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Kort referat av "Betänkande och förslag
rörande den centrala försvarsförvaltningen".
Det »Betänkande och förs.Jag rö.r .a nd e den centrala för svarsförvaltningen », som den 14 noYember 1927 till försvarsmin~stern ayga\'s ay den för utredand e: av dessa spörsmål tillsatta beredningen, utgick i en mycket liten upplaga och tord e
därför i sina detalj er yara relat·ivt !ilet känt även 1nom fackkret sar. Efterföljande redogörelse avser därJör att något
närmar e än vad som va r i t fallet i .c] agspressen ingå på förslagets innebörd, i vad d elsamma · berö~· marinens överstyJ·else.
Det bö.r framhånas, att det hela 'ingalunda är att betrakta
som en ikritisk gt·anskning utan som •e tt .rent refel'at av betänkandets viidigare delar.

»1 92G års beredning rörande d en centrala försv a rsfö.r valln•i ngen » t:i llsatles ~w försvarsminist ern elen G nov ember 192\i
och bestod av följande personer: landshövcl'ir1g C. A. G. Malmroth, .o rdförande, ledamö terna av riksdagens andra kaunn ::nc,
lantbrukar en E. A. Gustafsson, redaktören P. A. Hansson och
komm endör en B. F . Hulmgr en smul ledamoten av Tiksdagens
för sta kammar·e, gcncralk rigskommis,;at·icn J. L. vViclell.
Till sekreterare uls ågos el en 23 noYember s. å. öwrstclöjtnant cn vid intendenturkåren J. H. F. Söderhom och ·k aptenen vid flottan S. E. P:son \\'eller.
Tidskrift i SjöL•äsendet.
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Såsom sakkunniga biträden har följande personal ur marinen varit ställd till beredningens förfogande, nämligen:
kaptenen vid flottan G. A. Blix, kaptenen vid kustartilleriet
G. H. IEngblom, förste marinintendenten J. G. L. Hallden och
sekretera·r en i ma6nförvaltningen T. R. Moberg, varjämte
marljnintendcnten J. Bring anlitats .för Yissa specialutr edningar.
Betänkandet är uppdelat i följande huntddelar:
Kortfaltad historik rörande organisationen av försvarsväsendets ledning.
II. Den nuva.rande organisationen av försvarsväsendets
ledning.
III. Allmänna riktlinjer för den av beredningen föreslagna .organisatim1en.
Härefter följer i avd. IV- VII närmare redogördse för
beredningens organisatoriska utformande ay resp. försvarsdepartementet, arme-, marin- och flygstyrelserna, varefter i
avd. VIII- IX beröras kostnaderna samt övergången till den
nya organisationen.
Som b'i lagor till betänkandet äro fogade dels en kortfattad översikt TÖrande organisationen av försvarsväsendets
ledning och förvaltning å Frankrike, Tyskland .f öre och efter
väPldskriget samt Holland , dels också förslag hll instruktioner för kommandoexpeditionerna samt arme-, marin- och flygstyrelserna.
I.

Historik.
Genom 1634 års regeringsform gav Gustaf II Adolf bl. a.
den svens.ka krigsmakten dess första stadgade överstyrelseorganisation med amiralitetskollegium som organ för flottan i
såväl militärt som ekonomiskt hänseende. 1734 års regering sform överflyttade kollegierna från att vara regeringsdepartement till att bliva självständiga, centrala ämbetsverk, varjämte
tillskapades en S!är·skild s. k . 1luigsexp edition i KungL Maj :ts
kansli. Härigenom infördes den uppdelning av ledningen och
förvaHningen i tr·e instanser, den lokala, den centrala och den
högs ta, som därefter i ·stort sett blivit bestående. Från 1790-
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talet härstammar den uppdelning m· försYarsärendcna i ikmnmandomål och kanslimål, 'SOm a'l ltjämt förefinnes och som
tryckl sin prägel på alla senare organisationsförslag.
Då ,f rågan om kommando- och kans,Jhnål är av viss betydelse Yirl bedömancle av riktlinjerna för krigsmaktens överstyre lseorganisa! i on hör redan här påpekas den väscnsskillnad, som förefinnes mellan dessa olika former av är-enden.
Denna fråga har varit föremål för mycket debatterande och
.först genom lag om kommandomål av 1921 har densamma
få tt slutgi.Jlig form. Till kommandomål hänföras numera i
stort sett sådana rent militära order, som ,j sig ej innebära
själYstäncliga ekonomiska beslut, såsom t. ex. kommenderingar
och placeringar ay personal, ·Övnings- och rustningsorder
m. m., Yil ka efter beredning i vederbörlig kommandoexpcd~i
tion utgå från försvarsd·cpartementet i form av generalorder,
utfärdade »iJå nådigsle befallning» av departementschefen.
De medel , vi,Jka eventuellt erfordras för efiektuerande av dessa
gen eralorder, åro nämligen antingen ställda till vederbörande
förvaltningsmyndighets förfogande på grund 'a v r.il<Jsdags'beslut eller också ha medel i vissa faU anvisats av till Kungl.
Maj :ts förfogande ställda anslag.
Dylika 'a nvisning.ar ·och andra ~irenden av ekonomisk
natur, s. k. !kanslimål, beredas å kanslisidan i försvarsdepartementet och behandlas :som kons eljärende, varefler beslutet
nt går från försvarsdepartementet i .form av s. k. kungl. brev.
Sedan under 1,800-ta'lets, förra hälvt kanslimålen fortfar and e handlagts av den 'i Kungl. .YI·a j: ls kans E fungerande
k r igsexpeditionen, und er det att kommandomålen handhafts
av dir ekt under Konungen stående ämbetsmän med olika benämningar och befogenhet - storamiral, generaladjutant gel1Jomfördes av J 840-41 års riksdag upprättandet av bl. a.
lant- och sjöförS1varsdepartementen, till vilka departem ent
sammanfördes såväl kansli- s·om kommandoärenden. Denna
an ordning har sedermera ,b ibehållits, till dess genom 1920 års
departementalreform de båda departementen sammansloges
t:ill det nuYarande försYarsdepartementel.
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Under 1800-talels senare hälvt föreslogs vid åtskilliga t,i;]Jfällen ett närmare sammanför ande av departemen ten och
respektive centrala förvaltnings verik ; emellert·i d lyckades intet
av des'Sa förs·lag vinna riksdage111s ·b ifall på grund a•v den härmed förenade r isken för s. k. ministersLy relsc.
Efter genomföran det av l 84 l å<· s departemen talreform
har mari nens inr·e oganisation varil föremål för mycket utredande ·och även en del reali<seracle förändringa r. Så överflyttades på linO-talet en del mil>itär.teknisJ,a frågor från den
dåvarande centrala förvaltnings rrnyndi·g hetcn, fönailninge n av
sjöärendcna , ti,[J i sjö.försvaJ's clepartemen tet upprällade militära och tekniska byråer, för atL någr a år •senare, 1877, åter
Ö1verflyttas till elen då •organiserad e marinfön·a ltn ingen. Samtidigt med dessa föändringar tillkom »chefen för flottans mili lärpersonal », vi lken bl. a. vid bel1and!·ing en .av vissa militärtekniska ,frågor hade sä te och stänuna i marinförva ltningen .
!VIar,införvaUni n gen, som 1881 erhöll särskild ch e r, har sedermera •g enomgått vissa inre förä n dringar, vilka heslått d els a,y
lil·l komsten ·av nya, av elen Leilu1iska ullvecklinge n lJeting.ad e
avdelningar , dels. också av sådana förändringa r, ·som a ,·s,ett
]äLtandet av chefens arbetsbörda genom äre n d·ena's decentra lisering samt snabbare 'b ehandling ooh cxpedi·ering av ärendena.
Om sål unda marinförva ltningen bestått någorlunda orub bad sedan 1877 har detta ingalunda Yarit fallet med den renl
militära överstyrelse n. 1884 indrogs chefsämbet et för flottan ,;
miliLärperso na'l, vars göromål uppdelades på sjöminister n och
stationsbefä lhavarna. För dc personella ärendena hade sjömi -·
nistern till s'itt förfogande sjöförsvars departemen tets konunan
cloexpeditio n, och des·sutom tillsailes inom departemen tet chefen ,f ör flottans stab med uppgift att birträda sjöminister n i ren l
mi! i tära frågor. 189G utbröts clenmt stab från departemen tcl
och bildade med Ö·k ade uppgi.fter en under Konungen lydamh
myndigh e t, vars namn 190·8 förä·ndrades till marinstabe n.
Härförutom ha vid skilda <tillfällen tillkommit ett fler Ull
direkt under Konungen stående myndighet er, såsom Högs te

befälhayare n öwt· kustflottan , Inspektören för undcrvatten shåtvapnet, :\lar•inöverclirek törcn, Marinävcrin tendenten, lVIarinöverläkaren och Chefen för kustartiller i·eL, vilka tillsamman s
m ed förut nämnda myndighete r bilda vår nuvarande auarina
överstyrelse .
Då densamma och huvuddrage n av dess arbetsforme r få
förutsättas vara kända av denna tidskrifts läsekrets och dessutom dcl'vi·s •k omma aLt b eröra·s i •samband med den föreslagna
oranisalian e ns gestaltning heröres här icke hcbinkande ts
avd. II.
Allmänna riktlinjer för den av beredninge n föreslagna
organisatio nen.
BcUinkandc l innehåller försL en del allmänna erinringar
mot den nuvarande organisatio nen.
Det framhålles sålunda, att det strategiska och organisat.o riska planläggnin gsarbetet för kriget ej påvilar samma myndighet er, som ha att sörja för cl·e t förvalLning smässiga arbetet
h ä r u tinnan. At t även den rena frecls.verksa mheten i nom krigsma•kt en skulle vi1111a på större kJo·n centrat·i on och enhetlighel
i behandling en av såväl komm ando- som fönrHJltning särenden
i en liigrc 1instans ~i-n Kungl. ,Maj: t torde vara otvivelaktig t.
Vidare framh å llas svårigheter na att med den nuvarande organisati onen göra en beslämcl ansvarsförd elning hcLräflandc
framförallL dc militära frågorna. Det påvisas ·särskilt, att kommandomåle ns beredande inom ett slort antal olilw myndigh eter själv.fallel vållat avsevärda olägenheter , liksom aH förvaltnin•g si11ynrlighe lerna ofta anlagt mera kameralt ,och jnr,iclisld betonade synpunkter än militära sådana vid be1hanc1lingen aY förs\·arets angelägenh eter. Det riklas sluLligen en
erinran mot den brist på .samv·erkan mellan försvarets olika
r.örvaltnings myncligheLe r, vartill organisatio nen i hög grad
frest ar, men som, tack vare enskilda tjänstemän s initiativ,
num era i -viss mån hortelimine rats.
Som elt eflerfö-ljans värt exe!mpel nr ·o rgani'satoris k synpunkt framhå,Ji es •k ommunikat ionscleuarl emenlets tre stora
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Yerl,samhetso mråden, järnväg, post och telegraf, där wderböranclc generaldirektö r ulövar ledning aY oc·h ans\·arar i ör såY~il förYallningsär cndcn som sådana iirend en, Yilka n iirmas t
motsvara kommandomå len Yid försnwsväsend el.
Referenten tillåter sig här ett r ent personligt påp ek ande .
Många skä'l :tala för, aH det i betänkandet tydligar e borde fra mhållits, att anledningen till nuvarande organisatot'isk n bris tfälligheter i stort sett är at.t hänföra till 1920 års s::munanslagning av de båda försvarsdepart ementen till eLt. Genom
denna reform överflyttades försvarets högsta ledning i f r edstid
från två fackmän i spetsen för Yar sitt d epartement - som
regel var detta ,fallet - till en civil försvarsminisl er utan
fackutbildning inom någondera försyarsgr cn cn. Cheferna för
respcktiv'e ,kommandoexp editioner, Yilka numera utgöra försvarmini sterns närmaste militära rådgivar e i alla kommandomål och delvis även i kam;;Jimål, ha därigenom erhållit en
ställn ing, som mer än väl mohvcrar den gängse benämningen
kommandoche L Att 'Cletla kansl"e tydligast förmärkts inom
marinen torde bero 1)å bl. a. det förhållande, att generalstaJJ en
ta,ck vare ·störr,e J.ivsHingd, .fastare organisation och därmed
ernådd djupt rotad tradition uppnått ·en högre auktoritat iy
ställning än marinstaben, samt att marinens ÖYerstyrclsc f. n .
utgöres av ett proportionsvis mycket stort antal direkt under
Kungl. Maj :t lydande 1111yndighet,er, vilkas c\·. olika åsikt er av
kommandoche fen måste sammanjämka s.
Ber·edninge'n övergår härefter till en .kortfattad sammanställning av de erfm·enheter, vartjll ·e tt studium av vi s sa utländska makters försvarsorgani 'sationer giYit anl edning och
finner, att efter v,ä rldskriget en allmä!l striivan gj art ~si g gällande att sammanknyta den r·ent militära led ningen och förvaltningen. Två vägar kunna härYidlag följ a s: antingen genom organiserande t av ebt försvarsnTinis terium, som i ·sig inne·s,luber även den cen trala .fönaltningen eller ock genom tillskapandet under Kungl. .Maj :t av 'en med så·v~il 'k ommand omyndighet som förYaltningsbe f.ogenhct utrustad c entral myndighet antingen .för krig.smaklen i dess h elh et eller fiir var
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och en aY de s~irskilda försYarsgrena; ·na. Då inrättandet av
ett försvarsminist erium av •nyssnämnd 'k m·a:ldär förutsätter etl
Cienomgipancle omläggn:ing av grunderna för det svensJ<.a för~altnin gssystemct, måste lösningen ·sökas på den andra vägen.
Den av 1920 års förYaliningssa kkunniga föres.l agna sammansl·agn i n gen av arme- och marinförvaltn ingarna göres härefter till föremål för en synnerligen kritisk granskning, som
u tmynnar i, att denna sammanslagni ng av ett flertal &käl ej
bör komma till ~stå nd .
Huvuddragen av den för·eslagna organisatione n.
Beredningen kon stalera•r h ärv idl ag till en början, alt Iniget nu till dags kräver en in lim samverkan mellan ·såväl försvarsmyndigheter na smn även landets övriga myndigheter.
Sålunda måste .dels industriens krrigsbereds'lmp, dels också
fol'ldörtsörjnin g en ooh det samhä lleliga arbetets .fortgång i
övrigt tr yggas, samtidigt som dc o l,ika försvarsgrenar nas organisa,tion i såv~il kri g som fred garanterar ett uppnående av
den högsta efl',ek tivit et, som tillgängliga medel möjJiggör.
Sedan beredningen tillbakayisat tanken på att föreslå en
gem ensam högste befälhavare över krigsmakten även i fredstid och, und er ytterli gare hänYisning till järnväg, post och
tel:cgratf, utta1at sina sympatier ,för ordnande av de olika försvarsgrenarna s ÖYer.styrcls er efter i stort ~sett samma principer, 'S'Olll de nu fö.r flygvapnet gällande, övergå·r d.musallllma
till te n skissering av den tilltänkta organisationen av försvars väs endets högsta ledning i fredstid.
För diskuterande a\' de stora fö~·syarsproblcmcn, sås·o m
förändrin gar i .föl'svarsordni ngen och d e grundläggande planerna för yerksamhet en i 'k rig, föreslås inrättandet av ett
·s. k. försvarsråd med' i stort .se tt konsultativ verksamhet. Detta
skulle sa'll1mansättas av stats-, utr·i'I"C's-, ,försvars- ·och finansmini·strarna samt nedan ·Om nämnda chefer .för dc tre försvars·
grenar-na och o.rdförande n i rikskommissio nen för den ek01l1'0lnis k a försvarsbereds kapen.
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Det operabiva planläggn ingsarbet et bör åligga cheferna för
armen, marinen och flygvapne t gemensam t. Härför uppgjorda plane r böra efter försYarsrå dets hörande fastställas av
Kungl. Maj: t.
Ledninge n och sammanh ål lningen av del Yiktiga, hela
Jandet omJattand e förbcrede lsearbclel .p å det materiella och
ekonomis ka områdel hör uppdraga s åt en permanen t rikskommiss·i on för den ekonomis ka försvarsb eredskape n.
För åstadkom mande av ·samarbet e mellan de olika förvaHnings grenarna, såsom l. ex. behandlin g av frågor rörande
v apen och ammunit•i·on, inlenclen turväsendel, sj ukvånl's väsendet, kassa- och räkenskap sväs endet m . m., ,föreslås tillsättand e t
av ·s. k . förvaltnin gsutskott sammans alta av tjänstemä n från
olilk a förvallnin gsgr enar.
Förutom des.sa organ saml för svarsdepa rtementet med
kansli .och kommand oexpediti oner föreslås försYars\' äs cncl,ets
led ni ng och förvaltnin g att i fr eclsti.d utövas a v:
arm estyrels en lilleler chefen för arm en,
marinstyr elsen ·u nder chefen för marin en och
f'lygstyrel sen und,e r ch efe n .för flygvapne t.
A v dessa organ avses försvarsd epartemen tet a tL 1 s lort
erb å:lla smnma organisat oris•l<a byggnad som för närvaran de
m en m ed <kn skillnad , att även flygvapne t erhåller egen kommando eXl)eclition - här emot h a clo.ck 'h errar Holmgr en och
Hansson r eserve rat sig - samt all dc övriga kmnmanc l.o exp ethtionerna s p ersonal avsevärt reduceras med anledni ng av föreslagen överflyttn ing av en hel ·del ·lwmmand oäre nclcn och r ent
expedi tione,ll a göromål från försvarsd epartemen tet till cheferna för resp . vap engrenar.
Bland .d e kommanc loär cnclen, som föreslås alt avgöras av
resp. vapengren schcfer, må för rnarinens del som exemp el anföras följ ande:
k ommende ring tiH tjänstgör,i ng ombord eller i land av
personal av l<oapten s och lägr e tjän s tegra d ell er tjänstekla ss,
faststäUel se av vissa uthilclnin gsh estämm cls er, läroböcker, förcle·J.ningsbö c ker m. m .,
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rustnin g och a vrustning av fartyg j över cns.stämm else m ed
a Y K u ng l. ~.Ja j :t för vi sst a ntal år fastställd ruslnings p l·a n,
insh·ukbio n för sjöstyrkeb efähavare i fredstid,
lippl ysningsve rksamhet för sjöfarten, pressen, film m. m. ,
ishrytartj änsl,
gene ral rapporter ,
statisti•l< och redovisn ing av perso,nal,
rullor saml
bok- och tryckeriär cnden.
Chefen för marin en sku.lle därjlämlc komma alt övertaga
flertal et är•c nden rörand·e m edclclancl en •till samt yttrande n
fr ån marine ns och andra myndighe ter ävensom Hertal et remi ss er oc h and r a cxp edilionsåt gärder . Härigenom skulle c :a
75 % av 'lwm m a ndo~ir e nd c na övcr.flytt:l'S från kommand oexpediti onen lill marinstyr c.lsen .
1

Marinsty re·lsen,

Beredning en skärskåda r inledning svis en del för m a rlin en
säregna förhålland en, vilka måste hcall das vid överstyrd sens
organisati on.
Be r ed n.i.nge n framhål'le r härvidhtg , a tl för marin ens vielkom mande före finnes c tl starkt utprägl a t samband mellan
pers on al och mat eri el, ett samband s·o m m åste finnas och som
tryok er sin prägel på all marin verksamh e t. D et intim a samarbete, som måste etabl eras IJ11ella.n teknisk, ckono1nj sk och
militär sakk unskap vid t. ex . pla-nläggn ing ·o ch a nska iTning
av sj ökrigsm a ter,i cl, är grundlägg ande för floltans bestånd,
men blir ay föga värde om p ersonalen s militära och t ekniska
yrkesskic kli gh e l ge nom brist på dylikt samarb ete i fr åga om
ntbi·ldnin gen blivit eftersatt. Därför måste organ en för materi.eJ.ens anska flnin g och vård och desamma för p ersonal,en s
utbildning m . m. under ständig •s amvcr.kan sörja för, att r esultatet und er givna ekonomis ka .förutsäU. ningar, mi'l:itärt sett,
bliv.c r det 'b ästa möjliga. Enelast i .det .f all att personale ns organi,sah on och utbildning noga avpassa·s dter materiel en , k an
flo tta·n erhålla störst a möjliga s·l agkraft.
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Den samve rkan, som här har n~imnt s, säkers lidles
enligt
h er edn;in gens åsikt •b iist genom att till m1 ·o ch •samm a.
mynd ighet förhig ga både J,e dning cn av ·och ansva rd för såYäl
p ersonalens utbild ning som ii ven maber iele,ns a'nsl-.a fining
och yårcl.
Organlisalor iskt sett skapa s äYen härige nom ökade möjlig
heter
för en lämpl ig avväg ning mella n cle oli•k a ansktg en och
cl·essas
efTetk tiva utnytt jande .
Det utomo rd enllig t vikl.ig a förb erecl,el searbe te, ~.>om unuer
fredst id måsl·c äga rum för marin ens mobil ise ring,
samt den
opera tiva lednin gen aY marin strids ]naftc rna uneler
krigs•t id
samm anhiin ger såväl med mat eri elansk affnin g en som
med personale n och dess utbild ning. Förde nskul l bör även detta
planläggni ngsarh ete gynna s aY att .förläg gas till d en mynd
ighet.
som svarar för person al och ;m ateri·e l.
Bered ningen framh å.ller vidar e, att kuslar tiUer iet Yissel·
lig.en i mång a hänse enelen skilj-e r .sig från flottan , m en
att den
gemen samm a uppgi ften - skydd et av rikets kuster
och för
kustar tilleri et specie llt flottan s l})aser - samt Yiss härige
nom
ernåd d person albesp aring motiv erar att, jänwä l kustar
tilleri et
ställes und er den för marin en gemen samm a överst yrelse
n.
B ered ningen påpek ar ä ven så, att tillska pande•t av en
enda
centm l mynd ighet föir :m arinen bl:oJtt 3.r en återgå ng
till den
ordnin g, som ; lång a tider ·förut prägla t ·sjöför sYare ts
lednin g.
samt att den nuYar ande öYers:t yrels·e n tillkom mit under
en tid
då sjömin jsteTn i egens kap av [aC'k'111an kunde utöva
ett sam.l andoe in fl~~t.ande på överst yrelse n s verksa mhet.
En jämfö relse göres även mella n den tys·k a marin
ledning.e ns organ isation för.e vädds kriget - i stort påmin
nande
om vM· nuvar ande - samt ckn på grund av bittra
erfare nheter und er kriget nume ra e~ister.ande »Mari neleit ung
». Denna organ i,s ations f·orm har t.illvu nnit sig person alens fört•
r oenclt
~ ihög grad ·och har tillkom mit på grund av i huvud sak samm
a
1notiv , som her·ecln'ingen anför t för organi serand e:l
::tY en
svensk , c·e ntral marin mynd igheL
Under framh åHanc le av att det givelv is -vore förm:'t
nlig t.
att eft·e r mönst er av de 11 1yska »Mari nde-it ung >> .kunna
organ i-

sera< -denna mynd igh et I)å tr e seHio
... ne,·. , •en 11111
·1·1··.
at, ·e.n teknts
· k
och en cko nom·is k, anser ·sig berecl nin oen emell ·t· l
o
· ei l'C eJ· ·1<.unna
foiOicla
l fortar ande av lutvud saklia·en två sl·a·· l D 1
b dt ·sadan
.
o
....
es
:1tgar. · eredn mgen f_~·ån, att elen person al, som anes
för tjänst
l J11alln
styr els en. , hor be t>ar ä· nS •'lS· till \'~u el 1925 ' · r··
•
a1s orsvar sbes-lut m~ebä1> y.ilket ej torde ya ra möjlig t med nyss·n
ämncl orgamsa
.. . . twnsf orm, och 'Clds atl den nya oraa
· ta
o 111"sat
• 1"one
· n 'l· ·n. uns
mojltg a grad hör rubba ·den nu beståe nde
Bere~lningen finner , att e tt samm aniära nde av militä ra
o:h t ekmska ären'Clen möjlig göres genom befint lighet
en av
v_J ssa s·~.ar. kt avgrä ns.ade verksa mhets områd en, såsom
t. ex. artdlenv asend e t, ,förbin dels.e väsend et m. fl. tjänste crrena
r. För
a:t ·i möjlig ast e mån reduc era ·antale t avdel ning:r
inom m.ar~mstyrelsen skulle .d ärför dessa verksa
mhets områd en li•""'H
tJ~l grund för indeln ingen i avdeln ingar, och till dessa av~=l
m~ gar hänvj sas såväl ärend en av militä
r som teknis k-eko nomisk art.
Här. nedan citera s n ågra delar ur betä nkand et , Yil'ka
~iro
av stort 111tl"'esse och vi lka skulle förlor a alltför myck
et å atl
.förko rtas.
p
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överen sstäm melse med yacl sålund a anfört s, anser beatt följan de princi per böra var·a vägled ande vid
man ns tyrds ens i n del n i ng i a Ydelni ngar.
Ärend ena höra så :förde las, att varje avdeln ing erhåll
er
ett ' :erksa mhels omr åde, så vitt möjlig t ~kilt från ·annan
aYclel~nngs. Avdel ning, .som hanclH igg er frågor
rörand e viss mat enel, bör jämvä l sörja .för utarbe tande t aY de för·esk
rifter och
regl ement en, som erford ras för denna mat erids handh
avand e
och l_ttnyt tjan:le, specia lbestä mmels er .för uttagn ing
av persona l hll maben dens betjän ande, utbikl ningsf öreskr ifter,
i vad
~~ser .. person alens specia lutbild ning vid
ifråg•a varanc le mateI~el, •avens·om med tjänst egren en samm
anhän gande mobH i·se~·mg,shandl•ingar.
Hän-i d föruts ättes. a tt a veleini n gen i s i.,.
~nnesluler på så sätt utbild ad arbets kraft, att är·end ena kunn~
111 ?~n anleln
ingen bedöm as ur såväl teknis k-eko nomis k som
nnht är ·SYl1]JLinl·t
'- . H""
··
augen
om J-.an av anlelm·ngens chef m ed
recli~·mgen,
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rätta utkräYas ansym· för att materielen med hänsyn till tillgängliga medel är i militärt avseend'e den bästa möjliga, samt
alt personalens fördelning och utbildning äro, i vad på avddningen ankommer, lämpade efter matcrie'len. Vid· den organisatoriska i n passningen av ärenden, som beröra kustartilleriet,
måste dock - m ed ·h änsyn Lil.l att v·i ss med flottan gemensam
ledning är nödvändig - vissa avsteg från ovan nämnd·a riktlinjer göras. Då ärenden rörande personalens specialutbildning, m·o biliseringsarhetet m. m. komma .att handhavas av
fl.cra avdelningar, bör givetvi'S tillses, a tt dessa uppgrift er inpassas och .sammanhållas. i elen allmänna utbildnings- och
mobiliseringsorganisationen.
All märl(a är, att materielens fördelning på olika invenlar.icuppbörder .inom •m m1inen är av stor betydelse för materielens .förvaltning och redovisning. önskvärt synes därför vara,
att såvitt möjligt ärenden rörande inventari er, tillhöra nde en
vi,ss uppbörd, tilfalla en och samma aYdelning inom marinstyrelsen. För ernående av d elta torde bcträfTande flottans
uppbörder vissa omflyttningar erfordras, varjämte heträfTande
kustartliller·iet en omläggning av indelningen i uppbörder i
stort •scl't efter samma linjer som äro gällande för flottan
hchövcr vcrlistäHas. En sådan omläggning skulle med.föra
enhetlighet p å detta mnr åde inom marinen i dess h elhet. Beredningen har i s~tt förslag till ärendenas fördelning på marinstyrelsens olika avdelningar utgått ifrån alt en dyl·i k omläggn•ing vidtages. »
~

-

----

-
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»Uärcsl vid ärendenas fördelning till olika avdelningar
inom marinstyrelsen ovan ang1i vna rikU.inj er följ as, kommer
v arj e avde]n,i ng att erhålla ett i ·och för sig enhetligt verksamhetsområde. Ehuru vm·je avdelning därigenom huiver i stånd
att ·ensam bereda flertalet av på densamma ankommande ärend en , sammanhänga dock i många f,aH-.ä renden, tillhörande en
viss avdelning, m ed frågor, fallande jr,om. andra avdelningars
verksamhet,sområden. Vid dyli•ka ärendens beredning erford Das därför samråd m ed därav h erörda avdelningar. Ett så-
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dant samarbete bör exempelvis i mång.a fall äga rum i frå"OI'
..
l
~
"' ,
smu rorapaner för stridskrafternas användnring, förbindels eväsendet, besättningslistor, personaJ.ees organisation och utbildning m. m. Särskilt uppenbart b)ir behov et av samråd i
vissa ,frågor rörande fartygs byggarwl e, då så gott som alla
avdelningar mer eller ·m indre beröms därav. D etta samarbete
mellan olika avdelningar tillgodos·es häst dänigenom, att dessa
på lämpligt sätt inordnas under ·e n gemensam l edning, vilken
har att ,f ördela och leda deras a rb e ten samt skärskåda för ck ommande större frågor ·ur synp·unkten av marinen i dess
helhet.
Såsom r edan i 1lmp. III framhållit!", anser bcrednin u en att
såväl :för aT.nH~n som för marinen bör förordnas ·en d:ir:kt , under Konungen lydand e chef med ständig befälsrätt över till
res pektive ,f örsYarsgren hörande truppförband, sjöstyrkor, formationer och anstaller m. m. samt med erforderlirr b efoaenhel
..
. f
~ve n 1 • ra~a om förvaltningen.
Den iinskvärcla enhetligheten
mom mannens l•edning bör i första hand tillgodoses genom
att chefen för marinen erhåJ,Jer chefs, befogenhet jämväl med
avse·ende på förvaltningen. Chefen ,för marinen blir sålunda
i .~främsta rummet •a nsvar•i g för marinens ledning i såväl mililart som tekniskt-ekonomiskt avseende. Han bör i stort sett
hava möjlighet och rätt a.tt ingripa i allmar.inslyrelsens verk~amhct. I likhel med vad i det föregående förcs,J.agits beträffand e chefen f.ör armen, hör chefen för marinen vara ledamol
av rikskommissionen för den ekonomiska försvarsheredswap cn .»
o

"'

"'

»Me r! hänsyn till sin t j änsteställning bör chefen för marinen innehava grad av Yiceamiral Yid flottan. 1 samhand
härm ed synes d en för närvarande ,förekommande utnämningen av konteramiral (generalmajor ) till viceamiral ( 0aeruer.allöj tnant ) efter visst antal t jä nst cär hö m upphöra o ch
dyhk utnämning endast sparsamt förekomma i samband
1111ed avsked ,fr å n b eställning på ·stat såsom h elöninn för

"'

-
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framstående duglighet och förtjänst. Yicl befattningens tillsättande bör hänsyn tagas utesh1tande till skicklighet och
lämplighet men ic.k e till tjänstegrad dler tjänsteålder.»
»På grund av rd et rstora ansYar och det omfattande verksamhetsområde, som tillkommer chefen för marinen, är det
uppenbart, att han måste ägna sin huvudsakliga tid och uppm~irks· amhet åt att dirigera marinens verksamhet i cl·ess helheL Därjämte tillkomaner det honom att genom inspektioner
av marinens ol>ika gr.e nar utöva en vikljg kontrollerande verksamhet. Det torde därför icke bliva möjligt för chefen för
marinen att ensam utöva den rs amlande och enhetliga ledning
av arbetet inom marinstyreisens olika aYrclelningar, som, enligt
Yad förul framhå·llits, bör eftersträvas. Härbill kommer, att
chefen för marinen ,j egenskap av marinens högste befälhavare
stundoan - särs·kilt under krigstid, då han hör ingå i högkvarteret - torde bliva förhindrad att utöva den omedelbara
ledningen a v marimstyrelsen. Eft.er prövning av de olika utvägar, som kunna stå till buds för lösande av denna fråga,
har ber,eldningen funnit, att marinstyl··e ls·ens avdelningar höra sammanföras till sektioner, underställda var IS·i n under chefen för maninen lydande sektionschef. Av dessa sektionschefer :b ör en samtidigt vara ställföreträdare för chefen för marinen. sektionscheferna slwla vara chefen för marinen behjälpJ.iga vid utövandet av ledningen av marinens verksamhet. SCil{tionsindelningen bör uppgöras med hänsyn såväl härtill som
tilrl synpunkten 'a tt erhålla en smidig övergång från freclrs- till
krigsorganisation samt avse att befrä1111ja samarbetet mellan
tde avdelningar, Yilkas uppgifter äro av den art, att ett sådant
samar·b ete dem eme,Jlan ·ofta är av behovet påkallat. Härigenom vinnes även, alt sekt~oncrna komma att erhålla lämpligt avpassade ve-rksamhetsområden. Beredningen anser sig
höra särskilt understryka, att .seldrionsindelningen icke får
innebära ett uppdelande av marrinslyrelsen ·i från varandra
skilda myndigheter. sektionerna äro delar av en ·och samma
styr,els·c, där samarbete ständigt kan och bör pågå såväl mellan

a ydelninga r, l i Il hörande en och samma sektion, som mellan
anlelningai·, tillhörande skilda sektioner.»
»Enligt Yacl i det föregåend e framhåll!its, skulle marinstyrelsen uneler Kungl. Maj :t utöYa ledningen av rikeLs sjöför svar. l jämförelse med marinens nuvarande centrala ledning skulle marinstyrelsen således komma' att öyertaga de
yerk samhetsområde n, som nu tillkom.ma marinförvaltningen,
chefen för marinstaben, chefen för kustartilleriet, marinövercllirektiiren, mar.i növerintendenlen, marinöverläkaren, insp ektör en för undcrvattenshålvapnd och n::arinundervisningskommissi one n. ~fm·inslyrelsen bör vara ett centralt verk samt int:a ga d et rum bland rikets ämbetsverk, som förvaltningen av
sjöär endena tidigare innehaft.
öniga nu direkt under Konung,en lydande befälhavare
och anstalter böra närmast unelerställas marinsLyrelsen. Således bör även högste befälhavaren över kustflottan, ·s om nu
ingår i marinens överstyrelse, intaga samma ställ~ing av lokal,
verkställ ande myndighet som stationsbefä:lhavare m. fL
I sjökarteverket,s nuvarande ställning ifrågasätter beredning en icke någon ändring. »
»För erhållande av en grund för uppd elningen av mar•i nstyrelsens verksamhet på rOl,i'Jm avdelningar i enlighet med
ovan angivna principer har beredningen låtit utföra en ana,l ytisk undersökning av de ärenden, smn umlcr några av de
närmast föregående åren handlagts av .olika organ i den nuvarande överstyrelsen. Denna undersökning har oc'k så i vi,ss
grad kunnat tjäna till ledning vid beräknandet av de olri ka
avdelningarnas personalbehov. »
Den under chefen för marinen stående marinstyrelsen
föreslås uneler hänvisning tilr1 här uttalade synpunkter att bestå 'av följande 13 avdelningar:
L
2.

Artilleriavdelningen.
och torpedavdelningen.
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3.

KonH11uni ka tionsa v(lelningen.
-±. Srkeppshyggnadsav delningen.
:>. Intendenturay·deln ingen.
G. Sjukvårdsavdelnin gen.
7. Centra-l anle lnjngen.
8. KustartilleriaYdeln ingen.
9. Civ:ilavdelningen oc,h amiraliletsrådet m. fl.
10. Operabonsaydelnin gen.
11. Utr.i kesanlelningen.
12. Sjökrigshistoriska avdelningen saml
13. Kommanrd oavde l ni n gen.
En jämförelse med j el en nuvarande öyerslyrelsen befintliga avd elningar ge-r vicl handen, atl Yi-ssa ·omändrin~ar i aYdclningsindeln-i ng en för es lagits. Sålunda hava nautisk~ a\·delnri ngen och fortifikationsavdel ningen j marinförvaltnmgen
samt mobiliseringsavdel ningen i mar-i nsta hen föreslagits alt.
h e:It bortfalri a ulan att erhålla någon direkt molsntrighet i marinstyrels-en.
~~Iolivet .för -slopandet av nauhs1ka avdelningen är atl dc
arbetsuppgifter, s·Oln tidigare påvilat denna av~elning, dels
över.flyltals till andra avdelningar, dels borlfalht g.e nom att
~iYen i mrarinstyrelsens tekniskt hC'tonacle aycJelningar de all mänt sjömilitära intress ena skola beaktas, vilket åliggand e
inom den nuvarande marinförvaltn~nge n bl. a. tilll"ommer nautiska rawl elningen.
Den nuvarand e molJiJi,serings,avdel ningens i marinstaben
arbetsuppgifter skulle enligt förs'laget förd elas så, att m e_d_d c
olika tjänstegrenarna speciellt sam manhängande mohihseringshandl·ingar handläggas å resp. avdelningar, såsom t. ex .
aTtilleri- ct:ler k ommunik ationsavd elningen, Uitder det att sammanhålln,ingen av molliliserings.förbe redelserna Ii stort skull e
åJj crrra centralavdel n-ingen, varjämte sistn ämnda avdelning ÖYerta::r. a:ua värnr)l.i ldsärenden. Det to.rde härvidlag även böra
~
.
.
beaktas, att vid den tid då mobili seringsavdclmngen Ql·gamseracles, planläggningsarbet et för marin ens mobi,lis erin~ b efa_nn
s ig i e lt tämligen embryoL iskt Lillslånd, ,-il ket numera 1ck e ]<a n
1

ans'es vara ,f örhållandet. Behovet av särskild mobiliseringsavdelning har därför Y~isentligt reducerats.
In,om den föreslagna m arinstyrdsen finnas inga 01·gan ,
som 1notsvara inspektören för nncl ervattensbåtv,a pnet och mal~inund erv isningskommi ssione n .

Indragningen av elen nyssnämnda ,i nspektörsb efattningen
har moliverals m ed, a l t den s laclga u-·b åtsvapnet n urrnera erhållit med avseende på såväl persm1al som materiel ej längre
gör en särsUillning för ,<Jenna tjänstegren nödväi1dig. Uh-utbildad otricer lorck Yara avseeld av •k omm enderas i såväl minoch torped- so m ,skeppshyggnadsav deiningen.
Då mar,i n s tyrels en i nom s·ig kommer att förfoga över saklumsk ap i fr å ga om såväl Te na utbildningsfrågor som ~iven
härm ed samman hängande militära och tekntiska spörsmårl, anses inget b eho v av (]en nuvarande marinundervisning skommissi o nen föreligga.
Nedan följer en kortfattad redogörelse för de oJi.ka avdelningarnas föreslagna arbetsuppg,jft er under ytterligar e framhållande a v, all arbet,sfö rclelni n ge n u ppgj o•rls med ledning a Y
en n,oggrann analytisk utredning angående i den nuv arande
marin a överstyrelsen hehancllade ärende n.
Som allmän regel gäller, att vissa ä·r enden, såsom speciell a ulbi.lclnin gsföreskrifter Jör resp. tjiinstegrenar m. m.,
vilka t,i digare var.it c-entraliserade t il! maT,i nstab ens oganisations a vdelning, föreslås överfl y lt ade till resp. tekniska avdelningar. Dessa ärenden, vilka h ärefter ej komma att uppräknas bland resp . .avdelningwrs arbe tsupp gift er, äro hl. a. följande :
mobiliseringshandh ingar berörande avdelningen tillhörande är cnåen sam t, belr,ä iTa ncl c de telkn,iskt belonade artilleri-,
min- och torped-, kom m unikali on s-, i nt encl entnr-, sj ukY å rdsoeh skeppsbyggnadsanl clningarna, föres'k<t·ifter ,lJ eträffande uttagning ay personal till r esp. tjänstegrenar ävensom för denna
pers,onals speciella yrkesutbildtTing,
industriens /k rigsorganisation, ·v ad betrMTar f·ramställning
av avdelning en vidkommande materiel ; sammanhållningen av
T idskrift i Sjöväsendet.
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frågo r rörande industri ens krigsorgani •sation verkställes aY
skeppsbygg nadsavdeln ingen,
..
..
nr-anskning a•Y in:k omm a nd e redogordse r betrafTande Inaterie "'l, som är att hänfö ra till awl elning cns arbetsamrao tl e sam t
granskning ·i te kniskt h iin.seende aY inkommand e medelsredogörelse r, ri vad p å resp. awlelning a nlwnuner , och ularhetande m · s tatistik häröver.
..
Därj äm te för eslås , a tt sådana fr ågo r beträffande c~e clVllmilitära k å r er na och lmsta-rlille riet som t. ex. antagnmg, h efordran utbildnin g, tjänstgöring , rullföring m. m., viH<.a nu
omhänd erhavas av de i mar,inens övenslyrelse ingående cirvilmil<itära personalche ferna och chefen för kuslartiller~·e t slomlie
handläggas å .resp . s.l<eppsbygg nads-, intendentur -, s.]ukvaTdsoch kuslarti'll eriaYdelnin garna.
Ehuru del ej är dir ekt utsa gt i h etänkande l, synes organisationen vara ordnad även med t anke på, aU avdelning~
chefer n a för resp. artilleri-, min- och torped- sam l k om.muml<ationsaYd elningarna skola kunna öva viss linfl y tande på l)ersonalens, särskilt då oti.i c erarnas, inom tjänstegDen en placerinn •till tjänstgöring , vilkel även i. sin mån bidrager till att av
:1 l es~a avdelningsc hefer skapa ver'ldi ga målsmän .för resp.
tjänstegren ar.
Mari 111styroelsens artilleriavd elning samt min- och torpedavdelning föreslås atl f.ör övrrigl i stora drag få följande arb etsuppgifte r:
m a rinens artilleri- resp. min- 1och t.orpedväsen de,
in ven tar i er tillhörande artilleri- :resp . min- och torp eduppbörelen och ·h ärför erforderlig utr edning,
skjutbanor och målmateriel,
.
matePialbesl<-r,i vningar, för eskrifl er för malenelens skötsel och vård, exe rcisreglem ente n, skjutläror o. dyl., som er fordras för materielens handhavand e.
D essa två avdelningat· skulle sålunda i huvudsa~-. komm.a
a tt Ö\'ertana de arbcl.sområc len, som nu tillkomma mar·införva1tnin·cren"'.., arl·i Ueri-, torped- och minavdelni ngar. Följande
omflvtt"'ninu ar av iirenden äro dock gjorda. Å marinförva lt•
b
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11ingens ar ti ll erianle lning handläggas ;1u fr ågor rörande dimlYildn ings- och ga's skyddsmale ridcn. Denna senare materi el
har mycket nära samband med den allmänn a skyclclstjäns,t cn
och förcsiås dä rför önrflytlad Lill skeppsbygg n adsav d elningen , som förutsälles skola handhigga r],ithör and e frågor.
"M·arinförval tnti nge ns nuvarand e torp ed- och urinavd elningar äro .föreslagn a atl ge m en•sam! bild a marinsl yre ls ens
min- och !orpedaYCle lning. ~Io!ivct därtill ä r i huvud sak , atl
ut:veck.l ingen numera peka r p å -ctl sammanför ande av den persona·], som betjänar dessa båda vap en. Då den föreslagna
kommu nikatio n sa vd el ningen <n·scs onJhänderb:~ga bl. a. alla
förbindelsem edel före s lås, atl marinst yr etsens min- och Lorperlawl cln.i ng befrias frå n omsorgerna om trådt ele gra f och
trådte ldon samt radiov11send et, vilka nu p åvila min- resp.
torpedavdel ningarna i mar in förvallninge n.
Den föreslagna kommunika tionsavdeln ingen torde få anses m olsvara etl starkt känl b ehov. Frågor ang. marinens
för-bindelse tjä nst handl bi gga s f. n. 'i Ctt fle rtal olika avdelningar ;i nom .s åväl marins la ben som m ar i nförvaltnin gen till
.föga gagn fö r el en enhetliga beh a ndlingen av dessa viktiga
ärenden.
Avdelninge ns arbetsuppgi fter föresl å s all i stort selt bliva
följand e:
marinen s t råd- och radioförbin delser, o p t i ska signal-, undervatt enssignal-, hydrofon-, kustsignal- och kustrapport väsen ,
1inv en la rier tillhörande radio- och styrmansup pbö,r derna,
m at eri·a:Jbes1l< r i v ni ng a r , exerci sr e g l em enten, signalerings för eskrifler, chilier- och censurbestä mmelser,
Yätlerlek st j än s ten,
mil,itär ·sjömätning , sjökart eviisendet,
allm~inna sjöfarlen och statsisbryta rens verksamhel samt
.samverkan m ed tel egraf-, posl-, j ä rnvägs- och lotsstyrelSeTna ·och J<Omm·er sel<Ollegium.
F·ör alt uneledåtta det samarbete, som erfordras mella n
kommun·i kati ons- och operalionsa vdelningarn a i och för ett
strategi skt-ta'kliskl 'k lokl och planenlig t nyttjand e a"\' förhin-
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viss mån ökad ·självsb ändig befogen het. Inom civilavd elninge n
skulle arbetet fördelas p å 'k ans'li M: mt s~irskildu achoka tfiskals- , bokslut s-, kassa- od1 revision s'lwnlor .
Marinfö rva ltning en s nuvaran d e Tcgistr atorsko nlor, Yilket
tillhör civilavd elningc n, föres'lås urpphöra och rc,gis l rcringc n
a y marinst yreisen s ut- och ingåe nd e exp editi oner i st~illeL äga
rum .i komma ndoavd elninge n genom förs org av h uvudsak ligen
.
pension erad militär persona l.
Dc .förcs.Jagn a operati ons- och utrike.s avde lmn yarna :wses
att j hunlCls ak .bedriva sa mma ve nks arnh et som molsva rande
avdelni ngar i nuvaran d e marins t a ben . Det framhå lles doc.k
sä rs], ilt be träffand e ope rationsa vdelnin gen, alL dcns'3m ma i
störs La uls t6iekni ng bör hcfriars från löpand c ärenden för att
os lör l kunna ägn a sig ~tr t d et vikliga planläg gningar bel e för
k riget, som tillkom m er avdelni ngen. Som tidigar e nämnts
skall e n a \· avdelni nrg ens ·officera re samlidig L tjänstg öra tl
kommu nikwlio nsa vdclnin gen .
Den sjökrig shistor iska avde/ni ny en skull e, vid s idan aY
forskni ngsarbc lct, äv en sörja för m arinsty reisen s arkiv och
bibliot ek. De·t påpeka s särskilt , att central uppha ndlin g och
k atalogis ering a v p erio disl< a böcl< er och tid skrifter hör medgiva ett bättre ekonom i skt utnyttja nd e aY h ä rför tillgäng;Jiga
expensm edel än som nu är fallet.
Då marins·t yr els cns komma ndoaud elning är h elL nytill komme n citeras här det viktiga sk RY 'beredn ingen s förslag
h ä rutinna n .
»Såsom tidigare framJJå llits, skulle enligt beredningen ~
förslag en del av de ärenden , som nu bchand l·a s såsom kom m.ando m å l, i s lälle l avgöras i central a instans er. Dessa kom mandoä renden komma , vad betr~lfTar marine n, givetvis a ll
falla delvi·s inom de verksam hetsom råden, som föres lagils f ör
d e oli k a avdelni ngarna inom marinsl yrclsen . Särs.kil l blir
detta t~allet med vissa persona lärcnde n. Beträff ande de civilmilitär a kårerna och k u startill er ie t höra dylirk a ärenden tillh öra den avdelni ng, som är underst älld vederbö rande per sonalchef . Dä remot böra pers·on alärend en rörande flottans offi-
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cer·a re saml sjö- och r cse rvkad ctl er, v ilkas beredni ng nu Li ll
största del en sker i sjÖiförS \'arels komma nd oexp edition, i marinstyre'ls.e n h eredas å en särs,k ild k omman doavde lning med
uprpgifl tillika alt samma nh å lla övriga avd elninga r tillkom mand e r ena komm a ndoär end en , ·v ilka en li gt det följand e skola
avgöras a y chefen för marin en .
Inom komm a ndoaYd cl n ingens verksam hetsom råde skulle
därjäm t e faril a ber edninge n a y en s tor del av dc övriga ärend en, som nu tillrlw mm a sj öfö rsYare ls komma ndoexp edition ,
Yarj~imte genom komma ndoavd elninge ns .försor g bör expedie ras större d elen ay dc besJul (orde.r ), vilka utgå frå n marinstyrels·cn , och vi lka avse Ycrkstä lligh e l i militär iskt hän se end e
av Yad marin en h a r atL fullgör a p å grund av lagar, författningar ell er särskild a av Konung en eller m a rin styrelse n fattad e beslut ( komma ncloärc nd cn ). Expedi erande[ av d essa order ·o eh av m a rin s tyr els en i öv rigt m edd elad e beslut e11er föreskrifter m. m. synes - där est desamm a böra k omma till ett
Jä mp'ligen
·f lertal underly cla ncl c myndig helers J(å i1rn eclom n »,
marine
rörande
nden
ela
mecld
bör a s·k c i form av »tjäns.te
e»tjänst
nde
nuvara
( TM ), i ungefär lig ÖYeren sstämm clse med
.
svarel»
meddel a nd en rörande la ntför
Sås om förut nämnts , bör till kom.ma ndo avdclni ngc n förläggas mariu1 styr cls ens r egistral orskonl or. R egistrat or sgöromål en synas kunna be tydli gt förenkl as. Förutom expedit ionslistor över ntgåend c handlin gar böra å r egis,trat or skontor et e ndast .föras 1förtcc kninga r i löpande föl jd över inkomm ande
dels h e mliga, dels öpp'lla handlin gar. Diarier (.rotlar) jämte
sakr.cgi s ler b öra, såsom nu, för as på cl e särskild a avdel ningarna , vilka jänni:i l böra ha\'a a tt sva ra för h and lingarn as rcdovi sninrg. »
1
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»Komm andoav clelning cn synes ä\·en böra över laga den t ill
sjöförs Yarets komma nd oexp edition nu förlagd a marine ns bokcentral .
I enlighe t med Yad sål unda anförts , skulle till k omman doavetelni n gen komma al[ h öra ·äre nd en, som angå

-soflottans offiocrare av slam och reserv samt sjö- och rescnkadelter, i vad beträffar antagning, befordran, avsked
(entledigand e), pensi·o nering, kommendering, tjänstgöring,
placering å tjänstgöringsorl, tjänstledighet och studieresor
·n l. Ju.;
förande av generalrulla med s lrafl'regi.ster öve.r .flottans
ofTicerarc av stam och reserv 'Saml övriga för anteckningar om
nämnda personals t j änsteförhål1andcn erforclcrli.ga liggare och
regisler m. m.;
ulfärdande av order rörande kommendering av dvilmili.
tär personal;
av kustarkonunendenng
rörande
order
a"
e
tfärdand·
11
tilleriets ofi'icerare, i d en m å n d.)r,lika ärenden icl< e avgöras av
ch efen för ·k nstarti lleriet;
tjänsteförhållanden och tFinstlcdighct m. m. för militär
.
och civilmilitär peronal inom marinstyrelsen;
J<l'~tdsclföreskrhfter .för flott ans ·o fficerare och unelerofficerare samt ·u .tfär-cland e av order rörande kläcl esföreskriffer
för marinens övriga personal;
ut aivancle av rulla över marinens officerare, civilmilitära
l
b
personal av officers tjänsteklass och ciYila p ersonal samtrula
över marinens underofficerare;
utgivande av tjänstemeddeland en rörande marinen;
marinens bokcentral ; samt
· · å vederbörande
..
dl aggmng
l
...
.. avelel.
.
expedierande e ft· er ·lan
ni"Dg, av beslut (ord·cr), ·som avs·c verkställighet 1 m1htansld
hänseende av vad marinen har att fullgöra på grund av lagar,
fäTfattningar eller särskilda av J\:onungen eller marinstyrelsen
fa ttade beslut ( kommandoärenden), till elen utsträckning, som
i arbetsord ningen hes,tämmcs. »
»Av de å kommandoavdelning en tjänstgörand e oiTicerarna
avses två såsom adjutanter ho s chefen för marinen ».

Marinstyr·elsens sektioner.
Som tidigar e nämnts föreslås indelning av marinstyrelsen i sektion er. Komm andoavde lninge n och amiralitetsrådet
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fö reslås dock ej ingå i någon sektion ulan direkt und crs·lällas
chefen för marinen.
»Dc ~ir enclc n, som enligt del föregå ende tillkomma operati ons-, u t rik es- och sjökrigshistoriska avdelningarna skilj a
s-ig Yäscn tligt från övriga a vdelningars arbetsområden bl. a.
däri , all de Yarkcn i nämnvärd grad h eröPas av t ekniskt-ekonomi sk:~ synpunkter eller sammanhänga med personalens utbildning.» Beredningen anser därför, att dessa tr e avdelningar höra bilda en sektion, I. sektionen ( marinsta.b cn), med
.en kommendör som sektionschef". Ur denna sektion ta ges vid
kri gstillfälle hun1cl cl elen av marin ens personal till högksarter e l.
.\l erslående a vclelni ngar, u tom kustar-lilleria vcl clningcn,
vilk en bildar egen sektion, sammanföras lill en s·c ktion, Il.
sekti one n (m arinförv,a ltningen), som såiluncla skulle komma
att om fatta: artilleri-, min- och t orped-, kommuni'k ations-,
ske p p sbyggnad s-, .j n t·encl en tur-, sj u kvå rcl s-, central- och civilavd elningarna uneler en konteramiral som sektionschef, vi·l kcn
jämYiil skulle Y:ara ställföreträdare för chefen för marinen.
Beredningen har övcrvä·g i huruvida ej centralavdelningen
h ell re borde hänföras till I. sektionen, m en kommit ti:ll del
result a lcl, att hänsynen till det viktiga samarbetet med II.
sekti onens avde lningar aug. personalens utbildning m. m. gö r
ifråga va rand e avdelnings h än för ande LUl II. sektionen m era
lämplig. En väl avvägd arb etsiför delning m ellan sistnämnda
sektions chef och avd·clningschcfcr sk ulle neutralisera risken.
för ö'kad arhelsbörcla för denna sek tions chef.

Arbetsformer inom marinstyrelsen.
Beslut i ärend en , som handlagts inom marinslyrelsen,
fatt as antingen av ch efen för marinen eller av vederbörande
S·eklionsch e f, i båda fallen ef ter föredragning av vederbörande
avclelni ngsch ef, eller ock .av sistnämnd avdelningscherf, allt på
sätt som i marinst yreis en s arbetsord ning närmare b estä mm es.

-
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D e l .förtjän ar påp ekas, atl d enna arbetsf orm m ed slo r ~ör
del nu tillämp as i marinfö rvaltnin gen, där dock i vissa fall
kollegia ll beslut förekom m er. Arbe tsmetod en i fråga är sålunda ingenti ng för marin ens del nyll eller oprÖY<flt. I enligh et med rådande för.valtn ingspri ncipcr äger för edraga nd en r eserYati onsräH i förvaltn ingsfrå gor m en även. medans varighe l i
he slul et. J militär a beslut förekon nne·r ~c]{ e vare sig m edansv a righel eller reserva tionsrä tt för föredra gan den.
;\Tyss,nä mncl arbe tsordni ng utfärda s av chefen fö r marinen, som cläri,gen om har i sin hand atL n~irmar c pr ecise ra, vilka 1ärenden som m å avgöras av resp . avdelni ngs- ell er sektion sch ef och Yad som skall h~inskj u tas till honom själv. I denna
arbetso rdning biir också förekom ma vi ssa allmän na bestämm elser angåen de samråd mellan a vde!nin garna, och pap ekar
ber ed ningen särskilt , att marins tyrdsen s ind elning i seldian er
p å intet sätt får förhind ra samråd mellan aYclel ning.a r tillhörand e olil{a sekti·o ncr.
Den admini slraliva och förvalln ingstek ni s ka e nhetligh eten ä r lry,ggacl genom amirali tetsråde ts tidigare omnäm nda
rådgiva nde verksam het.
l fråga om besluts fattand e och expedi erand e konune r en
Yiss skillnad ~att göra sig gäliland e mellan milil~ir a order och
t ekniskt - ekonom iska beslut.
Bland komma ndoavd elninge ns åliggan den ingår n ~i mligen ,
som l:idi,garc an.förls , att, d'ter handläg gning å resp. avdelning, expedie ra marinst yreisen s b eslu·l i vad d e avse militär a
verksbä lligh ctsm·d er. Det torde kunna Jörulsä llas, att sådana
order komma ~alt utgå ,j form av »m a rinorde r» (ell er liknand e
benämn ing ) och publice ras i förut om.förm älda »Tjänst emedd elanden för marine n ».
Då komma ndoavd elninge n lyder dir ek t und er chefen för
marinen, komma dessa order sannoli kt att underte cknas aY
denn e chef eHer oekså i vis&a fall utfärda s av komma ndoavdelning ens chef »på befalln ing» p å motsva rande sätt, som til lkomme r t. ex . .flaggka pten och ·vissa adjutan ter, allt på säll
som i marinsl yrels-en s arbetso rdning b es tämmes .
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T ekniskt -ekono miska är.enden und erleekn as a y d en b eslutand e, antinge n dett a ntt ~ir chefen för m ·a rincn eller yed crbör a nd e sektion s- eller avdelni ngschef och expedie ras i egenskap aY marinst yreisen s bes l.uL genom komma ncloaYd elninge ns
registr atorsko ntor eller puhli ceras i »Tjänst em eclclelanclen fö r
n1arin en ».
I fråga om såvä l mi !i lära som teknisk L-ekono misk.a hes l u L
und crtechn as handlin gen ay den bes;lula ncl c. »För Kungl. ;\Iava" on_
1\I::trin förvalln in,.,ens
n
. __.
rinförv allning en » eller »På Kungl.
rmarinfö
inom
es
nvänd
a
nar » ovan und erskrift en , som nu
underYid
l
e
valtnin gen , är ej avsett alt få n åg on molsva righ
tecknan det av marins tyreis ens beslut.
- ~

Ämbets lokaler för marins tyrelse n.
De l har sedan .] änge varil ell önsl\em ål, att för m a rin en s
översty relse erhå l.la en gemens am byggna d. Beredn ingen , som
und ersökt en del olika proj ekt härutin nan, föreslår , att det
hittills av Positio nsartill erirege mentet elispone rade kas ernkompl exet härför mått e iordnin gställas . Förutom marins lyr eisen skulle här kunna inrymm as ä'v en Högst e befälha varens
över Kustflo tt an exp edition . I d c nuvara nde stallbyg gnadern a
skulle dessuto m marinm useet möj.lige n kunna erhålla lämp.Jiga lokaler.
övergå ngen till den nya organis ationen m. m.
Den organis ation av marins lyre lscn , som av ber edninge n
förcsl.ag i t s, inn ebär i n gen p ersona 1- ell er kostnad sökning i
förhål.l and e till IJU gälland e stater.
B e r e dn~ng e n föreslår slutlige n, alt d·e n nya organis ationen
träder i kmfl snarast möj:l ig l efle r den l juli 192B, m en att
ch eferna för m a rin en resp. a rm en tillsätta s f. o. m . . nyssnämnd a tidpunk t.

S. H ermelin .
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Kungl. Marinförvaltningens yttrande.
I.

Inledning.

Den av beredninge n if,r ågasalta marinstyrel sen innesluter
även andra mynd~gheter än marinfön·a ltningen. I det infordrade utlåtandet kan manrinföTv altningen därför icke undgå
att beröra å tski lli ga spörsmål, som <för närvarande ic.k e tillhöra dess arbclsuppgi fter.
Med del tfiiTeliggan de <förSilaget synes beredningen hava
slänt i försla rumm e l åvägabring ande av en enhetlig ledning.
Del torde li gga i saken s natur, alt enh etlig ledning måste
uppställas sås·om det efters lräY ansvärda målet för hela ~an
dels a<dmini stration . Dessvärre kan denna admini stratli·o n icke
rimligen ställas und er gemensam ledning med en på alla områden sakkunni g och i aHa ärenden ensam beslutande chef.
Det har därför alltid gällt och kommer väl allt forbfarande
alt gälla all f inn a lämphga avgränsnin gar av skilda förval tningsmnråd en. Ju klarar·e gränsern~ :k unna gö,ras mellan
<lessa områden, icke blott i de större enhet ern a utan jämväl
i dessa enh eters särsk•ilda d elar, desto lättare b lir det att vid
varje tjänsteären des u ppkomst tillrättalägg a detsamma efter
bestående organi sationsform er, så att det·samma icke vid dess
l~or l:s·~ttla behandling onödigtvis tager ·i anspråk flera förvaltningsorgan. Där gränserna mellan administrat ionsområde na
äro oklara e'ller i ett tjänsleärem k eljest sammanbla ndas angelägenhe ter, s1om för sakkunnig beredning måste handläggas
av flere administrat ionsorgan, måsle ju samtliga dessa organ
yttra sig Yar :för sig, vid gemensamt sammanti,ä de eller i någon
annan form av samarbe te. Varj e gång ett sådant samarbete
måste åvägabrin gas uppstår en komplikatio n, ett merarbete,
och j u f•Jera organ som sko la deltaga i dylikt samarbete desto

mera YäxC'r komplikali anen .i stegrad proportion. Varje ärende måste givetvis ~ignas fullt sakkunnig behandling. Kan
detta ske uteslutande inom d e ordinarie ·organen ulan samarbete sins emellan, så vore organisatio nen teoretiskt sett fulländad. I annat fall måste samarbete ·o ch sålunda ett merarbete i s t·örre c l ler mind re ut s träckning åvägabringa s. Förhållandena inom försvars\"äs endet äro emell ertid ·så invecklad e, att prob!.cmet om en or.g anisa tion utan beho v av samarbete tord e vara fullständ-igt ·Olösligt.
Vad nu beträffar d en centrala administrat ionen inom försvarsTäsend e t, sådan den för närvaTande är organiserad , synes det haY a rätt väl lyckats alt uppdraga administrat ionsgränserna för armens vidkomman de. Den rent militära adminislrali·o nen fung·erar .fö.r si.g själv ·Och de egentliga fi).rvaltningsär end cna äro fördelade på fem ämbetsver.k , som knappast haYa mera gemensamt än n am n et arnH~förvaltningen .
Samar:b ete mellan de fem ämbets verl<, ·som tillsamman s bilda
armeförvalt ning.cn, måste naburligcn förekomma , men gränserna m ellan deras verksamhet sområden synas hava kunnal
jämlförelsev is klart ut stakas, så att tjänst.e ärend en a i stor utsträckning kunna från upprinn elsen ·åtskiljas med hänsyn till
dera s fortsatta sakkunniga :b ehandling jnom de ordinarie organisations enheterna utan inbördes samarbete. Roglemente n
och föreskrifter äro också uppdelade efter samma indelnings-·
grund 'och den lol< ala d:'örvaltnin gsverksamh elen iir anpassad
dä.refler.
För marinens vidkomman de gestalta sig förh å llandena
väsenlligen annorhmda . Särskilda ~organ finnas väl här också
för den militära administr ationen 'och tför de egentl iga fö.rvaltningsärende na. Men mariniförva ltningen är icke såsom sys terverket uppdelad i skHda ·ämbctsveTk , utan står fördcla~l på ett
antal avdelningar ·u nder en geme n sam chef med ensmn beslutanderät t :i filertalet ärenden. 1Nled hänsyn lill ärendenas
natur tord e dett.a •också vara nödvändigt . Samarbete äger i
mycket s tor utsträcknin g rum såväl mellan den rent militära
administrat ionen och förYaltning en i egentlig mening som
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mellan ::tYdclningarna inom marinföryaltningcn. Ärendena
inom clctla ämbelsYerk skickas i myd:et stor utsträckning av
föredragande awlclningsche{cn till annan eller andra aYdeln•ingschefer för kännedom eller yttrande. Och i ärendenas
avgörande deltag~t icke hloll chefen, föredraganelen och en
civil ledamol ulan myckcl ·o fla och i stor utstriickning jämväl
andra awlelningsche:fer. För detta samarbete nödgas avdelningscheferna sammanträda, samtala i lokaHelcfon, läsa in
Yaran'llra·s ·~ircnden, däri skriva yttranden clc. och slulligen
juslera dt> utgående expeditionerna. Samar·b elct i en mångfald ~irenden föranleder alltså en kommunikation mellan avclelning::trna, \'artill med visshel saknas motslyeke i systerverket.
Till stöd för silt förslag om slär1<ande av enhetligheten
i fiirsYan;yäsenclets .a dministration gör beredningen jämförelse
med centralförYaltningarna uneler kommunil<alionsclepartemenlel. \'id denna .i·ä mfriielsc synes :beredningen emellertid
hava •förbisett så viisenHiga ting som atl exempelvis inom
jän1\'iigssLyrelscn icke .förekomma kommandomål med sin
särställning i konstitutionellt avseende, icke personal, som lyder uneler krigslagarna, och icl<e heller någon gel11omgående
ans•la.gfördelning för slöleJa ändamål såsom vid försvarsvä~endet, men att inom nämnda styrelse i stället finnes ett konl.rollmeclel oc hför övrigt ctl utmärkt sådant i resullalet aY
<less alTäL""srörelse, vartill givetvis något motslyeke icke finnes
·vid rförsvarsväsendct. Den av beredningen anstäHcla jämförelsen mellan så Yäsenlligl ar,tskilcla centralförvallningar som
kom mu nil<ationsdepartemenlels och ·försvarsdepartementets
kan enligt marinförvaltningens uppfattning icke lämna någol
giYandc resultat. Den enda beröringspunkten torde vara, att
inom b~iggc förekomma i stor utsträckning det slag av a(färsYcrksmnhet, som kan sammanfaltas såsom upphandlings- och
entreprenadären cl en, ärenden som icke eller endast i ringa
u Lst räcknin.g handläggas inom ikameraUörvaltningarna.
Beträ!Tancle armen innebär beredningens förslag om enhetlighet i ledningen ett j•ämförelscvis '.'arsamt framskridande,
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och särskilt har framl1ållits n ödvä ndigh eten att bibehålla ett
självständigt kassa- och räkcnskapsYäsencle, men beträ!Tancle
maTin en, där enhetlighete n åtminstone vad fönaliningen i
egentlig mening angår, redan är lfullstiinchgt genomförd, går
beredningen så långt del över huvud kan yara rent teoretiskt
möjligt, •och icke ens kassa- och räkenskapsväsendet lillförs•äkras en självständighet, jämförd med den, samma beredning
anser ofrå nkomlig för annens vi dkommancle. Beredningen
har visserligen uppdragit linj erna 'för elen ifrågasatta organisationen och till och med avhimnat ,förslag Lill instruktion för
en marinstyrclsc, men i sak är del ÖY~rlämnat åt en chef [ör
marin en alt genom arbetsordning för dc sl<rilcla organen
experimentera sig rfram till slulhgen användbara arbetsformer
åtminstone för ärendenas avgiir::tnde.

II.

Kritik av de historiska och utrikespolitiska jämförelserna i motiveringen för beredningens förslag.

Beredningens C'nbetsstr~ivancle fl,a;· utmynnat i oförslaget
om ell centralt ämbetsYerk, där'i chc.fen ~ir ensam beslutande
i dc ärenden, i vilkas handläggning han deltager, med namn
av marinstyrelse -och med uppgift alt handlägga såväl komm andoärenden och ÖYriga militara ~i r e nclen som fönaltningsärend cn.
Det synes ha va varit bered n ingen ange<läget alt söka •stöd
för denna organisationsform - utom i påståendet att en brisl
på enhetlighel uti marinens överledning i militärt, tekniskt
och ekonomiskt ·h änseende ,gjort sig gällande - i de i hetänkandet lämnade rutredningarna dels innefattande en historik
över högsta ledni ngen aY sjölfÖr•svarcL ~vårt land, dels om ledningens organisation i utrl ändska mariner. I båda .fallen är
emellertid betänkandel på vissa v~isentliga punkt er ganska
vilsel edande.
Så ~ir exempelvis fallet beträffande den å sid. 14 återgivna fram ställ ni n gen rörande marinens överstyrelseorgan'i·sah on åren 1827- 1840 vad belräfT::tr förvaltningen av sjöären-
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dena. Visserlig en förde storamir alen närmast K•onungen b efälet ÖYer !flottan, men allt det ad ministra ti va jämle penning förvaltn ingen och redogöre lsen därför fortgick enligt den för
förvaltn ingen av sjö·ä rendena gäl1lande .inslTukt ionen, i följ d
yaray storami ral en i något hesluts fattande där icke delto g.
Underdå niga •för·s lag till sla tsr·egleri ngar, a•rbetspla n ct
m. m. insändes genom sto r amiralen , men övriga underdå niga
expediti on er ingåvos direkt ti!ll krigsexp editione n eller generaladjut antcn. Kungl. Maj :ts beslut expedier ades ej mindre
till storamir alen än till vederbö rande chef för flottans huvucl-

ej tagas till intä.k l för ett ·u ppgivan de av vår egen mycket
ä ldr e, lradition smässig t franwux na organisat i'On. Då herednin gen härefter framstäl ler den nuYaran d e tyska överlednin.gen <Som ett mönster , så iakttage r man, .att den mest väsentli ga nyheten i berednin gens förslag, nämlige n samman för ande til1 ·samma organ av milit ä~·a beslut och förvaltn ingsärenden , i sj ä l va verket saknas hos 'föreh~ l den; ty i den tyska
m arinstyre lsen äro militära , tekniska och ekonomi ska ärenden fördelad e till vart sill s~irskilcla under sin chef ställda
»Amt», visserlig en uneler en gemens:: tm chef 1necl säte i r ege-

aycle lning.
Storami ra len utövade cn1ligl sin •i nstrukti on egenllige n sil l
ämbete uti de allmänn a planerna s grundläg gning, i granskning av dc årliga · statsreglering~förelagen samt den utveckling av vapnets s lyrJ.•a ·o ch förkovra n, som yardcr en följ d
av en alilmä n översikt och detaljern as sanunan hållning och

rin gskonsel j en.

verkan till ett helt.
Härav 1framgår alltså, att storamir alens inflytan de å fö rvaltning särenden a var begräns at tm vissa huvudlin jer. B eredninge ns försla.g h ar ju en h ell annan karaktär . För denn a:
gives icke någon <förebild i den h i·storiska utveckli ngen. Ick e
heller finner man i utländsk a mariner någon motsvar ande
organisa tionsform , som med fog kan anses utgöra ett stöd fö r
förslaget . När berednin gen - som med tystnad förb igår organisali.o nen aY värl:den.s {rämsta och effektiva ste flotta, d en
brittiska - till huvudsa klig förebild vä lj er Tysklan ds marinorgan isation, uttalar berednin gen till en början, att denna
före kriget i sina väsentlig aste drag everenss tämde med el en
nuvaran de svenska. R edan delta är ett misstag. ÄYen o!11
dc båda organisa ti·o nerna på pappere t .företedd e Yissa likheter.
bestod nämlige n bland annat den betydan de skilln aden , a tl
Reichc-M arine-Am t (marinfö rvaltnin gen) var unelerstä lld
rikskans lären och che;fen för amiralst ab en direkt lydde und er
kejsaren , vilken, med utomstå ende rådgivar e, utövade hög st~t
b eifälet över marinen , medan hos ·oss dc närmast motsvar an ek
myndigh et erna stå uneler samma konstitu tionella ledni ng.
Splittrin gen inom den tyska ledninge n före kriget kan ·så'lecll's

III.

Kritik av principe n ·att till samma organ förlägga
militära beslut och förvaltn ingsäre nden.

Uneler det utv ccklin.g cn i allmänh et av den militära organisati·o nen gåtL i riktning av de militära bcfälhav arnes bef•riand e från förvaltn ingsuppg iftcr, är däremot en grundpr incip
för del föreligga nde förslage t till marinen s överledn ing att
till ·samma organ förlägga militära beslut och 'förvaltn ingsär enden . ~1a·rin:föryaJtningen upptage r nu denna huvudpu nkt
till en närmare g~ · anskning.
Till sin natur måste ett mil·itärt komman do, även om det
till.komm er efter .föredrag ning och förslag av underor dnad,
va•r a ett •ocmolosägl•igt ullryck för en mans vilja med påföljd
'för ohörsam het enli·gl krigslag arna . .Med ·e n styrelse eller centralförva llning Jörsl•ås väl i allmänh el ett organ, som har befo genhet att ikläda stalsH'·rk et förplikte lser och förvärva rättigh eter, .och namnet torde väl närmast på privaträ ttens oml'åcle motsvar as av en firmabet eck ning. En centralfö rvalt·ning el'ler styrelse torde väl fatta sin!l beslut efter föredrag ni ng med reservat ionsrätt för rlcm i beslutet .d eltagand e, s'Om
h ysa avvikand e mening. Då de marinsty reisens beslul, som
expedier as, en li,g l ~ 49 i instrukti ons,fö r slaget i regel få samma ul·seenclc utåt, fö:religge r icke härvid någon synlig skillnad
m e11an kommanc J.oär enrlen och förpl!lda nde förntltni ngsbeslul, exempel vis ett entrepre nadkont rakl.
Ticls/,rij't i SjÖl'iisendc!.
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Beredningen har ju icke kunnat undgå att fastställa, a tt
reservationsrätt icke må -fö·r ek·omma vid handläggning a v
kommandoärenden . För sådant ändamål innehåller instruk tionsförslaget i § 39 den föreskrilften, att sådan reservationsrätt skall föref:i nnas endast i vissa ärenden. Härmed torcl l'
vara avsett att rese-rvationsrätt skall vara medgiven i föJ·va ll ningsärenden eller alltså huvudsakligen i ärenden .tillhörande
II sektionen. Detta är emellertid icke ulLryckt i inslruktion·s förslagel. Och då även om e tt iförsök gjorts att til1 § 4 i in struldioncn sammanföra ärenden av kommandomåls natur ,
så f·innas därutöver en mångfald elylika ~irenden angivna a
annat ställe i instru.k tionen såsom exempelvis ärenden rörand e
exercisnglcment en etc. hänförda till vissa avdeln ingar a \
flottans förvaltning. Till sin förvåning har marinförvaltn[ngcn inhämtat, att j ä m väl den civila personalens .t iUsåH ning, If örordnande etc. skall behandlas såsom 1mmmandomål
och således utan reservationsrätt för föredraganden. Någon
klar gräns har alltså icke uppdragits mellan ärenden, vari
reservationsrätt är medgiven eller icl>e, och torde heller icke
kunna uppdragas JSå :tydlig, att icke tvekan skall uppstå .
Slmllc dylik rätt förmenas i ekonomiska ärenden, så sku'lle
därav härledas konsekvens er, som riksdagen åtminstone 'h ittills varirf: angelägen att förebygga. Och även om det vor e
möjligt att inom en marinstyrelse uppdraga klara gränser
mellan mi!Jitära ärenden roch förval.tningsärenden, :så innebär
dock uppdraget åt en marinstyrelse att utöva militärt Iwmnwndo ett uppenbal"l våld mot språklbruket. Dylikt kommando •b ör givetvi·s, om man vill medverka till enhetssträvandet, uppdra•g as åt en chef för marinen. Härmed 1Eastslås
också genom beslutets form, vilken lydnadspl.ikt, som före 'lig.ger för per1sonal under krigslagarna. För sådant ändamål
måste dessa ärenden noggrant avskiljas, och oäven övriga militära ärenden, vari 'Civil ledamot icke behöver deltaga, böra
givetvis strängt avskiljas , så att al'lenast expeditioner, utgående från marinstyrelsen eller mar'införvaltningen, få en ul:åt
elmnomisld förp1iktande form.

IV.
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översikt av de planerade nya institutione,rna.

Beredningens föTSlag går såsom anlytts huvudsakligen ut
på för ord nand et av en direkt und er Konungen lydand e chef
med slänclig befälsrätt över till Tespeklive 'för.svarsgren hörand e truppförhand, sjöstyrkor, formationer och anstalter
n1. m. samt med erforderlig befiogenlwt även i fråga om förvaltningen. Ärendenas beredning •l <amm e att under chefen
för marinen ~iga rum i en marinstyrelse.
V.i ssa delar av det problemkomplex, som försvarsorganisation en innebär, skulle emel'l erticl t agas under behandling
av en rikskommission för den ekonomiska försuarsberedslwpen. Andra betydelsefulla :försvarspr·oblem skull e upptagas
av ett försuarsråd, i vilket jämväl slmlle gran·slms de grundläggan(l e planerna för verksamheten under krig. Slut1igen
ifr ågasättes tillsättandet av särskilda förualtningsutskott för
åstadi<'Ommande .a v samverkan .och samarbete mel'lan J,i kartade
verl<s mnhetsområden in•om dc :skilda 'försvarsgrenarna.
Marinförvaltningen Yi'll till en början giva s•itt erkännande
åt tanken att .m arinens olika 1styrelseorgan fortfarande skola
sammanhållas för sig och så'l edes icke sammanslås med mortsvarande organ, vilkas uppgifter lig,g a inom andra grenar av
f örsvarsväse nd e1t. Ä ven om mariniförvaltningen alldeles icke
fu nnit beredningens på•ståenden om förmenta svagh eter i den
nuvarand e ro rganisahoncn på något övertygande sätt bevisade,
a n ser marinförvaltningen likväl att efter försvarsdepartement enas sammansla·g ning avgörande skä'l föreligga tför att ställa
elen militära ledn·ing en av marinen under en chef Iför marinen
och .a tt :bereda denne che'f er'f·orderligL inflytande över förvaltnin gen. Detta torde samma111fa Ila m ed beredn~ngens tanke.gån:g . Men med den utformning denna t ankegång få t t i berednin gens försla,g :till en marin:styrelse under chefen för marin en giver <förslaget .anledning 1Lill allvarl ig a betänkligheter,
d elvis redan antydd a i det för egående.
I enlighet med vad som anförts ansluter sig ma:rimförvaltningen till heredni ng ens tanl<c aU en del av marinens
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nm·a.r a ncl e kommando mål skola del ege ras från E.nngl. ::\Iaj: l
och depa,rtemen tschefen •t ill chefen för marin en . I detta sam manhang har marinförva Uningcn uppmärksa mmal elt Yi d
disku•ssionen över försiaget fwml<comm et uppslag att slälla
sjöförsvare ls kommando expedition oeh chefens för marinen
k•ommandoaw lel11'ing uneler gemensam chef med regemenbofTicer såsom souschef. En sådan anordning synes marinförYaltni n gen 'l ämpli-g. Marinförva ltningen Yill nedan återkomma till chefens för marinen <ställning in om en blivande m arinstyrelse.
Marinförva ltningen kan •i cke dela beredningen s If örsla g
om indragande av marinund ervisni·n gskommissi ·on en. Om
tanl<en varil att denna ·skulle bliva ÖYcrflödig gen·om inrättand e ay den cn h elliga marinstyrel sen, så vill marinföna ltning en däremot framhålla , att chefens för marinen tid b li r
för dyrbar att upptagas iför :behandling av de frågor, s·om förc komma inom k on1mi1ssione n. Sås·om ett sammanhål lande elc
ment dels mellan cheferna för sjökrigshög skolan och sjö·krig ~
skolan sinsemellan , dels mellan dessa och högs le benilhavarc n
över kuSJtflottan samt d e avdelningsc hefer i marinförva ltningen ·o ch marin•stab en, vilka ;represent era krav på utbil d nin g
hos officerarna, var inom sin tjänstegren , fyller marinunde rYisningskom missi.o n en elt verkligt behov. D å den d~irtill ick('
dr.agc.r n ågon särsldld kostnad , hör det vara ul eshttet att de n
nu ·skull e indr.agas.
Elfter denna översikt av den tilltänkta marina överledningen s ·olika •Organ övergår marinförva ltningen nu lill en
näTmare gransknin g av 1narinstyrc·l s0ns sammans~iHn'ing och
arbcls'f·orme r.

V.
l.

Marinstyre lsen.

Chefens (ör marinen ställning.

För att närmar·e be'lysa sin uppfattning härutinnan Yill
marinförva ltningen till en början uppeh ålla sig vid elen hl iYand c chefens för marin en ställning och arbetsuppg ifter i
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den fö r eslagna morinslyrel sen. I avseend e å b eslutanderi:i t;ten s utöyancle får han icke blott oinskränkt befogenhet i a.Ua
frågor med undan tag enelast av vissa på civilavd c ln~ng ens h eredn~n g an lwmmancle ä r end e n; ulan i stor utsträcknin g saknar han även möjlighet at.t delcger.rr denna b efog enhet till
sektions- och av d elningschef erna. Så lund a skul.l e han ha ya
att fatt a beslut i aHa ärenden, .som in gå till regeringe n. Dylika ärenden enbart fr å n marinförva llningen stiga till ett antaJ ay omkring 750 för å r. Vidare skulle inför honom ovillkorli gen föredr.a gas frågor rörande !beslut, vi.l ka skull e föranled a utgift, som ej kunde h estrida·s av för änd amå let ·L illgängliga oeh ay ma rin s tyrelsen till vederböran de sektions ell er
awl c.Jnings förfogande s tällda medel. Om också möjlighe ten
att stä ll a medel tilJ f örfogande för sekti·o nerna och avdeln<i.n ga•rna utnyttjas i b etyda nde utsträcknin g, måste a ntal et
är enden av nys<s a ngiY en be.skaJ.Tenhe t bliva mycket sLort och
kom ma ·a tt •omfatta ä Yen m å nga mål a v ganska rin ga. betydels e. Att tiH c h efens <för ma.r inen ämbetsuppg ifter sku:Ue
hör a såYäl alla ej redan nämnda ärenden av s·lörr e räckvidd
·S•om även det militära chefskapet ligger ,i sakens natur . D et
bör dessutom uppmä.rksa mma.s, a tt dc till styrehen inkommand e ~ire nd cn åtmins ton e i viss omfattning skul:l e passera
ch efen .för marinen och att denne fing e omfattande Migga nden för bestämman de av själva sättet för handläggni ngen a Y
olika •frågor. - .~Iarinförvaltningen finner tanken på att någon
förd e·l stode att vinn a med inrättande av en .av <Olil<cartade
arb etsuppgifte r så överhopad befattning vara en or~mli ghct
och anhåller att sär skilt få fästa uppmärksam heben därå, alt
chefe n för mari,n en blcYe nödsakad a tt huvudsakli gen taga
befattning med förva<ltning suppgift.er <Och kkc finge cr.for d crlig tid för militär a och per sonalär enden, inspektion er, krigsförb eredelser, planer fö-r d e marina slridskrafte r,nas användnin.g m. m.
AY vad nu an1förts framg å r marinförva ltningens uppfattnin g all ärendena inom en marinsty.r else icke kunna på det
av ber edningen oföres lagna sättet ·u tan. hänsyn till d eras for-
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mella natur sektionsvis koncentrents und er en i a~llo bestä lllmande gemensam chef. Handläggningen av dc militära är endena och för\'alt ningsäreJJdena hö·r strängt sä'l'Skiljas och en.Jigt marinförvaltningens åsikt försiggå dds i marinstaben d el,
'i marinfönallningen . Härvid lf~ ramtv1ngas redan vid tjänst cärendenas uppkomst en uppdelning, som i regel ansluter sig
lill är'endenas natur ur konstituti,onell synpunkt och som iir
ovillkorEgen nödvändig. Kravet på ökad enhetJi.ghet får ti llgocl,o ses på annat •sätt. Därtil<l återkommer marin'l'önaltningen
i fortsättning en av delta yttrande. V·idare kan chefskapet för
marinen, om de där å högt ställda förväntningarna skola hava
u t s i k t a t t real i seras, icke innefatta de a genomgående förva llningsmy.ndighet, som beredningen velat tillför säkra marinslyreisens chC'f. Såsonl ämbetsverket måsl e betrakta chefens fijr
marinen släl1ning bör åt denne i avseende å marinförvaltningens verksamhet all'förtPos ett bestämt •·eglerat inflyta nde ön·r
huvudgrunderna för förvaltn!ingsarbetet, men han får icke p aläggas en förvalt,ningsbörda, som han ej är i sti'tnd uppbära
vid sidan av andra :betydels·efuUa uppgift er.

2. Arbetets omfattning.
Enligt ber ed ningens .förs:lag skal! marinstyrelsen unel er
de tre sekhonel'na fördelas på 13 avdelningar eller, om m an
räknar amiralitetsrådet s·om ·e n awlelning, vilket tm·cle ya ra
riktigt, åtminst·onc ur synpunkten av de livliga kommunikationerna me'l:lm1 avdelningarna, på 14 aYclelningar. I det ta
ämbetsverk skola alla marinen berörande tjänsteärenden i nströmma. Det är redan framhåHet, att icke ens de egen.tli g:t
!förvaltningsärendena kunna redan från sin uppkomst ,ti llrättaläggas efter nu bestående organisationsformer för der as
fortsatta handläggning. Debta bel"or på de <inveeldade för hållandena vid mari,nen. I stä·Uet för att inrikta sig på lösJ1ingen av madnens •o rganisahonsproblem frå'n grunden h ar
berecln:ingen .genom sitt Iförslag förher e tt en ytterligare samJuanblandning vid tjäns.teärenclobs upplmmst, som vid de s ~
'fortsatta behandling kräver sakkunskap i 'O'lika rildninga r.
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vi:l ka enligt organisationsförslaget komma aH förefinnas å dc
många avdelningarna inom marinen. Benägenheten t•i ll en
d yl~ik sammanblandning understödjes och ökat samarbete påbjude s. Till och med mHitära kommandoärenden och egentliga förvaltningsärenden sannnansmältas. Och deUa vid en
tidpunkt, då på uppdmg av chefen för försvarsdepartementet
marin ens r eglemcnt:ssakkunnige avlämnat ett förslag med
strä,ng åtskillnad mellan nämnda gn!pper av ärenden. Det
sålunda påbjutl n a samarbetet måste med nödvändighet resultera i en kommun'ikaJhon mellan avdelningarna, smn växer i
~st·egracl propnrtion till ökni,ngen av de samarbetande avdelningar111as antal. En avdelningschef måste dock beredas något tJillfäHc att uneler tjänstgöringen å ämbet1srummet ostört
ägna sig åt egen avdelnings angeJägenheter. Dennia sida av
samarbetet har sann·olikt blivit förbisedd både vid utarbetande
av beredning ens betänkande ~och tidigare vid b eslutet om vi.ssa
per·son·alinclragningar. Sammanförandel inmn styrelsen av
l<mnmancloärenden med förvalt111ingsfrågor framkallar olägenheter jämväl i det hänseende att vid ·ovisshet, huruvida
civil ledamot skall deltaga eller icke, amiralitet.srådet först
måste höras, ~och sålunda konnner man tiH en särskild prövning av frågan mn ·sättet för äl"endenas handläggning. Såsom
redan är antytt ~skulile ofta även eTfm·dras särskilt b cislut för
bestämmande, huruvida visst ärende skulle :avgöras av chefen
för mar~nen, sektionschef, ·och i så fall av vilken sektionschef,
eHer avclcJn:ing<schef. Läggers härUU det förhållandet att kommandoärendena i ma.r instyrelsen Iwmma alt bliva underkastade en formellt sett mera omständlig behandling än vad nu är
fa:lilet, och tager man även i betraktande svårighcben att inpassa {öreclragni ngarna för chefen f ö. r marinen och sektionscheferna så att däri deltagande ledan:iöter, särskilt amiralitetsrådet, kunna närvara, ävenrs·om nödvändigheten att låta
ärendena pa·ssera olika sektioner ell er avdelningar, så torde
inses att, tvärtemot vad ber.e dningen m·sett, arbebssättet komlli·e r att förtyngas och ärendenas handläggning att i hög grad
förd röjas. Dessa omständighetei· betinga ock•så att förslaget
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ej kan genomföras utm1 ökning av den personal, beredningen
avs'ett för marinstyrelsen.

3. Bildande vid sidan av marinstaben och nwrinj'örvaltningen
(sek tion I och Il) av en knstartillerij'örvallning (se ktion III) .
~farinslaben och marinförva.Jtningcn motsvara•s i den planerade marins tyreisen närmast av I och II sektionen respek tive. Emellert,id hava vissa kustartiUeriet berörande ärenden
utbrutits till en sektion III, en kus,Lartillcriförvaltning.
Vad först kustartilleriärendena >beträffar torde det ej vara
opåkallat att erinra om, att kustarlilleriet är elen del av sjöförsvaret, ,som har tiU uppgifl att skydda örlogsbaserna, och
därför i cmin•cnl grad är hän visad att anpa,ssa sig efter flottans {örhållanden, netta må ej förbises, även om man är ens e
med beredningen däri att kustarhlleriets eg·e n, för dess ändamål utbildade personal, måste t·iHförsäkras behörigt in flytand e
å hibhörande frågor. Så sker också i stor ut•sträckning ll'l l
dels därigenm11 ·att kommendant i kustfästning i'nsäncl cr framställning till Kungl. Maj :t eller marinförvailtningen i vis·sa
viktiga befästnings- och materielfr•ågor genom chefen för kustartilleriet, dds enligt gällande föreskrifter om samråd mellan
1uarinförvaHningen och 's istnämnda chef i frågor av nu nämnd
art, dels genom stabschefens hos d1efen för 'k ustartillerie t
ileHagande i marinförvaltningens handläggning av kustartilleriet ·b erörande ärenden. Förs:Jagct om inrättande av en ·särskild kustartiller:iförvaltning kan marinförvaltningen icke biträda. Beredningen sönderibrytcr 'i detta oförslag en nu tilllämpad enhetlighet i handläggningen av materielanskaffningsoch underhå!Hsfrågor för sjöförsvaret. Då beredningen likvä l
icke velat gå så 1långt som MI inrättande av två likställda
förvaltningar, med var sin i samma verksamhetsgrenar utbildade personal ~ något som framskymtar såsom ctrt framtidsperspektiv ~ <så har beredningen stannat vid en å sid. 135 i
betänkandet s·k isseracl, man må väl <säga ·synnerligen egenartad anordning, innebärande bland annat, att d'isponerandet
av anslag till kustartililerimateridens anskaffning och underhåll sönderdelas i olika momenrt, fördelade •tiN å ena siclan h ll
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den aY<lelning, som handhaver anslaget, å andra sidan till
avdelning under annan 1sekbon. Avdelning under II sektionen
torde i dylika frågor få föredraga inför chefen för III sektionen. Förslaget ·skurHe resu'ltera i ej obetydLigt dubbelarbete
samt oklarhet rörande ansvaret för anslagsdispos:it,i onerna och
är praktiskt l'aget omöjligt att genomföra på det avseelda sättet. MarimförYaltningen, som alltså ej kan följa beredningen
i dess förslag att til:lägga chefen för kustartilleriet beslutanderått i <
t ekniska och ekonomiska 'frågor, har däremot intet att
erinr a mot hereclningens förslag, aU denne chef blir initiativtagar e i teknisk-ekonomiska frågor därigenom, att han erhåller
inspektionsrätt över kustartillerimaterielen och kustfästningarna , och finner intet hinder härför .i den omständigheten, atl
bdälhaYande amira:] en i Karlskrona ti<lli.k ·a är kommendant i
Karl s,luona :fästning. Att chef·cn för fortifikationen därvid
,s1mlle frånhändas sin inspektionsrätt :k an marin'förvalt111ingen
dock ide finna motiverat, då denne i avseende å fortifikatoriska an läggningar företräder den högs ta sakkunskapen och
av ålder är det <f·asta försvarets främste målsman. :Yiarinförvaltningen föres]år även, att föreskriften om samråd med chefen för f•ortiofikali.onen i ·frågor om fästningsverks anlläggancle
m . m. fortfarande skal:l gälla.
Vad kustartilleriärendenas handläggning i övrigt angår
återkommer marinörvaltDJingen n edan till denna fråga.

4.

Personalchef'er m. m.

Vid jämförelse med d·c n nuvarande överstyreasen märkes
vidare att dc ärenden, som nu ankomma på che'f·c n för kustartilleriet såsom personallchef ·och på cheferna för dc civilmilitära kårerna, slwla handläggas i marinstyrelsen av vederhörande 's ektion respektive avdelning i likhet med andra kommand·oärenclen i denna slyrdse. I dessa delar föranl e(kr försiaget tiU följande erinringar.
I de r ena personalfrågor för kustartil'leriet och de civilmilitära kårerna, som skulle handläggas av chefen för marinen, synes det marinförvaltningen, att den föredragande personalchefens mening enligt ·beredningens förslag icke tiHf.ör-

-

98-

:iga li·ll.
säkras den bctyde'l·se, som ·h ans ställl1'ing hör berätl
sitt
\ 'ad som åtmin st one kan -fordra s är, a.tt han skall avgiya
.
Kungl
ay
as
avgör
sl<aH
et
förslag sluiftl igen och, om ärend
chetill
del
ingiva
men
Maj :t, ställa försiag el till Konun gen
fen för marin en.
rBetän kande t avser aH de nuvar ande dubbe lbefat lninga
och mana, som marin övercl irektö ren, marin överin tenden ten
för
chefer
såsom
dels
gen
r.inöv erläka ren nu bel"läd a, nämli
i
efer
ingsch
avdeln
respek tive civilm ilitära kårer dels ·Så'iom
r
ninga
marin förval tninge n, skola samm anslås till deras befatt
nlelsåsom avdeln ingsch efer för respek tive skepp sbygg naclsa
n.
lninge
~wde
ds
ukYår
sj
och
ngen
ninge n, :in lell'(len tura nlelni
ansamm
l
sådan
ett
är
s
t•
Förut om ay det ·skäl som ovan nämn
hehön t
förand e mindr e lämpl igt , enår dessa mynd ighete r ofta
ell er
ra
just i egens kap av chef för respek tive kår korres ponde
inom
eljest träda i ·förbin delse mecl andra mynd ighete r både
befall
s
karen
öv.erlä
marin
.!t
och utom marin en. Vad särs.ki
är
mhet
verk·sa
hans
ning beträtT ar må uppm ärksam mas, att
gas 3\'
l'örena d med vissa funldi on·er, ·som icke kunn a ·Överta
marin
en marin:styrel se •eller en chef för ma•·.inen. -Dit höra
förord ni.nga r omnäm növei~läkarens bef•attnin g med de i v•issa
sbcska O:cnh et ho s
kr.opp
samt
da ärend ena rörand e värnp liktiga
lilhim p]H'PS·o nalen och vidar e den medic inska vetens kapell 's
ärrnav
n.ing i vis·sa .fall v:idm a rin en. Det sistnä mnda ·slagel
·Yikden kan exemp eh,is vid fars,o ter oll er på grund ay .andra
litära bctiga hälso- och sj ukvård s'förhM iand·en föranl eda mi
övning soch
elser
·inkaU
s
s'l ul såsom ändrin gar i värnp liktiga
koneda
föranl
;kunna
progra m m. m. Andra .sådan a ärend en
u nk
id
seljbe slut. Då 'i frågav arand e ärend en särski lt :i krigst
att
na ya·r a av stör·st a betyde lse, anS'er marin förv·aH ningen
ngen
marin övcdä karen fortfa rande hör deltag a i handl äggni
aY dessa frågor .

Inspek tören j'ör under uatlen sbålua pn et.
] wMarin förval tninge n h ar intet all erinra därem ot , all
skall
fattnin gen såsom i·nsp ektör för under vatten sbåtva pnet
inspek
att
,
billses
då
det
att
upphö ra, men anser erford er1igt
5.

99

vid mak!.
törens viktig are funkti oner på annat sätt hålla·s
jcheflottil
åt
Inpsek tionss ky>ldi ghetcn synes böra uppdr agas
l havar en
fen för under vatten sbåtfl ottilje n under hög•s te hefä·
jchefe n
över ku.stfl .ottan. I samm anhan g härm ed bör flottil
denne
tm
och
en
·sali·on
organi
bered as plats .i d •e n s l ~indi·ga
uppandra
ö~~rfi~:Llas den be tyd elsefu lla ruHfö ring ·och visas
Fråen.
tör
gifter I pers·ona lh ~inseende, som nu åligga inspek
nsl<ap i
gan om mar infön· al.tnin gens för•se.e nde med sakku
ämbet särend en angåe nde und e rvatte nsbå tvapn et hehan dlar
de.
verke t del fö.ljan

Förde lning au ärend en m ellan marin förval tninge n
och marin siaben (sekti on I och Il).
I och
Beträf fande ärend enas fördel ning m ellan sektio n
framhörjan
en
bill
1I ( marin slah och marin fönalt ning) må
fuHt
i.ngen
hålla.s, att den enhet i lednin gen, som av beredn
vinna•s
riktig t framh åll·es så·som ytters t viktig , synes kunna
marin styg.enom att ·en chef ·sä ttes .j spelse n för en enh et-lig
marin och
lning
förval
marin
r elsc, •i vilken ingå nuvar ande
, utan
ärmed
h
·
s;ig
stab. Bered ningen har •emeH ertid ej nöjt
n
mella
ena
h ar föreS'l agit väsen tliga omläg gning ar av ärend
marin stab •och marin,förval tning ( I och II sektio nen).
omDet ·är huvud saklig en i två avseen den, som sådan a
ärenls
de•
n
e
g•
näml:i
läggn ingar av bered ninge n 'ifråga sättes,
n samdenas rörand e pers.o na1len·s utbild ning och organ i.salio
.en, dels
manfö rand e med den teknb k-cl"o nomis ka il edning
äs·end et
samm anföra nde ay a!:la ärend en rörand e förbin del,sev
de ayhöran
gen
ledn~n
a
omisk
Hl! en uneler den t eknisk -ekon
dcln:in g.
d en
Först och främs t mås•le då framh ållas, att genom
:· I
fö
na
ifråga satta ·förde lninge n av ärend ena dc båda chefer
ade med
och II S·Ckli'o nerna skulle bliva mycke t .olika belast
är resbörda
arbeU
n
tninge
görom ål. Chefe ns för marin förval
ärdare
avsev
någon
tM
dan nu så •stor, ·a tt .cJ.en icke lämpl igen
hörda
ök111ing. Visse1'ligen framh ålles det, att chefen s arbets
s1å men
:kan 'h il·tas genom decen tralise ring :på avdeiJ ningar na,
G.

-

-

lOL-

100-

dan är redan medgiyen i nu gälland'e instruktion och forekanuner också i ganska stor ut·s lräckning. Måhända kan ett
ännu .störr·e antal ärenden än för närvarande är fallet utan
oJäaenhet
avgöras av ·awlelningsche ferna, men å andra sidan
0
' cl·
måste beaklas, att decen.LraJ:iseri n gen CJ· f ar
n vas sa' J'an"'ot ,
att splittring ·i ledningen uppkommer.
:Vlarinförvalln ingen har i del för egåend e med tillräcldig
tydlighet uttalat sin m ening rörande ·olämpl1ig,l~·eten av att
sammanföra rent mi-litära frågor 's åsom pers·onalal'end en med
iirenden av tckni:sk-ckono misk natur. ~1ilitäm persona'lär.en<len hava hittills vebancllabs i marinstaben, varemol elen ekonomiska och tekniska delen av dessa ärenden behandlats i
marin(önaltni ngen, varest också .författnings- och regl,e mentsförsla·" underoåll en juridiskl-adm inistrativ · granskning, då
marin~ta,!Jcn j~L icke förfogar över arbetskrafter med härför
erforckd.i·g u tbildn.ing. Denna arbet:s·förclelni ng har i s Lort
sett fungerat väl ·och bör sålunda bibehållas.
I ett avsc.ende ·b ör dock en för.skjutning lämpligen äga
rnm i den ri:ldning, som går i beredningens syfte. Inom marinf.örvaltning en har hillills :i huvudsaklig öv.crensstänun els'e
med för ämbetsverket gällande .instruktion i avseende å reglem enten och instruktionsbö cker enelast utarbetats r'e na matericlhe:skrivnin gar samt förcs.k rift.er för materielens skötsel och
vård. v ,i d u tar be landet av exercisregleme nlcn, skj utinstrukLioner o. dyl. har clel i regel visal sig nödvändigt att förstärka
marinstabens arbel·skrafter med personal från marinförvaltnia a en eller annan personal 1ned teknisk utbildning. Dd
syn:s lämpligt att vid en omorgrunisatio~ av öv~r<styrelsen
utarbetandet av elylika reglementen ·och ms,lruktwncr med
teknisk läggning äger rum inom marinförvaltn ingen ocl: sålund a uneler ledning a v veclcrbö r an d·e t ekn i ska avclelnmgschefer. Avgörandet i dessa är.enden bör emellertid licke uppdragas åt det ,förvaltande verket. Såsom en lämp'hg anordniner för handläggninge n föresiM marinförvaltn ingen, att beslu~anderätbcn överlämna's åt che fen för marinen på för edragning av vederbörande avdehTingschc f. Det hehöYer icke när-

mare lf ramhållas, at l ärendena böra beredas i samarbete m ed
vederbörlig aYdelningsche f i 1narinstaben, ·som bör hava den
sammanhå'l lancle hanelen över sm11LJ,iga r eglem enten och ulbildnings föreskri fter.
Den av .beredningen föreslagna sammanslagni ngen av alla
förbind els efrågor, 'såväl dc strakgiska och ,taktiska som de
t ekni,s:kt-ekono m i·ska, till en och samma avd el ni ng, vilken
skul1e ingå i II sektionen, kan \1iss,erli.gen i förslone verka bestickande, m en dels kan denna tanke icke konsekvent genomföras , ·om del ·Också är riktigl att någon koncentrering till en
förbindel seavde lning kan ~iga rum, dels komme avdelningen
att företc en >Så·clan sammanbland ning av uppgifter dels a v
militär, dels av förva'ltni·n gsnatur, ·som marinförvaltn ingen ·i
det föregå·ende förldarat sig icke kunna biträda. För alt likväl de fördelar, som heredn.ingen väntat sig av denna anordning, i erforderli g mån m å Jjliva lillvsxatagna, har marinförvallningen tänJd sig möjligheten att fördela frågorna efter deras natur mellan en avdelning i marinstahen och en i marinförvaltning en under gemensam che f. Den senare avdelningen
hör då lämpligen ,b enämnas nautiska avdelningen och uppt aga även v·issa andra på elen nuvarand e nauti ska avdelningen
liggande ~ir,cnden, p å sätt >i det fö'ljandc skall omförm~ilas.
1

7.

Avdelm~ngar

i nwrinför.ualtn ingen (se ktion Il).

Seklion II ~[r enligt hered n ingen s förslag u ppclel a{] på följ ande avdelningar:
en artilleriavdcin ing,
» 111tin- och torpedavdelnin g,
» l< om mu nikali<OJJ·savdel ning,
» skeppsbyggnac lsavclelning,
» intencl·enturaY de lning,
» sj ukvårcl savdclning,
» centralavdel11i ng och
» civi1lawlelning.

-

Art.i/ler iavdeln ingcn.
Arlillcr iavdeln ingcn har i slort sctl samma uppgift er som
hittills. Gassky rldsmat erielcn, åtminst one tlcn individ uella
eller p e rsonl ·i ga, bör bib eh ållas å artilleri avdelni ngen; den är
clt motmet l cl mol och har sålunda nära frändsk ap m ed gaskrig e t e Her d e n kemisk a kri gföring en, vi1 kcn i sin ordning
närmas t samma nhänge r m ed a r lill erifrågo r.
a.

Jlin- och torp edcwdc lningcn .
Samma nslåe ndet av min- och torpeda vdelnin garna und'Cl·
frånski ljande av ·e n d e l ärenden ( r ad io m. fl .) kan maDinförvaltn ingen bitr-äda und er framh å l'lancle alt d e l givetvis är
en för.del att antalet avdelni ngar ·k a n nedbrin gas. !En nödlvändig förutsä ttnin g härför är emeller tid att ,officua rc ulbi<
närvadas på s'å väl m:in- som <lorped väsencl e t, unel er d el för
rande yartder a vapnet är en ·särskild utbi·ldn ingsgre n.
h.

Kommu nikat ion;;avd elni n gen.
EnLigt vad förut blivil anfört framgå r all marinfö rvaltningen icke anser d e t himplig l, a tt en kommu nikatio nsavdelning inrättas eft·e r de grunde r, som beredni ngen för cs•lagit.
I stället bör en motsnr ancle avdelni ng bibehåll las med i huv.udsak samma uppgift er som den biltillsv arande nautisk a avd elninge n , ut ökade m ed alla ärenden röra nde radio samt de
förbin·d els em edel i önigt, som Eimplig en kunna till avdelningen överför as. Till avd elninge n bör sålunda återföra s de
å skcppsb ygg~ir e nden, som av b erednin g en tänkts behand lade
nadsaw l elningc n med ,b iträde av elit k·ommc nderade otl'ioera re,
varom mera n edan. D e t är j u möjligt , att e t l m e ra utlryck sl'ulll n a mn på ~n·d e lning e n skuJJ,e kunna uppleta s, men så
länge så ·i ck e skell, synes benämr1 ingcn nautisk a cwdelni ngen
hör a bibehål las. D enna aYCl cl nin.g h ar c r1 s lor uppgift a tt
fylla, d els S·Om represe ntant inom ämbets verket för d c nauti sk a och r en t sj ömili t ~i ra intre ssen a, del s som ett samma nh ålla nd e e lem ent , varest sådana frå gor behand las, som beröra
e lt ·flertal a\'delni ngar, ulan all likväl vara av rent teknisk
ell e r renl eko nomisk e ll er juridi sk innebör d. Hil höra argac.
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Skeppsb yggnad savdeln ingen.
, ~amnel skeppsb ygg nadsav delning en är icke lyckligt Yalt,
·
as
d a ~lvd el n tngen h a r månua m·betsu p·[1<>ift er 50111 CJ· Jnry111m
r
e
n-unad
by
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,
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I
'
bb
l .
J .
\aJ er, c ocko r m. m. B e nä mninge n ing·en j öravde lnin u 'bör så"
ledes 'bibe håll11s.
Den utöknin g av avdelni ngens verksam 1 1 etsfält, som ifrågasiilte s , är olämpli g, enär awlc1J1 ingcns arbet·sb örd a icke tå l
någon nämnv~ircl ökning, om den skall som b•i tt.iHs Jnmna
l ed as en he tl•i g t.
r.'örs·l.aget om komme nderan de av office rare i före s lagen
u tstracl\ n mg 1 nom sk cppshyg g naclsa vddnin gen få r m a Pin förYailnin gen på det bestäm daste avstyrk a. D c å b erop a.d c erfar enl:c te.rna från Yärldsk riget syfta s ä k edigen på sådana orgamsat wnsför hålland en, där represe ntanter na fö r olika intr.esse n intaga en mera fniståencl e stä llning bl! va randr a än
vad fa Net ä r inmn den sve nska marinfö rvaHnin gen. Inom
d en na ä ro nämlig en dessa r eprese ntant er inom samma byr~u_
n ad med bekviim inr e tel e.~onförbind'Cls e sins em ellan och sa:1~
rum
n ocr äoer
d a unde r en chef, inför vilken för cdracrni
manför
'
.
b
o
...
ästionsm
instruk
är
garna
varJam te samarb ete m ell a n ·a vdelnin
sigt r eg le rat. J_,~ivli.gt instämm ande i b e r·eclning ens utta,I and c
n uttala att
om h ell ovet av samarb ete vill marinfö rva ltnin·"c
'
b
l
sac an t r edan är fullt fillfreds ställanc le ordnat icke minst m ellan in~enjöravdelningen och övriga avdelni n gar i skeppsb yggnad sfragor .
:'\u Yill Il er edninge n skjuta in särskild a oJT,ic e rar e m ellan
d c ansvari ga avdelni ngs·ch eferna . D elta sy nes m edföra en
onödig omgång och, cle ls härigen om och dels genom atl avdel nin gseh efcrna .ej 'komma i samma kontak t som hittills med
chefen för ·in genjöra vde lningen , led a till motsats en mot unclerl.~tt:ande. ay samarb ete! m ell an av d elninga rn a. Enl igt marinf.or va ltmn ge ns mening h ar ifrågav arande samarb ete hillills
d.
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ändri ng i detga tt myck et bra och varit fullt eilek tivt, och en
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delni ngen skull e
Place randc l av nämn da ·ofl'1ccrar·e å ingen jörav
ika, näml igen
just m edför a vad h er edn:ingen elj est '\rill undv
dubb elarb e te.
erv atlen sbålDäre mot är intet atL erinr a mot att en und
inspe ktö·om
det,
offic e r Ljäns lgö r på ingen jör avdel ninge n, då
n avnågo
finn es
ren för und er vall e nsb å tvapn et indra g es, icke
där unde rvall ensdelni ng e·ll er dä r em ot svara nde mynd ighet
års försvars])C's ]u l
båtfr ågor särsk ilt hand lägga s. Enlig t 1925
inom marin .föring
beräk nade s också en ofrice r för tj än stgör
ensbå lyapn et. De
valtn ingen såsom r ep r esent ant för unde rYatt
ska avdel ninge n .
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I m arinf örval lning en bör såsom förut fram
i ngå n ågo n ce ntral avdcl ning.
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Fortifikationsärendenas behandling.

Här efter torde ämbetsverket ,få angiva sin ställning till
frågan, vilka avdelningar marinförvaltningen utöver vad beredningen föreslagit bör tillföras, om ·e n kus·tartillerif.örvaltning icke kommer till stånd. Det gäller alltså .frågan om hibehållande av en fortifikationsavdelning i mar·i nförvaltningen
samt inrättande därstädes av en kustartiHeriavclelning.
Ehuru 'såsom en allmän synpunikt för den nya marinstyr.e lsens organisahon hland annat angives, att onödiga förändringar av nuvarande organi·sahon böra undvikas, har likväl
föreslagits, att den nuvarande fortifikationscwd elningen utan
ändrade arbetsuppgifter skulle ingå såsom en fortifikationsbyrå i kustartiHeriavdelningen. A denna byrå skulle tjänstgöra den personal från {orbifikationen, som nu tjänstgör i
maPinförvaltnnigens fort.Uikationsavdelning. Enligt instruktion för marinförvaltningen § 6 mom . l skall såsom chef för
denna avdelning tjänstgöra regementsotiiccr från fortifi.lwtionen, ·och marli nförvaltningen håller före, att så i fortsättningen även bör vara förhållandet, dels emedan befattningen
kräver det omdöme och den mogna erfarenhet, som kan förväntas tiHf•i nnandes först hos regem entsoffic·er, dels för att
dess •innehavare s.kall med nödig auktoritet kunna göra sig
gällande gent emot fortifikati·onsbeJälhavare (i kustfästning)
av regementsofiicers grad. Forbifikationsavdelningen ibör därför i varj •e ,fall rbibehåHas ·såsmn självständig avdelning och
sidoordnas med kustarti1'1criavdelningen, om en sådan varder
inrättad. Någon anledning att indraga det nu till avdelningschefen utgående arvodet å 1,170 kronor föreligger icke. Om
arbetsuppgifterna -utan ändring i övrigt - överlämnas åt
·en byråchef, bör denne givetvis uppbära nämnda arvode.
h.

Fråga om inrättande au kustartilleriaudelning.

En kustartilleriavdelning i marinfiinaltningen skulle tänkas - frånsett en eventuellt däri ingucnde fmtifikabionsbyrå
- komma att handhaYa det ordinarie anslaget till kuslartiHerids malel"id samt dc extra anslag för liknande ändamål ,
TidskTift i Sjöriisr n rlrt.

,,,,
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vilil ,a·s disponera nde l~impligen bör ål avdelning.en uppdraga s.
Avdelning schef•c n skulle g.i velvis ÖYertaga stabschef ens hos
chefen för kustartill eriet nuvarand e uppgift såsom deltagand e
i ber.cdning .cn och närvarand e vid .föredragn ingen av ärenden,
som angå kustfästn ingarna samt kustartiH eriets personal {)Ch
mateJ·iel. Enär dc å avdelning en kmumand c ärenden varken
äro många eller i regel synnerlig en ·o mfattande , ·l ärcr för befattningen icke ·b ehöva avses en särski·ld rcgcment s·offic·er.
Den synes i stället i likhet med chefskape t: för .fortifikal ionsavde·l ningcn .k unna fö.r enas med annan hefattn·i ng (stabsche f
hos chefen {ör kustartdll eriet) eventuellt mot åb1juland e av
arvode.
Yid övervägan de av lämplighe t-en av en organisat ion efi.er
dessa rikHinjcr har marinförv altningen emellertid awmmit till
den uppfattnin gen, att en sådan avdelning icke hör inrättas :i
iimbctsve rket. Marinförv altningen får erinra om sitt yttrande
elen 4 marrs 1919 över förslag till ny instruktio n för ämbetsverket. Även då förelåg ,fråga om ·i nrättande av en lm·stariilleriavde ln·i ng. På anförda grunder avstyrkte ämbetsve rket
<lå en sådan åtgärd, och den ifrågasalt a kustartille riavdelningen kom icke tiH stånd. De vid nämnda tillfälle anförda
skälen synasant jämt vara 'b ärande. Marinförv altningen vill
nu endast i korthet framhål:la , att en ökning av antalet avdelningar ri marinförv altningen i och ·fö~· sig är ägnad att försvåra arbetet, att de ärenden, •Som skulle ankomma på avd·elningen väl icke äro många tiU antalet men tillhöra ganska
skilda verksamh etsgrenar , ·i vilka. samtlåga man ej kunde förvänta sakkunsk ap hos avdelning schefen utan i stället å andra
avdelning ar inom verket, samt att, även om avdelning schefen
tillika är st3'bschef hos chefen för kustarl•illeriet, han dock
icke i marinförv altningen 'k unde vara represent ant för :bemälde chef, såsom han nu är, utan skulle komma i en rätt
egendoml ig dubbelstä llning. Marinförv altningen har icke förbisett, att k u startilierå ets högste målsman kan hava berätti·g ade krav å 1inflytande över förvaltnin gen av kustartill eriärendena. Dessa krav ·synas dock enligt ämbetsve rkets m ·e-
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n ing kunna p[t rtl långt hättre sätt tillgodose s - utom därigenom al t han ö\·ertager inspektio n bcträliand e kustartiUe r icts mater·i cl och :befästnin gar - Jned sådana anordning ar,
som ä1nhelsve rket upptager i sitl nerlan återgivna organisalionsförsl: lg.
i)

Ciuilaude lningen.

I drn planerade organisat ionen ställes amimlitet srådet
u.tanfö.r ..ciYilavcle lningen och erhåller endast rådgivand e uppgifter I arenden av juridisk och ekonomis k ar.t. MarinförY alln1ingcn framhålle r i silt yttrande, att det medför v.i ssa nackdelar alt aYskilja denna Yerksamh et .från civilavdel ningen.
Sålu.nda skulle ansvaret i en rättslig fråga, •o m rätts,tvist yppade s1g, komma att ÖYerflytla s tiH en annan befattning shavare,
nämlig en chefl'n för civilavdel ningen. Detta synes -knappast
vara någon läm pl,ig anordning , och vad belrätrar am,iralite.t srådets övena lumdc av att anslagen ej överskrid as, saknar han
enligt förslaget det härför erforderli ga överinsee ndet över bokslutskonto rets disposition sbo<kförin g. :Ylcd frångåend e även av
den nuyarand e or:ganisat ionen föreslår marinförv altningen en
fu llt e nhetlig c>i\r,i]a.v delning, v.i ]kens chef skulle äga att i erforclerlig utsträckn ing del egera såväl föreclragn ingsuppgif tei.·
som skyldighe ten att närvara Yid ärendens föredragn ing av
annan avdelning schef hll honom närmast understäl lda tjänstemän: ·byrådirek tören å kansliet och kamrerar en å bokslutsoch kass·a kon l orot.

Ma.rinstab cn.
I fråga mu organ~sationen av mar,inslab en ( s•e ktion I)
Yilken utgör chefens för marin en or.gan för den rent militära
l ~dningen, är från marinförv altningen s sida al t anföra att på
fornt angivna skäl centra'lav delninge n .bör ingå i marinstab en,
·lämpligen under namn ay organ~sations<wdelnr ingen, samt att
l~~mmunikahonsavdelningcn i det remittera de förslaget bör
sonderkly vas i en kommuni kationsav delning i marinst·a ben
och en nautisk awlelning i marinfön·altningen unde·r gemensam chef och med elen personal ·i övrigt, ber edning en för än-

8.

-

damålet avsett, på lämp ligt sätt fördelad mellan marinstaben
och marin.förvaltningen.
Vidare synes det vara ändamålsenHgt, att marinstahen och
kommandoavdeln~ngen erh ålla gemensam expeditåon.
Det torde ej vara lämplig-t, att ovillkorligen faststäila ntt
chefskaP'et för marinstaben skaH uppehållas av kommendö r.
Om nämligen stali-onsbefälhav.aren ~ iS t·ocldl·Olm är komme ndör, 'hör flaggman kunna disp.oner·a s såsom chef för mari n st aben.
9.

Förs laget till instmktion.

Det är upp enbart atil: marinförvaltningen på den för r emissens besvarande anslagna t~den icke kunnal ingå i någon
detaljgranskning av fö,rslaget hll ~nstruktion för marins.tyrcl sen. Så mycket v ill ämbetsverket dock i fråga därom uttal rt.
att de1tta ,fö.rslag a·l lddes icke kan läggas till grund för bl ivande instruktioner. Det synes ämbetsverket nödvändigt, a ll
instruktionsbestämmelse-rna unde rkastas en förnyad utred ning i särskild ordning. Om denna utr.e dnin g torde lämpli gen
böra faltt.as beslut, så snart riksdagen fastställt grundern a
för den blivande orga ni sationen av övers:tyrelsC'n.

\T

Sammanfattning och förslag.

Då ämbetsverl<et nu övergår att framlägga •e n egen o r ganisationsplan, har ämbetsverket :sökt NHvar,ataga vad ämhel sverkel i sådant hänseende funnil värdefullt. De1t fö-rut a nförda torde i viss utsträckning utvisa 'h uvuddragen av d en
organisation, ämbetsverket föreställer ·s.i,g som den med dc
givna utgångspunkterna ,f,ö·r sjöförsvm'et m es t gagneli ga. E n
konc en tration av ledningen under ·en chef för marinen h etraktas såsom önskvärd. Dock bör denn e chefs befog c11he t i
förvaltni·ngshäns·e ende begränsas till vissa för sjöfö·rs·v aret b etydelsefulla, i .organ isationsplanen 'b estämda ,frågor. Han bör
då fatta tb es·l ut i en marinstyrels e, som ,j sig inn esluter hö gsta
ledningens aHa organ. MaTinförwdtningen har även tag it i
1
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b etraktande elen utvägen, all handläggningen av de förvaltning särenden, som skola dragas inför chef.en för marinen,
sker enligt dc J'ör gemensamt sammanträde mellan Lvå eller
flere cenlrala ämbetsverk gäilande grunder; ett sammanförand e till marinstyrelse haT •e mellertid ansetts vara atl föredraga. Ämbetsverket lämnar icke sin medverkan till elt sönderslåend e av de i enlighet med erfarenhden framvuxna mganisationslformer, som ·m1 finnas i mal'införvaltningen och
m arinstaben. Dessa myndigheter böl'a alltså bestå utan någon
yä senllig föränclr.ing i deras nuv·a rancle arbetsuppgifter, varvid dock samarbete olika avdelningar emeHan bör föreskrivas
för beredning av ~irendena. Vad kustartilleriets förvaltningsärenden beträffar har mariniförvaltningen funnit sig böra förorda, att ett ölmt inflytande gives åt den högste målsmannen
för detta vapen. Della kan enligt ämbetsv.e rkets mening på
d et lämpligaste sättet ·h onom tillförsäkras ,j den ordningen,
att han, när sådana ärendet! avgöras i marinsty~·els e n, ingår
i denna, .och att, när är en den av dyHk beskaffenhet av,göras i
marinförvalt ningen, han s·k aH vara representerad av sin stabsch e.f, vilken gen·om r eserva·lion kan föranleda ·a tt ärende hänskjutes Liil marinstyrelsen. Lä.ggcs härtill en ökad inspektionsr ätt för ch efen för kustartil'leriet, så lärer icke med fog
kunna göras gillande, att han ställes utan behörigt inflytande i
Yapnet rörand e ärenden.

\'J

r.

Kostnadsfrågor och stater.

I koslnaclsherä'kningarna för förslagets genomförande anför marinförvallningen JJI. a. följande.
De arbetsuppgifter, som med den nuvarande organisation en av marinförvaltningen tillkomma de militärtekniska avdelningarna, äro så omfattande att kännbar b~·ist på personal
för arbetenas utförande Yid flera tillfällen gjort sig gällande.
Beredningens föl'slag innebär i de,tt.a hänseende ingen lättnad,
tvärtom hava nya arbetsuppgifter :billlwmmit för dessa avdelningar utm1 att hän·syn tagits till den därför erforderliga personalökningen.

-110 Ä ven om dc modifikationer, som av marinförvallningen
föl"cslagits beträfTand e fördelningen av arbetsuppgifterna p a
de ·o lilk a avdelningarna samt personalens placering å dess a.
komma att tillämpas, kvarstår alltjämt, att personalen ~Lr fö r
fåtal:i g. Detta gäller framför allt under månaderna maj september, då en del av de å dessa avdelningar tjänstgöranel v
officerarne måste avses 'för sjökommcnder·i ng.
Då m ed nuvarande officersl"ade:r väl icke finnes möjlighet att till fullo tillgodose behovet, är det en angelägen h et a v
desto störr e vikt, att ifrågavarande avdelningar genom lämpliga åtgärder tillförsäkras väl!J.cvalificerade arbe tskrafter. Fö r
rekrytering ay å d c·ssa anlelningar tjänstgörande personal h a r
en Yiss praxis utbildat sig, bestående däri, att för erhållande
av .k ommendering till sådan tjänst i allmänhet fordrats genomgången specilautbildning i sjökrigshögskolans tekniska
fortsä ttningskul"'Ser eller i arNUeri- och ingenjörshögskolans
högre artiUerikurs. Denna prax;is torde för fr.amtiden bör a
fastslås genom sär~kilda bestämmelser, vilka även böra innefatta föreskrifter för viss praktisk utbildning för förvärvand e
av nödig kompetens för :b efattningarna.
Det är emellert:id ej nog härmed. I ändamål att dels
sporra till ökade ansträngningar för <Crhållande av s·ådan kom mendering, dels ·bereda möjl;i,gh et till lämpligt urval, bör dylik specialutbildning premier·a s. /Denna princip har l·änge
tillämpats .v id armen och vis·a:t s:ig vara ett efTeldivt mede l
att erhålla. kvalificemd personad. Sålunda finnas där i sta t
upptagna arvoden a kronor 600: - för <e tt visst antal officerare tillhörande artilleristaben 'och fortifikationsstahen. E n
stor del av dessa off,i cerare tjänstgöra ,j armeförvaltningen och
hava där Ukartade a:rbet<Stl1)pgifter som de i marinfön·altningen tjänstgörande.
Samma arvoden synas böra ut,gå till ett begränsat anta l
offioemre vid marinen, vil1ka efter genomgången specialutbildning kommenderas till tjänstgöring ,j marinförvaltningcn .
Försl,sagsv,is lböm 6 sådana arvoden utgå, varaY -l hl l
sjöofTiceraPe och 2 till kustar.tilleriofficerarc av kaptens eller
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Jägr·e grad. Det synes i detta sammanhang böra erinras därom, att <beredningen i sitt betänl"ancle beträffande ökning av
personalen vid det föresla.gna vapendepartementet inom armeförvaltningen räknat med t'illk,omsten av nya arvoden och sålunda för sin del godkänt pl"iincipen med särskilda arvoden.

YIII.

Marinförvaltningens hemställan.

M·ed åberopande av vad marinförvaltningen ovan i oli'ka
:h änseend en anfört föreslår marinförvaltningen följande huvudgrunder för organisatim1en av 1narinens överstyrelse:
l :o)

beträffande överstyrelsens organ:

L ed ningen av marinen utövas närmast under Konungen
av chcJen för marinen, marinförvaltningen och marins·t aben,
'~ilka vid gemensam handläggning av vissa ärenden bilda marinstyrelsen. Beröm nys·snämnda ärenden kustart:i lleriet
(kusUästningarna), ingår jämväl chefen för 'kustartiUeriet såsom ledamot i marinstyrelsen.
2 :-o )

beträffande marinstyrelsen:

Med chefen för .fortifikationen skall marinstyr-elsen samråda i frågor, ·Som röra äs1kande <av anslag till ny eller till viktigare förändring av hefintliig kustfästning, så ·o ck i övriga
frå·g or, som ;röra planläggning av ny eller viktigare .förändring
eller nedläggande av befintlig kustfästning.
Förutom tiU marinstyrelsen ställda nådiga remisser skola
följ ande ärenden av marinstyrelsen handläggas:
a) framställningar rörande mar inens medelsbehov, vilka
skola till Konungen :a vg:i vas för att tjäna till :l edning vid upprättande av näsH:ommande års ·statsverksproposition;
1

b) äskande ay anslag till ny krigsmateriel eller till ny
kustfästning eller tm viktigare förändring av befintlig krigsmateriel eller kustfästning ;
c) förslag för nästkommande statsregleringsår dels till
de nya eller förbindrade s.tater angående marinförvaltningen

-
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tillhörand·e medelsförvaltning, villka av omständigheterna
kunna vara påkallade, dels till arbetsplan för flottans varv ;
d) förslag till huvudritning till nybyggnad av större fartyg eller fortifikatorisk anläggning eller till uppförande av
·s törre hus ·e ller annan byggnad;
e) ärenden som angå
planläggning av ny fartygsanskatfning eller vi.k tigare föriindring eller utrangering av äldre .fartyg,
planläggning av ny .eller viktigare förändring eller nedläggande av b e f~ntlig knstfäs.tning,
uppgörande av förslag till milil~ira .och ciivilmilitära personal st•a ter ;
f) ärende som angår planläggande av fiollans övningar;
g) ärende som inom marinförvaltningen handlägges i
sanuåd med chefen för marinstaben e.Jler chefen för kustartilleri et eller bådadera och vid vilkets behandling skiljaktig
mening yppats;
h) ärende vid viikels behandling i marinförvaltningen
stabschefen hos chefen för kustartiHcriet uttalat mot ämbetsverkets beslut avvikande mening;
i) ärende eller .g rupp av ärend en, som av K·onungen fö.r ordnas ·slkola av marinstyrelsen handläggas.
Chefen för mar·inen ~i·ger ensam heslutanderätt i alla ärenden, som i marinstyrelsen handläggas. DC't tillhör honom att
i tveksamma .faU a vgÖI'a, huruvida ärende tillhör marinstyreisens handläggning.
Chefen för marinförvaltningen samt civil ledamot skola
deltaga vid samtliga ärendens behandling inom mar~nstyr e l 
sen. Chefen för mar.infö,r valtning en, chefen .för marinstaben,
chefen för JwstartiH eri.et •och vederbörande för-edragande samt
från marinförvaMningcn deltagande a•nnan ledamot äga reserFöredragningen
vat,i onsrätt ·emot marinstyreisens beslut.
sker genom vederbörlig avdelningschef i marinförvaltningen
eller marinstaben.
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belräf.fande chefen för marinen:

Chefen .för maa·inen, vil.J,. en innehar grad 'a v viceamiral
vid fl.ottan, äg er ständig befälsrätt över samtliga till mar.i nen
hörand e sjöstyrkor, truppförband, foranationer och anstalter.
Unders tällda chefen fö·r marinen äro s-åledes chefen för mal·instaben, slationsbe fä ,J havarna vid flottans stationer, högste befälhavaren över kustHollan ävensom honom icke underlyeland e fartygsförband ell er enkla fartyg, chefen för kustartill eriet, komm endanterna i kustfästningarna , cheferna för de
civ,i lmilitära k å r erna samt cheferna .för sjökrigshögskolan och
•sjökrigss1k olan.
Chefen .för marinen h a r till sitt förfogande en kommandoVid uta.r betanclct av planer för marinens använelning.
avd
dande m. m. samt militära och kommandoärenden i allmänhet
biträdes chefen ,för marinen av marinstaben. Chefens för
marinen kommandoavdelning och marinstaben hav.a gemensam ·exp edition.
-!:o)

{Jc träffande marinförvaltningen och marinstaben :

Maränl'örvaltningen består under e n f·l aggman såsom chef
av ,följande avdelningar: artilleriavdelningen, min- och toi·pedavd elningen, nautiska avdelningen, fortifikalionsavd elningen, ingenjöravclelningen, intencl entavdelningen , sanitets·avcl elningen, civi,J avdelningen.
:Marinstaben består under en flaggman eller komm endör
såsom chef av följande avdelningar: orga nisationsavdelningen,
kon11n unikat.ionsavdelningen, ·opcrahonsavdelningcn , utrikesavdelningen , sjökrigshistoriska aYclelningen.
:.\IeJ,lan kmnmandoaxclelningcn samt marinförvaltningen s
och marinstabens avdelningar sker i stort sett fördelningen a\"
är endena så att n edannämnda avdelningar handlägga är enden:
kom,mandoaudelningen angående personalfrågor för ofTi-

eerare och civilmilihir personal m . fl. samt angåen de kom1Uancloärenckn i övrigt för marinen, i den mån dc an1komma
på ch efen fö.r marinen;

-
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inom marinförvaltningen :

ar.tilleriavdelninge n angående a dill eribestyckningen;
min- oc h torpedavdelningen angåe nd e min- och lorpe dY~tsendel;

nautisl..:a avdelningen angåend e marinens förbindelsem cdel, skeppar- och s tynna ns uppbörderna;
fort if' i k at iansavdelningen angående kustbefästningar n a
sam t ku s lall"liH er.iets byggn ade.r och markområden;
ing enjöravdelningen a ngåe nd e fartygsby.ggnad er, flotta n s
hus och markomr åde n , m as kin-, timmerman s- och elek tri ska
uppbörderna;
int endentavdelning en angåend e in tend en lu.r Yäsendct;
sanil etsavdelningen a ngåe nd e m a rinens häls·o- och sju k Yård;
civilavdelning en .angående k assa- och räkcnskapsyäsc nclet, angå·encle avlöning samt ärenden av juridisk och allmän t
admi nistrativ art;

inom marinstaben:
organisalionsa.vdel ningen .angåe nde marin ens organisation
och utbildning av Hottans personal sam t sjöstyr.k ornas krig sheredskap och övningar;
kommunikationsav delningen angående marinens fö rb indelseväsende;
operationsavdelnin gen a ngåend e operationsplaner för m ::lrinen ;
utrikesavdelningen a n gåend e marinen s underriittelseYii s·e nde;
sjökrigshistoriska avdelningen a ngåen de >sjökrigshistor is k
forskning .
D ess utom tillhöra ärenden r ör ande utb ild ning sföreskri fter för 'betjänande •av materiel, vars anskaffning och und erhåll ankommer rpå handlä gg ning av avcleln>ing i mnrinförvall ningen, denna avdelning.
Inom ma.rinförvaltnin.g en dell ager med rese n ·a tionsr äll
v.i d handläggningen av kn sta.rtilleri·e t berörande ärend en sta>b -.,che.fen >hos chefen för kustartiHeriet.
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belräf"lande öuriga styrelseformer:
Chefen för ku s tartill e riet m ed stab ·b ehandlar und er chefen för marinen liksom nu Jr ågor om kustart.illeriets organisation, persm1al, utbildning •och övningar.
Ärenden angående exercisreglementen och lä roböcke r
sam t föreskr.ifter m. ·m . .för uttagning och utbildning
m.
m.
av IJersonal, vi·l k a ·b e.r e das å aYCl elning i marinförvH!ltningen ,
för edragas aT anl elnin gsch efen inför chefen ,för marinen.
Chefen för •k uslarlilleriet samt dc civilmilität·a kårcheferna avgiva .i personalärcnden, Y•i lka ej av dem avgöras, skriHliga förslag, som ställas tiU [\:ungl. Maj: L respektive ch efen
fö.r m arinen, och i båda fallen ingivas hl'l ch efen fö r marinen.
På <lika sätt a ygiver marinöverläkaren förslag i >'ild iga'l·e
häl so- och sj u k vård sä rendcn.
5 :o)
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Högste befälhavarens över kustflottan yttrande.
I belänkandels lredj e kapitel »Allmänna r iktlinjer fö r

den au beredn'ing.e n j'öres lagna organisationen » hava angivits
<le h uYudsakli ga skäl en för in'f örandct av en und er en chef
för marinen stående marinstyrebse. Mot vad i detta kapitel
anföres har jag i stort sell intet att er inra .
I samband härmed må de ss utom framhå l'l as, att den nuvarande organisation en ursprunglig en var avseeld at t anpassas tiN e ll särskilt sjöförsvarsdcp art ement, där en militä·r sjöminister närmast under Konungen och i hans nmnn utövade
hefäl ct över marinen. [ denne sjöminister hade marinen en
sakkunnig målsman i stånd att icke allena st inför Konunge n,
regering och riksdag föra dess ta la n, utan även att med nödi g
auktoritet ulöya ledninge n av m a rine n och laga erforderliga
initialiv för elensammas utv eclding. Genom försvarsdepart ementens sammanslagni ng ha·r m arin en förlorat denna sin speciel-la må•l sman och ledare. Den civile försvaTSminis tern kan
n äm lige·n bl. a. på grund av elen stora arbetsbörda, som påvilar honom , i.cke p-å sä tt som kräves er>sätta elen militär-e
sjöministern ifråga om marinens militära, tekniska och ekonomiska led ning. Enligt min mening hava därför i marinen s
överstyr else i nrgående myndigheter i sakn ad av ledare utfört
mycket arbete och förbrukat mycken hd utan att - oavsetl
den vidtagna försvarsreduce ringen - däremot svarande resultat vunnib, huru skickligt och nitiskt detta arbete ä n bedrivits. Om. sålun da redan försvarsd epartementens sammanslagning påkallar än dringar i den nu varande överS'tyr elseorgani sation en, framtvingas sådana även av 1925 års försvars ordning, 1som n ödvändiggör koncentration av styrelseorgane n,
i den mån såda·n utan Q'J,ägenhet kan genomföras.
Vad i fj ärde kapitlet »För.suarsdepariemen.te>t » föreslå s
betråtTande kommandoexp editionerna synes mig ~indam ålse n-
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Iigl och ·ägnat a l l i hög grad minska försvarsminist erns arbetsbörda. I likh et m ed beredningens ledamö t er Han sson och
Holilllgr en anser j ag dock, att tillr äckliga skäl icke föreligga
att för nänarand c upprätt a e n särskild kommandoexp edHion
för flygvapnet.
Sjätte kapitl et av förslaget behandlar »ilfarinstyrelsc m, ,
De synpunkter, som beredningen här under »Allmänna grundel'» framhållit för skapandet av en gemensam ledning för
h ela m arinen, synas mig i huvudsak riktiga. Däremot anser
jag de av beredningen angivn a principerna för marinstyreisens incl el'ning ·i aydclni ng ar och avdelningarna s sammanföm Jnd e i se-k tioner i Tissa avsee nden mindre än dam å ls enli ga och
i en del fall även oriktiga. Skälen härför komma att i del
följand e närmare angivas.
Bildandet av ·e n uneler Kungl. Maj :t lydande övers-tyrelse
för riket s sjöförsvar, marinstyrelsen under en ch ef' f ör mw··i n en, inn ehär enligt min mening goda förutsättninga r för atl
sjöförsvar e t skall kunna erhålla en enhetlig och god led nin g,
som inför Kungl. Maj :t med sa kkunskap och nödi g auktoritet
kan föra sjöförs-varets talan och ut an omgång lämn a Kungl.
Maj :t sådana yttranden ·och fö rsl'a g, som äro erforderliga för
främj.ancl el a\' sjöförsvarets verksamhet.
För alt dcll'na -överledning skall kunna fylla sin uppgifl
m ås·te det emell ertid vara så ordnat, att ch efe n för marinen
.har möjlighet att, utan att själv behöva alltföT mycket in gå
i detaljer, i. såväl fred ~ som krig nlä<va den effektiva led nin gen
av sjöfö r svar et.
I egenskap av marinens högste befälhavare hör han därför , såsom b eredningen äve n föreslagit, i krigstid i ngå i högkval'le r et och då givetvis såsom chef {ör d e ttas marinstab.
Under ·sådana förhå•l landen syn es det mest ä>nclamå ls enligt,
att -han i fredslid även inn eh a·r befattningen såsom c h ef för
mar inst aben. Av skäl, som i b etänkand e t anförts i fråga om
chefe n för a rm en, bör i så ,fall en a\' sekl ion·schefern a i mal'insl yrelsen bestrida befattningen såsom ·souschef för marin-staben.
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Med h~i·nsyn till det maktpåliggande arhelc, som: kommer
atl åligga chefen för marinen, är det även nödvändigt, att
hans verksamhet med avseende å förvaltningen begränsas till
vad som kan anses oundgängligen erforderligt. Härför behövliga bestämmelser höra lämpligen ingå i elen av Kungl.
:\Iaj :t utfärdade instruktionen föl' marinstyrelsen.
För alt tillförsäkra chefen för marinen befäls·r ätt över
övriga flaggmän har beredningen ifrågasatt, alt han skulle
innchaya grad av viceamiral Yicl floltan, uneler det att övi'iga
fla ggmän icke skulle kunna innehava högre tjänstegrad än
Då en dylik begränsning av
~;:on teramira-ls (generalmajor ).
flaggmännens tjänsteställning skulle kunna verka o>för·delakligl vid sammanhäfTande och samarbete med gra nnländernas
eller andra mariner, anser jag, att vad beredningen sålunda
förcslagil icke hör genomföras. Den behövliga befälsrätten
kan Lillförs~ikras CJ11efen för marinen i samband med hans
förordnande, ~iven om han icke skulle vara elen äldste flaggInannen.
Avdelning 13. llfarinsiyrelscns avdelningar m. m. innehåHer närmare redogörelse för de av JJeredningen föresla•gna
avdelninga-rna i marinstyrelsen samt dessas omfattnin g m. m.
Berednin gens förslag till indelning i avdelningar och dessas benämning anser jag i allt väsentligt riktigt uned unelantag
av i följande avs·cenden.
:\1in- och torpedavdelningen bör benämnas torped- och
minavdelningen med hänsyn LiU dels den ordning, i vilken
torped- och minvapnen nämnas i reglementen och mob.-tahellcr m. m., dels de båda vapnens betydelse och omfattning.
If-rågasättas kan även, huruvida jcke centralavdelningen
lämpligare bör benämnas organisationsavdel ningen, enär man
eljest kan få den uppfattningen, att denna aydelning motsvarar den för andra ändamål avsedda centralavdelningen i generalsLaben.
Ändamålsenligt synes mig även v ara, att den i kustartilleriavdelningen enligt förslaget ingåend e fortifikationsbyrån ,
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utan personaJö,k ning, såsom för när.v arandc bildar en särskild
fortifikalionsawleln ing. Härigenom skuUc nämligen bl. a.
chefens för denna avdel nin g ställn ing i förhållande Lill fortifik ationsbefälhaYarna i kustfästningarna i erforderlig grad
stärkas.
Den lärde lning av ärendena a de olika avdelningarna,
som av beredningen föres·Jagits, synes mig i fråga om artille-ria Yd elni n gen, torped - och minavdelningen, skeppsbyggnadsavclelningen, in ten d en l uravdclningen, sjukvård sa ydclningen, centralavclelningen, civi lavde lningen och amiralitetsrådet samt
u trikesa vdelningcn, sjökrigshistoriska avdC'lninge 11 och kommancl oaydelningen i huvudsak lämplig och ägnad alt med utnyttjande ay fackknakapen i nom ma~·incns olika specialgrena r fråmja arbetets enhetliga och ändamålsenliga hedrivande
inom marinstyrelsen. Si.iPskilt får jag l1ärvicl framhå'lla de
stora förd elar, som kulle komma att vinnas ge nom att dc såsom aYdelning.schefer tjänstgörande specialutbildade militära
och ciYilmilitära fackmännen icke aUenast å läggas ansvaret
för den till respektive a vdclningar hörande materielens konstruktion och bcslvaffenhel, utan även för att erforderliga reglementen och in s truktioncr finnas tillgängliga för den för
nämnda materie'l avseelda personalens utbildning m. m. samt
för materi elens användning. Jag förutsätter härvid, dels att
nödigt samarbete fortfarande liksom l1ittills äger rum de olika
avdelningarna emellan, dels att vad beredningen föreslår om
handhavandet av mobiil iseringshandliagar m. m. bcrÖTande
resp ektive avdelningar endast avser att tillhandagå centralavdelningen med härutinnan ,b ehövliga uppgifter, enär allt
Inobiliseringsarbete , med undantag av det för kustfästningarna, bör vara förlagt til'l sistnämnda avdelning.
Genom sammanförandet ay alla de till marinens förbindel seväsende hörande tekniska hjälpmedlen och organen till
en kommunikationsav de1ning har ett i allmänhet inom marinen sedan länge förefintligt önskemål blivit uppfyllt. Denna
avdeli1ings arbetsfält hör emellertid vara tekniskt och ej omfatt a strategiska och taktiska spörsmål. Den föres~agna om-
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fattningen av de ärenden, som sl;:ola å aYdelningen handläggas,
syn es mig därför böra ändras därhän, all utarbetande t av m arinens signalbok, av för marinens förbindelse väsendes strategiska och taktiska utnyttjande erforderliga föreskrifter m. 111.
ålägges operationsa vdelningen. Sjöstyrkorn as och kustfä stningarnas riktiga användning under krig och neutralitet iir
nämligen så beroende a v förbi ndeiseväsen det, så väl ifråga om
signalförbin delser som sjö- m. fl. kommunika tion er, att fö rcskrifterna för dessas utnyttjande vid nämnda tillfällen m ed
nödvändigh et måste utarbetas under ledning av samma .person, som .har sig ålagt att utarbeta planerna för sjöslyrkorn as
oCJh kustfastnin garnas användning .
Införandet av den föreslagna kustartiller iavdelninge n anser jag lämpligt, under förutsbittnin g alt dess omfattning h L'till rena kustarliller iärenden. De skäl, som ber ed'
,.,«ränsas
ningen anfört för att i begreppet kustartiller iet äYen innefa lla
kustfästning .arna, finner jag nämligen icke tillräckligt hiirande. Enligt min mening bör med kustartiller iet först as
kustartiller iets personal jämte för densamma avsedd ku startillerimat erieL På grund h ärav och av i det föregående anförda skä l anser jag, att ärenden rörande kustfästnin garnas
fortifikator iska utrustning aHtjämt böra Ilandläggas av en särskild fortifikation savdelning och s·ålunda dessa ärenden u nda ndragas k u startilleriaY delningen.
Kustfästnin garnas strategiska och taktiska betydelse f ör
flottan nödvändigg ör även, att de ärenden rörande desamm a,
som nu handläggas i marinstabe n, fo!·tfarande böra han:d:ha' 'as av operationsa vdelningen, enär eljest det er forderliga operativa sambandet mellan flottan och kustfästnin garna riskeras.
O peralionsnv delningens verksamhet sområde föreslås :t \ '
ber·e.d ningen att i stort sett vara detS{lilnma som marinstab eus
nuvarande op erationsavd elning. Med hänvisning till vad jag
i det föregående anfört heträQ'ande lförbindelse väsendets utnyttjande för sjöförsvare t och kustfästnin garnas betyd el se fö r
operationer na synes mig nödvändigt, atl operationsa vde1ni n!.l€ ns verksamhet sområde nhidgas till att omf~atta, förutom nu-
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varand e ärenden, även de delar av .förbinclelse väsendet, som
]Jer öra dellas utnyttjand e för operationer na. En uppdelning
av op erationsavd elningen på en stra>tegisk-tal..:lis·k de.talj och
en förbind elsedelalj synes •dessu tom böra föreskrivas för åstadk omma nd e ay reda i arbetet och underlättan del av samarbetet med kommunilm tionsavdeln ingen.
Organiseran eJet av del tiH kommandoa vdelningen förlagda marinstyrei sens registratork ontor samt den föreslagna
{örenkl'ingc n i registratorg öromålen synas mig håcla genomförbara, därest dels kontorets lokaler bliva centralt och lämp~igt helägna i den för marinstyrei sen avsedda byggnaden, dels
lämpligt antal expeditions listor över utgående och förtecl<ningar över inkommand e handlingar uppläggas, dels slutligen
konloTSper sonalen anpassas här efter. Den av beredningen
härför beräknade personalen förelfal'Jer väl knappt tilltagen.
Under förutsättnin g att kommunika t•i onsavdelnin gen och
centr.ala.-de lningen organiseras i huvudsakli g överensstäm melse med Yad hbir oYan angivits, har jag intet att erinra mot
indragning en av nautiska och mohilis'l~ringsavdclningarna.
Be,faltninge n såsom inspektör för undervatten sbåtvapnet
•S ynes mig även kunna indragas, därest såsom chef för under'~attensbål.flottilj e n för längre tid beordras en ubåtsutbHd ad
regeme n tsofl"icer.
I a \·d elning C. illarinslyrel sens sektioner redogör h eredl1ingen för den föres lagna ind el ningen. i sektioner.
Genom denna sektionsind elning s!wlle chefens J'ör andra
sel<11ionens arbetshörda bliva så omfattande , att han icke
skuHe hava möjlighet atl såsom sig hör leda arbetet inom
sektionen. Den föreslagna ·andra ·sektionen motsvarar nämligen närmast nuvarand e marinförva ltning en. Känt är att
·c hefen .för denna redan nn är till yttersta gränsen överhopad
med arbete. Enligt förslaget skulle han även komma att
h andlägga och leda arbetet med organisatio n, övningar, mobilis.ering och värnplikt. Dessa med h ans tekniska Yerksamhet
föga samhörande ärenden skulle komma att av honom fordra
1'irlsl;rif t i Sjöviiscncld.

9
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ytterligare arbete, vilket han icke är i stånd att prestera me d
bibehållande av det initialiy och den effektivitet i ledningen
av dc honom åliggande uppgifterna, som han måste ås tadkomma, om han skall kunna såsom erforderligt är underlätta
chefens för marinen arbetsbörda.
Dessutom håUer jag före, alt nyssnämnda ~irendcn organisation, övningar, mobilisering od1 värnplikt - äro atl
hänföra till stabsärenden ävensom att chefen för fösta sektionen icke kan på räll sätt leda arbetet med planläggninge n av
sjöförsvarels anYändning under krig och neutralilet utan at!
hava i sin hand möjligheten alt taga initialiv til.l och handlägga det primära arbetcl ifråga om övuingar och mobillisering.
Dessa förhållanden anser jag med nödvändighel böra Jöranleda till att centralavdelni ngen eller, såsom den av mjg föreslagits benämnas, organisationsa vdelningen överföres tiil första
sektionen.
Den a v bered n ingen härutinnan föreslagna indelningen
lärcr vara motiyerad därav, alt dc av organisation och övningar .föranledda kostnaderna äro förvaltningsfr ågor, som
höra ·h andläggas å andra sektionen. Detta är visserligen sant,
men å andra sidan äro ärendena i övrigt, såsom ovan påvisats,
rena •stabsärenden, vilka hitintills på el! tillfredsställar ide sätt
handlagts inom marinstaben. :\fågon anledning atl i den under e nh etlig ledning stående marinstyrelsen verkställa omflytt-ning av dessa ärenden föreligger därför icke, i aH synnerhet
då därigenom allvarliga olägenheter skulle komma alt uppstå .
Dessa olägenheter synas mig även vara större än den fördel ,
som vid övergång till krigsorganisat ion enligt beredningens
mening sl<LI'lle ernås genom att större: delen ay första sektionen, därest centralavdelni ngen ej hörde dit, skulle kunna i huvudsak orubbad bilda högkvarterels mar~nstab.
Då jag föreslagit bibehållandel av fortifikationsa vdelningen, bör tredje sektionen i överensstämm else med beredningens indelningsgru nder omfatta kustartiHeriav clelningen
och .fortifikationsa vdelningen.
Genom den av mig föreslagna överföringen till första sektionen av dels centralavclelni ngen , dels ärenden rörande del
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operativa förbindelseväs endet konuner denna sektion alt i al'll
yäsen !ligt överensstämm a med den J>- uvarande marinstaben,
under det alt andra sektionen på liknande sätt molsvarar marinförYaltning en. Bådas organ~salion är dock given elen konc(m trali on, som a v beredningen hefu nnits erforderlig. Då j ag
h åller ,före, alt man ieke ·o nödigtvis hör ändra den nuvarande
orgnnisationen , anser jag i alla avseenden lämpligast att benämna dessa sektioner respeldive nw:'inslabcn och marinförvallningen. Härigenom underlättas ~iven övergången till den
nya organisationen , vilken Ö\'ergång det oaktat lwmmer att
erfordra el! hetydade och kr~iv::mde a;·bete.
Tredje sektionen hör i .så fall himpligen benämnas kustfästn i ngs·fiirYaltni ng en. Dess uppgift är j n att vid slidan av
och med litnyttjande av elen egenlliga marinförvaltn ingen
handl·ägga ~irenden rörande kustfäst·ninga rna, varför såväl
denn a benämning som benämningen marintf örvaltningen ~t
andra sektionen måtte anses väl beteckna deras t~ppgifter.
i\Ied ·införandet ay här angivna benämningar blir betecknin gen sektion obehövlig och hör därför ej användas .
Såsom chefer för de olikn sektionNna höra med den jämkning i beredningens förslag, som OY8rt föreslagits, under chctfen för marinen ~j~instgöra:
såsom so uschef för marinstaben en kommendör eller konteramiral, i vilket. senare fall statrionsbefälha-,~arcbefattningen
•i Stockholm , såsom förut und erst undom var i t förhåillandet,
bör hestridas av en till konteramiral i marinen he'fordrad komm endör;
såsom chef l'ör marinförntlllni nge11 en flaggman; och
såsom chef för kuslfåstnings. för\'altningen en generalsp erson vid kustarlillcricl tillika chef ~ör kustartiHeriet.
Betr~i[fandc flen sistnämnde •h ar hereri:ningcn med hänsyn
till honom tillhörande inspektionsr~iH ansett det bör Lagas
unel er överv~igancle, huruvida icke befälhavande amiTalen hör
upphöra att vara kommendant i 1\:.a rlslnona fästning. P:'t
grund :lY dc stora oli.igenhelcr, som härigenom skulle uppkomma, samt då •för niirvarande såväl chefen för kustartille-
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riet som chefen för fortifikationen och armefördelningschefen
hava inspektionsrätt över befälhavande amiralen underställ da
förJ:Jand och befästningar utan att innehava befälsrätt över
denne, avstyrkes en förändring i nuvarande ,s ättet för kommendantskapets i Karlskrona besrf:rid:mde.
De av beredningen i avdelning D. »Arbetsformer ino w
marinS~tyrelsen m. m.» angivna grunderna för ärendenas b eredning och avgörande synas 1nig ägnade alt befrämja en god
m·,b etsordning inom marinstyrelsen. Såsom i det föregåencll'
framhållits bör genom den av Kungl. Maj :t fastställda instruktionen för marins'iyrelsen fasts'lås, i vilken omfattnin g
avgöranderätten av ärenden ,bör från chefen för marinen öve rlåtas till honom underställda chefer i marinstyrelsen.
Den i avdelning E. föreslagna staten för marinstyrels en
hör ifråga om fördelningen i fredstid av för sjöförsvarets kommandoexpedition och marinstyrelsen avsedd personail ubaiJ
personalökning ändras i överensstämmelse vad jag i det för cgående föreslagit beträffande avdeln}ngarnas omfattning. Sålunda bör en officer från vardera kommunikations- och kust artilleriavdelningarna överflyttas till opcrationsavdeh1ingen.
Ifråga om de för marinstyrelsen avsedda ämbetslokalerna
får jag här endast framhålla behovet av vissa bombsäkra rum .
ti~l villw viktigare delar av marinstyrelsen kunna Yid krig stillfälle om ,behövligt förflyttas .
Vad sluthgen den föreslagna instruktionen för marinsl yTelsen angår, anser jrag mig, under hänvisning tiH vad j a g
ovan anfört, icke behöva beröra densamma, då den givetvi ~;
måste tillrättaläggas i enlighet med den organisation, som ka n
komma 1att av statsmyndigheterna beslutas.
Med ~anledning av vad jag sålunda anfört i den föreli ggarude frågan får j ag alltså :föresaå

att sjöförsvarets ledning och förvaltning utövas av en m acr instyrelse under en flagrg man, chefen för marinen, och up p -
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delad på ma r in s La be n, marinförvaltningen och kus tfästningsförYal tningen;

att marins lyr el sen utgöres av:
chefen för marinen;
marinstaben uneler en konteramiral el'l er kommendör så5,o m sonschef och fördelad på följande avdelningar:
op era tionsa vclelningen,
organisationsavdelningen,
u.Lrikesavclelningen och
sj ö kr~gshis to riska avdelningen;
nwrinförvaltningen unrder en flaggman såsom chef och
fördelad på följande avdelningar:
artilleriavel clningen,
torped- och mi1mvdelningen,
J, om m u ni kationsavdelninrgen,
sk ep p sbyggnad sa vele lningen,
intende n tu ravclelningen,
sju kYårclsayclelningen och
ciYilaYclelningen;
kustfästningsförvaltningen under en generalsperson vid
ku startiUeriet, som tillika är chef för kustartilleriet, och fördelad på:
kustartilleriavdelningen och
fortifikationsravdelningen; samt
k ommandoavdelningen ; ävensom amiralitetsrådet;
att avdelningarna i marinstyrelsen omfatta de ärenden
ovan av mig 'a ngivits;
att de mindre jämkningar i personalfördelningen inom
marinstyrelsen, som på grund av -den s:rlunda föreslagna omfattningen befinnas erforderliga, i förhållande till beredningens försl,ag, vidtagas utan personalökning; samt
att befattningen såsom stations,b efälhavare i Stocl<cholm
bestrides av en flaggman eHer kommendör vid flottan utnämnd tm konteramiral i marinen.
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Chefens för marinstaben yttrande.
Betänkand et Kap. III. Allmänna riktlinjer och
VI. ·M arinstyrels en. A. Allmänna grunder.

B eredningen har hyg,gt sitt förslag på den fiiruts ~i llning en .
ntt den mrvarand e or ganisat io nen av marinen s ledning, fördcla d till vissa under Kungl . Maj :l lyd and e översly relseorgau .
vore be hii ftad m ed m·sevärda bri ster, \·ilka det vore angeläget
alt und a nrödja. Jag är ic k e fulll ense med bcredning~'n 1
de nna för ut siitlnin,g, Ly den kan icke rättel ige n bevisas genom
,[:riande a rh e ls re sult a l frå n le(lningens si d a. Det obcstridli g;1
fö rhå ll a nd e l -a l l m a r in en s-tår högt m ed hän sy n till dc anslag<,m edcl, som nll'il a lt påräkna, alt d en tekniska ut YCck lingen
noggrant uppmärksa mmat s, att personalens ulbilclnin g genom
alla grader sker e fter omsorgsf,ul lt geno.mlänk la plan er, at t
övningar na bedrivas under ändamålsen liga form er, att in struktionsb öcker ~iro v~il nl arbclade, villnar tillika med erfar enhel erna fr å n å ren 191-t- 1918, då flottan i )nobiliserat skick
Davbrul e l ubfördc en påfresta nde och av nati one n högl Yärcl esatl neutralil clsya]d, Lvärtom om att denna ledning i och fii r
sig har sina .förtjänster, ehuru .alldel es gi\'ct en fortsatt u tveckling ay d ensamma kan anses önskvärd för all tillgodo'- L'
skärpta krav 'På koncentrati on och enhetlighet, och för att
erhålla mindre omgång och enklare fönaltnings former.
Till marin ens överstyrelse i·äknas enli g-l Regleme nt e ts fi ir
~Iarin e n i detta hänseende numera n ågot Y i lscledande formtJlering: marinfönal tningen, marinstabe n, högste befälhavaren
över .J<'ustflot lan, chefen för kustartill eriet, insp ektöre n fi.ir
undervatten sbå tvapnel sam t cheTema för flotta-ns tre ci y j 1mi!H~ira kår er. Såväl 1924 som 1925 å rs fiirSYnrspro positi o-
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11 er hm·a em el lertid påvisat oegentlig heten i denna gemensamma benämning för styrelseorga nen i nuvarande organisati on tian saml till överstyre lsen J1än fört enelast de organ, som
'hava a lt handlägga ärenden rörande marinen i dess helhet ,
.alltså m a rinfönailni ng en och marinstabe n, medan h ögste befälh a varen över lw st fl.o ltan i organisatio nen hänförts till ena h a nd a stäl lnin g som slationsbefä lhavare och kommenda nter,
och återstående myndighet er sammanför ts till en grupp, ben ämnd »Personalch efer och insp ektörer». Ej blotl i dessa
rr o.p osition ers b enä mningar utan äve n i praktiken och det
allmänn-a me(l\·etand e l har marin e ns i)verslyrel sc kanunit att
Ge11 tgöras av enelas L marinförva ltningen och marinstabe n.
n om a tt övriga myndighete r inom mm-inen numera börjat insända framkomna förslag ell er a nmä la önskade initialiv till
n ågot av dessa Lv å organ, bero ende p å ärendets art, hava dylika förs lag k unn at vidareföras till Kungl. Maj :t i utre tt skick
oc h ut an behov av ut rcmitlcri n g. Då dessutom remisser från
d eparteme nt num era ofta st•ä llas Li ll marinförva llning och maT-instab gemensamt el ler till enelera av d es sa organ för a t t
h esvaras efter vederbörand e myndighete rs hörande , så har
även härigenom Kungl. Maj : t i hear be lat skick och ulan omgång kunnal erhålla utredningar , och v~iclda förslag hava
sn abbt kunnat br in gas till utförand e till sjöförsvare ts bäst::l.
De t samarbete, som ,faktiskt förefi nn es, och d e fören·k lin,gar,
som ,allaredan vid tagits, få icke förbises, men de måste vidareutvecklas -och .instruktion smässigt stadgefästas , därvid ock bor
till ses, att ansvarsförd elningen blir fullt avgränsad och varje
orsak lill dubbclat·het c avlägsnad.
I beredning ens tilltänkta marinstyrel se å t erf innas, ehuru
i för ä n d r ad -och sammanför d form, såväl marinförva ltning
som marin stab, ävensom ovannämnd a persona.lche fer och inspektör er, u lom inspektören för undrrvatten sbå tvapnet, vilk en befattning föreslagils att indra,gas. Men samtliga d essa
organ hava -s tällts und er en ch ef för marinen i stället Iför und er Kungl. •Maj :t, vari ge nom en icke obetydlig lättn ad i chefens för försvarsdcp al"lemenlet arbe tshörda s'lmUe Yinnas .
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Härvid kommer man, enligt min uppfattning, över till d en
springande ·p unkten i fråga om orsaken till er.fordcrHga organisationsförändringar, vi}ken orsak i första hand är att finna
i försvarsdepartementens samman.slagning. Så länge cheferna
för Janlförsvars- och sjöförsvarsdepartementen förefunnas, så
var därigenom enhetligheten och lwncentrationen säkerställd.
Men elen gemensamma försvarsministern, som i reg•el får fö·rutsättas vara en icke fackman, medlem av en politisk regering, kan icl<e förväntas hinna eller Ileträffande militära spörsmål kunna med nödig auktoritcl utöva ledning av sjöförsvaret, taga initiativ till dess utveckling eller överhuvudtagel
lämna elen personliga insats i sjövapnets omvårdnad som den
förulvarande sjöministern - fackmannen, och där.för gör sig
behovet gällande att på ett eller annat s·ätt vinna ersättning
för elen indragna fackministerns rentmilitära insikter och förmåga att verka sammanhållande inom sjöförsvaret. Av rletta
förhållande påkallas ett tillrättaläggande i långt högre grad
än av förmenta brister i den nuvarande styrelseorganisationen
i och för sig. Men .genom ett underskattande av denna organisation och dess arbetssätt har ber·edning en i sin strävan
efter koncentration och enhetlighet skju tit över målet, och
dänid även åsidosatt regeln .att befintliga, väl inarbetade
former ej böra rubbas mer än nödigt är, ty därig·enom brytes
en många gånger oersättli,g rutin och tradition.
Etl annat allmänt intrycl\. av betänksamhet är, aH förvaltnings- och tekniska synpunkter skjutits i förgrunden till
förfång för dc militära ,f ordringar, som i den rena sjökrigföringens intresse måste ställas •på marinens organisa-tion.
En flottas ledning måst·e dock i första hand vila på militärpolitiska och strategiska g'l'under och icke på tekniska
faktorer. Hänsyn ti.U materielen hava i viss mån blivit vägledande ,för beredningens organisationsformer, i vilka personalärenden och ma•terielär·enden i betänklig grad sammanblandats. I beredningens utlalande, .att i flottans verksamhet
höra personal och materiel tillsammans i Yicla högre grad än
·vad som i allmänhet är fallet inom ·armen, återfinner man
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elen rätt allmänna uppfattning en, aH personal och nvateriel
icke äro i sam ma mån utslagsgivande inom armen som inom
marinen. Skillnaden ha'l· ·e mellertid med åren och särskilt
efter världskriget väsentligen utplånats, i samma mån som
hären•s behov av teknisk utrustning vuxit. Förhållandena
ställa sig i detta avseende lika till lanels och till sjöss: utan
duglig personal är även elen simn-ikaste materiel värdelös.
Ivian kan fö·r övrigt knappast tillmäta en större eller mindre
hclydelse ål två sins emellan •så ojämförbara begrepp som
personal och materiel. Bådas befinllighet är ·förutsättningen
för all militär ver]{samhct. Det ·~i r , vilket beTedningcn ocks~t
m edg iYe r, såväl till lands som till sjöss personaJ.cn, som
bringar matericlen till användning, och det är det mänskliga
tänkandet , hänicllag särskilt skoJ.a t för 1antkrigföringen eller
sjökrigföringen, som leder och alltjämt måste .leda denna användning. Tekniken ställer sina resurser till förfogande för
Janlkrigskonslcn och .sjökrigskon.sten, men det är dessa som
äro el e fordrande, ledande och i ni tia livtagande i försvarsgrenens tjänst. På den grund hava såväl inom armen som inom
marinen ~i ·renclen inom den centl'ala styrelsen hittills fördelats
till en ·stabsgren och en tekniskt-ekonomisk gren, och principerna hänicllag äro enahanda, oberoende av armens eller marinens olika uppfattning eUeT deras budgeters storlek. Samma skäl, som tala för att inom armen ledningen fördelas till
gencra.l slah och förvaltning, gälla även för att inom marinens
ledning ärendena fördelas tillmarinstab och fö·r valtning. Men
de allmängiltiga principer, som beredningen gjort gällande
för hda försvaret och som i sig innehålla mycket av värde,
h an1: blivit olika tillämpade för lantförsvaret och sjöförsvaret.
Armeförvaltningen består sålunda i beredningens förslag med
Yissa inre jämkningar, fördelad som ,f örut på fem departement, och generalstaben fö·r bliver i stort sett i si n nuvarande
organisation, utökad med .avdelningar för personal och utbildning. Inspektörer och truppslagschefer m. fl. förbliva
huvu clsaklig en som nu, ehuru de unelerställas chefen för armen i ställel för Kungl. Maj :t.

-

-Hl! -

130 -

Helt annorlunda förfares beträffande marinen, dår marinstab och marinf'önaltning sammanslås för att jämte en
lmstarlillcriförvallning bilda en ma:·instyrclse om tr e tton
anlelningar, fördelade till tre sektioner och en kommandoaYclelning. Skärskådas förslaget n~irmaTe, så finner man , att
den föresh~gna marinstyrdsens II. sektion i stort setL ulgö~·e"
a\· den nuvarande marinförvaltningen , utökad med dc verksamhetsområden som för närvarande omhänderhavas av marinstabens mobiliserings-, organisations- och kommunik alionsanlelningar, medan marinstaben som sådan försYinner.
Den grundläggande tanken hos beredning en har hä rvid ,
yad angår flottan, varit a lt så vitt möjligt sammanföra ärenden rörande såväl likartad materiel, som för dess bemanning
avsedel p erso nal till en och samma sektion och avdelning. Att
iirenden rörande likarlad materiel med tillhörand e heskriYningar m. m. höra handläggas på en och samma :en-del nin g.
är utan vidare riktigt, och likaså, att där bör i viss uts tr.äd.ning uppgöras instruktioner för elen för ifrågayar ancle materiel avsedela personalens utbildning. Men personalfrågors
beredande sammanhänger icke enbart med mate,rielen, och organisationen får ej vara anpassad endast efter denna ulan i
lika eller högre grad efter de strategiska och taktiska gruncler, på vilka den opcTatiYa ledningen uppgör plane~·na för
rikets fö'rSvar till sjöss.
Hela marinstyrelsen hetraktas av beredningen som e t t
ämbetsverk, vars karaktär av förvaltande verk än m era framhäves,, genom att det skull e »i ntaga det rum bland rikets ~im
hetsYe'rk, som förvaltning en aY sjöärenden a tidigm·e innehaft », d. v. s. den plats, som marinfönaltningen för närYarancle innehar. AHa marinens myndigheter, som nu lyda under Konungen, skulle unde rställas detta ämbetsYerk. Chefen
och unelerlydande chefer inom styrelsen skulle utöva sin befogenhet å :s lyrelsens vägnar. D enna ordning ä r främmande
fö<r våra begr,e<pp om militär ledning och åstadkommer b lan dning av militära order, adminis'trativa anvisningar och elwnomiska instruktion er .

Beredningen giYer i sin hisloriska ÖYersikt en kort historik över organis,ation en av färsvarsväs endets ledning uneler
gångna tider ända h·ån amiralitetskoll egii dagar. Denna historik ger dock icke svar på den i detta samband viktiga frågan ,
om ön~<rstyrelseformerna för vår flotta unde'r dessa ticler verkligen lyckats vidmakthålla en operationsduglig flotta, ell er om och då .så icke varit fa'llet - varest i ledningens organisation orsaken härtill kunnat vara att finna. En undersökning härvidlag lro·r jag skulle ,giva vicl hancl en, att ledninge n
just saknat ett organ med särskild up,p gift att ordna om person·a lcns anskatTande och utbildning, ·om flottans övande i
hedstid och om de operativa fö rheredelserna fötr kriget, vilken bris t förviss o mången gång a vteclmat si,g på historiens
blad.
Be.redningcn lämnar jämväl en kort översikt över organisationen av försvarsväsendets ledning i vissa främmande
länder och anför i anslutning härtill bl. .a., att den tyska
marina överstyrels ens organisation före krige t i sina väsentligaste d ·r a,g överensstämde med ele n nuvarande svenska.
Detta kan jag alls ej finna: Rcichs-Marine Amt, som i sig
innehöll förvaltning en, var som ett ministe.rium underställt
rikskanslärei1; amiralstaben var underställd ,k ejsaren, som
:pc'l·sonligen hade högsta militära befälet över maJ·inen m en
som ofta,st utövade d etta befäl icke genom chefen för amiralstaben utan genom chefen för sitt marinkabinetL Här kan
man verkligen tala om splittrad ledning. Däreft el· anför beredningen , att krigcbs nödläge i Tyskland framtvingat en enhetlig marinslyrelse, för vars hildand e de gruncUäggand e motiven var.it desamma som för b ere dningens förslag till marinstyrelse . Om llll TyskJ.ands överstyrelseorganisation tagits lill
förebild - ehuru lämplighet•en härav kan ifrågas.ä ltas genom
att tyska flottan i f r edssluten b e~· övals flygvapen och u-båtsvapen samt pålagts begränsningar beträffande såväl materielens art och storlek som personalens tjänstgöringstid och antal - så har dock beredningen i väso1tlig mån förändrat hil.den . Ty elen nya tyska :Niarinekommandoamt omhänderhar
1
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j u st dc frågor, som hos oss påvila den n•m :arande marinstaben, medan Allgemeine Marine Amt och Ma·r ine-Verwaltungs
Amt mot•svara vår marinförvaltning. I des,sa hänseenelen syn es den nya tysk a organisat1ionen nännas t tagit den . nuvarande svens•k a till förebild.
Vad nu här ovan blivit sagt utesluter icke, att betänkandet i mångt och mycket innehåller uppslag, som äro värda
att laga vara på.
Med tiHfreclsställelse erfar man, alt beredningen tar bestämt avstånd från ett samma.n förande av för,svarets centrala
förvaltningar, armeförvaltningen och marinförvaltningen, till
ett enda verk, den centrala försvarsförvalt111ingen, såsom föreslagits av 19•2,0 års förvaltningssa'kkunniga i deras år 1921
ingivna betänkande. Delta förslag torde härmed få anses vara
hringat ur världen, liksom redan tidi,g arc departementalkommitterades förslag av år 1912 att införa de hopslagna armeoch marinförvaltningarna såsom clepartementsanlelllJingar i
själva försvarsdepa'l'icmentct ,p å sin tid avfördes från dagordningen.

vidtagas organ1isatoriska åtgärder, som försvåra samtliga dessa
,frågors m·görande.

Förslaget förutsätter det självständiga flygvapnets bibehållande samt förordar införandet av en kommandoexpedition
för flygvapnet. Erfar.enheterna uncle1· elen tid, som förflutit
s•eclan detta vapen mot försvarsrevisionens uppfattning och
trots millitära ·avstyrkanden infördes, hava icke givit säkra
resull,at. Annen och marinen behöva var för sig spec'ialiseraclc flygs lrid skrafter, varjämte härutöver erfordras siiirski1da
flygstridskrafter tiU högst'a krigsledningens förfogande för
självständiga uppgifter. :Men h uruvicla dessa sistnämnda
flygstridskrafter påfordra sin särskilda ständiga indelning är
icke bevi's at. Det kan bliva nödvändigt att övel'\'äga denna
f,råga i samband med andra ännu under utredning lig,g ande
frågor, såsom om flygmaterielens uppsättande, flygvapenchefens . ställning, flygkårernas fö1"läggning , rekrytering av personal från maorin•en till flygvapnet 111. 111. Därför böra icke nu

Cen tralavdelningen föreslås i betänkandet skol•a handlägga bl. a. äPenden rörande mobilisering, värnplikt, organisation, utbildning, övningar, •r eglementen, instrul\.ti.oner för
befälha\'are öv.er sjöstyrkor och fartyg i fred m. m. eller vad
som nu inom marinstaben hanclJ.ägges å cles's mobiliseringsoch organisabionsavdelningar. Oavsett att härigenom II. ,s ektion ens (marinförvaltningens) .chef pålägges en orimli.g och
·oproportionerlig arbetsbörda, så höra dessa omfattande och
ytterst belydelsefulla ärenden oupplösligt smnman med elen
avdelning, som har marinens operatin1 ledning om hand.
Grundläggande :för flottans 'k rigsm·,ganisat'ion är farytgens
strateg~iska förd,elning vid mobilisering. Frågor härom hanelläggas av givna skäl på operationsaYclelningen. Av denna
strategiska fördelning beror personalorganisationen i väsentlig mån, ej minst ifråga om personalkårernas fördelning trill

Efter dessa mera allmänna uttalanden övergår jag till att
n ärmare granska beredningens förslag dels vad angår marinstyrelsen i och för sig och dels vad angår chefen för marinen.

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelsen. B. l\1arinstyrelsens avde,lningar m. m.
J\Tecl l•eclning av de allmänna synpunkter, som jag här
förut gjort gällande, anser jag att följande huvudsakliga förändringar höra Yicltagas med avseende å ,f örslagets fördelning
av marinstyrelsen till avdelningar och sektioner.

Den i betänkandet föreslagna centmiaudelningen bör flyttas från sektion Il (marinföruallningen) till sektion J (marinstaben) och där erhålla benämniny organisationsaudelningen.
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stationer, y~irnpliktigas inkallande till olika slali.on er m. fJ.
frågor, som skulle omhänderhavas av centnl'l(organisations)avclclningen. Frågor om fartygs 'förläggande under reparabon
dlet: i beredskap 1inverka på krigsber edskapen och k_rigsorganisation en, ·varför operali·onsaYdelningen måste m ·e clYerka vid
d eras handl äg.g andc. ~len de h eröra jämväl på det närmaste
central(crganisations)avdel ningens göromålmed övnings- och
fredsrustningsplaner. Dessa sistnämnda utarbetas 1wed hänsyn tagen dels till krigsberedskapen , va rs frågor b eredas av
operationsavdelningen, och dels l;iH utbddning och övningar,
\'ars ärenden handlägg as av ccntral(organi'Sations)avdel ningcn. D enna tv å sitliga behandling av fr edsövningsplanerna får
sill ullryck i vederbörande anslags henämning, nämligen
»'Flottans krigsberedskap och övningar ». I Jrågor om krigsiivl11ingm· måst e strategiska önskemål lämpas efler förefintEg
tillgång å personal och övningsmecld; operalionsavdelningen
bevakar härvidlag krigföringens allmänna krav, central (,organisations )avd elningen personalutbildningens krav. Yid utarh elande ~w H'glementen ; skjutr egler, taktiska föreskriftm· m. fl.
instrukt~ionsböcker måst e på liknan<l c sätt utbildningshänsyn
lämpas eHer taktiska och liknand e kl·av.
Enligt förslaget sludle mobilis eringsarbetel med tillhörand e hancHi·ngar komma a tt fördelas lill ett flertal avdelningar.
1 vissa detaljer kan givetvis mobi.tiseringsarbelcrt, såsom fö r
närvamnd e sker, handläggas å avdelll'ing, som ej tillhör marinstaben , men sammanhållandel måst e ske clärsläclcs. Endast genom alt i fr ed gi ves tillfälle att förb ere d a mohili scr in "en och a tl öwrblicka och tiilrätlalägga hithör a nde frå gor
blir"' den operativa ledningen, el . v. s. marinstab en, i stånd all
vid kDigstillfälle över laga a nsvaret för marinstridsknaftcrnas
ledning.
Som skäl för personalärendenas födäggand e till IJ. sektion en ( m a rinförvallningen ) anföres bl. a., alt fartygens bes~lttningslistor böra ularb etas aY del or.gan, som handh aver
materielens led nin g. Vid uppgör a nd e aY huvudritningar till
förekommal1'(le nyhyggna<l av far tyg måste ej min s t av [ör -
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l ii gg n i n g sh ~i n sy n en förbered ande bes ä t tnin.gslis ta uppgöra s.
Me n hän·id tages hänsyn ej blott till del antal man av olika
sl ag, som erfordras för betjänande av stridsmedel, p a nnor och
m askiner och a nn an mat eriel , som för eträdes ay II. sektionens
( marinfö n ·a llningens ) avdelningar, uta n äYen till pm·so nal ,
~om ~ir nöth~indig för förbindelsetjäns'l en, bevaknings tjänsten,
stridsllcredsknp, Yaklgör.ing e ller öv erhuvudtaget för taktikens
och s trid en s .fordringar, m ed e tl ord all! som kr ä ves fö.r atl
a v de l'nskilcla hetjäningarna bild a en enhetlig besättning.
Denna pr e lim inä ra be sä ltningslist a }ämkas seeler m era efte.r
ombord vunnen erfarenhet. Sammanh å lla nd et a,· alla hesättningsJi.stor , vilka tillsammans hilcla g rund en för rtolLans p ersonalbehov och för personalens förd elning till s tationer och
~r rk esgrenar (personalorganisationen), har icke något omedelbart samhand med d e tekniska .avdelningarna s arbeten.
Utbildningsärendenas förläggande till II. sektionen ( mar,infö rvaltning en ) förutsättes enligt belänkandel kunna åstadkomma såv~ll a tt per sonal en blir sidekad att p å bästa sätt
handhava malrrielen, som all Yicl konstruktion av matericlen
Yed erbörli g hänsyn tages till den y·rk es skickligh cl, som är
mö.i<!ig atl bibringa person alen . Detta sista ä.r dunk elt. Matcriden m åste göras så ticlsenl:ig och utomordentligt pålitlig,
som ÖYCrhuvud kan s ke m ed tillgängliga medel , och personal en m ås ir bibringas mol s va·r ande förm åga att Yäl b etjäna
d en samma. Ett annat förfa•r andc kan ·l<nappasl tänka.s; det
skull e i så fall innebära, a lt m an .konstru erade materiel m ed
l cd ni ng av o Ii ka personalgrupp ers större eller mind re fattnin gs förm åga. Beredningen menar '\·äl ej h eller så. R ena
utbildnin gsföreskrifter fö·r h a ndhava n de av ett pjtisslag, för
utförande a\' minering m. m. ,h öra lämnas av den tekniska
avdelning en, men d etta är hloH d etalj er i del st ora syst em ,
som omfattar utbildning i relH·yt·skola, korpralskola, und erofficerssk ola och övriga sl<Olor, rcpclili onskurs er, särskilda
kurs er ell er övriga kur.ser ombord och Ii land för olika y rkesgrenar oc h persona·l grupper i milit.ära och al lmänbildande
~imnen, allt för atl sl<apa dugliga hesä t lningar och dessutom
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förbered a för utbildni ng till underoii icer, resenunc leroil'ic er,
resenon 'ieer o. s. v. Hela detta system, som ::mgives i ~ko l
regleme ntet för .flottan, där den ena skolan eller kursen 1Jygger på och ingriper i en föregåen de, tillika med frågor om
·utbildni ng .eJl.er Yidareut bildning av sjökadet ter, ofTicerar e ,
reservofT icer.are, ingcnjör saspiran ter, ingenjör sel ever, mariningenjör er, intenclen lskacletl er, marinin tendente r m. fl. ~ige r
oupp lö.slrigl samhand å ena siclan med frågor om personal ens
rekryter ing och befo·r dran, å den andra med frågor om personalens och flottans övn ingar, Yilka sistnämn da sltt i det närmaste samman hang med krigsber edskap och mobilise ring och
härigeno m med sjökrigfö ringen öve-r huvud taget. Samtliga
dessa frå.gor måste hehancll. as i .ett .samband , el j est Ul)pstår
förvirrin g. Liksom nu bör clärfö.r L sektione n (marinst aben )
utöva ledning en av utbilclrTin gs,är~ndena, i den mån detta :i r
erforder ligt för samverk an mellan oli·k a fartygss lag och olika
yrkesgre nar eller elj est nödvänd igt för ·a tt åYägabr inga ÖYcrenssläm melse mellan rf öreskri'f ter.
Slutligen framhåll es som skäl för personalo är·endena s överflyttande till den förvaltan de myndigh eten, att härigeno m skapas möjl:igl1C'ter för lämplig aYvägnin g mellan anslagen till
övninga r ·och unelerhå ll ·samt till etl efl'ektivt utnyttja nde a Y
dessa anslag. övninga r av personal en är dock ett och underhåll av fartyg ett annaL. ·F artygen m •åste underhå llas oberoende av hur personal en utbildas., och omvänt måste denna
utbildni ng bedrivas enligt sina metoder , ·oberoen de av om fartygen kunna bättre eller sämre underhå llas. Anslage n fyll a
Yart för ·sig vitt ski1da ändamål , men samman föras i flottan s
rustning splan. Denna följer en vi SS genomgå ende norm år
från år, v1ilken ingalund a får opåkalla t ändras utan bör bliv ~1
1

i huvudsa k beståend e.

'B eredning en har synbarli.g en vari t tveksam ·om een lral('organis ations) avdelnin gens plats. Jag tror, att .o van ang iv na
skäl, va.r till skull e kunna läggas många fler, skola tydli gt
Yi•sa, alt avdelnin gens rätta plats är inom I. sektione n (mari nstaben). överflyt lad dil hör ccntral'a nlelming en henämn as or-
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ganisatio nsavdeln ingen, hl. a. för atl ej dess verksam het skall
förbland as m ed cc nlra.Javc lclning•ens inom generals taben, som
är av hell annan art. Ehuru verksam heten inom marinsta bens nuvaroan de mobili,s eringsav delning är av särskilt slag och
i vissa avseende n mycket omfattan de, torde elen dock, om s~t
är nöclvänc ligl för vinnand e av personal besparin g, kunna inorganisa ·ti·onsa vele l ni n gen.
för livas

Den i betänka ndel för es lagna kommun ikations avdelnin gen bör flytlas från sektion Il (marinfö rvaltning en till sektion l (marinst aben) varvid dock
ärenden rörande förbinde lsemater iel förbliva å sektion Il (ma r.i nförvalt ningen), där de jämte ärenden
a·n gåendP nautisk materirl omhände rtagas å en
nautisk avdP!nin.q.
Kommun ikalionsa vcleln'in gen har i betänka ndet blivit .f örlagd till sektion II (mar infönalt ningen ), men operatio nsavdelninge n till sektion I (mar inst•a ben). Dessa båda avdelningar höra dock osl<iljak tigl 'Samman. Att ärenden rörande
för bindelse materiei en såv·itt möjligt böra samlas till ett organ
av 'sek tion II (marinf önaltnin gcn) är en sak för sig. Men
sjålva förbinde lseväsen drt är något annat. Förbinde lseväsen det är en vetenska p, ·som slår till krigförin gens förfogan de och
av vilken denna omedelu arl betjänar sig. Dit hör uppgöra ndet av lämplig signaleo de, vilkens utseende till väsen'l!ig del
beror av sjök rigförin gens strategi, formella och tillämpa nde
tak tik sam l bevakni ngstj än st, all t föremål för operalio nsaYcl elningen s verl{'S•amhet. Sjökrigf öringen betjänar sig av dc
till huds s lå•ende sä1ten för meddela ndens överbrin gande, och
därför bör ock den, som utövar ledninge n av denna krigförin g,
även givas n·ä rmasle inflytan de på frågor ·om signalsy stemens
oe·h signalma terielens utnyttja nd e (radio-, telegra-f, telefon,
optisk signaler·ing o. s. v.) och codens använda nde, alHså frågor om signaler ingsföre skrif!er, dess mer som allt detta sammanhän ger med igcnkiin ningssig nalering , chifler och censurv,ä sesnde. Frågor om ulnylljan dc ay posl, telegraf och teleTidskrift i Sjöväscnd et.

JO
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fon m. m. ansJula sig också till och h a sin betydelse för operationernas ledning. Hela radiotrafik·e n i krig underlägges marinstabschefen och måste tillhöra en avdelnin g, som förut sättes vid mobili1sering vara avseeld att överflyttas till hög·lwarteret. T ill denna avdelning höra också frågor om väclerlckstjänstcn, sjömätning och militärledsnätets färdighålland e
för sjös tyrkorna, ku slgeografi, kustsignal- och kuslrapportväscnde, ku stfarva ttn ens gränser m. n. frågor, vilka alla stå så
nära operationsavdelnin gens a rbet1sområden, att samarbete
nära nog dagligen äger rum mellan dessa hå avdel nin gar,
operationsavdelningen och kommunikationsavdelningen. 1\-ian
får icke förbise förbindels etjänst ens oerhört stora betydels e
för d en operativa ledningen.
Av kommunikationsavdelningens officerare hör e n var·a
radiotrafikexpert och samtidigt otjänstgöra som marinassistent
i tclegrafstyrelsen, en vara kunnig i kustsignahr,äse nd et och
optis k si.gnalering och samtidigt tjänstgöra som extra ledamot
av lotsstyrelsen smnt en vara ulbildad för 'S jömätning m. m.
och tjänstgöra som militärledsassistent i sjökarteverket. Del
ligger i öppen dag, huru nära dessa officerares arbeten sammanhänga med verksamheten inom högkvarteret i krig och
htll'll'SOm marinstabschefen måste genom dessa ofTice rare kunna upprätthålla n ödig förbindelse med ovannämnda styrelser
och verk. Dc ärenden i den av beredningen föreslagna kommunikationsavdelningen, som angå rena materiel- och förvaltningsfrågor, äve nsom ärenden rörande uppbörder, materielbeskrivningar m. m. i vad angår förbindelsemateriel ( radiolelcgraf-, radiotelefon-, trådtelefon-, optisk signal-, undervallenssignal- och hydrofonmateriel) böra förläg.g as till ctl organ
inom II. sektionen ( marinförvaltningen), vilket också lämp ligen kan omhänderhava ·ärenden rörand e nautisl<a instrument, magnetkompasser, logg- och lodapparater sam L annan
materiel tillhörande st)'rmansuppbörden och materiel tillhörande skepparuppbörden. Della organ bör lämpligen bliva en
naut·isk avdelning, vars tilltänkta verksamhe't dock icke är aU
förblanda med den nuuarandr nautiska audclningens.
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/Jrn i betänkandel föres.fagna J..:ustartilleriauf'ör så vill d en organiseras d elningen bör llfipdelas på en kuslnrti/leriaudelning och en j'orlifi J.: al ionsaudelning .
~l e d begreppet ku stad·ill er icl anse r jag böra förstås kustartill eriels personal jämte den t ygma teriel, som denna personal iir a\'sedd att beljäna, men ej fästningarna såsom sådan a. På elen gru nd äve nsom för atl tjänsteåldersförhåBand en ej und er några omständ'ighcter skola verka hindrande p å
Yal D \ ' anlc ln ingschcf för kus•larlilleriavdelningen och av
lämpli g chef för den till denna a \·dclning ifrågasatta fortifikationsbyrån, syn es in om elen föres lagna III. sektionen böra finn as l\' å anle lnin ga r , kuslarlillcrianlelningen och fortifik ationsa'\'dehlingcn.

Införandet av hela denna organisationsform innebär emellertid clt brytande av marin<förval•tnin.gens enhetl ighet, vilken
·h ittill s med rätta ansetts som en styrka hos detta ämbetsverk ,
och som S·kulle förbliYa en slyrka, även om man med herednin gens syn på saken betraktar hela marinstyrelsen som e tt
centrall \'l'r k. Beredningen h ar synbarligen sjäh tvekat emellan olika synp unkter med därav följand e ojämnheter vid anvisandcl av k u starti lleriför valtningens uppgifter: helt skul le
d enna förvaltning nämligen omhänderh ava spörsmål enelast i
vad avser materiel, tillhörande kustfästningarnas fo rtifi kation sförvaltningar med bilhörande anslag, under det att är end en om f~islningarnas tygförv,a llningar med tillhörande ansla g sk ull e delas mellan kuslarlillcriför\'altningen och m arinförvaltningen. SJutligen skulle ärenden om ·l mstfäs:tningarna s
inteneJ enlur och sjukYård handha\'as uteslutande av marinfön·altningen.
Dc anslag, som den för es lagna kustartill eriförvaltningen
skulle helt omhänderhava, äro lill beloppen jämförelsevis smCt
i förh å ll ande till de anslag {ör kusta rtilleri och lmstf.ästningar,
som marini'Ön'altningen allt fortfarande slutlie helt eller del·vis taga hand om. På elen grund synes benämningen kusl-
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artillerifö n·allning icke motsyara delta organs uppgifter, som
icke omfatta anslagsfö rYaHning en på samma sätt som marinförYaltnin gen. I stället skulle kunna tänkas namnet kus tartill criinspekt ionen.
Då kustartille ripersona lens särskilda utbildning för och
kännedom om kustartille riets och kustfäsh1 ingarnas materie l
höra tillgodogö ras vid ifrågakom mande underhåll och an.ska!Tningar, har jag tillsvidare förutsatt en dylik kuslartill criinspeldion inom marinens ledning. Häri ligger dock ej någo t
lillstyrl,a nde i och för sig, ty en {örnyacl undersökn ing, vartill marinförv altningen och chefen för kustartill eriet slå närmar e än chefen för marinstab en, bör s•kc heträtTand e andra utYägar att säkerställ a vapenche fens (kustartil leriinspck törcns )
i n flytande, därvid artilleriin~pektörens och infanterii nspektörens ställning gent emot det ifrågasatt a vapendep artemente t
inom armeförv altningen i viss mån kan vara vägledand e. Äv~n
·om en sär:'>kild, med förvaltnin gsup1)gi'f ter utrustad kustartil leriinspek tion icke inrättas, l<an chefen för kustartill eriet i
och för sig hänföras till marinens styr.else.
Chefen för kustartill eriet kan såsom kustartill eriinspek tör jämväl och i likhet med vad beredning en föreslår övertaga
den inspektio nsskyldig het genlemol Jmstfästn ingarna .som för
närvarand e påvilar chefen för fortifikati onen. Någon föränd ring beträffand e kommend antskapet i Karlskron a fästnin.g ,
som icl<e skulle vara till fördel vare sig för fästningen s försvar eller för t}änsten inom örlogs.st·a tionen, synes icl<e b c'höv.a vidtagas.
övriga föreslagna avdelning ar m. m. Det bör ick·c h~i r
·i l'rågakom ma all ingå på en detaljerad rpröYning av ärendena s
'fördelnin g m. m. till dc olika avdelning arna, varigenom cletla
yttrande skulle onödigt tyngas. Utöver vad som ovan bli vi l
anfört eller vad som här nedan uttalas, har jag i S•t ort sett
icl"e något att erinra mot vad som ,j betänkan det uneler avdelning B., Marinstyr elscn.s avdelning ar m. m. anföres, varYid jag dock förutsätte r, att i hetänkan d et föreslagna inslruk tions,försl ag bliva föremål för förnyad gransknin g. Pöljandc
synpunld er f~r jag dock särskilt fr amhålla .
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Operalion savdelnin gen hör handlägga ärenden rörand e
hl. a. :\Tationern as förhund och internatio nell rätt, vilka ärenden i bctiinkand e.t förlagts till utrikesav delningen . I elen mån
ärenden angående Nationern as förbund falla inom marina
myndighr ters verks·a mhelsomr åde, gälla de Sveriges ställningstaga nde till olika spörsmål om militära avtal och dessas
kons ekvense r , om flottbyggn ads- eller flottbegrä nsningspl aner
m. fl. frågor a y marinpoli tisk betydelse, vilket allt hör samman mc(l elen operativa, strategisim och taktiska v·erksamh et,
som utöYas av operation savdelnin gen. Likaså haTa frågor
om internatio nell rätt ett oupplöslig t sa mband med den operativa lednin gen. Av denna b ehandlas nämligen sådana frågor
som om anfall mol eller skycl(1 av sjöhandel , konvojer, visiterin g och uppbringn ing, kri.gskont rahancl, mineringa rs utförande i öppna sjön, kustorters heskjutan rl e m. m., varav operati oners planläggn ing och utförande bliva beroende. I flera
fall pålmllas natnrligtY is samarbete med utrikesav delningen .
Härjämte måste operation savdelnin gen helt handlägg a
i"\ rend en rörande lmstarlill eriets sam verkan med arme och
flyg str idskraft er samt civila myndighe ter uneler krig och vid
nentralitel ssl< ycl d, vilka i förslaget lagts till kustartillc riaYdelni ng en. I dylika frågor liksom i vissa andra såsom rörande
mineri n gar m. m., vilka även la.g ts t'ill kustartille riavdelnin gen,
må ste en enhetl ig operativ ledning göras gällande. SåYäl för
dessa liksom för frågor om kustfästn ingarnas användni ng under ·k rig och vid neutralite tsskydel 'S.aml: om instruktio ner för
kommend anter Yid nämnda till'fäll e fordras emellertid att såsom för närvarand e är fallet .e n officer från kustartill eriet
tjänstgör å operationsaYd el ningen och följer denna Yid eventu elll hilclande av högkvarte r.
Operation savdelnin gen hör ock ur strategisk a och ta];:tiska synpnnld er följa fartygsma terielens utvecklin g och häriför angiva riktlinjer.
Sjökrigsh i·s toriska avdelning en. Samtidigt som j ag med
till fredsst~i 'llelse erfar att beredning en upptagit mitt i skrivelse
lill chefen för försvar.sd eparteme ntet den 27 maj 1927 av-
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givna förslag till en fastare ordning av den sjökrigshistorisk a
forskningen, så mås,te jag å andra sidan framhålla, att de n
föreslagna anlelningen synes mi'g bliva ett bra svagt instru ment för vinnande av della ändamål: med en chef, som samtidigt {iiruts~itLcs vara chef för sjökrigshögskolan, samt e n
pensioneracl ofl'icer lärer det av beredningen föulsalta samarbetel med generalstabens krigshistoriska avdelning icke
kunna bliva särdeles g'ivande. Disproportionen mellan dess a
häda awlclnilllgars personalbesländ och resurser är alltför
övervä ldigand e. För att emellertid utan personalökning kunna ås{ad komma någon förbättring anser jag, i likhet med va d
i nyssn~imnda skrivelse föreslagits, alt ett arvode bör upplaga s
i sta len för mariusl ahen för att en officer, antingen tillhörand e
stammen ( aktiv eller övergångsstat) men jänwäl kommend erad till annan tj äns bgöring eller också en officer ur res,crven ,
som lämpar sig {ör uppdraget, m å kunna förordnas till avdelningschef. Alt utan vidare pålägga chefen för sjökrigshögskolan en dubbeltjänst kan icke vara riktigt, och dessutom
finnes alls ingen säkerhet för att denne chef över hunHl
tagel lämpar si,g för historisk 'forskning, även om han för
tillfället ulgör en framslående sjökrigshistorisk cxperl, av vil ken omständ ighet beredningen möjligen Lagit in tryck. Dessutom bör upptagas -ett arvode för en tjänsl,eman inom riksarkivet med uppdrag alt tillhandagå avdelningen med erforderliga upplysningar och anvisningar heträtfande inom riksarkivet befintliga sjökrigshistoriska arkivalier. Beredningen
inser lJehovet av en dylik arkivarie, Jncn anser alt denn a
fråga bör upplagas till av,g örande först sedan erfarenhet vunnits om avdelningens arbetssätt. Jag håll er före, att avdel nin gen över huvud taget 'i cke kan komma i gång m ,ed s'it i
arbete utan råd och stöd av ifrågavarande arkivljänsteman .
Min- och torpedavdelningen bör benämnas torped- och
minavdclni111gen för all överensstämmdse må vinnas med d en
ordning, i vilken dessa vapen nämnas i mobiliseringslabeller
och r eglementen m . m.
Bärande skäl att 'införa benämningarna skeppsbyggnad:;a,vdelningen , intendenturavdelningen och sjukvårdsavdelniny-
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e n i stället för de nuvarande ingenjöravclelningen, intendentavdelningen och sanitetsavdelningen synas icke föreligga.
Avdelwingar m. m. som j'öreslås skola upphöra. Mo,t indragand et av nautiska avdelningen i dess nuvarande form
ävensom av mobiliseringsavdelningen har jag icke något att
·erinra.
Ehuruväl en chef för marinen kan st älla till sitt förfogande dc myndigheter, som L n. företrädas inom marinunderv is,ningslwmmission,e n, kan ifrågasältas om icke en dylik
komm~ssion hör kvarstå.
Chefen för marinen, vilken bör utöva överinseendet över sjökrigshögskolan och sjökri,g sskolan,
bör själv vara ordi"örande i kommissionen , som i övrigt lämplig en kan i huvudsak ha va ena'handa 'S ammansättning som för
närvarande.
Vad ayser inspektören för und ervaltensbåtvapnet må fö ljand e anföras. Undenattensbåtvapnet och tjänsten ombord
å unclervattensbåtar är något speciellt för sig. Det är oneklig,e n ett fartygsslag vid sidan av övriga. Del är inte heller
större än en målsman kan överblicka detsamma ur såväl materiel- som i vissa fall ur personalsynpunkt. BefaHtTingen
har hittills medfört uppenbar nytta. Vi hava dess bättre undgått undervattensbåtolyckor i vårt land. Man kan naturligtvis
icke säga, att detta berott på inspektörsbefattningen, men hur
•som helst har därifrån kommit många påpekanden om materie'len och säkerhetsåtgärder å densamma, om utbildningsföreskrifter, som kunna säkerställa ett rätt betjänande, om
iakttagelser, smn ku'llna förbygga misstag, om bestämmelser
f:ör i möjligaste mån eflektiva övningar ulan riskerande a v
båtarna o. s. Y. Från inspektören 'h ar d essutom kommit initiativ i många frågor , som gälla ubåtvapnets e fTektivitet och
krigsber edskap, sås,om om inrättande av ubåtdepåerna, om
rustnings- och mobiliseringsövningar, om uthållighetsövningar
nt. m ., och överhuvudtaget har inspektören väsentligen medverkat till den stadga , som ulan tviYel kännetecknar vårt
ubåtvapen .
Undenattensbåtpersonalcn själv 'h åll er på b efattningen
i fråga, och allmänt torde uppfattningen vara den, att insp ek -
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tören 'för ubå tYapn e t Yaril välbchöYlig, .e j minst under ubåt vapnets uppsättnings- och utprÖ\'ning stid . Även om man anser :a tt utpr övningsticlen för båtarna i och för sig skulle vara
över, så hava unrl er världskrig el framkommit många olikarlade t ekniska och andra anordni ngar för ubåtarnas förstö rande eller för hämmand e av d.e ras Yerksamhet ( motmedel ),
och des sa hava i sin ordning framkallat förändringar beträffande ubåtar s konslruktion och utrustning, Yilka alHjämt fortgå, m edförande försök och prov av .a llehanda .slag. I d ett a
häns eende fortsält er utprövningslid en alltjämt.
P å dessa grunckr synes in spe kt örsbefat!:ning en. böra b estå . D en ]{an möjlig en förenas med annan befattning ;

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelse n.
styrelsens se•k tioner.

C. Marin-

Genom elen omflyttning av avdelningar inom marinstyrels en , som jag h~ir .ovan förordat, skull e till I. sektionen
(marinstaben) kom ma att hänföras op erati·onsavdeln ing, kommunikationsav delning, organisationsa vclelning, utrikesavdelning och sjökrigshistor isk avdelning samt till II. sektionen,
(marin förvaltningen ), artilleriavdeln ing, toDped- och minavd eini n g, nauti sk avdelning, ingenjöravcl elning, intcndentavde lning, sanitelsavdeln ing och civilavdelning . Härigenom kommer I. sektionen i allt väsentligt att motsvara den nuvarand e
marinstaben, unel er det a lt II. sektion en motsvarar mm·införvaltnin gen. SeJdionsbell'äm ningen blir härigenom överflödig.
Då d ess utom förändringar i d et nuvarand e icke onödigtvi s
höra äga rum, anser jag att de av beredningen föreslagna sekLionerna böra benämnas marinstab och marinförvaltn ing samt
att sektionsbegrep p en icke höra komm a till införande. I över ensstämmelse härm ed bör den ifrågasatta IN. sektionen för så vitt den organiseras - allenast benämnas kustartill eriinspektion en, förd ela d till kustartilleriav d el ning och fortifikationsavdelni ng. Kommandoavd elning en bör samtidigt vara
chefen s för marin en expedition.
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:VIarinstaben har vuxit fram som en följd av behovet och
erfarenheten. Begreppet stab för f lottan (flottorna) kan anses hava fått sin upprinnels e i Gustaf III :s generaladjutan tsinslruklion, varigenom en generalstab bildades vid sjövapnet.
Enli gt generalorder 1805 och kungl. brev 1806 skulle flottoT na s gener a l stab utgöras av samtliga flaggmän , gencraladj utanter samt öve r- och stabsadj ulanter vid sjövapnet. Fl>o ttans
stab utgjor des sedermera av de i ·sjöförsvarscle partcmentets
komm a nd oexpe dition t j ä n.stgörand e ofiioerarna, flag@kaptener
och vi ss a a d j uta n ter ~i vensom på 1880-talet marinförva llnin gens o[ricerare. ='lågon egcnl'lig organisation fanns dock ej .
Em ellertid hade i mitt en av 1870-talct den för vår arme sä
högst vildiga institution, som bär namnet generalstaben, blivil
bild ad. f samma m å n som stabsä r endena under .sjökrigsYäsendets utveckling växte, och då m a n bevittnade generalstaben s gagneri k a ·ycr]{samhet inom armen, så framkom inom
sjövap net den livligaste önskan om e rhåll a nde av ett liknan cle
or·g a n . .År 18R4 gjord es en början, då en flaggman föror dn a d es som chef oför flottans stab, vilke n sedan, på 1890-talet,
fi ck sin i huntdsak alltjämt bestående gestaltning. Dess namn
ändrades 1908 efter kustartiileriets upprättande rtill marinstaben. Omedelbart vid sin tillkomst tog den nyorganiserad e
m arinstaben i ye rk med arbetet och följd e härvidlag efter s ina
kr after tätt i hälar111a efter sin omkring 20 år ä ldre kollega
in om lantförs Yar.et : ett mobiliserin gsverk nyskapades, p ersonalens organisation, utbildning och övningar system a Li serad es,
taktis k a föreskrifter, signalböcker, instruktioner av olika slag
utarb e tad es e!J.er moderniserade s och oändligt mycket mera.
Genom marin:stahens befinUighet vid sidan av .gener alstaben
äro organisatorisk t sett sjökrigföring och lantkrigföring för
n ärvm·ande i li:l m mån företrädda inom försvarsv äsend et och
'k unna inom ett högkvarter göra sig l ilearla t gällande. Berednin gens förs lag .i detta hänseende innebär en återgång till
:svunna tider, vilk et ock ber edningen själv erkänner. Und er
d essa ticl er låg ,sjökrigsvetens k·a pen ännu i sin linda och >flott ans
öv erstyr els e omhä nd erhad e i överv~igancle grad förvaltnings-
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ärenden, viikel förh å llande tidvis återspeglades i sj ä h a na mnet p å d enn a styr.e lse. Förvisso bord e i·edan då elt organ
haYa funnit s för d en milit ä ra lednin ge n, men h ur som helsl ,
så ha r sjiikr igsvclenskapens utn~ ckling sedermera fmmtvinga t
ett sådant, vilket med olika namn m en m ed samma upp gifter
numera inta ge r en ledande s tällning inom alla tidsenliga mar.inorganisatio ner, nämligen marinstaben.
:M arinstabe ns fortvaro såsom samma'll'hållande org,a n för
ope rationer, s tr a t egi, ta ktik, förbincJ.clscväsende , mobilisering,
kri ~s b e redsk ap , öv nin ga r, ulbildning, orga ni sation, värnplik t
cc h r eglem e nte n :anser jag p å den grund bilda e n hörnslen i
de n m ar ina styr else ns or ga nis a tion.

Betänkandet kap. VI. Marinstyre,lsen. A.
grunder. Chefen för marinen.

Allmänna

H.ed.an förut ha r jag fr a mhå llit, hurusom d en huvudsak li ga an ledningen till etl fram kom m et hehoY a v än dr i ng i marinens överstyrels·e ä r att .sö ka 1i för svarsdepart ementens samm ans lagning. Della förhånande har tidigar e påkallal uppmärl< sam h e l.
Så lund a för eslog 189-± års kommille :i samband m ed cEt
ifr ågasa lt d eparte m cn t ssa'm mansl,agning inrättandet av ,särskill föredragande generaladjulanter, en för hären och en för
fl o tt a n , vilka skulle uppbä r a d et konslilut ion ella ans \·arel {ör
k ommand om å lens avgörande. Dc s. ,Je deparlcrn cntalkonnnitterade däremot a nsågo i sitl bel~inkande 1912, att kommando målen bord e föredmgas aY den .ge m en samma försvarsmi ni,stern, vilken därvid jämväl s·kulle bära del l<onsLitulion clla
ansvaret, och att som ch efer för k ommandocxpeclili.o ncrna
borde a n stä ll as person er i generals- r esp . amiralsgraderna med
slor militär sakkun skap och erfarenhet, Yilka kommandochefer tillika skulle bekläda befattningarna som yeneralinspektörer för armen resp. marinen.
Då sedermera år 1919 propo.sit ionen ayga,·s om cleparleJncnlens sammans lagning, utt a la d e sig justitieministern .sä-

147 -

som för edraga nd e deparlcmentschef e m ot införand e l såYäl av
.g enera lad jutan le r som genera lin spektör·c r. D c för ra s kull e
motv e rka d e n med d:epartem ents.samm anslagnin gen åsyftade
enhetligheten i. fö rsv a re ls milit ära Je.clning och sk ull e liksom
tidigare ( 1809- 1840 ), då denna anordn in g va rit i tillämpning, medföra splitt r in g och s litnin ga r i de milibira angehig cn'h ete rnas il a ndh.a Yancl e. \ '.acl a·ng in ge ge n era linsp ektörerna
så anfördes, a tl inom armen å r 1914 inrättats in spektör för
Yarj e truppsl ag och all d e l icke Yo re lämpl igt a lt utöver dessa
inrätt a en insp e kti o nsm y ndigh e l för arm en i dess h elhe t. Ej
h ell er fö r ma rin e ns .d el, där h ög sl e h efä lh aYar e n över lm slfl otta n, slalionsbdälhantre , chefen fi.ir kuslartill er iel m. il.
h ade lill agts särskilda in sp eldi o ns s·kyldi g h ctcr , YOre en gencralin spcldör a tt förorda.
I delta samhand a nh å ll er jag få eri nra om ell a y särskilt
11tsedda sakkunni ga år 1919 avgivet för,slag till inrättande ay
en c h ef för flottans ofTicer,skår, tillika inspe ktör av fiollans
övningar, ävens01u om en reservation ( H. F lemin g) till försvarsrevi s ione ns be tä nkande 1923 om inrät ta nd e a y en chef
för fl o ttan tillika chef för marinstaben.
\'i,d utform a nd et a\' ch efens för m a rin en - liksom ches tä lln in g bör i aktt agas Yacl som erinrats
fens för armen beträtland e gencraladj utanter och ge n eral in spekt örer. D å Cll Ji gt beredningens förslag mililär.a konseljmål liksom komm a nd omålen i egentl ig m en ing sku ll e fortfarande a ygöras efte r
föredragnnig av försva rsmi nistern inför Konungen, medan ö,·_
riga kommandomål ( kommandoärend en ) skull e överlåtas på
chefen på maTinen , men d å alla dessa mål oc h ärenden i
m å n ga rall äga nära samba nd med Y!Handra, så kan anorrlningen på sitt s~ilt m otnr ka åsyl'tacl cnh c llighcl.
På den grund bör i samhand m ed övervägandet aY denn a
fr ågas Jwnstitulionella sida jäm Yäl utrönas, h uruvida ej che f en för marinen - liksom n at urli g tvi s i så fall ~is.e n ch efen
för armen - borde bliy a -föred r agande eller avgörand e i alla
kom manclomål, som ankomma på försnusgrcncn. Bere.dningen .förutsätter, alt chefen för marinen sl"all i främsta r um md
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yara ansvarig för marinens ledning, men detta låter sig icke
rätt väl förena· rned att han är utestängd såväl från kommandomålens som kanslimålens slutliga beredning, där i stället
en honom som ofl'icer underlydande men som befattningshavare honom Hndandragen cncf för kommandoex,peditioncn
blir departementschefens närmaste och slutliga militära råd givare. \'arje organ, som inskjutes mellan depaTtementschefen och chefen för marinen, försvårar den sistnämndes ställning och därmed hans ledning. Denna sak tål i varje fall etl
n1oggra n t övervägande.
M ed a v seende på den inspekt era nd e verksamheten bör
chefen för marinen ej mer än nödigt träda i -vägen för övriga
inspeld crande organ.
Inrättandet av en che-fsbefattning innebär vissa förutsättningar för en sammanhållande ledning av sjöförsvaret, som
kan företräda detsamma inför Kungl. Maj :t och som kan befrämja nyttiga initiativ. Chefen för marinen måste i väsentlig mån befrias från detalj er. Han bör u löva sin myndighet
såsom chef och icke å en styrelses vägnar. Såsom marinens
högste befälhavare under Konungen bör han i krigstid ingå i
hög;kvarter-e t som chef för högkvm·terets marinstab på enahanda sätt och ;j motsvarande .ställning, som chefen för armen bör bliva chef för högkv.arter:cLs g·e neralstab. Som fö lj d
härav bör chefen för marinen behärska allt det, som för närvarande ingår ,j chefens för marinstaben ämbetsutövning, och
und er fredstid deltaga i arbeten rörande krigsförberedelser
och krigsplaner. Chefen för marinen hör på den grund vara
chef för marinstahen med en under sig lydande sous.chef.
En lilmand·e anordning är för·cslagen i Norge , där befattningarna som kommenderande amira l och chef för amiralstaben
smnmanslagits. Chefen för marinen bör, såsom beredningen
.föreslår, vara ledamot av försvm·srådet och i rikskommissionen för ~den ekonomiska försvarsberedskapen, vilka båda or gan jag ansrer vara ändamålsenliga.
Med h änsyn till allt det arbete, som pålägges chefen fö,.
marinen, är det oavvisligen nödvändigt, att hans Sltällning
gentemot förvaltningen erhåller lämplig begränsning och aH
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hans yerksamhel hän·idlag inskränkes till vad som är oundgängligen nödvändigt reller till att ·Omfa:lta på sin höjd, vad
som i
26 av förslag till instruktion för armestyrelsen före,slk rives Jör chefen för armen. Då på s>in tid (182'7- 18-±0)
·ett staramiralsämbete faans inrättat, forde storamimlen viss·erligen befälet över flottan närmast under Konungen, m en
det administratiya arbetet jämt e penningförvaltningen fortgick enligt den för dåyarande förvaltning av sjöärendena gälland e instruktionen.
Chefen för marinen synes sålunda böra äga vissa ins.truktionsmässi.gt fastslagna befogenheter gentemot förvaltningen,
antingen så att han lämnar erford erliga anvisningar eilcr i
vissa givna fall lag er säte i förv altningen, men eljest böra
:b estämda gränser finnas mellan de militära och förvaltande
myndigheternas befogenheter, vilket väl 1tord e låta sig göra
utan hinder för enhetlighet och samarbete.
Vid utväljandel av chef för marinen liksom av chef för
arm en skulle enligt berre dninge ns uppfattning hänsyn uteslutand e tagas till skicklighel och lämplighet för befattningen,
men i.cke till tjänstegrad eller tjänsteålder. Jag anser, alt
detta kan leda till betänkliga konsekvenser av särskilt för
militära förhåUanden olämpligt slag. Lämplighetren för hcfattn:ingen kan ådagaläggas på olika sätt: ·som god organisatör, skicklig förvaltningsman, framstående tekniker, såsom
särskild ,skolad på den rena sjölui,gsyetenskatJens område, såsom framstående befälhavare till sjöss el,Jer slutligen som duglig och arbetsmn person över huvud taget. Bedömandet härav
kan göras helt olika av olika reg.e ringar, som dessutom i
många fall sakna kännedom om personerna inom försvaret,
varigenom en tiUfällig stämning, per.sonlig bekantskap eller
slumpen kan <k omma att utöva inflytande. Därjämte kan
knappast undvikas, att en regerings politis'ka kynne spelar in
vid val aY per.son, med vilken nära samarbete måste förutsättas. När vidare förordnandet enligt beredningens förslag
skulle avse en tid av hogst 6 år, kan av orsaker, som är det
mi,litära befälsutövandet ovidkommande, systemombyten inträtTa till skada för försvarsgrenens följdriktiga ledande. Det
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iir hän·id en Yäsenllig skillnad på chdsl<apl'l för e n försvar sgren och ett civilt verk, antingen detta är av afl"är.sdrivande ,
kam eralt eller annat slag. Vitl försY a rct träd e r utövand et ay
mi,litärl befä l i -förgrunden. D en auktoritet, som härför är
nödvändig, grundas väsentligen p å uneler lång tjänstgörin g
vid sjöfö-rsvaret förv ä rvad e rfar e nhet och omdöme. En enhetliig och l<oncentrnad ledning m ås te ske m ed klokh et och
kunskap, e lj es·t blir d en mer a till skada. N~ir d et för när varande flirulsättcs , all che-fsposterna fiir marinförvaltning och
marinstab, hiigste b efälhavare över kustflotta, startionstionsh efälhavar e o. s. v. skola beklädas av flaggmän, då bör också
den högsta administrativa b e fattning en som ch ef för marinen
hesältas liksom övriga höga poster m ed en flaggman i vanli1g
ordning och ic ke med en för högst G år förordnad och omedelbart till Yice-amiral befordrad ofTic c r, oberoende av tjänstegrad ·eller Lj~insteålckr.
Vid lill fälligt förfall för c hefen för marinen alt u löv a befäl e l hör detta ej utan vidare öve rtagas av chefen för marinförv a ltningen .
Till chef för marinen bör sålund a förordnas en f laggman,
som besitt e r -e rforderliga kvalifikat ion e r att j'ämväl -vara chef
för marinst a ben och marinstabschef i högkvarteret. 1 och
m ed sin befattning intager han tjänst es-tällning framför övriga flaggmän och gent'ralspersoner inom sjöförsnuet. .Någon
förändring av hittills gällande normer för b-efordran in-o m
riaggmans- och generalsgraderna på•kall as ick e och skulle för
övrigl verka o förde la ktigt bl. a. Y id .i ä m före l se med förhålland ena inom andra länder.

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelsen. D. Arbetsformer
inom marinstyrelsen m. m. Förslag till stat för marinstyre,lsen m. m. F. Ämbe,t slokaler för marinstyrelsen m. m.
De aY b t' r ed ning c n angivna gr und erna för ä r e nd-enas b eredning och avgö rand e synas vara i1gnacloe all b efräm ja en
god arbet·sor·c lning och höra komma 1ill tillämpning, i cle:1
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m ån så låter sig förena med vad jag tidigare anfört. ileträffande handläggand·et av kommandoärenden inom marin e n
skulle detta tillkomma marinsJyrC'lsen, varvid heslukt skulle
fatlas av viss -inom styr·e lsen tjänstgörande chef såsmn repr esenlan t för •styrelsen. Oavs ett aH militära order höra. utfärdas
~;\· en chef och ick e av en styrelse uppkommer häri-genom en
b landning aY militära order saml administrativa eller förvaltn i ngsanvisningar. Såvitt ay betänkandet .framgå r, föreligger
e n annan ordning för kommandoär endenas handläggning in om
armen, där d e skulle ber·cdas på chefsexpeditionen och :wgöras av c hefe n. U.r många synpunk ler är det förmånligt alt
förfar ingssätten bliva likartade.
AY synnerlig vikt är abl -sam·Ll iga organ inrymmas inom
samma byggn a d , \·a rigenom omgång undvikes och sarnarhele
i ·h ögsla grad gynnas, och får jag härvidlag tillstyrka vad h cr·edningen föreslagit. \'id dess ordnande måste tagas hänsyn
t i Il bom bs ~ikra rum för d en marina krigsl'ed n ingen samt radiooc h andra förbindelsenistallat ion cr m . m.
Arbetsformer, ansvarsfördelninge n och samråd m. m. böra
fas,t.slås genom av Kungl. :Vlaj :t faslshilld instruktion fö r marinens styrels e eller ock i instruktioner för chefen för marinen, marinstabe n, marinförvallningen och kustartill e riinspeklionen. All här närmare ingå på elen av beredningen förcs lagna 'instruktionen Lorcl e ej vara •e rforderligt, d å denna i
varje f a ll mås•te sedermera utformas efter de grunder, som
elen blivande organisationen kan komma alt erhålla.
Av samma orsak ingår jag ·h~ir id<.e på el e n för eslag n a
p·crsonalfördeJ.ning en och staten för marinslyrelsen. D en aY
beredn i ngen ifrågas alta p cs onalomfattningcn låter sig även
anpassa till av mig för es lagna omläggninga.r. D en s<lår i övcrcnsstämmcls·e med 1925 å rs försvarsb cs lut. P ersonal en ~i r
emellertid där beräknad till den grad l<n app t, all ett följdriktigt och framg å ngsrikt arbete inom l edningen i c•l< e kan ske
särskil't under 5omma rhahår e l, då delsamm.a und er långa
tider och 'i stor om~at lning måsl·c ligga h elt och •h ållet nere.
En verkligt arhclsfh1glig styrels e h an i cke åstadkommas ut an
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viss ökning av 1925 års stater. En icke oväsentlig förbättrin g
sku ll e ernås, om lärarna i vissa huvudämnen i sjökrigshögskolan och sjök.r igsskolan, vilka lärare av heit giyna skäl i
allm~inhet hava sin ordinarie tjänst inom Ö'Verstyrelsen, uppfördes på vederbörande skolas stat med ledning av staterna
för krig•sskol,an, krigshögskolan och artilleri- och ingenjörh6gskolan. För närvarande inräknas de såsom tillgång å ordinm·ic arbetsplatser, under det att deras tid under term inerna så gott som helt upptages av lärarkallet
I dett~a samband får jag framhålla önskvärdheten av a tl
ett visst antal arvoden funnes upptagna i s:tat att tilldelas
vissa loiTicN·are, som genomgått högre kurs vid sjökrigshö gskdian och efter vederbörlig provtjänst.göring, erhållit Ol'dinarie tjänstebefattning inom marinens styrelse. Dess1a arvoden borde utgå i tillämpliga delar dbc~· de grunder, som gälla
för arvoden inom artilleristahen och fortifikationsstaben .

Sammanfattning.
Enligt vad ovan sålunda anförts skul]Je marinens s tyr el se :
under chefen för marinen flaggman, chef fö;r marinstaben,
till vars omedelbara förfogande ·står ·en kommandoavdelnin g.
utövas a\'
marinstaben, närmast under en flaggman el'ler kommendö.r såsom souschef, och fördelad på föiljande avdelningar:

operationsavdel n ingen,
konm1 unikation sawleln ingen,
organ i sa,ti on.savdel ni ngen,
utrikesavcl·elninge.n och
sjökrigshistorisl<a aydelningen;

torped- och minavdelningen,
nautiska avdelningen,
ingenjöravdelninge n,
intendentavdelning en,
sanitetsavdelninge n och
civilavdelningen; samt
kU'slartilleriinspek tionen under chefen för kustarti'lleriet,
och fördellad på
kus,tarti He.ri a vd elningen och
fortifil<:ationsavdel ningen.

Till marinförvaltningen hör ock amiralitetsrådet
Under chefen för marinen skulle i mil'itärt avseende lyda
högs·tc befäillla\'aren över kustflottan samt övriga sjöstyrkcbefälhavare och chder å enkla fartyg, kommendanter, stationsbefälhavare, chefen för dmstarlilleriet (såsom personalchef), in.spektörcn för undcrvattensbåtvap net, cheferna för
civilmiLitära kårer, c:hefe-n oför sj&krigshögskolan och chefen
för sjökrigsskolan. BelräfTande förvaltni.ngen sku]ile dessa
myndigh eter ä ven smn yanschcfer, kustartilleriregeme ntschefer samt fartygschefer underlyda mariuförvaltningen , dock atl
komm endanter och ku.sbrtilleriregeme nt·schefer Ii visst fö.rvallningsavseende skulle !lyda under kustartilleriinspekt ionen.
Då förs'lagen i de Ha utlåtande i vissa avseenden mer eller
mindre ski ljer sig från oförslagen i det remitterade betänkandet, och då, såsom av det föregående framgår, åbsl]{lilliga viktiga frågor, såsom om ahefens för marinen ställning i förhålilande till kommandomål, om behov•et av ert särs'k ild kustartilleriinspektion vid sidan av marinförvaUningen m. m. kräva
ytterligare utrecln:ing, får jag i underdånighet hemstälila alt
ärendet om sjöförsvarels ledning unelerkastas omarbetning
och att clän·id .cJe marina myndigheter, som därav äro mnedelhart berörda, givas tillfälle att bliva hörda.
-

marinförvaltningen und er en flaggman såsom chef, -oeh

föreldad på följande avdelningar:
ar tiJileria vele lningen,

TidsTai/t i Sj öväsenclet.

ll

-

154 -

Befälhavande Amiralens i Karlskrona yttrande.
1 princip har j ag inlcl atl erinra mot inrättandet ~v en
marinslyrclsc, i s'to.rl setl organiserad enligt dc av beredmngen
föres'l agna gr underna. Genom en dyll ik myndigihet, som i si g
förenar alla nu bcfinlliga organ 'för marinens översty.r els e
samt j spetsen -för vilken slår en chef, som praktiskt taget har
avgörandel i. sin hand, .skulle en •c nhcllig ledning av hela m'~l
r,inen garanteras genom organisa lioncn och icJ<e, som nu a r
falilet, grundas på utcs>Jutande personligt gott samarbete mel lan dc oliJu1 my.nclighcl.erna. D~irjämte vunnes den ovedersägliga fördelen, att etl tidsödande remi tterancle av ärenden i
många fall skulle undvikas samt att vid de beslut, som fatta s,
olika synpunkter av å ena sidan t·c knisk-st rat·egisk natur ~~m l
å den andra ekonomisk natur ·kund<C aY sanune clhef vaga :
mot varandra.
"Niol dc1ar av förs,l aget finner jag ll1'ig likväl böra frams tälla vis•sa erinringar.
Det är förvånande, att bered ni n gen beträtTande armen
och marinen framlagt två så betydligt olikartade förs.l ag, som
här ä.r fallet. Och dock rl:orde J'ikhet vara såväl önskvärd som
möjlig att åstU"dkomma. Där dlikhcbcr förekomma, synes förs~aget t'ill instruktion för armestyre.Isen i allmänhet va~·a a U
föredraga framför motsvarande förs,l ag beträffande ntannslyrelsen.
Vad ber·edning·c n i näst sista stycket å sid. 76 uttalar on;
chefe n s för armen verksamhet är fullt tiillämpligt även p a
chefen för marinen, vi·l ket ·förhållande ·a v beredn'i ngen tyvärr
ioke til'lfullo beaktats. Om. chefen för marinen öv·e rhuvu cl
tauet skall vara i stånd att utöva sitt chefsskap över marinen
vi~zct fram'för ail lt torde vara av militär arl, år del ogörli gt
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för honom all följa den mängel ärenden a\' mindre viktig natur ävensom clc m ånga stundom ganska invecklade ärenden,
rörande t. ex. arbetarefrågor, vilka handläggas inom marinslyre·Jsen. Hans skyldighel i dessa avseenden måste, i likhet
m ed Ya<l som helräfl'ande ch·e fen för armen för-es lagils i § 2G
av instruktionen för arm es lyrels en, noga hestämmas. I annat
fall hlir chefen för marinen icke ledande utan tyngande för
m a r i n styre lsen.
Den nuvarande organisationen bör, såsom Yicl armen, i
möj ligasl·c mån bib ehållas orubbad. Anledning saknas att uthyla de gamla benäm ningarna marinförvaltning och marinstab mol dc intetsägande L och H. sektionerna. Dc förra
namnen böra därför bibeh å llas, jämvä l 'för vinnande av 'l ikhet
m ed armen. !IL ·sektione n torde lämp!ligcn kunna benämnas
lm s l Ui st ni ngsförval tninge.n.
En jämförcls·e mellan ~ 7 i de olika instruktionerna utfaller ingalunda lill marinens fördel. Denna grund,J äggande
S hor,d e Yäl dock kunna få en Ekarlad uppställning. Förslags\·is lnmdc ~ 7: l i instruktionen för marinstyrelsen erhMla följand e formulering:
»:\Iarinslyrelsen utgöres, under c·h ef.e n fiir marinen, ay
nwrinj'örvaltningen under en flaggman, chef för marinförntltningen ;
marinstaben under en flaggman ell er kommendör, chef
för marinsta ben; sam t
kustlj'ästningsi{ Örvaltningen under en generalsperson, chef
för kustartill e ri et. »
.hmväl med aYSeencle på kommandoärendenas h and[äggnin g före:Jiggcr ·en bestämd skillnad mellan marinstyrelsen och
annestyrelsen. Enligt vad som framgår av betänkandet (sid.
163 ), bö-r uppgiften att handlägga .sådana militära ärenden,
:om äro hänförliga till l 'k ommandomål ( kommandoärenden) ,
Jckc särskiljas från marinslyr·elsen s arbetsuppgift och genom
särskild instruktion .p åläggas vis.s chef exempelvis chC!fen för
marinen ell er någon av personalcheferna, ulan til.lkomma ma-
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rinstyrelsen, varvid beshtlet borde fattas av viss inorn marinslyrels·en tjänstgörand·c chef såsom repr,esenLant för marin styrelsen. Härvid avses tydligen, alt sektionscheferna skoh1
kunna i åtminstone vissa fall utfärda order (jämför uttalandena i första stycket å sid. 164). Redan i och för sig torde
det strida mot hävdvunna militära former, att order utfärdas
ay en slyrelse, men det kan även på det allvarligaste ifråga. sättas, om cH dylikt <förfaringssätt står i överensstämmelse
med gä'lland e lagar och förordningar.
Det måste även betecknas som egenclomligl, att nu anmärkta förhål'lande synbarligen beaktas vid upprät t ande a y
förs'lag tiill organisation av armestyrelsen. I redogörelsen för
den tilltänkta 'organi-sationen ·a v generalstabens chefsexpedition och persona-lavdeln'ing ut.t alas nämLigen (sid. 112), a U
avsikten är att alla kommandoär·enden skola »beredas och avgöras» å chefsexpcditioncn. Så vitt av betänkandet kan bedömas föreEgger a·l Hså ·e n best·ä md skillnad meHan komman doärendenas handläggning inom å ena sidan armestyrels en
och å andra sidan marinstyre'l sen. Ur mer än en synpunk t
vore det säkerligen fö.rmånlig.t om förfaringssättet härvidla g
h'leve likartat, vilket bäst torde åstadkommas genom att chefen för marinen ·erhöHe i uppdrag att med biträde av kom mandoavdell ningen besluta i alla sådana kommandoärenden.
vilka icke avgöras av vederhörande personalchefer.
Den uppdelning av ärendena me'llan olika sektioner, som
föreslagits i l.Jetänkande.t, skiljer .s·ig mycket från nuvarantk
organisation. Vad som särskilt faller i ögonen, är den överflyttning som i högst betydande utst!·äckning <föreSilagits av
ärenden från marinstaben (I. sektionen) til'l marinförvaltningen (II. sektionen). Den grundläggande tanken hänicl angives !hava varit att, .så långt sig göra låter, ·sammanföra är·e nclen r·ö rande såväQ 'l ikartad materiel som för dess bemanni·ng
avsedd personal till samma sektion och avdelning. Ett sådant
fö,rfaringssätt kan nog i vis·sa avseenden hava sina förd ela r,
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m en så'som den n a grund sa t s t i:Jläm})a t s i det framlagda förslag et, synes beredningen i betänklig grad hava skjutit över
mMet. Del har förbisetts, att organisationen måste vara anpa.ssad icke blott dtcr materielen, utan i minst lika om icke
hö gre grad efter de strategis'k a och taktiska förutsättningar,
1)å vilka krigsledningen, här representerad av marinstaben,
skall grHnda planerna för rik·e ts försvar till sjöss .
Med cle.n splittring av t. ex. mobiliseringsarbetet p å o1lika
awlelningar , <Som av ber·cdningen föreslagits, torde det bliva
mycket svårt för chefen för marinstaben (chefen för I. sekt-ionen ) atl utan omgång göra ·sin vilj a gällande i bithörande
fr ågor, och dock ~ir mobiliseringens snabba och planmässiga
11tföranrle en fråga av den allm största betyde·l se för den myndi ghet, som i högre gr.acl än övriga är ansvarig >för sjöstridskrafternas 'J.cdning Yid krigstil>Hälle. Såsom förslaget till instruldion för marinstyrelsen nu är avfatt<at, skola mobi>liserin gshand'lingar handläggas på icke mindre än 10 avdelningar.
Därvi•(l angives bland annat, att oper<aUon>savdelningcn ska-ll
h aneBägga mobiliseringshancl'lingar m. m. berörande avdelnin gen tillhörande ärenden, men samtidigt föreskriv·e s beträffande ce>n tralavdelningen (Il. sektionen), att i elensamma skall
han dläggas bland annat ärenden PÖrandc sammanhållandet i
övrigt av flottans mobilisering. Att .så förfara k'a n knappa>st
anses ·l ämpligt.
Om den s·ektion (marinstaben), 'Som vid krigstillfälle får
det närmaste ansvaret för ledningen av sjöförsvaret, skall vam
i •stå nrl alt .r edan i fredstid ·förbereda mobiliseringen sam t tillse, att den organisati01n, som härigenom åstadkommes, grundar sig på riktiga strategiska och taktiska förntsätbningar,
m åste också sektionen ifråga r ·edan i fred'Stid vara i stånd att
överblicka och tillrättalägga hif:ihö.r ande frågor samt på grundvallen härav leda mobiliseringsarbetet i stort. Först och
främst måste mobiliseringsinstruktionen m. f1l. föreskrifter utarbetas i marinstaben. Om så ej s1ker, torde det vara lönlöst att
<söka åstadkomma enhetlighet med avseende på krigsförberede'llserna, vilket dock är en fråga >av al•lra största he tydels>e.
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End.a st yissa detal}e·r av mobiliseringsarbet·et kunna, såsom
f. n. sl<cr, handläg gas å avdelni,n gar ej tillhörande marin sbabcn.
Detsamma g~iller äYen spörsmål rörande flollan-s organi sa tion, värnpliktsväsendel samt huvuddelen av övriga till cen lralavclc.Jni·ngen oförlagda är·e nclen.
Samma felbedömancl·c av sammanhanget m ellan olika
iiren•den, som fra.mlwmmil 1 samband med den föreslagna organisati onen av Il . seklione111s ccnlrala-\'Clelning, har äyen kommit till synes beträllande kommunikalions,avclelninge n.

------övc.rl1U\'Llcllagel synes en viss u'n'Clerskatining av mari n st,a bens verl<samhet ha,·a ägt rum. Sålunda har till che'f fö r
J. sektionen ( ma-rinstaben) avsetts ·endast en kommendör, u nder del all dc båda övriga sektionscheferna hava resp . kon teramiJl·als och generalmajors gnad. Ett sådant fiirfaringssä li
~ir varken aY förhållandena pål<allat eller ägnat att tillförsäkra marinst,a ben den framstående plats i marinstyrelscn ,
som den på gr und av sin betyclel>se bör innehava. För vin nande av större 'frihet vid personvalet torde måhänlla fråg an
kunna lösas enklast och i varje ·tiall utan särski·lda 'l\.oslnarll'l
på så ,s,ät t, alt den flaggmanslön, som f. n. är avsedd f.ö r sta tion she ['älha va:ren i Stockholm, i s täl!et dispo111eras an t inge 1•
av ·h onom eller ~ ~w marinslabschefen. i'\ämnda slationsbefäl havarehefatlning tord e i senare fallet kunna, såsom ock till förne skett, heldä-cl.as av en till konteramiral i marinen JJ e..
!'ord rad kommendör.
Chefen för mar in sLaben bör yara souschef för marin;;l a-·
h en av samma skäl som gencrablabschden är so uschef.

Jag övCirgår nu tiU alt. 'något närmare granska h ere dningens antydningar rörande ifråg.asatta förändringar hetr ~il'
fande kommendantskapet i Karlskrona fäsl'll'ing. Å sid . 11\l
av bet ~inkandet gö:r es i denna Cråga följande nttaJ.andc: »Dl'
ärenden, som tillkomma kus,tartillcrianlelningen, äro aY d en
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art, att aYclelningen en ligt beredningens mening bör utgöra
en sektiun för sig. :D å chefen för denna sektion til:lika, närmast unel er chefen för marinen, hör var.a chef och inspektör
för kustartiiJ.cricl, bör han \'ara gene ralmajor vid kustartilleriet. Det nuvarande föronlna. ndet för chefCin för forti'fikation en att vara inspe ktör för kustfästningarna bör i anslutnincr
härtill upph öra. Genom all giya kuslarlille.r'i cts högs:te måls-"'
man sektionschefs ställning Lord c kustartilleriets intressen
hliv·a tilharalagna, samtidigt som detta vapen inordnas under
å e n mari·na led ningen. Under kt-ig bi)r personal från denna
sektion ingå i högkv.arlerel. Då chefen för kus,ta~·Lillerict
komm er all erhålla insp ektionsrätt över bland annal Karlskron a fästning , synes det bcr eelning,en hör·a tagas uncle[· överv~igande, huruvida icke he fälhav.anclc amiralen hör upphöra att
samtid-igt \'ara kommendant i Karlskrona fästning och denna
senare befattning, i vissa avseenden underställd befälhavande
·a miral·en, i stället. l'örena•s med befallningen såsom chef för
Karlskrona kustartillerir egemente». Visserligen är det såhi n da gjorda ultalancl cl hå Ilet i myci<c L allmänna ordalag
samt utmynnar icke i något direkt förslag, Yarför e eld möjligen kan synas överflödigt atl recl·an på frågans nuvarand e
stadium unel erkasta detsamma någon mera ingripande gransknin g, men å andra 's idan kan det hef:aras, .a tt ett genomförande
i oförändrat s ki ck ay här 'framlagt förs lag till marinstyrclsens
organis.ation, kulle framtvinga en åndring rörande kommendantsb efattning en härstädes i av beredn-ingen anlydd riktning .
Vid ett första g·enomläsanelc av del ovan citerade slyeket
för efaller det egendomligt, ·all en överfl yttning av inspcktörsJ.wpet över kustfästningarna från ch efe n för forti-fikationen
till chefen för kuslartillcriel , till Y'ill<en fråga jag i det ef ler~öljand c återkommer, kan medföra dc p åfö ljder, som sålunda
Ifrågasättes. Då chefen 'för forlifika.ti ,o nen i sin errenskal) av
o
lUsp ektör icl<c haft befälsrätt över be fälhavande amir·a len
måste det ju väcka förvånin g, att ic·k c chefen för kustarti.Ilerie~
kan utföra en elylik inspektions,skyJ.clighet utrun att tillerkännas s~irskilcl befälsrätt. Vid en me1·a ingående granskning av
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betänka ndet fiJ11ncr man också, att det verkliga skälet till dcr1
föreslag na åtgärd en får sökas på annat håll.
I § 12 av -förslage t till instrukt ion för marinsty relsen för eskrives nämligen , att ch efen för mariu1st yrelsens III. sektion
i egenska p av chef för kustartiB eri.cl närmast under chefen
för marinen och enligt därom utfärdad e föreskri fter utövar
heälet över kustartil leriet. Med »kustarl' i'lleriet» å1syftas i
detta samman hang icke kuslar.ti lkriets personal utan, som
framgår a v sid. 127 1 betänka nde,t, j änwäl kustfäst ningarn a .
Om därf.ö r berörda § komme alt i den föreslag na formu-le ringen vinna stadfäste lse, bl eYe befälhav ande amiralen direkt
unders.täl.ld icke blott marins.t yrcls en, vilket är fullt riktigt ,
utan även chefen för kustartil leriet i denn es egenskap av va·p enchef, vilket icke låter sig göra. Till undvika nd e hära'
bleve ·d et därför nödvänd igt att ö'•u.flyt ta kommen da ntsbefattni n gen på chefen för Karlskro na kustartil ler·i regemen te
cHer, riktigare uttryckt , uppdela elensamm a mellan nämnda
chef och b efälhava nde amiralen . Möjligen har i detta sammanhan g likhet ·eftersträ vats m ed organis·a tionen i Vaxholm s
fästning , men ja•g vill då redan från början erinra därom, att
förhålla ndena i Karl.skro na äro väsenllig t olikarta.d e dem, som
råda i :nämnda fästning . Ti,JJ följd därav, att Karlskro na fäst ning innesJul er ,flottans huvuds·tat~on med tillhöran d e van,
finnes därstäd es såväl b esättning som talrik garnison i övrigt,
men i Vaxholm s fästning däremot endast hcsättnin g. Så vitt
av betänkan dets, i denna punkt ytterst vaga formuler ing kan
bedömas , ifrågasä tter berednin gen icke att överflyt ta alla
kommen dantens nuvaran de åliggand en tirll regem ents·chef en,
och något sådant lärer väl också få ans·es ogörligt, enär såclana frågor beträffan de fäs tnnigen, som beröra garni<Sonen i
cless h elhet, alHså även s tation en otvivela ktigt måste handläggas av b efälhava nde amiralen . Berednin gens förslag torde
alltså innebära , att komm endantsb efattning en i realitete n skall
uppdela s på två b efattning shavar e, av vilka befälhav ande amiralen skall utöva hög sta befäle•t i alla de avseende n, som beröra garnison en i dess h elh et samt inom fästning en förlagda
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lu·igsfar tyg, medan däremot komm endanten (regem entschefen ) s kal.l utöva sin befälsrä tt ·endast i de frågor, som utes·l utand e gälla besäHni ngen. Det förefalle r e meller.tid , som om
berednin gen icke till fuHo beakta l d e påföljde r, ,s om ett genomför ande av detta löst skissera de förslag skulle få, och detta är
desto b etänklig are, som ett godtagan de i oföränd rat skick av
ber edningen s förslag till marinsty relse skulle, vilket redan påvisats, framtvin ga en omläggn i n g i antydd riktning av kommendan: ts skap e l härstäd es, vil·kcn förutom rent militära olägenh eter även sk ull e medföra vriss.a e konomis ka konsekv enser.
Jag vill cHidör n ågot närmar e heröra hithöran d e frågor samt
särskiiL påvisa d c olägenhe ter, som förslag ets genomfö rande
skuUe medföra .
J ag f ör n ls ~itt c r a Il t så, alt befälha variJdc amiralen skall hi behålla sin nuvaran d e befälsrä tt m ed avseende på garnison stj-änst och orclning shå llning. Vid krigstill fälle måste han allt
fort farande h andhava dessa spörsmå l och sålunda även få
s;ig fästnin gspolisv äsendet direld understä llt. Samma är förhåH andet med censurvä send eL Slwla emellerl id dessa tjänstegrena r vi d mobilis ering fungera ut an störning ar, måste dr
vara plan lagda r edan i fredstid, vilket närmast innebär, att
'e rforderli ga mobilise ring.spla ner m. m. skola utarbeta s av befälhaTan cl e amiral ens stab. Vad nu är sagt gälle·r även i viss
ut sträckni ng övriga planer beträffan de säkerhet stjänsten , el .
v. s. bevakni ngsplane rna och därvid ick·c minst luf,tbeva kningspla n en med därtill hörande för eskrifter rörande alarme·r ing ay garnison en och d en civila b efolknin gen samt skyddså t gärder Yid luftanfal L
Ej h eller kan befälhav ande am>iralen undandr agas inflytande på planlägg andel av minerin gar i och utanför fästningen. Hithöran de frågor samman hänga intimt m ed sjöstridskra fternas opera.tio ner oc-h, då befälhav ande amiralen
vid krigstillf äll e har sig understä lld sådana stridskra fter och
i övrigt skall underlät ta såväl de·ssas som kustflot tans inoch utlöpand e i fästning en, måste det för honom framstå så-
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som en fråga av allra största betydelse, att r edan i fr ed slid
ifrågavarande ärenden handl äggas aY honom.
Hur skall vidare rek\·is·itionsvä,sende l ordnas Yicl kri gstillfälle·? Skola såväl befälh a vande amiralen som kommen<lanten ~iga rätl a tt verkställa rekvisitioner eller skall r e kvis ilion som rå<lcl delas? Båda m ås le numlige n kompl ett era olika
förråd n1. m .
Slutligen måst e dc luflslriclskrafter, 'som Yicl krig s lill['~il k
lillel eJas fäs,[ningen , st ~illas lill hcl'älhavandc amiralens förfoga nde, enär de äw avsed el a iCk e hlott för fästningens uin•lda hehoY utan äYen för andra uppgifter. D et ankomm er
därfö r p å befälhavande amiral en och icke p å lw mm cn el a nl cn
att ularb e ta erfonlcrli ga m oh .-p·lan er med avs eend e på anYänclning en ay dess a stridskrafter.
Del skulle bliva för lå ngt att här i detalj framlägga all a
d c ytterligare skäl, som kunna anföra,s gent emot d en a\' dc
sakkunn iga antydda organisation en , och jag viU e nd ast h är
fr a mhå lla, att ett flertal anclra pianer, exemp elvis b eiräfl'ancl c
transporlljänsten, olika leele rs fyrbelysning, förläggning, ft)rhindc lser m. m. äro aY den natur, alt d c allt fr amge n t hör a
h andläggas av befälhavande ami,ral en .
Ovannäm nd a gren ar a v försvar e t, v ilka allt j äml m åste
l i Il hör a be fä !havande am i rale ns Ycrks a mhetsomr åcle, ioiro i nga]un'cl a fristående företc els e•r , uta n ingripa i hög grad i de pla n er, som kunna tänkas öv erlåtna till kommendanLen. Härigenom skulle arbetet komm a att tyngas för båda d e 'ifrågavarand e myndigheterna, och oklara b eJälsförhålland c n skull e
alstras med clivision,sansvar, således ett tillstånd, som ur Jörsvarssynpunkt sett är absolut •förkastligt, och elt steg i a lld eles
mo tsa tt riktning mot elen enhetli ga hefälsfö,r ing, för v ilken
h c-r.edningen själv gör sig Lill kr a ftig tolk och vilk en bl. a .
föranlett beredunigen att för eslå införandet ay en särskild
chef för marinen .
BC<redningen uttalar sig icke o m , huru befälsför hållanden a s kola ordnas vid krigstiHfälle. Givet är, a ll b efälhavan d e
a m iralen skall utöva högsta b eJälct över örlogsstationen, där i
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ingrip e t fä s tning en, samt ÖYcr härY arande sjöstl"idskrafter.
:Men skall r egementschefen a llt fortfarande kvarstå i ut övandet av ].;ommendants,lJ efatt nin gen ell er skall hcGilhavand l'
amira len ÖYer laga jämväl d enna be fa ttning? I det förra fall et
erfordras bland annat, alt kommendanten fr ånträder utövandc av heJa llningarna ,som artillerih efälha:var e och reg em cnt sche'f, i samhand vanned a nn an r egem entsofficer måste frigöras och a Yscs för nämnda hdalininga r. Vidar e mås te lv:\
staber slå till förfogand e, d en ena a vseeld för komm endanl en
och el en andra för b e fälhavand e amira'lcn . Alt d e lta icke k a n
ske ulan att personal, ut ÖYe.r yad nu är fallet, ställes till för fogande, är uppenbart , Yarigenom , da redan m ed nuvarand e
organisation personalbrist löre{inn es vid mobilisering, kraY
p å p e rs o nalökning skul le framtving as. I förbig ående sagt
skulle detta krav navvislig en göra sig gällande r,edan m ed
hänsyn till fredstjänst en i d e h å cla kommendantsslah erna , cll
förhållande, so1111 ,tydligen förbis e tts av beredningen, enär inga
antydnin gar om de ökad e koslsnad,cr, som kunna förv ~intas
uppkom m a, stå att upp·l eta i betänkandet.
Härtill må framhållas, alt d en ulan gensägelse vikligastt•
upp gift , som vid krigslilHäll c tillkommer befälhaYancle amiral en, ä r att tillgodose försvaret a Y och tj änste n vid ö rlogsstation en . Allt annal torde i jämfö,relse h~irmed hliva av und erordnad betyd cbe . En naturlig följd härav hliver , all d e nn e
'b efälhavare jämte ,sin s la b und er fredstid komliner all främst
av alllinrikt a sitt arbete på d elviiS samma uppgift er som k omm endanl<cn. Lä,get Mir alltså det, att två befälhavm- c m ctl
stab er komma att utföra i stort sea samma arbete.
I kri gs tid skuUe del 'ovan sagda om divisionsansvar oc h
oklara befä lsförhålland en framt,r äd a lll1ed full styrka och verka
föd amantel e på ledningen av fäs tningens försvar.
Ska ll å terigen befälhava nd e amiralen vid krigstillfäll e
överlaga kommendantsbefa l tningen i oin skränkt. utsträckning,
inträifar det märkHga, att befälhav and e amimlen vid krigsutbr ott måste b ekläda ett kommcnclantsbefäl, för viikels utövande J1an ick e satis i tillfäll e alt redan i fredstid vidtaga
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erforderliga förb eredelser. Ur militär synpunkt måste ett
dyli kt förfaringssätt anses oant agligt.
Vare sig det ena eller det 1a nd ra alternativet väljes, uppstå •sålunda de mest allvarliga ·olägenheter, om ovan antydda
organisation skall 'förverkligas . Den frågan tränger sig d å
fram, vad som egentligen nödvändiggör en ändring i nu b estående förhållanden härstädes . Veterligen hava inga anmärkningar av saklig natur riktats mot det sätt, på viikeL
kommendantsskapet utö'"ats. De enda verk'l igt bärande erinringar mot l1efälhavande amiralens befogenhet, som torde
blivit !framställda, utgöra>s av det gång efter annan från befälhavande amiralens egen sida framställda .k ravet på vidga d
eller rättare sagt oinskränkt befälsrätt för honom över i besättningen ingående truppförband, men d etta missförhålland e
avhjälpes ingalunda genom den antydda organisationen. Förhållandet skulle i stället hli'"a det motsatta, ity att den, som
närmast uneler högsta ].;rigsledningeG kommer att bliva ansvarig för örlogsstationens skydd, d. v. s. befälhavande ami ralen, får sin befälsmyndighet än ytterligare kringskuren .
Fästningen skulle i r ealiteten erhålla två kommendanter,
d. v. s. en överkommendant och en kommendant och två fästnings,staber i stäHet för en. AH genom en sådan organisation,
vilken med hänsyn tag.en ti'll såväl fästningens omfattning
som ·d ess freds- och krigsbesättning, måste anses vara slös·e ri
med personal, skull e alstras slitningar och dubbelarbet e, torde
ligga ri öppen dag .
På grund av det ovan anförda förefaller det, som om be redningen icke till fullo beaktat de följder, som skulle uppstå ,
om deras förslag tiH marinsty•r else, i vad rör CKA: s ställning,
vunne statsmakternas godkännande. Man bestyrkes i dett a
antagande därav, att stadgandena i det•ta avseende, såcl'a na d e
kommit lill uttryck i förberörda förslag till instruktion för
marinstyrels·e"n, icke äro fulrit klara samt dessutom i vissa avseenden stridande mot varandra . I förberörda § 12 angives,
såsonn förut nämnts, att chefen för III. sektionen i eg:enskap
av chef för kustartilleriet ska'll föra befälet över detsamma,
varmed åsyftas icke blott kustartilleriets personal utan även
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kustfä stningarna (jämf. sid. 127). Någon 'inskränkning i
denn a befälsrätt om nämnes icke. Men i § 31 uppräknas ett
,f,lertal ärenden av jämvä:l rent militär natur, vill;;_a ä·r o unelandragna chefens för kustartilleri et befälsrätt samt förlagda till
kustart ill eri:a vdelningen. Rörande dessa sistnämnda ärenden
har alltså mar in s•tyrelsen besh1tanderätt, och, då chefen för
kustartilleriet i sin egenskap av chef för III. sektionen, strängt
tag et endast kan belraktas som för edragande, synes han alltså
icke i dessa avseenden utöva någon befälsrätt.
överhuYucltaget synes stadgandet i § 12 rätt oklart. Att
den ch efen för kustartilleriet genom nämnda § til•l erkända
befäl srätten jämväl skulle avse kustfästningarna, vilket säges
vara avsikten, mots·äges av § 43 !Inom. 4, jämfört med § 44 .
Enligt sistnämnda § § skulle nämligen befälsrätten a:vse endast kustartilleriets personal.
För alt undvika alla de olägenheter och oklarhetm-, som
det antydda förslagets !förverl.;:hgande skulle medföra, bör därför ·i
12 tydligt utsägas, al{ chefens för .kustartilleriet befälsrätt ·endast avser den personal, som tillhör kustartilleriet .
Härig enom skulle även bättre överensstämmel-se vinnas mellan denna § och § 44, och all oklarhet rörande chefens för
kustartilleriet befälsrätt avlägsnas. Jag kan ej heller finna ,
att den sålunda av mig föreslagna utgärden skulle minska
möjli gheterna för bemälde chef att erhålla erforderligt inflytande på de är·e nd en, som beröra kustartill eriet och kustfästningarna, ty i egenskap ay chef :för III. sektionen till erkännes
hon om en fnlll tillräcklig maktbefogenhet.
I anslutning till vad jag :sålunda anfört får jag därför
hemst älla, alt § 12 i förslaget till instruktion .för marinstyrelsen mått e givas fö:ljande lydelse.
»Chefen för III. sekhonen utö·v ar i egen skap av chef för
kurstartilleriet närma·st under chefen !för marinen . och enligt
därom utfär'Clacle särskilda fi)reskrift~r befälet över kustartill eriets personal. »
I b etänkandet sid, 161, andra stycket, föreslår beredningen , såsom 'förut nämnts, att det nuvarande förordnandet för
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eh efen för fodifil<alion en att Yara inspektör för kustfästnin garna hör upphöra, i anslutning vartill chefen för kustartitlleriel hör bliYa chef och inspektör för kustartiller i et, i Yil'ke l
hegrcpp j ä mväl inrymm es kuslf.ästnin garna . Då d etta förslag
ic ke å tfölj es a y någon som .h els t motiYering, tir del mig ickt>
möjligt falla anled 1iingen till cletsamn1a . Så myck et är visst
all ·d et ic ke är Yinnan'Cle ay likhel m 2d a rm en, som åsyftas ,
ty h et.räfl'ande Bodens fästning , vars a rlilierib em a nning läm nas frå n Bod ens artillerirege mente på samma säll som ku stfästningarn a·s från kustartill e ri e t, fö r eslår b erednin ge n inte t
ii vc-rflytl an cl e av in spektionsrä tt fr å n che fen >för f ortifikati on en liH inspekt ören för artilleriet.
Sedan århundrade n tillba ka har ch efe n för forli{ik a lionen
Yarit r fr ~i mste målsman ,fÖr r ri kels fortifikation er, d . \'. S. b efästningar, vare sig dessa legal vid kuslen eJJ er inuti landet,
vilk et närmast IJeroll därpå, att bemälde c.h ef m ed sina underly dande o rgan Yaril och väl aHt fortfar a nde måst e anses var a
den myndighet, som b esitter m es l fackkunska per, när d et gäll er fortifikator iska anl'äggninga r. 'Enhellighe ten inom rikets
forhfikationsv~isende skulle f>l'ångås gen om alt skilja c hefe n
!'ör fortifikation en från nu nämnt 'inspektörss kap, vilket sislnämnda i inlel aneen de kan försvåra chefens för kustartillerie t ~irnrb ets ut övn:in g i ·e ge nskap av che f för liT. sektionen .
Då j ag anser det van1 oför enligt m ed kusUästnin garnas bästa
att fr å nh ~inda den sakkunniga myndighete n, ch efen för fortifikationen, elen inspektions rätt- b e träffand e kustfästn:in garna,
som för n ~irva r a nd e tillkomm er honom, och överlåta d ensamma lill chefen för kustartiller iet, 1vilk en ti ll följd av sa ken s
natm ick e kan vara i lika hög gr a d sakkunni g i ärendcl , få r
jag m·styrka be r edn ing ens förslag i d elt a avseend e.
På grund a\' d e t ovan anförda får jag i under dånighel
h emställa, att ber edningens föreliggand e förslag till instruktion för marins'lyre lsen icke måtte i oförändrat skick fastställ as., ut an 1111clcrkasla s förnyad utred nin g und er medverkan ~w
de i ärendet berörda marina myndighete rna.
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Meddelande från främmande mariner.
'.lr•'!ld0la nd,, friln '. l al'i n·"tall cns l 'lri l,c :mnl l'l nin .~·.
(.litllll !ll'i
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England.
J,on1irrn GazcL l e oJ'f.c n.t l ig·.• ;jorcle. den 31 ~bL l i cln'e u ccembcr c-n Ljän slc"lk rh cl,s0 f l'illl om'i'r.al i Lr'Lt'L l i Il r rg,c r 1ingen Y;u·u l1i h ems tii.J.Id e'S, ,aLL r cgcri•ngen m<tl l P IJ CYil ja r lL a,,·l ön,i n,gs'Lilhlgg pä 2 . 11. om da.ge n till Hrgoffic·{~rrur e oc1i1 ~pana'l' C vi,! 'i 'lo l Lan, som l!jl[lnstgöra {t de u -'bäLat·, som ät·o
u tru sLade m ed \flygplan.
D enn a ,sk ri\·c isc Yisar ~a:l c ll c s att d ~ n cn<5ubk a mari nen, Ulk som den
amJenilkan s,lw, itt· .förs edd m ed ,;är:;iki Ida ·u -b åt:'<flygplan och s~ärs·kikl p er son al för dc.ssa.
Som ·ll e1kan L Jwr d'C 'n mncrikanska mal'incn sell am fyna år uLfört försök m ecl ·fl )·gplan :m ed u10 p.fäl'lilJara Yin.gar. so,tn för varas i h erm eti skt ti llsluLn,a q ·Ji ndrar.
Atlanrbf.lottatl har nu under b !llfäl av Yiee-admirctl :Sir Hub ert Bmncl
Lämnat P o,rL!and för våröY n,i ng·ar:nas lJ cdl'i:vancJ.e. J<'luttan, som kommet· aLl.
Yam 1.1 tom·lancls i un,gp:fiii.r lt"e mån ader. 'l , omm ct· 'OcJ,sft a tt b esök a i\Ic'(!:e Jhfwrt. Fl a,ggsik cp.p är, s0m 'be:k ,anrt, 'S'l'aJgS'ke,ppet "NeJ,so n ", son1. n1u för
l'rörsta gången liilllnar il em lan cll'ts l'arnvU en. Flo~Lan avg.åt' !fö rst Ull den
s•pansiTm nordku:;Len octll ti:Jcsölwr IJJ. a. F crrol. Dessa ·övningar i V'i'lka
sl,agsokei)J'p , större oel1 mindrG :kr ~·ssarc, ·flere jag>al'fl oWi j el', u-b åLar R\'
ll)'fl,sle t:Y'l ' OL'h Pil sto1· m ängd rfl:y gplan• d~c'ltaga , l ilhlg'f)·ct· mrrn i engelska
militJtlt·p.o iH:i sU'a kt,e'tsar sto r ~ ~ e Ly{]<cl sc . •cmecl ml .frmmföt· rrllt Gi1.1ealtars
llVS!p:lrrn i ng O'C il ·hJ.or,k ad <U\' ,·iG,Lig"fl. alfi.Jnllllll' @Ö l'a.S t ill ÖY11'iill garnas \''i ktii:;if!JS't.C ,s traLl'gi,s'ka Ll'ppg,i:ftcr. :i. ven un{l C'l" d•e se nas te Ö\"nins·m na vå r en 1927
vor o uppg inerna sn.at·l ikil. ncrr andc vla n e rn ~L för manö•vrem a ooh b csölce L
i '>Icd r lhaw l. hr,ml.ifllllåJ.l.os a!IL. Uppt'C')l'a·nrl ct a\· AtlanLfloH::un s nl'ed clhavs-
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r·cdan h;na väckt den s Lörsta uppmärk sarn! Jct i fnnb kct

11ch i Uti ill nsJ;a k retsar.

(Kioler Neuestc Nacht'i•ehlicn ·12/1 19:28. )

Frankr ike.
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