve<n 'behov av 

en sä:P~kild kustarrtiUericode har ans<ett:s. förrreligga och bifogats 

SIMK. 'Eme<Uerbd rlräT•er denr i MS rpå<g:årende utrednin gen bl. a. 

u1bmy.tH1<a i aH förstnä1mnda coder :utV1idga·s för a tt tillgodose 

kustartiHerids !behov, vrarigenom kustaTtillericoden bleve 

öv.erf.lödig . Den h a r •också i b örjan på år 1934 upp'hä\·ls . 

Inom öv;ri<@a områden ha utarbetats el.Ier ärro under u t:a~·

hetanrd:e rlärr·oböck·er i ISkeprpslbygrg1eri, sjolll1anskap, e:Jektriciterts

lrär<a ·Ocih Jnari:norrganisationslära, 'S:amtliga för KSS, och navi

g.atrion j.ämte trirgonrometri, varjämte OKA erhål llit nådig t be

m yJ1Jdigandre .atlt ,på fö;rs<ö1k faS'tstärl<la för:slag till Handbok i till

lämipaJd lk,e~mi. Slubl>igen förrtjänar omnämnas, a tt fö r a nnen 

frasrtstätl·bs .ett sjötroosportr~e~lellneJJJ1Je, e•nä>r derl:ta inn ehåller en 

drel, ,s,olln 'kan vara av intresse för 1narinen s 1111än. 

Denna ÖV1errblick trOTde trots 'Sin ·ofuUständighert u Lgiira ett 

beLägg för miH inledt11ingsv is rg j.o.rda prås tåel1Jdc. 

III. Förvaltning. 

lnt11a n j arg ÖYergår till l'ed og,örr·eJ.s en för n åg ra av dl' före

skrif.t.er , S•Om utfärdats römnde förvar!tnrinrg, her j ag att få 

f.ra'mb·åJUa, att jag under min tjänstg.öring ej varit ,i den ,n tima 

]wntarkt •med förva1tningsärrenclen , som fo'l·ldms för aU desiSa 

på ett f ulJi l sarldmnn:ig·t sätt sl<'olra· 'kunna behandlas. J ag har 

däför tagit under öv.ervägandc att, ;rned stöd av det i ö rlogs

mraJnnasällskapets stadgar lämnade m edgivandet för föredra

gande aH 'heJ1andla renda<s.t en del av v·ebet11Srkap·sgrenen, ut~

s lwt·a, ,r,ad so11n .rör förvaltning. Eunelle,rtid har j ag icke f unnJt 

.detta 'lämpiligt utan drisl1at mrig att upptaga även delta om råde 
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tiM !behandling. Den §Oda vil•jan må tjäna som ursäkt för dCIIl 

JJ'l'ristalnde s·aklmnskapen. 

A. Kassarörelse och m edelsredovisning. 

·Me d anlednin g av a:bt V·id grarn~kning av marinen>S kas·sa

v.rus·ende, verkställd av en av CFD tillkallad sakkunnig, en om

!älgJg;niii1g därav \'lisat sig nödvändig av.Jät KMF ri juni 193·3 ea.1 

u'll!derrd!ånig :s:kriV1els·e m ed fö1~S1larg tiH fö.r esk 'l'ift.er och anvis

ni'rugar ~ör ka,s·sm·ö,r etse och m erdelsr.edovisning inom mm:inen, 

aVIseddia att t ulläm:p<ws från diå inshmdaurde tbudgetårs,sk<ifte, 

uneLer förrrnäl:an att härav heröJ·d es, föruto111i instruktionren föQ· 

KSV, ·e1tt antal pa11·1ag1rafer i RM rheh·äffanrde förrvalbnring. Sam

tidigt h1ems,tällde KMF, att Kunrg1k Maj :t m å tte 

deLsr föl'eS'l{!riVJa, :at:t, oavs·ett RM Tl'nvarande lydelse, de till[~ 

lä111ip.ade föi,estkriflterna skulle .ärg:a giltighet, äv•en i den mån 

de 1avw~!ke fr.åJ111 glilUrande :rreglremrentslbestännnelser, 

rde11S J:ä:mna ibemyndigm1de f·ör KMF atrt, utan hind•er av 

vad i ins.iJruldionen för KSV 'stadgas, me:ddelra: de fö r e·srkrif t·elf, 

som Ii srallltband aned d et nya l''edovisningss.ystrem,et s. genoan

föm.nd e llumde för KSV 'VIidikmn11111ande :bliva reTforderliga. 

U en 30 jllllli 'läll11nade Kungl. Maj :t sitt hifaU till KMF 

fl1ami~bä1Jlning •OOh å lade !Samtidigt ämbei:SV1errket att, rså Sinart 

s]{'e .Imnrde, titl Kungl. Maj :t inllmmma med försiag ti'i~ dre änd

i illlg,ar i RM och ~nstru1ktionen föT KSV, rsom - därrest de iif'rå

g,lwanande fö.r eskrifbern:a hefurnnes böra tillämpas fÖrr fr am,. 

t~rdren - d'ä rav 1l{!unde :betingas. Föreskriftrerna äro så·ledrers 

änn1u så län ge av pr-o:vitsori,sk karalktär, •m en 1T·ots detta får dock 

en redlo>giÖ't1elsre för deras innehå'lil an·s·es vara på sin :plats i 

lhs<herä:ttel,s·ern. 

De vrin'C'iper, ·som legat ti]IJ rgrund för för eskrifbe:rna, fram

gå av :en särs.]{ii1ld P. M., ·Och sy;n es mi g en T·edogö.relse för den

n·a·s ·illlnehåll V·ar:a nog fö1r att ilräiJllna ·en inlb]:ick i de nya före

S:hift.eDna.. Beb1äfl'ande de olika förv,a ltnin:grarna göres däl'för 

endast u1ågra ~nindr·e P'åpe,k a.nrden . 

InJ.edningsvis. framlhåll e·s, att gru nderna för redovisnings

ltbetode1rnra å r 1918 ruHtrj ämrt 'U\"S·es ra tt gä,I1a. Det är dems prafk-

Tidskrift i Sjöväsendet. 3t 
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ti~ka tillä:mpning och detaljernas utformning, som hliviL l'örc. 
måll för .omläggnin,g. En av de mera fra~mträdande d et alje rna 
är, att giroräkning med riksbanken eller, där så av lokala för
hållanden: bet~ngas, postgirokon,to införts. På de%a si, 0 'Ja i 

kä•s,sa gj<orda kontanta inibetalningar insättas och få ej anYä:n
as för utbeta,lning,a.r. Några kontanta me<de'l böra överh uYud. 
~taget •kna~ppa~t hnna·s i kas•san, a~nnat 1äm dlå så för ullJc laJl
ningar m. m. äT oundgängilig.en ·erforcJ.el'ligt. <De allmän na r i•l<t
linjcr, •SOHl följts, äl·o i s bort sett neda,nstå.ende. 

Bell'ä[l'.a:nde l<Ja·s,sm·ördse m. m. framhålles, att 'U'tredn ing
.en påvisat behovet a'V 'en avsevärt för-stär.]d 'k·onl•roH, i Ya<l rör 

kasso r och avräkningskonton. I avseende å anslagsred ovi sning 
pålpe.kas, .aU m1sl,agen av KMF u1ppdeFabs 1 ·ett st·ort an tal u n
dertitlar - c:a 1,500 - samt att en noggrann redovi sni ng av 
dessa 'är nödvändig för att 'el'h'Mla eXIa1kt,a uppgifte1- å JJl'last
ningcn av de 'Särskilda av I\ .. ungl. ··Maj :t och KMF gj-orda an
visn'il1'garna. Detta kr,av tiHgmlO'ses g·eno:m •att a1!itti.Ilsva ra,nifl e 
bilagor tiill lwss:arapport.er ubbyDas mot ficbe1s,amlma,ndrag, lig
gande till grund för KMF cenl:rala hokfö·ring. Särs•kidd u p~J 

märks·amlhet ha:r ägnats åt förslwUs:V'äsendet, a!ntecipa liva 
poster samt avräkningar. 

I vad l'Ör försil"ott!sViäsendet, i'nt:ör·es en •månatlig, au tom a
tisM v·el'ka nd e ·lmntrol<l från ka•meralibyrån Öv•eT alla lJ liiim 

nade föi,slwtt, beh'ygg·ande föresiluifteT mn förskotlsJ Jii ekers 
förande, särsldlda bestä'lDme~J.seT om föT,skotts·kvi Lton sam l 
värdeh:and·li n~a·r, .invel1'tering av dessa kvitton odh av·slil!.rn
nJi,n!g>aT ;av förs!kotts:ba'l,ans.er. K·ameralby.rån föruts.ätLc's iiver
v,mka, •att förskottsbellopp 'håNas inom snäva•ste gränser fiJJ' a tt 
nedbringa kassaförlaget. Redov•isningen av verkstad sd rift 
flyttas f,rån för,skottstiteln til'l veder·börligt ansla,g. 

Antecipat~"·a poster synas förut harva ·använts budgeltek
niskt felaiktigt, Vii'l'kd föNiliyg·ge!s genom infömndet av li LlaTna 
inll"om'StT·ester ooh 1.rtgifti'wesLer, s-om. kamma ti:ll a:nvärHlnling 
vid budgetåTs'skifte. 

Kontr.oHen av lever.eringstite'ln, sorm av,spegJ.a:r a'Vräl< nin g
ar •m·e'll an .olika 111yndigheter, lä1gges eft.er s·amn11a grunde1 som 
vid riks·r ä•kenskapsverl<'et. 
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FöT al.t minsk.a m;betet vid bokför·in g 111-. m. a:nv1ä111d:es 
,5jä'l·v·lwpi·ering i stor utsträckning. 

Vi·d omläggningen ha•r kravd på enhetlighet söllds tiU
godosels, Yi'l'ket dock av vi1ssa skäl .ej kunnat ti~l fuUo gönas. 
Förhållandena v.id de olika förvaltningarna äro ej analoga. 
Mam har därför nöjt sig med 'att sammanf•Ör·a dem Ii vis1sa 
gnupper m ed vm· för ·sig •enhetliga föres•kr~ft.er. Des.sa grup
per ä·ro: 

grupp I: sj östyrke:befä1lha:vare, för.banclsc'hef och befä'l,ha
V'are å f,artyg med egen kas·saförvrulining; 

gnzpp ll: öSK, öVK, öSS, öVS, KA 2 m ed under~wdel

ni•ng.aa.-na KA 2 och tygförvallningen i. KF 'Samt VF (ut{)an 
fortif~l]<:ationsföirvaltn~ngen) med und eravde-lningarna KA l , 
tygförvaltningen och fästni ngsi·n tend enturen; 

gm p p III: MS, K:SHS, KSS, SK-:'I·I ~och ö G; 

grupp IV: KSV; 

grupp V: fort ifikation-sförv.alltming-arna i KF ooh VF; 

grupp V l: fo rtifi'kationsförv•altningarna i Boden och å 
Gotland ; s am,t 

grupp VII: Ki\IF. 

Inom grupp I föras kassa- och tilc-J·räkenskap gemensamt 
inllwmstlbak och utgifts-bok. Åtg,ärder ha vidtagits för att 

s1Qpa mån.gs:kriverie.t vid lever·er'ing. .Kass,arapporter från far
ty;g hand'läg;g,a:s• i kam:eralbyråns •SjÖ'r•e'VIision, som m•ed stöd 
därav uppg-ö1r ·en ·egen 'ka>s,saT:app1ort ·och överlämnar de11na til'l 
boksrluts,kontoret för huv,udbokföring. 

BeLr'äiiande ·grupp II föi·eskri•ves att •s,mäl'l'.e inbetaJlninga-r 
få ske ]{!ontan.l, fö·r villl"et ändamål ible1stämmels·er utfärd-ah om 
användande a·y kassaJ{QnlT·ollapparater. Vi.ssa ändringar hava 
vidtagit s, i vad rör redo'"\ni.sning 1a'V infö'l·s,e:lmedel, kas~ainv.en
teringar m. a11. Genom de,ssa å tgärder ·har den fäTdelen 'VUn
nits, ·aU S•JTrStemet med ·särski-lda kas.salkontrollanter kUJnl1'at 
fl'ångås. K·assapapport-erna avgi'Va:s tiN K.MF, ·s.l<'o'lande j (]em 
från KA 2 ·och VF gö:ms en uppdelning rpå de olika förvarit
llingsgr.eJllama.. I ,st.äll'Iet fö.r journal et· ooh JJöcker hava irn-
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förts sär:skilda in- o·ch uthetalning,sllilstor samt omföringshstor 
ävensom 1:1itellb1ad utvisande den di·relda hela,stningen å Viss 

r'äikellis!lm.p stitel. 
Den h!uvuds.alldiga f1örämdriiDJ§Em inom grupperna HI-v 

ä•r att ,böc'ker .och j.ourn~der •ens·atbs· ~ned kaJs•sahsta över in
ocJh utbetalningar, ·ornföringsi!Ji,st·a •s1amt hte]bok. 

De från g:rurpp VI till KMF cinlwmmande r·edovisninga~·na 

arvs'e i hu·vuldisa:k •endas't 'hyres- och arrendemedel, vm·för några 
sär,ski11da för,e:slkr:ifbe·r för de:nn1a grupp .ej .ansdbs erforderliga. 

Grupp VII, KMF, upi)Jdelas i r'edovisningslhäns•eende på tre 
kategorier !1'äll11li,gen ,kass,an, huvcudbokfö:ringen och cEsposil
tions:bokf1örr·'i'ngien. Bet,r1äff.ande ka:Sisan gär,a,s endast ·smärre 
fÖ·l"äindrilllga,r föranledda av f,ö,r:ut Iberört 1sätt för tit·elredo\i ·s
nringen, enä:r nuvaramde lwntPoll anses ti1lfnedsstä1Hand e. Hu
vudbolkförinlg,en ,ä,r därem1ot i a1VS•ev:äPd g.rad om:lagd efter fö r 
kiJnsstyrds·e gällande nonner och hurvudhoken 'lw,mn1Jer härlan
efie.r ·att ubvis1a· en fllllilist,ändig biM av varj1e särskilld bitels be
la,stning. För di,sposit:ionsibokföringen lämnas ej någT'a s<är
s,ki'ldaJ föwskniftm, utan öv.errlllåtes detta åt KMF eller veder
börande avdelnin1g1scbef. 

Slutlig,en framhåll!es i P. M., att ändrin,gaTna ri kontosy.s,te
met VlarH nödv,är'1dilg.a för 'att kunna Uipprätta de uppgifter rö
rande våra föriS'V'aJl"S'kos,tnade~·, son1 skola avgi,va•s, tiU NF. 

Omll'ä,g,gni,ngen :av ik3Js·saröreilos.en och medel,sr·edo'VIisningen 
i1n01In Vax:hohns fästni,ng ·har genon1 att den g;enl•ens;a'm m a k as
.saT,ö;rel's,en förlagts triH 'en fä•stning,slka;ss:a i ;st.äNet för tilll förut
v:ara,nde r egementska·s,sa:n, :rnedfört vis's·a konls•ekvens,er av or
gi3Jni's,a;t,oris'k m·t. Det tvån,gsålktensika:p, som år 1925 ingicks 
m 'eUan fä•stni;n:gsintende,ntu:r,en ocJh r:egem,entsintendentu[·,en 
ocJh va11·igenom de tu blev·o ett, har upplö1sbs. Skri'lsmässan 
torde !]mnna h:äls.as ma~d tillfreds,s;bä:l'le1s,e <Och detta ej endast ur 
föTvalltni:ng,ssynpunkt. Sko:la aH1a de ~ned d>ess'a hef,attnjn,gar 
f1ö,r.enade 1gör.omålen medlhi,nna·s, kräva de var föi· 1sig fuller 
väl sin 11nan. Erfar.enheterna tala hä'l·om ett oförtydba,r>t s:prå'k. 

:Bet,räffande KF må f·ramhåiiirus, aitt några särs'ldlda fö re
~krifter ej g'irvits för fästnings~nbe·nid:ent.ur>en och sjukvMd sför-
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v,altningen. Detta !beror .givetv.~s på :att v·ed;erhö.r:arude i:Jjålllste
gr·en:sc!hefer.s .å'lli.gg,anden ·ans.es •v:ara av så Tinga omfattni'lllg, 
att ,de !kunna föl'enas •medf ,an;nan hefattni;ng. Om den:na ting
elllS ordning <ä'l· av g.odo :e:l1er ~nte, näi'mrust då !J.111ed härrs:yn bill 
fiilstni,ngens krigsför;ber·edel:s:er, anser j.ag mig ej 'här böra nä•r
crnm·;e utl•ägg,a. S1äkert är doclk, 1att ·den 'kan rrnedföna :en viss 
oMa,rih!et ibeträffande förVialltnilng·en. Enligt RM III , § 248, O!l11-
f,attar n:älmligen fästni;ngs,intendelll!hn·en förvaltningsärenden , 
son1 äro .g·emensamll11•a fö[· i1nom f;ä:stnli.r1Jgen förlagda trup[lför
ibanJd. Till sådana ärenden :hör otvivelaktigt förVIaltn~ngen a v 
tiH k.amme,ndant,enls förfogande 'srtällda m •edel för krig:söv
ning:alr och 'l{Jrli!gsspe:l, idr·o:ttsbävli:ng·ar, e:x:pense:r m. m. I vi]ken 
förw.altnings I~ä'l{Jens:J<ca:per s1koa1a dessa m,ediel ingå, stahonens 
eller .reg:ementets? Vem ·skaLl under<skrli,Via exemp elVIi/s [nediels
rekvisition ·o'ch utan•ordningslJesl>ut? Kommendant·en och fäst
ningsin t·endent·en •synas emellertid enligt föreskrifterna' id"e 
!hmna 'att ta§a !befaUnling m ed if·rå•ga Vlar,run,de 'Dedovisnin,g och 
!kiass'alrö,r,e'~s·e. DeUa innebär en åtmlinstone for!Inel!l oråkti,g'het. 
Häremot kan invänlda·s., att förhiå:I:I:andet ej är av pra'khs:k he
tydei,se, dä:r•est sbationen :ha;n:dhar rrnedJl;en, •enär st,ati·o:n'Sibefiäl
'havar•e ·Och st.a,ti.orus·~ntendent s•amtildigt ä'r lwm:rnendant re•sp . 
fästni,ngslintendent. Så är doc'k ieilm allttid förhluUa,ndet, ty 
vtid förfial,l för BAK :kunna hefattruin,g,m·na KKF ocih >SBK l]wm
ma att ·r,eglmnents;enli.gt uppr>ått'hål!l.as av s'l"iJ1da pers10ner. 

Sedlan de:s1sa föreskTift.er och auvi·s:ni'l11gacr" utfår·dats, ha'l· 
'en l]<com,plettering .gjorts g'enom aH KMF öppnat postgiro[wnto 
n:r 1019 för att underlätta smärre inbetalningar. En uttryck
llig förutsäiUnin,g fö,T ·beg,a.gnand;e av detta 1ä<r emellertid, att in-
1Sättaren å linbetaln~ngslkortets talong tyd~igt an.gliver, vnd h e
talning:en avs·er . Motsvam:nde föres,luift tmde 'Vlara utfärdad 
vid tiN rpos'tgiro hänvisadie 'lokalförvaltningar. 

De nya fö'l··eskrift.ernia för .Jmssa.rörelse o0h m,eddsredovis
ning lm ju ti,l'ltämpatls ench·st under .ett Gl:alvrt åT, varfö·r dert 
~ås,te 3'J11S eJS vam föti'hastat att Pedan nu ytura sig orm deras 
'l'ä1mpliighet. >De .g~rva dncJk •int:ryck av :att möjlfi,g,göm en god 
ikiontroill av anslags1Jitllarna.s användnlin.g och stä llning samt att 



-448-

tiNg.odose <äv·en sl·ora krav rpå ·e'rhå:Uandet 'av ett underla~ iill 

ekonomisk >stalisiik. Häri·genom är j u mycket vunnet. Å 

andra sidan v~isa erfa,r·en:hdern>a från åtminstone vis'Sa lok a.la 

fiönna'ltnlin,gm·, att ·anbetet med bokför1in:g o. d. ökats och fo l'(lrar 

stön·e ~i ll<gång på m·,bets,kraft än tillfö,rn e. Detta krav k an i 

r'egell >bUg;odoses ·endast genom. an s täll1a:nde av c'i,vil personal, 

varigemom ökade Jw1stn,ader 'uppstå, Yililm ic'l"e utan a1lhar li g·a 

ofäg,enheter tm·de kun.n•a b e.stri·da<s av för a ndra ändamal ur

sp11·un.g'ligcn berä,knade anslag. En höjning av d-essa l>O rde 

yara en logisk föl'jd av d et nya systemet Vidar~e är a tt he

ntä't'ka, att ;anbal<et :intendenter Ii VF ö·kats 1111ed en. Fram ti(le 11 

flår utvisa, orrn d e förd e}ar, S'Om den ö1"ade ·kontrollen m . m. 

m1ecLfö.r, iblhva ,en fullvärdi1g l"ompensatli·on för 1111erkostnad erna. 

I >samband ·med 'ka,sslaPÖr·ells·e 'l<'a'n det vara lämp:lig L om

nä:mn:a, •att KMF i ·en på för e<lwmunen a,n1l-edning till 1\IO av

giv,en skrivelse anfört, atl det såväl av sakens natur som RM 

föreskr iHer får anses framgå, att utbetalandet av ståen cl l' rHcr 

tillf,älli-gt förskoll i CJl<·C får s·k e utan att 1JJeslut faUa's i d en ord

ning, s·om ·stadgas för annat för valtningsärende. Utbetalning 

av föl's'kott ä'r sålunda, enl~~gt KMF åsi·ld ~d"e att hänföra t-iH 

lms.saä'l·end en. 
F·a,ststä1landet av ka,ssad,agar synes 'också ~lmnn.a upplagas 

under denna rubrik. Enl.igt pro:tll:Ylwll d en lO november 1933 

hemställide ·amiral i tet'srådet 
·att så,som <0rdi111ari·e 'ka~ssada.gar s,JmUe fasts bällas fr edagar 

för samtlliga kas:saförv.albande :myndi.ghe~be:r och därutöv·c r er

fordenligt .ant::tl dagar i ·s:amhand med månads:skifte för uthe

flalnnde av a'rylönli·ng:a,r; föT Öl'l .ogsstat~on och vmv därut iiver 

mlånd.a.g:ar och onsdagar, 
alt, diär·est :J1.dgda.g sku l1le inbräfl':a å o rdiilm<rie k assadag, 

nästför,egåend·c söekenda.g då >skulle vara ordinarie ka ssada,g, 

~~amt 

att några särskild'a kassadagar ej skuUe fa1stställns för 

K.SS kass,aförTaltning. 
HemstäHan ,l:J'l,ev Kl\fF hesllut ,utom heträll'ancle örlogss la-

'tio:ner och vm·v, d'är någ:on ändring 'ej skuUe ske i gällande 

ihes tän1anelis,er. 
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B. Avlöning och aulöningsj'örn1åner m. m. 

l .. Å t n j u t a n d e o c h u t b e t a l n i n g. 

Föneskrifter bett,äif,a,nde å:bnjutand·e ooh ubbetalning av 

]ön m. fl. 'a'\'lön.i,ngsförmåner utfärdades av KMF den 8 novem

ber 1932 sås<om Imm<p!l·e11uent b~N RM och vissa författn~ngs

samllling.a:r. R~edg,oörelsen för d eras innehåll kan g'ivehri,s göras 

m~dket kortf:attad, då detta om icke ge nom studium så genom 

pral)diska erfa,r·enhet·er torde vara allmänt bekant. Jag in skrän

km· mi,g diäTför till att omn,ämna följ:and'e. 

Sd,ötiUäg.g åtnjutes vid fLottan i regel från den d1ag, besätt

nlings uts1p~sning Q!mbord börjat, och vliicl kustarti1'1eri,et från 

och :rned dagen för tjärustgörring:ens ibörjan. Vid tj:änstlledighet, 

va.r.u:nder hl'll a rvlöning icke å tnjutes, utgår icke sjötill:ägg men 

väl under sjuikdom, s:å läng,c heställnimgsha''a'l';en '~å!l·d>as om

bolid. M·äss:penningar ooh r-epresentalionspenningm· utgå i 

stort sett efter ,s,am1ma grunder 1som ~sjötillägg. Den smn om

h'ord är arr,esteJ·ad gå r icke förlustig mäss,penningar. Vidare 

må påpelms, lat t personal tj ä nstgörrl'llde i sj ör·es·erv ä ve n äger 

rätt tril'1 sijötiHiägg och mä,sis,penning:ar. 

Det •kan i detta sa.muwanhang vara l:äm~Jligt .att omn1ämna, 

att 1g,enom sän1kil>da l<!br dels sun11mnerä.ra tändkar tillerkänts 

rätt tiU mässpenning:ar, res-e- odh tmllda:mentsers'ättning m. m., 

dels att belsättnin,gm· emba:d:.·era:de å örlogs·stationer t<illihörande 

ta.nlkfm·tyg åt111ju1Ja de fönnåaer, ·S·Oiffi tiHkonnna sjökon11lnen

derad pel"s,onal ' ryid kke stat1onär födäggning. 

Av ett visst intr,esse i samband med dess·a för•eskrifter kan 

'Vidar.e :var·a, att KMF underdåniga hemställan oon fö<rskotts

ntibetalLnin.g av lön ti'll rma:nsl<~ap en ligt .kbr den 24 felbruar·i 1933 

kke ii:Ma!J!li t,s. 

2. A v l ö n i n g s r ·ä k -e n s k a p ·e n v i d k o m p a n i e r. 

An.vrisningnr till m 'l'önings·I1ä:ken&lva,pen vid flottans och 

knst.arti'lleriets kompa nier utf,ärdades d en 22 deocnl>ber 1932, 

Och k :an däi·av fö,[jande ha något allrmännare intresse. 
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De räkens1lmprs·handl•ingm·, •s.om slkoia fö.ras vid {lottans 

kompanier, äro hetr.äffande stammanskrupet arvlöningsrulla ooh_ 

avlöningsa·isba med lintress•ekonto. Detta upptag1er sårväl ohh

gatoriSJka som fri•vi•l'lig•a a:v.dNIJg, som ·sålunda få göras för JUan. 

ska1p men i ,SJtort sett äro för.bj·udna för offi<cerar•e ooh 'Under. 

ofl'iicemre. Är förfa.ringssäUet i ·eilla faHet juridiskt berät tigat 

o-ch i det a-ndra i·C:ke? Eller är ·det m1:ed :kronans intr·esscn fö1r

enligt aH helasta •en ,J"ompan:khef oc'h avlöningsunder·oliicer 

m ed d·etLa aribete, men ofö·reniligt .därmed, då det gäller en 

intendent OCh hans bibr•äden? Uet VOI"e otvivekuJ<J.ig t en be

tryglgande ·oc:h a11betsbes:parande åtgärd att g,enolm avdrag er

'lJiåUa 1hkvid för •luonans fordrh1.gar på !befälet. 

Öv·er d e v'ärnp.liMiges fö·rmåner föras mottagningskort 

med tjänstgöring.sruHa för arv:löning m. m., avlöning,slista m ed 

in:tTessekon to •ooh uträkning å f.am:ilj.eunder•stöd. Under stöd 

ut.gå•r icke för den tid, varunder den !V'än1,pliiktige varit u nd•an

hållen .eLler rymd. 

Slluträtkning för 'Ull' t-jänst avgånget eHer ur .rurUorna ar

fört stamman&lmp g.rans.l<Jas v~d ;stationskontoPet, som p åteck

'ruarr granslmings•aHest j ä m te kvitbo å mottagna ibilag·or. Even

tuell indl'ivning a v vid sluträJlm1ing föret.i•ggande skuld ti ll lz ro

nan sker g.enom stationskontorets försorg. 

Avlöning1SU.1äll"en1Sikapen vid kustartilleriets ·kom panier 

för·es eft.er sallll:ma prineirper som •vid f:I.ottan. Vissa smäne 

skil'j,aktig'he•ter för•ekom1ma dock. Bl. a. ·användes för så'Yäl 

stam som värnphktl~ga tj'änstgörringsnl'llla i stället föll' a·d ö

ning•srnNa re~p. motrl:a1gnringsJmrt. 

3. Vissa sä .rs :kilda förmån ·er. 

Bkipering•sh!jälp till utnämnda eliler konstituerade office

rare och veder:lil<,ar ha:r fö.rut vm·it förhunden med åtndnLa.nde 

av lön eHer rarV'ode. 'Detta viUikor ·har numera upplh:ävts, så 

atrt denna fö,rmån tiHkonuner även fänri•k, som erihMl.er 'konsb

torial! utan att i samhand därmed J<.omnm ii. åtnjutand e aY lön 

(a:rvode), och surnumerär m 'arinrintendent . 
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Kungl .. M:aj :t •medgiv•er g.en011n nådigt beslut den 22 juni 

193:3', att den mans,kap •enlligt RM tilllmmmande råtten tiLl fri 

beldädn ad .SJkaJ,I för den, •som :med ,bibehållande 'UV innehavan

d1e :bestäHning på stU!t .utnämnts tilll ,under.oHicer i fl.ottan, Ii!us:t

artiH·mliet eUe1r •ma11inen, av•sre lbeldädnad 'enli.gt för flaglgJWJ!p

raler fastställd stat. I samband därmed förordnas i komman

dov/äg, 1att smn:tliga Ul1Jderofficemr•e med mansl"rups lön !befrias 

från .s•kyldighet att ,a.nslkalr<a uniforms'}@~)pa ooh unif.ormsrook 

Avs'eS ihä11med äv,en l"ol,ett, vilken är o.blligatoriskt pla.g.g för 

•]{lusta:rfilLe·riets under-ofi'ioerare ? 

Genom 'kbr den 22 'juni 1933 lha,r förordnats, att för man

skajp, varåt 'bostad i kr·onan·s hus upplåtits, ersättningen där

för - g.otbgörelse för eVlentue:Ut befintlig oentratluppvärmning 

inibegripen - skall !bestämmas enhg't •Samlllla grunder, som 

g;ä1lll1a för ordinarire bestäl:lningsharvare vild försvars·väsendet an

v;isar'd tJänstebostad. Föirut hm ·emättnin•gen för ibos·ta.d på 

vis·sa 'hålll uttagits .genom innehållning av veder.börande man

slfuap·s :hyresbdd:rarg. Då dertta understunrdom varit högr•e än 

för bosbaden fastställd hyra, 1kan den nya hestämme}s.en säg,as 

inn,ebära en ekonomisk förmån. 

C. Sjä lvförsörjande inrättningl[tr m. m. 

De ruv .rili<sdag•ens re'vis·or.er år 1928 gjorda erinringarna 

beträfi.andc reps1ag.eriverksta:den i Kar;l!slkr·ona föwnledde 

nä<s:ta års r~ksda.g att påpeil"a nöclvändirg!heten av aH sä:rskiada 

gcr-.under fastställdes för •redovisning och förva.ltning vid !!111a

rin•ens sjrä•lvför.sörj·andre ~inr1ättn:ingar. I juGi 19•30 ingav KMF 

ett föl"sta försi1ag 'häi' till, vi ll<d efter att h a utremiUer.ats tWl 

vissa UJ.1yndig'het.er åter.gick till KMF för omal'!betning. Det 

l'e!Vi:iderade föi,sLa.g.et ins•ändes tiJ:l Kungl. Maj :t i december 1931. 

I sa:m1band hä111ned upptorgs räven sto.r'J.e'ken arv de mede,l, smn 

På •en .g~ång !borde Ö<V·edä<ras •till ve,deDböi,l~ga förnyels•efonder, 

äv·ensom :beräknad å•r.lig avsäaning .. 

Get]Oll1 •kbr •den 8 april] 1932 fast·stälLdes så grunder fM 

hand:haiViandet av den el"onomislm förv·altningen och r'edovis

~i,ngen vid m1arinens verkstä-d er, vilkas innehåll i sal11inmndrag 

a1' följ ande. 
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Förv:a;ILningen handhav·es under KMF av ·respekl iYe fö.r

•valtni l11gsm yndigh ete r, och a nYism· äm.belsverket särskilda u11_ 

dertit·lar under l'i'k ss la tsans,lagen. De tiUar, smn s•ålun da bliva 

berörda, äro D l , D 2 ooh D 4, G 1 och G 4. Vid pot·iskalkyle

·ring •skall hänsyn tag,as tiU såYäl löpande utgifter som er for

derlig avs·ä ltni n.g tiLl förnyelscfonder. Pri,serna fastställas av 

J~MF eller e nligt dess förordna nde av veder,börande fiin- a!Jt_ 

ningsmynd i,ghet :med hänsyn ti'll, a<tt e j ett år h'ån år växa nde 

översl"ott uppstålr utöver förnyelseflonden. Vidare skall iakt

t agr~s, att ,,,id tillf"\•,erkl1'in,g och arbeten åt andra myndighe te r 

än ·marinens eHer M 'en·sk.i~·da prisd s:lm N ökas med en om

l"o.stnadsprocent enligt av KMF iberä<lmade grunder, så all alla 

Inat·inrens därm,ed förJmndna 1ko<s tnader tädkas. 

I K'MF r ä kens·kap er ·upplägg:as förnye lsefo nderna, till vi.l

<ka avsättning s]<,er budgetå rsvis. Ämbetsverket skall i slutet 

av v-ar j.e budg•etår deis under stäHa Kungl. Maj :ts priJ,· ning 

anvtändni111gen a<v medel från nämnda fonder undel" n ii<S!b h ud

g;e tår, de'ls fö<Peslå grunderna för avs·ättningen tiH dessa un de r 

sistnämnda år. S.lut.ligen föreskt·ives, att tKMF skall fastställa 

erforderli.ga nänn ar<e föres,k rifber. 

Samtidilgt Jnedgm•s enrgån,gSRY•Sättning och å r savsättn ing 

för hudgetåret 1932'-1933 enligt K MF fö,rslag. 

De av I(,JYIF lll1·ed stöd här~v rutfä rdade fönesrkrifte rn·t ä ro 

i kodhet nedans tå ende. 

Ifr,ålgavara nd c •yerks t,äder od1 in rättningar handh avas på 

•Siätt j , RM nlärn1rare angives, i förvaltn in gls- och redoYis ni ngs

Ji ä n seen de närmast und er KMF av följande m·yndigl d er, 

nä11nligen 

a) oen:trala be:klädnads·vc'r'ksbaden, flott an s tvättinrätt

ni'rllg <Och lw·rvf13Ibriken i Karlskron a av SBK, 

b ) r ep slargarvertkstaden, oijefabril"en och kraftcen tralen 

i Karlskrona av VCK, 

c) kmft.centra le n i Stoc.l-;holm av VCS, samt 

f J \ 'ax-
. d) tvättim:ättningen å Rindön och km tcentra. en 

hO:Lm av KVF.. 
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Därest RM ej uttrycklirgen angiver vem, ,som under ovan

nä:mnd'a· myndigheter handhar de n d~rekta drifts.ledning,en, äga 

des·sa abt själva här·om lrämna närmare för1eskrifter. 

Reavisningstri Urar lärven smn <hokförringstitlar för v·ed,erbör

lig för !11yelsef,ond åt erfinnas i liggare över marinens räken

]a!!pstiblar. För dte inrättningar, som rredovisars å reservalions

anslrag, srkaM den ·efter avsättning tm förrnyels.efonden even

tu eJ:l t <bo!ld'örcl a iibelbehå:llningen vid ett räk<enslmpsårs slut 

batans,ems som en clrifl<stite,Jns tillgång hU nästa räl"ensrlmpsår. 

Pri'<issätt ni ng avpa·ssas så, att fluktuationer uneler ett och 

sa1111ma räil"ensk•aJp sår, så Mngt s'ke l<.an, undvikars. I d e fall, 

I{IM!F fasrt:·stä'ller t axa, skall vederbärande J,okalfönaltnin,g av

girva f·ör sJ.a,g m ed de ta lj era de kallkyler och tibelö·vers1J.ag. Be

träffande o;mlwstn adsproce nten s·ä@es, att den rskall avrpassas 

så, att ti ll helöpande de,! täokas de kostrmder, SIOim för vePk

samJleben i fpåga .utgå från rannat anslUig än det, varå rö-r els·en 

bokföres, exemp elvis avlönings-, under'h åll<s- och semester

ansLag. 
För driHsled ninge ns inseende över v•erks.am<hetens ekono

milslim r esul\tat 'Samt i 'änclamlå:l att 'kunna lämna K:MF månat

l~ga översilder hä<r·Över skall ·vid sidan av 1nedelsräke nska:per 

för v:arje verl"stad och inrättning u;pplä1ggras en särskild förr

valtnin.gslbo:ld'örjng. 

Förnyd,sef.onderna redovi·sas i avs.eendre å uil1gängligra [Ure

del i J{IMF. Arsarvsättnin,gen tiHrkommer det lokalförvaltning

arrna •att >å[.gärdra. överförring rt: idl fonden 'Verkstäl'les son1 sista 

utgiftspost, yarvid riakttra1ge.s, att underskott icke uppstår å 

l'äken s'k aip'srt:itreln. S en ast den 10 m aj varj<e år skall lol"al för

\~aitningsmyndighet til'l KMIF avgi'\'a förslag om a1wändnling 

av m edel från ·och grunder för al'\rsättning till förnyels efonderna 

Untdler nästa hudgetå'l'. 

En viss motsva righet till d en en·l1igt ovan vidtagna åtgärden 

att lägga de ,s:jä1lvförsöi·jand e in rättningar'l1'a under rikssbatrs

titlarna ärr, allt Kungl. Maj :t den 17 juni 1932 förordna t, att 

de t r e fondtitlarna alhnänna mat,erria:lförråden, stenlwJ. samt 

tnotor- och pannbrännolja, i Karlskrona och Stoc'l"holm, äv<en.-
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som llwl- ooh oJjdörrådet vid Gö.telborgs örlogsdepå skola re. 

dovisas ·såsom särs.Jdr1da underNrt:l•ar under 'r.eservationsans~a

g·et till flottaurs kri.gsbereds1mp och ö·vningar .. 

n. Upphandling. 

Den ;beträffande upphandling mest betydelsefulla tilldra. 

gelsen under de .år, berättel'sen •av·ser, torde vara, att 'KungL 

Maj :t i .oktober 1933 ibemyndigade statsrådet och ohef L•n för 

finnsdepartementet aH tiHkailla ·sä>I·s,lciilida sakkunniga för ut

redning och förslag a ngående vissa den statliga u pphanc]. 

ling,en berörande frågiQl·, de s. 'k. 1933 å:rs UJprphandl<ingssak

kunni'ga. Dess·as dir-etktiv framgå av statsrådets yttrand-e till 

'Statsrådspw·to'kollet o·cih är.o i sammanfattad fosrm atrt uncl·er

sölka, huru det i vi's.s mån nya syst•em för den •statliga Ui)P

ihandlingen, som införts ·genom Kungl. Maj : t s utöv•er upp

'handlin.gsför•ordningen tid efter annan utfår-elade särski lda cir

iku:J,är, ti!Jl·ämpats, ävel11S·OIITI därmed föroenade fördelar och olä

g•enheter. Cirkulärens .syfte är att bereda myndi}]ghetcrna 

större möjligheter att träda i direkt förbindelse med p rodu

centerna och gi·va vidsträddare företr.äde, än nämnda föJ·orcl

ning fö•Nits.ätter, åt svens,Jz vara. f•ramför utländsk. D et vi'll 

förefalla, säger •statsrådet, som om den praxis, viU<cn på gru nd

val av ih1å,gavarande hestämmel.ser utv·e•dklat sig, ieke i aHa 

avseenden v·a·rlit tilrlf,reds·st.äHande. V1id 'bedömande av denna 

fråga rmåsbe man självfallet utgå från att upphandNngshe

s·tä:mrm e:I<senna ,])ör•a så avf•attas och tiUärmp:as, att ·st•a.tsrver.kets 

e·lwnomi~ka intressen vederbörli.g·en beaktas. Men å ~mdra 

sidan hör ej fö11bises, att de t ur m.era allmänna ekon o~ P i ska 

synpunkt·er äir öns:kvärt, att strävandena i sådan ["iktning ic'ke 

drivas så långt, aH producente•rna nödga·s avyttra sina varor 

tiJ.l oskäliga pi,iser. Vid den re"t,is·ion av bestämmetserna onl 

upphandling för st·atens ["åkning, s.om sMunda bör ä.ga r um, 

to:rde även tilllbö·rlig hänsyn ta.gas ti'll önsk'Värdheten av att 

lltnderlätta :bildandet av leverantörsföreningar och andra koope

rativa sammanslutningar m ellan producenter, särski lt 111 ° 111 

jordbruket.s område.. Det anförda torde vara nog fö r att en 

up;pfattni•ng om utredningens äncla·mål S'kall kunna b~ldas. 
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Genom s.k.nive,lse den 27 sistLidne november ha 1933 års 

.uprplhand'ling.ssakkunniga anh ål·lit om vis.sa uppgifter och upp

lysningar i form av s·var på uppstäHela frågor. De·ssa gälla i 

h·uvudsak tillämpningen a.v cii'kulärens särbestämm·eJs.er och 

cte~·.as å t·ervenka•n på upphandling.en tbl. a . ur elw nomisk syn

pun'ld, ävensom •01111. de•ras bibe'håJ:lande, ändrande eLler upp

hävande är önskligt. Des·sutom begäres ·U!ppiysning, om pro

ducentsarmmanslutnringarna Yisat s.i.g ver,kligen företräda pro

dlu,0entePna.s intDessen, eHer om de i v is.s utsh'äckning kunna 

an'se.s :s·Oill1 [11'a·sk~eTade köpm,annaf.ö.reningar. 

Bebr:äffande upphandlingar må vidar'e nämnas, att [{Mf' 

på föreilwmmen anl'edning hl. 'a. föres.krivet 

att 'begränsning till viss fabriks tiUvet'kning vid genom 

.offentLig 'kungör<Cilse infordrade anbud ej må förd{c01l11\lna an

nat än '~id up:ph.a:ndling av Yara, s•om aYS·es i upphandlings

för.ordnin.g·ens § 18: l d och § 3:5: l e, 

a t•t upiP•handlingsprot•oko:Jl •med till upphandiinga.rna (en

t<r.eprena·derna) 'hör.and·e 1såv:äl kungörelser ooh anbud so1m öv-

riga inlwmmande oCih av,gående handlingaT, såvitt beträffar in

g!åend'e, ·ändring ·och •upphävande av .r espektive avtal, sko:Ia 

fö<rvar as oC'h s•edermera inrbindas fö-r ·sig samt på lämpJ,igt sätt 

r egistTera,s, samt 
att armens eenbmla intenclenturansta<Her sk·ola anlitas Vlid 

U{P'phanJ!.lling av däri ingående persed:Iar och materiali·er, om 

så ur ;prissynp unkt .lämpligen •lå ter ·Sig .g•öra, dock rmed ialkt

tagandie a-v att pers·edJ.a.r och !lnat·erialier, viilka såsom stan ... 

dardadiJdar .an>sil<affas för och tillrhandahålles av marinens 

egna förråd, i ;regel r ·e'kvU.rer as från dessa. 

Bhuru icke dire'kt hänförligt •ti<H upphandlin,g •Synes dock 

i dett.a sa11111manhang böra upptagas, att KMF utfärdat före

skrifter ti'll :komp•lett·eri ng ay RtM I § 179 och RM III § 2'08 

an.gående utgifter fö,r komplettering av förråd och inrättningar 

Undei· d e !lokala fö-rvaltningsmryndigiheterna . Enligt dessa får, 

där·etst Ji,kVIida anedel saknas för tko:mplett.ering av f&n,åd, som 

tedovisas å särskild u nd>erti t el und eT för·slagsanslag, detta ta

g.a's i ans·pråk för 'ofrånkomliga utgifter å förråds·titeln. Vid 
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motsvarande för,bålland en beträffande förråd, vilka s rcdoYis. 

n:ingstitel är uppför-d under r eservationsanslag, må överbeta]_ 

ning å tit eln tillfälhgtvä.s förelwmma under löpande hullgeth 

doC:k endas·t i den m ån erford erlig behållning finn es.. Vid hu d~ 

getår-ets 1utg1ång s1luuH överbetalningen va•ra utjämn ad . Sker 

upphandling på grund av beställning från m ar in m yndighet 

kan kost.naden, om förrådstiteln saknar 'likvida m edel, .j ·viss; 

fall direkt eHer .g•en-om leverering påföras den titel, so111 s-lut 

ligen skaH debitera·s värdet av ~ ·eve•ransen . 

IV. Krigslagar och krigsdomstolar. 

Fråg·an om •krigslagarnas uprphävand e eNer genomgripan

dc ·oma•ribetning samt krigsdamst·olarnas avs kaffande i rr eds

tid har •länge intresserat vissa kat-cgorieT av va lda om bud för 

SveriLg•cs fo.ll<. Orsakerna 1härtlill äro bl. a., d els a<tt krigsla

,ga rn a enli gt nutida åsi 'kte r s•kuHc vara i vis-s utstr iick ning 

inhumana, d els att s:p ec1aldomst·olar i brottmål anse s s tr ida 

~no t prin·cip en om m edborgarnas hkhet inför lagen, dels a lt en 

aUmän •mi-sstro mot •krigsd'orrns to:larnas lämpligh et fö r h a·ncl

läg,gniin g av sådan a mål påstås förefjnnas hos vå•rt foli]c ::\Iiss

tr-on s'kuUe grunda sig på .den n:p>pf•attningen, att de mi l i tära 

bisi•ttarna ·kunna tänkas alltförr ensidigt se m ålen ur mi li lär 

synpunikt ooh därigenorm under.stundom för anledas t ill :\'ä lcl 

och partiskrh•et. 
Nu gä:Ilande strafflag fö-r •kri•g1smakten oah lag om .luigs

domst·olar och rättegången därstäd es äro daterade den 23 ok

tober 19•14. Det .dröjde doc.l<. idke l·änge, förrän attac'krr öpp

nades mot d eras 'bestånd. Redan vid 1919 å rs ~·iksdag mo t~o

nerade herr Lindhagen m. fl. och ntn>arande chefen för för

s•va.r.sdepartem entet m , fiL i r·e~pektive ·ka:rnrar om k ngslag

stiftningens upphävande. Motionerna, vari denna fr åga sam

nmn'l<oopplats med spörsrrnåiet om fö,rsvm·sväsendets omdaning, 

avs•logos under 'hänvisning till den då i utsikt ställda försvaDS

revisi.onen. Sam1m a pers:oner 'åt·erkommo nä·sta år m ed nya 

motioner Ii ärendet. Med anlcdni11g av Lindhagen s m otion an

GJÖ'll ri•k sdag•en , att l(.ung:l. Maj :·t v ille ubreda frågan och för 
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ril<sdage n framlägga därav föranlett för~l ag. Riksd agen ut

talar här åsikten om, att särs•ki lda krigsdomstol·ar ej äro fö r

enliga med principen om Ji·khct inför Jagen. Beträfiand e den 

andra 1moti•on en s·tannade k amrarn a i olika b eslut. 

Kungl. Maj :t uppdrog samma år åt en konunitte att ver,k

stä•lila ovannämnd utredning, oCJh d enna avlä•mnade 1922 ett 

<betänkande m ed fö-rslag t'ill lag ·Om handläggning av militäm 

brottmål ooh ·und ersökningsärenden under frestid m . m. En

ligt detta skulle brottmålen haneNärggas v i-d allmän underrätt 

e1Uer hovrätt och uncl er-sökningsärenden upptagas av en nämnd 

bestående av ·auditören och två m ilitära ledamöter. Betän

kandet remitterades till oli'ka m yndi gh et er samt hovrätterna 

och krigsihovrätrten , vilka sa:mUiga astyrkte förslaget. Detta 

hlev därför ej föremå.J för vidar-c b ehan dl'in g. 

I an'leclning •av en s·kr·i·velse från 1922 års riksdag tiUkaUa

des detta år sakkunn~ga att ino·m, j•ustitiedep art ementet bi

träda v id utredning och uppräUand e •av fö rslag b etr:äffancle 

en fuUs tändig oma•r.betning av SL, varvid möoj-l'ig'h eten av dess 

hmmani sering s:kulle särskilt rb eruktas. Av vissa skäl begrän

sades sederm era uppdraget, och 1923 fr-a11111lacl es ett betän-kan

de •Olm vissa ändringar 1 lagen. Den viktigaste av dessa, vilken 

rörd e r ymningsbrortt.en, fö.ranledode en 'lagäncl11·ing vid 192-! års 

riksdag, för vi.J1ken d e sa1ldmnnig.as förslag i övrigt icke b'lev 

förelagt. 

1931 :berörde-s l{'ri.gslagstiftningen i en in terpellation och 

19·32 väoktcs tre motioner i ärendet. TVlå av dessa gällcle så

väl avs']{laffande av de milit·ära domsto:J.arna i fredstid s·om 

antingen avskafTande av SL eller dess fuN·ständiga -omarbet-an

de och 'hm:nanisering. I elen tr•c-d'je mot1i•onen fäores'log·s, att 

henuställan skulle göras tm rregeri·ngen om utredning oc·h för 

slag tilil 1-933 ·års riksdag om krigsrätternas avskaffande. Med 

anledning av härom väc'kt ::motion beslöt 1932 års riksdag att 

ho.s Kun g.J. Maj :t anihå'l.Ja om undersökning dels huruvida och. 

i Vad ,mån en överfl.yttning till allmänna d01l1lstol•arna av mål, 
80Q1l 'h örde hll ·Juigsdom·stolarna·s upptagande, •kund e redan 
11 11der nuvarande rrättegångssys•tem ske, dels ock rörande så-
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dan r·e\~isi•on av SL, sQlln kunde genomföPas utan avva kt an på 

en allmän revi·sion ay den aNilnänna strafflagen, sam t att 

Kungl. Maj: t måtte för riksdagen framlägga de för slag, som 

dä•rav kunde föranl1eda.s. 

Som sakkunni,ga vid denna unders·6kning till'kallades fö rst 

nuva,rand e jus·titieministern s·mnt s·eder:mera krigsd omaren 

Bång •oc:h översten Ho.J1mqui·st, varjämte hovrättsa·s·sessor Hc.tl

quist hiträtt vid ubredning•en. En p.romemoria jämte ett ut

kast tit~l .tag •Om up.p~1örande av 'krigs·domstol.ar utarhetadPs och 

vandrade s·edan ~·emissens 'törnbeströdda stig.. 

De my;ndigheter 1m. fl., som 1helt e ller m1ed endast oYiisent

lig'a erinringa•r hava tillstyrkt utkastd, är·o tämligen fåtaliga. 

Bland dem må nämnas Skånska hovrätten och krigsdoma~·en 

vid Bo:hustäns regemente. Såsom i huvuds·ak tillstyrkande 

ans•eT sig justitieministern l<'unna betrakta yttranden fr~n cll<e

ferna fö,r gene.m.J•stmben, östra armef·örde'lningen och flygvap

net. .Moti•v:et till deras stäHningstagande synes vara, a tt den 

av ·dem SJOm förefintlig förutsatta dj.upt r·otade mi·sstr.on awot 

d et :mii<lltära 'räHsvä·sende•t måste br•ingas ur världen, även om 

de millitära 1nål<en däTi·g·enom skulle kom!lna att 'handba ,·a·s av 

te,Imi s'kt sett sämr1e domstolar ·än de nuvarande. 

K1MF, s·om e:j ·utta:l:at sig beträtTande de mi:litära br ottmå

[en, har intet att erinra mot undePsö,Jmings·äT·endens överflytt

ning till de allmänna d10!mstola•rna äv·ensom auditö.rgöromålen•s 

ö•v:erförande tiH .befattningslhavar·e vid dessa. 

Vissa myndi1g'h·eter, bland dem MO oc:h Göta hovrätt, an

s·es i rpr~inc'ip ansluta sig till k 'ri.grsdO'lnstolar:na·s av·S•kafl"ande 

i fr·edstid men 1hiysa avgörande hetänl<.:l'i.giheter mot en J.ags ti. ft

ning i den form och i ·sä.rs:]<.i•lda ayseenden, det innehå'll, som 

äterfinnes i lagutl{la•stet. 

Majo.ritden av dem , s•om yttrat sig, !ha mer eller mi ndre 

tydligt uttal·at sig avstyrkande. Bland dessa återflinnas bl. a. 

OMiS ·och CKA, Sv•ea Il'ovräbt, kri.gshovrätten samt så golt soiU 

aHa landets krigsdO!ma.re. 

I fl.era av de avgivna ytbrandena har uttalats, att reformen 

ej vore genomförba·r utan vissa grundlagsändringar. 

- 459-

Det må ock ·omnämnas, att ·efter det Iagut'kastet med P. M. 

utremmitkrats, kr:igsdomare Bång och öv•erste Holmquist dä•r

.emot an:rnä!lt avvirkande Il11Eming. Den förre anför betänkiiig

heter m'o<l tidipunkt·en för lage ns ~kraftträda.nde sa:mt ans·er, 

att d e fö11·res lagna dom>stolarna 'Silwla vara plildiga att sacmman

träda å d e nTilit·ära etarblis·s<ementen. Den s·enare framhålller 

bl. a., ·att SL .borde oma·rbetas, så att d<e'ls befälhavarens. 

di,scip!linära bestrafl'ni:ngs<rätt ökas, deJ.s ur lagen avföras mM 

av ilc'ke speci1eU miht·är natur, e:xcernpelvis stöld. 

Det kan vm·a läm:plilgt att ·något nämna om, vad vissa pe<r

soner, S•OLI11 k·unna lbetraldas s·om aurktorit'eteT inom de tta mn

råde, :hava att säga om krigsdomstolarna. MO framhåller, att 

kr~gsrä>tierna !i •sbort s·ett f<ung•era myck,et tillfndsställande. 

De ha förmåga tiH smidig anpassning efter tjänstgöringens 

krav, b~·ing·a 11'1ålen tilll snab~bt avgörande ooh, vad viktig,ast är, 

ha i r·e,geV »lämnat ;mycrket ti:llf>reds.ställande domsa:vg.ö·r a:nden ». 

EmeHel'tid 'har MO, vilken dock anser, att den militära sark

Jums'kapen och erfarenheten i militära mål oftast är :högeligen 

av nöden, gj:ort det Tönet, att i ett .o~h annat faal kunna•t spå

ra:s ·en 'helt visst 'ormedv·eten ooh oavsiktlig henägenhe<t hos de· 

mi:1'itära domarna att <allrtför milt bedöma handli·ngar begångna 

av :penoner, ·S·orm varit med dem i militärt hänse·ende IikstäHda. 

Han a n ser sig ~eke ,h el•Ier kunna borts·e fr.ån .att den mi1litä•l'e 

~eda.mot,en sås'om. den tilltalades förm•an eller överordnade 

~ntager en sådan ställning, ·aH stora svårighet·er uppstode fö·r 

denne att hebralda den ili:Ntalades förman eller övewrdnade 

inilager e.n sådan st·ä>Bning, att s•tom ·svårigheter uppst.ode för 

·dlenne at<t betrakta den tilltalades sak med fuHlw.mlig ov·äld. 

Den f·örutsatta misstron tillmätes så stor !betydelse, att MO 

p~·incipiellt anseT, aU kri,g,srätterna ·böra bort. Kr,igsd•onHtre 

Lmd:berg yttrar, att han aldr>ig hm nit, att från de mil·itära 

ledamöt·erna<; sic!f! förelwm.mit något, smn kunnat rubriceras 

S•o:m »mi.Jitär fördom » och vidare att någon aUmän misstro 

111<ot 1krigsdomst·olarna i varj e fa ll ic'k'e förefinnes bland dem, 

som l<yda under SL, ·och vilka saken närmast rör. Ett fl ertal 

~nd.ra krigsdomare göra li'kn a nd e uttalanden. Det nu sagda 

TidslcJ·ift i Sjiiväscndet. 32 
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må vara .nog för •alt •påvisa, att de icke mi:Jitära p ersoner, son1 
b6ra vara mest sakkunniga cbe<träfi·ande verksamheten Yid 
krigs•rätterna, hysa den åsikten, att dess•a äro fuHg.oda instru. 
ment för själva den militära rätts·skipning·en. 

Ytrtr·andena öv•er .lagutkastet föranl·edd•e •emelle•rt:Jid en ii\' er. 
arbetning av detsamma. Vissa ·ändr·ingar av huvudsak ligen 
formell natur g,j lordes härvid i lagutkastet. D et såund a Ol11-

a1'betade lagförsl,ag<et föi'edwgs däPeft.er i stat<s·rådet. Ch<.'fen 
för j•nstiti·ecJ.c.partementet .bemöt·er i sitt 'andragande hu Yucl
de•len av de gj-orda ·erilnr:Lngarna ooh framhåller bl. a .. , att drt 
för :bedömande av den föreliggande frågan ic'ke är av flYgö
rande :betydels,e, huruvida Ji'nigsdomstolarna hiUillls fu ngl'rat 
tiHfl'ledsställande ei:1er ·ej. Han an ser, att specialdom stolar, 
säPskil t de ·som :hand'l•ägga br·ot1nnå'l, .principiellt ioke hö·ra fin
nas, och att de ·&käil, som uppbära 'krav på krigsdomstolar nas 
avskatTande, tor.de srtä.Ua önskvärdhden av •en sådan åt giird 
ut·oln'1 diskussion. Han m·eddelar, att Tysl-:loand, österri1ke, 
Danma•I'k .oc;h Nor.ge r•eda:n inslagit på den väg, .som. nu i vårt 
land för,urtsättes. 

S•cdan lagför·slaget föredmgits 1i statsrådet ·och beslut där 
fattats om :p:noposition i .äT•endet, .undm,ställdes det lagradet. 
Detta ·avstyrkte av konslitutionelta •skäl, att f.öTs~aget fördad es 
:ri'ksdagen ·OCh gj-orde dessutom en de:l •erinringar. Vi ssa av 
d ·essa inarhetades i lagförslaget, som därefter i s'in sint giltiga 
·form fÖI'elades 19·33 .års riksdag. I sam1ma v•eva avläts en ;pro
po.sition .olm strykning av hestäJ111m:els-en i ~ 20 regeringsfor
'men, att 'två l!nHi·lätr1personer slwla ingå i högs•t•a domstolen 
vi'Cl mål, •S·OOU från 'k.ri.gsdomstolarn:a dragas und-er Konungrus 
prövning. PJ·opos·itione'l·na jämte i ärendet väckta .ocih 'huyud
satkligcn avstyrkande motioner gingo tiN 'lagutskottet re sp. 
lkonstituti•onsut•sl<oottet. Utskot·ten för·eslogo •:ri'ksdagen att av
slå :pr·apositioner.na .men en förhållandevis .stark minoritet r e
serverade si.g för ·bifal'l. Efiber livliga debaUer, som ingalunda 
saknade sina poänger, .avsl·og fötrsta men bifÖill andra ka1111~~1 a 
rcn pr·o[>·osiholl1•erna.. Då 'kamrarna •såhm'Cla stannade vid ol ._IW 
\bes.] u t, ilmde ärendet för denna g1ång fallit. Men därmed torde 
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d•enna ·segs] i tna fr åga ioke va'.m bragt m· världen. Det är näm
J.tg-en att bemärka, att lagrutskottet ·näppclig·cn kan anses hava 
jontagit ståndpunkt mot principen alt avskatl'a krigsdomsto
larna utan snarare grundat sitt avslag•syrkande på att frågan 
ej va,rit ti!Iräokli·g·t utredd. Då det sålunda ·kan hållas för 
troligt, att avskal1'andet av ·krigsdomst·olarna inom. en ej allt
för av'tägsen framtid åter kommer före i •riksdagen, ~s .ynes skäl 
föpeligga för att något rc'Clogö,ra fö,r 'innehållet i lagförslag.et. 
Det är ju tämligen sannolitkt, alt detta lägges ti.Jl grund för 
·efterföljande fö:rs.Ja.g. 

Enligt lagförslagds l ~ sli'ola regements- och stations
•krigs:rätterna upph ör·a och a•llmän und errätt i deras srtälle vara 
förs ta krigsdoms to!. Sär sk i Id •krigsrä l t må ·vara i nrät la<d alle
nast vid ilwsttlotta . Krigshovrätten upphör och ersättes, där 
~l'äradsrätt ellell' r~ådhusrätt ·är ·undeTdoonstol, av vederböran•de 
thovräH ·saunt i ·annat fall , såvida ej öv-cduigsrät:t är krigsöver
domst·ol, Svea hovrätt. 

Pamgraf 2 föres·li'ri<ver, att för mål och ärenden, son1 en
Hgt ovan tinl<'omma allmän domstol eller ·ock särs:kild l"rigs
r:ätt (mililä•r.a 1111å.J), fortfarande gäller, vad för k:rigsdoms,to:la'r 
och :rättegången därstädes äT stadgat, såvida det ä·r tillämp'lligt 
oclh annat ·ej följer av den nya lagen eller d·e·ss följdförfatt
ningar. Någon ändring .göTes icl"e beb:äffande fältkritgsrätt, 
överli'rigsr·äU eller •ståndrä-tt. 

De tre föltj ande paragraferna handla om, vid vilken dorn
stol militärt mål skall rapptagas m. m. 

Enligt 6 ·och 7 §§ ersättes auditör 1med av Konungen fö,r
ffldnad lagfaren befa ttningshavare vid allmän domstol oclh 
'krigsfiskal - i Yissa fall äv·en över:krigsfiskal - vid särs'kild 
1Nrigsrätt av den Konungen därtill förordnat och eljest av ve
deTibörandc allmänne åldaga•re. I thavrätt är advokatfiskal•en 
aLhnän åklagare. 

Behörighet att fö-ranstalta om sammankallande av ·lui,gs
räut tillko[mmer i millitärt mål !befälhavare, ·som enligt 'krig·s
J.agen äger oinskränkt bestraffningsrätt i disciplinmål över 
dem sal<en angår eller, oan sådan hefälhavare ej finn es, 'hefäl-
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havare över d·en ayde·lning av 'kögsma:kt·en, so1n saken när111ast 

rö1r (§ 8). 
Ur g § :må ,anföras, att sammanträde beträffande militärt 

mål skaH hallas, så •snar·t lä1npligen :kan ske. Föreligga Yi ssa 
hinder för målets upptagm1de vid ordina·rie srunrmanträde, h ål
les extra sådant, vad beträffar 'rådhusrätt å den ort, därr· riit ten 
i ·allmänhet sibter, och häradsrätt å den ort, där den m·del
ning av iJ<crigs:makten, S'Om .målet angår, befinne:r sig. Om tid 
för föPeta.gande av Tannsa<kning ,med .häktad el:ler i för Yarsar
rest intagen 

1
pers·on gälle, vad beträffande h:ä.ktad fin nes för 

11ådlhusrätt för.eskrivet. Målen böra ·enhgt 10 § vara så förbe
~··edlda , att deras !handläggning •Om möj'ligt :kan sh1tföras vid 
ett enda rräUegångstillfäUe, ·ocJh utslag skall, där så s,J<cc kan, 
meddelas samma da.g handläggningen s:lutförts. I 11 ~ stad
eras, att 1befattningshavare vid kri§sma!kten, so:m därtill för
~r'dnas, äger aU fö.r lämnande av upplysningar vara ti lls tädes 
vid sådana mål inför unden·,ätt ävensmn vid hovrätt, d å mu nt
li crt fö,rhör däFI" fö:r•ekommer. Där det prövas erforderligt, må 
o~k räUen eller d es·s •ordförande Fåil"aUa dylikt föror dnande. 

Paragraf 121handlar om, när vederbörHg domstol år dom
fö•r m. m. Hä1·vid är att bemä:rka, att vid i RL 59 § andra 
stycket •avsedda undersökningsmål rätten i r·e,gel behö.ver hestå 

av end·ast en •l,agfaren ·Ied31mot. 
F ·öres•kriifter beträffande dombok m. 1n. återfinnas i nä sta 

paragraf. Allmän doni.stol är icke skyldig aU avlämna rpl:oto
koll ·Över mi.litJäTa må.l till vedeTbÖ·rande befälhav•are (Jmfr 

RL 38 §). 
I 14 § stadga'S slutligen, att •vi1d .särskild luigsrätt ~kol_a 

de på 1auditör 1f:råga ·om rättens :probokoll, utslag och exped'l
tione•r hittills arrkommande skyldi•gheto· i stäHet fullgöras av 

den Ieda·m:ot, K·onungen hes:tä:Inllner. . 
Orsa1l<!en hll att särsk:ild J<crigsrätt skall vaTa inrättad vJd 

kustflottan är ·svårig;heten att lbl<and :allmänna underrätterna 

f ·d 'tt ·· 1· f"" b d Den synes finna 'l'äm~Jligt fommn ö,r . e •a ror 1g.a o·r an . · , 
även va:ra ays•edd för VF fT'edsbeä,sttning, då Vaxholm s 1·ad
hus·rätt !har ·endast en J.agfar·en ledatmot och tre dyli k:1 · ·- i 
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residensstäder två - anses erf.ordmliga för att rådhusrätt 
skall få upptaga militära mål. Den säTSkilda krigsrätten s1kaH 
giv·e'tvis ic:ke ha någ.ra mil1itära bisittare. 

Bestämmelsen att mål, som lämpligen ej kan utsättas att 
f.öpekomma vid underrätts ·ordinarie sammantrräde, skatl'l [hand
läggas 'Vid extra sammanträde, 1har rtillkommit hi. a. för att 
må'l,ens belhandling vid l1eil:wv s'kall kunna påskyndas. Något 
hinder för att sådana sammanhäden fö•däggas till veclerbör
l1gt militä:ra, etabLissmncnt, Järr icke finnas. 

An•}edningen till at:t m1derräUens ordfö'l·ande äger bestäm
ana, att rätten i undersökningsanal 'kan bestå av endast en 
],agfaren l·edamot, är att för de ·allmänna d:omstolarna finna 
en sådan ordning fö,T dessa måls behandling, som möjliggör 
deras snabba upptagande utan att dmustolens arbete i öv1rigt 
förryckes. Sås·om en oviHkor!i.g regel skall dock gäHa., att 
dmnstol·en s:kall vara fulltahg, då ansvar yr·kas i här avsedda 
mål:. 

Som av det ovan anförda framgår, har ingen ändrning. 
fö1reslagits i hefälihruva,rens disciplinära bestraft"ni.ngsrätt. CGS 

~1ar fnmhålht, att någon ökning knappast är erf.ordertlig, där
·est det i lagen påpek•as, att befälhavaTen icke alle1mst ä,gde 
J"'ätt utan •v,me skyldi,g att avdöma disciplinmåL Detta ihar för
anlett j•ustitie1minisl·ern att yttra, att någon sådan lag'bestäm,. 
mels·e ej t·mde behövas, då -Teformen säkerligen kommer aU 
verka i åsyftad riktning. Det kan i detta sammanhang näm
·nas, att ih·an •om tjänsteförseel1sm· av denna a.rt till sitt eget 
~jort det i ett yttrande använda uttrycket »slwlförs·eelser». 

Justitieministern J1ar såsOIJ.n. ett av de många skä1J.en för 
avskaffande av :Iui,gsl'aga.rna anfö:rt, att detta .redan gjorts i 
fyra andra länder däriibland Tyskland. Om jag ej äT· felaktigt 
underrätta·d, har ret:ormen där ·ej sl1aglit väl ut, och ett åter
införrande a'v krigsdomst.olarna if:rågasatts, ja möjligen redan 
ägt rum. <Det kan ookså vara at:t n·otera, att i F.rankri'l"e en 
omarbetning av marinens kri•gslagar, med vad därtill hörer, 
ägt rum. Försiaget till den ny•a 1agen, s•om ~;:_,ansl<ce redan an
tagits, inne:bär ib1. a., att i fredstid skola finna·s permanenta 
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marina clomstola·r, i vHka endast ordföranden och vice ordfö-
11anden äro civila. Denna form av militär jurisdiktion , ~on1 
i princip Ö\'erensstäm,m er med vår nuvarande, anses lämplig 
alt infÖ'ra i Frankri'ke , som i nuånga avseenden ju helraktas 
såso:m ett föregångsland, samtirligt m ed att hos oss kri gsdom
stol'arnas upphöranrl e är •högaktuellt. 

Innan jag lämnar frågan om krigslagm· m. an. m å nii.m
n a·s, att tillrätlavisningsr~itt tillde·lats ohef fö·r sjömans kilrens 
s'lwlor och chef för min eringsskola vid kusta-rtilleri et i fraga 
om under deras hcfäl slående manskap . 

Förkortning l 
Al 
AR 
ASI 

BAK 
CFD 
CGS 
CKA 
CKF 

CM 
CMF 
CMS 
CSHS 
ess 
FD 
GS 

HER 
IlVIV 

KA l (2) 
KF 

KHF 
KKF 
KVF 

Uppgift å använda förkortningar. 

Betydelse 

Artill eriinstruktion för kusta•rti1leriet 
Artillerireglemente » » 

Sk}uti n slruJ;:tiotn för f.lottan, artiHeri 
Befäl'havan·cle amiralen i Karlskrona 
Ohefen för försY·arsdepart·ementet 
Chefen för generalstaben 
Chefen för kustartill eri et 
Ch·efen t:ör kustflottan 
Chefe n för marinen 
Chden för marinförvaltningen 
Chefen för marinst•ahen 
Ohefen för sjö•krigshögslwlan 
Chefen för sjökrigsskolan 
FörsYarsd eparlemen te t 
Gener·alstab cn 
Handvapenexercis·reglemente för flottan 
Ins·pe·ktör e.n för minsvepningsväsend et 
Vaxholms (Karlskrona ) kustartilleriregemente 

Kar.lskr·ona fästning 
K•ommenclanten Hemsö fästning 
Kommendan ten Kar l skr·ona fästning 
KommeneTa nt en Vaxholms fästning 
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~==T===============================~ 
Förkortning l 

KMF 
KSHS 
KSS 
KSV 
MO 
MS 

Mö D 
Mö I 
Mö L 
NF 

RIM 
RL 
RM 

S!BK 
SIBS 
SIM 

SIMK 
SKM 
SL 

TFK 
VCK 
ves 
V: F 
ö G 

öSK 
öSS 
öVK 
öVtS 

Betydels e 

Kungl. Marinförvaltningen 
sjökrigshögskolan 
Sj ökrigsskolan 
Sj iYkart.ever•ket 
Militieombudsmannen 
Marinstaben 
Marinöv·erdirektörcn 
Martinö,verin t end c n ten 
Marinöverläkaren 
Nationernas föl"hund 
Radi·oinstrukhon för marin•en 
Lag om krigsdomsbolar oc'h rättegången därstädes 
Reglemente fö'r ;marinen 
Stati onsibcfälhavm·•cn i Karls'krona 
Stations1befälihavaren i Stoctkholm 
Signalinstruktion för rrnarinen 
Signalinstnrkhon för marinen, kustartilleriet 
Sk:cpp·sg·oss·ekåt'en i Marsh·and 
StrafiJa.g fölr krigsmakten 
T·akliska föreslkrifter för kustartilleriet 
' r.arvschefen i Kar-Lskrona 
Varvschef·en i Stockil110lm 
Vaxho1ms fästning 
ÖI"logsdepån i Göteborg 
Kadskro111a ör.logsstation 
Stoc~<'holms o'rlogsstation 
Karlskrona ödogsvarv 
St.ockholms örlogsvarv 

R.cdnktion c/1 l meclclelunde. 

Ordföranden i 0rlogsmannusällskapet har låtit meddela, att 
han torde f å anledning att åte rkomma 1ill denna årsberättelse. 
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Reträttstridens taktik. 

I Marine H.undschau har konteramiral a. d. vVi_ilfin g \' On 

Di tlen gjo rt reträtts tridens taktik till föremål för stud ium i 

en uppsats, som erbjuder en h el del intressanta synpu nkter, 

Yarför en kortare r edogörelse för n ågra av dessa komm er a tt 

lämnas här n edan. 

Heträttstrid uppstår efter ett förlorat eller efter ett i t<i tta 

ögonblick et avbrutet slag. I båda dessa fall har fiende n ~ p~t 

verkan varit avgörande för valet av stridssätt 

En annan anledning till att r eträttstrid uppkomm er kan 

vara den, att befälhavaren redan vid utlöpandet planmiissigt 

efters trävar r eträttstrid . Så kan vara förhållandet, därest man 

vill locka fienden att följa efter till ett visst farvatten , där 

man med fördel kan taga upp striden (elen 24 jan. 1915 var det 

amiral Hippers avsikt att draga fienden in i tyska bukten)· 

Avsikten kan även vara att söka draga fienden från en h l< •' ke

rancle position för att därigenom underlätta egna fartyg u t

eller inlöpande eller också försöka draga fi enden ÖYer min

spärrar eller ubåtslinjer. 

Om reträttstrid upptages under senast nämnda omst iin dig 

heter - d. v. s. frivilligt - har man full handlingsfrih et Yid 

stridens inledande. Det är detta fall som kommer att uppta· 

gas till behandling. 

Den första frågan , som därvid måste besvaras ä r: \' id 

vilken tidpunkt skall reträtten påbörjas ? 
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-Det avgörande är härvid det önskade stridsavstandet. Nå

"on bestämd norm för lämpligaste stridsavstånd för alla 

~tridskrafter och allt slags artilleri kan icke givas, men som 

regel torde man kunna säga, aU för reträtt lämplig kurs och 

forruering bör vara intagen p å minst 200 hm från fienden . 

(Den 24 jan. 1915 h ade de tyska fartygen lagt in på reträtt

kurs på 230 hm från fienden huvudstyrka.) 

Om de båda motståndarna styra mot varandra med var

dera 20 knops fart och den , som skall verkställa reträtten girar 

till kontrakurs, uppstår under giren ett närmande av 2± hm , 

vara v följer att reträttmanövern bör påbörjas på ett avstånd 

av 224 hm, d. v. s. på siktbarhetsgriinsen, ja många g~\ngc r 

innan huvudstyrkorna siklat varandra . En effektiv spaning<; 

stor a värde kommer här klart till ~ynes. 

Om motståndarens fart ~ir lika med eller mindre än egen, 

uppstår ingen avståndsminskning. Är så icke förhallandet 

mås te den avståndsmin skning, som uppstår under förföljandet , 

tagas med i berä kningen. 

Reträttstriden pågår tills dess egen has uppnås eller egn ~l 

förstärkningar inträffa eller tills dess mörkret inträder. 

För att bestämma på vilket avstånd från fienden som 

reträtten bör inledas gäller nedanstående formel: 

B 
A=E + Ve . (Vf-Ve) . 18,52+ b. 

I denna formel betyder: 

A avståndet i hm till fienden vid reträttens inl edande. 

E det önskade minsta stridsavståndet i hm under reträtten . 

B avståndet i distansminuter till egen bas eller plats varest 

förstärkning inträffar. 

Ve och Vf egen respektive fiendens fart i knop. 

b är avståndsminskningen i hm under den manöver, som 

utföres för att intaga reträttkurs och formering . 

Exempel: E = 200 hm B = 60 ' Ve = 20 knop Vf = 22 

knop och b = 2± hm, vilket giver till resultat A = 200 + 111 

+ 24 = 335 hm. 



468-

Däres t man i stället för avståndet till egen bas vil l La o. 

hänsyn till tiden för mörkret.> inträdande insättes i sl iilk t f~~ 
B 

Ve antal timmar till mörkrets in brott. 

ur de tta exempel, vars siffror ej alls äro överdriv1ta. fra
111

_ 

går al t re trällen måste inledas redan på ett avstånd fra n l' icn. 
den av e:a 18', däres t man vill undvika stridsavslan d. 501n 

kunna vara ödesdigra. 

Därest flygspaning k::m komma till utförande är dt>l o!tast 

m öjligt alt med ledning av rapporter från d enn a verksi iiila sin 

manöver å detta avstånd. Antager m an emellertid all spaning 

en slag it fel och att motståndarna sikta varandra pa l'! l av

s tånd av 200 hm, så skulle - därest det ovan angivn a l'\.<.' lllp 

lets s iffror användas - avs tå ndet mellan styrkorna vid ha

sens uppnående enelast vara G5 hm. 
En enkel beräkning visar alltså för befälhavaren , om det 

överhuvud taget är ändamå lsen ligt att upptaga rrträll sl rid el

ler om det inte kan vara förd elaktigare att utkämpa ch•n av

görande striden under en annan stridsform. Speciell a om

s tändigheter, t . ex. väderleksförhiUlanclen kunn a utöva infly

tande på beslutet i detta a vseencle. Det är em eller ti d u ppen

bart a tt därest r eträttstrid väljes, n1.ås te den inledas på hdyd

ligl större a ,·., tånd än vad det vill synas vid ett yll igl be

traktande. 
Vid en reträttstrid till lanels är faran för perso nalem de

moralisering mycket större än till sjöss. För elen slr i d~uJde 

matrosen äro kanonernas riktning och fartygets kurs d iin·mot 

utan betydelse. En roderrörelse kommer fartyget a Il gira 

runt. Så länge icke bef~ilhavaren gripits av panik h ar n·t rät

ten intcl av elen moraliska betydelse till sjöss, som den har 

till lands. Intet fall ä r känl från Yärldskrigets sjöslag . där 

personalens svikande moral utöva t inflytande på befälhava rens 

heslut Tvärtom, i reträttstrielen vid Falkland se vi blott 

exempel på hjältemod. 
Reträttstrielen ;utkämpas i allmänhet i ställningen bog 

mo t akterstäv. För att kunna utnyttja slagkraften m ås te hå-
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da motståndarna intaga bred formering. Striden utkämpas 

[luvuclsak ligen .. m_~ d ~et .. svara art~~-ierict. ~Ila lä.~ ta strids
krafter böra darfor torlaggas utanfor skoltvidden for det svå

ra artilleriet, den förföljde plaeerar sina torpedfartyg på fl yg

larna, där dc kunna mwändas för torpedanfall. 
Den förföljand e bör lägga sina lätta kryssare på flyglarn._t 

utom skottvidden. Dc ha då värde dels för avvärjande av 

torpedanfall , de ls för att göra observationer fr[m siclan p å el en 

fientliga formeringen (Southampton elen 21 jan. 1915) . Öv

riga fartyg plaeeras bakom linjen , där deras verksamhet in

skränker sig till att hjälpa h avererade egna fartyg och i nöd

fall taga dem på bogsering. 
Hänsyn till ubatar och fl ygs tridskrafter förbjuder givet-

1·is en hopträngd formering. 
Enär en reträttstrid - och över huvud- taget en sjöstrid 

är en k applöpning om det ta ktiskt gynnsammaste läget 

kommer farten att bli högsta möjliga på båda sidor. 
Artilleristiskt sett är läget lika gyn nsamt för elen förfölj

de som för förföljaren, däremot är torped-, min- oeh ubåts

takti sk t sett fördelarna avgjort på den förfö-ljdes sida. Bä
rande flyget kan framhållas, att elen som utför reträtt i regel 

närmar sig egen bas , uneler det att förföljaren avlägsnar sig 

från sin, fördelen är alltså ä ven här på den förföljdes sida. 

Dock får man icke här a v draga den slutsatsen , att del 

förmånligaste taktiska läget i sin helhet är att finna p å elen 

förföljdes sida. Varje skepp inom den jagade styrkan, som 

får sin fart n edsatt, sackar ifrån sina kamrater, under det att 

ett fartyg i förföljarens styrka under sådana omständigheter 

omhändertages av egna lätta fartyg. Om ett fartyg i elen för

följda styrkan ick e kan h ålla farten , ställes befälhav aren in 

för ett svårt ,-al: lämnar han skeppet (Bli.i ch er 24 jan. 1 \)] 5) 

blir detta elen fientliga övermaktens byte, i annat fall m åste 

han inlå ta sig på den avgörande strid, vars undvikande föran

lett valet av reträttstrid. Detta understryker nödvändigheten 

av att r eträtten inledes p å så stort a vståncl alt str iden icke 

konuner att utkämpas på alltför riskab la s triclsa vstånd . 



- 470-

Den tyska amiralen tottsätter sin framställni ng lll"·l 
~ ,, en 

redogörelse för förloppet av en normal reträttstrid : dt: t nu 

anförda m å em ellertid vara tillräckligt. 

Tillämpas ovan b erörda synpunkter på sjökriget i Oster. 

sjön m åste man först fastställa att vår flotta s p::msar~kepp 

kunna få som motståndare avsevärt kraftigare och snabbare 

eller lika snabba fartyg. För aU elen svenska huvudsl~Tkan 

uneler dessa förhållanden skall kunna utföra framstöt ar över 

havet kräves tillgång på effektiva spaningsorgan , för al t Yid 

möte m ed fienden, då styrkeförhållandena äro mycket ogynn

samma för Sverigeskeppen, r eträtten skall kunna anlriidas i 

så god tid, att )) alltför riskabla stridsavståncl )) kunna undvikas. 

F lyget har härvidlag en m ycket stor uppgift att i\lla och 

stor a krav måste ställas på flygper son alens vana vid fö r hal 

landena till sjöss. För att spaningen skall bliva tillfiir li llig 

även vid för flygspaning ogynnsamma väderlcksförhalbnden 

kräves för sjöspaning lämpliga fartyg. Ehrensköldjagarna i:i ro 

genom sin höga fart och sin relativt kraftiga b estyckniug s ~'n 

nerligen lämpade för dylika spaningsuppdrag . \1ed tva eli

vision er Ehrcnsköldjagare stödda på kryssaren Gotland torde 

svenska flottans behov av spaningsfartyg vara tillfreclsstiillan

dc tillgodosett. Detta kräver dock att dessa fartyg kunna :w

ses huvudsakligen för spaningsuppdrag, vilket i sin tur med

för behov av en mindre jagartyp, som kan övertaga en del av 

de stora jagarna nu påvilande uppgifter . 

O. Lill.ieq ui:;i. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
.McclclelaLlt' hån Marinstabens Utrik('Sa vclelning. 

(Augus ti 1934.) 

Storbritannien. 

Flottilj ledaren F a ul knor sjösattes vid YatTow den 12 juni. Den 

tillhör 19:32 å rs p rogr~m och. är av o;o mma typ so m Exmoutlt i :19:31 

års progr am. 
(The Navy, juli HJ34.) 

Under flottlmdgetdehatten i parlamt·utet uppkom SJlÖrsmålct om 

ett gemensamt fö rsYarsmiuistl'rium och enhetlig ledning av de 3 

försvarsgrenarna. Förespråkarna härför anförde b ris tande effekti

vitet under !llFarande, treLklade organisation, missnöjL> med luft

vapnets undl' rl ägsna ställning i :förhållande ti.ll de ä ld re f örsvars

grenarna samt misstro t ill ansl'lgens tiudamålsenliga a111·ändning vid 

fördeln in g till 3 ministerier . Såsom ett typiskt uttryck för denna 

åsikt m å följande inl;igg i debatten rcfNeras: »I am not plcading 

for a g reat Sllpl'rman as the Mi nisler of r lefence. ·w hat I am asking 

is that there shoulcl be somc· im1ui r.l' into a l\finistry of Defence. 

Whe,t her tlw hcacl s lwuhl !Je an incliY iclual or a board does not matter 

to mE'. \\' hat I suggc•st is tl1at tlte present Committee of Imperia l 

Defen ce sh oulcl lw an exL·cut iw hocly ,,-i1h a general start. 

\Ve 1\'ant a guid in g 1lirecting fo rct• ll'hich will make cc rtain 

that we get a co-o rclinah·cl and united l·Jfect of a ll 1he l'lements of 

our national cll'fcnee )) . 

Såsom regl'r ingens åsikt mecldelaclPs Yiclmakthållanclet av elen 

nuvarancl t• organ isa tionen med 3 sjäh·ständiga ministe rie r och The 

Co1nmittec- or Impl'ri al Defence som samlande organ. Luftministern, 

Iord J,onclomlcn·y, uttalncl e i detta sammanhang· bl. a.: >> - - -

llfitlwr cronom y, nor C'Jf ic iency \nlllld ]cc promotC'd hy ovc rcen trali -
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sation, and the whole tenlleney o.l mode rn ad mini stration W <H ; 1 
' t l ' t ' 1'1 l f ' 't l ' ' t . c l th,. opposLe c u ec .wn. 1ere was a c e ·1m e 11111 to w1se rati ollH li,;nr 

and that limit would, in his judgment, be passPel by an;· a 11,. 111 ,t
1011 

set up a singl e Ministry of De fence >> . l to 
.Minist ern hänvisade t i ll att frågaH behancll8,ts i en 111· ] l·o 

mittebetänkanden, nämligen ' 
111

· 

1. Lord \'leir's Com. Febr. 1922, 

2. Lord Salislmry's Sub-Uom. of Uom. of Imperial Dci,~n c· ,., 1924 
3. May Com. on National Expenditu re, 1931, ' 

d;i r man i c k e tillstyrkte ett gemensam. t försvarsmi nbtt ·rium 
och han hänvisade till Committcc of I mperial Defence sä' >nt de; 
ändamålsenligaste samlande organet. Denna kommitte är <' n råd
givande församling, i praktiken bestående av utr ikes-. och Ii ll ansmi
nistrarna, ministr arn a för I nd ien , Dominions oc h koloniema. k rigs. 
sjö- och luftmin istrarna, de t r e försvarsgrenschef(~rna lll. n. l' . I. n: 
arbeta r lmvuclsakligen genom utskott och underutskott. 19:'3:-\ a\·höl
los sam m anlagt 190 sammantr ällen ocl1 40Fi personer voro s. å. knutna 
till arbetet. Avsiktf'n m.1"d u tskottssystemet är att b ringa Jii n; n r.'
grenar na och dc civil a organen i inbö reles förbi ndelse, nä r >< amar
bete är n ödvändigt men utan att sammanblanda de olika nt_v uci ig
heternas respektive ansvar . 

(Härefter föl jde en kor t redogörelse för de olika försvar B!,! E'n ar
nas överstyrelseorganisation, som av utrymmesskäl här utclii nmas). 

Lord Lonclonclerry sammanfattade sin karaktä r istik av ( '. I. D. 
på fö ljande sätt: 

>> This sysiem is well su ited to t he B ritish Const:i t ution. 11 main
tains the author ity of the Cabinet and Parliamcnt and the n ·-; ponsi
bility o:f Ministers an d their Depa rtements, while it ensu res th ai , hoth 
in policy and in d<-'·tail , their p lans and p repar ations are couccrtcLI. 

lt is a pro gressive system, ens uring that the whole situation is 
continously unde r review, and tbat all new factors are t ak(•n in 
consi cler a t io n. 

It associates Civilian Departmen ts of Govermnent an d ou tside 
experts with the work of defensive prepar at ion. - - -

Thi s system p rovides :for the education of a Staff in l1 iglwr 
func tions. Above a ll, it is at the present time achieving o1w of the 
cssenti a l bases of any Defensive System: Jh e proper coordination of 
the acti \i ties of all the Departements conserned, , 

(Dansk Tfs, juli 19:34.) 
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Vid de engelska manövrcma utanför spanska kusten fö rsatte 
det stormiga vädret icke blot,t fle r a jagare ur stridbart skick utan 
,·ven banga dartyget Glo rious, som framgick med 12 knops fa rt, tog 
~ver sig så mycket vatten att lHtverier till en kostnad av 40,000 pund 
uppstodo. Fartyget törlorade en viisentlig del av sit t striclsv>lnle och 
flygning var oHinkhar. 

(M. Rundschau, juli 1934.) 

Marinministern har i parlamentet lämnat följande uppgift om 
olika fartygs byggnadskostnader: 

Slagskeppet Rodney ... . . . . ... . ........ . . . 6,148,319 pund. 
Slagkryssaren Hood . . .. . . . . . . . .... . . . . . 5,698,946 )) 

K ryssaren Neptune . . . . ... . . . ..... . . .. .. . 1,462,997 
Kryssaren Kent ..... . .... ... . . . ... . .. . . . . 2,084,208 )) 

Jagaren Eclipse . . . . . . .. . .. ........ . ..... . 290,007 )) 

Jagaren Amazon .... . ........... . . ..... . 320,825 
Ubåten Shark .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . ... . 201,666 )) 

Ubåten Odin . .. . . . . . . . . .. .. ... . . . .... . . . 441,896 )) 

(The Navy, augusti 1934.) 
(Av ovanstående upvgift ha.mgår ej, om man Ullpgivit endast 

de egentliga byggniads kostn adema eller totalkostnaderna i fullt fär
digt skick. Andra kostnadsuppgitter äro dock ofta väsentl igt högre 
än ovan angivna. R e cl:s a n m. 

Förenta staterna. 

Mar inminister Swanson har förklarat, att r ege-ringen kommer 
att genomför a byggnadsplanen utan hänsyn t i ll fö rber edelserna för 
flottkonferensen . Man påböc·.iar omedelbart 24 fa rtyg (1 kryssar.:) 
med 20 cm. k., 3 kryssare m ed 15 cm. k., 2 jagare på 1,850 t on, 12 
jagare på 1,500 ton och 6 ubåtar). 

Den totala byggnadsplanen uppdelas på följande sät t: 
F. n. under byggnad: 54 fartyg på 226,080 t<;m, 

1934-35: 24 )) 69,500 
1935-36: )) 47,700 
1936-3'7: 37,650 
1937-38: 35,800 
1938-39: )) 34,500 )) 

Totalt 156 fartyg på 448,230 

(M. Rundschau, ju l i 1934.) 
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I 19:26 å rs byggnadsplan beräknades 1,000 flygpla n för n1arin 
l hörjan av å r 1934 hade man uppnått 919 k ri gsdugliga vlau. ay 1e~: 
ka dock 350 vo ro fö råldrade. För de uttder byggnad Yaran.J,. 0~ lnr
t,,·gen k rävas 650 plan medan för fartygen Em l.igt Yinsun-p\nnpn (se 
ovan) k rävas ytte rligare 334 plan. AnskafJ:mngen a1· d, .,,,\ 1.1 84 
plan upjJdelas på i) å r och kootar 9.) milj. clol l. Till dessa 1.1'>! Plan 
komnwr normal ersättningsbyg,;·n ad, som för år en l93..t-:~(i ·t ng-i 1.es 
till l'lt anta l av c :a 600 ]Jlan. 

J)JarinfL.vgvapnC'ts perso n a l rhknnde v id slutet av år Hl:);) 1,441 
o t-l'icera rL', 13,2:36 manskap och 2,:'126 c i vi l a, tillsammans 17,:2\t) Illa u. 

L u t't.skc ppet Los Angelc·s kc mmer ieke att nedskrota s 111 an au
,· >1ndes i:ör .dte rligar E' prov. Luftskeppet Macon deltog i manö ,·e 1·u 
i ]\: :uihi ska Jta,·et och lä r hava bevisat sin anvä ndharheL 

(11. Rundschau, juli Hl:Jl.) 

En kort reclog·ö re \se :[ör kr i gsön1ingarna sommaren j!):) l å tl'r
J i mws i. :Ma r. Hundscha u, a ug. 1934, sid. 376-380. 

Frankrike. 

En kort. redogörelse för dc f ranska ma rina krigsövn inl!:ttna 
dras åter f innes i Marine Hundscbau, juli 1934, s. 328-33:2. 

Italien. 

De båcla nya slagskeppen på 35,000 ton beräknas kom 1na att. 
kosta til. lsam mans 16.6 milj. pund (348,2 milj. kr.) . 

Moderniseringen , av slagskeppen Cavour Cesare, Dori a cw!I Dui· 
l i o 'i r på bör j ad och beräknas cle två fö rstnämnda färdiga i mc'cl io av 
nästa å r. 

Al l a överå riga och omoderna fartyg utrangE'ras. 
(The Navy, juli 1!J:)L) 

Förutont 2 större, sjögående typer av ubåtar: Oceanhpl'll (i. r:\'. 
»Pietro» 1,333-1,965 ton, 17-3,7 knop, 6 st. 53,3 cm. tub~r) cwll 1>Le· 
lll'llta 1·st~·pcn (t. ex. Ton·icelli 1->80-1,231 ton, 17,3-8.5 kno p (i ;t. 
f:3,;3 cm. t uhcr) har man nu p;~ hörjat en typ uhrtt.s jaga re. r<' I'"' "'' 11

'
0

• 
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r ad av Albatros, för vilken uppgives följande 

7o rn. , breeld 7 m., cliesel motormask. , 4,00(1 hkr. , 

l. 2 st. toq)('cltuber. 

da ta: 348 ton, l ä ng d 
23 knop, 2 st. 10 cm. 

,., 
(Dansk Tfs, juli 1934.) 

Halil'n har lagt upp et t lån t ill ett belovp av 23 milj. vund , som 
skall användas till et t femå rigt flo ttprogr am. Beloppet är dubbelt 
så stort, so m det Mussolini 11änmde i maj, då han bebådade en ita
liensk flottupprustn ing. 

Då Ital ien i sin nuvarande finansiella s ituation svårligen to rde 
hwna förr änt a ett så enormt belopp, räknar m an· i diplomatiska 
kretsar med, att Mussolini skull e va ra villig att pruta med sig på 
<len kommande f lottkonfer ensen och att de nya lånen därför till en 
viss g rad ä ro bl uff. 

(Stockholmstidni.ngen, 6 augusti 1934.) 

Tyskland. 
8 \ agskepJ~et C sjösattes i ·wilhelmshaven den 30 juni och er

höll namnet Aclmiral G ra± Spee. Dope t fönättalles a v grevinnan Spee. 

(M. Rundschau, juli 1934.) 

Danmark. 
Den högste danske sjömilitären, vice-amiral Rechnitzer, har i. 

ett radioföredrag uttalat bl. a. följande : 
F ör att kunna lösa de uppgifter, som i krig s t ällas på vår flo t ta, 

måste samverkan, äga rum mellan sjök rigets olika vapen, torped
båtar och unde rvattensbåtar, artilleribc·slyckade fa rtyg, minfa rtyg 
och minsvepare och luftsridskrafter i lämpl ig omfattning, jakt-, tor
ped- och bombflygplan. Dessa farty11·styper äro ock.så nödväneliga fö r 
att vår neutr a litet skall rcspt>ktu ras. Amira len redogjorde d;iref
ter för f.\ ottans uvpg ifte r i en dyl i k si t uat ion. 

All t måste vara klart t ill sDabiJ a.nvändnJng och dädör måste 
flottans uppbyggande :[örbcreclas gencm planmässig organisation och 
1ett energiskt och målm edvetet arlwtP i fredstid. 

(Norges Sjo fo rsvar, juli 1934.) 

Tids krift Sjöväsendet. 33 
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Norge. 

Från .1 juli tillhöra kustfästningarna sjöförsvaret. 
Enligt stortingets beslut skola Oscarsborgs, OslofjordL'ns, Ton .. 

borgs, Bergens och Agdenes fästningar bibehållas med gene1·at· 
8 

111-
spektören för kustar tilleriet som chef. Kristiansanels och Of otrns 
fästningar förläggas i reserv och Vardah us fästning avses ~~tt ÖY er. 

gå till marindepå. 
De nya bestämmelserna för sjöfästningarna förutsät ta hl. a., att 

minförsvaret i kommandoavseende underställes chefen Jör torped. 
batteriet, medan marinens minväsen handhar materialen. Minför
svaret i sin lw lhet är doch: unelerställt vederbörande kommendant. 

(Norges Sj0forsvar, juli 1!1:)4.) 

Sov jetryssland. 

Befraktningen av britt iskt tonnage har ökat väsentli gt efter 
handels a vtalct. Mars 1933 befraktades 1'> brittiska fartyg om 1Hi,OOO 
ton, sistl. febr uari var antalet 19 st. om 147,630 ton och i mar~ 42 st. 

om 358,000 ton. 
(The Navy, juli 1981.) 

Turkiet. 

Det uppgives att t urkiska f lottan skall fö rstärkas med 2 k ryssa· 
re på 10,000 ton, 2 jagare och 4 ubåtar. Fartygen skulle byggas t 

Japan. 
(The N av y, juli 19: \".) 

Diverse. 

Svenska regeringen påstås ligga i underhandlingar om inköP 
av norska valfångstfartyg för att användas för minsvepning, patrull· 

tjänst och ubåtsjakt. 
(The Navy, juli 19:3"Ll 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå~ Stockholm. 

Datum l Diarie- 1 
nummer 

3/6-31 2342/31 

20/10-32 4029/32 

22/4-31 1707/31 

11/4-32 1478/32 

2/7- 32 2593/32 

10/10- 33 4154/33 

5/2-32 481 j32 

ll j7 -33 2899/33 

28j12- 28 5619/28 

Uppfinningens art 

Vincll'ana, särskilt för f lygt,rafik. Firma Carl 
Zeiss, Jena. 

Frikopplingsanordning för flygmas kinspropell
rar. U. E. Hjertzell, Stockholm. 

Obemannad :tlytkropp med trådlös utrustning 
och en bärare för optiska eller akustiska 
signalanordningar. Julius Pintsch A. G., 
Berlin. 

Kontaktanordning för överförande av elektrisk. 
energi till projektilbrandrö~· från en till kon
taktanordningen temporärt anslutbar ladd
ningsanordning. Rheinische nietall waaren
uncl .Maschinenfabrik, Di.isseJdod. 

Självlåsande armering för kablar. Telefonah. 
L. :M. EL·icsson, Stockholm. 

Anordning vid elclstaLlsroster. S. Gruenbcr g och 
G. Rosenmann, ]~ondon. 

Anordning vid tältdukar . G. Mattson, Göteborg. 

Med fördröjningsanordning utrustat nedslags 
rör för projektiler eller bom ber. A/B. Bofors, 
Bofors. 

Rymdrikt-lpparat för automatisk bestämning av 
s kjutr·l ementeP. för bd;:ämpande av luHfor
don medelst 2- eller 8-axliga, på rörlig p l att
Jorm uppstäHela a rt,illeripjäser. W . L. Schmidt, 
Haag. 



Datum l Diarie-1 
nummer 

3/10-31 4036/31 

18/4- 32 1577j32 

30/1-33 433j33 

20/2- 33 794/33 

9/9-31 3678/31 

31/10-29 47'78/29 

16/10--33 4260j33 

8/9-28 3901/28 

4/3-31 905j31 

24/2 -31 757/31 

6/2-33 559/33 

6/2-33 560/33 

6/2-33 3658/33 

30/6-31 2739/31 
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. ----= 
Uppfinningens art 

-
För fart.\·g avsedd a ppa rat för iakttagand,, a·; 

rörlig·a luftmä L Ges. f i.ir elektrisc ltl' .\ !>Pa

r ate m. b. H., Bedin-Marienfelde. 

Anordning vid flygmaskiner. D. 1\Ji ng] ,l'rg 

J f'tte, Mosstor)J, 2\iidskog. 

Anordning fö r utskjutning av torpeder. fl l'luwi 

der & Cie, P a ris 

Automatiskt laddande gPvär. C. Pelo, H elBing

fo rs. 

Signalanorclning, vid vilken en bländan • !'ör

sättes i rö.relsr mPdel st en eller flera so l.·no i

de r. Vert>ini gte Eisenbahn-Signalwerb• n. 
m. b. H. , Berlin -S iemPnsstadt. 

Vä tskedäm pnjngsanordning vid ae ro vi an1 niit i n

st rum en t eller dylikt. J. G. l' aulin., NorkL·h_~· . 

Anordning vid f lygmaskiner. G. F. \' i• lliJ ild, 

Stockholm. 

Ut växlin g för mede lst skruvanordning onJstiill 

bara, fällba r a clfi vE'rtar. K. Dingrrtz, Ha m· 

bu r g. 

Anordning ,-id automatiska eld vapen. { tlfs 

patent fire arms manufacturing ca., ll<td

forcl, A . F. S. 

Fjärrmät ningsanordning. Allgemeine El<·ktri 

c itäts-Ges., BPrlin. 

Sätt att f r amdraga åskl edareledningar f1 t a k. 

B. J . F. And Prsson, Stock:holrn. 

Sätt att ano rdna jordledning, sä rskilt för ihl;: il'

da reanläggningar. B. J. F . Andersson, s r. ,rk· 

hol m. 

Sät t at·t J'ästa åskledareorgan å Yäggar till l ,~· gg· 

nader o. d. B. J. F. Andersson , Stock holm. 

Siktanorclning vid fast uppställda maskiug-edr 

och dy likt för beskjutning av rörlig·a lu i' J· 

mål. A/S Dansk Rek:driffel Syndika1 Kö· 

p e n h a m n . 

t Diaris-.=---1 l Da um nummer 

7/6-32 3242/32 

18/1-34 196/34 

29/3-32 13l3f32 

3/12-32 4753jH2 

16/3-33 1251/33 
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Uppfinningens art 

Anordning vid vattenrörpannor med centralt 

elclstaclsrum, omgivet av ett antal i ring an

ordnade ve rtikala rör eller rörgruppe r. J. 

Olsen Nygaa r cl, Oslo. 

Stickkontitkt med anordningar för sladdens 

tom a tiska J ö r l äugning och förkortning. 

A. Renhult, Örebr o. 

au -
V. 

Med elekt risk signalering ver kande siktövnings

apparat. R. W. Stigell, H elsingfors. 

Nedslagsbrandrör för projektiler . A/B. Bofor~ . 
Bofors. -

Anordning för f järrindikering av ett fö remåls 

läge i fö r hållande till ett koordinatsystem . 

Tc lefonsb. L. :M. Ericsson, Stockholm. 

Th. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, stockhol m. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, Jn g. Alblhn privat 74913. 

GRUNDAD 1891. 

1 .. Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
nonater och modeller i Sverige och utlandet. 

t • Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in

rang 1 patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




