
1930.
93:e årgången.

Häfte N:r 11



- G21-

Berättelse 
över Kungl . örlogsmannasällskapets arbete under 

det förf l ut n a arbetsåret. 

Sällskapet har varit samlat till sju ordinarie samman-
träden och följande sju årsberättelser hava avgivits nämligen: 

Artilleri och Handvapen av Ledamoten O. Broma11. 
Minväsende av Ledamoten Ågren. 
Förbindelseväsen av Ledamoten Anderberg. 
Navigation och Sjöfart av Ledamoten Blix. 
Reglemente och Förvaltning av Ledamoten Hallden. 
skeppsbyggeri och Maskinväsende av Ledamoten Lind-

berg. 
Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av Ledamoten Wahl

ström. 

Ledamoten Gester har jämlikt § 31 i sällskapets stadgar 
hållit inträdesanförande. Till sällslinpet bar ingivits tävlings
skriften »Flygvapnets inverkan på och uppgifter i sjökrig
förin gen främst med hänsyn till högkvarteret direkt under
ställda flygstridskrafter» av löjtnanten vid flottan Henning 
Ham margren. Skriflen har av Sällskapet belönats med »Hed
l'ande omnämnande)). 

Tidskrift i Sjöväsendet. 44 
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Inom sällskapet hava följande förändringar ägt rum : 

Med döden avgått: 

3 arbetande ledamöter. 

Tillkommit: 

Arbetande ledamöter: 
Kaptenen vid Kungl. Flottan, Greve E . A . Spens . 
Förste Läkaren, Doktor N. H:son Molander. 
Kaptenen vid Kungl. Flottan K. J. H. Muht. 

Korresponderande ledamot: 
översten i armen , Överstelöjtnanten vid Kungl. Kro

nobergs regemente S. O. Lagerberg. 
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Minnesteckningar. 

Herr Ordförande! 

Mina Herrar! 

De ledamöter, vilka under det gångna arbetsåret lämnat 
Sällskapets krets och vi lkas minne Kungl. Örlogsmannasäll
skapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar giva en 
hedersbetygelse, äro: 

Arbetande Ledamoten R. H. Rendahl, 
Arbetande Ledamoten N. J. Arnberger och 
Arbetande Ledamoten N. E. F. Selander, 
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t 

Elektroingenjören Ragnar Rendahl /' ) 

Efter en län<>Te tids sjukdom avled den 28 november 1 ~)· ' o . p elektroingenjören Yid marining<~njörkåren Ragnar Hakan ,cJ:-

dahl. q 
Född i Karlstad 1878 utexaminerades Hendahl år 1Sl). 

fr ån T ekniska högskolan . Efter att under ett par års tid ya 
rit anställd vid Kabelwerk Obcrspree i Berlin , där han sedan 
år 1900 utförde försök m ed trådlös telegraf i. övergick h .1 1 

*) :Jiimwsteckningen författad aY l.-clamoien Ceste r. 
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1903 till det chl. nybildade GeselischaH f ii r drahtlose Telegra
phie och blev dess första laboratoriechef. Till Sverige åter 
bördades Rendahl år 1909, då ban anställdes såsom elektro
ingenjör vid mariningenjörk åren . Ar 1919 blev han ledamot 
av Örlogsmannasällskapet och år 1920 av Ingenjörsvetenskaps
akademien. 

Hendahl kan utan tvekan räknas till dc stora pioniärerna 
på radions område. Man m åste ihågkomma, att den högfre
kventa svängningstekniken vid den tid - nu cirka 30 år till 
baka - då Rendahl började syssla m ed hithörande problem , 
var ett praktiskt taget okänt område. Dettas behärskande 
förutsatte förutom grundliga kunskaper i elektroteknik och 
fysik ett stort m å tt a v >> Fcingefi.i hl» , som fick ersätta bristen 
på erfarenhet inom det outforskade området, och denna för en 
uppfinnare ovärderliga egenskap ägde Hendahl i mycket hög 
grad. Typiskt för honom var, att han alltid gav sina kon· 
struktioner - förutom det teoretiskt och tekniskt korrekta 
utförandet - även för ögat tilltalande yttre former. Den 
åsikt Hendahl med sådan framgång företedde var sålunda, att 
en tekniskt fullödig konstruktion icke finge innebära n ågot 
estetiskt oskönt, som behövde döljas under skylande kopp 
lingstavlor eller dylikt , utan att konstruktionen skulle givas 
ett sådant utseende att den kunde verka es tetiskt tilltalande 
ej enelast på fackmannen utan även på lekmannen. 

Som tidigar anty tts, har Rendahls insats i den trådlösa 
telegrafiens utveckling varit a v en utomordentlig betydelse. 
Här må blott nämnas, att han var upphovsman till systemet 
>> tonande gnistor», ett system, som ännu idag återfinnes p:'\. 
det stora flertalet av med radio försedda svenska fartyg . Vi 
dare undersökte och fann han sambandel m ell an olika till 
varandra kopplade svängkrelsar. Ett flertal konstruktioner av 
variometrar och kondensatorer hava Rendahl till upphovsman. 
Vidare må nämnas den s. k. Rendahlsmasten, en mastkon
struktion som m ångenstädes konnnit till användning på stor
stationer. 

Ragnar Hendahl var en man. som i sin krafts dagar be-
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satt en storartad arbetsförmåga , vilken i förening med han~ 

geniala tekniska begåvning tillförde radion en mängel epok 

görande landvinningar. För detta står såväl elen svenska ma

rinens radioväsende som den internationella radiotekniken i 

en stor tacksamhetsskuld till honom och hans minne skall 

alltid med vördnad och tacksamhel ihågkommas av radion~ 

män. 

• f 
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även i Riga och Reval på vilka befattningar han kYarstocl , 

då han i Berlin träffades av den sjukdom , som lade honom 

på dödsbädd en. 
Jämte maka , född Burman , efterlänmar Arnberger 4 min 

deråriga barn. 
Nils Arnbergers arbete inom flottan kännetecknades, lik

som för övrigt allt vad han företog sig, av ett glödande in

tresse och en strävan att föra fram vad han ansåg vara rätt 

och för vapnet gagneligt. I detta arbete lämnade han sig själv 

ingen ro, intet arbete var honom för tungt. Jämsides med 

sitt eget tjänsteintresse förenade han en sällspord förmåga att 

ingjuta entusiasm och arbetsglädje hos sina underlydande, 

varigenom även de mest krävande uppgifter och övningar 

städse utfördes utan minsta svårighet. Han var högt upp 

skattad och synnerligen omtyckt av sina underlydande. 
Flottans utveckling låg honom varmt om hjärtat och iv 

rade han såväl i tal som skrift härför. Under de för försvaret 

allvarstunga åren, som föregingo 1925 års försvarsbeslut , ut

förde han ett energiskt upplysningsarbete och utgav i sam

band därmed tillsammans med några kamrater en broschyt· 

om »Maritimt försvar». 
Trots sitt stora tjänsteintresse var h an 

slavbunden av uteslutande tjänstetänkande. 
dock ingalunda 
Han hade där -

utöver m ånga allmänmänskliga intressen. Såg särskilt på 

den sociala fr ågan på ett klokt och varmt mänskligt sätt. 

Han var en vidsynt och tolerant man samt dessutom orädd 

och sade sin mening rent ut såväl uppåt som nedåt då så 
erfordrades. 

Var Nils Arnberger som officer en man av icke så vanliga 

:mått, så kan man även utan tvekan säga, att han som kamrat 

fyllde sin plats på ett sätt, som förskaffade honom allas till

givenhet. I-lans glada lynn e och goda humör samt person

liga charm fångad e en var. .Man kände hos honom icke blott 

officeren i utövande av sin plikt utan väl så mycket även 

:människan, som såg, förstod och hjälpte där det behövdes. 
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Kommendör Nils Einar Fredrik Selander. ':' ) 

Kommendör Einar Selander avled hastigt söndagen dt·n 

2 november efter att ännu dagen förut hava vari t i sin tjfin ,{

göring i kommandoexpeditionen . 
Selander var född den 5 augusti 187 5 i Stockholm. Han 

blev sjök adett hösten 1890 och blev underlöjtnan t 1896. ln· 

till hösten 1. 902 tjäns tgjorde Selander i Karlskrona. 

År en 1902- 1904 gen om gick han Sjökrigshögskolan Ol ;t 

kvarstannade därefter i Stockholm till hösten 1913, varund ·r 

han bestridde b efa ttningar hos Varvschcfen, i Kommandoc'\

peditionen och i Marinstaben. 
Åren 1913--1916 tjänstgjorde Selander såsom l. adjutant 

hos Chefen för Underofficers- och Sjömanskårerna i Karb
krona. 

*) Minnesteckningen författad aY Kommendö r T. Ltibeck. 
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Efter återkomsten till Stockholm 1917 var hans verksam

h et huvudsakligen förlagd till Marinstaben , där han l 922--

1927 bes tred den arbetsfyllda och krävande posten som a\ 

delningschef för or ganisationsavdelningen. 

Den l maj 1927 förordnades Selander till den är\nu mera 

ansvarsfulla posten som Chef för Sjöförsvarets kommando 

expedition, vi lken han innehade vid sitt frånfälle . 

Uneler sin tjänstetid var Selander sjökommenderad i över 

156 m ånader. 1899- 1900 var han kommenderad å långresa 

med korvetlen Balder till Medelhavet , tjänstgjorde dc följande 

tre somrarna vid sjömätningarna, elit han l 907 och 1908 åter

gick som chef å sjömätningsfartyg. 1912 var han ch ef å ka

nonbåten Svensksund för militär sjömätning. Uneler de föl

jande åren var han chef å Claes Horn och Claes Flemming 

samt sekond å pansarbåtar. 1918 var han avdelningschef för 

den transportavdelning som överförde kus tartilleridetachemen

t et till Åland, 1 919- 1920 och 1923 ch ef å pansarbåtarna Aran 

och Gustaf V, 1925 avdelningschef för spaningsavdelningen 

och 1926 eskaderch ef för Karlskronaeskadern ombord å pan

sarskeppet Sverige. 
Alltseelan 1918 anlitades Selander vid siclan a v sin egen t 

liga tjänst i mycket stor utsträckning -för särskilda uppdrag 

i utredningar och kommitteer, som ytterligare ökade hans sär

skilt under de åtta sista å ren stor a arbetsbörda. Sålunda var 

h an 1918 förordnad som sakkunnig för utredning beträffande 

officerskårens r ekrytering och utbildning m. m. , 1921 att del

taga i förhandlingarna hos de tillkallade sakkunniga för verk

ställande av utredning och avgivande av förslag rörande de

finitiv lönercglering för armens och m arinens personal, 1922 

och 1923 suppleant i Försvarsväsendets lönenämnd och i Bo

stadsnämnden , 1925 förordnad till sekreterare i Riksdagens 

särskilda utskott, samma år förordnad till ordinarie ledamot 

i Försvarsväsendets lön enämnd, samma år beordrad a tt stå 

till 1925 års flottkommittes förfogande och förordnad att så

som sakkunnig biträda vid utrcclanclet av frågor rörande flot

tans reservpersonaL 
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1929 erhöll Selander uppdrag att såsom sakkunnig bilräda 
vid utredningen om fråga om förstärkning av landets isbry
tareberedskap, ett arbete, som. mycket intresserade h onom. 
Hans sista offentliga uppdrag var ledamotskapet i mottagnings
kommitten för Andrees polarexpedition. 

Särskilt hos de avlöningssakkunniga och i lönenämnden 
utgjorde Selander genom sin lugna saklighet ett verksamt stöd 
för den marina personalens intressen. 

Selander blev löjtnant 1900, kapten 1905, kommendörkap 
ten av 2:a graden 1917 , av l:a graden 1919 och kmnmendör 
1926. 

Han blev ledamot av Örlogsmannasällskapet 1914 och av 
Krigsvetenskapsakademien 1923. 

Selander var son av Överste Nils Selander - efter av
skedstagandet under en följd av år kamrer vid Dramatiska 
teatern - och hans maka, född Berling. Farbrodern, doktor 
Edvard Selander, följde 85-årig närmast kistan i processionen 
vid gravfärden. Båda föräldrarna voro ytterst musik- och 
teaterintresserade, och föräldrahemmet var under Selander s 
uppväxtår ofta en samlingsplats för musik- och teatervärlden. 

På Einar Selanders arvedel föll emellertid intet sinne för 
musiken - han var djupt omusikalisk. Hans hela karaktär 
och väsen fylldes av plikttrohet, rättrådighet och metodisk 
samvetsgrannhet , egenskaper, som. gjorde honom alldeles sär
skilt lämpad för den ansvarsfulla ställning, han senast inne · 
hade. 

Unga kamrater , som i denna hans ställning voro hänvi
sade till att anförtro honom sina önskningar och bekymmer, 
kunde måhända anse honom okänslig gent emot deras väl 
befogade framställningar , men hans medarbetare i komman 
doexpeditionen torde kunna bevittna, huru Selanders goda 
hjärta in i detalj undersökte möjligheterna att tillmötesgå var
je berättigat önskemål ; bakom hans kommenderingsförsla~ 
lågo många dagars och många nätters arbete. 

För sina närmare kamrater var h;m en vän att lita på 
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j alla väder och hans stillsamma humor spred många gånger 
glädje i kamratkretsen. 

Flottan har i Einar Selander mistat en av sina böngiv 
naste och trägnaste arbetare. 

Selander sörjes närmast av maka, född Höglund, och en 
ung son. 
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·Årsberättelse i Reglementen och Förvaltning. 
Avgiven av ledamoten Hallden . 

Den tid, som fö rflutit från avgivandel av föregftendc ar-, 
berättelse i reglementen och förvaltning kan i stort sett anses 
känne tecknas av en fortgående anpassning till de förhållan 
den för sjöförsvaret, som inträtt genom den 1925 beslutade 
försvarsreformen. 

Sålunda hava , genom sär skilt tillkallade sakkunniga, p <t
gåendc utredningar i fråga om organisationens vid flottan till
rättaläggande enligt de genom berörda beslut uppdragna rik t
linjerna fortgått och under det senast tilländagångna året 
slutförts . 

Till sina förut framlagda arbetsresultat hava dc för om 
arbetning av Reglemente för Marinen tillsatta sakkunniga fo 
gat förslag till nytt Reglemente för Marinen, Del. Il. 

Underdåniga utlåtanden över större delen av dessa sak
kunnigas förut avgivna förslag till Reglemente för Marinen , 
delarna l och III, hava av Chefen för Marinstaben och KungL 
Marinförvaltningen avgivits. 

Utredning har igångsalts angående Stockholms flottst a · 
tions förflyttning från huvudstaden. 

Nya förslag till omorganisation av försvarets centrala led
ning och förvaltning ha va framlagts och delvis b ehandla ts. 

Särskilda sakkunniga för verkställande av utredning an 
gående ordnandct av till sjöförsvaret hörande myndighelers 
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ekonomiska förvaltning m. m. hava under utförand e av sitt 
uppdrag givit impuls till vissa rationaliseringsförsök vid stock . 

holms varv. 
Då de sålunda berörda utredningarna m. m. torde vara 

det väsentligaste, som under den tilländagångna ep rioden f ö. 
rekonunit på de områden , som falla inom ramen för denna 
berättelse, komma de här att göras till föremål för närmare 

behandling. 

Flottans Organisationssakkunniga. 

1\Icd skrivelse den 23 november 1928 hava Flottans Orga
nisationssakkunniga överlämnat förnyat betänkande och för
slag angaende ny kasernbyggnad å Skcppsholmen m. m. Då 
detta förslag med hänsyn till den utredning angående Stock
holms flottstations förflyttning från huvudstaden, som f. n. 
pågår och vartill jag längre fram återkommer, torde sakna 
aktualitet, anser jag mig icke hår böra närmare ingft på det
samma. 

Vidare ha va nämnda sakkunniga den 31 mars 1929 av·· 
givit »Betänkande och förslag till föi·enkling av organisation 
och förvallning å flottans stationer och varv samt örlogsde
pån i Göteborg, del IV, Göteborgs örlogsdepå, och del V, 
Skeppsgossciushtutionen » och därmed fullgjort dem lämnat 
uppdrag. 

Dessa förslags utbrytande ur dc sakkunnigas övriga utred
ning har varit betingat av aU frågan om skeppsgossekårens 
kvarblivande i Marstrand eller förflyttning till annan plats, 
ev. Nya Varvet, vunnit sin lösning först vid 1928 års riksdag. 
Förslagen, i vad dc avse förvaltning, kunna i korthet sägas 
karaktäriseras därav, att dessa förvaltningsområden förutsatts 
erhålla en i förhållande till flottans station och varv i Stock 
holm mer fristående ställning än dc hittills intagit enligt för 
dem nu gällande, delvis mycket provisoriska och föråldrade 

bes Lämmelser. 
Beträffande skeppsgosseinstitutionen hava marinförvalt-
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ningen och chefen för marinstaben avgivit underdånigt utlå
t ande den 6 december 1929 och därv id i huvudsak tillstnkl 
de sakkunnigas förs lag. " 

Vad beträffa r Göteborgs örlogsdepä har varschefen i 
Stockholm i avgivet yttrande till marinförvaltningen ansett sig 
böra göra bestämda invändningar mot de sakkunnigas förslag . 
att depåns inventarieuppbörder skola skötas av depåchefen 
direkt under ämbe tsverket. 

Marinförvaltningen har ännu ej tagit ställning till dc sak
kunnigas utredning i denna del. 

Marinens Reglementssakkunniga. 

Förslag till nytt Reglemente för Marinen , Del Il . 

Med skrivelse den 20 juni 1929 hava l\Iarinens Reglements 
sakkunniga till Chefen för Försvarsdepartementet överlämnat 
förslag till nytt Reglemente för Marinen, Del H , sjötjänstgö
ringen. 

Tillika med de den 12 november 1927 avgivna förslagen 
till H.eglemente för Marinen, delarna I och III, till vilkas Yi 
dare öden jag längre fram återkommer, utgör det nu sen ast 
avlämnade förslaget det fullständiga resultatet, vad själva reg
lementstexten angår, av de sakkunnigas arbeten på grund a,. 
dem den 2 juni 1922 lämnat uppdrag att verkställa en fu ll
s tändig omarbetning av Reglem ente för Marinen. 

Att den 1925 beslutade försvarsreformcn, som tillkom se
dan dc sakkunniga i nära tre år varit sysselsa tta m ed sitt ar 
bete, och de konsekvenser, som densamma medfört, inver kat 
försvårande på detta nrbete och fördröjande för dess fullbor
dande torde ligga i öppen dag. 

Vad beträffar det nu föreliggande förslaget till Reglem en
för Marinen, Del II , m å anföras följande. 

I enlighet med elen plan för reglem entet, som de sak
kunniga till fullföljande a v dem vid kommittens tillsättning 
lämn::~de direktiven uppshillt och vid avlämnandet av försb 
gen till Heglem ente för i\Iarincn. delan1a I och III , i sin skri-
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velse angåvo, upptager förslaget. i likhet med del nu oi:illande o 
Reglemente för Marinen, Del II, erforderliga bestämmelser för 
sjötjänstgöringen vid flottan. Härvid bör dock bemärkas att 
vissa avlöningsbestämmelser här ilksom i del I och HI ut
gått på grund av det tillkomna nya avlöningsreglementet m ed 
tillhörande författningar samt att en del föreskrifter, exem
pelvis beträffande kassaväsendet, inarbetats bland de för m a
rinen gemensamma föreskrifterna i del l. 

Såsom allmänt omdöme om förslaget torde kunna sägas, 
a tt de sakkunniga vid utarbetandet sökt att - i den mån detta 
var it möjligt med fasthållande a v elen för arbetet i dess hel
het uppgjorda planen - bringa så liten ändring som möj
ligt i dessa för flottan så speciella bestämmelser. H ära v för 
klaras också att en del stadganelen a v ålderdomlig karaktär, 
m ed tillämplighet huvuclsakilgen ombord å segelfartyg, få tt 
kvarstå i reglementet. Detta förhållande synes emellertid 
näppeligen utgöra någon olägenhe t av betydelse och torde för 
·Övrigt vara oundvikligt i betraktande av att i elen flytande ma
ter ielen fortfarande ingå segelfartyg och att för avsevärd tid 
fram åt detta säkerligen kommer att bliva fallet. 

Förslaget upptager 23 kap., varav de 20 första avses att 
fas tställas i kommandoväg, de tre övriga i konselj. 

Ehuru förslaget beträffande antalet kommandokapitel är 
i det närmaste lika med det nuvarande Reglemente för ]'viari
nen , Del II, och även - såsom ovan framhållits - i sak fö
reter ringa a v vi kelser från detta , är emellertid en jämförelse
vis genomgripande omgruppering av bestämmelserna att an 
teckna. I avsikt att ernå större koncentration och därigenom 
vinna en ökad lätthet vid reglementets användning hava stad
gandena i det nuvarande reglementets kapitel 7 >> Högste be
fälhavar e över flotta >>, 8 >> Eskader- och a vdelningschef >> , 9 
»Flottilj- och divisionschef>> och 11 >> Fartygschef >>, vilka kapi 
tel i stora delar äro av lika lydelse, sammanförts till ett ka
pitel >> Befälhavare >>, kompletterat av ett kapitel »Fartygschef ,, , 
u pptagande för sådan chef särskilt gällande föreskrifter. 

I samma avsikt har också nyskapats ett kapitel >> Tjänsten 

Tidskri f t i Sj öviiserulet. 45 
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om hord , . van sammanförts en mångfald stadganden , såsom i 

fråga om fördelningar, vaktgöring, rutin , ordningsföreskrifll' r 

beklädnad och snygghet, backlag, kojer, tjänsllcclighd, åtgiir 

der Jwträffandc skadade. r~r mda . viss expeditionsföring ombord 

m. m. , f. n. spridda över cll stort antal av rt>glcmentsd\'l e1J~ 

kapitel , men som synas vara av beskaffenhet all lämpligvn 

upptagas sam manförda l ill e tt ställe i reglementet. 
\'i dare ha va bestämmelserna angående hedersbcvi~n i ng. 

sal ut och be~ök i tjänsten erhallit plats i följd , möjliggönuH!, 

deras lättare utbrytning 11r reglementet, om - sasom föreshl

~its - sa skulle beslutas. l1edershevisningens olika monw nt 

l1a va diirjämte sammanförts i en la blå. vilket torde innchii r ~' 
en , ·iss hjälp, särskilt vid hraclskande tillfällen. för dem , son1 

hava all bära ansvaret för honnörsgöringens riitta ut.föran dc. 

1\onseljknpitlen äro , som nämnts , till antalet tre , und l·r 

det all det nuvarande reglementet upptager endast ett i kon 

sclj fastställt kapitel. N :r 22. omfattande ej mindre än ;q si 
dor i ursprungligt skick, d. v. s. oberäknat det stora anta l(•! 

tillägg och ändringar, som under lidernas lopp gjorts i cl l'l

~amma. Delta kapitel omfattar heslämmelser H\' sa olika !W 

tur som beträffande personalens förmimer , dc olika upphör 

derna med därtill hörande stadganden om anskaffningar , lw 

siktningar. undersökningar angae.ndc skadat och förlorat , en

skildas tillhörigheter, övriga ekonomiska stadganden samt rl' 

dovisn i ngsföreskriftcr. 
I det nya förslaget hava bestämmelserna i delta kapill' l 

uppde lats på tva , del ena omfattande stadganden om dc för 

måncr, som jämlikt gällande avlöningsreglementen med ti ll

hörande författningar fortfarande skola regleras genom l'örl' 

skrifler i n 'glcmentet, det andra omfattande ÖYriga i nu gii l 

land e kap . 22 intagna föreskrifler. 
Därjämte har i del n~· a reglementet införts e ll kapitel 

upplagande förvaltningsorganisationen ombord. 
U töver dessa omgrupperingar av stadgandena och m er 

Jonnella förändringar i förhållande till det nu gällande reg lt 

mentel är alt anleck11a ,·issa mindre f~rändringar i suk. lk n 
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viktigaste av dessa - om man bortser frå n förslaget om in

förande av särskild föredragningsordning i förvaltningsärcn
den , vars pri nc ipiella innebörd och motivering längre fram 

beröres - lfncle vara all uppbördsmannaskapet för förråds

uppbörel en (p roviant- , hekhidnacls- och matcrialutredningsför

råden) föresl fls överflytlat fr å n fartygsintendenten till förråds 

konstapeln. Därmed har emellertid ingen ändring vidtagits i 

fartygsin lenden len s å ligganden alt h undl ägga ärenden ang~1 en
de erforderliga upphandlingar och a ndra anskaffningar för 

fart~· gct. Tvärtom har , sedan han ej längre är uppbördsman , 

nya uppgirter bel6i11ande anskaffade förnödenheters besikt

nin g m. m. föreslagils n ll påhiggas honom. Genom den förc

slagna reformen har salunda ll1iijliglwl beretts, dels att låta 

fartygsintendenten övertaga proviantofficerens samt dctaljoff i. 

!'ercns för -!. dt'la!jen uppgifter, dels alt i övrigt pålägga honom 

åligganden lwlrä11ande övervakandet ~.v förr:l.clsredovisning och 
ekonomi ombord, 11<-tgo t som i langl högre grad än vad med 

nuvarand e heshimmelser är fallet t01·de göra honom Himpad 
till far! ~'(; SC h e f ens bit r ä de i de~sa avseend en . 

l samhaad med överfl~·ttandct av uppbördsmannaskapet 
för förrådsuppbörden har ur denna utbrutits kol, ved och ma

skinolja (hriinn- och smörjoljor ). v ilka artiklar föreshis bilda 

en sfirskild uppbörd, maskinutredningsuppbördcn, med upp

börelsmaskinisten såsom självsländig uppbördsman i sl~illc! 
för , såsom nu ~ir förhållandet , i egenskap av underuppbörds

man till fart ~ ' gsintendenten. Härigenom s~·ncs en klarare an 

svarsställning haYa ernåtts beträffande uppbördsmann en för 

dessa förrådsartiklar. som ju ändå alltid rekvireras särskill. 

samt omhorcl förvaras skilda från de övriga delarna av för
rådsuppbörden. 

Mynclighl'!ernus yttrunden över Reglemenlssukkunnigos lärslug 
till Reglemente lär Marinen , dclunw l och /Il . 

Såsom ovan anförts avgåvo Marinens H.eglementssakkun

niga den 12 november 1927 förslag till Reglemente för ~Iari
nen, dela rna l och III. 
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Enär dessa förslag i näst föregående årsbcrätlclsc i d ett ~ 
ämne gjorts till föremål för redogörelse och granskning , synl''
mig icke erforderligt att h är åter ingå på innehållet aY för~ la 
crcn i annan mån än som kan erfordras för behandlingen a \ 
t> 

dc frams tällda erinringarna däremot. 
Genom nådig remiss den 16 november 1927 anmodadt'' 

Chefen för Marinstaben och Kungl. Marinförvaltningen att öw r 
förslagen avgiva underdå ni gt utlåtande, vad beträffar Hegh· 
men te för ~iarinen , Del I , efter stationsbcfälha va r es och Y:lr \·~ 
chefers hörande och i fraga om Reglemente för l\Iarincn , Dt·l 
III i samråd med chefen för Kustartilleriet och efter kommen 
da~ternas i kustfästningarna och regementschefernas Yid Kust 

artilleriet hörande. 
Med anledning härav hava dessa i\fyndigheter i ären dL'I 

avgivit dylika utlåtanden den 13 mars och 14 juni 1929. 
I det första a v dessa utlåtanden tillkännagiYa myndigtw

terna sin principiella sttllldpunkt till vissa frågor , nämligen lw
träffanclc reglementets uppställning , ansvar för beslut i fön·all
ningsärenden och sättet för elylika besluts fattand e samt i f r:l
ga om kassaväsendeL I utlåtandet aterfinnas också detaljan 
märkningarna mot dc av dc sakkunniga föreslagna. för mar i
n en gemcnsannna bestämmelserna . som :wsågos all, likah 
dancle, inflyta i delarna l och III. 

I det senare utlåtandet behandlas övriga bestämmcls<:>r. 
avseende flottans personal och tjänsten ivd flottans stationer. 
vilka, tillsammans J ned dc gemensamma bestäm mclserna. 
skulle utgöra Reglemente för Marinen, Del I. 

Utlåtande över motsvarande bestämmelser till del III, a\·
sccnde kustartilleriets personal samt tjänsten Yid kustfästni n;...
arna och truppförbanden , har ~innu ej avgiYits. 

Då de sakkunniga jämlikt dem giYet uppdrag utfört 1' :1 

omarbetning av reglementet och ej inskränkt sig till enda">l 
en modernisering av däri förut befintliga stadganden geno1n 
införande av vidtagna ändringar och rättelser , förete förslag en 
i förhållande till det nu gällande reglementet givetvis en IF l 
del avvikelser, som kunde förYänta~ bliva föremå l för olikt 
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bedömande och im·ändningar . Dc hittills avgivna utlåtandena 
från myndighelerna hava ingalunda jävat detta antagande. 

Då utlå tandena sålunda äro särdeles omfattande och däri 
gjorda erinringar delvis mycket i detalj gående, är det själ v
fallet icke möjligt att inom ramen för denna berättelse in 
rymma en de taljerad redogörelse för desamma. Jag får där 
för inskränka mig till att h~ir behandla de viktigaste erin 
ringarna, som myndigheterna i utl å tandena göra mot dc sak
kunnigas förslag. 

Dessa myndighetemas erinringar rikta sig, såsom jag för
ut framhallit huvudsakligen mot de sakkunnigas förslag i av
seende a r egelmentels uppställning, föredragningsordningen i 
förvaltningsärenden och kassaväscndet. 

Vad bclri:iffar elen första av dessa frågor , torde dels för 
klarläggande a v den och de förutsättningar , som vid sakkun
nigas stäJiningstagande till densamma förelågo , dels ock för 
bedömandet i övrigt av dc sakkunnigas förslag , en återblick 
på vad som i fråga om reglementets omarbetning åtgjorts före 
tidpunkten för reglemcntssakkunnigas tillkallande icke sakna 
intresse. 

Genom beslut den 29 juni 1921 bemyndigade Kungl. Maj :t 
chefen för försvarsdeparten1ente t att tillkalla två sakkunniga 
personer att biträda med verkställande av en fullständig om
arbetning av gällande Reglemente för ~1arinen enligt de rikt
linjer , som departementschefen ägde angiva. Med stöd h ära v 
tillkallade departementschefen för ändamålet kommendörkap
tenen , numera kommendören C. E. Holmberg och marininten
denten av l. gr. O. von Malmborg. 

H.ikllinjerna för de sålunda tillkallade sakkunnigas ar
hete ang<lvos i en av departementschefen den 31 augusti 1921 
avgiven P . ~L , vilken i vad den berör de delar av reglements · 
arbetet, som av m yndigheterna gjorts till föremål för p rinci 
piella invändningar, har följand e lydelse: 

»3. Beträffande formen torde till en början förchringas 
utredning, huruvida och i vad mån en förändrad uppställning 
och ind elning av regl emente t ell er ändringar i nu gällande 
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gruppering och formulering äro a v förhållandena belin ga ch· 
varvid särsk ilt bör tagas under omprövning: 

a) Iämplighelen av a tt sammanför a d els sudana allmiinJ l<! 
föreskrifter , som äro gem ensamm a för såväl f lottan som l-; usl 
artilleriet , till samma del (avdelning) , dels samtliga förY a!t 
ningsföreskriftcr till en reglementsdel (avdelning) , dels än· n 
i allm}i nhet sådana föreskrifter. som b eröra ett och samm :t 

ämne, p å samma ställe . 
b ) lämplighe ten if6tga om nu gällande del III av att d l' 

bestätmnelser, som avse enbart kustartilleriet , bilda en del (av 
deln ing), samt att sådana övriga · bestämmelser gällande kust 
fästninga rna, som beröra icke blott kustartillerie t u ta n j ä m 
väl dclds personal av flottan och a v armen, bilda en anna n 

del (avdel ning). 

5. Där så lämpligen kan ske, böra alla s[tclana bestäm 
melser , som kunna fastställas i kommandoväg, sammanföra ~ 
till särskilda avdelningar (kapitel ) och sådana i konselj med 
delade föreskrifter m . m ., som ej äro utfärdade såsom förfal l 
ningar , förordningar och dylikt , bilda särskilda avdelning[l r 

(kapitel). 

9. Sanuna organisatoriska föreskrifter böra cftersträY<t ~ 

för såväl tjänsten i land som för tjänsten ombord >>. 

Med anledning av dessa direktiv avgåvo dc sakkunnig:1 
den 14 december 1921 en V. P. M. inn eh~'illande utredning od 1 
förslag beträffande förändrad uppställning och indelning a ,· 

reglementet. 

Enligt densamma borde reglementet för marinen eller ,,nw 

rinens rcglementssamling ,, u Lgöras a Y: 

A. Tjänstgöringsreglem cntct, omfattande: 

del (avd.) I Allmänna föreskrifter. 
II sjötjänstgöringen, 

Hl Landtjä ns tgöringen .. 
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B. 1\lurincns lörJ'attningssamling , beslående aY: 

a vd. J, omfallan dc författningar m . m. rörande flottan 
och 

a vd . IL omfattande fö rffi ttn ingar m . m. rörande kustar
tilleriet. 

Dctla förslag innebm· i sjbilva verket en uppdelning av 
del nu varande reglementet för marinen i tvenne, av vilka A 
avsågs omfal la tjänstgöringsföreskrifter d. v. s. bes tämm elser 
av n atur, aLL kunna utfärdfis i lwmmandoväg och vars första 
del skulle omfatta för marinen gemensamma föreskrifler sallit 
B utgöra en samling av i kunsdj fastslällda, i reglenwntcl nu 
ingående föreskrifter för förvallningen m. m. , varjämte di L 
också skulle föras såsom bilagor till nuvarande reglemente för 
överslyrclscorganen , kungörelser och förordningar m. m . 

1 dc yttranden. som över detta för slag infordrades från 
nw rinl'örvallningen, chefen lör marinstaben och chefen för 
kustarii lleriel gjorde samtliga dessa myndighe ter atlvurlig:1 in
vändningar mot denna plan IlH'd yrkande, aU reglementet måt 
te få bibchalla sitt hävdvunna namn samt att dess nuvaran de 
uppställning m {tLLc i huvudsak biebhållas. 

Chefen fiir marinstaben och chefen för kuslartillericl 
framhöl lo dock att härvid väl kunde Länkas, att förd elar kun
de vinnas genom smnmanförfinde fiV vissa för flottan och 
kustartilleriet gällande föreskrifter m ed likm·Lad eller i det 
närmaste likartad fivfattning. 

Scdan dessa yttranden inkommit beslöts elen 22 juni 1922 
att tillkalla dc nuvarande sakkunniga, Marinens Heglemcnts 
sakkunniga. fö r verkstållancle av reglemcntsarbetet enligt dc 
riktl injer. som a ngivils i ovanberörda P . M. 

Den a v clessfi sak kunniga följda planen för reglementets 
uppställning och indelning torde vara så känd, att någon yt
terligare redogörelse fö r densmmna icke synes erforderlig . 

J sina erinrin gar beträffande reglementsarbetet i denna 
del giva myndigheterna sin anslutning till de av dc sakkunni
ga följda principerna beträffande särskiljandel av tjänstgö
tings- och förvaltningsföreskrifter sa mt bibehå llande av den 
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miYaranclc indelningen av reglementet i tre delar ävensom in 

rymmandet a v dc gemensamma bestämmelserna i så väl del J 

som del III. 

För införandet av helt likalydande gemensamma b estäm

melser finna däremot myndigheterna de erforderliga för u t 

sättningarna icke föreligga. De fr amhålla också, att i de sak 

kunnigas förslag föreskrifterna flerstädes äro uppdelade sa. 

a tt för flottan gälla vissa och för kustartilleriet andra bestäm 

melser. De föreslå därför, a tt dc samarbetande bestämmel

serna åter uppdela s på så sätt, att ur del I utgallras för kust

artilleriet gällande föreskrifter och ur del III för flottan 

gällande. 

Myndigheterna hava också gjort invändningar mot, att i 

förslaget förvaltningsföreskrifterna satts i första rummet och 

att de över huvud tagel erhållit en plats , som ick e synts va

ra den riktiga i ett m ilitärt reglemente. 

Utlåtandet åtföljes av en ny uppställningsplan för r cgh' 

mentet , varav, utöver det förut omnämnda, bl. a. framgår , a t l 

instruktionerna för de olika förvaltningsmyndigheterna m . f l. 

vid stationen för eslås att samarbetas till 2 kap. efter en -

såsom synes avses i en anmärkning till planen -- förut verk

ställd utbrytning av ej närmare angivna delar av vissa kapitel. 

I fråga om reglementets uppställning har ~Iarinövc r 

läkaren vid ärendets behandling i marinförvaltningen an 

mä lt avvikande m ening och därvid h ävda t, a lt föreskrifterna 

rörande hälso- och sjuk vården borde sammanfö ras under en 

avdelnin g, skilda ifrån såvä l militära som förvaltningsförc

skrifter. 

Beträffande de sålunda framställda erinrin garna tordl 

följande reflexioner kunna göras. 

Frågan huruvida såsom för m arinen gem ensamma bestäm 

mflser endast skolat godtagas sådana, där varje sats i likn 

mån äger tillämpning för de båda vapnen eller om ick e ocks:1 

stadganden med huvudsakligen samma innehåll ehuru i mind 

re viktiga avseenden skiljaktiga bort gqras till föremål för el ~ · 
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lik samarbctning torde i hög grad påverkas av den synpunkt, 

som därvid anlägges, och den frihet från givna direktiv, som 

anses föreligga. 

I fråga om s tadgandenas inböreles pla ts torde böra upp

märksammas, alt de föreskrifter , som å terfinna s i Reglemente 

för Marinen, äro av sådan beskaffanhct, att deras h änförande 

till militära bestämmelser eller förvaltningsföreskrifter ej sä l 

lan kan vara nära nog en sm aksak. Del torde ick e h eller 

kunna bortses ifrån , att dc rent militära b es tämmelserna m erl 

få undantag icke äro att finna i detta reglemente utan i gäl 

lancle instruktioner för personalens utbildning och de olika 

stridsmedlens handhavande m . m . Huruvida under elylika 

förhåll anden de i reglementet förekommande, till större delen 

mer eller mindre administrativt be ton ade föreskrifterna skola 

placeras så, a tt dc i konselj fastställda sä ttas före k ommando

föreskrifterna eller tvärtom synes kunna diskuteras. 

Sålunda anför Högste Befälhavaren över Kustfiollan i ytt

rande till Chefen för Marinstaben att m ed hänsyn till de eko 

nomiska frågornas stora betydelse för tjänsten i allmänhet och 

att föreskrifterna i förvaltningsfrågor allt för m yck et kommit 

så a tt säga i akterhand , den av dc sakkunniga föreslagna upp 

ställningen syntes ändamålsenlig. Då dessutom utkrävandet 

av ersältnin g för felaktigheter , begångna i förvaltningsfrågor , 

kunde förorsaka den enskilda a v sevärda olägenheter , och an 

svaret i förvaltn ingsfragor ofta vore pålagt elen mil i Uira per

sonalen , syntes an geläge t, a lt förvaltningsföreskriftern a gåves 

en s::ldan plats i rcglcmcnlcl , alt de tydligt framträdctc och 

vore lä tla att återfinna. 

Ansvar för f örvaltningsb eslut. För cd mgningsord ni ng . 

Vid överlämnandet av sina förslag till Heglcmentc för Ma -

rinen delarna I och III h ava sakkunniga motivera t de be

stämmelser, som av dem föreslås beträffande ansvar för be

slut i förvaltningsärenden och sättet för dylika ä rend en s be

redning och avgörande. 
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l största korthet kunna dessa motiv angivas saluncla. 
l nu gällande reglemente är ansvarsfördelningen för för

vall n in gsebslut icke tydligt k largjorcl , något som en ligl <k· 
sakkunniga-; mening erfordrar rällelse. Vid övervägande a\ 
fragan huru detta lämpligen borde ske hava sakkunniga gi 

' c tv is lag i t hiinsyn till förhålla n elen på andra om råden a y 
statsförvaltningen. D ä r vid ha va dc med hänsyn till om f a t l -· 
ningen av förvallningen vid flolians stationer och varv, kust 

fästningarna och kustartilleriregementena m. fl. förvallnings 
omr{tden funnit sig böra föres ia den form , som i a llm änlwl 
tillämpas inom dc centrala förvallande ämbetsverken med stv 
relseform, nämligen atl bc-;lut i förvaltningsärendena falla ~. 

a v chefen på förslag a v för.eclragande, som j~i m le chefen har 

all ansvara för beslutet , därest det fattas i enlighet med ay 

honom avgivet förslag. 
Ehuru tämligen självfallcl , torde i detta samnwnhan g 

dock höra framhållas, all det framlagda förslaget icke innP
bär någon som h elst inskränkning i chefens rätt all: ensan1 
fatla beslul i de förvaltningsärenden , som det tillkommer ho
nom all avgöra. liksom att hans militära befogenheter gin•h·i , 

i intet avseende därav påverkas. 
Att föredraganden , då den beslutande sålunda i1r helt 

obunden att fatta mot förslaget stridande beslut måst tillför 
säkras möjlighet all i fall, då detta förekommer , frigöra sig 
från ansvaret genom clt protokollfört uttaland e vid iircndeh 
hand lägg n in g, uweiför pMagl igen ingen ändring i del la för · 

hållande. 
l sitt ytlrancle över reglC'm entssakkunnigas förslag i den 

na del anföra mynd igheterna till att börja med. all del fii r 
närvarande i stort sdt enda~;L förekommer vid kuslar lill ericl 

all ärendvna avgöras <'fler föredragning. Dc anföra vidare. 
alt i förs,·a rsproposilionen till 1925 ars riksdag förutsatte ~. 

a t t end ast chefen för sta t ionskon to re t, tillika sta Lions in ten 
den! i Slockholm, skulle hava föredragningsskyldighel inför 

slatiunsbcfälhavaren saml att mot detta förslag riksdagen 
icke gjorde någon erinran. 

- 647-

Vidare erinra myndighelerna om den behandling. som 
denna fråga erhöll av flottans organisationssakkunniga . Da 
redogörebe h:i rom lämnats i föregående årsberättelse i detta 
ämne torde här blott böra erinras ont , all dessa sakkunnig~t 

.. - efter alt bl. a. hava konstatera t, hurusom klara beslämmL'I 

ser saknades i fråga om ansvarsfördelningen och all genom 
införande a v systemet med iirendenas avgörand~C· efter fiin• 
dragning av en ansvarig föredragande denna olägenhet skulk 
bortfalla , (Organisationssakkunnigas betänkandE.-, del 11 , sid . 
24) , - med h~insyn till r ådande lokala m . fl. förhållanden . 

ansägo sig höra stanna vid all förorda en dylik anordning 
endast vid Slackholms station , dock ej blott i de hänseenden. 

wm omförmälts i försvarspropositionen . utan ä\·en beträffan

de sju k Yårdsvi.i sen det. 
;\[~· ncligheterna förklara sig vidare haYa fäst särskilt av 

seende vid vad som anförts av sta lionsbefälhavaren i Karh
krona , vilken framhållit bl. a. , att förvaltningen vid flottal t 

kräver friare former än dc b~Tftarbelandl' ämbctsn·rkens, all 
några oHigenheler av det nuvarande systemet ej försports . 
samt alt den ömsesidiga ställn in gen mellan elen beslutande och 

föredra ganden i egenskap av överordnad och underordnad 
hord e föra n leda därtill , a t t delad ansvarsskyldighet och sär 
skild fii reclragningsordning icke borde införas. 

Efte r del m·an åberopade fram lägga m~·ndighcterna sitt 
egen standpunkt i frågan. De förk la ra sig därvid i likh el med 
flottans organisationssakkunniga till fullo inse, att genom ären
denas avgörande efter föredragning visserligen vinnas vissa 
beaktansYiirda fördelar , men a tt , då andra fonner i m ~mga 

fall kunna htjl'innas mer ändama lse nli ga , de icke kunna finna 
det lfimpligl. iin mindre nödvändigt , atl binda den militära 
förvaltningstj~inslen vid marinen inom elen aY de sakkunn iga 

föreslagna formen. 
Sitsom oYan anförts förklara sig myndigheterna Yicl detta 

ställningstagande hava fäsl synnerligt avseende ~'id vad 1i 
ärendet anfijrts av Stationshefälhavaren i Karlskrona, vilken 

bl. a. fra m hnllil . att olägenheter k uncle befaras uppst~t genom 
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den ställning av över- och underordnad, som beslutande och 
föredragande intaga till varandra. Då denna invändning tor . 
de vara av stor betydelse vid bedömandet av frågan , synas 
några reflexioner med anledning av desamma icke vara ur vä 
gen. Sannolikheten talar för, att Stationsbefälha varen i Karls
krona ehuru han här använt uttrycket '' över- och underord
nad )) , i själva verket avsett ställningen av fönnem och under
lydande mellan elen heslutande och föredraganden, då denna 
ställning i detta avseende torde hava vida större betydelse än 
den beslutandes ställning såsom överordnad. Oavsett hur här
med förhåller sig synes uttalandet inbjuda till ett betraktande 
av den artskillnad, som förefinnes mellan militära order och 
förvaltningsbeslut. 

Det bör då första framhållas, att uneler det den militära 
ordern ju ovillkorligen och vanligen omedelbart måste av den 
underlydande verkställas , förvaltningsbeslutets verkställighet 
i vissa fall kan genom besvärs anförande fördröjas eller helt 
undanröjas. i\Ien även i ett annat avseende framträder skill
naden mellan militära order och beslut i förvaltningsmåL Un
der det att en militär order för dess givare visserligen kan med 
föra ansvar inför överordnad eller krigsrätt, är utgivaren av 
ett beslut i förvaltningsärende därjämte underkastad den ek o 
nomiska påföljd, som genom revisionellt ingripande kan upp
stå. 

Då härtill kommer, att en befälhavare, som anförtrotts 
större förvaltningsområde, icke alltid kan påräknas i alla el 1:' 

taljcr hava sådan författningskännedom eller sakkunskap, som 
gör honom iignad att ensam uppbära ansvaret, synes ick e 
orimligt, att den, som satts att biträda honom, ålägges att dela 
ansvaret och att befälhavaren har skyldighet att inhämta hans 
förslag. Då förvaltningsverksamheten därtill måste anses lig
ga vid sidan av befälhavarens uppgifter såsom militär , bör 
icke heller större fara kunna anses föreligga , att chefens mi
litära auktoritet genom systemet skulle lida intrång, någo t 
som i varje fall erfarenheterna från dess tillämapndc vid ar 
men ej synes hava ådagalagt. 
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Då, såsom ovan anförts, såväl av organisationssakkunniga 
som av reglementssakkunniga påvisats, att beträffande ansvar 
för förvaltningsbeslut för närvarande råder oklarhet, som ge 
nom de a v reglementssakkunniga föreslagna stadganden·t 
skulle undanröjas, är det att beklaga, att myndigheterna icke 
ansett sig kunna biträda det av sakkunniga avgivna förslaget 
i denna del. Genom lämpliga modifikationer i de av dc sak 
kunniga föreslagna bestämmelserna angående föredragnings
ordningens tillämpning synes det nämligen möjligt att undan
röja de olägenheter . som av myndigheterna befarals uppstå 
genom systemets införande. 

Vid ärendets behandling i marinförvallningen hava avvi
kande meningar anförts dels gemensamt av chefen för marin 
förvaltningen och chefen för ämbetsverkets intendcntavdelning, 
vilka förorda den av organisationssakkunniga föreslagna be
gränsade tillämpningen av systemet, dels av föredraganden, 
som 1 stort se tt anslutit sig till de reglementssakkunnigas för 
slag. 

Kossouäsendet . 

[ reglemcntsförslagct hava de sakkunniga från övriga för 
valtningsärenden avskilt s. k. kassaärenclen, för vilkas hand 
läggning meddelas särskilda föreskrifter. Med kassaärenden 
förstås härvid ärenden angående uppbörd av penningmedel 
och utbetalningar, som grunda sig på fastställda stater, regle
m enten, andra allmänna författningar, Kungl. Maj :ts övriga 
föreskrifter eller eljest i behörig ordning fattade beslut i and
ra förvaltningsärenden. 

Huvudprincipen i det av dc sakkunniga föreslagna sättet 
för kassaärendenas handläggning är , att dc penningmedel, som 
erfordras för en marinförvaltningen underställd myndighets 
förvaltning, tillhandahållas åt en vid förvaltningsonuådct an
ordnad kassaförvaltning, bestående av en kassaintendent, ma
rinintcndcnt, såsom närmast ansvarig för kassarörelsen och 
redovisningen därför samt en vid dennes sida ställd kassakon
trollant 
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Genom en dylik ordoing hava dc sakkunniga avsclt att hl. 

a . vinna, att chefen för förvallningsområdet, vid vilket kassa 

fönaltningen är anordnad. helt befrias från ansvar för beslu 

ten i kassaiirendcna, vilka ju - så<>om följer av elen nyss Eim 

nadc dc1inilionen - äro alt betrakta såsom följeler av andra 

beslut, som av förvaltningschefen eller överordnad mynclighl'l 

fattats och därför äro av natur att lämpligen böra undantaga .., 

fran clwfens ansvarsomr[tde och påläggas en Lill hans biträd•• 

·att befattningshavare, som genom utbildning i ekonomisk~1 

angelägenhelers handhavande är l~impad att uppbära d~·lik l 

ansnt. r Genom beslämmelser om chefens uppsikt över kassa 

förvaltningen har avsetts a tt lämn a honom inflytande på för 

valtningens rätta funktionerande, utan att han så däri inblan 

das , all tvekan kan uppsla, varest ansvaret för beslut i kassa 

ärenden skall läggas. Därjämte har avsikten Yarit, all med 

det föreslagna systemet ernå en effektivare kassakontroll iin 

vad den mtvarande ordningen erbjuder. 

Som emellertid anordnaudet av kassaförvallning hos all n 

de organ, som måste hava penningmedel till sill förfogande . 

icke låter sig göra, enär erforderlig personal därför sakna c;. 

har den utvägen måst tillgripas. alt vid elylika förva ltnings 

omniden Lillcleb chefen ett stående förskoll att av honom p :t 

eget ansvar disponeras för förekommande utgifter. 

l sina erimingar helräffanclc dc sakkunnigas förslag i vad 

det avser kasswörclsen ombord d flottans [w·tyg framhålla 

m~·ndighetcrna till alt börja med. alt högste befälhavaren 

över kustfiollan i a v givet yttrande över försiagel gjort en del 

invändningar. Salunda bleve enligt högste befälhavarens a 

sikt på grund av det relativa få talet fartyg. varpå intendentl' r 

k uncle kommenderas, kassaförvalt n inga r ombord anordnacl t> 

enelast a större fartyg. A clt stort antal mindre fartyg chire

mot komme vederbörande befälhavare att sasom innehavarl' 

av sb'tcnde förslwtt bliva heslutande i kassaärenden , vilket sär

sk il t i krigstid vore oliigligt. Därjämte skulle kommendering 

a v kassak,mlrullant m. m. a fartyg, där kassaförvallning kun 

de anordnas , medföra vissa oliigcnhcler: Vidare funne högst l' 
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befälhavaren del hittills följda tillvägag[mgssätlet helr~·ggande 

och ändamålsenligt. 

~1yndighetcrna förklara · sig i likhel med högs le befälha

varen finna all förslaget i nyssberörda hiinseenden vore be

häfta l med oli'tgcnheter. Dessa skulle visserligen , i vad ck 

hänförde sig till förhållandena å 2. kl. fartyg , till en del kun

na avlägsnas gL' llOm att kassaförvallningar anordnades jämväl 

å fartyg , diir underofficera r e av ekonotniavclelningcn vore 

komm enderade sasom redogörare. ~fen även delta vore före

nat m ed S\'ariglwler. \lyndighelcrna förklara sig ocksa anse 

den f. n . t il !ii mpadc ord ni n gen för kassarörelsen u r lrygghets

s~·npun kl bi i l l re än elen föreslagna·. 

:\IYnclighderna för01·do J'ördcnskuil , att nuvnrandc regler 

för kassarördsen ombord i stort sett bibellallas i reglementet 

ävensom all de fortfarande' få sin plats i den reglemcntsrlcl, 

vilken handlar om sjötjänstgöringen. 

Bl'träff~uJclc kmsuuiisendet vid flattun i lond sumt vid kust

urlilleri tt godtaga myndighcll'rna dc sakkunnigas förslag med 

mind re jiimkningar, den viktigaste avseende att kassaförvalt .. 

ning även bör anordnas. diir behov av dylik förcliggl'l' och un

derofficer a v ekonomiavdelningen kan avses atl fullgöra kas

saintendents ~"tligganclen. 

..\.v vi kand e mening ha r i marinförvallningen anmälts av 

föredraganden , som ansett alt dc sakkunnigas förslag till an

ordnande a v kassarörelse ombord jämväl bort godlagas med 

samma modifikation, som enligt vad nyss anförts föreslagils 

av myndigheterna beträffande kassarörelsen i land. 

H.escrn1nten motiverar sin avYikandc mening bl. a.. där 

med , att det visat sig , exempelvis i alskilliga ersättnings- och 

anmärk ningma i. att gällande beshimmelser lämna rum för o

vissh et hos vederbörande om varest ansvaret ligger. 

Såsom framgår av det ovan anförda föreligga en del mot

sättningar mellan dc sakkunn igas och myndigheternas upp

fattning i fr åga om de nu ombord tillämpade kassabestäm

Inclscrna. 1'nder det alt dc' sakkunniga ansett dem brista i 

klarhel och beträffande tr~'ggandet av en lillförlillig kassa-
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kontroll, hysa m yndighe terna (med undantag för föred ragan 
·den i marinförvaltningen) den uppfattningen, att de äro lämp 
liga, sam t att de sakkunnigas fors lag skulle medföra oEigen 
heter. Det bör dock tagas i betraktande att detta myndiglw 
ternas uttalande tillkommit innan erfarenheten från viss expe 
dilion under föregående år blivit kända. 

Be träffande myndi gheternas yttrande i denna del må diir 
jäm te anföras följande. 

Vad angår fartyg , å vi lka kassaförvaltning avses atl infi)
ras, d . v. s. där intendent finnes kommenderad , hänföra sig dL' 
befarade olägenh eterna till svårigheten att avse en officer till 
kassakonlrollant. Härvid 'bör bemärkas, att alla tidsödande 
fö rberedelser för utbetalning, såsom avlöningsuträkningar~ 

uppgöra nde och r äkningars granskning m. m. givetvis ej sko
la utföras å kassa dagen, d . v. s. den tid, varunder kassan h al
les öppen för in- och utbetalningar. Denn a tid bör därför 
kunna göras jämförelsevis kort. 

Det torde också vid myndigheternas ståndpu nkttagundl' 
till fr ågan hava av dem befarats, att extra kassadagar fö r 
oberäknade utbetalningar skulle bliva en m ycket of ta fön• 
kommande händelse ombord. Det bör härvid uppmärksam 
mas, att för kassaintendcn l a v ses ett s tående förskott för be 
strid ande av mindre utgifter mellan kassadagarna (såsom re 
seförskolt , mindre räkningar ·o. el. ), varigenom behovet :1\

ex tra kassadagar avses att nedbringas, även om det på grund 
av förhallandena ombord givetvis ej kan på sådant sätt hell 
bortelimineras. 

l sitt uttalande anföra mnydigheterna >>att fartygels k ass~< 

enligt gällande bestämmelser är uppdelad i huvudkassa och f' ll 

för löpande utgifter avsedd dagkass a, motsvarande ett förskoll 
till intendenten (redogöraren) >> . Man kan genom detla utta
lande bibringas den uppfattningen att m yndigheterna förn l
sätta, alt det förskott , som a v de sakkunniga föreslagits att 
tilldelas kassaintendenten, skulle motsvara den nu före kom 
mande s. k. dagkassan, d. v. s. den del av kassan, som fa r· 
tygsintendenten (redogöraren) ensam ansvarar för. Det iir 
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förklarli gt , alt myndigheterna under sådan förutsättning finna 
det föreslagna kassasystemet ur trygghetssynpunkt ej över~ 

Jiigset det nuYarande. Emellertid är det av sakkunniga förc
slagna förskottet till kassaintendenten endast avsett till före
kommande mindre utgifter mellan kassadagarna, under det att 
enligt nu gällande system ur dagkassan bestridas samtliga }'ar
tygets utgi)'ter el. v. s. flertalet och i varje fall de stora utbe
talningar , som enligt förslaget system göras å kassadagar un
der omedelba r kontroll av kassakontrollanten. Det torde m å
hända icke stöta på oöverstigliga hinder för fartygschefen att 
så avpassa överförandet av medel fr ån huvud- till dagkassan, 
alt en molsvarande kontroll till den föreslagna erhålles, men 
detta skulle innebära dagligt avvägande av medelsfördelningen 
dessa kassor emellan jämte granskning a v verifikationer och 
inventeringar, för vilka fartygschefens tid näppeligen kan 
tänkas förslå. I varje fall torde en sådan kontroll bliva be
tydligt mer betungande för tjänsten ombord än den av de sak
kunniga föreslagna. Å andra sidan synas erfarenheterna inga
lunda hava givit vid handen, aU en effektivare kontroll ej 
varit av behovet, i all synnerhet i vissa fall , där personal med 
ringa kvalifikationer att uppbära uppbördsmannaskapet för 
kontanta medel måst anförtros en sådan uppgift. 

Vad b eträffar fartyg , där varken intendent eller redogö
rare av ekonomiavdelningen finnes och fartygschefen sålunda 
nu själv fullgör medelsredovisningen., göres, såsom myndighe
-terna ocks{t framhålla, genom det av de sakkunniga föreslagna 
systemet ej någon ändring av betydelse i nuvarande förhål
landen. 

Återstår således kassarörelsen å fartyg , där f . n. redogö
rare a v ekonomia vclelningen fullgör m edelsredovisning en. Å 

sådant fartyg m edför onekligen den föreslagna ordningen en 
ökning av farty gschefens ansvar, i förhållande till vad för 
närvarande anses åligga honom i detta avseende. Om, såsom 
vid frågans behandling hos myndigheterna synes varit under 
·Över vägande och av resenanten i marinförvaltningen föresla 
_gits , det föreslagna systemet kompletteras därhän alt även a 

Tidskrift i Sjöväsendet. 46 
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fa rtyg, där redogörare av ekonomiavdelningen finnes kom 
menderad , kassaförvaltning anordnas, torde emellert id kunn a 
uppnås en godtagbar lösning a v motsättningarna i frågan 
Därigenom skulle då vinnas, att de av dc sakkunniga förP 
trädela önskemålen om klarare ansvarsbestämmelser och skärpt 
kassakontroll skulle bliva tillgodosedda samtidigt som den a \ 
myndigheterna påtalade ökningen av ansvarsbördan för far 
tygschef å sådant fartyg skulle kunna undvikas. 

Även i fråga om platsen i Iteglementc för ;vrarincn fC:i r 
dessa bes tämmelser dela sig åsikterna. Under det att dc sak 
kuniga finna föreskrifterna för kassaväsendet vara av natu r, 
att dc särskilt med hänsyn Lill föreskriften i punkt 3 a i ovan
berörd P. M. med direktiv för rcglementsarbetet böra samman 
föras på ett ställe i den av de sakkunniga föreslagna gemen 
samma delen av reglementet, anse 1nyncligheterna, att förc 
skrifterna för fartygen fortfarande böra hava plats i del IL 
På grund av myndigheternas förut berörda ståndpunkt i fråga 
om reglementets uppställning, a tt den gemensamma delen bC:i1· 
uppdelas på del I och del lli, innebär deras förslag sålunda , 
att kassabestämmelserna för marin en skola uppdelas p[t regle-· 
men te ts samtliga tre delar. 

Öevr dc sakkunnigas förslag i avseende å föredragnings
ordningen och kassaväsendet samt däröver avgivna yttranden 
har riksräkenskapsverket den 3 september 1929 avgivit under 
dånigt utlåtande. 

Däri anföres bl. a. , att då för bedömandet av den ifråga 
satta förändringen av ärendenas behandling skulle erfordras 
en ingående kännedom om den inre tjänsten å stationer ocll 
fartyg, en kännedom, som riksräkenskapsverket ej b esutte, 
ämbetsverket inskränkte sig till att förklara sig ej hava n ågot 
alt erinra mot marinförvaltningens avstyrkande av de sakkun
nigas förslag i denna del. 

På av marinförvaltningen och dess unelerlydande my n-
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digheter anförda skäl förklarar sig riksräkenskapsverket till 
styrka det av marinförvallningen uppgjorda förslaget till rcg
lemen tsföreskrifter beträffande kassa väsendet m ed en del 
mindre ändringar. 

Utredning angående Stockholms flottstations 
förflyttning från huvudstaden. 

Den 27 juni 1929 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen för 
försvarsd epar tem entet att tillka ll a h ögs t fem utredningsmän 
jämte s ck re terare för att inom departementet biträda m ed 
verkställande av utredning om Stockhohns flottstations för
flyttning frfm huvudstaden och de ekonomiska förutsättningar
na härför. 

Med stöd av det ta beslut h ava såsom utredningsmän till
kallats r edaktören P. A. Hansson , ordförande, konteramiralen 
O. E. Lybeck, marinöverdirektören J. Lindbeck samt överdi
rektören G. H. Hammar. Säsom sekreterare utst1gs kaptenen 
T. I-bgrnan. 

Seclan marinöverdirektören Lindbeck den 12 sistlidne sep
tember avlidit , tillkallades marindirektören av 1. gr. å över
gångsstat I. Falkman. 

I samband med förslaget om tillkallande av utrednings
männen har chefen för försvarsdepartementet i statsrådet elen 
27 juni 1929 anfört bl. a. , att ril,sdagen anhållit om den förc
slagna utredningens verkställande. Därvid hade framh ~1llits , 
att, ehuru enligt infordrade y ttranden det varken ur försvars
synpunkt eller m ed hänsyn till varvsdriften kunde anses vara 
ett nödvändigt krav att stationen förlades till plats utom hu
vudstad en, samtliga m yndigheter likväl hade varit en iga om , 
att en utredning borde verkställas. 

Skul!e utredningen visa, att en förflyttning av stationen 
från huvudstaelen vore önskvärd och behövlig, m åste frågan 
lösas genom medverkan av Stockholms stad. Det syntes där 
för framförallt böra undersökas, huruvida staden vore villig 
att mot övertagande av stationens nuvarande område bestrid rt 
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dc med fly ttningen förenade kostnaderna. Särskild uppm~irk 

samhet borde dock ägnas den omständigheten , att hela detta 

spörsmål under alla förhålland en borde vinna sin lösning sna. 

rast möjligt, enär ett uppskov med varvets modernisering hl 

a. medförde allvarliga olägenheter och betydande kostnader 

för kronan. 

Den sålund a tillsatta utredningen, >> 1929 års flott station" 

utredning >> , hade vid utgången av n ovember månad föregflendt· 

år redan hunnit så långt, att preliminära underhandlingar m ed 

av staden utsedda r epresentanter påbör jats. 

Dc.t ä r givet, att en utredning m ed ovan angivet progran . 

icke kan påräknas inom en alltför snävt tilltagen tid hinn~' 

fullgöra sitt uppdrag. Å andra sidan kan man icke nog kra f

tigt instämma i det av riksdagen uttalade önskemålet om en 

snar lösning av frågan . Dc tidsperioder, under vilka myckl'l 

befogade framställningar om moderniseringar vid flottans sta

tion i Stockholm och ej m in st vid varvet därstädes, måst ut l· 

danskjulas >> m ed hänsyn till p:"t gacndc utredningar om stati( · 

nens förflyttning >> äro alltför långa för att icke en ny dyl ik 

p eriod måste emotses med livligt beklagande. 

Organisationen av marinens överstyrelse. 

Försvarets centrala ledning och förvaltning h ar sedan lån g 

lid tillbaka varit föremål för en serie utredningar och utlåtan · 

den. Frågans nuvarande läge kan i korthet angivas salund . 

Scdan den 1926 tillsatta beredningen och de 1928 tillk ~1 

lade sakk unniga avgivit belänkanden och förslag. bercdninf( Lil 

den 14 november 1927 och 1928 års sakkunniga den 6 oktolwr 

1928, h ava dessa förslag varit för emål för de militära myndi t..· 

hcternas ävensom marin- och armeförvaltningarn as yttranden. 

Då förslagen innebära avsevärda avsteg ifrån de nu,·aran· 

de förhållandena - om än sinsemellan i olika riktningar -

hava dc, såsom kunde förväntas, i vissa avseenden mötts :t l' 

en ingående kritik. Då emellertid fö1:slagen såYäl som d~i.rö ' ·r 
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avgivna yttranden , i vad de beröra den marina överstyrelsen, 

redan förut i Sällsk apets tidskrift varit föremål för referat, 

anser jag mig icke böra tynga denna framställning m ed någon 

ytterligare redogörelse för desamma. Endast så m ycket torde 

böra framhållas, att särskilt marinberedningens förslag att 

sammanföra de nuvarande överstyrelseorgan till en marinsty

relse icke vunnit myndigheternas gillande. 

Sedermera h ar frågan varit föremål för ytterligare b ear

betning inom försvar sdepartementet r esulterade i a tt förslag i 

ärendet genom proposition n:r 175 den 7 mars 1929 under

ställdes riksdagens prövning. 

Då jämväl de förslag, som i berörda proposition framläg

gas för elen marina överstyrelsens omorganisa tion , förut re

fererats i tidskriften, inskränker jag mig till att här i korhet 

redogöra för den behandling, som kom förslaget till del i 

riksdagen. 

I statsutskotte ts utlåtande över propositionen framhölls 

till att börja med, att förslaget ej i samma mån, som det av 

1926 års beredning framlagda, syntes ägnat att undanröja de 

olägenheter, som vidlåda den nuvarande organisationen med 

dess m[mgfald direkt under Kungl. Maj :t lydande överstyrelse

organ, vilkas verksamhetsområden djupt ingrepe i varandra. 

Vidare konstaterades, att den besparing på omkring 90,000: -

kronor , som vid genomförandet av beredningens organi sations

försla g beräknats uppstå, skulle vid gotagande av den i prq

positionen föreslagna or ganisationen högst väsentligt minskas 

eller helt utebliva. Därjämte gjordes gällande, att särskilt be

träffande marinens överstyrelse, den större enhetligh et, som 

i första h and borde vid en omorganisation eftersträvas, icke 

skulle komma att uppnås samt att den obestämda och oklara 

ställning, som chefen för marinen skulle erhålla i förhållande 

till marinförvaltningen , syntes rent av vara ägnad att skapa 

dualism snarare än enhetlighet. 

Försinget blev av r iksdagen avslaget. 

Sedermera har frågan ånyo varit under bearbetning inom 
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försvarsdepar tementet och i statsverkspropositionen till innc\·a 
rande års r iksdag har åter framförts förslag till dess lösn in~. ;'\ 

Såsom det huvudsakliga nya däri torde få betecknas, a tt 
förslaget söker avväpna den mot det föregående riktade k ri
tiken beträffande chefens för marinen oklara ställning till nw 
rinförvaltningcn på så sätt, alt i framlagt utkast till instru k_ 
tion för chefen för marinen dennes impulser till förvaltningen 
i huvudsak inriktas på den verksamhet, som föregår framlä•'-

LI ~ 

gandet inför Kungl. Maj:t av förslag beträffande det mater iella 
krigsförbered elsear betet. 

Försök för rationali sering av upphandling och viss 
bokföring vid Stockholms varv. 

Genom beslut den 31 december 1928 bemyndigade Kungi. 
Maj :t chefen för finansdepartementet att tillkalla högst f en , 
ekonomisakkunniga att under ledning a v nämnde dcpark 
mentschef, var för sig där ej för särskilt fall annorlund a Jw 
stämdes , verkställa undersökningar och avgiva förslag i h u 
YUdsakhgt syfte att åstadkomma ökad ekonomisering inom 
olika delar av statsförvaltningen. 

Med stöd av detta bemyndigande uppdrog nämnde depar
tementschef den 31 decemher 1928 åt amiralen H. V. M. Y on 
Krusenslierna och direktören H. G. E. Hammar att upptag,< 
spörsmålet om det mest ändamålsenliga ordrumdet av till sjö
försvaret hörande myndigheters ekonomiska förvaltning sa m l 
å vägabringande i övrigt inom marinen a v största möjliga eko
nomisering. 

I underdånig skrivelse den 21 september 1929 hemshilld'' 
dessa sakkunniga, »marinens ekonomiseringssakkunniga », all 

m arinförvaltningen måtte erh å lla uppdrag att lå ta vid flott an; 
varv i Slockholm under omkring sex m ånader av budgetårf't 
1929- 1930 utföra försök med en koncentration av bl. a . ntr

vets upphandlingar, titelbokföring och avlöningsuträknin g. 
Den 24 oktober samma år avgav marinförvaltningen, so!ll 

dessförinnan inhämtat yttrande utav varvschefen del flo tt an~ 

*) HPIC'rat a\- Kungl. 1faj:ts pt·op. tili 103[1 i'n·s riksdn g inl' .ir' 
ticlskriitl·m 2:a hi:ilh·, s. 07---G9. 
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s tation i Stockholm , underdånigt utlåtande i ärendet. I för · 
berörda yttrande föreslog varvschefen beträffande sättet för 
försökets verkställande, att för koncentration av upphandling
en den personal, som å varvets olika departement och å varvs-· 
kon toret sysslade med upphandlingsärenden, skulle samman
föras till en central upphandlingsavdelning, samt att för 
koncentration av titelbokföringen den personal, som då å de 
särskilda departementen och varvskontoret ombesörjde dessa 
göromål, skulle bilda en bokförings- och avlöningsavdelning 

å varvskontoret. 
Genom beslut den 7 november 1929 förordnade sedermera 

Kungl. Maj:t att försök i dc av sakkunniga angivna avseen
den och i huvudsaklig överensstämmelse med varvschefen s 
förslag skulle anställas vid Stockholms varv. 

Dc sålunda anbefallda försöken innebära i stort sett föl

jande. 
Koncentrationen av upphandlingsverksamheten avser att, 

med upphävande av departementschefernas befogenhet i fdtga 
om upphandlingar , centralisera denna verksamhet för hela 
varve t till ett varvschefen direkt underställt organ, upphand
lingsavdelningen, som förestås av en i varvskontoret tjänstgö
rande marinintendent, tillika föredragand e inför varvschefen 
i upphandlingsäreriden. 

Den med koncentrationen åsyftade besparingen avses att 
vinnas genom av centraliseringen möjliggjord förenkling av 
diarieför ing och registrering, infordrande i ett sammanhang 
för samtliga förekommande upphandlingar av offerter och an
bud, undvikande av dubbelarbete vid räkningsgranskning och 
i sam band därmed tillrättaläggande av granskningsmaterialet 

på ett arbetsbesparande sätt. 
Beträffande den koncentration av Litelbokföringen, som 

avses att genomföras , bygger försöket pil att nå syftemålet 
genom behandling utav primäruppgifterna direkt på varvskon
tore t, medgivande en väsentlig förenkling därigenom, att här
vid samtliga departem ents uppgifter p å en gång ebbandlas och 
att resultatet kan direkt ingå i titelboken med undvikande av 
förut erforderlin-a titel- och o·eneralsammandraa. "' "' ~ 
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Det är givetvis alldeles för tidigt att ännu yttra sig om 

resultatet av de försök, som sålunda anbefallts. Endast S}t 

mycket torde redan nu kunna framhållas, att elen lämpligare 

arbetsfördelning, som kan ernås genom sammanförandel av 

dessa arbeten till för hela varvet gemensamma centraler , sy

nes tala för att försöken skola bliva av betydelse såsom an

givande utvägar till besparing. 

Verksamh eten vid marinens centrolct beklädnodsverkstucl. 

Redan vid planerand et av marinens centrala beklädnads

verkkstad avsågs, att viss del av verkstadens tillvcrkningsför 

måga , särskilt i fråga om skomakareverkstaden, vars förscen

de i11cd modern maskinell utrustning måste komma k apaci 

teten att ligga i överkant av behovet för marinen, skulle ul 

nyttjas för armens räkning. 

Under vissa perioder har emellertid tillgången på beställ

ningar från armen varit mycket ringa. Särskilt då detta in

träffat vid tillfällen av minskad tillverkning för marinens räk 

ning på grund av uppehåll i kompletteringen av förråden, sär -

skilt beväringsbekläclnadsförråden, har detta förhållande men 

ligt inverkat på möjligheten att med bäsla möjliga ekono

miska resultat utnyttja verkstadens tillverkningsförmåga. 

Genom Kungl. Brev den 29 januari 1926 anbefalldes emel

lertid, att sådan tillverkning av diverse fotbeklädnad för ar

men, som icke kan verkställas vid armens egna verkstäder. 

skall äga rum vid marinens central beklädnadsverkstad i elen 

mån så kan ske utan att tillverkningen för marinens räkning 

eftersättes. 

Detta förhållande samt nyligen fatlat beslut om bevärings 

beklädnadsförrådens vid marinen komplettering till visst an

tal ställ har medfört, att verkstadens såväl skrädderi- sam 

skomakeriavdelnings tillverkningsförmåga f. n. kan helt ut 

nyttjas. 

Sålunda har förlidet å r , förutom erforderlig nytillverk

ning för marinen, skodon för armens räkning tillverkats ti ll 

ett värde av c:a 225,000:- kronor. . Inneliggande beställ

ningar för leverans under innevarande år av 2,000 par rid -
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stövlar, 10,000 par lägerkängor och 3,000 par marschskodon , 

uppgå till ett värde av c:a 290,000: - kronor. 

Sedan numera också, i enlighet med vad som planerades 

vid verkstadens tillkomst, såväl de båda stationerna som kust 

artilleriets truppförband låta utföra reparationsarbete vid verk

staden, hava reparationsverkstäderna därstädes full sysselsätt

ning. 
All tillverkning av grad- och yrkesbeteckningar för mari

nens manskap sker numera också genom centrala beklädnads

verkstaden. 
Rörelsen vid verkstaden framgår närmare av nedanståen

de tablå, upptagande värdet av nytillverkningar och repara

tioner samt antalet anställda under åren 1928- 1929. 

Sh·äclderiverkstaden. 

Nytinverkningar fö r marinen ... ............ ...... Kr. 

> främmande myndigheter • 

Nytillverkningar för O. och UO samt för civ.-
mil. pers ........... . ..... .... .. .. .......... . ...... . .. . 

Reparationer av manskapsbeklädnad ... ... ... . . . > 

för enskilda .............. . ...... .. ... . 

Manliga arbetare .......... ......... .... ... .. ....... .... ... . . 

Kvinnliga arbetare .. . .... ............................ ..... . . 

Skonwkctreverkstaden. 

Nytillverkningar för marinen ......... ... .... ... ... .. Kr. 

• främmande myndigheter • 

Nytinverkningar för O. och UO samt för civ.-
mil. pers ........... . .. .. ... .......................... . 

Reparationer av manskapets skodon ....... .. .. . 

> enskildas skodon ... ...... .. ... . 

Manliga arbetare ...... . .. .... .. ........... ... .......... ..... . 

l Kvinnliga arbetare ....... ....... ....... .. ........ .. ........ . 

1928 1929 

717,600 970,000 

9,100 6,300 

29,300 28,400 

64,000 59,000 

1,200 1,400 

31 37 

69 104 

244,000 215,000 

43,000 236,000 

3,000 3,000 

73,000 74,000 

1,520 1,600 

28 37 

4 9 



- 662-

Diskussion 

med anledning av årsberättelse reglemente och 
förvaltning. 

Ledamoten 1Vester ans:1g, att Varvschefens ställmng vid 

ett tillämpande av reglementssakkunnigas förslag skulle bli 

va i hög grad försvårad och hade han därför som Vanschef 

hl. a. avstyrkt sakkunnigas förslag i vad detta rörde Lilläm 

pandet å varvet a v armens förvaltningsprinciper m ed förc·

dragningsordning och delat ansvar i förvaltningsfrågor . 

Ledamoten Claus anförde, att den årsberättelse, som bli

vit uppläst, behand lade i huvudsak pagåcnclc reglemcntsar
b etc. 

Som b ekant h ar nu delta arbete pågått i nära tio år. 

Under dc 28 år, ha:n varit officer, har väl under minst dc 

tjugo åren omarbetning a v reglementet pågått. Ett sådant 

sakernas tillstånd är högst be tänkligt. Läget är nu sådant att 

c lt rättat reglemente för marinen närmast kan betecknas som en 

verklig raritet, men delta är icke det mes t betänkliga. För

slag till förbättringar av organisation överlämnas till reg

lemcntssakkunniga, där de väl i allmänhet få kvarbliva i aY

vaktan på rcglemcntsarbetets fullbordande, varigenom möj

ligheten att ernå något resultat ställes på framtiden. Att ini

tiativ till ändringar måste vidtagas är obestridligt. Den som 

Yill påstå att den nuvarande marina organisationen är ti ll

fredsställande, misstager sig grundligt. Man behöver endast 

draga fram ett exempel och erinra om .den y tterst oläntpliga 
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förrådsorganisation och förrådsrcdovisning , som nu är till fin

nandes vid beklädnadsförrådcn. 
Alt 1925 [trs försvarsorganisation skulle varit flnledningen 

till att reglcmcntsarbctet försenats , är endast delvis rikligt. 

Vad som väl m er än annat bidragit till denna försening är \·~il 

svårigheterna alt fastsia enhetliga förvaltningsföreskrifler . 

Enda möjligheten att få fram elt r eglemente är enligt hans för

m enande att utbryta alla förvaltningsföreskrifter ur reglemen 

tet och endast ås tadkomma ett rent mi l i Lärt tjänstgöringsreg 

lemente. 

Ledamoten C. E. Holmberg delade ledamoten Claus åsikt 

om lämpligheten att h ålla isär tjänstgöringsföreskrifterna fr ån 

förvaltningsför eskrifterna . Förslag till en därpå grundad reg · 

lcmentsindelning avgavs också nv de först tillka llade r cgle

m entssakkunuiga i dec. 1921 , m en förslaget blev avstyrkt av 

marinens högre myndigheter. Beträffande vad ledamoten Claus 

anfört om ordningen för reglementsarbctcts bedrivande bör 

erinras, att då år 1907 förslag avgavs att upprälla marinsta

bens organisationsavdelning, anfördes såsom ctl av de vikti 

gaste skälen härför, att utgivandet av nytt reglemente för ma

rinen eller nya upplager därav borde verkställas inom denn a 

avdelning. S ~l har emellertid icke skett, utan har detta arbete 

utförts inom försvarsdepartementet av särskilt tillkallade. 

För dylika arbetens utförande fordras emellertid ett penna

n ent organ. 

Ledamo ten Hyden anförde: 

»Som beka nt är, och smn föredraganden även angivit i s in 

~'\rsberättclse, ha va marinens myndigheter gjort allvarliga er

inringar mot reglementssakkunnigas förslag till nytt r egle 

m ente för marinen. Kritiken riktar sig ej blott mot elen före

~lagna uppställningen av reglementets olika delar, utan äwn 

mot en mångfald detaljer i detsamma. 
Det är uteslutet, alt jag här skulle inEtta mig på n ågon 

ingående behandling ay ifrågavarande förslag el ler dc crin -



- 664-

ringar, som gjorts mot detsamma. Jag skall endast till:ha 

mig att med några få ord beröra de avsnitt, som handla om 

ansvarigheten för förvaltningsbeslut och den därmed nära 

sammanhörande föredragningsordningen av förvaltningsären 

den samt expedilionstjänsten. 

Såsom föredraganden ullalat, hava de sakkunniga funnit 

ansvarsfördelningen icke vara tydligt klargjord i nu gällande 

reglemente och ansett detta förhållande kräva rättelse. För 

vinnande av sådan hava dc sakkunniga föreslagit den form 

för ansvarsfördelningen för och föredragningen av förvalt 

ningsärenden, som i allmänhet tillämpas inom dc centrala 

förvaltningsämbetsverken med styrelseform, nämligen att be

slut i förvaltningsärenden fattas av chefen på förslag av en 

föredragande, som jämte chefen har att ansvara för beslutet 

därest det fattas i enlighet med av föredraganelen avgivet för~ 
slag. Därest så icke sker, äger föredraganelen rätt aLt reser 

vera sig till protokollet. 

Detta förslag må teoretiskt sett hava visst berättigande. 

Det är dock enligt mitt förmenande icke uteslutet, att den 

föreslagna fördelningen av ansvaret kan leda till s. k. divi 

sionsansvar, och det förefaller , som om de sakkunniga vid ut

formandet a v förslaget hade fäst blicken så starkt på sakens 

formella och juridiska sida samt på önskvärdheten av lik

formighet, alt de förbisett ,att förhållandena vid marinens lo

kalförvaltningar äro väsentligt olika förhållandena inom etl 

centralt ämbetsverk eller inom en annefördelning. Olika för 

hållanelen måste dock enligt mitt förmenande påfordra olika 

fördelning av ansvaret och olika sätt för ärendenas föredra• ,._ 
. b 

nmg. 

Vederbörande tjänstegrenschefer å flottans stationer och 

varv torde väl redan nu få anses bära momlisb:t ansvar för 

de framställningar, förslag m. m. , som de i förvaltnin«sären-
b 

den avgiva till stationsbefälhavare och varvschef. Därest även 

juridiskt ansvar härför anses böra påläggas dem , torde väl 

detta kunna ske, utan att ansvaret behöver vara förenat m ed 

ett så omshindigt och för den praktisli:a tjänsten betungande 
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sätt för fön·allningsärendcnas handläggning och avgörande 

- med föredragningslistor , protokoll. eventuellt reservationer 

-- som reglemcntssakkunnigas förslag innebära. 

Vad beträffar de sakkunnigas förslag rörande >> tjänste

meddelanden och expeditionstjänsb ansluter jag mig till fullo 

till det uttalande, som föredraganden, i sin egenskap av leda

mot av reglemcntssakkunniga, gjort i det särskilda yttrande, 

som han fogat till förslaget, nämligen ntt >> a tskilliga av dc 

föreslagna föreskrifterna h ~trom synas vara betänkligt inveck

lade och mindre ändamålsenliga för expeditionstjänstens ord

nande i all synnerhet vid förvaltningsexpeditionerna >> . J ag 

vill tillägga, att redan i fredslid expeditionstjänsten hos åt

skilliga av de lokala förvaltningsmyndigheterna är så omfat

tande, att den betänkligt inkriktar på tjänsten i övrigt. ,\tt 

vid sådant förhållande konstruera arbetsformer, som. äro så 

litet anpassade ef ter elen praktiska tjänstens krav och så 

snäva som de av rcglementssakkunniga föreslagna, torde sä

kerligen leda dithän, att vid mobiliseringstillfälle, då arbetet 

starkt sväller ut, dessa former sprängas och förhållandena 

bliva kaotiska. 
Det är att hoppas , att de tungt vägande erinringar, som 

marinens myndigheter gjort mot det ifrågavarande reglements

förslaget i nu berörda hänseenden, må i största möjliga ut 

sträckning vinna beaktande vid det nya reglementets slutliga 

utfonnandc. » . 

Ledamoten Wester instämde med ledamolen Ryden samt 

framhöll. alt reglementssakkunnigas föreskrifter skulle be

tunga arbetet samt i hög grad försd\ra en rationellt ordnad 

varvsdrift. 

Ledamoten Örnberg påpekade, att en tendens föreligger 

att för flottan införa för armen och flygyapnet nu gällande 

bestämmelser för förvaltning och kassavårcl. Varnade härför. 

enär dessa beslämmelser ej äro lämpliga för flottan med dess 

rörliga enheter. (herförandet a,- uppbördsmannaskapet från 
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fartygsintendenten till r edogöraren kräver å 1. klass fartyg al t 

redogörarbefattningen bestrides av ä ldre uO. d. v. s. fördd~ 

törvaltare. D~1 hänsyn ej är taget h ärtill i 1925 års försvars

organisation. kan nämnda överförande av uppbörd ej ske . 

Kassaför valtningens organisation eft er annemönster vid flot 
tan är ej m öjlig . 

Ledamoten Log erholm instämde Lill alla dela r i det utta . 

lande, leda moten Ryden gjort , och i ledamoten Örnbergs ut

talande i dess första del samt även i vad ledamoten Örnber< ,. 
t'> 

s ist uttalade om elen av dc reglem cntssakkunniga å tråelda lik-

heten m ed armens förvaltningsorganisation. Di:irulöver fram 

höll ledamoten L , att det va r förklarligt, atL föredragan den 

Log de reglcmentssakkunnigas förslag i för svar , da han ju själv 

va rit en av de sakkunniga. Lagerholm hade på sin tid i 
sin egenskap a v Chef för stationskontoret och såsom Chefsin 

lenelent avgivit yttranden över r cglcm entsförslagen del l oclt 

del Il, vilka y ttranden icke inneburit n ågot gillande. Före

dragandens uttalanelen eller reflexion er hade icke rubbat L. 
från dc i h a ns officiella yttranden uttalade åsikterna om reg
lcmentsförslagcn. 

Ledamolen Claus fr amhöll , alt vid kustartilleriet gälla 

i stort sett armens förvaltningsföreskriftcr, och h ava desam

ma visat sig för deras vidkomma nde lämpliga . Då de nu 

icke passa för Yarvcn och stationerna, bör väl detta vara elt 
y tterligare skäl för att icke söka införa alla dessa olika för 

valtningsföreskrifter i samma reg lem ente, utan bör vill i 

stället va r och en erhålla sina egna föreskrifter. Detta 

Lalar väl om n ågot för att icke inrycka förvaltningsföreskrif
terna i e tt och samma reglemente. 

Ledamoten Broman framhöll , att å tminstone i del II bor 

dc förvaltningsföreskrifterna bibch å1las, enär delta i hög grad 

skulle underlä tta FC:s arbe te, särskilt ~~mindre fartyg. Gam 
mal tradition hibehöllcs även därigenom. 
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Ledamolen C. t ;. H olmberg bestridde att a rm ens före

skrifter införts i rcglemenlsförslagct i annan m ån än som be

funnits erforderligt be träffa nde vissa för krigsma klen gem en 

samma förhållanden. Ansåg a lt i kommandoyäg uLEirdaclc 

bestämmelser horde samm anföras särskilt, vilket dock icke 

hind rar att bcldiffande sjötjänsten tjänstgörings- och förvall

ningsföreskrifterna sammanfördes till ett band, m en detta är 

en bokhindningsfråga. 

Ans:'\.g, alt frågan om s. k . föredragningsordning fått väl 

stora proportioner i yttranden och diskussioner. l stor t sett 

vore fr ågan blott en detalj. Fann dock nämnda ordning o

lämplig vid fJoLLan , varför han såsom rcglem cntssakkunnig re

serverat sig mot dess införande. 

Ledamolen Ryden framhöll i likhet med ledamoten Örn
berg vikten av att -- dä rest uppbördsmannaskapet för för 

r åelsuppbörden överflyttades fr ån fartygsintendent till förråds

konstapel - s[tsom förrådskonstapel kommenel eras endast s ~t

dan bcs tällningshavare, som genom föregående utbildning samt 

ådagalagd pålitlighet och erfarenhet vore fullt kompetent att 

handhava o J1 ansvara för ifrågavarande värdefulla uppbörd . 

Ledamoten W est er ansåg ej frågan om ansvarigheten i 

förva ltnin gsbeslut och den dänned sammanhängande före

dragnin gsordningar m. m. 'för ,'varvets vidkommander vara 

en de t aljfr~"tga av mera underordnad b etydelse , utan tvärtom. 

E tt införande härav skulle medföra s tora olägenheter för 

varvsdriften -- och i all synnerhet vid mobilisering -

Ledamoten Ornbcrg anförde att annens förvaltnings- och 

kassavårdsbestämmelser h ava ej visat sig lämpliga vid 2. flyg 

kåren med dess detacherade flygavd elningar och kraven p[< 

kårens »rörlighet» . Deras olägenheter komma än mer att 

göra sig gällande vid ett vapen av så »rörlig >> karaktär som 

flottan. Det måste därför på det kraftigaste varnas för infö

raneJet av ifråga varande bestämmelser, vilka enligt hans åsik t 
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icke kunna tillämpas ens vid armen, då denna sättes på krigs 
fot. 

Ledamoten Claus hade i och för sig icke något emot aU 
jäm.väl förvaltningsför eskrifterna intagas i reglementet , m en 
anså" alt om man vidhåller den ståndpunkten, vi aldrig få o 
något reglemente. 
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En föregångsman inom ubåtsvapnet. 

(./ 
l 
i 
' i 

\ 
\ 

./ 

\ 

\ 
l 
l 

Den 12 dennes aded Kaptenen i flottans reserv Georg 
Valdemar Magnusson. Därmed ändades en levnadsbana, som 
i mer än vanligt mått präglats av fruktb~irande arbete, fram
gång och lycka men ock av molgångar och prövningar. Dl
rustad m ed klar intelligens, praktisk läggning och stark vi
talitet ägde Niagnusson goda förutsättningar att bliva en för
grundsfigur inom det levnadskall , han valt. När det år 1904 
gällde atl utse den man , som skulle anförtros det krävande 
chefsskapet över svenska fiollans första undervattensbåt, Ha
jen, föll valet på honom och bättre val kunde ej hava gjorts. 
Med energi och sakförstånd !-(rep h an sig an den föreliggande 
upgiften, att levandegöra det svenska u-båtsvapnet samt att 
lösa alla i samband därmed stilende frågor av organisatorisk, 

Tidskrift i Sjöv äsenclet. 47 
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teknisk och taktisk art. Dc vanskligheter , som därvid mötlp 

och de svårigheter, som måste övervinnas, voro mångtaliga . 

Må man betänka, att detta arbete måste utföras utan direkt a 

praktiska förkunskaper eller erfarenheter på området och h elt 

grundes på det personliga iniativct och omdön~et. Magnus

son var dock mannen att genomföra denna sin första uppgift 

på u-båtsområdet på e tt sätt, som lade en säker grund för u 

båtsvapnets vidare utveckling. Ej må dock härvid förglöm 

mas det värdefulla stöd, som han både då och i fortsättningen 

hade av numera framlidne marindirektör Richson; det god a 

förhållande och samarbete, som rådde mellan dessa båda pion 

järer inom det svenska u-båtsvapnet , var till elen stör~ta bål 

nad för detsamma. År 1905 kunde Hajen förena s1g m ed 

flottans övriga stridskrafter på V cstkustcn, klar för aktion. 

U-båtsvapnets första steg i tillvaron var taget och dess marsch 

~not vidare utveckling och fullkomning kunde anträdas, allt 

jämt under Magnussons insiktsfulla ledning. Redan efter el l 

fåtal år gavs ett talande vittnesbörd om den framsynthet, som 

präglade detta utvecklingsarbete, nämlig~n anskaffningen a ' 

u-båten Valen, en exponent för de nyare riktlinjer inom u-båts 

bygget, som då på vissa håll framträtt och som. i likhet m ed 

allt nytt funnit både förespråkare och vedersakare. Som be 

kant byggdes Valen i Spezia, Italien, varifrån den 1909 gjord t· 

sin berömda hemfärd till Stockholm under :Magnussons befäl. 

De utländska förbindelser , som Magnusson knöt und('r 

tiden för Valens byggande, blevo avgörande för hans vidarv 

framtid. I rätt uppskattning om hans många framståemk 

egenskaepr erbjöd hono1n firman Fiat San Giorgio i Italielt 

anställning under villkor, som föranledde honom att 1911 a \ 

gå från aktiv tjänst i svenska flotlan. Annu en gång skull t• 

dock Magnusson ägna sina krafter åt det svenska u-båtsvapnet. 

Det var vid världskrigets utbrott 1914, då han inställde sig 

till tjänstgöring med den enda önskan att erhålla befäl över 

en svensk u-båt för att vid Sveriges då till synes oundvikliga 

indragande i kriget få aktivt deltaga i landets värnande oc i1 

visa vad u-bå tsvapnet, vartill han all.tid själv satt så stor ti ll-
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tro , verkligen förmådde uträtta. Denna önskan kunde emel

ler tid ej uppfyllas , enär samtliga u-båtar då r edan voro b e

mannade, varför Magnusson i stället fick i Kungl. :\1arinför . 

valtningcn ägna sig åt ämbetsverket åliggande uppgifter till 

u-båtsvapnets fromma. När inom kort buden om u-båtarnas 

bedrifter gingo ut över en förvånad värld, som icke tidigare 

velat tro på det unga vapnets slagkraft, var Magnusson en 

av de få, som icke blev överraskad därav; det var endast, vad 

han väntat. 

Förutom redan berörda egenskaper besatt Magnusson 

även en sällsynt förmåga att föra befäl och att taga ansvar. 

l\Ied upprätthållande av sträng disciplin och ordning förstod 

han att hos unelerlydande ingjuta tillgivenh et, förtroende och 

arbet5gläclje. Ban var en boren ledare. Med sitt käcka, säkra 

uppträdande och sitt friska leende tog han alla. 

Kort tid fick Magnusson verka inom u-båtsvapnet, m~u 
hans verksamhet där har satt spår, som länge skola kvarbliva 

liksom hans minne länge skall leva inom det vapen, han en 

gång ägnade sina bästa krafter. 

Stockholm i november 1930. 

H. Simonsson. 
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Meddelande från främmande mariner. 
:Meddelade från nl arinstabens Utrikesavdelning. 

(01doJ,c,· 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Den nya ubåten V-f\ ha r den 21 sistlidne oktober sla git al1·1 

rekord i an;crikanska marine11 , '!. rlet att ubåten 1wdgick till ett djlt!l 
av 100,92 m. 

(Utdrag ur .Le n'[atin elen 23 oktober 1.930.) 

England. 

J agaren Brilliant sjösattes andra veckan i september av Messrs 
Swan, Hunter och Wigl1am Eichardson, Ltd .. i Wallsend. Kanonr•r 
maskiner och mastc>r voro insatta, panuorna påcldade och allt k l:lrt 
Iör att gå till sjöss. 

En dylik sjösättning har aldrig förut utförts och är ett b<' 1
'·. 

sande exempel p:l skeppsbyggeriets framsteg. 
Brilliant ;ir en av de åtta jagarue av B-typ upptagna i 1928 

års flottprogram. Dessa fa ri yg haYa <'n totallängd av 323 ~.<'(' \ 
och ett deplacement av omkring 1,330 ton. Bestyckningen utgo~:es 
av 4,7 in.-kanoner och mindre maskinkanonc1> Fartygen äro fn r· 
sedda med turbiner, som utveckla 34,000 HI\.. 

(Utdrag ur The Naval Clnoniclc. 17 oktober 1.930.) 
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Frankrike. 
Enligt medel c l ande från Frankrike äro all a förberedelser nu a V· 

slutade för stapelsättning i S:t Nazairc av en ny minläggande krys
sare av mycket förbättrad Pluton-typ, sa snart med Italien öve,rens
komna »naval holidays» upphöra. Kryssa ren kommer att få ett de
placement av 7,800 ton och en fart av 34 knop samt kommer att be
styckas med 1.5 cm. kanoner a v clPn lyckade typ, som använts för 7,000-
tons kryssam a a v Duguay-Tronin-typ. 

(Utdrag ur Tb e Naval. Uhronicle, 3 oktober 1930.) 

Jagaren Lion har i närvaro av lärsökskommissionen utfört ett 
8-timmars :l ullkraftsp rov. Högsta farten under 1 timme blev 40,2 
knop. Detta är inget rekord, ty Y er dun passerade med hitthet den
na sifira. 

(Utdrag ur Le Yacht, 11. oktober 1\l30.) 

Kryssa ren Dupleix gick av sta ]ll'ln den 10 oktobe r i närvaro av 
repuhlikens president. Fartyget, som är elen sjätte av de Jranska 
10,000 tons krysarne, är i huvudsak lik >>Foch >>. 

Kryssaren sattes på stapPln elen 23 september 1929 och enelast 
25,5 arbetsdagar per ton hava edorch·ats för byggandet, vilket är 
ett stort framsteg, då 68 arbetsdaga r per ton användes för >>Duguay
Trouin >> . 

(Utdrag ur Le Yacht, 1.8 oktober 1930.) 

1.0,000 tons kryssaren Alg6rie, som skall sättas på stapeln i bör
jan av år .1.931, blir avsevär t olik sina föregångare. Fartyget erhål
ler ett genomgående däck liknande dc jämnstora engelska kr.vssar
nas, enelast c n skorsten och c n tr<'lwnsmast, inrättad för elcllPch1ing. 
samt :förstärkt pensarskydd. Såsom en konsekvens av det förbättrade 
skyddet har farten måst minskas till 32 knop. Kryssaren kornmer 
att förses med en katapult. Bestyckningen består av åtta 20,3 cm. 
kanon er i fyra dubheltorn, åtta 10 cm . luftvärnskanoner, åtta 3,7 Cll1 • 

maskinkanonel· och två 53,3 cm. to rpedtri.ppeltuber . (Anmärknings
värt, då de hiitillsvarande f r anska to rpedtubern a hava Pn diametrr av 
55 cm . mot de eng·elska 53,3 cm.-tuberna). 

(Utdrag ur Marine Rundschau, oktober 1930.) 

Ubåten Promethee har löpt av stapeln i Cherbourg med ma
skinern a och nästan hela bestyckningen insatta. Fartygets längd 
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ilr 90 m. och bredd 9 m. Deplacementet är :1,350 ton i ö\·e n ·attCIH

Iäge och 2,000 ton i unclcrvat lcnsliige. Bcstyckni ngen utgöres a Y PI 

:JO cm. och en 8,8 cm. kanon, ett maskinge vär samt tolv f\3 cm. t or

pedtuber. Ubåten är avsedd för längre kryssningar under l'n nw 

nad. Det franska f lottprogrammPt upptager 23 dylika ubåtar. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachtrichten, 25 oktober 1930.) 

Kryssaren Foch gjorde sin första provtur elen 18 oktober mc l 

25 knops fart i frisk bris och ganska hög sjö utan några anmär k

ningar. 
(Utdrag ur Le Yacht, 23 oktober 1930.) 

Ryssland. 

Det meddelas i Morning Post, alt tre ryska krigsfart.\·g, ti ll-· 

hörande Svarta Ha\·sflottan, komma att lcryssa i Medelhavet uncle ; 

vintern .och besök hava ordnats för dem i Konstantinopel , Pireu

och Messina. 
Fartygen äro den gamla 7,000-tons kryssaren Ukraine samt dt> 

t vå jagarna Nezamoshnik och Shaumyan. 

Det kan erinras om att slagskeppet Parischskaja Kornmuna od 

kryssaren Profintern överfördes från Ostet·sjön till Svarta Havet sist

lidne januari, skenbart för reparation i Sevastopol, och att båda fa r

tygen fortfarande äro Ost om Dardanelle rna. De t har nyligPn n

rit rykten om ytterligarP överförande av Sovjetörlogsfartyg till Svar 

ta Havet, men ännu så län ge hava inga andra lämnat Östersjön. 

(Utdrag ur The Morning Post, 30 september 1930.) 

Spanien. 

Ehuru mariningenjörer experimentPrat med flerfa leliga appa

rater för r äddning från u-båtar, har det vid cle flesta apparatern '~ 

v isat sig nödvändigt, att någon i u-båten k varva rande av besättnk

en medverkar vid räddningen. Den sista kvarva rande har s ,'\lun <~ 1 

ingen möjlighet till rfidclning utan måste lämnas åt sitt öde. 

675-

Meddelanden från Spanien uppgiva, att en spansk uppfinnare, 

Licutenant-Comrnandcr Arturo Genova, uppfunnit en ny räddnings

apparat, och att han hoppas snart hava löst problemet att r ädda 

även den sista mannen. 

Genavas apparat bar prövaLs med s tot· framgång vid Cartagena. 

Uppfinnaren själv har nått ytan i god kondition från en u-båt, som 

för försökets utlärande g ått ned till Ptt ansenligt djup. 

Genava-apparaten best å r av ett i u-båten särskilt inbyggt rum, 

:som innehåller en räddningsboj. 

En matros går in i rumme t, som stänges inifrån u-båten. Scdan 

han placerat sig i elen i rummet befintliga bojen, utlöses denna in

i fr ån u-båten och stiger genast till ytan. Efter ett tidsförlopp, lagom 

för den innevarande att komma ut, vindas bojen, vilken är fäst till 

u-båten med en lång kabPJ, åte r ned i u-bå tens rum och nästa man 

l'an rädda sig. 

Genova är övertygad om, att, då upp[i.nningen är fullt utexpe

rimenterad, elen, som är inne i hojen, själv skall kunna stänga rum

met och utlösa bojen och att på så vis även den sista av besätt

nin gen på en förolyckad u-båt skall bliva i stånd att rädda sig. 

Försöken vid -Cartagena utfördes från en u-båt tillhörande 

spanska flottan, och det för ljudes, att spanska r egeringen är liv

ligt intresserad av uppfinningen s utveckling. 

(Utdra g ur The Naval Chronicle, 3 oktober 1930.) 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(l<'orts . f rån h. 10, si d. 617.) 

l\iarin upplysningsYerksamhet. 

Navy week. R ed. N. :M. R., 1930, :f"Pbr. n:r 9, sid . 132. I artikeln 

lämnas en del uppgifter a v intresse angående föregående års 

»navy weelo>, vilken var anordnad ombord tt fartyg i Ports

mouth, Plymouth och Chatam . Något m er än 235,000 presonor 

uppgivas ha besökt fa r tygen. Den ekonomiska behållningen, 

som blev c :a f 13,670: -, d. v. s. c :a 248,000 : - kr., avses att 

anvilndas för välgörande ;inclamål, huvudsakligen såso m uncler

stöd åt näkor och barn, Yil kas mil n resp. fäder tillhört flottalL 

Aven i å r synes m,an asvo ano rdn a on »navy w eelo> i Plymouth 

uneler elen varvs-sp mcstcrvecka, som äger rum i början av au

g usti. Man förbereder f. n. reklamen för denna »n avy \Veck>>. 

Smärre notiser. R ed. The Na vy 1930, mars, s. 64. Det m eddelas 

att det :första >> Naval T attoo >> skall hållas vid arti lleriskol an 1 

Portsmouth 24- 30 juli sa mt att >> Portsmouth Navy vVeek>> för 

å ret går av stapPln 2-9 a ug usti. Det fö rstnäm nda evenemanget , 

som äger rum varje kväll uneler den angivila tiden, skall bl . 

a. visa a rt ille ri ets utvec lding uneler 600 å r. Atergivning a v 

s laget vid Tra!"al ga r sam t nattlig e ldstrid ll lot jagarP fön·

kommer även. Pl ats beredes för 6,000 åskådare varje gång. 

Vidare förekornme r sjö m ans\ ekar, art i.lleriexc re is, sjöm anssånger 

m. m. >> N avy W eek >>, som å rligen h å ll es på f le ra platser , avser 

huvudsakligen förPvi sn in g av den mod erna fartygsmaterielen och 

varven. Vid dessa evenemang, som utgöra en utmärkt propa

ganda fö r flottan, tagas inträdesavgifte r, som efter avdrag Hit· 

omkostnaderna, gå iill välgörande än~lamål. 
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Världskriget till sjöss. 

Die Amerikanischc>n "\Va :ffpnund Truppentran spo rte im \\Tdtk ri ege. 

Konteradmira l a. D. Wi.iHing von Ditte11. J\1 . R. H äfi. 11 och 1~ . 

F örf. k,on si.aterar inl edn ingsvis att ma n i Engl and vid tirl 

punkten fö r U. S. A . inträde i higet a ll varli gt va r hetä11kt 
på att slut a fre d. 

I f ortsiittningen lämnas en redogörelse [ö r clc åtgii rder , 

som under k rigets olika skeelen vid togos ti ll sjötrafikens skydeL 

D å systemet mod bestämda, ständigt avpat rulle rade router för 

sjötr a fikPn v isat sig ineffektivt övergick man, sc'clan U. S. A. 

stäl lt erford er ligt antal lätta k rigsfa r tyg tiH födogancle, til l 

et i. ordnat konvojsyste m. Detta visade si g så verkningsfu li t, 

at t blockadta ran redan d ter några m å n aeter mås te• anses av

lägsnad. Sedan övers keppnin gen av do amerikanska tru ppe r

na, för vilkt•n ar tikeln lämnar en ut-rörli g redogö relse, mot slu

trt av 19:17 kunde igångsätt as i stor skala, hacle möjligbeterna 
fö r en sl utl ig tysk sege r avsevä rt rccluce rai s. 

Nedrustning och dl't n ati on ell a försvaret. Amiral IV. Prati:, Ame

r i ka. U. S. N. I. P., sept. 1929, s id. 751- 64. :Författa rr n be

handlar ingåonde do oEka Jakto ror som invcrl.;:a på fö rsva rs

frågan såsom virrvarret i ideer och te rminologi , historiens er 

fa rc•nheter oc lt försvarsreduktioner före världskrige t samt av· 

s lutar s in unde rsöknin g med påpekandet av cleu verkan <! D 

c•ventuell avrustning s kull e m edföra fö r Amer ika ci nationella 

fö rsvar. Lisv ärd artikPl, st ödd på fakta. FöriaHa rPn uttalar 

f å egna ås ik ter utan ÖYe rlämn a r ät läsar<'n ati sjiil v draga 
s ina slutl edni n gar. 

Väddskriget, l\ie•lelha w t. 

Das secstrategischP Zusammanwirken dt'r Ye rbamlsmäc llt l' i m Mitte l

mecre, 1912-bis 19l8. Liniense hi [Jsleutn. a. D. Ila n s Sokol. M . 

R., 11oft. 8. D å den tys]\ a s jömaktens has ti ga till vii x t tvingade 

England aH koncentrr ra huvudparten av sina sjöstridskrarter 

i hemlanclct, måste Frankrike t ill sky eld för sjötörhimlelse rna 

på Nordafrika verksiäl la en motsvarande maktrörsl;jutning ti.li 

Medelhave t. DPnna de båda s tormakte rnas nya s jöstrategiska 

inställning Prh öll sin Jördra gsenliga r eglerin g geno m marin

konventionen av 19:13, som betriiffande förhållandPna i :Medel

lJ avet hL a . Jörutsåg, att huvuddelen av Jranska Jlottan jämte 

en engelsk baserad på Malta - och särskilt stra t Pgiskt mål 
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att hålla österrikarna i schack - skulle kunna tillkämpa sig 
herraväldet i västra f.'[edelhavet samt skyda förbindelserna på 
Suezkanalen. Beträffande elen gemensamma sjökrigsledningen 
var enelast bestämt, att för en händelse elen engelska styrkan 
ej skulle räcka till för ett självständigt uppträdande mot den 
österrikiska flottan, borde den träda under fransk ledning. Ge
nom Italiens neutralitet och senare ingripande på de allierades 
sida samt elen tysk-turkiska flottans oväntade aktivitet kom det 
sjöstrategiska läget i Medelhavet att undergå en genomgriapn
de förändring. Tyngdpunkten av de egentliga sjökrigsopera
tionerna förlades till Aclria tiska ha vet och östra Medel ha vet. 
Det strategiska lägets förskjutning och, efter vad man kan 
tycka, förenkling medförde emellertid -en allvarlig konflikt 
mellan de allierade beträffande befälsföi·hållanclena. Särskilt 
synes Italien på grund av prestigehänsyn gjort betydande svå
righeter, då det, inför det oinskränkta ubåtskrigets tryck, blev 
fråga om, att ställa de allierade sjöstridskrafterna under ge
mensam ledning. Frågan om en gemensam befälhavare blev 
aldrig löst, men k.ort före krigsslutet synas England och Frank
rike - trots Italiens protester - hava enat sig om att utse 

J ellicoe till posten i fråga. 
De allvarsamma tvistigheterna beträffande såväl befälsförhål
landena som de tillgängliga sjöstridskrafternas fördelning t ill 
de olika sjökrigsskådeplatserna förtjäna emellertid beaktande, 
då de tydligt visa på de svårigheter, som med stor sannolikhet 
äro ofrånkomliga vid gemensamma sjökrigsoperationer. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l n~~~~~· l 
l 4/9-30 l 4707/28 

25(9-30 1676(26 

1339/28 

1257(29 

2/10-30 4071(29 
3576(26 

3081(27 

! 30(10-30 3748/28 

> 1 J 66/29 

l 23(10-30 3039/28 

2791(25 
' 16(10-30 2043(27 

29l7/28 

Uppfinningens art 

Anordning vid båtar för förvaring och trans
port av upptaget sjunkvirke o. el. G. p O. 
Fogelqvist, Sundsvall. · 

Anordning för åstaclkomm ande och förstärkan _ 
de av l~ögfrekventa elektriska svängningar. 
Marcom's \\Tireless TeleoTaph Co Ltd L · 
don. "' ' ., on-

Anordning :för belastningsutjämning vid rörsän
dare. Telefunken Gesellschaft fiir clrahtlose 
Telegraphie m. b. H., Berlin. 

Anordning vid pejlrör för fartyg. E. L. Sand
gren, Sundsvall. 

Strålka~tare .. Julius Pintsch A/G., Berlin. 
Anordmng v1cl högfrekvensförstärkare. Hazel

tine Corp., J ersey City. 
Monoplan med fribärande vingar. A. Rohrbach, 

Berlin-Wilmersdorf 
Strålkastar:'. N. V. Pbilip's Gloeilampenfabrie

ken, Emdhoven. 
Anordning för blåsning av ångpannor. Mosinee 

Paper Mills Co., Mosinee, A. F. S. 
Anordning vid glödkatod för elektronrör. Sie-l 

mens-Schuckertwerkc A. G., Herlin-Siemens
stadt. 

Automatisk koppling. K. G. Östberg, Stockholm. 
Fartygs.Eorm .. Deutsche WPrke Kiel A/G., Kiel. 
Anordnmg v1d . :fartygslastluckor. R. E. Thomas, 

Lonelon och T.C'.BillPtop, NPwcastle-on-TynP. 
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Datum l Diarie- l Uppfinningens art 
nummer 

16/10-30 0370/28 J:'(opc llcr. Capulator-Akticbolaget, Stockholrn. 

9/10-30 364/27 .Födariugssiit.t för avlägsnande och undvikand<' 

av pannst.en i ångpannor, varmvattenled

ningar och dylikt. L. Ercnyi, Zagreb, Ju·· 

goslavien. 
4237 /26 Anordning vid radiopejlapparatrr. S. 0\in, Gö

teborg. 
597/27 
2718/29 

2294/~7 

1827/30 
194/29 

Anordn ing för rad iopPjli ng. S. Olin, Göteborg. 

1\•\(•g raferi ngskoppl in g rör rörs~indarc. Tele

JonkcJl Gesp] Isohaft i'i.ir drahtlose Tolegra

phie m . h. IL, I~erlin. 

A11orclning för utkastning av lash•r fr ån flyg

plan. Hohrbaclt :M:dall-Flugzeughau G. UJ. 

b. H., BPrlin. 
Fartygsrorl{'l'- IvL Oertz, Hamburg. 

Drivallordning 1ö r fartyg, luftskepp och dylikt. 

E. B. Stcnfo rs, Stockholm. 

Tb. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, {Växel), 74912, Allm. ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och Tegistrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




