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Marinens centrala ledning och förvaltning. 

I 2 :a h~ift e t av inncya.r.::ntde årgång lämnade Tidskrift i 
Sjöväsendet sina lä sar.e cH »Kort referat av Betänkande och 
fö·rslag rörande den centrala försvarsförva ltningen », avgivet 
den 14 nov·embcr 1927 av särski,Jt tillkallad e 'sakkunn1iga, i 
dagli gt tal kallade den MalmroUhska beredningen. Av för
.svarsministcrn från olika mil~tära myndigheter infordr-ade 
yttranden öve-r sagda betänkande framstäHele erinri n gar i oli
ka a vseenden mot 1beredt1Jing.ens förslag. Särskilt vad mari
nen beträlTar blev·o v issa av de sakkunnigas förslag förem ål 
för en ingående J,;.rihk. Enlig.t statsrådsprotokollet öv.er för
svarsärenden den 2 mars 1928 säger sig försvarsministern 
m ed h änsyn härbill haYa »kommit till den övertygelsen, att de 
form er, som däri föreslagits för förverkligande av utredn~ng
<ens syfte - ås tadkommande av enhetlig ledning av fö.rsvars
gr{~n:arna samt •inhmare samverkan meHan de skil'da översty
·I~e,Js eorganen för hllgodos.eende av försvaret•s effektivitet -
icke äro i 1allo lycklig't funna ». Stats·rådet fann därför för
slaget icke kun111a ~ oförändrat skick higgas till grund iför be
slut ·i ärendet. Samma dag bemyndigades chefen för försvars
d.eparlementet att LiMkalla sakkunniga för att inom departe
ment.c't b iträda med fortsatt beredning av frågan rörande om
·organis•alion av den ce ntrala fönaituingen inom försvarsvä
'sendet med flera i sammanhang därmed slående spörsmål, 
och ulsågos härtill genemlcn L. H. Tingsten ('ordförande), 
kon teranl'in:J I f' n C. L. de Champs, Ö\'erstc.n och mil i lär.be-fäl-

ilc/ slorifl 1 .\''" rtsr till/ l 40 
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havren på Goblm1d O. G. Thörnell samt kommendören C. F. 

'Danun. 

Römncle det organisations[örslag, vartill den Malmrnth sk a 

;beredningc<n kommit, yttrade försvarsministern enligt ovan

nämnda sta ls'l"ådspro,tolwll b 1. ·a. följ ande: 

»De t synes icke uteslnlel, att •en tihlfreclsslälla.n'clc lös ning 

av cle spörsmål, som utr.edningsmännen enligt .sitt uppdrag 

haH alt upptaga till ·bchand.J.:ing, skulle ·kunna vmnas ~enolll 

en mindr,e viltgående .reform av försvarsväsendets lednmg iin 

den av utredningsmännen föresilagna. Åtskilliga av de i ärcn

·det avgivna yttrande.na synas mig lämna 1stöd för denna u pp

.fatlning. Det torde vma välbetänkt, alt man vid en ~morga

nisalion av nu ifrågavar-ande m·,t går fram med en wss Yar

samhet ·och avvaktar de ·erfarenheter, som 'kunna vara alt 

hämta från en ej alHför villgående reform, så aU man icke i 

strävan aU råda ho.L på de o,lägenheler, s•om äro för'lm nd na 

med elen nuvaPande organisationen, giver lill spillo de mc~l 

densamma förena:de fördelarna. Vid frågans fortsalta lJe

~handling torde där,fö r böra undersökas, ·huruvida i:ke ås,yf-

tade omlä "vnån '"'ar och för·enldi ngar med •avseende a annens 

"'"' 

5 l . "l 
och marinens centrala förvaltningsmyndighekr samt .a'n.J a.-

pande av de olägenheter, som, vad mar<inen angår, VIsa:. s1_g 

va m föremade med att ett flertal överstyrelseorgan lyda dn ekot 

•under KungL Maj :t, skuUe kunna åsladkonun~s u~an ~n sa 

genomgripande ombi-ldning av den nuvar~nde, ht~.tonsl~· fram

VUXJila organisationen, som utredningsmännen forcsl,a,.t,t. » ... 

Dessavoro a!Hså de direkliv, de sakkunniga haft att f olJa 

vid utarbetandet ·av det »Betänkande och förslag rörande for

svarets centrala ledning och förvaltning », v~lkc·t dc den 6 ok

tober 1928 övcr,Jämnat till chefen för försvarsdepartementet. 

Här nedan .följ er nu elt kortfatlat ,r.cfemt av sistnämnda be

tänkande och föt~slag, i vad det berör marinen. 

l l · · 1· In·l·cdnr··Il!:!erl tiH sitt betänkande 
De sa<' \.Unmga angl\"a ~ 

de grunder, efter vilka de vcrl< ställt sin »förnyade ompröY-
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ning och ·ingående gmnskning ur olika 

n en s centraJa ledning och .förvaltning. 

inne lm r i t: 

synpunkter» av mari

Ar'betsplan·en har då 

»att skärsldtdn huvudgrunderna i de föreliggande försla

gen angående marinens centrala lcdn·ing och förvaltning och 

m öjlig1heten av deras praktiska tillämpning; 

att framsläHa dc nuvarande bristerna 'l marinens cen trala 

ledning och förva'ltning; 

att undersöka dc sätt, som kunna Yara ägnade att av

hj ä lpa de förefintliga hristenm; samt 

att på grund av .denna ompröv.ning och gronskning av

gliYa försl·ag till ft:ågans lösning.» 

I. Granskning av huvudgrunderna i de föreliggande 

förslagen * ) angående marinens centrala ledning 

och förvaltning. 

Bf.tcr en clclaljerad granskning av ana de ärenden, som 

d en av beredningen föreslagna che:fcn för marinen skulle få 

p å sin lott, säga de sakkunniga: 

»Att inrätta en befattning, som så i högsta mått bliver 

öve1rhopad med olika arbetsuppgifter, kan icke vara .förenat 

m ed någon fördel. En ny myndighet upps.tår, som, med en 

,et1heUig:het och koncentration ~ ledningen överstig:mcle det 

praktiskt utföPhara, l(Jommer att förtynga ärendenas hand

'läggn'ing samt orsaka omgå;ng, dub'bcJarbc<te och rtidsutdräkt. 

Det t01rde sålunda näppe'ligen kunna förväntas, att chefen för 

marinen skulle förmå att nöjaktigt fullgöra ,sina många och 

vikliga ämbetsupngifler. Främst 'komma ·hans arbetsförmå-
~ 

ga, -Lid och intresse att upptagas av dc dagligdags förekom-

m ande göromålen, och han kan licke ersätt>a vare sig chefen 

för ma,rinstahen e ller che:fen för marinförvaltningcn. 

Chefen .för marinen :torde icke he ller bl,iva i lilHälle 'aH 

i någon nämnvärd gra.d ägna sig åt dc stora uppgifterna be-

----
*) D<' ,dtrandr'n riirnlllli' lH 'rPd ningc us förs lag. Yilka aYgi\·its av 

R:i\1Y, liE l\ . C'Ylö och BAh:, åt<'dim 1as i T. i. S. h1ift.0 21928. 
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träfi>ande försvarsheredel•se~· ·a v olika slag, planer för sjöstrids

krafternas användning i •olika krigsfall, krigsr~1ateri clens ul-

l] . I •ar1l·ednin u häray torde det .Jd<:e bor a upp-
vec < rng 111 . 1n. " o . . . . 

stäHa·s .smn rege'l, att chefen tfö[' .marinen vr~ l~:ohrhscrmg 

-skulle komma a.tt ingå såsom nmrinsta'bs~'hcf. 1 ho~kvar~.erct. 

Där.cst Konungen icke •skulle komma •att 1 kng ut~va. ho~sla 

befälet över marinstridskrafterna, :lär-er dd endast 11 .satrskllda 

falll kunna tänkas, att chefen 1f.ör marinen är självskr~.ven eller 

den Iämp'ligaste att i .såd.ant Ifall öv-er>taga.· de.~t~a be.f~l.cr .. 

U, 1 .. vandet av ma\l·'lns·tahen och 1naunfor valtmnoen S<t-
pp 1a . 

... l t"ndr'n•am ·,st~tutioner •och deras inordnande 1 en av 
SOI11 SJ a VS a · o .. . 

tre sektioner •sannnansalt, under chefen for :mannen J~danlle 

.. · · ·L· t r··de säl'erli er en komma att m.edtfo.ra he-
arnbetsorg-anrs•a wn ' o " o . 

t d l la .. aenheter. Undea: aUa förhålllanden synes vms.tcn 
y anc e o o o f" 

ibli\1a skäligen ringa i j ämföreJse med de värden, ~.om g a. or-

D o o ·edan "'·I''a1111hå]llits chef.ens for mannen 
'l'orade. a, sason1 I · < '1 < ' .. 

arhets·börda bliver så stor, att 'han icke förmår beharsk·a sa~~1 ~

'Jia'a honom åliggande ämbetsuppgilfter, ·Ligger det en fara d~n, 

~ de förut självs,tändiga organen mista sin nuvarande stall

'a ,· cr Det vill nämligen syn·as, s.om om befinUlighcten 'av ma

runo. i . t o l orcr·m 
rinslaben och mar.införvaltni,ngen ,såsom ~:rs aenc e . o" 

sku~le medföra .en ·större säkerhet <bcträlJande a~·ender~as ~l aJ:(~

läggande med på de .särskilda ·områdena ~rford.~rbg 111SI.H 

och S'akkänncdom, ·än om de samm•anhopas r e~t mn~etsvm l., 

med ålicrcrande att ombesörja i flera avseenden vrt~ skrida :tpp

criJft.er p~o såväl kommandoområ>det >SOm Jörva!ltmr~.gsomr~d~t. 
o · ... tt chefen for marmen 

Sinbligen torde böra ·ennl'as 'om, .... , . 

l:irrt beredningens förslag i främsta rummet skulle .' aJ t 

.en o . . l l . (f Upr)enbart Inne-
l{ nuno·cn ansvarig for Inannens ec nrno. .. . , 

0 

n ·1 t' b lut avcror"t'i 
J .. .. dc·tla ett förbiseende, enär aUa vr '- rgar·c e s < o , 
)ar . . l t t ya r-

f t el. •f'o"reclranninn .av chefen .för ,försvarsdep ar emen c ' ' 

c. , o o lt J ;· • detta 
.. . . f .. sta ·l·umnlet konlnl·Cr .a ' upp)ara 

for den senar e 1 rarn 

ansvar. » f" d d orga-
Beträfim1de den av Cl\IS i hans ytl.rancle oror a c .. 

nisationen, säga de sakkunniga den hava »en mycl{'et nara 

f .. 1 · d delta avser ord-
Ifrändskap med ber>CClningens ors' ag, 1 va 
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na<ndet av armens centrala ledning och förvaltning. Genom 

den begränsad·c bC'fogenheten .i <fråga om förvaltningsär.ende

nas h andläggning och avgörande skulle chefens för marinen 

ar•betsuppgifl·er i viss mån minskas i jämföre'ls e med den om

fattncing, som de sku,lle erhålla ·en'ligt beredningens förslag 

<beträffande marinen. De tord e dock i 'alllt .fa'll b'liva så s.tora, 

att :h an licke i önskvärd gmd skuUe vara 'i stånd att åt dem 

'aliJ,a ägna behörig uppmärksamhet. Åtmins,J:lonc skulle hans 

1arbebbö.rda ·b1liva synnerligen ·slor. De vanlig·a, oavlåtligen 

å terkommande tjänstebestyren skulle <antagaigen komma att 

taga hans •arbetskraJft så i a1nspråk, aU de slörr·e marinstabs

uppgifterna bleve skjulna åt sidan. F ullgi>ltiga skäl sy;nas 

!icke förefinnas för elen utri marinsLa<bschefens förrs'lag föror

dade principen, att chcf.en tör marinen vid mo·bi>lisering skulle 

i högkv.ar·.teret företräda sjökrigföringen. 

Chef.en förr marinsbaben - vilken giver uttryck åt den 

m eningen, att elen av beredningen ,för·es,lagna anordn.ingen med 

uppdelningen rav kommandomålen slml'le 'på sitt sätt' ·kunna 

motver'ka åsyftad enhetlighet i dessa ärendens' handläggning 

- ·har, såväll på grund 'härav som i anledning av vad tidigare 

gjor.ts gä,l'J>andc ·beträfi'and.e up1)rättandet av en genemladju

tants- (gene1ralinspektörs-) befattning v-id marinen, 'framhåUit, 

a•tt det ,borde utrönas, huruvi-da !ick·e chefen ,för m.ar·inenborde 

.bliva föredmgande cl'ler avgörande i al'la kommandomål, s•om 

lankomme på sjöförsvarsgrenen.» 

I rf~råga om en militär föredragande ,för sjöförsvar·ets kom

m a>Jldomål hålla de sakkunnigo::t före, att rman torde 'kunna 

ifråg,asä.tta om icke innehavar.en av en dylik generaladjutants

befattning vid marinen skulle .bliva unclerkast·ad ·ansvari·ghets

J.agen och .a,nordningen därmed vålila starim ·konstihttionella 

betänldigheler. »Det torde», säga de, »V'alra .tvivcl>aktigt, hu

ru vida han skuHe kunna beklädas med ständig, på verkligt 

che!fskap grundad .befäl-sriitt över marinstaben, sjöstyrkor, sta

ti onsbe~fMhavare, kusbarlilleriet o. s. v. Någon mi:litär befäls

rätt .e,ller chefskap över marinförvaltningen kan över huvud 

ricke tänk'as höra tirlerkännas en föredPagande i kommanclo

lnål. )) 
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En granskning av K~IF :s förslag i .ärendet ger dc sakkun

niga anledning till följande ulba~ande: 

»I jämförelse med såväl beredningens som chefens för 

marinstahen försl•ag skul1lc 'så lunda, cnli.gt marinförvallning

ens mening, ·chefens för m a rinen ämbetsuppgifter väsentligt 

begränsas sam L huvu·dsaklig·en bestå 'i -ett Inilitäriskt chdskap 

över sj ö s tyr kor, fl oHsbalionew, personal kårer, kustarlilleriPL 

m. m. Uppgift.crna såsom chef för marinen med där till hil

ratwle kommand·oär·enclen sam t såsom bcslulaJJclc lecl.amol i 

marinstyrelsen bliva dock betydande, •och hans ämbeLe to r<le 

bliva mycket krävande. Hans m•akt inom Inarinstyrelspn 

skulle, formel'lt s·elt, hliva ganska stor, men i vcrldighelen 

blh'a mycke l ·kringskuren på ·grund av deltagarnas r esen a

lionsrätt.» 

II. Brister i marinens centrala ledning och förvaltni ng. 

I dellta avsnitt av belänkandet fäs•la de sakkunniga inled

ningsvis uppm.ärksamhct.en på ·e n olägenhet i fråga om nr

mens och marinens led·ning och iförvallning i högsta instans, 

nä m l ig·cn chefens för •förs va rsd e par l·emente t stora ar.betsbörd a. 

De framhålla, •alt förnämsta orsal<en ,till denna olägenhet l ig

g.er däri, att samVI.iga förs.varsärenden numera är-o samman

förda under elrl sbahdepartemont, vars chef i a:egel til'lsältes 

ef,t·er parlamentariska synpunkber, och flygvapnets tillkoms t 

har 1blol t ytte1~l igare ;bi·cl r ag i t att öka ,försvarsdepartementet s 

v er l< smnhcl's·område. 

tDe s•akkunniga konstatera, att det särskilt under nuva

rande förhåManden ~otviYelaktigt fÖI'efinnes .elt på oli·ka områ

den av marinens verks,amhet, såsQm .j ifråga om uLbildningcn, 

den atlmänn'a disciplinen och det ~nre :Jivet, slm·Jd belhov av 

et,t för .marinen gemensanot mnitärt målsmanskap, vi,Jket i 

Hera .avseenden 'skullle kunna utöva .ett :fruktbringande infly

tmlde och dänned utgöra ett uttryck för marinens enhet, 

stärim dess inre sollidarilet och höja d ess värde för rikets fö r

svar. De :framhåMa, att chefen ,f,ör sjöförsvm·ets kommando-
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exp edition I~ommit att, såsom förhållandena utvecklat sig, al!Jt 

111•e:r framsta sås·om marinens militäre n11å!lsmacn och att dett 
o o t . a 

ock_s~, a nunstone i viss gr·ad, synes hava ·V'arit tanken, då pro-

p osrhonen om gemensamt för,svarsdep::trt.ement år 1919 fram-

Iades iför ri•l(sdacren Hans os](r·· , 1 ~r tt · o 

- o · • , - n na )eua m ng sasmn nlari-

'111ell'S målsman, icke minst då det gä'ller kommenderl·ncrsfr·a0 cr • 

. · ·- ' o 0 01 

eller 1 allma'e•het personalfrågor, betecknas såsom und·er.stu n-

dom .nog så svår, särskitit i betraktande av ·att närmast under 

försvarscleparlemenlet lydande rnarinmyndigheter, utom j 

_n ågra få faJ~l, icke avgiva förslag rörande kommenderingar. 

De sakkunmga draga följande konklusion hänidlwg: 

».~r aJ .~mänl principiell synpunkt torde det följakt!Jigen 

va~r~~ __ onsk~art, att den nu berörda bri,sten på ett gemensamt 

mrhtart malsmanskap såvä'l vid armen som vid marinen kom

m er 'att avhjä1lpas. Därför tala, :såsom i det följande skaH 

framhålJlas, även •andra förthå'Uanden. För chefen för för

sVJarsdepa•rtemen te t kan det dessutom vara en tförde·l att be

t räffiande viktigare militära •angelägenheter kunna få •rådgöra 

m ed, en pers_on, vilk,en i kr,aft av sin 'be.faHn:ing representerar 

an nen (mannen).» 

Rörande i övrigt förefin1:1liga br!i•ster i marinens centrala 

ledning ·Oc·h förv•a:ltning yttra de sakkunniga följande:· 

»I :fråga om bef'ordringsärendcna's handläggning föCJ:efin

na~ vid marinen icke samma lbritster som vid armen, enär en 

hefordr.ing.s kommission författningsenligt verkar såväl vid 

fl_ottan 1S'Olll vid kustartiliJ.eriet. T,i,lllkomsten av en högre myn

dighet, vars r epresent·ant vor.e självskriven ordfömnde i f.lot

t·a:n s ·och kustartilleri'Clts befordringskommissioner rför ,ofiice

•I~a·re, sku'lle dock kunna inverka gynnsamt i avseende å den 

pllanmässi.~het, soni erfordra•s ' "id avgi ,~ande t av utlåtanden 

lhaserade på längre sikt. I ·~istnämnd:a avs,eende torde den 

nuvarande tbefordrings'kommi·~sionen för ·officerar·e vid ±:lottan 

ick e .alltid hava 'helt fyLlt sin uppgicft. Efter försvarsd.cparte

an ent.ens sammanslagning tiU c lt statsdepartement synes tbe

f•or dringskommi,ss·ionen jämvä'l böm ingiva förs.Jag till •beford

r.an till f1Jaggmans gr.ad, 
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Icke .heller beträffande den centrata förvaltningsmy ndiy
heten kan den brist på sammanhå-Ilande kraH, s·om för·efinnes 
vid armen, påvis·as. Marinförvaltningen har nämlig-en allt 

sedan år 1881 haft sin säDskilda ohef. 
Såsom .redan är framhållet, skulle v·id mar}nen en h ögre 

myndighet kunna utöva ett gynnsamt :inflytand-e på ut bild

ning och a1llmän disciplin. Enhgt nu gällande reglemenlcn 
äge·r chef•en för försvar•sdepartementet högsta inseendet över 
sjökrigshögsl~olan och sjökrigsskolan. Man torde cme.Uerli(l 
knappast kunna förvänta, alt nämnde chef skaH hinna taga 
närmare befattning med ifrågavarande undervisningsans l all er. 

Av honom verkställda inspekti•oner torde, ·därest han icke tir 
sjöofficer, i allmänhet få karaktären av blott b0sök. TYå sa 
viktiga ulbill-dningsanstaner böra dock -vara underlc\Jastade en 

inspektörs 'betyde1sdul.la inf·lylande. Men även i avseende a 
övriga skolor •och utbildningskurser, såväl i land som om
bord, samt f•arlygsförbandens övningar och kr.ig,sberredskap 

kan en högr-e sakkunnig myndighet spela en stor rofl fö r åvä
gabringande av kontroll beträfiande utbildningens 'l.i'kartaclc 
lbedriv•ande samt för meddelande av direkt•iv och erforderliga 

·rättelser. Skulle eld härv.id v isa sig, att ubbildning och öv
ningar blivit inledda på i ett ·eller annat av.seende min!dre för
delakli•ga bano-r, eller av förhålland·ena icke betingade skilj
'aktigheter förekomma på dc olika stationerna och förbanden 
·eller elje·st missförhållanden konstateras, l{!an genom dylik 
myndighet rättel,se snar:ast åväga·bringas. Enahanda bliver 
förhållandet beträffande uppr~tthMlandet HV en god disciplin 

och ·ordning inom marinens ,förband. 
Så snai't chefskapet för mariuslaben icke inneh:av·e·S av 

den äldste i tjänst varande amiralen, vil'ket icke kan för ut

'Sättas såsom regel, kan ifrågavarande chef, på grund av an
ci•cnni.tetsförhiHlanden, icke bliva ledare för sådana större 
kr·igsövningar, i vi'lka äldre ,flaggmän på grund av innehavan
de {jänslcposter eller •andra förhållanden borde delLaga. Det
samma gäller rörande chefen för kusrtartiHerict vid gemen

samma övningar mellan detta vapen och flottan. Om Ko-
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nun.gen i nu avsedda .fall icke är i tiJHäNe utt övertaga högsta 
befäl·et, förefinnes 1behov av en säDskild lcd,ar.c, vilken genom 
sin tjänstes.täl.lning står över samtliga flaggmän och chef.en 

för lnrsolartiHerie t. En chef för ma rinen skul•le 'här a1ava att 
fylla en viktig uppgift. 

En ofta påtniad brist i marinens nuvarande organisahon 
är anordningen med ett flertal direkt under J(ungl. Maj:t ly

dan de myndigheter, vi1lkas verksamhetsområden djupt ingripa 
i varandra. T·ill följd här,av kunna skrivdser i et't och sam
m a ä·rende från olika myndigiheter inlöpa tiJ.l försvarsdeparte
m entet, varvid större eller mindre ski,ljakti,ghetcr myndighe-
1terna emellan kunna för ekomma. ·För ·att avlägsna eliler i 
m öj ligas le mån minska denna •ol.ägenhet har det visa't ·sig ;i 

h ög grad önskvärt, att al>la ä·r·cnden, ·som beröra 1Hera myn
digheter, äro gemensamt och slutgiHigt •behandlade, inna·n de 
insändas tiU ·för·svarsdepartcmenlet. I allmänhe'l heredas nu
m em dyl1i·ka ärenden av myndighelerna i samråd, vi•lket visat 
S>ig :fördc1l:aktigt. Den sam verkan, ·som i sådant syfte genom 

om ständighelernas makt uppstå ll, bör ytterligare utvecklas 
och klarläggas i myndigheternas instruktioner samt iakllagas 
v~id eventuellt nytillkommande organ i salioneT. Detta skulle 
kunna vara departementschefen till slor hjälp, då det fö.r ho
n om gäller ·alt träfia ett på riklig grund Yilande slutgiltigt av
·görande. 

Sambandet mellan marinförvaltningen och marinstaben 
m åste stärims s•amt instruktionerna •så avfattas, ntt de str.ate
.gisk-taMoiska och mi1litära synpunkterna komma att vid mari-,. 
·n ens är·enden varda behörigen :beaklade, och .gäller delta iicke 
m inst ifråga om de arbeten, som a\nse den militäradministra

tiva försvarsförberedcls en. Förhållandet mellan dessa båda 
m yndigheter och högsie befälhavaren över kustflottan bör äv·en 
he1trygg.as på ett tillfredsställande sätt, vanid den •senares 
st ällnin g bör 1så avvägas, aH han, utan alt tillhöra m ar·inens 

överstyrelse, inom kustfilottan hitbehåHer den myndighet, som 

han nu äger, och av vilken han hör vara ,j besiltning för ![uH
görandet av sitt •viktiga kall. 

Behovet av en särskild chef för flottans officerskår är 
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redan 'fram h ållet och närmare utyccldal. Detta b eh ov torde 
kunna hetraktas såsom allmänt .crl"änt. 

Ulbildn,ingsföreskrifter och reglementen m. m . utarbetas 
i re,gel inmn mar,instaben, evcentudlt med biträde av mari nfiir
va ltningen, eller 'av särsk~ilt ti,Hs,atla sakkunniga. För åväga
ibringa·nd~e av enhetlighet och öv>Crenstämmelsc på oiika om
rå<d.en utövar chefen för sjöföl"'svarcl's kommandoexpedi tion en 
viss tillsyn. Denna sknl.le i 1händerna på en högre mynclighrt 

lättare kunna göra ,s,ig gällande. 
I det fiiregå~e nde är :framhål[ct, ntt chefen >för sjöför sva

~·ets kommandoexpedition i kommenderingsfrågor har en sYli
rare ställning och en mer omfattande uppgif,t att fylla, än vad 
fallet är med chefen för :lantförsvaret's 'kommandoexpedition. 
I de kommenderingsfrågor beträfTand~c oliicera.re, 'som fö rsl
nämnde chef 'föredr>a>g.er inför chefen för försvarsde~partem en

tet, finnas, utom i några undantagsfall, icke några ,förs~ag till 
kommender;ingar från närma1s1t under försvarsdcparten1cnlcl 
clyd:ande marimyndighetcr, utan <;tess~a äger chefen för sj öför
svaDets kommandoexpedition själv uppgöra. Härv~d bör h an 
söka 'S'e varje ,off,icers u tbi,ldning och i sammanhang därmed 
stående l"ommendcringa~r i ,s,lort ·och hava den uppgj orda p la
nen städse ,för ögonen, medan - såsom naturligt är - var.i e 
enskild befälHmvare vilJ med de bästa earhetskrafterna t ill
godose s:iltt t j änsteområde. De :förhandlingar beträffande oJl'i
c·erskonnnenderingarna, som sålunda i rätt be~tydande omfatt
ning måste äga rummeHan chden ,f,ör kmnnmndoexpeditioncn 
~och olika högr~e bef,äl'havare och ,chefer, ilJJ,iva icke blott he
sväTliga och tidsödande, utan mången gång av ·en .ganska öm
tMig natur. Ju äldre den officer är, som ha~r abt uppgöra 
"Officerskommenderingarna, ju ,läiltar.e torde han kunna göra 
siU :inflytande gällande ifråga om att fasN1åHa den såväl fiir 
offic~erskåren i 'Sin 'helhet som för varje ~enskild individ läm p
lig'a'ste kommenderings- och utbildningsplanen samt därige
nom främja danandet av en duglig >Officerskår. Nu berörda 
fö,rhållanden synas vara arv den 'beskafl"enhet, att det på g,oda 
grunder måsile ~,frågasä'ttas, huntvjda icke ofl">icerskommende
ringarna vid f,JoUan borde, i ungefärlig överensstämmelse m ed 
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11w t,svarande förhållanden vid knstartilleriet, läggas i händer
n a på en flaggman, vilken samtidigt bord e vara chef för sjö
officerskåren. » 

III. Olika sätt att avhjälpa bristerna i marinens centrala 
ledning och förvaltning. 

Chdens för föl"'SV'm·s>Clcparl,ementet arbetsbörda anse d e 
sak kunniga kunna i någon mån Jättas genom a1tt b eslutande
Tätben i en del kons eljmål öv,erflyltas ,[.ill närmast underly
dande vederbörliga myntl·igheter samt gcnmn uppdelning av 
kommandomålen på lämpligt sätt, varvid decentra,Ji,sations
p rincipen skulle ·vcinna !tillämpning, 'Så ,lång!t den visade s~ig 

pra'ld;i,s'kt ändamålsenlig. Den verkhga lä tt naden i försvars
m inisterns st,ora arhctsbönla anse d~c 'sakkunnig:a dock .endast 
ku nna vinnrus genom att uppdela försvarsdepartementet i två 
depar,tement, alternativet gmwm att införa särskilda militära 
rådgivare i kommandomål: en för armen och en för marinen. 
Med den :begränsning av dc ,sakkunnigas uppdrag, som de 
avläsa ur här ovan oi,tcrat utdrag ur statsrådsprotokollet :av 
d en 2 mars 1928, anse de emeUerLid såväl ·det ena ~som det 
andra av dessa båda ,spörsmM ]ligga utanför deras uppdr,ag 
och 1lämna dem därmed åsido, dock under ,framhållande av de 
olägenheber, som Hllfö.rene gåvo sig tiHkänna, när på sin lid 
en h knande anordn~ing med 'Särskild föredragande i komman
domål,en var tillfin111andes. 

Här,efter fortsätta dc sa'kkunniga: 

»Det syfte, 'Smn !Såväl saminans.lagniJ11gskommibtE'm *) som 
departeme nlalkonnni tterade - under förutsättning a v ,]ant
försvars- och ·sjöförsvmsdepartementens förening tiH ett stats
d1epartement - även för mariinens del fuUföljde g,en om att 
förorda återinförandet av ett generacladjutantsämbete, resp. 
upp r ä:ttancle t .av ett gener:alinspek tö r skap, vaJ·,s innehavar,e tiH-

*) Här111 rd a\'SP d c sak.kunniga den Jwmmittc, som d Pn 11 dPc. 
18!)i'i aYgcl\' >> Bctiinkantk och fön;lag i fråg n om lnntförsya rs- och sjö 
försY<I rsdcpadcmcnkns förening t ill Pit dc p a l'tcmc'n b> _ (R d :s an m.) 
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lika ·skulle vara ohef för marinens 'konunan-doexpediLion, var 
heilt viss t lovvärt. Därig,enom vil!le .förslagsställarna stärka 
den ·sjömilitära ·sakkunska·p.en i det nya departemente t, s:'t 
långt som det enligt dera1s uppfal1tning var lämpligt och mii j
lig,t, eller med andra ord ersätta den m:i1litära sakkunskap, 
som fanns repr~cs·entcrad hos den forne chefen för -sjöförsvars
departemetet. Av samma skäl, som redan frmnhåH~ts betriif
f,a•nde 'armen , ~(an ·emdlerlid varken den ena dler d en andra 
av des1sa urt:vägar lämpligen välj ,as för att .avhjälpa bristern a 
i maPinens oentrala 'ledning och förvaltning. 

Vid marinen skulle visserNgen åt en generaladjutant k un
na uppdmgas, förutom uppgiften >att vara föredragande i k om. 
m andomål, ä ven chefskapet över flottans personal. Men skulle 
han därtill bliva chef för marlinea och förrätta därmed före
nade ins;pekitionsskyldigheter m. m., v~ore det - fråns.ctt andra 
skäl, som tala mot en elylik .anordning - .för honom knappast 
möjl1igt att på ett tillfredsställande sätt fuHgöra sina åliggan
den. Genomförandet •av .en sådan organisation förutsälter för 
övrigt, såsom i det föregående sagts, grunclla,g.sändring. 

De ämbetsuppgifter, som departementaHwmmittemde till 
ämnade elen av dem föreslagne generalinspektören för marin l'll , 
voro redan i och for sig synnerligen omfattande. Slml1e d essa 
ökas med chefskap över sjöofTicers•kåren och marinen i des s 
helihet, fören~.t med vis~st iniflytande på förvaltningsärendena , 
hlev~e arbetsbördan över hövan ·stor. Ett ·för marinen inrättat 
fristående generalinspektörskap 'lm de ricke ·ernå ,d,en eifekti\'i
tet, som marinens centrala i}edn~ng i andra in s bans onekligen 

kräver. 
Att hos en och samma pers·on för·ena befattningarna sa-

som chef för marinen och såsom chef för marinstaben 'synes, 
på grund av de Ii det för~egående angivna ~skäl, ur åtskilliga 
beaktansvärda synpunkler icke !heller Yara tillrådligt. 

I belrakl::mcle 'aV nu anförda omständigheter och m ed 
hänsyn till de på frågans <lösning 1i övrigt inverkande förhål
landena tord e sh"ävanclena att avhjälpa bristerna i marinens 
cc111lral.a 'ledning och fön·altning böra linriktas på ett, i jäm-
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,f~rels e .~ned ~berecln:~.ngens !förslag, m era begränsat ch efskap 
for 1113I.llW'n, n1en for·enat 1ned sådana anordningar, att ma
rinens ov~rstyrel se ,j sin he lhet kommer •a tt fungera på ett 
tiUfredsstaUancle, tilhka " 'erk samt och ·sammanhåHancle sätt. » 

IY. Förslag till avhjälpande av bristerna i marinens 
centrala ledning och förvaltning. 

l. Allmänna synpunkter. 

Uneler ~erkännande av det ef lcrsträvansv.ärcla syftet _ att 
i ~nä s t högsta instans, sålund~a omedelbart uneler Kungl. Maj :t, 
ll:nMa en smnmanhållancle kraft med hänsyn LiH mari111cns cen
trala ledning och förvaltning - som elen Malnu~othska her•ecl
ningen sökt realisera genom innätbandet av en marinslyrels·e 
under en cihef ,för marh1,en, ,och under framhållande av dc 
'svårigheter, smn hleve förknippade med en dylik anordning, 
Ult'ta,la de sa'ldumniga såsom ·sin ås•ikt, att ·strävandena i ,stäl
•let böm inriktas på ett, i jämförelse med ~)eredningens .för
s'}ag, i flera avs·eendcn begränsat chefskap för marinen. De 
påpeka Önskvärdhelen härvid av åstadkommandet av en .ome
delbar. pePsonlig 1jäns,teförbind else inom försvarsdepartemen
tet mellan dettas chef och chef.cn för marinen, varigenom vun
nes en i möjligaste mån eJ11hellig, sammanhållande, sakkun
ll'ig och eiieldiv ledning av marinens ~angelägenheter. Den 
miiJilära sakkunskapen skulle då tillförsäkras ett större ~nfly
tancle på för.sYar särendcnas behandling och avgörande hos 
den högsta m yndigh eten, även om d enne vore civil person. 
L okalfrågornas ordnande på rationellt sält, d. v . s. inrymman
d et a~ saml.Ji,ga i m arinens nuvarande ÖY·erstyrdse ingåJencle 
m yndi gthe ter under e tt och samma tak, tillmätes av de sak
kunn·iga elen slörsta betycklse ,för stärlw ndet av sjöförsvarets 
högsl'a ledning. Dc sakkunniga ytllra i de ila sammanhang: 

»Det nu sagda gäUer, var.e sig försvarsdepartementets 
chef är civil eller militär eller departementet är gemensamt 
eller uppdelat. l\Ien med LYå skilda departement bliva förde-
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larna mera påt,agliga och åtgärdet·na liittare att genomföra, tv 
samtiidigt som departementschefens arbetsböTda då bEver lät
tad, bliva utsikterna större, för att depart,ementschefen lllå 
hinna inträn.g'a u;t:i samt bemästra alla !honom tillkonunaude 
görmnål, varjämte den mycket hetyddscfuHa iloka.Hrågan tlå 
lättm·e kan finna sin lösning. D et intima och peTsonliga smn
arhetet meUan departe1ncntschefen och fackkunska·p en s miin, 
som, ·enliigt de departmnenta.lkommi!Uerades utta•lande, allena 
utgjord e en säker borgen :för elt fullgott arbet·sresultat, skulle 
här;igenom i viss utsträckning kunna åvägabringas utan fi)r
ändring av ,deparbeme.n;bet's och de underlydande verkens or

ganisation och inbördes stäHning. » 

En av de sakkunniga verkstäHel granskning av huru ma
rinens .ledn,ing .är org·aniscr,ad i en del utländska ·stater, ger 
v.id handen, att maDinens eller ·försvarsväsendets. högsta !cd
nimg, •som därstädes i r egel ,företrädes av civil person, till sitt 
direkta förfogande har organ, viHut representera ·sakkun skap 
.på såväl de miilitäm som på d'c förvallnlings-'lel,niska om rå
dena i långt högre grad, än vad faUct är inom det svensk.t 

försYarsdeparlcmentd . 

Rörand-e chefskapet ·för maTinen yttra så de ·sakkunnig<t: 

»Vad angår ,frågan om t-illsättandet av en chef för den 
svenska marinen, har emellertid ·förut påvi•sats, att denne -
med nuvarande indelning au statsdepartementen •OC•h orgrmi
s.ation au j'örsuarets ledning i högsta instans - iicke ·lämpligc•1 
hor.cle ·bliva föredragande i l<Ommandomål, och icke h eller 
borde tjänsteförb;inde}sen mellan honom och chefen för för
svarsdepartementet så ·ordnas, att den ,förre bleve .föredragan
de inför den senare och sålund-a skulle vara att rakna såsom 
·en .ämbetsman inom :försvarsdepartementet. Likaså !har f ram
hå'l.Ji;ts, att chefen för marinen hos ·oss ic]{le lämpligen sam
tidigt borde vma chef för marinstahen eller hava denna sig 

direkt underställd. 
Vid sådant ,förhåJ.land.c varder det desto angelä·gnare, al t 

marinens högsta myndigheter i näst högsta instans - alll;:;tt 
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den ifTåg:asatte chefen .för marinen, vilken lämpligen tor d e 
böra benämnas kommenderande mnir al, ·samt cheferna för 
m ar.instaben och mar.införva.Jtningen - komma att bcträfl'an
d·e mar~ncns vikti.gare ärend•en i bäs•ta mening samverka, samt 
att därtill hörande frågor i ett så ,fullständigt och utrett skick 
som mö j J.igt ingå till försvarsdeparl•emente't. Med andra ord, 
ifrågavamncle tr·e chefer skuUc under Kungl. Maj: t utgöra 
en mar.incns överledning, 1nellan var.s medlemmar tjänst.eför
bin delscn hör ordnas på lämpligaste sätt. 

Att kommenderande amiralen bör bliva chef för flott ans 
ofl'icerskår - varigenom nuvarande påtagE.ga och allmänt er
kända brist i flottans orga nisation skulle avhjäl·pas - där
om torde icl(e några skiljald.iga meningar kunna råda. Ho
nom böra ock till mins.kande av de många marinens myndig
heter, som nu omedelbart ly.cJa under Kungl. Maj :t, eller rä:t
tar'e ·sagt till dessas fäTenande under ·gemensamt befäl, ifråga
varande myndighek.r m. m. underställas, dock ick·e sjöför
svarets kommandocxpedit;i.on, marinstaben ·och mar,införvalt
ni:n gen. » 

·I detta sammanhang fäs1t.a dc sakkunniga uppmärksam
lJ,et·en på nödvändigheten att kommenderande anTiralens expe
ditron förlägges i försvarsclepartement·ets byggnad eller des,s 
•omedelbara närhet i och :för vinnande av dt personJ.igt sam
arbete ulan tid s u tdräkt mellan lwmmenderande amiralen och 
dennes expedi,tion å ena ·sidan samt chefen ·för ,försvarsdepar
t ement·et och detLas kansli och .sjöförsvarets kommandoexpe
dition å den andra. Vad sistnämnda expedition hcträfl'ar ut
tal:a dc sakkunniga, allt den »torde böra förbliva i det •stm·a 
lh ela orubbad» , .eventuellt skulle göromålen därstädes något 
omläg.gas genom förändrad uppdelning av llwmmandomå:J.en. 

De sa,kkunniga ans·e, att det i samverlNtns intresse torde 
»böra komma till ett för,fattningsen1ig:t uttryck, att en var av 
d e tre ·ovanberör.da cheferna - kommenderand.e amiralen 
samt cheferna för marinstaben och marinförvaltningen - år 
pl iktig att ;Jämna chefen •för försvarsdepartementet dert biträ
de , •som denne påkallar vid utr.edning av ·för•ekommande frå-
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gor, ävensom a tt på kallelse n ärvara i statsrådsberedningen 
.för n"Ieddel ande av upply·sntingar». 

Likaså 1anses de gru nder , efter v'illm tj änsteförbindelser
n a m eNan CMS och KMF betr.äiTande den milillära och <len 
miJ;itäradminis lrativa 1fö r svarsför.beredelsen böra förfaUni ngs
·cnl,igt fa's.tstä llas efter vissa närmare ang:ivna grunder. 

De sakkunni,ga fortsåtta: 
»Kommenderande amiralen samt cheferna för marinsla

hen och maT.införvaHningen ·skulle kunna sammanfattas un
der den nu använda benämningen överstyrelse, vilket ord dock 
icke :får uppfattas såsom ·en beteokning på ett ämbetsvrrk 
med särskild expedit,ion. Till föreby.ggande av missförstånd 
_ men endast såsom ett kollektivuttryck - synes benäm
ningen ami1ral>it·et bältr.e lämpa ·sig. 

Vid samråd meHan Hrågavarand'e myndigheter torde che
fen 1för kustartiHer·iet böra deltaga i .fråga om mera betydande 
ärenden ·rörande kustartlilleriet ·och kustfästningarna, synncr
lia:a>s.t om honom - i .enlighet med vad fra:mclelcs kommer alt 
n:rmare u tv,ecldas - över dessa tillerkännes inspeMionsr~iU. 
Vid handläggning av frågor om anslag tiM .eller förslag rörande 
ny eller vikti.gare .förändring a1v bcfinlliig kustbefästning hiir 
ock chefen för .fortifikationen :på likn::unde säll deltaga. 

För stän·digt återkommande samrå'cl inom amirali1lctet 
böra huvuclsaldigen ,följande ärenden bliva :föremål: 

p.ranläggning av flottans övningar; 
T·eglementen och instruldioner av ,större vikt för utbild-

ningen i dess helhet; . 
framställningar rörande marinens medelsbehov, vJ11~a 

skola till Kungl. 1\faj :t avgi,vas för alt tjäna ti.ll kdning 'Jd 
upprättande av nästlmmmande års stais~•,erksprop.?sition : . 

äskande av anslag till ny knigsmalemd eller tul ny kust
fästning cHer till viktigare förändrin·g av hcfin'lliig krigsm ate
riel eller kustfästning; 
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förslag iiH nybyggn ad av större fartyg ·eller forbifikatorisk 
anläggnring; 

planläggning av ny fartygsans'kaiTning eller viktigare för
ä ndr ing eller u tr ang·erin.g av ä.Idre fartyg; 

andra ärenden av störr e 'Vikit, särskilt sådana, i fråga :.nn 
vHka un eler den .för·egående handläggningen mellan vederbö
rande myndigheter ·skiljaktiga meningar yppats; samt 

ärenden, V'illm av nå.gon eller några av ovannämnda che
fer an ses bör a ~Jehandlas i samråcl, hörande framslällniitg 
därom ,göras hos den, som är ordförande.» 

»Vid sammantråde för samråd, varo·m nu är :fråga, synes 
Jwmmenderande amiralen .böra föra ordet, därest icke Kungl. 
Maj :t ,finner gott att därtill förordna annan deNagare. Ord
för anden är plik t ig att, när så erfordras eller därom göres 
framstäl·lning, ulfärda kaJl.else till sådant sammanträde. In
nan ärende därvid upptages 1l•i.Jl hchadli.ng, bör det hava un
d.ergått fu ll ständig utredning: allt efter s1in 1natur i kommen
d.erande ami,ralens .expedition, i marinstaben, i marinförvalt
.n ingen .elJ.er a1v chefen för kuslartil'lcriet. Vid samrådet före
·drages ärende av den ·däri del,l·agande chef, till '~ilkens äm
ibetsbefaUning äTendet i främst·a .rummet hörer; dock må han 
låta .föredragning ske g·Cil1om den, som uneler honom berett 
ärendet. Ifrågavarande chef äger att själv i är·endet fatta 
beslut ävensom alt expediera detsamma. Vid ·expedi l i on till 
Kungl. M:aj :t, till stalsdepartcinc.nt eller tiU sidoordnad myn
dighet, utanför marinen skall härvid angivas, vilka m yn dig
h eter deltagit i samråde t, samt huruyida dessa äro m ed be
slutet .ense. Sådan myndighet, som ej är med heslu te t ense, 
äger att till expeditionen av detsamma vidfoga särski lt ytt
r ande. 

T·ill sammanträdelinom amim.Jitclet kan - alll eflcr ord
fö.randens 'bestämmande - .för meddelande av uppl ys:1 ingar 
lll . m. högste befälhavaren över kustf!.ottan eller an nan högre 
111yncl1ighet vid marinen kallas .» 

T icls l,T i[t i S jii väsrndel. Il 
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2. Kommenderande amir•alen. 

Dc sakkunniga yttra: 

»l överensstämmelse med vad som ·sagts i det fö rega

·ende, bör kommenderand e ami ra.] en undcT Kungl. ~Iaj : L Ya ra 

chef för flolla11s o!Ticcrslvår samt ·hava s ländig b efälsräH ö, l'l" 

marinens militära och civilmilitära personal, des·s ·sjöstyrkor, 

fartyg, stationer och dcpå•er, kuslfästningar, ·skolor och ulh:lil

ningsanslalter sam1L övriga maninen tillhörande organisali >

ner, dock icke över sjÖ'förs1var.els k·ommandocxpediti.on, mar in

staben och marinJörvaltningen. Följande myndigheter S•kulle 

således vara unelerställda kommenderande amiralen: stati ons

befälhavarna vid flottans stationer, högste befälhavaren öw1c 

kustflottan ävensom honom icl{}e underlydande förband och 

·enkla fartyg, inspektören för unclervattensbåtvapnet, chef·erna 

för de eliviimilitära kårerna, cheferna för sjökrigshögskolan 

och sjökr·igsskolan, chefen ,för kustartilleriet samt komm en

danterna i 'kustfästningarna. 

Kommenderande amiralen skall ägna oavlåtlig uppmärk

samhet åt marinens tiEstånd och behov samt, i vad på honom 

anlwmmer, ansvara för dess ljänstlJaThet ävensom för ord

IIling och .1u1igstukt rinom dc anstalter och bland den personal, 

varöver han har befälsräl t. Han skall i sådant syfte .företa;.,a 

dc tjänsteresor och inspektioner, som kunna påkallas, sa mt 

hos Konungen föreslå eller djest vidtaga de åtgärder, som 

visa sig erforderliga. Dessa inspektåoner skola icke utföras 

oftar.e eller i större utsträckning, än verkligt lJehov kräwr. 

Kommenderande amiralen äger atl från marinst,aben och m a

!l:införvaltningen äska upplysningar rörande fö·rhållanden, Obi 

vilka han för utönmdc av sitt ämbete bör äga kännedom. 

Kommenderande amiralen är medJ.em av och, därest •icl'e 

Kungl. Maj: t annorlunda förordnar, ordförande i amiralHetd. 

Kommenderande amiralen skall, såsom förut framhål·li ts, 

vara pliktig att .Jämna chefen för försyarsdepartcmentct del 

biträde, som denn e påkallar vid utredning av förekommande 

frågor, ävensom a lt på kallelse närvara i statsrådslJeredningen 

rför meddelande av upplysningar. 
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Komm·endcrande amiralen skaH 'Vara ·ledare av större 

k rigsövning, därest Konungen icke är i tilHäU.c att övertana 

ledningen, eller ·därest icke annorlunda särskilt befalles. b 

Även skall kommenderande amiralen vara ordförande i 

floHans och kustartilleTi·cts hefordringskommtissioner för ofi'i

oer are. Bclräfi'andc förs·lag till befordran till flaggmans grad 

ingiv·er han underdåniigt för slag efter övriga flaggmäns hö

r ande. 

l egenskap av chef för flottans officerskår skall kommen

·deranclc amiralen handlägga ·ärenden rörande: 

re'kryterin.gen av samt befordran och avgång inom offi
ceTSkåren; 

. off~cerarnas placering å flottans s·tationer, tjänstgöring, 
u trb:Ildmng m. m. el.; 

sjökadetter och J:escrvkadetter vid marinens kadettkår· 

sjöknigshögskolan och sjökrigsskolan; ' 

~~omm·endcr·ingar, .förm·dnanden m. m., föres•lagna av che-

fen i or kustarb lleriet; 

framställningar, avgivna av cheferna rför de civilmilitära 
kårerna; sam t 

ofö.rcskrivna årsberättelser och rapporter .. 

Såsom chef för marinen åligger ·det kommenderande ami

ralen att genom utfärdande av order och föreskrifter m. m. 

sj.äolv ombesörja ·eller, å enlighet med vad i gällande instruk

Nener eller cljoest är stadgat, hos Konungen föreslå åluärdcr 
beträfiancl c: b 

a) personalens antagning, utnämning, tjänskclurrli cr>het, 

tjänstgöring, placering å tjänslgöringso.rt, hcfordtan, btj:nsl

ledighct, vistelse utom riket, ruHJöring, klädsel, avgång och 

pensionering m. m.; 

b) ordning och krigslukts uppr~ilthållande inom mari

nens sjöstyrkor, ,fästningar, förhand och anstalter; och 

. c) tillträde till marinens fartyg, etablissemang och öv

mngar m. m. av utomslående personer. 
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I ovannämnda avseende Migger det kommenderande ami

ralen att 1till Konungen av.giva förs lag tiH utnämning oc'h för

nrduande tUI och bef.ordran i:JiH ofTicerar•e och civilmili tära 

tjänstemän av ofiicers tjänst'Cldass, vilka, ·enl igt vad därom 

särskilt är st•adgat, skola av Konungen utnämnas (,förordn as), 

vanoid av Y•ed·erbörlig :befordringskommi·ssion ·och personal

chef inlämnade :förslag ti1l ~nttranden bifogas. Även tillkom

mer det kommenderande ami.ra•len att anmäla, då sådan per

sonal vid uppnädd pensionsålder dier av annan anledning 

bör av.gå eller avgått ur tjänsten. » 

Kommenderande amiralens sta·b Jör.es•lås · av de sakkun

niga JJöra utgöras ·Rv: stabschef, •kommendör vid rflottan, samt 

3 adj utant.cr, k aptener , av vi<lka en ur ilmstartilleriet. 

3. Mar:ins,taben. 

Den t·idigare nämnda kri tik, för vill"en den :Malmrolhska 

beredningens försla.g rörande organisavion.en av marinens 

Öv·erstyr·else h1ev utsatt, riktade sig ej minst mot att försl aget 

innebar marins·tabens ·OCh mar.inföTvaltnångens upphörande 

såsom självständiga institutioner samt mot den av b en.'(l

ningen t•illtänkta uppdelningen av ·ärendena å olika avdel

ningar :inom sektionerna, var<igenom ber.edn.ingen »skjuter -

- - förvaltnings- och tekniska synpunkter i för.grunden, 

varj·ämte persona.Järenden ·och materie.lfrågor på ·ett <belänk

Jigt sätt sammanblandas». De sakkunniga •skärskåda vid 

sidan av hcredn•ingens förslag jämväl de däröver av myndig

heterna avgivna yttrandena och gjorda försla.gen och komma 

slurtliigen till den ståndpunkten, att den nuvarande organis:l

tionen av mar.instaben i S·lorl sett bör bliva bestående. Do( k 

anses mobiliseri-ngsavdelningen kunna indragas och dess ären

den Yäsentligen påföras organisalionsavdelning{m. Den ur

sprungligen av CMS föreslagna sj ölmigshistoriska avdelningen, 

v,ilken även beredningen upptagit i sitt organisati·onsförslag, 

förordas erhålla något faslare former än där avsetts. De sak

kunn.iga framhålla, i ·likhet med vad ClVIS anför.t ,j sitt yttran

de, alt det i regel !ick e kan vara lämpligt, att, såsom bered-
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ningen tänkt sig, ch efen för sjökrigshögskolan slutlie beklä

das m ed chefskapet för s jökrigshisrtoriska avclelnincren vid 

siclan av •s<itt ege•t ämbete, vilket uneler 7- 8 månader ~m året 

ger awnom full sysselsättning, ·Och •enär högskolechefen dess

utom pJägar vikani,era för CSKE under ,en del av sommarmå

naderna. I ·st ället föreslås, att s•ärskild (jämväl till annan 

tjänstgö.ring ko~1menderad) offi·cer, som lämpade ·sig för upp

draget, skulle for·orclnas .till avdelningschef .med arvode. Sam

tidigt fr:mhåHes,_ att för att det sjökrigshistoriska forsknings

a:r:betet a avdelnmgen över huvud skall lkomma i cråncr och 

ledas in i rälta spår, det av beredningen på framtide~1 ·s~ällda 
tiHs·ättandet av ·en sjökrigsarkivar,ie, nödvändigtvlis måste sna

rast oms ä t tas i praktik·en. 

De sakkunniga föreslå alltså, att marinstaben blibehålles 

s~s.om självständig institution sm1t att elen ·organiseTas på 

folJ ande fem avdeln-ingar: operationsavdelningen kommuni

kationsavdelningen, organisa•trionsavddningen, 1;,trikesavclel

n~n.g.en och sjökrigshistoriska avdelningen. 

Ärendena avses bliva fördelade på de olika avdelningarna 

sålunda: 

operationsavdelningen: 

sjöstyrkornas och kus.tfä·stningarnas användnling under 

krig ooh till neutrali tetss'kydcl; 

sjöstyrkornas ·ber edskap, :fördelning ·och gruppering; 

kustf,ästningarnas utveckling och kr·igsber·eclsluup; 

uneler lmig och vid neutralitets·skydcl gaHancle instruktio

ner för befä·lhavare över sjöstyrko·r oC'h för kommendanter i 

kustfästningar; 

mineringsplaner :för flottan; 

operat~onsbaser, krigsankarplatser samt planer för deras 

förbered ande; 

sam Y er kan mellan marinslr.idskrafter, lan,ts.tr.idskrafter 

och .luftstridskrafter ävensom med <liH försvaret anslutna fri

viUiga kårer och civ·ila myndigheler, i vad avser stridskrafter

nas användning uneler krig och till neulralitelsskycld; 

krigsövningar; 



- 598-

sjöstyrkornas taktik och bevaknings t j än st; 
in,lernalionell rätt od1 Nationernas förbund; 
mar·inpo>lilikens och ia'kti'kens krav och inJ[]ytancl e på 

skeppsbyggnadspolirtik och fartygskonstruktion jämte ti llltii
rande vapen; samt 

mohilisningshandlingar 111. m., ~berörande avdelningen 
blihörande ärenden; 

kommuniJ..:ationsavde,lningen: 
ma.rinens förhind elscväsencle (racliotelegraf-, recli ole!L·

fon-, tråcllelcgraf-, t.rådtclefon-, optiska signal-, unclervattens
signal-, kustsignalväsendet 111. m.), i den mån dylika ~ärendc•n 
Ii eke trillhöra annan avdelning; 

lti.Jl marinens rförbindelsetjänsL hörande signaleringsförc
skrifter, chiffer- 'Och censurbestämmelser, bestämmelser a nga
ende post- ·Och t~ele.grafväs~cndena m. m.; 

väderlekstjänsten vid marinen; 
mililär sjömätning, miMärleder och m il,itärhamnar samt 

kommun~i'kationslecler, hamnar och 'kustgeografi, i vad b erör 

marinen; 
sjö!karlcväsendert, ~sjökort och annan kartmateriel för ma-

["inens behov; 
n1arinen herö.rande .sj ö-, ,Jan t- och •luttrafikfrågm ri de d l~-

lar, som •icke tillhöra annan a:vdelnin.g; 
land·ets radioväsende ~ävensom den allmänna sjöfarten och 

dess uppräUhållande under kr.i.g ~och vid neutralitetsskycl1l, 
i vad på mm· in en ankommer; 

:samverkan med sjöka.rteverket, t~elegralf- , post-, järnvägs-
·och lotsstyrelserna ·samt kommerskollegium, i vad avs·er ma
rinens .förhindelseväsende; samt 

mobiliseringshacliingar m. m., :berörande avdelningen bli-

hörande är,end,en; 

organisationsavdelningen: 
för tjänsten inom flottan •erforderliga •författningar, regle

m el1lten och för·eskriiftcr, .som icke huvudsalkEgen fa'lla in c•Hl 
annan avdelnings verksamhetsområde; 
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för ·~lottan erf.ordcrliga ~exercis- och skolreglementen samt 
[n struk~IOn~r ii övrigt för personalens organisabon, uttagning 
och utblldnmg m. m., vilka äro av aUmän natur och icke skola 
av annan avdelning handlägga,s; 

ombesörjandet av ~cnhetlighC'ten i skolreglementen, excr
cisregJ.emcnten, skjutläror, instruktioner och föreskrifter rö
rande personalens vid 1JloHan organisa bion, uttagning för olika 
y rkesgrenar och tjänster sam t utbildning ~ skolor och kurser 
m . m . ; 

idrott; 
personalens omhänderlagande under fritid m. m . d., vad 

b cti·,äffar flo t lan; 
p lanlägganclct av övningar med flottans personal och med 

tiH sj ö försvaret anslutna fri villiga kårer j ä m te kostnadshe
räkningar härför; 

övninga.r med och personalutb~ldningen vid flygvapnet, i 
vad angår matrinen; 

in struktioner •för bef,älhavare ÖYer de sjöstyrkor och far
t yg, som r.ustrus •i fredstid; 

krigslags t i fln ingen, ,j vad den berör marinen; 
lagar, författningar och föreslu.iftcr rörande marinens 

värnpliktsväs~cndc; 

floHans organisation; 
mobiliseringshandlingar m. m., ~berörande å avde1nin.gen 

h andlagda ärenden; samt 
sammanhållandet i övrigt ay ·planläggningen för flottans 

m obilisering; 

utrikesavdelningen: 

inhämtanclct av sjömil,ilära underrättelser, såsom ,beträf
fande olika mari.ncr·s organisation, rpersonal, materiel, l))uclget, 
övn ingar och fartygsförflyttningar, m. m.; 

handhavandet av :marinens underDättelseväs-ende i övri crt · 
o ' 

svenska och utländska unelersåtars lilllrä:de till marinens 
etah1iss•emang, befäs>Lningar, fartyg, övningar och utbildnings
kurser; 
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främmand·e örlogsfartygs ti1lträd,e till s!Venska, hamnar 
och annat sv·ensk t territorialvatten; 

reglementen, ,författningar, föreskrifter och uppslagsböc
'kcer, som beröra rikets :förhållande tiH utländska makt·er och 
deras unde.rsåtar, allt i den mån ärendena ber·öra sjöförsvaret 
och icke skola av annan avdelning handläggas; 

instruktioner för marinattacheer och deras verksamheL; 
:be.s'kr.ivningar över utländska orter, som äro avseelda att 

besökas av svenska öriogs!fartyg; 
besvarande av mar·inen berörande förfrågninga.r från re

presentanter .för 'främmande malder; 
sammanstäHande och utdelning av särsk~lda föreskxi fter, 

som vid svenska örlogsfartygs ,expeditioner till främmande 
farvatten skola iakttagas i fråga om <tillträde till utländska 
hamnar och :farleder, kommunika;tion .med och hesök i hnd 

m. m. d.; 
föreskrifter om salut, honnör o. d.; 
film- och annan bildcensur; •samt 
mobiliseringshandlingar m. m., berörande avdelningen 

tillhörande ärenden; 

sjökrigshistoriska avdelningen: 

histOl'iis'ka forskningar beträfl'ande såväl Sveriges som 

främmande malders sjökrig; samt 
ordnandet och vården av mar·instabens bibliotek och 

arkiv. 

4. Marinförualtningen. 

Dc sakkunniga ha beträ!Tande mUJrinförvaltningens ställ
ning inom öv·erstyrelsen liknande åsikt som ;beträffande -:n:J.
rrinstahen, nämligen att ämbetsv·erket bör förbli självständ t;.(t 
ooh i stort sett organiserat som 'för närva.rande. Dc av be
redningen Hrågasatta organis•ationsändringarna inom mari n
förvaltningens avdelningar granskas ingående av de sa>kkun
niga, viU<:a, såsom ovan framgår, till maninstaben återbördat 
de raJv beredningen till marin!förvaltningen överflyttade kom
munikations- och organisations (mobiliserings) avdelninga.rn~l. 

- 601-

VIidare anse de sakkunniga, att nautiska avde1ningen icke bör 
upplös•a.s, utan fastmer med utvidgad verksamhet beträffande 
,förbindelsemedlen m, m. aHtjämt ingå i KMF. Rörande öv
riga avdelningar är att anteckna, alt de sakkunniga, där be
,r.edningen 'föreslagit nya b-enämningar, ,förorda. bibehållandet 
av de nuvarande. Vidare göres gällande, aU den föreslagna 
stora ökningen •av ·~ngenjöravdelningens verksramhet knappast 
synes Iämpllig, ·och den avsedda anordningen med ständig kom
mendering arv sj öoff,icerare till ingenj<ö·ravdclningen, för att de 
militära synpunkterna skola komma till sin fulla rätt vid f,a.r
tyg·slwnstruktioners uppgö:rande, tillmätes icke allt för stor ·be
tydels•e av dc sa>kkunniga, på g·rund av den underordnade stäli
näng sagda officera.re skulle komma att intaga å avdelningen. 
Anordn1ingen med nuvarande fortifikationsavd elningen .såsom 
aHenast en i den av berednin.gen föreslagna kustartilleriavdel
ningen (marinstyrdseus III. sektion) ingående •byrå godtages 
icke av de sa:kkunnl~ge, vaka påyrka fortifikationsavddning
ens bibehållande såsom självständig avdelning inom K.:\1F och 
m ed regementsotlicer som chef. Betr.äfiande det ifrågasatta 
mg•a:niserand.cl av en :kustartilleriavdell1iing ans·c dc sakkun
niga vad som föreslagits• icke äga erforderlig klarhet, samtidigt 
som »mar·inens förvaltningssystem slmUe sönderbrytas , samt 
omgång, dubbelarbete ·och tidsutdräkt bHva följden». De 
sakkunniga hålla före, att den nuvaran de anordningen vid 
kustarlill<N'iärenclens behandling i KMF aHtjämt bör tilläm
pas, varvid dock s.tabschefen hos GKA skulle liEförsäkras 
:större in1flytande på är·endena, än vad nu är rfallet , och dess
utom boTde, då så syntes ·lämpl.igt och erforderligt, kustar
till eriofficerm'.e ,placeras tiU tjänstgöring å sådan avdelning 
rinom MS och KMF, under vil!ken v:iktigare kustartiUeriärcn
den höra, varv.id i vissa fa ll dylik 'Officer skulle bliva fö•redra
gande. De saklmnniga övergå därefter att behandla civilav
de·lningen . Härvid ägnas särskilt de nu gällande och de av 
!ber.edningen föres·lagna bestämmelserna rörande ma·rinövcr
kommiss·aricns och amiralitetsrådets ~nbördes tjänsteförhål
landen en omfattande granskning, vilken utmynna.r ,j ett för
slag till omorganisation ay den nuvarande civilavdelningcn, 
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vilket innebär dels all amiralite tsrådsämbetet helt skilj es fr[111 

civilavdelningen, varvid amiralitetsTådels verksamhet huvuu

sakl.igen begränsas till rådgivand·e, dels att avdelningens chef, 

mari'növerkommissari en, och ami~·a!i telsråde t båda bliva leda

m öter i lG\'fF, en var med särskilda uppgifter. Den för ci' il

avde·lningen och Jör amiralitels•rådsämbetct av dc sakkunniga 

föres lagna .fördeln.ingen av ärrendena -framgår närmare i cle t 

följande. 
De sakkunniga upplaga därefter till prövning d en fö r 

KMF i des:s hC'!het viktiga :frågan angående ställföreträdare 

för ämbetsverkets chef. Såsom nu gäHand·e bestämmelser iiro 

avfattade, kommer nämligen i regel civilavdelningens che f at t 

ersätta den ordinar.ic chefen för ämbetsveTket, då denne har 

förfall. Detta medför jäml:i'kt KMF:s instruktion :för varje 

gång att civ·i,lavdelningens chef i s·in tur skall ersältas av 

amiralitet.sl'ådct, ,j va·rs ställe åter skall för·ordnas annan 

tjänsteman ·O. s. v. Detta vållar gi'v:etvis avsevära olii

genhek·r ·och därtill kommer, rat't å de flc·sta frågor, som 

av civ·ilnr.ilitär avdelningschef !fö redragas i pknum, då marin

överkommissarien :är ämbetsverkets ställföreträdande ch ef, 

bes:lutet fallt as utan närvaro av n ågon militär ledamot, ett 

förhållande, som de sakk unni ga 1ick·c ·arn:se "motsva.r a de krav, 

s·om måste ställas på den mi:litärtekniska överstyrelsen för 

ri'k cts sjö!försvar". De :förorda därJör, att med hänsyn till 

ä.mbdsv·erk ets up.pg:i ft - ,j likhet m ed vad som fö-r eslagits 

beträiTande ersä ltandet av armeförva:ltning.ens chef - endast 

mil·itär avdelningschef bör vara ställföl"elr:ädare :för CKMF; 

alternativt fi:f,rågasätta de, att frågan löses så, att vid för fall 

för ordinarie ämbe tsv.erkschden, dennes heJogenhet att aY

göra är.enden utövas av trenne .ledamöter, varv·id aH Lid mi n~t 

en militär ledamot skulle komma att deltaga :i beslutet. 

M:ar:in'förvaHningen fö.reslås s:lutligen bliva organiserad 

på följand:e avdelningar: ar~illeriavdeln:ingen, torped- och 

minavdelningcn, nautiska avdelningen, fortifikationsavdel

ning.cn, .jngenjöravdelnirrgen, .inlendentsavdelningen, sanilets

avdelningen och c'ivilavdelningcn. Därtill kanuner amirali

tetsrådet 
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Ärendena inom marin.förvaJ!tningen skulle huvudsakligen 

u ppeldas sålunda: 

å aiJ'lilleriaudelningen: 

marinens ar lillcrriväscndc; 

inventarier tillhörande ari.Jilleriuppbörden jämt e därför 

erforderUg utredning m. m.; 

artiilerimnmunitionsuppbörden; 

marinens a:rtmeri- och handeldvapensskjutbanor ; 

materielbeskrivningar och föreskrifter .för ovan nämnd 

m ate.riels skötsel och vård; 

exercisr.egl,ementen, ·läroböckN·, skjutläror m. m., edor

derliga för h a ndhavandet av ovan nämnd Hotian Lillhörande 

mat:eriel; 

,föreskrifter m. m. bcträfl'anclc .flottan 1för uttagning av 

personal till :betjänande av olika slag avdelningen V·idkom

mande ma bericl ä vensom för ·Sipe.cJiahrtbildniugen av i:fråga

v,amnde personal, i vad avs·eT bcLjänandct och använd nin gen 

av d enna materiel; 

tillsältning eller förordnande av samt •ledighet och aYSked 

för marin'förvallningens l\lcmist; 

indu strri.ens krigsorganis•ation, vad beträ{l'ar framställning 

av avdelningen vidkonnna·nde mate.riel m. n1.; 

mobiliscrings,bandlingar m. m. angående avdelningen till

hörande äl"end·cn; s:amt 

granskning Ii tekniskt hänseende av .inkommande medels

redogörelser, :i vad avdelningen a:ngår, och uta·r.betande av stn

Nstik dä.röver; 

å torped- och minavdelningen: 

mar i n ens torped- och minväsenelen; 

.invenlari:cr trillhörande torped- och minuppbörderna jämte 

därfö.r er.forderlig u l redning m. m.; 

.torpcdammunitions- ·och minamm u ni tiansuppbörderna; 

marinens torpechkjutbanor; 

materi.elbeslmivningar och :föres·kri:fter för ovan nämnd 

materids skötsel och vård ; 
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exercis·reglem,enten, läroböcker, skjutläror m. m., erfor
derliga för handhavandet av ovan nämnd tJotlan tiHhörande 
materiel; 

föreskriHer m. m. beträffande Hottan för uttagn.ing av 
pers,onal tiH betjänande av avdre!lnlingen vidkommande mate
riel ävensom för specialutbildningen av ifrågavarande p erso
nal, i vad avser ·betjänandd ·eller mwändn:ingen av d enna 
mate·r.iel; 

industriens krigsorganisation, vad beträffa'!: framstä llning 
av alVdelningen vidkomm1ande materlie l m. m.; 

mob:iliseringshandlringar m. m. angående avdelningen till
hömnde ärenden; samt 

grans•kning i tekniskt hänseende av inkommande medels
!1edogörelseT, i vad avdelningen angår, och ut,arbetande •av sta

tistik däröveT; 

å nautiska avdelningen: 

inventarier tillhörande radio-, styrmans- och skeppa.rupp
börderna jämte därför erforderlig utredning m. m. (till d essa 
uppbörder förutsättas komma att höra: radiotelegraf-, radio
telef·on-, tTådtelefon-, optisk s•ignal-, kustsigna:l-, underva t
tenssiign~d- och lyssnin.gsmateriel, den sistnämnda dock endast 
i den mån den icke tillhör annan a!Vdelning); 

mat•er·idbeskrivni:ngar och föreskrifter :för ovan nämnd 
ma teri,els s·kötsel och vård; 

•ex:ercisreglementen och läToböcker m. m. erforderliga för 
handhavandet •av ovan nämnd fLottan tillhörande mater iel ; 

industriens krigsorganisation, vad beträffar framställn ing 
av avdelning,en vidkommande materi·el m. m.; 

sjökarte- och sjö.instrumenHörråden; 

marinmus·eum; 
stationernas och kusHästningarnas eldsläckningsväsende, 

varvspolis, sjötransporter, körslor och järnvägstrafik, i den 
mån dylika ärenden ,icke handläggas å annan avdelning; 

den rörliga materielen till Hottans järnvägar; 
förhyrning och försäk·ring samt bärgning av flytande ma

teriel; 
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truppbransportma t.eriel; 
samv;e.rkan med ,fartygs uttagningskommissionen; 
mobiliseringshandllingar m. m. angående av;delningen till-

hörandre ärenden; 
.granslming Ii baxeiJ:,ingsavseende av avgiftsbelagda radio

telegr am vid lnUJr·inens "radiostationer; 
granskuling ri tekniskt hänseende av inkommande medels

redogör.elser, i vad avdelningen angår, och uLarbetande av sta
tistik dä·röver; •samt 

!ärenden, som ä.ro av allmänt militär natur och icke till
höra an111an avdelning; 

å forfi,fi1wti01nsavdelningen: 

konstruktion ·och nybyggnUJd samt underhåll av kustfäst
ningaT nch till dem hörande eller eljest för kustartilleriet av
sedda !kasern- och andm byggnader; 

fortiflikationsuppbörden tillhö;rande materi·el och materia
lier med vad därtill hör; 

tekni1ska ,frågor, i vad avdelningen angår, .rörande kust
fästningars hamnmnråden, tomter, vägar och kajer m. m.; 
s.amt 

gmnskn,ing ri tekniskt hänseende av inkommande medels
r edogörels·er, i vad :avdelningen angår, och utarbetande av sta
tistik däTöver; 

å ingenjöravdelningen: 

konstruktion, nybyggnad samt .underhåll 1av fartyg och 
annan ,flytande materiel ; 

invenlari•er tillhörande maskin- och timmermansuppbör
derna samt elektriska uppbörden, elektriska belysningen för 
marinens etablissemang jämte .för nämnda uppbörder och ma
teriel erforder.lig utredning m. m., ·allt i den mån dylika ären
den icl"e tillhöra annan a\'delning; 

skyddsmateriel å flottans ,fartyg, å kustfästningarna och 
å marinens anläggningar i övmigt; 

1111al•erielbeskrivningar och föreskrifter för ov·an nämnd 
llTateTiels skötsel och vård; 
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exercisr.eglementen och .!ä·roböcker m. m., erfo·rderliga för 

handhavandet av ovan nämnd flottan tillhörande materiel: 

,föreskriHer m. 111. beträffande flottan .för uttagni ng av 

personal till betjänande av olika slag av ovan nämnd materiel 

ävensom för 'specialutbildnirgen av ifrågavarande p ersonal, 

i vad avser hetjänandet eller användningen av denna ma. 

tericl; 

f.I.ottans teknisk1a inrättningar i de delar, som icke ti ll

höra annan a v delning; 

marinens juste-rängsväsende; 

flottan tillhörande hamnområden, tomter, galu tlelar, 

marker, väg·ar, kajer, hus och andra byggnader samt tillhö

rande i.nventaricr, gas- och vattenledningar, med vad därt ill 

hötr i dc delar, som ick·e blihöra annan avdelning; 

nmrinens arbetarfrågor; 

industriens krigsorganisation, yad beträffar f.ramställning 

av avdelningen vidkommande materiel m. m.; 

mobiliseringshandlingar m. m. angående avdelningen Lill

hörmlde ärenden; samt 

granskni.J11g i teknikst hänseende av inkommande m edels

redogö•r·elscr, ti vad avdelningen •angår, och utarbetande av sta

Hstik däröver; 

å intendentavdelningen: 

den marinen tillhörande persoUlalens förplägnad och fi)r

seende med beklädnad och sängservi,s samt inkvartering i dc 

delar, som 1icke til lhöra annan avdelning; 

materiaJulredning i de delar, som icke Lillhöm an n ll1 

avdclnilllg; 
marinens fömådsväsende; 

välfärdsinrättninga·r för personalen ~ intendenturavse

endc; 
upphandling av kol, ·olja och intendenturmateriel samt i 

övrigt 1av iförnödenheter ~ större omfattning, där så prövas 

lämpLigt ·och upphandEngen icke tillhör annan avdelning; 

uthyrning eller annan upplåtelse av marinens för cg ·n 
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rä·kning icke använda fasla egendom i de delar, som icke till

hö·r 'a annan a ' 'delning; 

för•eskriHer 111. m. beträffande u ttagn:ing av persona•! till 

utövande av ekonomitj ~insten vid Hottan, med undantag av 

sjukvårdare, ävensom för här.för erforderlig specialutbildning 

av i'f.r åg,avarande pcnonal; 

industriens krigsorganisation, vad beträtrar framställ

ning av avdelningen vidkommande m •ateriel 111. m.; 

m obilise.ring.shandlingar 111. m. angående 'avdelningen till

hörande ärenden; samt 

gr an skning i tekniskt hänseende av ·inkommande medels

r edogö-rel ser, i vad avdelningen angår, och utarbetande av sta

tistik däröver; 

å sanitetsavdelningen: 

häls·o- och sjukvå1rdcn vid .marinen ävensom därför av

sedda inventarier och u tredning; 

malerielbeskr·ivningar och föreskrifler :för sjukvårdsma

terielens sl.;_ötsel och vård; 

,fö,r 'handhavandet av ovannämnda materiel erforderliga 

exercisr•eglcmenten ·och läroböcker m. m.; 

föreskr>ifter 111. m. heträtTande uttagning av persolllal mil 
utö.vande av sjukvårdstjänsten vid marinen ävensom för er

:fmderlig specialutbiklning av marinens personal Ii nämnda 

tjäns t ; 

industriens krigsorgani•sation, v1a:cl beträtrar :framställllling 

av avdelni111gen vidkommande materi·el m. m.; 

mohi l i seri ngshancHingar m. m. angående avdelningen till

hörande ärenden; samt 

granskning 'i tekni skt hänseende av inkommande medels

r edogöwelse, i vad avdelningen angår, och ularbetande av sta

tistik däröver; 

å ciuilavdelnnigcn: 

ulgifler rörande: avlöning, rekrytering, resekostnader, 

lll. m., de värnpliktigas avlöning, inslmivning och redovisning; 

l!ndcryi,sning, pensionering, ud er stöd och expenser m. m.; 
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uppbörden, anorduandet ·oc•h redovisningen av alla ti ll 

m aninfönaltningens befattning hör-ande medel; 

sammanfattandel av förslagen till nya e ller förändrade 

stater an,gående marinförvaltningen hllhö.rande medelsför. 

vallning; 

fr ågor av administrativ och allmänt juridisk natur, som 

icke tillhöra annan a Y delning; 

tillsättning och avsked från aivi l tjänstebefattning v id 

ma•rrinförvaltningcn i 26. eller läg.re lönegrad, l edighet frå n 

och förordnande å dylik befattning samt ansvar :för tjäns tc'fel 

av marinförvaltni n:gen s civila p eriSonal; 

placering i lön eklass av marinförvaltningens civila per

sonal ; samt 

:avskrivnings-, besvärs- och anmärkningsmåL 

För amiralitetsrådet föreslå de sakkunniga deltagande hu

vudsakhgen vid her.ednin g och fö redragnin g av civilavdeln in g

en icke t illhö.rande ärenden rörande: 

utfäcrclande 1aN författningar och allmänna bestämmel ser; 

ingående av kontrakt och andra avtal ; 

tillämpning av författningar och kontrakt; 

mar:inen s fasta egendom; 

m cdelsanvänclming, då tvekan angående årendet kan r acla; 

nåd,jga ·remisser av 'ekonomisk rinncbörd; samt 

i övri gt, då che'fen för mwrinfö·rvaltningen så bestämmer. 

Ärenden rörande indllstriens krigsorganisation, vad be-

träffar marinen :i dess helhel, böra enligt dc 'sakkunnigas åsikt 

föll"läggas till den av art,illeriavdelning.en •eller t·orped- och min

avdeningen, som ämbetsverket 'bestämmer. Detsamma a nses 

även ·böra iakttagas beträiTandc m ed ·indus triens krigsorga

nisation sammanhängande mohil•iseringsi.nkallelser av vid en

skil da verk ·och fabriker anställd vä,rnpJ.iktig pcTsonal. 

5. Marinens övriga myndigheter m. m. 

De sakkunniga behandl1a under denna rubrik: inspektören 

för undenatlensbåtvapnct, cheferna för de ciYilm'ilitära L't-
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1,ena och chef•en för kustartilleri et samt marinundcrv.isnings

]wmmis sionen. 

Rörande inspek ,tören för undervattensbåtvapnet, som av 

den .MalnH·o thska ·beTedningen {örcslagits till ·indragning och 

ersättande m ed en ii ~MiF t j änstgö.rande, tmder marinöver

dir·ektören ställd ubåtsofficoer, framhålla de sakkunnig:a, efter 

att ha H latei·at •alla doc av myndigheterna framförda skäl en 

mot en dylik åtgärd, alt det icke synes dem lämpligt at: in

draga d en f1ör ubåtsvapnet avsedda ·inspcktörs.befattningen. 

Beträffande cheferna {ör de civ~lmilitära kårerna samt 

cllerfen för kustartilleriet såsom personalchef yttm de sakkun

niga: 

»Förut är .framh åll et, h uru som den kommenderande ami

Talens uppgifter ·och verksamhet måste inskrän·kas till de stora 

fråg 01rna, varigenom han icke kan komma att utöva det di

rekta och effektiva chefskapet öv•er de p ersonalkårer, vilkas 

sämkilda chefer enligt nu gällande reglem ente ingå i mai,inens 

överstyrels·e. Till följd härav böra cheferna för kustartilleri.et 

och de civilmilitära kår·erna ·alltjämt utöva sina åliggganden 

såsom personalchefer med ·i stort sett samma b efogenheter 

.s.om enliigt nu gällande organisation. 

I ärenden, där kommendemnde amiral·en själv äger bc

shita, göra ch ef.ern a .för de civilmilitära kårerna till honom 

riktade 'framställningar. I iSådana frågor, som kommendeTan

-de amiralet1J m ås te hänskjuta till Konungens avgömnde, höra 

däremot såväl ch efen 'för 'ku st.a rlill criet som cheferna för de 

civilmJilitä,ra kårerna göra underdåniga f ramställningar såsom 

hittiiJls, men skall dylik framställning insändas genom kom

m tendm·andc amiralen .» 

I ·en d el av de över beredningens fö r.sla;g avgivna yUran

den a ha uttalanden gjorts bl. 1a. •för ·att kommendantskapet i 

Karlskrona fästnin g borde överflyttas firån BAK till chefen 

för Karlsiiirona kustartill erliregem entc samt att CKA kunde 

övutaga den inspektionsskyldi gh e t gentemot kustfäslning,ar

na, som oför närvarande å låge c·h efcn röir :fortifika tionen. Här

'{)m tSäga ~de sakkunniga: 

Tidslcrift i Sjöväsendcl. 42 
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»Några egentliga skäl syn·as !icke hava blivit anförda för 
var e sig de i ifrågasatta ändrade kommendantsförhållandena 
i Karlskrona eller upphävarrdet av chefens föt~.· forlifikalio!1cn 
inspektionsrätt över kustfästninga rna. Fastmer hava t ungt 
vägande erinningar g}mts mot dessa åtgärder, vilka huvud. 
sakligen skul.le komma att med•föm olägenheter och därför ic ke 

kunna vara tillrådliga. 
Vad åter angår utvidgandet av chefens för kustar tillerie t 

irns pektionsrätt, må förr st erinras om, att föT närvmrandc ålig
ger honom att inspektera underlydande truppfö.rband j ä m te 
dessas krigs'förbe~edelser rsamt den honom direkt u nderstälJd a 
skjutslwlan. Han är även i viss mån rredan nu linspektör för 
kustfästningarna, i det att det tillkommer honom att, me d 
stöd av under nyssnämnda inspektioner vunna erfarenhete r, 
framställa de erinringa.r beträffande kusta1'iilleniets materiel, 
byggnader och fortifikatoriska anordningar, vartill fog m å 
för.efinnas., samt yttra sig över kommendantens· framställn ing
ar rörande nyanskaffning av materiel, för delning av under

[1ållsansla.g m. m. 
rDet synes emellertid icke läm.pligen kunna göras någon 

erinran mot, att det inflytande, som chefen för kustartillerie t 
uti inspekti·onsavrseende redan äger, kommer •att rutvidgas och 
även omfatta kustfästningarna med tillhörande materiel å t yg

och fo.rtifikationsförvaltninganm. Han ·bör därjämte hava rät t 
att !inspektera - beträffande Karlskrona fästning, i de ayse
enden som beröra .kustartilleriet, t•aga del rav - de av fäst
ningskommendant upprättade mobiiiseringshandlingarna. 
Genom des,sa befogenheter kan rhan lät tare baga initiativ i fd.
gor, som beröra kustartilleriet och dess uppgifter. Vid ifråga
varande inspektioner skulle dock icke någon särskild befiils
rätt tillkomma honom. Chefens för kustartilleriet inspek
tionsrätt behöver givetvis icke komma ri kollision med chefens 
fö,r forti-fikationen motsvarande rätt, liksom den icke s'kulle 

göra densamma överflödig. 
Såsom förut sagts, skulle ytt.erligare inflytande till för

säkras chefen .för kustartilleriet genom deltagande i mnirali-
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tetetrs förhandlinga r i ät~.·enden, som beröra kustartilleriet och 
ku stfästningarna, varvid han skulle äga rätt att ·i vissa fall 
sj äl•v expediera ärendet eller därtill foga särskilt yttrande. 
skulle dessutom föresh·iva s, a tt sådana marinförvaltningens 
k ustartilleriär·cnden, som föranlett s tabsch efen hos chefen för 
kustartill e-riet a tt till rprotok·ollet anteckna avvikande mening, 
sk ola hänskjutas tm amiralitetets prövning, bleve hans infly
tande på kustartrille~·iet herrörande frårgor ytterligare stärkt.» 

Marinundervisningskommissionen ansågs av beredningen 
kunna upphöra, enär den föresl,agna marinstyreisen inom sig 
'komme att förf<oga öveT erforrde~·lig kunskap beträffande alla 
m arina frågor. Med stöd av dc uttalanden, som rav myndirg
iheterna tblivit rgjorda till förmån för bibehållandet av marin
u ndervisningskommissi·onen, ·ansre de sakkunniga, ratt densam
m a bör i det stma hela bliva oförändad, dock med ia'kttagande 
av att ikommendC'rrande am 1iralcn varder dess ordförande. 

V. Personalförändringar och kostnadsberäkningar. 

De sakkunniga framhålla, att de beräkningar, .som av dem 
verkstäELs rörande kostnaderrna i sambrand med av dem föt~.·e

sl agna pers·onalförändringar, allenast äro att betrakta såsom 
approximativa. Kostnaderna för sagda fö,rändringar angivas 
sålunda: 
under rubriken Kommenderande amiralen 

(lön för l flaggman, l stabschef, lwm
mcndör, 2 kaptener Yid flottan, 1 kapten 
vid kustarrtillerict samt arvode för 1 pen
g;ionc•md ofTicer, registrator, och 1 pensio-
nerad UO) ............................... . .... ... kr. 58,524:-

under rubriken Marinstaben (lön för 1 kap
ten vid flottan samt arvode för avdel
ningschefen för sjökrigshist.oriska avdel
ningen, sjökrigsarkivarien och 1 pensio-
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nerad oiiicer, r <egistr,ator å ·operationsav-

-delningen) ......... . ....... . .... ... . . .. . . ... . .... h . 16,588: _ 

under rubriken Marin{örvaUningen (löne-

förhöjning .för l sekreterare å civilavdel-

ningen, lön för l •sel\Jreterare, avs1edd för 

amiTali te ts.rådet, l sekr et-C'r<ar e, avsedd 'för 

de tekniska avdelningarna samt l r evi.sor) kr. 25,332 : _ 

va,rifrån .skulle avgå •avlöningar till icke 

ordinari,e bef attningshavare 1i Marinförvalt-

<lllingen 

la-. 100,444: -

5,000 :-

Total l(Jo,stnadsökning [<.<r. 95 ,444: - . 

VI. Flygvapnet. 

Då flygvapnet g·enom 1925 år·s 'fö.rsvarsorgm1isahon blev 

en ,friostående, med armen och marinen jämställd försvars

gren, erhöll det likväl ingen egen kommandoexp ediLion, utan 

hava hitbHs d ess l\<ommandomål handlagts' å sj öförsvarets kom

mandoex.pedilion. Det såväl av •beTedning·en ·s·om av vissa 

myndigheloer förordade inrättandet av en flygvapn e ts egen 

lwmmandoexpedihon an ses av d e sakkunniga såsom principi

el.U riktigt. Efte,r övervägande a<v de olika skäl•en för och 

·emot ·en sådan anordning komma de ·sal\<kunniga till den å si k

ten, att n ågon väsentLig ändring i de bestående förhållandena 

iea<e för nä.narande bö·r rHrågasättas, m en att, »därest ett sjäh·

ständigt fl yg1vapen i ·enlighet med 1925 års försvarsorgani sa

tion skall bibehålla·s, detsmnma senast i ·och .med g-enomfö

randet av denna organisation erh åller sin egen kommand o

expedi tion ». 

VII. Den föreslagna organisationens förhållande till 
krigsorganisationen. 

Rörande kommenderande amiralen ·anföra de sakkunniga, 

att denne »Ii <r egel icke torde böra avses att ingå i hö1gkvarle-
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ret Men för att högkvarteret i ck e skall mer, än •Som är ound

gängligt, behöva splittra sin uppmä.rksmnh et på såväl den 

egentliga krigföringen och vad därmed nännast står i sam

band som på den med krrigföringen ·sammanhänga nde verk

samheten ii hemorten (ersä ttningstjänst, personalutbildning, 

fö'l··sök m ed ny mate.riel o. s. v.), behöves en sammanhållande 

myndighet för ·sistnämnda ve·rksamhet. Då motsvarande upp

gifter redan i fred tillkomma lw mmenderande ami,r alen, t orde 

han även i krig i allmänhet soelt vam elen ·lämpligaste att för

valta desamma.» 

Kommender ande amiralens ställning i ]mig borde alltså i 

allmänhet principiellt bliva densamma som i fr·ecl. 

Att ch efen .för marinstaben vid mobilisering bör ingå .så

som marinsba.bsc!hef i högkvarteret, anses icke vara för•emål 

för n ågon mening•sskiljaktighet. I d enna •befa ttning torde han 

nämligen i allmänhet åeke utan allvarliga olägenheter kunna 

ers<ättas, vare sig av kommender1ande amiral1en eller av någon 

annan person. 

Mar inf'örualtningen med sin chef bör efter marinens mo

biili.sering <fo-rUa~·ande ägna sig åt de militäradmin!istmtiva 

up~pgifterna, ett <Område, å vilket ämbetsv,erket i fredstid vid

tagit ~e r.forde•rliga föTberedels·er. ~1arinfö,rvaltningens ställning 

bö·r således även eHer mobilisering förbliva orubbad, dock med 

skyldighet att efterlwmma lic'ke blott Kungl. Maj :ts, ut1an även 

högste befäl·ha~varens anvisningar. 

G.Hm. 



-- 614-

Kustflottans flygstridskrafter. 

Dc flygplan, som äro tilldelade kustflottan, haYa h itin
tills Jämte för desamma avsett depåfartyg varit sammanfönla 
till ett för·band, benämnt kustflottans ,flygstation. Chefen för 

denna flygstat-ion .har inom kustflottan innehaft en ställning 
motsvarande chefen för spaningsavdelningen och chefen fiir 
u-båtsflottiljen. Flygstationschefen har sålunda direkt m ot

tagit sina ·order från HBK, vilket i verkligheten inneburit alt 
HBK disponerat eller må'hända rältarc uttryckt distribuerat 
flygplanen för oEka uppdrags ueförande. Endast vid enstaka 
tUJktiska övningar hava på HBK: s o•rdcr ·för Ya r j e tillfälle fl yg
plan ställts till viss fö•rbandschefs förfogande och under den
nes befäl. Det jämförelsev·is· ringa .antal ·flygplan, s·om hitti lls 
varit tilldelade kustflottan, har givetvis varit bestämmande 

för en sådan organisation. 
I och med att antalet flygplan kan ökas och lmsbflottan 

tilldel•a•s fly@plan av ol,ika s1ag, är det ändamålsenligt att er
sälta den nuvar.ande kustfiolbans Hygstation med en annan 

organis•ation. Til.l •en början bör benämningen flygstation, som 
ä·r oegentlig för ·så rörliga stridskrafter som de ifrågavarande, 
u tbyta·s mot förslagsvis Kust•flottans flygstridskrafter. 

Vid inordnandet i kustflottan av nämnda .flygstridskraf
ter är det erforderligt, att hänsyn tages till de olika flygpl an
s•lagens ·skilda uppg.ifter. Det 'kan därvid på"-·äknas, att ku st

flottan ·i en nära framtid bliver tilldelad .följande 3 huvudslag 

av flygplan, nämligen: 
ett slag, omfattande flygplan aYsedda för fjärrspaning 

(strategisk spaning), bomb- och torpedanfall, i det följ a nde 

benämnda TE-flygplan; 
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.ett slag, .omfattande flygplan avsedda fö'l' närspan~ng 

( taktisk spaning), ·bevakning odh ·eldledning, i det följande 

benämn da S-flygp lan; 
.ett •slag, omfattande flygplan avs•edda för .luftstrid, i det 

följ ande benämnda J...,f lygplan. 
Vad 'beträffar det förstnämnda slaget av iflyg:plan äro de

sammas uppgifter av den natur, aH operationerna böra anbe

rfall.as direkt av HBK TB-flygrplancn, .sammUJnförda till ett 
flygförband, böra. således direkt underställas HBK. 

Då närlflygspaning ·och flygbevakning böra ske i intim 
smnrverkUJn med sjö-spaningen och sjöbevakningen, ,Jigger det 

nära till hands, att dessa operationer enhetligt ledas av en och 
:sam ma befälhavare, och att denne är den nuvarande chefen 
för spaning.avdelningcn. Detta icke blott under de takt·iska 
övningarna, utan även under det utbildni.ngsal'bete, som är 
gruncHäggandc för dessa. s-flygplanen, sammanfö,rda till ett 
flygförband, hörUJ således ingå som integrerande del av tkust

,flottans spaningsavdelning och stållas under befäl av chefen 
för denna avdelning. Häremot skulle kunna invändas, att 
S-flygp~anen, •av hän syn till nödvändigheten att åtminstone för 
närvUJr.ande begränsa antalet flygplanslag till 3, även måste 
avses 1fö-r .Juftobservationer åt pansars·keppens artilleri (även~ 
som för dimiJ:lildning åt huvudstyrkan), men detta förhålJa.nde 
bör icke förhindra sammanförandel av kustflottans spanings
Dch bevakningsorgan till ett gemensamt förband. Ty förde
larna ihära v äro härför allt för stora och många. Ä ven så torde 
ku nna erinras om att även andra förband, såsom u-båtsflot

tilj en, böra ha tiiJlgång till S-flygplan. Därest emellertid hät· 
fö·rordade organisabon beträmande samtliga s-flygplans ingå
en de i spaningsaYdclningen genomföres, möter ju intet hinder 

att s-flygplan till Yisst antal, ·då så kräves, beo-rdras av HBK för 
lu ftobservation ers utiförande eller för samverkan med u-båts
f J.oUiljcn. Det lmvudsakliga är att S-flygplanen övas (utbildas) 
gemensam t med sjö spanings- och sjöbevakningsförbandet un

der enh ellig ledning. En logisk följd härav bliver, .alt flyg

plan-kryssaren, som ombord m edför s-flygplan, eventuellt dliffe-
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rentierade i spanings- samt bevaknings-eldledningsplan, in går 

i spani,ngsavdelnlingen. Att fly.gp1lankryssaren jämväl medför 

en grupp J-flygplan bör icke vara något !hinder härför ay skii l 

som i det fö-ljande angi·vas . Ej heller :bör den omständigheten: 

att flygplankryssare·n under vissa operationer direkt samope

rerar med huvud·styrkan elUer :beordras utfö•ra ·sjähständiga 

uppdrag, utgö.ra hinder för f.lygp lml'kryssaTens inordna nde i 

kustflottans spaningsavd elning. 

Vad sluUigen J-flygplanen .beträffar, billiver dessas uppgift i 

kustflottan i första hand att medverka vid avslående av mo t 

kusHlotlan riktade luftanfall. Såväl då kustflottan är lill an

kars s·om då densamma är under gång, komma J-flygplanen vid 

fullgörande av denna uppgift att samverka med bevakni ngs

enheterna. Enär spaningsavdclningsclhefen bör svara fö•r ku st

.flottans bevakning i si,n helhet äT naturligt, att även J-filygpla

nen underställlas denne chef. J-flygplanen ha,na jämväl till 

uppgi'ft att vid behov eskortera s-flygplanen vid spaning, be

vakning och l uftobserva ti onel's u Hörande. Ä ven denna uppgift 

talar för, ·atl J-flygplanen ingå ,i kustHottans spanings-beYak

ningsavdeln i ng. J-flygplanens myck,et begränsade aktionstid 

medgiver däremot icke som regel, .att desamma användas som 

eskort åt W-flygplanen vid fjärrspaning eller vid bhl tiden ut

sträckta bombtorpedanfaiUsuppdrag, 'och kortare sådana upp

drag falla inom området för den taktiska spaningens utförand e. 

Sammanihållanclet av kustflobtans Iu'ftstridskrafter i ett 

enda f•riståencle förband medför visserEgen åts.killiga förd elar 

i avseende på förrläggning och i tekniskt avseende. Men å 

andra sidan medför en dylik organisation avsevärda olägen

heter vid de taktiska operationernas uliförande. l\Ian kan sa

ledes icke begära, alt en förbandschef i kusHlottan, exempel

vis chefen för spaningsavdelningen, som endast Yid ensl aka 

tillfällen får sig 1flygplan till de lade för utförande ·av en ·viss 

taktisk operation, skall hava den ingående kännedom om flyg

planen och dessas besättningar, som är önskvärd. Ej hell er 

kan begäraJs, att sjö- och luftstridskrafter utan ingående ge

mensam utbildning och samträning skola på tillfredsställande 

sätt samarrhela under taktiska opcral'ioner. En up1)dcln ing 
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av kust.fl o t.tan s !flygstr idskrafter i möjligaste grad på de olika 

förband en inom kustf.lottan ·bö11· därför bliva till nytta för 

Jn1 stflottan~s operationer i 1sin helhet. 

Med hänsyn till luftstriclsb·a!flcrnas ännu jämförelsevis 

ringa omfattning samt till förläggnnig och tekniska förhållan

den· bör denna uppdelning tillsvidare begränsas till flygföJ·

ibancl , direkt und erställt HBK, och .flygförband ingående i spa

ning's'avdelningcn. I den mån 1som kustflottans luftstridskraf

t e'r ökas :bör jämväl i u-håtsflottiljen ingå ett flygförband. 

Härigenom skulle i •lm stflotlans samtliga fartygshuvudföJ·band 

fly~plan komma att ingå. 
FGygförband rS-flygplan) lingående i spaningsavdelningen 

bör tilldelas depåfa.rtyg 1av erforde11lig storlek Flygförband 

(TE-flygpl an) ·di·rekt unders'lälilt HBK bör haseras på flygsta

tion ,j land ell er til.lfälligt å i 'kus,tflottans huvudstyrka in

gående fartyg. 
V.ad befälsförhållandena lJet1·.äffar ·bör ccfen för det direkt 

und er HBK lydande flygförbandet jämst-ällas mc.d che~f å far

tygsenhet, som likalecles lyder direkt under HBK i dennes 

egenskap av förbandschef (DC l p sk. div.). Chefen för i spa

ningsavdelningen ingående flygförhand bör jämställas med 

chef för jaktfllotlilj och för jaga,rdivision. 

V1ad flygförbandens benämning beträLTar böra dc i flyg

vapnets manöverr·eg1lementc angivna givet'v,is tillämpas (flyg

grupp, ,flygdivision, flygflottilj o. s. v.). ;\fen därjämte bör 

införas benämning angivande den del .av kustfloll.an, till vil

ken flygförbanden 'höra, föTSlagsvis enligt följand e schema: 

/{ustfloltans flygstridskraflel' (F. Kfl. ). 

HtWLbdstyrl.:an s flyg (F . H st.). 

Spa,ningsaudelningens flyg (F. SA .) . 

U-båtsj'lottiljens flyg (F. Uj' l. ). 

F. I-Isl., F. SA. och F. Ufl. i·ndelas i stab (chef m. m. ) 

samt enligt manöver~·cglementet för flygvapnet i iflygflotti'lj, 

flygdiYi sioner och flyggruppcr, 'beroende av antalet flygplan. 

Arthur örnberg. 
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Det planerade tyska slagskeppet och dess 
inverkan på svensk flottbyggnadspolitik. 
(),·er sättning aY >> Tlw latest peak w 8 rsllip >>, Frank C. lJo,wn i 

>>The ;\ aYy >> . okt. 19:2'i. j ämte k onum'ntarn :w S. Jl:srm-F:. 

Nedanstående m·Likel hämtad ur den engelska tid.sk~·iflen 

»The NaYy», okt. 1928, äger sitt slon1. Yärde ur mer än en 

synpunk L 

Dess framträdande viltna-r om det intresse, som man lllom 

engelska mal"inkretsai· ägnar icke blott den tyska ![[ottans nya 

skapelser, utan även övriga östersjöflottorr och dessas inbördes 

styrkefö1:h åUanden. 
Uppgifte.rna om det .planerade nya tyska -slags·keppet iiro 

för vårr del värda mer än en flyktig uppmärk•samhet. Det 

märkliga uttalandet, att dessa 10,000 ton1S fartyg äro de ryska 

s lagskeppren icke blott överlägsna i kampkraft, utan även för

utan Iniusla tYivell ,kunna »how them out of the water» hör 

kunna -giva konst:ruktörerna av vårt nya pansars'kepp en vär

deful.l tankestä'llare. Författarens namn torde vara en borgen 

för, att de anförda uppgifterna äro vä:l grundade. Det är g•ivel, 

att iförhåBandenas vidare utveckling bör följa1s m ed den största 

uppmärksamfr1et. Om icke svenska flottan i detta avseende 

kan upptaga konkurrensen med den tyska, -så bör doc•k en av 

fordringarna på det nya ·svenska pansarskeppet vara, att dess 

kampkraft hlir minst 8/ 10 (förhåll·andet meUan deplacemen

ten) av det ty•ska skeppe!Js. Teknd\.ens senaste landvinningar 

böTa till fuUo framsynt utnyttjas. 
Mr. Bowens uttalande rom -den svenska fartygsbyggnads

politiken är svävande och lämnUJr rum för flera olika slutsat-
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ser m 'ed avs-eende på .författarens egen uppfattning i denna 

fr åga - därest han överhuvud taget bildat rsig någon sådan. 

Författaren, som ,försett .srin aT tikel med underrubriken 

»kommer kustförsvars:~arrlyget att återuppleva?» säger: 

Del ha-r uppstått så mycket poEtiskt ruebalder Ju·ing byg

gand et av den l 0,000 tons pans:rade kryssare (kustpansars.l<-epp), 

m ed vilken Tyskland avser att återt,aga .srin position i öste,r

sj ön, att fartyg ets karaktär i 'Viss utsträckning blivit åsido

satt, ehuru ~det är ett a Y de mest intressanta auigsfartyg, som på 

111 å>nga år planerats. :\'ärr pol i likerna vid .freden i Versaille-s 

begr.änsade storle·k en å de tyska krigsfa'rlygen, var det många 

experkr, som skakade på huvudet och ansågo, att :följden här

av enelast kunde .bliva, att Tys,Jdand likväl skume komma att 

frambringa ett utomordentligt Tesultat inom det begränsade 

dep1acementet. Uban tvivel hava tyskarna lyc'katrs härmed vad 

;bebräffar kryssarna, och nu lyckes ·så bliva fallet i än högre 

gJ·ad med ovannämnda fartyg. 
Fö-r atl börja med en av de onek.ligen mest intressanta 

uppgHterna så kommer fartygets kostnad att uppgå hl! den ko

loss'a.Ja summan av icke mindPe än 75 mil!. ·k-ronorr. 75 tusen 

Juonor tonnet .för ett k,rigrsf,artyg ä<r ett oerhört pris, i synner

h et inom tyskt skeppsbyggeri. Hemligheten hänned ligger i 

a tt ren hel de'l ovidkommande detaljer äro innefatta-de •i kost

n•aderna för fartyget, sä-rskilt sådana av experimentell 11\.:uak

t är. Oavsett delta ha-r emelrlertid .regeringen Tätt att fördela 

m edlen bilrl sådana andra behov, som anse·s erforderliga, -och 

det ans.es aillmänt att tyska flolt{un har många goda uppslag 

till redrs härför. 
Enligt planerna, vilka otvivelaktigt komma att utvecklas 

innan .fartyget är färdigt, lärer detsamma e'l1håUla karaklären 

av ett ovanligt stort kustpansm-skepp, en typ, som de !flesta 

auktor i t eter ansett vara helt u t död sedan kriget. A v,s-ett ute

•S'lutanle för uppträdande i öste'l:sjön, kommer det att hava 

lågt ofribord och mycket litet djupgående. Det råder ie'ke det 

111rin.sta tviYel om, att detta fartyg med .ryska flottaurs nuva

rrande ti:Ustånd s:l<Jall vara i s lånd att u1'Jp bag·a strid med vilket 
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sovjetslagskepp som hel.st och även nedkämpa detsamma, un
der det d e övriga östersjöstaternas f·ar tyg helt enlwlt icke ~t ro 

jämförbara med d·ebsamrrna. 
Det <föreligger en v iss oklar•h e t :betr.äffande 'bestyckn in gen . 

Förs l s•ade man, att det •Sku'llc bli ·åtta 35 cm: s kanonc·r, men 
synbarligen var d etta en överclpi·.ft, förs laget avser ·endas t sex. 
HuTuvida de 'komma att upp s tälllas i två trippel- eller tre club
beltorn är tyska amiralitetets h emlighet, m en det är m er ä n 
troli g t, a tt den för:stnämnda formen ,komrrner till använd ning, 
då den innebär avsevärd viktbespal"ing, vilket är synnerli gen 
'betydcilsefullt vid kon·shuktionen·. Erfarenheterna i åtskilliga 
andr.a m ·ariner h ava visat, a tt god eldledning fö.r det S\'ara 
art il1 eri et lätt ·å stadkommes med tr1ppeltorn. Kanonerna iiro 
av en h elt ny modeH, som rantagligen ·kommer att inom kort 
u tpröva.s mot .d et r adios tyrda målskeppet Zähringcn. D c ~i ro 
ovanlig t ,]ånga, ·vilket give r dem en ofantli g skottvidd, och de 
hava en abnormt hög utgångshwst:ighet, vilket •aUt gör all de 
med undant:ag av proj.ekti.lvikten komma att var.a minst li k
vä.rdig.a 40 cm :s kanoneTna å Nelson och Rodney . 

Seku ndäm·rtiller iet kommer att ·bestå av 10,5 cm :tS· ·k ano
ner, även•ledcs pjäser m ed hög utgångshastighet, och i ÖYrigt 
en förbättrad typ av den kryssarpjäs, som visade sig vaLt så 
u lomordcnLJ.igt god uneler kriget. Härjämte konuner far tyge t 
alt .bestyckas med ett flertarl torpedtuber. 

Em el'lcrtid kommer skyddet synbarLigen att bil i va farly
get.s mest •beaktansvärda konstruktionsdetalj. Ett mycke t 
tjoeld pansardäck ·sOin skydd mot eld på ,stom avs tånd och 
mot flygbomher •samt tjockt sidopansar vid de vit·a<la delarna, 
utsträckt över vattenlinjen, kommer icke •att medföra så slor 
viklölm~ng, som man sklllllc k unna •lro, enär f.ar.tyget avses a tt 
hiliva kort och brclt. Förutom pansa1·.skyddet äger del inre 
huJges i 'likhet med de s.en•aste engeJ,ska Juyss•arna sam l en s~ n
ner l igen Ullinutiös cellindelni:ng. I varje del av skrovel göres 
Yildbesparingar så långt sig göm J.åtcr genom .användande av 
alumin,ium och .genom svetsning av .plåtarna i stället .för ni l
ning. Denna metod har proV'als å de senaste kryssarn a och 
visat sig inne•bär.a en fuHständig ifrmngång. 
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Det är givet , att dieselmotor e1ma p å det n ya fart yget icke 
]o·äva n ågon skorsten fö·r bortledande av avgaserrw, varige-
110111 lw non er.n.as ·bestrykningsvinkl.a.r kuna1a 'bliva <Så stora, 
.som tänkbart ä r. Maskinerna själva komma ·att utgöras av 
de utomordenHiga ·lättvikt·s lVIAN-maskinern>a, mn v.i.lka vissa 
rykt·en , som fra;mkaJ,lat stort intresse, r edan nätt enge'lska 
ingenjörer. De rskola vara istånd att Jämna erforderlig kraft 
utan aH inkräkta på de,n vikt, som är så oeftergivligt erfor
der.Iig föT bestyckning och S'kydd. 

F orcJ.r·ingarna på ekonomisk dr.ift ä ro anmärkning,svärda, 
under det att inga som 'helst .ansträngningar komma att gör·as 
för .att ·giva fa•rtyget stor aktions.radie. Vad farten beträffar, 
har d et .l ämnats många bud från »säker källa», men aUa skilj a 
sig 1fr ån vamndra. Någonting i närheten av 19 knops .fart 
är vad sakkunniga utanför Tyskl,a nd äro mest benägna a lt 
.tro, ehuru den väl kan b efinnas vara be.tydligt hög.re. Denna 
fad 'synes vara fullt tiHr.äcklig, d å ingen av de nu i t j änst 
vanande ryska fartygen kan uppnå den fart, som d e äro 
byggda föL 

Frågan är, vilken eiT·ekt lfmmtTädandet av detta fartyg 
Qch d e tre systerfartygen, ·som skola följa detsa:mma, kommer 
att h ava på flotlpolitiken. Det är 1byggt uteslutande för öskr
·sjöuppträdande, varför SveTige måste v•ara .livligt intresser ad 
av dCJtsamma, särski,]t ·som Sverige är elen makt, som utveck
lat 'kustpansarskcppet till dess högsta gmd •av .ful'lkomlighet. 
iKomma 'SV•enskarna att nöja S•ig med s in nuvarande politik, 
innebärande elt konsekvent utbyggande av en god jagar- oclh 
nbåtsf.lottilj , dler skola de möta det tyska fa.rtyget med någon
ting i samma stil. För närvarande ä ro deHa 1ands bästa fa·r
tyg •av ifrågavarande typ n ågot :m indre ån 8,000 ton m ed en 
fart av 23 knop och ett huvudartilleri •av fy ra 28 cm: s kano
!l1er. De ä r o utmä·rkta f.aTlyg i silt slag, men de ·kunna na
turligtvis icke ·håJ,Ja de nya tyska .f,a'l'lygen stång.en under en s 
fem mrinuter. 
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1925 års försvarsbesluts inverkan på flottans 
yngre officerares tjänstgöringsförhållanden. 

'De yngre otlkerarnas v,id 'flottan tjänstgörings-, beford

rings- och semest erförhållanden hava unde.r senar~c år nn der

gårtt en :betydlig fö-rsämöng. Otvivelaktigt blir tjänsten lidan

de härpå, ooh läget närmar sig .det ohållbaras gräns, cHires t 

icke åtgärde.r snarast vidtagas. 

Erfarenheten bekräftar dagligen, vad beräkningarna redan 

förut synas hava givit vid 'handen angående otililräcklighelen 

av den pers·onal ·inom olika kårer, .som enl.igt försvarsbeslutet 

av år 1925 ska'll <bemanna 1lot<tan. Bland officerarna gå olä

genhetei'na av för knapp personaltillgång mest ·ut över subal

tern o (Ii cm·{trn a. 
Suba<lternofficerarnas sjökommcndeDingar bliva ojämför

ligt mycket mera omfattande än förr varit .fallet. Della kan 

belysas med exempel. Så iniilehade den l november 1927 (se

naste ti'llgängliga siCTror) i t j än st kva.rvaTande office·r·are ur 

den års'kurs, som nu står såsom äldsta löjtnanter, eller 1916 

års kurs, en medeltid till sj ö ss som ofiicer av c :a 84 månader 

el,lcr 64 % av tjänstetiden, medan kommendörkaptenerna av 

2 :a gr. ur 1904 och 1905 års kurser -innehade c :a 109,:; sjö

månadeJ· ·eller c :a 40 % av tjänstetiden. SisLnämnda ofrieers

grad med 1l a 12 års 'längre tjänstel•id - clubbia tjänstetiden 

mot äldsta kuPsen löjt'll'anter - har i genomsnitt endasl 25,G 

månaders läng.re sjölid. En närmare uLredning angående sjö

tjänstgöringen skulrle säkerligen visa ävan andra talande sifT-
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ror. Så t. ex. skulle en uppgift om de be.rörda ik·ommendör

~{aP'tenernas av 2 :a g.r. sjötid vid en tjänsteålder av 1l å-r vara 

av <stm·t intJ·esse. 

Att ·erhål1a lång tjånstebid tiU sjöss är dock givetvis ~ångt 

ihån någon n-ackdel för en sjöoHicer, tvärtom. Men genom 

den för Ya~·je år på grund av dåliga befordringsföJ·hållanden 

alrltmer ökade genomsniUsåldern för löjtnanter, äro dessa nu

mer a i stoT utstJ·äckning gifta och 1få 'lev:a skilda f,rån sin fa

milj mycket mer än sjöofTicerm·e fö·rr nödgats göra. sjö

kommendering utgör dessutom enligt r·eg·lementet hin

der för erhållande av scmcslcr, och denna förmån bortfaner 

oftast åT efter år genom att <sjökommendering varje år erhål

~ es antingen sammanhängande eller pe.riod vis, och subaltenl

ofTiceren måsrte i a~llmänhet direkt gå frå:n en kommendering 

till nä·sta för att den för flottan gällande övningsplanen skaU 

kunna följ-as. Gm10m dc uppehåll i övni.ng•UJrna, som numera 

bruka rbcredas under U tbi·ldningsåTC't vid kustflottan, kan ViS

s·erligen, om hänsyn tages ti'll att under va.rje permissions

period åtminstone av subalternerna omkring halva antalet 

måslte 'kva·rstanllla ombord, påräknas under .ett år sammanlagt 

högst c :a 3 veckors ·ledighet. Dessa 3 veckors 1edighet kunna 

dock, enär de splittras på flera olika tidpunkter, bl. a. av eko

amiska skäl, ej utnyttjas •till samma trevillad som om de kun

na·t medgivas sammanhängande. Detta förhållande är g•ivc'ivis 

lll)"Cket .svårt att råda bot för, men avses här endast att påpe<ka 

en ol.ägenh0l, som måste vidlåda den ·ledighet, som kan bere

das den ·sjökommenderade subalternofficeren. 

Det är emellerlid fö.rst då landkommendering erhålles, 

·SOm de ·bdungandc konsekvenserna av porsona'lknappheten 

h årrdast fTamträda. 
Enligl nu gällande avlöningsreglemente är en löjtnant 

berättigad till 42 eller 25 dagars semester, rbei'oende på mu 

han utnämnts före cHer efter 1921, och .en fänrik till 20 da

gar. Dc faii, där denna tid veTkligen beviljats, äro emellertid 

Ytte.rEgt .fålaliga. Nästan undantagslöst mötes en anhållan 

härom med avslag uneler hänvisning till bristande tillgång på 
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subaJ,ternoiiiccmre. Ännu mycket t:a<lrikar·c är·o de fa'll , där 

ofiiceT~en aYstå.tt från att inlämna 1ans-ök,an om den l edighe t 

han 'hade önskat begära, emedan han unde.r hand erhållit upp. 

lysning om omöjligheten av dess bifallande. Många Liro iiven 

dc fal'l, där en ~subaH·ernofiicer fått 'avbryta en påbörj ad se. 

meste~· eller ·ock fått d•en helt indragen beroende på ytterligar e 

uppkommen efter!frågan på dc redan .tilil ett minimiantal re. 

ducer13id·e ~subalternofiicemnuL Siff.rorna< för officerarnas 

tjäns'ilediglhet visa, att efter ti1l~komsten <av 1921 års 3iVlöning.s. 

reglemente :löjtnant·er kunnat utnyttja endast ·c:a 38 %av den 

tid, tiH vi.lken regilementet gör dem •berättigade. MO'tsva'randc 

si fira är fö'l" yngre •lmptencr 50 % . 

En.1igt reglementet lwn s~emes•ter beviljas ett bestämt anlal 

dagar »då tjänsten ·ej iägger hinder i vägen». Men detta mas te 

j u t j än sten alltid g ö~· a, när i persolllalberäkningarna aill per

sonal ständigt •beräknas vara i tjänstgöring, och ingen r ese rv 

finnes upptagen, varken för semester ·eller sjukdom. »'E rsii tt

ningspersonalen» tages helt i anspråk för utökning av den sjö

kommenderade pe.r·s·ona.len. R~eglemcntets medgivande hhr un

der sådana förhåll anden en tom bol"stav. 

Gäl'landc avlöningsreglemente gör semester fullt <liksliilld 

:med en 1avlöningsförmå:n, i det den medgiver ett hestämt antal 

dagar, varefter överskjutande tjänsti],edighet eller sjukdom 

medför föl'lust eller reduldi'on <av lönen. .Semester 'kan därfö r 

också beLrnktas som en rättighet, som bör komma personalen 

ti'H godo eller för vi lkens förlust kompensation bör erhåHas. 

En s·ådan kom pensa'Lion kan exempelvis tänkas så, att den s·e

mest.er, som ebt år ej kan ultagas »enär tjänsten .lägger ih inder 

i vägen»: får tillgodoräknas fö,lj1a'l1Jde år och tiUsvidare, ti ll s 

förhåBandena .medgiva dess uttagande. Denna princip tord'e 

enligt upplysning tillämpars i rtysl"a Hottan. 

De·t nya avlönings'reglementet hm· sökt åv.ägabringa !likhet 

fö·r al,la statens ämbetsmän, vr~ket dock ingalunda kan fö r

märkas rbeträffandc deras semesrter. Redan j ämför·else med 

armen visar sj öofliccr·cns betydligt sämre JS!tällning. Ann c

ofTicerm·na kunna i alrlmänhet påräkna tillräcklig sem ester 
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·varje år och då ofta förlagd rtiU den mest ef·tcrsträvade och 

önskYärda .tidpunkten, nämJ,igen sommaren, som nästan undan

tags löst är förvägrad åtminstone ,suhalternofiiceren vid iflot

t,an, v ilken då ä1· sjökommenderad clle1· tjänstgömnde på nå

gon p•la,ts i 'land med ybterligt r.educerad ofiicerspers·ona.J. De 

uppiysni.ngar, 'Som inhämtats .från några av statens ämbets

verk, ex,empelvis inom föPSYaTsdepartementet, visa ·också en 

j1.el:t ranll'an tillämpning av l"ältigheterna i h·åga om semester 

än d em i floHan gällande. För ÖvTigt kan i ett avlöningsreg

.J,emente knappast tänlms verklig <likställighet mellan civila 

ämbetsmän och en ·sjöofTice1·, som åltm:in<stone ombord måste 

>ra.ra ·S·tändjgt beredd till tjänst och ofta ej för egen del får 

d1isponc'm ens dc helgdagar, som för civila ·äm'bctsmän anses 

vara helt hel§ade åt privatlivet. De gjorda för.söken ti]!l jäm

stä11else utvi·s•a otvivelaktigt en star orättvisa för sjöofficeren. 

A,n:tag.es nu lrikväl att någon del av den ·Suba1Hernofficeren 

medgivna •semestern beviljas, måste på grund :av det fåtaliga 

anta:let ·subalrtcrner de tjänstgörande Ultnyttjas så mycket mera 

och oHa på /flera håll smnhdig't. I statstjänsten i övrig1t bruka 

ämbetsmän i så fial1l tillerkännas vilmriwts·ersättning eller an

se·s :h ava {örYärv.a'l för viss befordran gynnsamma meriter. 

Åt ·ofTå.cerar·e beredes va.rken ckonomisl~t dler mor:ali<skt v·e

derlag, ans~es det vara en självklar pli'kt alL underkasta sig 

personliga olägenheter ·och uppofiria1gar fö>r att år .efter år 

hålila 'i gång .en ·organisation, s·om ·ej är ·rätt avvägd. Ur ren 

Jf:jänstesynpunM är det även till nackdel , aH en ·officer, som 

-ständigt är i <shäng tjänstgörring, m åste bliv:a ganska ensidig, 

vilket särskilt i vår a dagar innebär en stor fara .för ofiic.ers

k år•en. Med ,]å nga sjökommenderingar •och siräng tjänst

göring i ,I,and uta n •tiHräckhg mö j lig1he t rtill b crör.ing med män

niskor }Jå ·andra vcrksramhelsområ dcn eller .a lt under vistelse 

i utlandet förkovra språkkunskaper etc., måste ofl'icerens rent 

mänskhga ·egenskaper 'bliva sämre utvccl<'ladc. Det torde ej 

vara osannolikt att denna :nackdel] kan börja visa s.ig redan 

om el't tiolal år. 

T ich l, ri f f i S'jiJl'iisPndet . 4:3 
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Subalternofficerar'Bias beJondringsfråga ter sig fö-r närYa

~ande 1SyamerJigen mörk. V·iss·erligen ib'liva fänrikarna lö j t

nanter -e fter 2-3 års tjänst-e-tid, men denna tid är und er ök

ning. Befordran till kapten vinnes nu först efter 12 a 
13 års .tjänstetid, och inom få år konuner befordran ti ll 

•J<:apten <aU e.fte1· 15 års tjänstetid få göras över st•at, utan a lt 

den med hefo-rd-ran efter.strävade ~önen erhåHes förrän ännlt 

några år s·enm·e. !Förhållandena tendem rtiU :a<tt snart bli 1·a 

ännu 1Sämr-e än de, !Som •lång tid var-it ~·ådande vid anu(•n. 

Medelållders löjtnanter se knappast någon te-or-e tisk utsi kt a lt 

någ-onsin ens H-rågakomma 1t>ill befordran ti.U kommendörkap

rten, en befordran som i varje faLl J'ör aHa nuVJa·rande ä ldre 

·1-öj tnanter måste komma nära uppnådd pensim1sMder. Dessa 

mi•ssfönhållanden hav1a uppståU på grund •av de principe·r, som 

ti[lämpats vid de 1av 192,5 >års ·rikSidag beslut-ade indragningar

na, ,principe:r, s-mn för .subatlte-rnofftioemrn:a synts synner·Jigcn 

orättvisa, om vilket förhMlande de även g·enom en deputation 

år 1925 hade tiHfälle att fJ:anlJföm •sin mooing rtil•l dåvarande 

CFD. Denna förl<!Jarade sig .fu'lM för-stå ·och •tiLl •st-or del ä ven 

vilja ibehjär:ta 1de amförda ·synlpunkterna, men framhöll , a lt 

»landr.a .skä•b> måste fö-ranl-eda honom 1U:M beslut i för ·Office

rarna ogynnsam riktning. 

- - ------ - --
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Meddelande från främmande mariner~ 
;\J c{](].p]a,cl<' fr:ln lVla rinstabl'm; Ut rik cs:1nklnino· 

(S<•p(<'lllb<·r 19:2R) ,_. 

Amerikas Förenta Stater. 

J Am c 1·ika haY>I ll<'Jlna Y<'Ckn "'l'Und .lio·n fo" 1·,·o"l- 1 '·f"t 1 
f· · . .. .. . · "' ,.., " ·· o ' t' o r s 1ne{ en 

UPJ: Llll1Jn~· for rndd n m g a1· Jwsiitt ning<'n på <'n sjunk<"'n ubåt·. Ubåts-

offJCt·Jn \ 1d ll1 armd0partcmcntct lo"J.tlt'tlli~ 11 C ·1, ~,. 1 1 
. . ' ' . ). ,uons0n {y ·arcx-

pe r tcn, konstapeln C. L. ~'ibbals och cil'ilingenjör0n å örlog·s,·ar~~t F. 
M. H obso n haYa utexpenmcnt0rat uppfinningen. 

.. EnlJgt »_Tl1e Army_ -a nd ::;/avy Rcgistcl'» i \Vasbington hii.r appa 

rate'n bcfunl1Jts verka hl:fr0dsstfillande på ett djup något ÖYcr 100 fot 

(30 .n.) .. Dcnsa111ma bestar av ett slags hm- e ller påse. som innh:'illl'r 

ett kom1skt_ pr:parat för absorbering a\- d0n kols.vra bär:ncn nlstrar. 

Apparaten ~H' forscdcl_med speciella ventil er för reglering av hlfttryeket 

mutl appdtatcn och .1 bat·an•ns lungor. 

, . Före L~ppstigning0n frigörPs en boj. som flyter upp till vattenytan. 

J 1ll hoJen ar fas hel_ c•n tross, förs('{](] med träkloss:u på 1-issa avstånd. 

;.p.p:b~nu~~- . ·skr1: ,. langs -~rossen med i:Lkttagandc av att d.t upp ehåll 

"'.oo~c .> ,' 1d \,H_~c t 1d kl ?ss fo r att gn-a kroppen ti-d att l ångsamt utvidga 

SJb, a1lt cfte1 det mJnska<he vattentrYcket. Tide11 1 c •"l· ft . 
t 1 t 1 . · J 'a' n as 0 et an-

a a c ~~nc e:ag (c:a j_6 per mim~t) . Apparaten har så stor flytkrRft, 

tt l> · l SOltcn CJ hrho,·cr hal a SJg upp utan l ångS<lmt flyter upp till 
vattenytan. 

(Utdrag m »Xa,~al & Military R ccord ". 19 september 1928.) 

En allt kraftigare stämning för ntt IJåskylHln bchnndling<'n av 

lagen angående nybvggnad a,· 15 lo·"ssa re i Forent~ Si't l 
" .; " a 0rn as par a-

ment. som skall samman t räd a i deceJI11Jc't'. r11· .. 1 1 • ma1 ,Jar i " Tash ington, 
säger >> New York IIerakl» (P.arisupplagan). 
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Denna agitation anses vara en direkt följd av den C'llgelsk-fr :1n,kn 
mari11a ententen. 

Kr~·ssarlagen bleY ej sluthehamllad under parlamentets S<'n:1-t, 
samm,tnt räde. 

Don engelsk-franska ententen anses av många pe rsoner i \\-,1_ 

shington som själa ringn ingen över varje ny allmän be gränsning w 
rustningarna till sjöss, enär president Coolidgc tilll~ännagi\·it att inp:c·n 
övercn.skommel sc mellan Frankrike och Ellgland kommer att fiinna 
Förenta staterna att avstå från sitt }lrogram. 

(U am p sh i re Tclegraph & Post, 21 septcmbc r 1928.) 

Vid konstruktionen av de nya högsjöubåtarna ,,y Ö» och » \ ' (i 

har gjorts allt för att spara vild särskilt å dc doktri ska battcri<•r ,., 
för fartygens framdrivtmdc i undcrva1.tensHigc . Genom anvfind ni11c: 
:w st:U och aluminium har stor viktminskning åstadkommits. Diir
jämtc ~l ro anoraningarna för forccrat dr ag utförda enligt et 1 n~·~ 1 
system, i det att lu.ften avkyles vid passage genom en särskild >'i<i 
vattenskylare, varigenom man ho}lpas få större effektivitet. Am·iin.l
ningen av glimmer och asbest fät' isolcringsänclami'tl anses ocksä '"!ILI 

en förbättring, enär man tror att dessa ämnen skola motstå myr-kr·t 
högre temperatur än den vanliga isoleringen. Anordningar äro i\y.-u
lcdes vidtagna för att möjliggöra ins}lcktion och reparation ay nHj' 
del av den cl<?k.triska installationen och motorcrua. 

(Ihmpshire Tclcgraplt & r ost, 21 St'pkmbcr 1928.) 

Chile. 

Hos Mess rs. Vi::kers-Armstrongs LM i England äro tre uh i\ L'r 
av 0-khss 11nd{'r Lyp;gna-d för chiler,~ka flottan. Den första ll\' <1<''-:1 

beriiima fl gii a\· stapeln i början n,- oktober. 
(N,, y n 1 & M il i ta ry Hecord. G SC'ptelll her Hl2f\.) 

England. 

Ubåten »0-lus », en aY de sex 0-ldass ubåtanM enligt Hl:2G ., ·
flot1program. h ar gått a,- stapeln i 13 arrow- in-Fum ess. ..-\.Y <.\L"'"'' 

-629-

sex båtar beställdes en å Yarvot i Chatham, tre h os Mcssrs. Vickers 
och två hos Mcssrs. \YiUiam Beardmore, Dalmuir. Alla tre båtarna 
från Vickers äro nu sjö&atta. (Osiris den 19 maj och Oswald den 19 
juni). 

H os Mcssrs. Vickms äro (lessutom under bygg·nod fyra P-kbss 
ubåtar för britti&ka marinen en ligt 1927 års f1ottprogrnm. 

(::\aH l & 1filitary Re cord, 5 september 19:28.) 

Frankrike. 

Den n~-n jagarC!l »Alcyon » företog den 17 n ugusti en förb eredande 
proYtur i Groix-ks-GlcnaDs u11d er en timma mod 30 knops fart. »Al
cyon», som snart skall verkstfilla sina officiella provturc.r. tillhör den 
serie a1· sex jagare. som fastställts i flottprogrammets nndra del. 

(Le Y a ch t, 1 s.cptemher j 928.) 

Ett nytt kadettfa rtyg är uneler byggnad i St. Kazairc Det skall 
<·rh å ll a 1130 m:s längd, 17,3 m:s breacl och 5,42 m :s djupg.ående samt 
få ett deplacement aY 6,600 ton och en maskinstyrka av 32,500 HK. 
Fartyget fö rses med 2 pro}lcl lrar och beräknas göra on fart av 25 
knop . Bestyckningen skall utgöras av 8 14 cm. kanoner. 

(::\aval & Military R ccord, 29 augustti 1928.) 

Den 1 se}ltember gick ubåt en »Venge ur» av stapeln i Cherbourg. 
DPnsamma är syslerfartyg till »Rcdoutable» och t il lhör j 928 års flott
program. »l'cngeur», som stapelsattes den 11 januar i j9213, är 92 m. 
lång. f\,16 m. bred och 4,7 m. djupgående. Deplacementet i övervat
teDslage är 1.560 ton och i unclenattensläge 2.080 ton, fart.c11 resp. 
18,5 och 10 knop. .Bestyckningen utgöres av en 10 cm. kanon och tio 
55 cn1. torpedtuber. (Le Temps, 3 september 1928.) 

.FlottiljlPdaren »Bison», som är ·under byggnad ,j Lorient, skall 
sjösättas i oldober 1928. 

(K an l & :Military llcco rd. 12 september 1928.) 
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Franska flottans män sätta sig kraftigt C'mot inrättan rlC'l n-.- , 11 
»Mini stc rc (]c J'Ai n, Yilket skulle om:Errtta jän-:Yäl flotta ns f l,,-g,·;i"·,, 
de. Sjömilitära problem äro he lt olika dc Jantmilitära; dc mils!<' ltn:t.J. 
läggas a1· specialister, som ägnat sitt li1· åt den sjömilitära IJan<l'l. '"n 
icl0c alll•ttrliga mi sst ng skola begås. .Tcna och Lilwrtc-olyckonJu . , 1 

sakade a1· bristfälligt krut. dc franska kus tbatteriernas hopplösa Dl·r·rk 
samhet Yoro .Eölj rlen a1· det omdömeslösa bC'slntct .att upprlr:1ga ut ,,. 
mcoffice ra rc tillvct·kningcn av JlltHinelJ S arti lle ri. Ensthntmigt fro rd
ras att so m chef för Hottans flygväsende skall Yara en urg:1ni, .:111r 
med envåldsmakt tillhörande f lygvapnet och att nämnde cht'f sbl! 
kvarRtå i tj[inst länge nog för att avsluta det erfo rdPrliga Y r• rk ~.ttt•

hetsprogrammet: s kapandet <11' ett tillräckligt övat marint fly~·y;j ,, 1 

de, numcri. kt fullt s1·ara1Hlc mot rlL'Ss försnHsu ppgiHcr sft~·iil i Eu r" •t 

som i kolonierna 

(Utdrag ur XaYal & 1Iilitary Rccorcl. 19 septembC'r 1928.) 

Budgeten för år 1929 upptager Lärutom anslagen till fortsättn iw( 
:w de pågkndc nybyggnaderna e n summa av 125 tniljoner för ·.d:t· 
polsättning av följande farttyg: 

1 kryssare å 10.000 tons; 
G flottiljledare (å privata Yarv); 
G högsjö ubåtar (4 å örlogs1·arv och 2 å priYata van): 
1 ubåt. minutläggare (å örlogsnnv); 
2 avisofa rtyg för aYlägsna fan·atten (å pri,·ata yan·); 
2 oljetankf:utyg. 

Kryssa ren 'kommer utan hi1·cl ej att skilja si.g mycket frå n ,; · 
fö re.gåcndC'. Den berhknas kost.a 137 miljoner emot 152 miljoner för 
den kryssare, som för nänarande står på stapeln i Brcst. 

Flottiljkdnrnc, som allt mer och mer li kna små kryssarr. konl nt .1 
sannolik t att få ett {lcplacement överstigande 3.000 ton. 

lTbå ta rne och a l"isofartygen ko mm a a t t likna 1927 års fartn-'> 
typer. (Le Yacht, 22 september 1028.) 

Anslagen till flottans flygYäsende. so m utgjonle 199.5 miljon<'' 
1928. äro höjda till 318 miljoner för år 1!329. Okningen är aysel' iir·l 
och . föranledd a1· uppsättandct av 4 nya eskadrar i st. f. en e tHl a M 

1928 samt anor{lnandet av base r . depoter och krigsmater ialförråd. .:-h· 
si.k:ten är al lt jämt att till år 1938 fullborda parlamentets program för 
det ma r i n a flygYäscndet. CLe Yacht. 22 september 1 928.) 
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Italien. 

>> Briti sh United Press >> medde lar fr[m Spezzia, att clc italienska 
]]larin<l myndighrtcrna hålla på med .att noggrant pröYa en uppfin · 
ning. Yi lken påstås lösa problemet att rädda p ersonalen på en sjunken 

ubåt. 
Signor Ccsare Borghetti är uppfinnaren till. apparatrn. vilken 

bestä r a1· en stålcyli nder, som är fäst Yi~l ubåtens sida på ett sådant 
sätt <lLt den 0j inver.kar på båt0ns fal't. ]nnc i cylindern fimJC'S ett 
luftfö·rråd. Från llbåten kan man komma in i cylindern genom en 
lucka. :-lär densamma tillslutits, fr igör0s c:ylincl0r n genom d r agning 
i en baudspak och flyter därefter cylinde rn llpp till ,·attcnytan. 

(H n mpshire Telcgraph & Post. 21 september 1928.) 

Japan. 

Hangarfartyget >> Kaga >> har inträtt i tjänst. JapanC'rna hålla dc 
flosta deta.ljerna rörande hangarfar tyget strängt hemliga och söka 
förhindr a all diskussion och fotografering <ll' dC'samma, men det är av 
stor t intresse att konstatera att Ka.ga ä r ett omändrat sla"gskq)p med 
endast 23 knops f a r t, utnder det att Akagi m~sp nmgligen byggdes som 
s lagkryssarl' med en fart av 28,5 knop. I betraktande av den stora be
tydelse dc fksta teoretiker anse farten hava för hangarfartyg. är det 
intressa nt att erfa ra att japanern.a på grund av s ina ia.kttagclser och 
s tudier äro nöjfla mod en så låg fart so m 23 knop. men man bör ihåg
komm a att Kaga är bestyckad nwd tio 20.3 cm. kanoner och sexton 
10,1 cm. kanoner. Yilket möjliggör för henne att uppträd:~. på stort 
m·st;'\nd från slagflottan utan att löpa större risk för anfall av ficnt· 
li ga jagare och kryssare. 

(Hapshire TC'lcf raph & Post. 7 september 1928.) 

Den första japanska 10.000 tons kryssaren >>K aschi >> blir fullt 
färdi g denna månad. Dessa kryssa re iiro enligt alla uoppgiftC'r märk
liga fart.1·g. Dc likna Kent-typen och ha1·a lika !;tor auktions
radie med 011 halv knop större fart och mc-d två extra 20 ,3 cm. kano
ne r. Måhända är det mest anmti r-kni ngs1·ärda, att de försetts med 
sidopansar. en ligt uppgift a1· Pn tjocklek från 75-100 mm. Det torde 
emellertid sa nnolikt endast sträc·ktt sig ö1·er de Yitala deLune av far
tyget. Sarntid·igt äro de synner·ligen Yiil skyddade mot undcrvatkns
<)Xplosioner genom vattentäta celler. Det säges att kryssarue skola 
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förses med 4 fl,,·gbi\tar sc1mt katapulter för deras startande. Expeti
ment med des~a katapulter han1 rml::m utfört s å 7.100 tons kry~s:1 n. 11 
>> Kinugasa >> . men j apanska am iralitctet. l1 a r gjort allt föt· a t t hem h Q

hålla resultaten och hn mycket strängt ceJl Slll'Cl'flt alla fotograf:.'~" 

:w fartyget. Det är emellertid allmä nt bekant . att japan f'ka fl ottnn 
gjort oerhönh framsteg i flygya pncts utYeckl ing på se naste tiden. 

(Hampshire Telegraph & Post. 14 september Hl:?.S.) 

Ryssland. 

Sovjetflottans framtid. 

SoYjctflottnn förargade nyligen svenska rn a i hög g rad. \' j,,t 

ub,'rlar ingingo i syenskt tcrritoriahattcn <l ett område. till 1i lkct 
SYenska flottans öntingar förlagts. och döko upp under (]et att ,Jp,,., 
övningar pågingo. Antagligen iakttogo ck intet av någon som hiilct 

bet~·dclse, men dd minsta man kan söga därom är ;dt detta intdi w!·

andc va r ett exempel pi\ tl:1ligt uppföra11de. En rnakls örlogsb r1 : ·~ 

ingå ej i en annan malds ierritoriahatten annat än efter tillbörl i:-,1 

meddelande om aY9ikten att. göra det. Händelsen Yisar att s01·j<·l· 

flott::~n bliYit allt mer och mer verksam i Östersjön. Vi Yeta att .lt•n 
utfört övningar av flera sla.g under sommarens lopp. IIuru,·icla sov

jf't.Hott:m är inbeg ripen i 'Cl<cn nya Jagen, som stadgar ait alla mä n i 
Ryss] and sko b or g a ni seras i ör militä rtj än st, har icke bli Yit konst"· 
terat. men (]et synes Yara uppenbart att den röda flottan anser s ~ 

själv Yara <11" mycket större betydelse äu Y1irlden i övrigt anser. 

(~antl & Milii.ary Record. 12 september 1928.) 

Tyskland. 

Den n~'ligcn beslutade 10,000 tons pansarkryssaren kommer a1t 

ÖYertdiffa a ll:1 existerande' coh planerade \V ashi ngton standardskepp 

både vid anfall och försnu . 
6,000 tons kryssame a\" Köln-klass anses ay sakkunniga i Frank

rike såsom dc bästa aY sin kategori. b~·gg{la enl'igt ny konstruld ian 
och försedda med nytt propcllersystem. Dc ijro »surprise ships >> mc•l 

O\'anligt fina linjer_, längd 169 m., bredel 15,2 m. och djupgående .i.b 
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111. Dc äro till namnet 32 knops-fartyg med 63.000 HK. men dessa 

officiella siffror äro missvisande . En namngin'n fransk expert har 
med ledning av experimentaldata och med noggrann kännedom om 
tysk koustruktionspraxis visat att cle nya ,, J\:,arlsruhe »-kryssarne gönt 
32 knop med endast 52,000 HK :Med 69,000 HK blir farten 34 knop 

under det att vid högsta forcering kan uppnås en fart ay 3G knop 

med 86,000 HK. Skillnaden mellan den permanenta maskinstyrk::tn 
och den högsta möjliga är större (ända t ill 75 %) i Tyskland än i nå-

g,ot annat land. (Naval & Military R<>cor~1. 12 september 1928.) 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utclr8g ur :Jfarinstabeu upprättad litteraturförtecknin g. 

Internationell riitt. 

Folkrättsinstitutet om SJOgriwscn. Dr. Lage Stael von H ulst.• in. 

Svensk flagg n:1· 33 1928, sid. 8. Det vid folkrättsinstitn11'h 

kongress i Stockholm i augusti 1928 gjo rd•a uttahwclc t, aH 1 n' 

d-ist.-min :s utst rä cknin g å territo·rialY.attnet nume ra skulle nnsrs 

som gä lLtndo rät t, giv-er författaren anlednin g ti ll diverse nt· 

fall mot exc. I-öfgrc n och UD fö r deras h ävdande av fyra mils

g ränscn . 
Strateg·i. 

1. Betraktelser ö,·er fa rtens betydelse . Capitano di Vasc<'llo F . O;tstra

canc. R idsta :Marittima, maj j928, s. 169. 

2. J1.etydclsen av h:wet. Amiral von Sehecr. Rivista 1fa ri t tima. n1n j 

1928, s. 149. 01··c rsättn i ng fr ån tyska språket. 

3. Fre nch navy no tes. ~av . Mil. lkco rd. 20/6 28, s. 391. Medelh al·s

stra tegi. 
4. De r A ufsticg der ve rcinigten Staaten zur Grosse maeht. Viee<IIJli

ral Mr"u 1·or. 1-Lu ine-Rundsch a u. H. 9. s. 386. U . S. A. hnn1 

utvecklat sig till en ,-ärldsmakt genom ti llgodoseend e av sjö nwk

tcn. K-omme r att allva rligt hota Storbri ta11ie ns maktställn ·ng. 

M'arinpolitik. 

1. l~'rankriko och Italien 1i Medci havet. Francesco Coppola. R ivi stn 

Marittima. maj 1928, s. 159. 
2. Marinpolitikens orientering. O . .di Giamherardino, Cap. di frc· 

gata. R i1·ista Marittima, juni 1928, s. 329. Förf. söker h mad

sakligen bemöta elen på sin a hi'tll rådande tenelensen till L \t 
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ö,·erskatta ncle ay flyg1·apnets. och underYatt{' nsbåtarnas betydcl 
se i sjök ri get. 

Baser i ng-. 

»Gibral tar>>. Sir H oTber t Ru ssel. The Xnnl and :Militan· R eco rd 

sept. 12, s. 579. Ehmu a rt ik e.ln icke imwhå ll er något. r'gentligt 

n~·tt är den läs1·ärd . Det framhåll{'s att Hi stningstruppe rna i 

Gibraltar minskats a1·sel"ärt under sena re tider, ma n anser näm

ligen att flott an. base rad 11å Mi!l ta, utgör skyddet för fästningen. 

Sjöfart. 

1. K ommerskol legium orn Få rösun tlsgnttcts fördj upning. S1·cnsk 

Fl agg n:r 31 192R. s. 0. E ommcrskollegi um tillst~·rker upp rens

ning a\' Fårösun{ls nona inlopp till ett för sjöfa rten effektivt 

djup m · 4,8 m. under m-c,,kh-aU.enytan samt en bottenbredd å 

farledsränn an ay 40 m. Med ytte rl igare fördjupning till före

slagna 6,3 m. anses däremot till s,·idarc bö ra anstå. 

2. Lettlands sjöfart. »J'\.ayagadasrl» . Sn•n sk Flagg n:r 39 1928, s. 9. 

Rc{logörelse för ckn lcttliin·clska sjöfartens uheckling efter Yärlds
kri get. 

Biil'guingsviiscn. 

Somc memorablc shipwrccks. H erma n F. E:rafft. P. LJ. S. ?\ . T. , 

s·rpt. '28, s. 759. Skildring fr ån U. S. S . Siiginaw's st rand ning 

j fi70 samt bC'sättningens Ö{ll'n därefttrr . 

Väderle·kstjii.ust. 

Den »g rC'k·isl.;:::t » Yindcn. ErC'dia. Fil ippo. RiYista Ma ri ttima . mars 

1H28, s. 74!j , llcdogörclsc för dt'n s. k. »gr{'kiska» l'inclrn (>>11 

Grecalc»). Yilkcn utgör0s av en sy nn C'rligC'n kraftig l'i nd sär

skilt m är kba r ll Siciliens ostkust. V ind.e·n är :t\0- elle r OKO-lig. 

1\amnet uppkommit därigC' nom, att man i fo rna t ider ansåg 

Grc•kland ntra det land. n ni f rån v•incle n h ä rrörde sig. 

U pplysningsycrksam het. 

l. La se mai nc maritime. O. dc R a ulin. Le Yacht. 7i7 '28. s. 357. 

Den franska flottl·.eckan. 

2. Plymouth Ka1·y W cek. Kal' al & Mil. Rc c. n:r 26/28; 33/28 . »Kavy 

Weeb hå lles för fö rsta gången för att göra propaganda för 
fl ottan. 

Utbildning·. 

l. A collection of unclcar bibliogr aphies for the gener al line course 

students. Prof. H . F . .Stmd y U. S. K. Aca·clc my. P U . S. K. 
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L SC'pt. 2E> . s. 821. »- - - works fnnd amentall y in<le'Jl l' ll -al>k 
fo r an int0lligent understanding of the prescn t•cl8y dcpr:lm i<· Pro

blems in w0rld affairs - - -. >> Anlelnin gen be röraJHl <· lt" ~'

land ä r omfattande och innt>hållC'r t.ill synes uppgifter a l na ng·\ 

v ä rddnlla wrk. 

2. \Va r collC'ge and recreational reading courses for officer~ . l.i 'll t\•

nant.-Commander A. S. W oth{'rspoon . P. U . S . ~- l.. S<'l' t. ~N . 

~- 770. R iktlinj er för obligatori ska »lä secirldan> inom <l<• lii.!2Tt• 
g rJd C'ma . fö retr äd esvi s före högskolentbildningen . Typ isk för 

amerikanska flottan. :Yiodererncl torde iden med förde'] bl!l na 
omplanteras i Yår flotta. 

Personal, underhåll. 

1. The cook ill g qm'stion. X a,- . .Mil. Rcc. 2016 28, s. 383 ''· Xy tt 
system för m anskapets m a t hå l111 i n g i engelska fl ottan. 

2. La Tcnu0 des offi ce rs. Gommandant A. Th crn azi . Le Yach t. 4 S 
28. s. 389. D en franska sjöoff iccl'sun iformen s ändring cft<'r in
ternnt ionellt mönster. 

3. >>Manskapets p<'rsonliga utrustning.» ,S,·ensk Underhef8lsti d ning 
n:r 48 . s. 441. Synpu nkter bet riiffand.e stampersonalens ],,.Jdiid

nad särskilt ur underhålls- och f'rsättn ingssynpunkt. Erk iin

na ndc i<t det Yid ma r inen tillämparlc >>säcksyst<:: met» . 

Hesenpersonal. 

Om t•eserYofficcrsut bildningen Y j d E: ung l. f lottan. »En a,. k c 'l' l'· 

lad». ~aut. t idsk r.. sept. :1928. s. 386. Insäncl an·n bcklagctr att 
vid fö regåc· J1{1e års resc rYkadcttkurs fem k a1clctter anmodade,; t<l

ga nysked enelast tYå måmHler fö re den tid dc väntade bliYn l lt

niimnclit till f änrika r . Yi lkct bliYit dem alltför d~·rbart i fl'f1gn r•m 
tid och pengar utan mots\' a ra11dc Y in st. Gallring fö res] ås <Hi d ö t' 

att företagas på tidigast möjliga stadium aY resenb\dettuthi l<l
ning,cn . Diirjämte uppmanas hefals;:spiranter Yid hand rls lll::

rincn att noga ÖYenäga inn an clc öda tid och pengar på n •.,ol'l'V

officersknrserna. 

Kommunisme n. 

Den kommunistiska agitationen inom fra nska krigsnulldcn. :\y 
nnlit ii r tidskrift, sept . 1928, s. 262 . Utdrag l ll' en bok aY F. Cr.ty: 
Contre le communismc. Innehå llet framgå r av titel n. 
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Skeppsbygg·nadskonst. 

1. Speed and other thi ngs (Xot es an1l comnwnts) . :\aql & :\Iil. R cc. 
n :r 29J2R. Förhåll:mdet mellnn fart och :tkt ionsradie. samt ol ika 
l ände rs beho,· ay hög- fart eller s tor nktionsr:ulif' . 

2. Size of dcstroyers. ~aY. & :YJil. Rl'C. 30;.'5 28. s. 337. 

'l'aktik. 

Torp edskjutning under rcträttstr:i>el. >> \\'. l) .» R.i,-ista Marittimn, 

juni 1028, s. 339. Efter en redogö relse för torpedskjutning un

der reträttstricl, drager förf. fö ljande :" lutsai.se r: "Under reträtt
str id, Yilken är den mest antagli ga och oftast förekouuna11ck 
form e n för strid till sjöss. lHu' 

torpe-rlen icke min,kat i bcty~lclsc jämfört med kanonen; 
torp ~dcn har alla förutsättningar att bli,-a det aYgörand•• 

Yapnet; 

torprelen iir det enda Y<lpen. som tillåte r för den nnlkrliigsuc 
att uppbga strid; och 

om farten äYcn skall ansc'S YIHa dt yapen måste man siiga 
a tt- för ni.t sl:'\ss -har -cl1· nna llli!lllrc be tydelse: än torpeden.» 

T ven n e retriitlstridcr . Capitano di Yasccllo Silvio Salza. Rivi :;ta 
:Mnrittima. j1mi 11l28, sid. 349. Ui.gör en redogöre lse ö,·cr och 

erfarenheter fri'm F nlklandsslagd och slaget Yicl D ogger Dank. 

K ayigering·stjiin~t. 

1. Th e smmwt· bisectrix. Lieute nant-Comntan<le1· L. Y. Ki clhor n. P 
U. S . S . l ., sept. 28, s . 733. l\.Jdo<l för astro nomiska obccrntio
n er . 

2. The Gyro-Co!ll])ass in G~tll!)er~- (X otes and comments) . X<w. & 
11il. TI{'r ., n:r 27/28. 

Sjömiitning·syiisendct och sjökorhiisendl't. 

1. Sjöfartsiiireningens och ]'('!lDrdörrningrn~ synpunkte r på kart

verksfr:'tgan. Sn'nsk Flagg n :r 3G. s. 1. 1 gemensamt ytlrand" 
hån SYerig~';; allmänna sjö f n ri sfö1 e n in g och Sn·rigc·~ rl'rlarcfö

ren ing granskas sjökartcn•rkskomn1ittc•ns bciänka1Hle ytterligare 
och :ft·runhillles ~iirskilt att noggnmnhden hos ~;jö;niitningsar

bctd ej hör efter sättas genom öknd ar betstakt. I hnnHlsak in 

stä .llllll<1 förc•ni ngarna i komn1ittnad:--s 11pp:fntining ang. -rlet rtk
tuclla mäLningsbehoYet. Däremot 1leht {'j för0ningarna kommit

terotdes uppfattning att sjökort ÖYC'r gr:u1nHind-ernas kuster iil'<'ll
sum cngrlsk tC'xt i't Bjökor{'n 0j iir ''rfonlcdigt. F örslagd lJc -
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r[iffande en siir.skild styrelse för sjökartcn'rkct har <1;il\'lllot 
'unnit bifall 

2 1\:.ommerskollegium om s jo], a1 te\ erkskom mitterades for sla g. :-;\<· n ~ l.;: 

Flagg n:r 39, 1928, s. 10. Kommitterades planlaggnin g a\ SJu

kortsutgivningen Himnas i huvudsak 11tan erinran. K ont.-ko]J. 
vill ej heller undancl1'aga sig medYet"<kan t .ill kontro1l d c;1•111k ts 
överflyttande till kollegiet. Behovet av sii rskild st)·r c' ]Sl' ,111 sl' r 
kollegium kunna t illf redsställas genom en ddgi,·ande nii m1J<[ ay 
i huvudsak samma sammansättnillg som den förcslagm1 st.n 1·1,cn. 

3. Det »aktuella >> sjö m iitningsbehowt tillgodosett förs t om :2.-, ih. 

Svensk Flagg n:r 39 1928. s. 3. Dc-t f t· amllfillf'S <ltt g c· nou 1His
ning a\· kart\'crkschcfens utlåt<lndc över sjökar1evcrksk om ttHJit0-
r>tdes betänkande synes gin1 vid handen. att dessa senan• 1.-dltt 
frmn alltför kritiskt och att clct ej skulle b,l skadat lll ,•<[ t' n 
fackman på sjömiitn ing såsom medlem av kommitten. Knrh<·rks
chcfcns sammanfattning av granskningen återgives in cx k lH<. 

J<'ö.rbindelsrtjänst. 

Signalling at sea. Nav. Mil. Rec .. 30/:) 28. s. 34:S. Signalering nwllan 
örlogs- och handelsfartyg . Hedersomnämnnmlc till örlogs[art:·g, 
som 'haft dc• flesta signalöYningama med lHmdclsfartyg. 

Hadiotjiiust. 

Ortsbestämnin g genom radiopejlinga r. Prof. E. Molfi no . R i Yistu -:\ [a
rittima, mars 1928, s. 753. 

AJ'tilleritjiinst. 

Provskjutningar med artilleri och ammunition . Enrico Bianeo d i 
San Sccondo. Rivista Marittima, maj 1928, s. 185. 

Ubåtstjänst. 

1. B i g ger submarines. N a val. Mil. Rec., 6/6 28. s. 353. 

2. Antour cle hereeau du sous-marin. Commandant A . Thomagi . Tfil 
Yacht, 30/6 28, s. 323. Utvccldinge·n av den första fl'an s•k a n· 
båten >>Gymnote>>. 

3. Les croisiercs d'endurance des sousmarins. Le Y a ch t, 30/6 28. s. 
il24. Nya bestänunelser för franska u-båtars ·uthållighctsprD \' . 

4. Karaktäristik över unclervatt.ensbåtvapnct. R. de Courte11. Ri· 
v ista Marittima, april/1928, s. 17. Artikelns underrubriker: Ub :S 
betydelse i sjökriget . - U b :s stratcg:iska betydelse. Ub :s n ]!P· 

gifter samt ub-typm. Tor<ped-ubåton, Min-ubåten, Artillcri- LL
båtcn (>>Ka.par-ubåtcn,), ubåten i handelskriget. Slutsatscr . 
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5. Dea modems undervattensbåten. Dess nuYarande am·ändning cch 
rnöjliglwten till utveckling. Cap. di frcgata G. Maraghini. Iii
vista :Marittima, juDi 1928. s. 381. 

6. Säkerlwts.anordDiDgar å \md,ervattensbåtar. Rivista Marittima, 
ju Di j 928, s. 471. Uppgift å vidtagna säkc1 hetsanordningar och 
utfärdade säkcrhet.sföreskr ifi.cr i amerikansim flottan, närmast 
med anl,..dDing av »S 4>> un{lcrgi'tDg. 

]<'ly g·tjäJISt. 

1. Problemet beträffande flygplanfartyg. Leonardo Fca. Rivista 
Marittima, april 1928. s. 40. Artikeln lämnar allmänna uppgif
ter bctr. i olika mariner f. n. förefintliga flygphmfartyg samt 
å engelska och amerikanska f lygplanfartyg anYiinda flygplan
typer. 

I'örf. framliiggcr hiirj rimte dt :flertal egna sy npunkter be
triifbnd e flygplanfartygs storlek m. m. 

~Fotografier finnas ÖYCl' följande :Elygplanfartyg: >>liermes>>, 
YHoslHll>, >>Saratoga >> . >>F'ull'ionS >> och , Jl6anD». 

2. Los porte-avions. La Revue M.aritinw, juni/28, s. 808. EngeJs,ka 
flygmoderfartyg i praktiken. 

3. The relation of ai rcraft to sca-power. Lidenant-commander Il. 
G. Lcighton U. S. l\. :P. U. S. ~-L scpt./28, s. 731. Det marina 
flyget t.jtinar intet själviindamål, det har vidgat möjligheterEa 
för vapnens utnyttjande till sjöss. Det är en del av flottan. >> To 
dismiss aviati.on as a problem fm a.viators to str'nggle with 
alone, to place m·iation in a sort of separate niche in the scheme 
of war at sea , is supreme folly . One ca.n no mom separate air 
operations from general naval operations, than one can separate 
gunnery or the se rvice o•f information and sccurity from general 
naval operations>>. Behandlar även värdet av hangarfartyg och 
de8s lämpliga storlel : m. m . Lii svärd. 

4. En militär tjänsteskri.Yelse år 1928. Redaktionell. Ny m:ilitiir tid
skrift, scpt./28. s. 280. Återgivande aY HJ3K skriv. till CFD ang. 
kustflottans flyg stat ions deltagande i luftvärnsövningen i Ovre 
Norrland Skriye]sen har av red. försetts med insiniUanta kursi
\"eringar och anmärkningar av sådan art, att desamma måste 
hetr:llctns såsom rena förlöpningar. 

Gastjänst. 

Gas Warfarc. N av. Mil. Rce., 13/6 28, s. 369. 



- 640-

Dimbildning. 

»Litt om k;1stig tå kc och tåkcdannrndc s to ff-e>> . P rrmi <'r\oij_ 

nant Thorkclsrn. Korsk Tidskrift for sjovcscn, häfte 7. '· :) f)l) 

Rortfattild hesk riYning a , · (le timncn. som am·ändas för fr :lnbt:u: 

lalldc a,· k onstgjord dimma. 

Uyssland. 

Ryssl anels sjöfm·t ocli h andelsf lotta. ,Sye nsk Flagg n:r 38128, s. 1:3. 

l~edogör för Hy~sland s försök att skaffa en självständig h:u1 Hs
sjöfart. För närvarande iran sporteras dock c Dd a,st omkr l 7o 

av importe n och exporten ÖYe r ryska hamnar å r_,·ska fnrt~·g . 

Arbetet med den nya handelsflottfln dn s. k . >>Sovto 1·gfloi ha r 

dock r esulterat i f le ra nybyggn ade r på ryska vmT a,· h an Ids

fartyg, Yilka bl. a . insatts i reguljär trafik Le ningrad-I,<llJ<l,l n 

och Leningra,d-H amburg. ÅYen föras underhandlingar lll<'<l 

Ri ga och Vinda u för a t t få uh1 yttja dessa h anmar för den r_,·sk·J 

handelssjöfarte n och har för ända målet bildats ett särskil i ho

l ag i I .ettland >> A. G. Sodorgflob. 

Krig·shistoria, utländsk. 

1. 100-:'trsminnet av ami ral Simone P acor ct di Saint B on fi i<i"l>c. 

Dosclli. Sechi och R ota. Hi vista Marittima, ap ril 19:28, s. j. ~\r

t ik e l n utgör en biografi öwr amir al Saint Bon (född '"!:: 1'>:2~; 

<löd ' 0/n j 892), klarläggnnrlc dennes ins-a t ser för den itali t'll"k:l 

flottans uhcckling· i mili t ä rt och tekniskt avsccn{lc. 

2. Italienska Tideböcker 1801- j 815. Simion, En1esto . Hi visb :\h 

rittima, m~rs Hl28, s. 7j3_ U1gör forts. och avslutn in g på l'k n

Jyd a ndc nrtiklur i fö reg. h iifl<'n . J.\.\·ses ligga t ill grunrl fii r 

utgivandet av en ital iemk Sjökrigshist oria. 

3. I.nndstigningcn på ön Capri . okt. 1808. De Rossi. E ngeni o. Ri · 

vi s ta Mar ittima. m:us 1!)2~ . s . 76L. R edogörelse för d-rn engt•lsk:' 

hcfälllaYa.rens över stri{lskndtcrna å ön Cap ri. Hudson L·,ll'l\ 

kap itulation vid ital ien arn as anfall på ön i okt . B08. Kap iinl:t· 

1ionen ägd e rum efter 12 dagars försva r. 

Art.ikcln avser att reha.hi litcra Hudson L owc som beJiilhn· 

va re och ihcn framhålla den skicklighet med vi lkcn l~wJs, ;~. 

ningcn utfördes av de ~nfallandc unde r sy nne rligen syi\r:l ,-;i

dcrlcksförhå lln n den. 

Yiirhlskriget. Medelhayct. 

Framstöten i Ege iska hDYet (Imhri s) de n "/, 11ll8. ·v-.r. Pini . Hi· 

·dsta :Marittim~, april j 928, s. 3. Fram st öten u1fördes '!C·'l 
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>> Goi'Lc n>> och »Hr0sLu1 >> + 2 :jag. och 2 lorpb. >>11rcsL11 1,, sjönk 

c : i·< '.~· al~ lull 'ct s1öH på G min or. >> GOt'beJM- dt0r :1lt h a\·a stii t t 

]J:L •J llltnot· - li:'"lllNi s,töLL<' vid. Nngara-tHkl<' n i Dn rd an~' ilc rn:1 . 

Under dc G dygn >> Go('il<'Jl >> k,·a 1·stod i't t(TUJJ{lc'L ll <' ~lkas t ades mot 

fnrlygd av flyg-ar0 27() liOii i\ wr (rl('Ha en\. cngc·l sk upvgift ; 180 

bonlht'r <'n i. ly sk nppgif!. :11· 1·ilka <' ll·rla:; t 2 (riiff:u· Nhii\los. 

--------- -




