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Kort referat av "Betänkande och förslag 
rörande den centrala försvars

förvaltningen". 

Det »Betänkande och förs.Jag rö.r.a nde den centrala för 

svarsförvaltningen », som den 14 noYember 1927 till försvars

min~stern ayga\'s ay den för utredand e: av dessa spörsmål till

satta beredningen, utgick i en mycket liten upplaga och tord e 

därför i sina detalj er yara relat·ivt !ilet känt även 1nom fack

kret sar. Efterföljande redogörelse avser därJör att något 

närmare än vad som va r i t fallet i .c] agspressen ingå på för

slagets 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 •ett .rent refel'at av be

tänkandets viidigare delar. 

»1 92G års beredning rörande den centrala försv a rsfö.rvall

n•ingen » t:illsatles ~w försvarsminist ern elen G november 192\i 

och bestod av följande personer: landshövcl'ir1g C. A. G. Malm

roth, .ordförande, ledamö terna av riksdagens andra kaunn ::nc, 

lantbrukaren E. A. Gustafsson, redaktören P. A. Hansson och 

kommendören B. F . Hulmgren smul ledamoten av Tiksdagens 

för sta kammar·e, gcncralk rigskommis,;at·icn J. L. vViclell. 

Till sekreterare ulsågos el en 23 noYember s. å. öwrstc

löjtnantcn vid intendenturkåren J. H. F. Söderhom och ·kap

tenen vid flottan S. E. P:son \\'eller. 

Tidskrift i SjöL•äsendet. 5 
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Såsom sakkunniga biträden har följande personal ur ma
rinen 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·ren i ma6nförvaltningen T. R. Moberg, varjämte 
marljnintendcnten J. Bring anlitats .för Yissa specialutred
ningar. 

Betänkandet är uppdelat i följande huntddelar: 

I. Kortfaltad historik rörande organisationen av för
svarsväsendets ledning. 

II. Den nuva.rande organisationen av försvarsväsendets 
ledning. 

III. Allmänna riktlinjer för den av beredningen före
slagna .organisatim1en. 

Härefter följer i avd. IV- VII närmare redogördse för 
beredningens organisatoriska utformande ay resp. försvars
departementet, arme-, marin- och flygstyrelserna, varefter i 
avd. VIII- IX beröras kostnaderna samt övergången till den 
nya organisationen. 

Som b'ilagor till betänkandet äro fogade dels en kortfat
tad översikt TÖrande organisationen av försvarsväsendets 
ledning och förvaltning å Frankrike, Tyskland .före och efter 
väPldskriget samt Holland , dels också förslag hll instruktio
ner för kommandoexpeditionerna samt arme-, marin- och flyg
styrelserna. 

Historik. 

Genom 1634 års regeringsform gav Gustaf II Adolf bl. a. 
den svens.ka krigsmakten dess första stadgade överstyrelse
organisation med amiralitetskollegium som organ för flottan i 
såväl militärt som ekonomiskt hänseende. 1734 års regerings
form överflyttade kollegierna från att vara regeringsdeparte
ment till att bliva självständiga, centrala ämbetsverk, varjämte 
tillskapades en S!är·skild s. k . 1luigsexpedition 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 ikmn
mandomål och kanslimål, 'SOm a'lltjämt förefinnes och som 
tryckl sin prägel på alla senare organisationsförslag. 

Då ,frågan om kommando- och kans,Jhnål är av viss be
tydelse Yirl bedömancle av riktlinjerna för krigsmaktens över
styre lseorganisa! i on hör redan här påpekas den väscnsskill
nad, 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 
generalorder, åro nämligen antingen ställda till vederbörande 
förvaltningsmyndighets förfogande på grund 'av r.il<Jsdags'be
slut eller också ha medel i vissa faU anvisats av till Kungl. 
Maj :ts förfogande ställda anslag. 

Dylika 'anvisning.ar ·och andra ~irenden av ekonomisk 
natur, s. k. !kanslimål, beredas å kanslisidan i försvarsdeparte
mentet och behandlas :som konseljärende, varefler beslutet 
ntgår från försvarsdepartementet i .form av s. k. kungl. brev. 

Sedan under 1,800-ta'lets, förra hälvt kanslimålen fortfa
r and e handlagts av den 'i Kungl. .YI·aj: ls kans E fungerande 
kr igsexpeditionen, und er det att kommandomålen handhafts 
av direkt under Konungen stående ämbetsmän med olika be
nämningar och befogenhet - storamiral, generaladjutant -
gel1Jomfördes av J 840-41 års riksdag upprättandet av bl. a. 
lant- och sjöförS1varsdepartementen, till vilka departement 
sammanfördes såväl kansli- s·om kommandoärenden. Denna 
anordning har sedermera ,bibehållits, 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;]J

fällen ett närmare sammanförande av departementen och 

respektive centrala förvaltningsverik; emellert·id lyckades intet 

av des'Sa förs·lag vinna riksdage111s ·b ifall på grund a•v den här

med förenade r isken för s. k. ministersLyrelsc. 

Efter genomförandet av l 84 l å<· s departementalreform 

har marinens inr·e oganisation varil föremål för mycket utre

dande ·och även en del reali<seracle förändringar. Så över

flyttades på linO-talet en del mil>itär.teknisJ,a frågor från den 

dåvarande centrala förvaltningsrrnyndi·ghetcn, fönailningen av 

sjöärendcna, ti,[J i sjö.försvaJ'sclepartementet upprällade mili

tära och tekniska byråer, för atL någr a år •senare, 1877, åter 

Ö1verflyttas till elen då •organiserade marinfön·altningen. Sam

tidigt med dessa föändringar tillkom »chefen för flottans mili 

lärpersonal», vi lken bl. a. vid bel1and!·ingen .av vissa militär

tekniska ,frågor hade sä te och stänuna i marinförvaltningen . 

!VIar,införvaUni n gen, som 1881 erhöll särskild ch e r, har seder

mera •genomgått vissa inre förä ndringar, vilka heslått d els a,y 

lil·lkomsten ·av nya, av elen Leilu1iska ullvecklingen lJeting.ad e 

avdelningar, dels. också av sådana förändringar, ·som a ,·s,ett 

]äLtandet av chefens arbetsbörda genom äre nd·ena's decentra

lisering samt snabbare 'behandling ooh cxpedi·ering av ären

dena. 
Om sål unda marinförvaltningen bestått någorlunda orub

bad sedan 1877 har detta ingalunda Yarit fallet med den renl 

militära överstyrelsen. 1884 indrogs chefsämbetet för flottan ,; 

miliLärpersona'l, vars göromål uppdelades på sjöministern och 

stationsbefälhavarna. För dc personella ärendena hade sjömi -· 

nistern till s'itt förfogande sjöförsvarsdepartementets konunan 

cloexpedition, och des·sutom tillsailes inom departementet che

fen ,för flottans stab med uppgift att birträda sjöministern i ren l 

mi! i tära frågor. 189G utbröts clenmt stab från departementcl 

och bildade med Ö·kade uppgi.fter en under Konungen lydamh 

myndigh e t, vars namn 190·8 förä·ndrades till marinstaben. 

Härförutom ha vid skilda <tillfällen tillkommit ett fler Ull 

direkt under Konungen stående myndigheter, såsom Högs te 
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befälhayaren öwt· kustflottan, Inspektören för undcrvattens

håtvapnet, :\lar•inöverclirektörcn, Marinävcrintendenten, lVIarin

överläkaren och Chefen för kustartilleri·eL, vilka tillsammans 

m ed förut nämnda myndigheter bilda vår nuvarande auarina 

överstyrelse. 
Då densamma och huvuddragen av dess arbetsformer få 

förutsättas vara kända av denna tidskrifts läsekrets och dess

utom dcl'vi·s •komma aLt beröra·s i •samband med den föreslagna 

oranisaliane ns gestaltning heröres här icke hcbinkandets 

avd. II. 

Allmänna riktlinjer för den av beredningen föreslagna 

organisationen. 

BcUinkandcl innehåller försL en del allmänna erinringar 

mot den nuvarande organisationen. 

Det framhålles sålunda, att det strategiska och organisa

t.oriska planläggningsarbetet för kriget ej påvilar samma myn

dighet er, som ha att sörja för cl·e t förvalLningsmässiga arbetet 

h ä r u t innan. At t även den rena frecls.verksamheten i nom krigs

ma•kten skulle vi1111a på större kJo·ncentrat·ion och enhetlighel 

i behandlingen av såväl komm ando- som fönrHJltningsärenden 

i en liigrc 1instans ~i-n Kungl. ,Maj: t torde vara otvivelaktigt. 

Vidare framh ållas svårigheterna att med den nuvarande orga

nisati onen göra en beslämcl ansvarsfördelning hcLräflandc 

framförallL dc militära frågorna. Det påvisas ·särskilt, att kom

mandomålens beredande inom ett slort antal olilw myndig

h eter själv.fallel vållat avsevärda olägenheter, liksom aH för

valtnin•gsi11ynrlighelerna ofta anlagt mera kameralt ,och jnr,i

clisld betonade synpunkter än militära sådana vid be1hanc1-

lingen aY förs\·arets angelägenheter. Det riklas sluLligen en 

erinran mot den brist på .samv·erkan mellan försvarets olika 

r.örvaltningsmyncligheLer, vartill organisationen i hög grad 

frestar, men som, tack vare enskilda tjänstemäns initiativ, 

num era i -viss mån horteliminerats. 

Som elt eflerfö-ljansvärt exe!mpel nr ·organi'satorisk syn

punkt framhå,Ji es •kommunikationscleuarlemenlets tre stora 
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Yerl,samhetsområden, järnväg, post och telegraf, där wderbö
ranclc generaldirektör ulövar ledning aY oc·h ans\·arar i ör så
Y~il förYallningsärcndcn som sådana iirend en, Yilka n iirmas t 
motsvara kommandomålen Yid försnwsväsendel. 

Referenten tillåter sig här ett r ent personligt påpek ande . 
Många skä'l :tala för, aH det i betänkandet tydligare borde fram
hållits, att anledningen till nuvarande organisatot'iskn bris t
fälligheter i stort sett är at.t hänföra till 1920 års s::munan
slagning av de båda försvarsdepartementen till eLt. Genom 
denna reform överflyttades försvarets högsta ledning i f r edstid 
från två fackmän i spetsen för Yar sitt departement - som 
regel var detta ,fallet - till en civil försvarsminisler utan 
fackutbildning inom någondera försyarsgr cn cn. Cheferna för 
respcktiv'e ,kommandoexpeditioner, Yilka numera utgöra för
svarministerns närmaste militära rådgivare i alla kommando
mål och delvis även i kam;;Jimål, ha därigenom erhållit en 
ställn ing, som mer än väl mohvcrar den gängse benämningen 
kommandocheL Att 'Cletla kansl"e tydligast förmärkts inom 
marinen torde bero 1)å bl. a. det förhållande, att generalstaJJen 
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 
kommandochefen måste sammanjämkas. 

Ber·edninge'n övergår härefter till en .kortfattad samman
ställning av de erfm·enheter, vartjll ·ett studium av vissa ut
ländska makters försvarsorgani'sationer giYit anl edning och 
finner, att efter v,ärldskriget en allmä!l striivan gj art ~sig gäl
lande att sammanknyta den r·ent militära ledningen och för
valtningen. Två vägar kunna härYidlag följ as: antingen ge
nom organiserande t av ebt försvarsnTinisterium, som i ·sig inne
·s,luber även den cen trala .fönaltningen eller ock genom till
skapandet under Kungl. .Maj :t av 'en med så·v~il 'kommando
myndighet som förYaltningsbef.ogenhct utrustad central myn
dighet 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 försvarsministerium av •nyssnämnd 'km·a:ldär förutsätter etl 
Cienomgipancle omläggn:ing av grunderna för det svensJ<.a för
~altningssystemct, måste lösningen ·sökas på den andra vägen. 

Den av 1920 års förYaliningssakkunniga föres.lagna sam
mansl·agn i n gen av arme- och marinförvaltningarna göres här
efter till föremål för en synnerligen kritisk granskning, som 
u tmynnar i, att denna sammanslagning av ett flertal &käl ej 
bör komma till ~stånd . 

Huvuddragen av den för·eslagna organisationen. 

Beredningen konstalera•r h ärv idlag till en början, alt Ini
get nu till dags kräver en in lim samverkan mellan ·såväl för
svarsmyndigheterna smn även landets övriga myndigheter. 
Sålunda måste .dels industriens krrigsbereds'lmp, dels också 
fol'ldörtsörjningen ooh det samhälleliga arbetets .fortgång i 
övrigt tryggas, samtidigt som dc ol,ika försvarsgrenarnas or
ganisa,tion i såv~il krig som fred garanterar ett uppnående av 
den högsta efl',ek tivitet, som tillgängliga medel möjJiggör. 

Sedan beredningen tillbakayisat tanken på att föreslå en 
gem ensam högste befälhavare över krigsmakten även i freds
tid och, under ytterli gare hänYisning till järnväg, post och 
tel:cgratf, utta1at sina sympatier ,för ordnande av de olika för
svarsgrenarnas ÖYer.styrcls er efter i stort ~sett samma princi
per, 'S'Olll de nu fö.r flygvapnet gällande, övergå·r d.musallllma 
till ten skissering av den tilltänkta organisationen av försvars 
väsendets högsta ledning i fredstid. 

För diskuterande a\' de stora fö~·syarsproblcmcn, sås·om 
förändrin gar i .föl'svarsordningen och de grundläggande pla
nerna för yerksamheten i 'krig, 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 finans
mini·strarna samt nedan ·Om nämnda chefer .för dc tre försvars· 
grenar-na och o.rdföranden i rikskommissionen för den ek01l1'0-
lnis k a försvarsberedskapen. 
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Det operabiva planläggningsarbetet bör åligga cheferna för 
armen, marinen och flygvapnet gemensamt. Härför uppgjor
da plane r böra efter försYarsrådets hörande fastställas av 
Kungl. Maj: t. 

Ledningen och sammanhål lningen av del Yiktiga, hela 
Jandet omJattande förbcredelsearbclel .på det materiella och 
ekonomiska områdel hör uppdragas åt en permanent riks
kommiss·ion för den ekonomiska försvarsberedskapen. 

För åstadkommande av ·samarbete mellan de olika för
vaHningsgrenarna, såsom l. ex. behandling av frågor rörande 
vapen och ammunit•i·on, inlenclenturväsendel, sj ukvånl'sväsen
det, kassa- och räkenskapsväsendet m . m., ,föreslås tillsättande t 
av ·s. k . förvaltningsutskott sammansalta av tjänstemän från 
olilka förvallningsgr enar. 

Förutom des.sa organ saml för svarsdepartementet med 
kansli .och kommandoexpeditioner föreslås försYars\'äs cncl,ets 
led ni ng och förvaltning att i fr eclsti.d utövas a v: 

armestyrelsen lilleler chefen för arm en, 
marinstyrelsen ·under chefen för marinen och 
f'lygstyrelsen und,er ch efe n .för flygvapnet. 
A v dessa organ avses försvarsdepartementet a tL 1 s lort 

erb å:lla smnma organisatoris•l<a byggnad som för närvarande 
m en m ed <kn skillnad , att även flygvapnet erhåller egen kom
mandoeXl)eclition - här emot ha clo.ck 'herrar Holmgren och 
Hansson r eserverat sig - samt all dc övriga kmnmancl.oexpe
thtionernas personal avsevärt reduceras med anledni ng av före
slagen överflyttning av en hel ·del ·lwmmandoäre nclcn och r ent 
expedi tione,ll a göromål från försvarsdepartementet till chefer
na för resp . vap engrenar. 

Bland .de kommancloärcnclen, som föreslås alt avgöras av 
resp. vapengrenschcfer , må för rnarinens del som exempel an
föras följ ande: 

k ommendering tiH tjänstgör,ing ombord eller i land av 
personal av l<oaptens och lägre tjäns tegrad ell er tjänsteklass, 
faststäUelse av vissa uthilclningsh estämmcls er, läroböcker, för
cle·J.ningsböcker m. m ., 
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rustnin g och a vrustning av fartyg j övercns.stämmelse m ed 
a Y K u ng l. ~.Ja j :t för vi1sst a ntal år fastställd ruslningsp l·an, 

insh·ukbion för sjöstyrkebefähavare i fredstid, 
l ippl ysningsverksamhet för sjöfarten, pressen, film m. m. , 
ishrytartjänsl, 
gene ral rapporter , 
statisti•l< och redovisn ing av perso,nal, 
rullor saml 
bok- och tryckeriärcnden. 
Chefen för marin en sku.lle därjlämlc komma alt övertaga 

flertal et är•cnden rörand·e m edclclanclen •till samt yttranden 
från marinens och andra myndigheter ävensom Hertal et re
mi sser oc h and r a cxpedilionsåtgärder . Härigenom skulle c :a 
75 % av 'lwmm a ndo~ir end cna övcr.flytt:l'S från kommandoexpe
diti onen lill marinstyrc.lsen . 

Marinstyre·lsen, 

Beredningen skärskådar inledningsvis en del för m arlinen 
säregna förhållanden, vilka måste hcalldas vid överstyrdsens 
organisation. 

Beredn.i.ngen framhål'ler härvidhtg, a tl för marinens viel
kom mande före finnes c tl starkt utprägla t samband mellan 
personal och materiel, ett samband s·om m åste finnas och som 
tryok er sin prägel på all marin verksamh et. Det intima sam
arbete, som måste etabl eras IJ11ella.n teknisk, ckono1nj sk och 
militär sakkunskap vid t. ex . pla-nläggning ·och a nskaiTning 
av sj ökrigsm ater,icl, är grundläggande för floltans bestånd, 
men blir ay föga värde om p ersonalens militära och t ekniska 
yrkesskickli gh el genom brist på dylikt samarbete i fr åga om 
ntbi·ldningen blivit eftersatt. Därför måste organen för ma
teri.eJ.ens anska flning och vård och desamma för p ersonal,ens 
utbildning m . m. under ständig •samvcr.kan sörja för, att r e
sultatet under givna ekonomiska .förutsäU.ningar, mi'l:itärt sett, 
bliv.cr det 'bästa möjliga. Enelast i .det .fall att personalens or
gani,sah on och utbildning noga avpassa·s dter materielen , k an 
flo tta·n erhålla s törst a möjliga s·lagkraft. 
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Den samverkan, som här har n~imnt s, säkerslidles enligt 
heredn;in gens åsikt •biist genom att till m1 ·och •samma. myndig
het förhigga både J,edningcn av ·och ansvard för såYäl p erso
nalens utbildning som ii ven maberiele,ns a'nsl-.afining och yårcl. 
Organlisaloriskt sett skapas äYen härigenom ökade möjligheter 
för en lämplig avvägning mellan cle oli•ka ansktgen och cl·essas 
efTetktiva utnyttjande. 

Det utomord enlligt vikl.iga förb erecl,elsearbete, ~.>om unuer 
fredstid måsl·c äga rum för marinens mobilise ring, samt den 
operativa ledningen aY marinstrids]naftcrna uneler krigs•tid 
sammanhiinger såväl med mat erielanskaffningen som med per
sonalen och dess utbildning. Fördenskull bör även detta plan
läggningsarhete gynnas aY att .förläggas till den myndighet. 
som svarar för personal och ;materi·el. 

Beredningen framhå.ller vidar e, att kuslartiUer iet Yissel·-
lig.en i många hänseenelen skilj-er .sig från flottan, m en att den 
gemensamma uppgiften - skyddet av rikets kuster och för 
kustartilleriet speciellt flottans l})aser - samt Yiss härigenom 
ernådd personalbesparing motiverar att, jänwäl kustartilleriet 
ställes und er den för marinen gemensamma överstyrelsen. 

Bered ningen påpekar ä ven så, att tillskapande•t av en enda 
centml myndighet föir :marinen bl:oJtt 3.r en återgång till den 
ordning, som ; långa tider ·förut präglat ·sjöförsYarets ledning. 
samt att den nuYarande öYers:tyrels·en tillkommit under en tid 
då sjöminjsteTn i egenskap av [aC'k'111an kunde utöva ett sam
.landoe in fl~~t.ande på överstyrelse n s verksamhet. 

En jämförelse göres även mellan den tys·ka marinled-
ning.ens organisation för.e väddskriget - i stort påminnande 
om vM· nuvarande - samt ckn på grund av bittra erfaren
heter und er kriget numera e~ister.ande »Marineleitung». Den
na organi,sationsf·orm har t.illvunnit sig personalens fört•roenclt 
~ ihög grad ·och har tillkommit på grund av i huvudsak samma 
1notiv, som her·ecln'ingen anfört för organiserande:l ::tY en 
svensk, c·e ntral marinmyndigheL 

Under framhåHancle av att det givelvis -vore förm:'tnlig t. 
att eft·er mönster av de11 1yska »Marinde-itung >> .kunna organi-

-- (il ---

... . , •en 11111 at, ·e.n tekntsk 
sera< -denna myndighet I)å tre seHione,· ·1·1··. · 
och en ckonom·isk, anser ·sig bereclnin oen emell ·t· l · ·1 ••• • • o ... • . o · ei l 'C eJ <.unna foiOicla dt ·sadanl fortarande av lutvudsaklia·en två sl·a··l D 1 o b . o .... es :1tgar.· erednmgen f_~·ån, att elen personal, som anes för tjänst 
l J11allnstyrelsen , hor be ar ä nS 'lS till \'~ el 1925 ' · r·· • . t> · • · u a1s orsvarsbe-
s-lut m~ebä1> y.ilket ej torde ya ra möjligt med nyss·nämncl or
gamsatwnsform, och 'Clds atl den nya oraa111"sat1"one · . · t .. . . o • · n 'l ·nuns a mojltga grad hör rubba ·den nu bestående 

Bere~lningen finner, att e tt sammaniärande av militära 
o:h t ekmska ären'Clen möjliggöres genom befintligheten av 
v_Jssa s·~.ar. kt avgräns.ade verksamhetsområden, såsom t. ex. ar
tdlenvasendet, ,förbindels.eväsendet m. fl. tjänstecrrenar. För 
a:t ·i möjligaste mån reducera ·antalet avdelning:r inom m.a
r~mstyrelsen skulle .därför dessa verksamhetsområden li•""'H tJ~l grund för indelningen i avdelningar, och till dessa av~=l
m~gar hänvjsas såväl ärenden av militär som teknisk-ekono
misk art. 

Här. nedan citeras några delar ur betänkandet , Yil'ka ~iro 
av stort 111tl"'esse och vi lka skulle förlora alltför mycket å atl 
.förkortas. p 

~> l överensstämmelse med yacl sålunda anförts, anser be
recli~·mgen, att följande principer böra var·a vägledande vid 
man ns tyrds ens i n del n i ng i a Ydelningar. 

Ärendena höra så :fördelas, att varje avdelning erhåller 
ett ' :erksamhelsområde, så vitt möjligt ~kilt från ·annan aY
clel~nngs. Avdelning, .som hanclHigger frågor rörande viss ma
tenel, bör jämväl sörja .för utarbetandet aY de för·eskrifter och 
reglementen, som erfordras för denna materids handhavand e 
och l_ttnyttjan:le, specialbestämmelser .för uttagning av perso
nal hll mabendens betjänande, utbiklningsföreskrifter, i vad 
~~ser .. personalens specialutbildning vid ifråg•avarancle mate
I~el, •avens·om med tjänstegrenen sammanhängande mobHi·se
~·mg,shandl•ingar. Hän-id förutsättes. a t t a veleini n gen i s i.,. ~nnesluler på så sätt utbildad arbetskraft, att är·endena kunn~ 
111?~n anlelningen bedömas ur såväl teknisk-ekonomisk som 

'- . augenom -.an av anlelmngens chef m ed 
nnhtär ·SYl1]JLinl· t H"" ·· J · 
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rätta utkräYas ansym· för att materielen med hänsyn till till
gängliga medel är i militärt avseend'e den bästa möjliga, samt 
alt personalens fördelning och utbildning äro, i vad på avdd
ningen ankommer, lämpade efter matcrie'len. Vid· den organi
satoriska i n passningen av ärenden, som beröra kustartilleriet, 

måste dock - m ed ·hänsyn Lil.l att v·iss med flottan gemensam 
ledning är nödvändig - vissa avsteg från ovan nämnd·a rikt
linjer göras. Då ärenden rörande personalens specialutbild

ning, m·obiliseringsarhetet m. m. komma .att handhavas av 
fl.cra avdelningar, bör givetvi'S tillses, a tt dessa uppgrifter in
passas och .sammanhållas. i elen allmänna utbildnings- och 

mobiliseringsorganisationen. 
All märl(a är, att materielens fördelning på olika inven-

lar.icuppbörder .inom •mm1inen är av stor betydelse för materie
lens .förvaltning och redovisning. önskvärt synes därför vara, 
att såvitt möjligt ärenden rörande inventari er, tillhörande en 
vi,ss uppbörd, tilfalla en och samma aYdelning inom marin
styrelsen. 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 mnråde inom marinen i dess h elhet. Be
redningen har i s~tt förslag till ärendenas fördelning på ma
rinstyrelsens olika avdelningar utgått ifrån alt en dyl·ik om

läggn•ing vidtages. » 
~ - ---- - -------

»Uärcsl vid ärendenas fördelning till olika avdelningar 

inom marinstyrelsen ovan ang1i vna rikU.inj er följ as, kommer 
varj e avde]n,ing att erhålla ett i ·och för sig enhetligt verksam
hetsområde. Ehuru vm·je avdelning därigenom huiver i stånd 
att ·ensam bereda flertalet av på densamma ankommande ären
d en , sammanhänga dock i många f,aH-.ärenden, 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, förbindelse-
väsendet, besättningslistor, personaJ.ees organisation och ut
bildning m. m. Särskilt uppenbart b)ir behovet av samråd i 
vissa ,frågor rörande fartygs byggarwle, då så gott som alla 
avdelningar mer eller ·mindre beröms därav. Detta samarbete 
mellan olika avdelningar tillgodos·es häst dänigenom, att dessa 
på lämpligt sätt inordnas under ·en gemensam ledning, vilken 
har att ,fördela och leda deras a rbe ten samt skärskåda för c
k 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 , un

der Konungen lydande chef med ständig befälsrätt över till 
respektive ,försYarsgren hörande truppförband, sjöstyrkor, for
mationer och anstaller m. m. samt med erforderlirr b efoaenhel 
.. . f o "' "' 
~ven 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 •ansvar•ig för marinens ledning i såväl mili
lart 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 beträf
fand e chefen f.ör armen, hör chefen för marinen vara ledamol 
av rikskommissionen för den ekonomiska försvarshered
swapcn .» 

»Mer! hänsyn till sin t j änsteställning bör chefen för mari
nen innehava grad av Yiceamiral Yid flottan. 1 samhand 
härmed synes d en för närvarande ,förekommande utnäm
ningen av konteramiral (generalmajor ) till viceamiral ( ae

ruer.allöj tnant ) efter visst antal t jä nstcär hö m upphöra o
0

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 till
sättande bör hänsyn tagas utesh1tande till skicklighet och 
lämplighet men ic.ke till tjänstegrad dler tjänsteålder.» 

»På grund av rdet rstora ansYar och det omfattande verk
samhetsområde, som tillkommer chefen för marinen, är det 
uppenbart, att han måste ägna sin huvudsakliga tid och upp
m~irks·amhet åt att dirigera marinens verksamhet i cl·ess hel
heL Därjämte tillkomaner det honom att genom inspektioner 
av marinens ol>ika gr.enar utöva en vikljg kontrollerande verk
samhet. Det torde därför icke bliva möjligt för chefen för 
marinen att ensam utöva den rsamlande 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 hög
kvarteret - torde bliva förhindrad att utöva den omedelbara 
ledningen a v marimstyrelsen. Eft.er prövning av de olika ut
vägar, som kunna stå till buds för lösande av denna fråga, 
har ber,eldningen funnit, att marinstyl··els·ens avdelningar hö
ra sammanföras till sektioner, underställda var IS·in under che
fen för maninen lydande sektionschef. Av dessa sektionsche
fer :bör en samtidigt vara ställföreträdare för chefen för mari
nen. sektionscheferna slwla vara chefen för marinen behjälp
J.iga vid utövandet av ledningen av marinens verksamhet. SCil{
tionsindelningen bör uppgöras med hänsyn såväl härtill som 
til rl synpunkten 'att 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·bete dem eme,Jlan ·ofta är av behovet påkallat. Häri
genom vinnes även, alt sekt~oncrna komma att erhålla lämp
ligt 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 
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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 marin
styrelsen uneler Kungl. Maj :t utöYa ledningen av rikeLs sjö
för svar. l jämförelse med marinens nuvarande centrala led
ning skulle marinstyrelsen således komma' att öyertaga de 
yerksamhetsområde n, som nu tillkom.ma marinförvaltningen, 
chefen för marinstaben, chefen för kustartilleriet, marinöver
cllirektiiren, mar.inöverintendenlen, marinöverläkaren, inspek
tören för undcrvattenshålvapnd och n::arinundervisningskom
missi onen. ~fm·inslyrelsen bör vara ett centralt verk samt in
t:aga d et rum bland rikets ämbetsverk, som förvaltningen av 
sjöärendena tidigare innehaft. 

öniga nu direkt under Konung,en lydande befälhavare 
och anstalter böra närmast unelerställas marinsLyrelsen. Så
ledes bör även högste befälhavaren över kustflottan, ·som 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 bered
ningen icke någon ändring. » 

»För erhållande av en grund för uppdelningen av mar•in
styrelsens verksamhet på rOl,i'Jm avdelningar i enlighet med 
ovan angivna principer har beredningen låtit utföra en ana
,lytisk undersökning av de ärenden, smn umlcr några av de 
närmast föregående åren handlagts av .olika organ i den nu
varande överstyrelsen. Denna undersökning har oc'kså i vi,ss 
grad kunnat tjäna till ledning vid beräknandet av de olrika 
avdelningarnas personalbehov.» 

Den under chefen för marinen stående marinstyrelsen 
föreslås uneler hänvisning tilr1 här uttalade synpunkter att be
stå 'av följande 13 avdelningar: 

L Artilleriavdelningen. 
2. ~1in- och torpedavdelningen. 
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3. KonH11uni ka tionsa v(lelningen. 
-±. Srkeppshyggnadsavdelningen. 
:>. Intendenturay·delningen. 
G. Sjukvårdsavdelningen. 
7. Centra-lanlelnjngen. 
8. KustartilleriaYdelningen. 
9. Civ:ilavdelningen oc,h amiraliletsrådet m. fl. 

10. Operabonsaydelningen. 
11. Utr.ikesanlelningen. 
12. Sjökrigshistoriska avdelningen saml 
13. Kommanrdoavde l ni n gen. 
En jämförelse med j el en nuvarande öyerslyrelsen befint

liga avd elningar ge-r vicl handen, atl Yi-ssa ·omändrin~ar i aY
dclningsindeln-ingen för es lagits. Sålunda hava nautisk~ a\·
delnringen och fortifikationsavdelningen j marinförvaltnmgen 
samt mobiliseringsavdelningen i mar-instahen föreslagits alt. 
h e:It bortfalria ulan att erhålla någon direkt molsntrighet i ma
rinstyrels-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.enom att 
~iYen i mrarinstyrelsens tekniskt hC'tonacle aycJelningar de all 
mänt sjömilitära intressena skola beaktas, vilket åliggande 
inom den nuvarande marinförvaltn~ngen bl. a. tilll"ommer nau
tiska rawlelningen. 

Den nuvarande molJiJi,serings,avdelningens i marinstaben 
arbetsuppgifter skulle enligt förs'laget förd elas så, att m e_d_ dc 
olika tjänstegrenarna speciellt sammanhängande mohihse
ringshandl·ingar handläggas å resp. avdelningar, såsom t. ex . 
aTtilleri- ct:ler k ommunikationsavd elningen, Uitder det att sam
manhålln,ingen av molliliserings.förberedelserna Ii stort skull e 
åJj crrra centralavdel n-ingen, varjämte sistn ämnda avdelning ÖYer
ta::r. a:ua värnr)l.ildsärenden. Det to.rde härvidlag även böra 

~ . . 
beaktas, att vid den tid då mobili seringsavdclmngen Ql·gamse-
racles, planläggningsarbetet för marinens mobi,lis erin~ befa_nn 
s ig i e lt tämligen embryoLiskt Lillslånd, ,-il1ket numera 1ck e ]<an 
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ans'es vara ,förhållandet. Behovet av särskild mobiliserings
avdelning har därför Y~isentligt reducerats. 

In,om den föreslagna m arinstyrdsen finnas inga 01·gan , 
som 1notsvara inspektören för nnclervattensbåtv,apnet och ma
l~inundervisningskommissionen . 

Indragningen av elen nyssnämnda ,inspektörsbefattningen 
har moliverals m ed, a l t den s laclga u-·båtsvapnet n urrnera er
hållit med avseende på såväl persm1al som materiel ej längre 
gör en särsUillning för ,<Jenna tjänstegren nödväi1dig. Uh-ut
bildad otricer lorck Yara avseeld av •kommenderas i såväl min
och torped- som ,skeppshyggnadsavdeiningen. 

Då mar,in s tyrelsen i nom s·ig kommer att förfoga över sak
lumsk ap i fr åga om såväl Te na utbildningsfrågor som ~iven 

härm ed samman hängande militära och tekntiska spörsmårl, an
ses inget behov av (]en nuvarande marinundervisningskom
missi onen föreligga. 

Nedan följer en kortfattad redogörelse för de oJi.ka avdel
ningarnas föreslagna arbetsuppg,jfter under ytterligare fram
hållande a v, all arbet,sfö rclelni n gen u ppgj o•rls med ledning a Y 

en n,oggrann analytisk utredning angående i den nuvarande 
marin a överstyrelsen hehancllade ärende n. 

Som allmän regel gäller, att vissa ä·renden, såsom spe
ciell a ulbi.lclnin gsföreskrifter Jör resp. tjiinstegrenar m. m., 
vilka t,idigare var.it c-entraliserade t il! maT,instabens oganisa
tionsavdelning, föreslås överfl y ltade till resp. tekniska avdel
ningar. Dessa ärenden, vilka h ärefter ej komma att uppräk
nas bland resp . . avdelningwrs arbe tsuppgift er, äro hl. a. föl
jande : 

mobiliseringshandhingar berörande avdelningen tillhöran
de är cnåen sam t, belr,ä iTancl c de telkn,iskt belonade artilleri-, 
min- och torped-, kom m unikali on s-, i ntenclentnr-, sj ukYå rds
oeh skeppsbyggnadsanlclningarna, föres'k<t·ifter ,lJeträffande ut
tagning ay personal till resp. tjänstegrenar ävensom för denna 
pers,onals speciella yrkesutbildtTing, 

industriens /krigsorganisation, ·vad betrMTar f·ramställning 
av avdelningen vidkommande materiel ; sammanhållningen av 

T idskrift i Sjöväsendet. 6 
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frågo r rörande industriens krigsorgani•sation verkställes aY 
skeppsbyggnadsavdelningen, .. .. 

nr-anskning a•Y in:komm a nde redogordser betrafTande Ina
"' 

o l t terie l, som är att hänfö ra till awl elningcns arbetsamrat e sam 
granskning ·i tekniskt h iin.seende aY inkommande medels

redogörelser, ri vad på resp. awlelning a nlwnuner, och ular-
hetande m · s tatistik häröver. .. 

Därj äm te för eslås , a tt sådana fr ågo r beträffande c~e clVll-
militära k å r er na och lmsta-rlille riet som t. ex. antagnmg, he
fordran utbildning, tjänstgöring, rullföring m. m., viH<.a nu 
omhänderhavas av de i mar,inens övenslyrelse ingående cirvil
mil<itära personalcheferna och chefen för kuslartiller~·e t slomlie 
handläggas å .resp . s.l<eppsbyggnads-, intendentur-, s.]ukvaTds
och kuslarti'll eriaYdelningarna. 

Ehuru del ej är direkt utsa gt i h etänkande l, synes orga-
nisationen vara ordnad även med t anke på, aU avdelning~
cheferna för resp. artilleri-, min- och torped- sam l k om.mum
l<ationsaYdelningarna skola kunna öva viss linfly tande på l)er
sonalens, särskilt då oti.icerarnas, inom tjänstegDenen place
rinn •till tjänstgöring, vilkel även i. sin mån bidrager till att av 
:1l es~a avdelningschefer skapa ver'ldi ga målsmän .för resp. 
tjänstegrenar. 

Mari111styroelsens artilleriavdelning samt min- och torped
avdelning föreslås atl f.ör övrrigl i stora drag få följande ar-
b etsuppgifter: 

m arinens artilleri- resp. min- 1och t.orpedväsende, 
in ven tar i er tillhörande artilleri- :resp. min- och torped

uppbörelen och ·härför erforderlig utredning, 
skjutbanor och målmaterie l, . 
matePialbesl<-r,ivningar, för eskrifl er för malenelens sköt

sel och vård, exe rcisreglementen, skjutläror o. dyl., som er 
fordras för materielens handhavande. 

Dessa två avdelningat· skulle sålunda i huvudsa~-. komm.a 
a tt Ö\'ertana de arbcl.sområclen, som nu tillkomma mar·inför
va1tnin·cren"'.., arl·iUeri- , torped- och minavdelningar. Följande 
omflvtt"'ninuar av iirenden äro dock gjorda. Å marinförvalt-• b 

15 -

11ingens ar ti ll erianle lning handläggas ;1u fr ågor rörande dim
lYildn ings- och ga'sskyddsmaleridcn. Denna senare materiel 
har mycket nära samband med den allmänna skyclclstjäns,t cn 
och förcsiås därför önrflytlad Lill skeppsbyggnadsavdelning
en , som förutsälles skola handhigga r],ithörande frågor. 

"M·arinförvaltnti nge ns nuvarand e torp ed- och urinavd el
ningar äro .föreslagna atl gem en•sam! bild a marinslyre ls ens 
min- och !orpedaYClelning. ~Io!ivct därtill ä r i huvud sak , atl 
ut:veck.lingen numera peka r på -ctl sammanförande av den per
sona·], som betjänar dessa båda vapen. Då den föreslagna 
kommu nikatio nsavdel ningen <n·scs onJhänderb:~ga bl. a. alla 
förbindelsemedel före s lås, atl marinst yretsens min- och Lor
perlawl cln.ing befrias frå n omsorgerna om trådtelegraf och 
trådte ldon samt radiov11sendet, vilka nu p åvila min- resp. 
torpedavdelningarna i mar in förvallningen. 

Den föreslagna kommunikationsavdelningen torde få an
ses m olsvara etl starkt känl behov. Frågor ang. marinens 
för-bindelsetjä nst handl bi ggas f. n. 'i Ctt fle rtal olika avdel
ningar ;i nom .såväl marins la ben som m ar i nförvaltningen till 
.föga gagn för el en enhetliga beh a ndlingen av dessa viktiga 
ärenden. 

Avdelningens arbetsuppgifter föresl å s all i stort selt bliva 
följand e: 

marinen s t råd- och radioförbindelser, o p t i ska signal-, un
dervattenssignal-, hydrofon-, kustsignal-och kustrapportväsen , 

1inven la rier tillhörande radio- och styrmansuppbö,rderna, 
m ateri·a:Jbes1l< r i v ni ng a r , exerci sr e g l em enten, signalerings-

för eskrifler, chilier- och censurbestämmelser, 
Yätlerlek st j än s ten, 
mil,itär ·sjömätning, sjökart eviisendet, 
allm~inna sjöfarlen och statsisbrytarens verksamhel samt 
.samverkan m ed telegraf-, posl-, j ä rnvägs- och lotsstyrel-

SeTna ·och J<Omm·ersel<Ollegium. 
F·ör alt uneledåtta det samarbete, som erfordras mella n 

kommun·ikati ons- och operalionsavdelningarna i och för ett 
strategi skt-ta'kliskl 'klokl och planenlig t nyttjand e a"\' förhin-
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l l --' ·lei1 f'o"r·eslås att en av OI)erationsavdelningcns ofTice-
c e sen1eui ' . . . 

t , r· ·t sl'all tJ'änstO'öra å koml11UIT~kationsavdelnmgen . 
rare sa1n -re 'I g '- < " 

Den blivande sk.eppsbyggnadsavdelningen avses att i s;ort 

-- t . d 1 nuva1·a11 de in "enJ· Öl'avdelningens arbctsomrade, 
over aga er < " • .. • • 

dock med vissa utökningar i militärt hänseende, VIlket mojhg-

.. att till avclelnincren föreslås kommenderade tre 
gores genom " " 

sj öoflicerare. 

A vde1ningens arbetsuppgifter .föreslås att, utom de t kon

struktiva arbetet och handhavandet av de masl{Jinella anord

ningar, som ej ankomma på annan avdelning, omfalla bL a. 

följande: 

inventarier tillhörande jämväl skepparuppbördcn, 

skyddstjänsten, 
eldsläckninl..!sYäsencle, Varvs-

marinmuseum, stationernas ~ 

})Qlis, transporlmateriel, . 

f!.ottans hamnområden, ·kaJer, byggnader, 

arbetarfrågor och 
l · · en i fråe: or 

sam verkan med fartygs u L tagnings. wmmrsswn v 

rörande handelsfartygs utrustande för kr,igsbruk. 

Av de tre ofTticerarna skulle en. regcmci.1lsoiTicer sam tidig l 

'r·· a 1cle 1· farlvcrsu.ttacrningskomunissi.onen, en vara 
Ya ra orll or r < .; , "' · . • •• 

u-båtsofficer och en hava praktisk erfarenhet av skyddsiJan~L 

Dessa tre officerai·e skulle gemensamt utöva det samma:1ha l~ 

]ande, allmänmilitära inflytande på fartygslwns:rul~lwncl 

t ·ex i den tyska mar,inledningen bunt sa goda 
111. m., SOI11 · ' · 

· j 

frukter ·och vi:Iket nu utövas av maninförvaltningens naut1s ;:a 

avdelning. 
. 

Intendentur- och sjukvårdsavdelningarna ane:s at<t br~:e

hålla nuvarand e motsvarigheters arbetsområden me~ de ulok-

. 1· arll..!.tvits som e:eJncnsamma for de tek-
ningar, vilka tt-c 1gare ~ v 

uiska avdelningarna, .. 
tt .. l n storrc 

Marinstyrels·cns centralavdelning avses a over a"a 

delen ,av de arbetsuppgifter, som påvtila ma~·instabens nnya

randc organi·sations- och molriliseringsavclclmngar, och slml ll' 

i hunHlsak svara för följande arbetsområden: 
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flottan s organisa tio n samt för tjänsten inom densmuma 

erforclerl·iga författninga'l', reglementen och instruktioner av 

allmän natur, vilka ej t:illhöra annan ~avdelning, 

enhetligheten och sammanhå:Uningen i övrigt, dels ay 

exercisreglementen och föreskrifter an g, uttagning, utbildning 

m. m , av personalen, dels också av pl,anläggningen av flottans 

mobilisering, 

värnpl i'k l'särenden, 

id rot t, 

p ersonalens omhändertagande under fritid, 

plan~läggandet av övningar med flottans personal och kost-

nadsberäkningar härför, 

instruktioner för befälhavare över ·Sjöstyrkor och fartyg 

i .fredstid samt 

strafl'lagstiftningen för krigsma'kten i vad berör marinen. 

Den föreslagn a J.msiarlilleriavdelningen avses att i huvud

sak få samum arbetsområde, •S·om nu tillkommer chefen för 

ku startillerie t, Yarjämte å en särskild byrå skulle handläggas 

de ären;den, som nu tillhöra marinförvaltningens forti:fika

honsavdelning. :viaterialanskaffning skulle även i V•iss mån 

överflyttas 1ill denna avdelning. Avdelningen s·kullc dessutom 

vara tilldelad en officer ur armen för att hi.träda vid frå,gor, 

som beröra a iwi.indningen av armens strids,krafter inom kust

fästnin garna, vilken ofTicer jämväl skulle vara avsedd Iför 

tjänstgöring å operationsavdelningen. 

Beträlfanclc civilavdelningen förordas en omläggning av 

hithörande birenflen så, att chefen för civilavdelningen, marin

över-k ommissarien, befrias från ~in nuvarande skyldilghet att 

deltaga i avgörandet av ett stort antal ärenden, ·som ej direkt 

berör a ciYilavd eJningen, men i s.tället övertager ami.ralitets

rådets nuvar ande åligganden i fråga om uppbörden, anordnan

det och redo.-isningen av till marinstyrelsen hörande medeL 

Den r å dgivande YerJksamhet i ekonomiskt och ad.ministra1:i.-t 

häns eend e, som nu ankommer på marinöverkommi•ssarien, 

skulle i stä ll e t övertaga·s av am:iralitetsrådet. Härigenom skulle 

även de r ent ek onomiska ,frågorna komma al•t understä'llas 

avdelnin gsch ef, som i likhet med övTiga dyli1ka avses erhålla i 
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viss mån ökad ·självsbändig befogenhet. Inom civilavdelningen 

skulle arbetet fördelas på 'kans'li M:mt s~irskildu achokat

fiskals- , boksluts-, kassa- od1 revisions'lwnlor. 

Marinförvaltningen s nuvarand e Tcgistratorskonlor, Yilket 

tillhör civilavdelningcn, föres'lås urpphöra och rc,gis l rcringcn 

ay marinstyreisens ut- och ingåe nd e expeditioner i st~illeL äga 

rum .i kommandoavd elningen genom förs org av h uvudsakligen 

pensionerad militär personal. . 

Dc .förcs.Jagn a operations- och utrike.savde lmnyarna :wses 

att j hunlClsak .bedriva samma ve nksarnh et som molsvarande 

avdelningar i nuvarand e marinst aben . Det framhålles doc.k 

sä rs], ilt be träffande ope rationsavdelningen, alL dcns'3mma 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 planläggningarbele för 

k riget, som tillkomm er avdelningen. Som tidigare nämnts 

skall en a \· avdelninrgens ·officerare samlidigL tjänstgöra tl 

kommunikwlionsa vdclningen . 

Den sjökrigshistoriska avde/ninyen skulle, vid s idan aY 

forskningsarbclct, även sörja för m arinstyreisen s arkiv och 

bibliot ek. De·t påpekas särskilt, att central upphandling och 

k atalogisering av periodisl< a böcl< er och tid skrifter hör med

giva ett bättre ekonomi skt utnyttjande aY h ä rför tillgäng;Jiga 

expensm edel än som nu är fallet. 

Då marins·tyrels cns kommandoaudelning är h elL nytill 

kommen citeras här det viktigask RY 'beredningen s förslag 

h ä rutinnan . 

»Såsom tidigare framJJållits, skulle enligt beredningen ~ 

förslag en del av de ärenden, som nu bchandl·as såsom kom 

m.andom ål, i s lälle l avgöras i centrala instanser. Dessa kom 

mandoärenden komma, vad betr~lfTar marinen, givetvis a ll 

falla delvi·s inom de verksamhetsområden, som föres lagils f ör 

de olik a avdelningarna inom marinslyrclsen. Särs.kill blir 

detta t~allet med vissa personalärcnden. Beträffande de civil 

militära kårerna och k u startiller ie t höra dylirka ärenden till

h öra den avdelning, som är underställd vederbörande per so

nalchef. Däremot böra pers·onalärend en rörande flottans offi-
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cer·are saml sjö- och r cse rvkad ctl er, v ilkas beredning nu Li ll 

största delen sker i sjÖiförS\'arels komma ndoexpedition, i ma

rinstyre'ls.en heredas å en särs,kild k ommandoavdelning med 

uprpgifl tillika alt sammanh ålla övriga avdelninga r tillkom

mand e r ena komm a ndoärend en , ·vilka enli gt det följand e skola 

avgöras a y chefen för marin en . 

Inom komm a ndoaYdcl n ingens verksamhetsområde skulle 

därjämte faril a ber edningen ay en s tor del av dc övriga ären

d en, som nu tillrlw mm a sj öfö rsYare ls kommandoexpedition, 

Yarj~imte genom kommandoavdelningens .försor g bör expedie

ras större delen ay dc besJul (orde.r ), vilka utgå frå n marin

styrels·cn , och vi lka avse Ycrkställigh e l i militäriskt hän seende 

av Yad marinen h a r atL fullgöra p å grund av lagar, författ

ningar ell er särskilda av Konungen eller m a rin styrelsen fat

tade beslut ( kommancloärcndcn ). Expedierande[ av dessa or

der ·oeh av m a rin s tyrels en i öv rigt m eddelade beslut e11er före

skrifter m. m. synes - därest desamma böra k omma till ett 

·flertal underlycla nclc myndighelers J(å i1rn eclom - Jämp'ligen 

böra s·kc i form av »tjäns.temecld ela nden rörande marinen », 

( TM), i ungefärlig ÖYerensstämmclse med nuvarande »tjänste

meddela nd en rörande lantför svarel». 

Såsom förut nämnts, bör t ill kom.mandoavdclningcn för

läggas mariu1 styrclsens r egistralorskonlor. Registrator sgöro

målen synas kunna be tydli gt förenkl as. Förutom expeditions

listor över ntgåendc handlingar böra å r egis,tratorskontoret en

dast .föras 1förtcc1kningar i löpande föl jd över inkommande 

dels h emliga, dels öpp'lla handlingar. Diarier (.rotlar) jämte 

sakr.cgis ler böra, såsom nu, föras på cle särskilda avdel ning

arna, vilka jänni:i l böra ha\'a a tt sva ra för h andlingarn as rc

dovi sninrg. » 

- -- --------
»Kommandoavclelningcn synes ä\·en böra över laga den t ill 

sjöförsYarets kommand oexpedition nu förlagda marinens bok

central. 

I enlighet med Yad sål unda anförts, skulle till k ommando

avetelningen komma al[ h öra ·ärenden, som angå 
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flottans offiocrare av slam och reserv samt sjö- och re

scnkadelter, i vad beträffar antagning, befordran, avsked 

(entledigande), pensi·onering, kommendering, tjänstgöring, 

placering å tjänstgöringsorl, tjänstledighet och studieresor 

·nl. 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; . 
11 tfärdand·e a" order rörande konunendenng av kustar-

tilleriets ofi'icerare, i den m å n d.)r,lika ärenden icl< e avgöras av 

ch efen för ·knstarti lleriet; 
tjänsteförhållanden och tFinstlcdighct m. m. för militär 

och civilmilitär peronal inom marinstyrelsen; . 
J<l'~tdsclföreskrhfter .för flott ans ·officerare och uneleroffi

cerare samt ·u.tfär-cland e av order rörande kläcl esföreskriffer 

för marinens övriga personal; 
utaivancle av rulla över marinens officerare, civilmilitära 

b l 
personal av officers tjänsteklass och ciYila p ersonal samtrula 

över marinens underofficerare; 
utgivande av tjänstemeddelanden rörande marinen; 

marinens bokcentral ; samt 
ft l dl .. · · å vederbörande avelel-expedierande e ·· er ·lan aggmng . . .. ... 

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 kommandoavdelningen tjänstgörande oiTicerarna 

avses två såsom adjutanter ho s chefen för marinen ». 

Marinstyr·elsens sektioner. 

Som tidigare nämnts föreslås indelning av marinstyrel

sen i sektioner. Kommandoavdelningen och amiralitetsrådet 
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fö reslås dock ej ingå i någon sektion ulan direkt undcrs·lällas 

chefen för marinen. 

»Dc ~ir enclc n, som enligt del föregå ende tillkomma ope
rati 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-eko

nomi sk:~ synpunkter eller sammanhänga med personalens ut
bildning.» Beredningen anser därför, att dessa tre avdel

ningar höra bilda en sektion, I. sektionen (marinsta.bcn), med 

.en kommendör som sektionschef". Ur denna sektion ta ges vid 

kri gstillfälle hun1cl cl elen av marin ens personal till högksar

tere l. 

.\lerslående a vclelni ngar, u tom kustar-lilleria vclclningcn, 

vilken bildar egen sektion, sammanföras lill en s·cktion, Il. 
sekti one n (marinförv,altningen), som såiluncla skulle komma 

att om fatta: artilleri-, min- och t orped-, kommuni'kations-, 
ske p p sbyggnad s-, .j n t·encl en tur-, sj u kvårcls-, central- och civil

avd elningarna uneler en konteramiral som sektionschef, vi·lkcn 
jämYiil skulle Y:ara ställföreträdare för chefen för marinen. 

Beredningen har övcrvä·gi huruvida ej centralavdelningen 
h ell re borde hänföras till I. sektionen, m en kommit ti:ll del 

resulta lcl, att hänsynen till det viktiga samarbetet med II. 
sekti onens avdelningar aug. personalens utbildning m. m. gör 

ifråga va rand e avdelnings h än för ande LUl II. sektionen m era 

lämplig. En väl avvägd arbetsifördelning m ellan sistnämnda 

sektions chef och avd·clningschcfcr skulle neutralisera risken. 
för ö'kad arhelsbörcla för denna sek tions chef. 

Arbetsformer inom marinstyrelsen. 

Beslut i ärenden, som handlagts inom marinslyrelsen, 

fattas antingen av ch efen för marinen eller av vederbörande 

S·eklionsche f, i båda fallen ef ter föredragning av vederbörande 
avclelni ngschef, eller ock .av sistnämnd avdelningscherf, allt på 

sätt som i marinstyreisen s arbetsord ning närmare bestämm es. 
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Del .förtjänar påpekas, atl denna arbetsform m ed slo r ~ör

del nu tillämpas i marinförvaltningen, där dock i vissa fall 

kollegiall beslut förekomm er. Arbe tsmetoden i fråga är så

lunda ingenting för marin ens del nyll eller oprÖY<flt. I enlig

h et med rådande för.valtningsprincipcr äger för edraganden r e

serYationsräH i förvaltningsfrågor m en även. medansvarighel i 

he slul et. J militära beslut förekonnne·r ~c]{ e vare sig m edan

sva righel eller reservationsrätt för föredragan den. 

;\Tyss,nämncl arbetsordning utfärdas av chefen fö r mari

nen, som cläri,genom har i sin hand atL n~irmarc precisera, vil

ka 1ärenden som m å avgöras av resp . avdelnings- ell er sektions

ch ef och Yad som skall h~inskj u tas till honom själv. I denna 

arbetsordning biir också förekomma vi ssa allmänna bestäm

m elser angående samråd mellan a vde!ningarna, och papekar 

ber ed ningen särskilt, att marinstyrdsens ind elning i seldianer 

p å intet sätt får förhindra samråd mellan aYclel ning.ar tillhö

rand e olil{a sekti·oncr. 

Den adminislraliva och förvallningsteknis ka e nhetlighe

ten ä r lry,ggacl genom amiralitetsrådets tidigare omnämnda 

rådgivande verksamhet. 

l fråga om besluts fattande och expedierande konuner en 

Yiss skillnad ~att göra sig gälilande mellan milil~ira order och 

t ekniskt- ekonomiska beslut. 

Bland kommandoavdelningens åligganden ingår n ~imligen , 

som l:idi,garc an.förls, att, d'ter handläggning å resp. avdel

ning, expediera marinstyreisens b eslu·l i vad d e avse militära 

verksbällighctsm·der. Det torde kunna Jörulsällas, att sådana 

order komma ~alt utgå ,j form av »m arinorder» (ell er liknande 

benämning) och publiceras i förut om.förmälda »Tjänstemed

d elanden för marinen ». 

Då kommandoavdelningen lyder direk t under chefen för 

marinen, komma dessa order sannolikt att undertecknas aY 

denne chef eHer oekså i vis&a fall utfärdas av kommandoav

delningens chef »på befallning» på motsvarande sätt, som til l

kommer t. ex . .flaggkapten och ·vissa adjutanter, allt på säll 

som i marinslyrels-ens arbetsordning bes tämmes. 
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T ekniskt-ekonomiska är.enden underleeknas a y den be

slutande, antingen detta ntt ~ir chefen för m·arincn eller yedcr

börand e sektions- eller avdelningschef och expedieras i egen

skap aY marinstyreisens bes l.uL genom kommancloaYdelningens 

registratorskontor eller puhli ceras i »Tjänstem eclclelanclen fö r 

n1arinen ». 

I fråga om såvä l mi !i lära som tekniskL-ekonomisk.a hes l u L 

undcrtechnas handlingen ay den bes;lula ncl c. »För Kungl. ;\Ia

rinförvallningen » eller »På Kungl. 1\I::trinförvallnin,.,ens va" n_ 
..__. n - ~ o 

nar » ovan underskriften , som nu använd es inom marinför-

valtningen , är ej avsett alt få n ågon molsvarighel Yid under

tecknandet av marinstyreisens beslut. 

Ämbetslokaler för marinstyrelsen. 

De l har sedan .]änge varil ell önsl\emål, att för m a rinen s 

överstyrelse erhå l.la en gemensam byggnad. Beredningen, som 

und ersökt en del olika proj ekt härutinnan, föreslår, att det 

hittills av Positionsartilleriregementet elisponerade kas ern

komplexet härför mått e iordningställas. Förutom marinsly

r eisen skulle här kunna inrymmas ä'ven Högst e befälhavarens 

över Kustflottan exp edition . I d c nuvarande stallbyggnaderna 

skulle dessutom marinmuseet möj.ligen kunna erhålla lämp

.Jiga lokaler. 

övergången till den nya organisationen m. m. 

Den organisation av marinslyre lscn , som av beredningen 

förcsl.agi t s, inn ebär i n gen p ersona 1- ell er kostnad sökning i 

förhål.land e till IJU gällande stater. 

Beredn~ngen föreslår slutligen, alt d·en nya organisationen 

träder i kmfl snarast möj:lig l efle r den l juli 192B, m en att 

cheferna för m arinen resp. a rm en tillsättas f. o. m . . nyss

nämnda tidpunkt. 

S. H ermelin . 
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Kungl. Marinförvaltningens yttrande. 

I. Inledning. 

Den av beredningen if,rågasalta marinstyrelsen innesluter 

även andra mynd~gheter än marinfön·altningen. I det inford

rade utlåtandet kan manrinföTvaltningen därför icke undgå 

att beröra å tski lli ga spörsmål, som <för närvarande ic.ke till

höra dess arbclsuppgifter. 

Med del tfiiTeliggande <förSilaget synes beredningen hava 

slänt i försla rummel åvägabringande av en enhetlig ledning. 

Del torde li gga i saken s natur, alt enhetlig ledning måste 

uppställas sås·om det efters lräYansvärda målet för hela ~an

dels a<dministration . Dessvärre kan denna administratli·on icke 

rimligen ställas und er gemensam ledning med en på alla om

råden sakkunnig och i aHa ärenden ensam beslutande chef. 

Det har därför alltid gällt och kommer väl allt forbfarande 

alt gälla all f inn a lämphga avgränsningar av skilda förval t

ningsmnråden. Ju klarar·e gränsern~ :kunna gö,ras mellan 

<lessa områden, icke blott i de större enhet ern a utan jämväl 

i dessa enheters särsk•ilda delar, desto lättare b lir det att vid 

varje tjänsteärendes uppkomst tillrättalägga detsamma efter 

bestående organi sationsform er, så att det·samma icke vid dess 

l~or l:s·~ttla behandling onödigtvis tager ·i anspråk flera förvalt

ningsorgan. Där gränserna mellan administrationsområdena 

äro oklara e'ller i ett tjänsleäremk eljest sammanblandas an

gelägenhe ter, s1om för sakkunnig beredning måste handläggas 

av flere administrationsorgan, måsle ju samtliga dessa organ 

yttra sig Yar :för sig, vid gemensamt sammanti,äde eller i någon 

annan form av samarbe te. Varj e gång ett sådant samarbete 

måste åvägabringas uppstår en komplikation, ett merarbete, 

och j u f•Jera organ som skola deltaga i dylikt samarbete desto 
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mera YäxC'r komplikalianen .i stegrad proportion. Varje ären

de måste givetvis ~ignas fullt sakkunnig behandling. Kan 

detta ske uteslutande inom d e ordinarie ·organen ulan sam

arbete sins emellan, så vore organisationen teoretiskt sett full

ändad. I annat fall måste samarbete ·och sålunda ett mer

arbete i s t·örre c l ler mind re ut s träckning åvägabringas. För

hållandena inom försvars\"äsendet äro emell ertid ·så inveck

lad e, att prob!.cmet om en or.ganisa tion utan beho v av sam

arbete torde vara fullständ-igt ·Olösligt. 

Vad nu beträffar den centrala administrationen inom för

svarsTäsende t, sådan den för närvaTande är organiserad, sy

nes det haYa rätt väl lyckats alt uppdraga administrations

gränserna för armens vidkommande. Den rent militära ad

minislrali·onen fung·erar .fö.r si.g själv ·Och de egentliga fi).rvalt

ningsärend cna äro fördelade på fem ämbetsver.k, som knap

past haYa mera gemensamt än nam net arnH~förvaltningen . 

Samar:bete mellan de fem ämbetsverl<, ·som tillsammans bilda 

armeförvaltning.cn, måste naburligcn förekomma, men grän

serna m ellan deras verksamhetsområden synas hava kunnal 

jämlförelsevis klart utstakas, så att tjänst.eärendena i stor ut

sträckning kunna från upprinnelsen ·åtskiljas med hänsyn till 

deras fortsatta sakkunniga :behandling jnom de ordinarie or

ganisationsenheterna utan inbördes samarbete. Roglementen 

och föreskrifter äro också uppdelade efter samma indelnings-· 

grund 'och den lol< ala d:'örvaltningsverksamhelen iir anpassad 

dä.refler. 

För marinens vidkommande gestalta sig förh ållandena 

väsenlligen annorhmda . Särskilda ~organ finnas väl här också 

för den militära administrationen 'och tför de egentl iga fö.rvalt

ningsärendena. Men mariniförvaltningen är icke såsom sys ter

verket uppdelad i skHda ·ämbctsveTk, utan står fördcla~l på ett 

antal avdelningar ·under en gemensam chef med ensmn be

slutanderätt :i filertalet ärenden. 1Nled hänsyn lill ärendenas 

natur tord e dett.a •också vara nödvändigt. Samarbete äger i 

mycket s tor utsträckning rum såväl mellan den rent militära 

administrationen och förYaltningen 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 aYdel

n•ingschefer för kännedom eller yttrande. Och i ärendenas 

avgörande deltag~t icke hloll chefen, föredraganelen och en 
civil ledamol ulan myckcl ·ofla och i stor utstriickning jämväl 

andra awlelningsche:fer. För detta samarbete nödgas avdel

ningscheferna sammanträda, samtala i lokaHelcfon, läsa in 

Yaran'llra·s ·~ircnden, däri skriva yttranden clc. och slulligen 

juslera dt> utgående expeditionerna. Samar·belct i en mång

fald ~irenden föranleder alltså en kommunikation mellan av
clelning::trna, \'artill med visshel saknas motslyeke i syster

verket. 
Till stöd för silt förslag om slär1<ande av enhetligheten 

i fiirsYan;yäsenclets .administration gör beredningen jämförelse 

med centralförYaltningarna uneler kommunil<alionscleparte

menlel. \'id denna .i ·ämfriielsc 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 ly

der 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 kon

l.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 jämförel

sen 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(färs

Ycrksmnhet, som kan sammanfaltas såsom upphandlings- och 

entreprenadären clen, ärenden som icke eller endast i ringa 
u L st räcknin.g handläggas inom ikameraUörvaltningarna. 

Beträ!Tancle armen innebär beredningens förslag om en
hetlighet i ledningen ett j•ämförelscvis '.'arsamt framskridande, 

- 87-

och särskilt har framl1ållits n ödvä ndigheten att bibehålla ett 

självständigt kassa- och räkcnskapsYäsencle, men beträ!Tancle 
maTinen, där enhetligheten 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 lillför

s•äkras en självständighet, jämförd med den, samma beredning 

anser ofrå nkomlig för annens vi dkommancle. Beredningen 
har visserligen uppdragit linj erna 'för elen ifrågasatta organi

sationen 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 jämförel
serna 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 kom
mandoärenden och ÖYriga militara ~i r e nclen som fönaltnings
ärend 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 ·hänseende ,gjort sig gällande - i de i hetän

kandet lämnade rutredningarna dels innefattande en historik 
över högsta ledni ngen aY sjölfÖr•svarcL ~vårt land, dels om led

ningens organisation i utrländska mariner. I båda .fallen är 

emellertid betänkandel på vissa v~isentliga punkter ganska 
vilsel edande. 

Så ~ir exempelvis fallet beträffande den å sid. 14 åter

givna fram ställ ni n gen rörande marinens överstyrelseorgan'i·sa
h on åren 1827- 1840 vad belräfT::tr förvaltningen av sjöären-
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dena. Visserligen förde storamiralen närmast K•onungen b e

fälet ÖYer !flottan, men allt det administrativa jämle penning

förvaltningen och redogörelsen därför fortgick enligt den för 

förvaltningen av sjö·ärendena gäl1lande .inslTuktionen, i följ d 

yaray storami ralen i något hesluts fattande där icke deltog. 

Underdåniga •för·s lag till sla tsr·egleringar, a•rbetsplanct 

m. m. insändes genom storamiralen, men övriga underdåniga 

expedition er ingåvos direkt ti!ll krigsexpeditionen eller gene

raladjutantcn. Kungl. Maj :ts beslut expedierades ej mindre 

till storamiralen än till vederbörande chef för flottans huvucl

aycle lning. 
Storamira len utövade cn1ligl sin •instruktion egenlligen sil l 

ämbete uti de allmänna planernas grundläggning, i gransk

ning av dc årliga ·statsreglering~förelagen samt den utveck

ling av vapnets s lyrJ.•a ·och förkovran, som yardcr en följ d 

av en alilmä n översikt och detaljernas sanunanhållning och 

verkan till ett helt. 

Härav 1framgår alltså, att storamiralens inflytande å fö r

valtningsärendena var begränsat tm vissa huvudlinjer. Be

redningens försla.g h ar ju en h ell annan karaktär. För denn a: 

gives icke någon <förebild i den h i·storiska utvecklingen. Icke 

heller finner man i utländska mariner någon motsvarande 

organisationsform, som med fog kan anses utgöra ett stöd fö r 

förslaget. När beredningen - som med tystnad förb igår or

ganisali.onen aY värl:den.s {rämsta och effektivaste flotta, d en 

brittiska - till huvudsaklig förebild vä lj er Tysklands ma

rinorganisation, uttalar beredningen till en början, att denna 

före kriget i sina väsentligaste drag everensstämde med elen 

nuvarande svenska. Redan delta är ett misstag. ÄYen o!11 

dc båda organisati·onerna på papperet .företedde Yissa likheter. 

bestod nämligen bland annat den betydande skillnaden , a t l 

Reichc-Marine-Amt (marinförvaltningen) var unelerställd 

rikskanslären och che;fen för amiralstaben direkt lydde under 

kejsaren, vilken, med utomstående rådgivare, utövade högst~t 

beifälet över marinen, medan hos ·oss dc närmast motsvaranek 

myndigheterna stå uneler samma konstitutionella ledni ng. 

Splittringen inom den tyska ledningen före kriget kan ·så'lecll's 
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ej tagas till intä.kl för ett ·uppgivande av vår egen mycket 

ä ldre, lraditionsmässigt franwuxna organisati'On. Då hered

ningen härefter framställer den nuYarande tyska överled

nin.gen <Som ett mönster, så iakttager man, .att den mest vä

sentli ga nyheten i beredningens förslag, nämligen samman

för ande til1 ·samma organ av militä~·a beslut och förvaltnings

ärenden, i sj ä l va verket saknas hos 'föreh~ l den; ty i den tyska 

m arinstyrelsen äro militära , tekniska och ekonomiska ären

den fördelade till vart sill s~irskilcla under sin chef ställda 

»Amt», visserligen uneler en gemens::tm chef 1necl säte i r ege

rin gskonselj en. 

III. Kritik av principen ·att till samma organ förlägga 

militära beslut och förvaltningsärenden. 

Uneler det utv ccklin.gcn i allmänhet av den militära orga

nisati·onen gåtL i riktning av de militära bcfälhavarnes bef•ri

and e från förvaltn ingsuppgiftcr, är däremot en grundprincip 

för del föreliggande förslaget till marinens överledning att 

till ·samma organ förlägga militära beslut och 'förvaltnings

ärenden . ~1a·rin:föryaJtningen upptager nu denna huvudpunkt 

till en närmare g~ · anskning. 

Till sin natur måste ett mil·itärt kommando, även om det 

till.kommer efter .föredragning och förslag av underordnad, 

va•r a ett •ocmolosägl•igt ullryck för en mans vilja med påföljd 

'för ohörsamhet enli·gl krigslagarna .. Med ·en styrelse eller cen

tralförvallning Jörsl•ås väl i allmänhel ett organ, som har be

fogenhet att ikläda stalsH'·rket förpliktelser och förvärva rät

tigh eter, .och namnet torde väl närmast på privaträttens om

l'åcle motsvaras av en firmabet eck ning. En centralförvalt

·ning el'ler styrelse torde väl fatta sin!l beslut efter föredrag

ning med reservationsrätt för rlcm i beslutet .deltagande, s'Om 

h ysa avvikande mening. Då de marinstyreisens beslul, som 

expedieras, en li,gl ~ 49 i instruktions,fö r slaget i regel få sam

ma ul·seenclc utåt, fö:religger icke härvid någon synlig skillnad 

m e11an kommancJ.oärenrlen och förpl!ldande förntltningsbe

slul, exempelvis ett entreprenadkontrakl. 

Ticls/,rij't i SjÖl'iisendc!. 
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Beredningen har ju icke kunnat undgå att fastställa, a tt 
reservationsrätt icke må -fö·rek·omma vid handläggning a v 
kommandoärenden . För sådant ändamål innehåller instruk 
tionsförslaget i § 39 den föreskrilften, att sådan reservations
rätt skall föref:innas 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 ett 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.ktionen såsom exempelvis ärenden rörande 
exercisnglcment en etc. hänförda till vissa avdeln ingar a \ 
flottans förvaltning. Till sin förvåning har marinförvalt
n[ngcn inhämtat, att j ä m väl den civila personalens .tiUsåH 
ning, Iförordnande 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 'hit
tills varirf: angelägen att förebygga. Och även om det vore 
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 Iwm
nwndo ett uppenbal"l våld mot språklbruket. Dylikt kom
mando •bör givetvi·s, om man vill medverka till enhetssträ
vandet, uppdra•gas 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 mi
litära ärenden, vari 'Civil ledamot icke behöver deltaga, böra 
givetvis strängt avskiljas , så att al'lenast expeditioner, utgå
ende från marinstyrelsen eller mar'införvaltningen, få en ul:åt 
elmnomisld förp1iktande form. 

- 91-

IV. översikt av de planerade nya institutione,rna. 

Beredningens föTSlag går såsom anlytts huvudsakligen ut 
på förord nand et av en direkt und er Konungen lydande chef 
med slänclig befälsrätt över till Tespeklive 'för.svarsgren hö
rand e truppförhand, sjöstyrkor, formationer och anstalter 
n1. m. samt med erforderlig befiogenlwt även i fråga om för
valtningen. Ärendenas beredning •l<amme att under chefen 

för marinen ~iga rum i en marinstyrelse. 

V.issa delar av det problemkomplex, som försvarsorgani
sationen innebär, skulle emel'lerticl t agas under behandling 
av en rikskommission för den ekonomiska försuarsberedslw
pen. Andra betydelsefulla :försvarspr·oblem skull e upptagas 
av ett försuarsråd, i vilket jämväl slmlle gran·slms de grund
läggan(le planerna för verksamheten under krig. Slut1igen 
ifr ågasättes tillsättandet av särskilda förualtningsutskott för 
åstadi<'Ommande .av samverkan .och samarbete mel'lan J,ikartade 

verl<s mnhetsområden in•om dc :skilda 'försvarsgrenarna. 

Marinförvaltningen Yi'll till en början giva s•itt erkännande 
åt tanken att .marinens olika 1styrelseorgan fortfarande skola 
sammanhållas för sig och så'ledes icke sammanslås med mort
svarande organ, vilkas uppgifter lig,ga inom andra grenar av 
f örsvarsväse nd e1t. Ä ven om mariniförvaltningen alldeles icke 
funnit beredningens på•ståenden om förmenta svagh eter i den 
nuvarand e rorganisahoncn på något övertygande sätt bevisade, 
an ser marinförvaltningen likväl att efter försvarsdepartemen
tenas sammansla·gning avgörande skä'l föreligga tför att ställa 
elen militära ledn·ingen av marinen under en chef Iför marinen 
och .a tt :bereda denne che'f er'f·orderligL inflytande över förvalt
nin gen. Detta torde samma111fa Ila m ed beredn~ngens tanke
.gån:g . Men med den utformning denna tankegång få t t i bered
nin gens försla,g :ti ll en marin:styrelse under chefen för mari
n en giver <förslaget .anledning 1Lill allvarl iga betänkligheter, 

delvis redan antydda i det för egående. 

I enlighet med vad som anförts ansluter sig ma:rimför
valtningen till heredni ng ens tanl<c aU en del av marinens 
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nm·a.r ancl e kommandomål skola delegeras från E.nngl. ::\Iaj: l 

och depa,rtementschefen •till chefen för marinen . I detta sam 

manhang har marinförvaUningcn uppmärksammal elt Yi d 

disku•ssionen över försiaget fwml<commet uppslag att slälla 

sjöförsvarels kommandoexpedition oeh chefens för marinen 

k•ommandoawlel11'ing uneler gemensam chef med regemenb

ofTicer såsom souschef. En sådan anordning synes marinför

Yaltni n gen 'lämpli-g. Marinförvaltningen Yill nedan återkom

ma till chefens för marinen <ställning inom en blivande m a

rinstyrelse. 
Marinförvaltningen kan •icke dela beredningens Iförslag 

om indragande av marinund ervisni·ngskommissi·on en. Om 

tanl<en varil att denna ·skulle bliva ÖYcrflödig gen·om inrät

tande ay den cnh elliga marinstyrelsen, så vill marinfönalt

ningen däremot framhålla , att chefens för marinen tid bli r 

för dyrbar att upptagas iför :behandling av de frågor, s·om förc 

komma inom k on1mi1ssionen. Sås·om ett sammanhållande elc 

ment dels mellan cheferna för sjökrigshögskolan och sjö·krig ~

skolan sinsemellan, dels mellan dessa och högs le benilhavarc n 

över kuSJtflottan samt de avdelningschefer i marinförvalt

ningen ·och marin•staben, vilka ;representera krav på utbil dning 

hos officerarna, var inom sin tjänstegren, fyller marinunder

Yisningskommissi.onen elt verkligt behov. Då den d~irtill ick(' 

dr.agc.r n ågon särsldld kostnad , hör det vara ul eshttet att den 

nu ·skulle indr.agas. 

Elfter denna översikt av den tilltänkta marina överled

ningen s ·olika •Organ övergår marinförvaltningen nu lill en 

näTmare granskning av 1narinstyrc·ls0ns sammans~iHn'ing och 

arbcls'f·ormer. 

V. Marinstyrelsen. 

l. Chefens (ör marinen ställning. 

För att närmar·e be'lysa sin uppfattning härutinnan Yill 

marinförvaltningen till en början uppeh ålla sig vid elen hl i

Yand c chefens för marin en ställning och arbetsuppgifter i 

- 9S -

den fö r eslagna morinslyrelsen. I avseend e å b eslutanderi:it

;ten s utöyancle får han icke blott oinskränkt befogenhet i a.Ua 

frågor med undan tag enelast av vissa på civilavd cln~ngens h e

redn~ng an lwmmancle ä renden; ulan i stor utsträckning sak

nar han även möjlighet at.t delcger.rr denna b efogenhet till 

sektions- och avdelningscheferna. Så lunda skul.le han ha ya 

att fatt a beslut i aHa ärenden, .som ingå till regeringen. Dy

lika ärenden enbart fr å n marinförvallningen stiga till ett an

taJ ay omkring 750 för å r. Vidare skulle inför honom ovill

korligen föredr.agas frågor rörande !beslut, vi.lka skull e föran

led a utgift, som ej kunde hestrida·s av för änd amålet ·Lillgäng

liga oeh ay marin styrelsen till vederbörande sektions eller 

awl c.Jnings förfogande s tällda medel. Om också möjlighe ten 

att stä ll a medel tilJ förfogande för sekti·onerna och avdel

n<i.n ga•rna utnyttjas i betydande utsträckning, måste antalet 

ärenden av nys<s angiYen be.skaJ.Tenhet bliva mycket sLort och 

komma ·att •omfatta äYen m ånga mål av ganska ringa. bety

delse. Att tiH c hefens <för ma.rinen ämbetsuppgifter sku:Ue 

höra såYäl alla ej redan nämnda ärenden av s·lörre räckvidd 

·S•om även det militära chefskapet ligger ,i sakens natur. Det 

bör dessutom uppmä.rksamma.s, a tt dc till styrehen inkom

mand e ~irendcn åtmins tone i viss omfattning skul:le passera 

chefen .för marinen och att denne fing e omfattande Miggan

den för bestämmande av själva sättet för handläggningen a Y 

olika •frågor. - .~Iarinförvaltningen finner tanken på att någon 

förd e·l stode att vinna med inrättande av en .av <Olil<cartade 

arbetsuppgifter så överhopad befattning vara en or~mlighct 

och anhåller att sär skilt få fästa uppmärksamheben därå, alt 

chefen för mari,nen blcYe nödsakad a tt huvudsakligen taga 

befattning med förva<ltningsuppgift.er <Och kkc finge cr.fordcr

lig tid för militär a och personalärenden, inspektioner, krigs

förb eredelser, planer fö-r d e marina slridskrafter,nas använd

nin.g m. m. 

AY vad nu an1förts framgå r marinförvaltningens uppfatt

ning all ärendena inom en marinsty.relse icke kunna på det 

av beredningen oföres lagna sättet ·utan. hänsyn till d eras for-
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mella natur sektionsvis koncentrents under en i a~llo bestä lll
mande gemensam chef. Handläggningen av dc militära ären
dena och för\'altningsäreJJdena 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 c
ärendenas 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 ll
gocl,oses på annat •sätt. Därtil<l återkommer marin'l'önaltningen 
i fortsättningen av delta yttrande. V·idare kan chefskapet för 
marinen, om de därå högt ställda förväntningarna skola hava 
u t s i k t a t t real i seras, icke innefatta de a genomgående förva ll
ningsmy.ndighet, som beredningen velat tillförsäkra marinsly
reisens chC'f. Såsonl ämbetsverket måsle betrakta chefens fijr 

marinen släl1ning bör åt denne i avseende å marinförvaltning
ens verksamhet all'förtPos ett bestämt •·eglerat inflyta nde ön·r 
huvudgrunderna för förvaltn!ingsarbetet, men han får icke p a
läggas en förvalt,ningsbörda, som han ej är i sti'tnd uppbära 
vid sidan av andra :betydels·efuUa uppgift er. 

2. Arbetets omfattning. 

Enligt beredningens .förs:lag skal! marinstyrelsen unel er 
de tre sekhonel'na fördelas på 13 avdelningar eller, om m an 
räknar amiralitetsrådet s·om ·en awlelning, vilket tm·cle ya ra 
riktigt, åtminst·onc ur synpunkten av de livliga kommunika
tionerna me'l:lm1 avdelningarna, på 14 aYclelningar. I det ta 
ämbetsverk skola alla marinen berörande tjänsteärenden in
strömma. Det är redan framhåHet, att icke ens de egen.tli g:t 
!förvaltningsärendena kunna redan från sin uppkomst ,ti ll
rättaläggas efter nu bestående organisationsformer för deras 
fortsatta handläggning. Debta bel"or på de <inveeldade för
hållandena vid mari,nen. I stä·Uet för att inrikta sig på lös
J1ingen av madnens •organisahonsproblem frå'n grunden h ar 
berecln:ingen .genom sitt Iförslag förhere tt en ytterligare sam
Juanblandning vid tjäns.teärenclobs upplmmst, som vid de s ~ 

'fortsatta behandling kräver sakkunskap i 'O'lika rildningar. 
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vi:lka enligt organisationsförslaget komma aH förefinnas å dc 
många avdelningarna inom marinen. Benägenheten t•ill en 
d yl~ik sammanblandning understödjes och ökat samarbete på
bjudes. Till och med mHitära kommandoärenden och egent
liga förvaltningsärenden sannnansmältas. Och deUa vid en 
tidpunkt, då på uppdmg av chefen för försvarsdepartementet 
marinens 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 resul
tera i en kommun'ikaJhon mellan avdelningarna, smn växer i 
~st ·egracl propnrtion till ökni,ngen av de samarbetande avdel
ningar111as antal. En avdelningschef måste dock beredas nå
got 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 beredningens betänkande ~och tidigare vid beslutet om vi.ssa 
per·son·alinclragningar. Sammanförandel inmn styrelsen av 
l<mnmancloärenden med förvalt111ingsfrågor framkallar olä
genheter 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 pröv
ning av frågan mn ·sättet för äl"endenas handläggning. Såsom 
redan är antytt ~ skulile ofta även eTfm·dras särskilt bcislut 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 kom
mandoärendena i ma.rinstyrelsen Iwmma alt bliva underkasta
de en formellt sett mera omständlig behandling än vad nu är 
fa:lilet, och tager man även i betraktande svårighcben att in
passa {öreclragni ngarna för chefen f ö. r marinen och sektions
cheferna så att däri deltagande ledan:iöter, särskilt amirali
tetsrådet, kunna närvara, ävenrs·om nödvändigheten att låta 
ärendena pa·ssera olika sektioner eller avdelningar, så torde 
inses att, tvärtemot vad ber.edningen m·sett, arbebssättet kom
lli·er 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 pla
nerade 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 sjö
försvaret, ,som har tiU uppgifl att skydda örlogsbaserna, och 
därför i cmin•cnl grad är hän visad att anpa,ssa sig efter flot
tans {örhållanden, netta må ej förbises, även om man är ense 
med beredningen däri att kustarhlleriets eg·en, för dess ända
mål 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 fram
ställning till Kungl. Maj :t eller marinförvailtningen i vis·sa 
viktiga befästnings- och materielfr•ågor genom chefen för kust
artilleriet, dds enligt gällande föreskrifter om samråd mellan 
1uarinförvaHningen och 'sistnämnda chef i frågor av nu nämnd 
art, dels genom stabschefens hos d1efen för 'kustartillerie t 
ileHagande i marinförvaltningens handläggning av kustartille
riet ·berörande ärenden. Förs:Jagct om inrättande av en ·sär
skild kustartiller:iförvaltning kan marinförvaltningen icke bi
träda. Beredningen sönderibrytcr 'i detta oförslag en nu till
lämpad enhetlighet i handläggningen av materielanskaffnings
och 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 utbil
dade personal ~ något som framskymtar såsom ctrt framtids
perspektiv ~ <så har beredningen stannat vid en å sid. 135 i 

betänkandet s·kisseracl, man må väl <säga ·synnerligen egen
artad anordning, innebärande bland annat, att d'isponerandet 
av anslag till kustartililerimateridens anskaffning och under
håll 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 sektio
nen. Förslaget ·skurHe resu'ltera i ej obetydLigt dubbelarbete 
samt oklarhet rörande ansvaret för anslagsdispos:it,ionerna och 
är praktiskt l'aget omöjligt att genomföra på det avseelda sät
tet. MarimförYaltningen, som alltså ej kan följa beredningen 
i dess förslag att til:lägga chefen för kustartilleriet beslutande
rått i <tekniska och ekonomiska 'frågor, har däremot intet att 
erinra mot hereclningens förslag, aU denne chef blir initiativ
tagare i teknisk-ekonomiska frågor därigenom, att han erhåller 
inspektionsrätt över kustartillerimaterielen och kustfästning
arna, 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 :kan marin'förvalt111ingen 
dock ide finna motiverat, då denne i avseende å fortifika
toriska an läggningar företräder den högs ta sakkunskapen och 
av ålder är det <f·asta försvarets främste målsman. :Yiarinför
valtningen föres]år även, att föreskriften om samråd med che
fen 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·cn nuvarande överstyreasen märkes 
vidare att dc ärenden, som nu ankomma på che'f·cn för kust
artilleriet såsom personallchef ·och på cheferna för dc civil
militära kårerna, slwla handläggas i marinstyrelsen av veder
hörande 'sektion respektive avdelning i likhet med andra kom
mand·oärenclen i denna slyrdse. I dessa delar föranl e(kr för
siaget tiU följande erinringar. 

I de r ena personalfrågor för kustartil'leriet och de civil
militära kårerna, som skulle handläggas av chefen för mari
nen, synes det marinförvaltningen, att den föredragande per
sonalchefens mening enligt ·beredningens förslag icke tiHf.ör-
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säkras den bctyde'l·se, som ·hans ställl1'ing hör berätl:iga li·ll. 

\ 'ad som åtminst one kan -fordras är, a.tt han skall avgiya sitt 

förslag sluiftligen och, om ärendet sl<aH avgöras ay Kungl. 

Maj :t, ställa försiagel till Konungen men ingiva del till che

fen för marinen. 

Betänkandet avser aH de nuvarande dubbelbefatlningar

na, som marinöverclirektören, marinöverintendenten och ma

r.inöverläkaren nu bel"läda, nämligen dels såsom chefer för 

respektive civilmilitära kårer dels ·Så'iom avdelningschefer i 

marinförvaltningen, skola sammanslås till deras befattningar 

såsom avdelningschefer för respektive skeppsbyggnaclsanlel

ningen, :in lell'(len tura nlelningen och sj ukYårds~wdelningen. 

Förutom ay det ·skäl som ovan nämnt•s är ett sådan l samman

förande mindre lämpligt , enår dessa myndigheter ofta hehönt 

just i egenskap av chef för respektive kår korrespondera ell er 

eljest träda i ·förbindelse mecl andra myndigheter både inom 

och utom marinen. Vad särs.ki.!t marinöv.erläkarens befall 

ning beträtTar må uppmärksammas, att hans verk·samhet är 

l'örenad med vissa funldion·er, ·som icke kunn a ·Övertagas 3\' 

en marin:styrelse •eller en chef för ma•·.inen. -Dit höra marin

övei~läkarens bef•attning med de i v•issa förordni.ngar omnämn

da ärendena rörande värnpliktiga samt kr.oppsbcskaO:cnhet ho s 

]H'PS·onalen och vidare den medicinska vetenskapell's lilhimp

n.ing i vis·sa .fall v:idma rin en. Det sistnämnda ·slagel av ärrn

den kan exempeh,is vid fars,oter oll er på grund ay .andra ·Yik

tiga hälso- och sj ukvårds'förhMiand·en föranleda mi litära bc

s'lul såsom ändringar i värnpliktigas ·inkaUelser och övnings

program m. m. Andra .sådana ärenden ;kunna föranleda kon

seljbeslut. Då 'i frågavarande ärenden särskilt :i krigstid k u n

na ya·ra av stör·sta betydelse, anS'er marinförv·aHningen att 

marinövcdäkaren fortfarande hör deltaga i handläggningen 

aY dessa frågor. 

5. Inspektören j'ör underuatlensbåluapnet. 

Marinförvaltningen h ar intet all erinra däremot , all ]w

fattningen såsom i·nsp ektör för undervattensbåtvapnet skall 

upphöra, men anser erforder1igt att det då billses, att inspek-
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törens viktigare funktioner på annat sätt hålla·s vid mak!. 

Inpsektionssky>ldighetcn synes böra uppdragas åt flottiljche

fen för undervattensbåtflottiljen under hög•ste hefä·lhavaren 

över ku.stfl.ottan. I sammanhang härm ed bör flottiljchefen 

beredas plats .i d•en s l ~indi·ga organi·sali·onen och tm denne 

ö~~rfi~:Llas den be tyd elsefulla ruHföring ·och visas andra upp

gifter I pers·ona lh~inseende, som nu åligga inspektören. Frå

gan om mar infön·al.tningens för•se.ende med sakkunsl<ap i 

ärenden angående undervattensbå tvapnet hehandlar ämbets

verket del fö.ljande. 

G. Fördelning au ärenden m ellan marinförvaltningen 

och marinsiaben (sektion I och Il). 

Beträffande ärendenas fördelning m ellan sektion I och 

1I (marinslah och marinfönaltning) må bill en hörjan fram

hålla.s, att den enhet i ledningen, som av beredni.ngen fuHt 

riktigt framhåll·es så·som ytterst viktig, synes kunna vinna•s 

g.enom att ·en chef ·sä ttes .j spelsen för en enh et-lig marinsty

r elsc, •i vilken ingå nuvarande marinförvallning och marin

stab. Beredningen har •emeHertid ej nöjt s;ig ·härmed, utan 

h ar föreS'lagit väsentliga omläggningar av ärendena mellan 

marinstab •och marin,förvaltning ( I och II sektionen). 

Det ·är huvudsakligen i två avseenden, som sådana om

läggningar av beredningen 'ifrågasättes, näml:ig•en de•ls ären

denas rörande pers.ona1len·s utbildning och organi.salion sam

manförand e med den teknbk-cl"onomiska iledning.en, dels 

sammanförande ay a!:la ärenden rörande förbindel,seväs·endet 

Hl! en uneler den teknisk-ekonomiska ledn~ngen hörande ay

dcln:ing. 

Först och främst mås•le då framhållas, att genom den 

ifrågasatta ·fördelningen av ärendena dc båda cheferna fö:· I 

och II S·Ckli'onerna skulle bliva mycket .olika belastade med 

göromål. Chefens för marinförvaltningen arbeUsbörda är re

dan nu så •stor, ·att .cJ.en icke lämpligen tM någon avsevärdare 

ök111ing. Visse1'ligen framhålles det, att chefens arbetshörda 

:kan 'hil·tas genom decentralisering :på avdeiJningarna, men s1å-
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dan är redan medgiyen i nu gälland'e instruktion och fore
kanuner också i ganska stor ut·s lräckning. Måhända kan ett 
ännu .störr·e antal ärenden än för närvarande är fallet utan 
oJäaenhet avgöras av ·awlelningscheferna, men å andra sidan 0 

· f ' l· ' J' ot måste beaklas, att decen.LraJ:iseri n gen CJ ar c n vas sa an"' , 
att splittring ·i ledningen uppkommer. 

:Vlarinförvallningen har i del föregåend e med tillräcldig 
tydlighet uttalat sin m ening rörande ·olämpl1ig,l~·eten av att 
sammanföra rent mi-litära frågor 'såsom pers·onalal'enden med 
iirenden av tckni:sk-ckonomisk natur. ~1ilitäm persona'lär.en
<len hava hittills vebancllabs i marinstaben, varemol elen eko
nomiska och tekniska delen av dessa ärenden behandlats i 
marin(önaltningen, varest också .författnings- och regl,ements
försla·" underoåll en juridiskl-administrativ ·granskning, då 
marin~ta,!Jcn j~L icke förfogar över arbetskrafter med härför 
erforckd.i·g u tbildn.ing. Denna arbet:s·förclelning har i s Lort 
sett fungerat väl ·och bör sålunda bibehållas. 

I ett avsc.ende ·bör dock en för.skjutning lämpligen äga 
rnm i den ri:ldning, som går i beredningens syfte. Inom ma
rinf.örvaltningen har hillills :i huvudsaklig öv.crensstänunels'e 
med för ämbetsverket gällande .instruktion i avseende å regle
m enten och instruktionsböcker enelast utarbetats r 'ena mate
riclhe:skrivningar samt förcs.krift.er för materielens skötsel och 
vård. v ,id u tar be landet av exercisreglemenlcn, skj utinstruk
Lioner o. dyl. har clel i regel visal sig nödvändigt att förstärka 
marinstabens arbel·skrafter med personal från marinförvalt
nia 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 marinförvaltningen ocl: så
lunda uneler ledning a v veclcrbö r an d·e t ekn i ska avclelnmgs
chefer. Avgörandet i dessa är.enden bör emellertid licke upp
dragas åt det ,förvaltande verket. Såsom en lämp'hg anord
niner för handläggningen föresiM marinförvaltningen, att be
slu~anderätbcn överlämna's åt chefen för marinen på för edrag
ning av vederbörande avdehTingschcf. Det hehöYer icke när-
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mare lframhållas, at l ärendena böra beredas i samarbete m ed 
vederbörlig aYdelningschef i 1narinstaben, ·som 1bör hava den 
sammanhå'llancle hanelen över sm11LJ,iga r eglem enten och ul
bildnings föreskri f ter. 

Den av .beredningen föreslagna sammanslagningen av alla 
förbindelsefrågor, 'såväl dc strakgiska och ,taktiska som de 
tekni,s:kt-ekonom i·ska, till en och samma avd el ni ng, vilken 
skul1e ingå i II sektionen, kan \1iss,erli.gen i förslone verka be
stickande, m en dels kan denna tanke icke konsekvent genom
föras , ·om del ·Också är riktigl att någon koncentrering till en 
förbindel seavdelning kan ~iga rum, dels komme avdelningen 
att företc en >Så·clan sammanblandning av uppgifter dels a v 
militär, dels av förva'ltni·ngsnatur, ·som marinförvaltningen ·i 
det föregå·ende förldarat sig icke kunna biträda. För alt lik
väl de fördelar, som heredn.ingen väntat sig av denna anord
ning, i erforderli g mån m å Jjliva lillvsxatagna, har marinför
vallningen tänJd sig möjligheten att fördela frågorna efter de
ras natur mellan en avdelning i marinstahen och en i marin
förvaltningen under gemensam che f. Den senare avdelningen 
hör då lämpligen ,benämnas nautiska avdelningen och upp
taga även v·issa andra på elen nuvarande nautiska avdelningen 
l iggande ~ir,cnden, på sätt >i det fö'ljandc skall omförm~ilas. 

7. Avdelm~ngar i nwrinför.ualtningen (se ktion Il). 

Seklion II ~[r enligt hered n ingen s förslag u ppclel a{] på föl
j ande avdelningar: 

en artilleriavdcining, 
» 111tin- och torpedavdelning, 
» l< om mu nikali<OJJ·savdelning, 
» skeppsbyggnaclsavclelning, 
» intencl·enturaYdelning, 
» sj ukvårcl savdclning, 
» centralavdel11ing och 
» civi1lawlelning. 
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a . Art.i/leriavdelningcn. 

Arlillcriavdelningcn har i slort sctl samma uppgifter som 

hittills. Gasskyrldsmaterielcn, åtminstone tlcn individuella 

eller p ersonl ·iga, bör bib eh ållas å artilleriavdelningen; den är 

clt motmetl cl mol och har sålunda nära frändskap m ed gas

krige t e Her den kemiska kri gföringen, vi1 kcn i sin ordning 

närmast sammanhänger m ed a r lill erifrågo r. 

h. Jlin- och torpedcwdclningcn . 

Sammanslåendet av min- och torpedavdelningarna und'Cl· 

frånskiljande av ·e n de l ärenden ( r ad io m. fl .) kan maDin

förvaltningen bitr-äda und er framh å l'lancle alt de l givetvis är 

en för.del att antalet avdelningar ·k a n nedbringas. !En nöd

vändig förutsättnin g härför är emellertid att ,officuarc ulbi<l

das på s'åväl m:in- som <lorpedväsenclet, uneler d el för närva

rande yartdera vapnet är en ·särskild utbi·ldningsgren. 

c. Kommunikat ion;;avdelni n gen. 

EnLigt vad förut blivil anfört framgår all marinförvalt

ningen icke anser d et himpligl, a tt en kommunikationsavdel

ning inrättas eft·er de grunder, som beredningen för cs•lagit. 

I stället bör en motsnrancle avdelning bibehålllas med i hu

v.udsak samma uppgifter som den biltillsvarande nautiska av

d elningen , ut ökade m ed alla ärenden röra nde radio samt de 

förbin·delsem edel i önigt, som Eimpligen kunna till avdel

ningen överföras. Till avd elningen bör sålunda återföras de 

~ir enden, som av beredningen tänkts behandlade å skcppsbygg

nadsawlelningcn med ,biträde av elit k·ommcnderade otl'ioerare, 

varom mera nedan. Det är j u möjligt , att e t l m e ra utlrycks

l'ulll n amn på ~n·delninge n skuJJ,e kunna uppletas, men så 

länge så ·icke skell, synes benämr1ingcn nautiska cwdelningen 

höra bibehållas. D enna aYClcl nin.g h ar c r1 s lor uppgift a tt 

fylla, dels S·Om representant inom ämbetsverket för d c nau

ti sk a och r en t sj ömili t ~i ra intressen a, dels som ett samman

h ålland e e lem ent , varest sådana frå gor behandlas, som beröra 

e lt ·flertal a\'delningar, ulan all likväl vara av rent teknisk 

elle r renl eko nomisk e ll er juridi sk innebörd. Hil höra arga-
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nisations- och övningsfrågor, so111 falla 1· 110111 ~ ~ marinfö rva<lt-
ni ngen s Yerksamhetsområde . 

d. Skeppsbyggnadsavdelningen. 

, ~amnel skeppsbyggnadsavdelningen är icke lyckligt Yalt, 

da ~lvd el n tngen h a r månua m·betsup·[1<>ifter 50111 · · 
• _ • < ,., , ,., , • CJ Jnry111m as 

I ·belcekmngen skeppsbyggnad, så·s.om hus- och by n-unad er 
J . l . bb ' 

\aJ er, c ockor m. m. Be nä mningen ing·en jöravde lnin u 'bör så-

ledes 'bibe håll11s. " 

Den utökning av avdelningens verksam11etsfält, som ifrå

gasiiltes , är olämplig, enär awlc1J1ingcns arbet·sbörda icke tå l 

någon nämnv~ircl ökning, om den skall som b•itt.iHs Jnmna 

l ed as en he tl•i g t. 

r.'örs·l.aget om kommenderande av office rare i före slagen 

u tstracl\ n mg 1 nom sk cppshygg naclsa vddnin gen få r m a Pin för

Yailningen på det bestämdaste avstyrka. Dc å berop a.dc erfa

r enl:c te.rna från Yärldskriget syfta s ä kedigen på sådana or

gamsatwnsförhållanden, där representanterna fö r olika in

tr.essen intaga en mera fniståencl e stä llning bl! va randra än 

vad fa Net ä r inmn den svenska marinförvaHningen. Inom 

denna ä ro nämligen dessa r eprese ntanter inom samma byr~u_ 

n ad med bekviim inre tel e.~onförbind'Cls e sinsem ellan och sa:1~
manförd a under en chef, inför vilken förcdracrnin cr äoer rum 

... o o b . ' 

varJam te samarbete m ella n ·avdelningarna är instruktionsmäs-

sigt r eg lerat. J_,~ivli.gt instämmande i b er·eclningens utta,Iand c 

om h ell ovet av samarbete vill marinförva ltnin·"cn uttala att 
o l b ' 

sac an t r edan är fullt fillfredsställancle ordnat icke minst m el-

lan in~enjöravdelningen och övriga avdelningar i skeppsbygg

nad sfragor. 

:'\u Yill Il er edningen skjuta in särskilda oJT,icerare m ellan 

dc ansvariga avdelnings·ch eferna . Delta sy nes m edföra en 

onödig omgång och, cle1ls härigenom och dels genom atl av

del nin gseh efcrna .ej 'komma i samma kontakt som hittills med 

chefen för ·in genjöravdelningen , led a till motsatsen mot uncler

l.~tt:ande. ay samarbete! m ell an avdelningarn a. Enl1igt marin

f.or va ltmn ge ns mening har ifrågavarande samarbete hillills 
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ga tt mycket bra och varit fullt eilektivt, och en ändring i det

samma synres därför kunna bliva mera till skada än till gagn. 

Placerandcl av nämnda ·ofl'1ccrar·e å ingenjöravdelningen skulle 

just m edföra vad her edn:ingen elj est '\rill undvika, nämligen 

dubbelarbe te. 

Däremot är intet atL erinra mot att en undervatlensbål

office r Ljänslgör på ingenjöravdelningen, då det, ·om inspektö

ren för und er vallensbå tvapnet indrages, icke finn es någon av

delning e·ller dä rem ot svarande myndighet där undervallens

båtfrågor särskilt handläggas. Enligt 1925 års försvars])C's ]u l 

beräknades också en ofricer för tj än stgöring inom marin.för

valtningen såsom r epr esentant för underYattensbålyapnet. De 

båda övriga officerarna böra avses för nauti ska avdelningen . 

Marinförvaltningen föreslår dessutom, att .flottiljchefen för un 

dervaltensbåtHoltiljoen Yid behov :Srkall stå till ämbe ts·verkel s 

förfoga nd e vid frågor rö rand e undervattensbåtYapnet, vare sig 

de förekomma å denna eller annan avdC'lning, och deltaga i 

plenum med reservationsr~itt. HärutöYer ·er fordras, alt en i 

sk ydd st j än s len ·Särskilt förfar en •ofl'icer temporär l k ommen

d cras .till tjänstgöring, d å ny- ·eller ombyggnad av fartyg pla

neras. Hittills använd praxis, att då nybyggt ,fartyg närmar 

sig sin fullbordan, ställa en ofTi.ccr (-blivande fartygschef eller 

sekond ) till ingenjöravdc'lningcns förfogande bör jämväl bi

behållas. 

e. Inlendenturavdelningen. Sjukvårdsavdelningen . 

J3elräffande intendentur- och sjukvårdsavdelningarna har 

marinf.örvaltningen utöver vad redan anförts intet annat att 

e rinra, än atl ämbets•verket ioke finn er anledning föreligg a 

att ändra de nuvarand e JJenämningarna linlendenl- och sani

letsa vdeln'ingarna. 

Rörande de pers·onalärcnden, som enligt h er e d ningcns Jör

slag blivit h~införda till d e civilmilitära aydelningarna, h ar 

marinförvaltningen i det föregå-ende yttrat sig. 

f. Centralavdelningen. 

I m arinförvallningen bör såsom förut framhållils ick t· 

i ngå n ågon centralavdclning. 
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såsom chef fö r m arin s ty relsen v i<l be-
hawlling av vis~a ärenden. 

l r l 
'V - 'V 

M a r i n s t a b e Il 
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g. Fortifikationsärendenas behandling. 

Härefter torde ämbetsverket ,få angiva sin ställning till 
frågan, vilka avdelningar marinförvaltningen utöver vad be
redningen föreslagit bör tillföras, om ·en kus·tartillerif.örvalt
ning icke kommer till stånd. Det gäller alltså .frågan om hi
behållande av en fortifikationsavdelning i mar·införvaltningen 
samt inrättande därstädes av en kustartiHeriavclelning. 

Ehuru 'såsom en allmän synpunikt för den nya marinsty
r.elsens organisahon hland annat angives, att onödiga föränd
ringar av nuvarande organi·sahon böra undvikas, har likväl 
föreslagits, att den nuvarande fortifikationscwd elningen utan 
ändrade arbetsuppgifter skulle ingå såsom en fortifikations
byrå i kustartiHeriavdelningen. A denna byrå skulle tjänst
göra den personal från {orbifikationen, som nu tjänstgör i 
maPinförvaltnnigens fort.Uikationsavdelning. Enligt instruk
tion för marinförvaltningen § 6 mom . l skall såsom chef för 
denna avdelning tjänstgöra regementsotiiccr från fortifi.lw
tionen, ·och marlinförvaltningen håller före, att så i fortsätt
ningen även bör vara förhållandet, dels emedan befattningen 
kräver det omdöme och den mogna erfarenhet, som kan för
väntas tiHf•innandes först hos regementsoffic·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 där
för 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 avdelnings
chefen 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 tän
kas - frånsett en eventuellt däri ingucnde fmtifikabionsbyrå 
- komma att handhaYa det ordinarie anslaget till kuslar
tiHerids malel"id samt dc extra anslag för liknande ändamål , 

TidskTift i Sjöriisrn rlrt. 
,, ,, 
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vilil,a·s disponerande l~impligen bör ål avdelning.en uppdragas. 

Avdelningschef•cn skulle g.ivelvis ÖYertaga stabschefens hos 

chefen för kustartilleriet nuvarande uppgift såsom deltagande 

i ber.cdning.cn och närvarande vid .föredragningen av ärenden, 

som angå kustfästningarna samt kustartiHeriets personal {)Ch 

mateJ·iel. Enär dc å avdelningen kmumandc ärenden varken 

äro många eller i regel synnerligen ·omfattande, ·lärcr för be

fattningen icke ·behöva avses en särski·ld rcgcments·offic·er. 

Den synes i stället i likhet med chefskapet: för .fortifikalions

avde·lningcn .kunna fö.renas med annan hefattn·ing (stabschef 

hos chefen {ör kustartdlleriet) eventuellt mot åb1julande av 

arvode. 
Yid övervägande av lämplighet-en av en organisation efi.er 

dessa rikHinjcr har marinförvaltningen emellertid awmmit till 

den uppfattningen, att en sådan avdelning icke hör inrättas :i 

iimbctsverket. Marinförvaltningen får erinra om sitt yttrande 

elen 4 marrs 1919 över förslag till ny instruktion för ämbets

verket. Även då förelåg ,fråga om ·inrättande av en lm·star

iilleriavdeln·ing. På anförda grunder avstyrkte ämbetsverket 

<lå en sådan åtgärd, och den ifrågasalta kustartilleriavdel

ningen kom icke tiH stånd. De vid nämnda tillfälle anförda 

skälen synasantjämt vara 'bärande. Marinförvaltningen vill 

nu endast i korthet framhål:la, att en ökning av antalet avdel

ningar ri marinförvaltningen i och ·fö~· sig är ägnad att för

svåra arbetet, att de ärenden, •Som skulle ankomma på avd·el

ningen väl icke äro många tiU antalet men tillhöra ganska 

skilda verksamhetsgrenar, ·i vilka. samtlåga man ej kunde för

vänta sakkunskap hos avdelningschefen utan i stället å andra 

avdelningar inom verket, samt att, även om avdelningschefen 

tillika är st3'bschef hos chefen för kustarl•illeriet, han dock 

icke i marinförvaltningen 'kunde vara representant för :be

mälde chef, såsom han nu är, utan skulle komma i en rätt 

egendomlig dubbelställning. Marinförvaltningen har icke för

bisett, att k u startilieråets högste målsman kan hava berätti

·gade krav å 1inflytande över förvaltningen av kustartilleri

ärendena. Dessa krav ·synas dock enligt ämbetsverkets m ·e-
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ning kunna p[t rtl långt hättre sätt tillgodoses - utom däri

genom al t han ö\·ertager inspektion bcträliande kustartiUe

r icts mater·icl och :befästningar - Jned sådana anordningar, 

som ä1nhelsverket upptager i sitl nerlan återgivna organisa

l ionsförsl:lg. 

i ) Ciuilaudelningen. 

I drn planerade organisationen ställes amimlitetsrådet 

u.tanfö.r .. ciYilavclelningen och erhåller endast rådgivande upp

gifter I arenden av juridisk och ekonomisk ar.t. MarinförYall

n1ingcn framhåller i silt yttrande, att det medför v.issa nack

delar alt aYskilja denna Yerksamhet .från civilavdelningen. 

Sålu.nda skulle ansvaret i en rättslig fråga, •om rätts,tvist yppa

de s1g, komma att ÖYerflytlas tiH en annan befattningshavare, 

nämligen chefl'n för civilavdelningen. Detta synes -knappast 

vara någon läm pl,ig anordning, och vad belrätrar am,iralite.ts

rådets övena lumdc av att anslagen ej överskridas, saknar han 

enligt förslaget det härför erforderliga överinseendet över bok

slutskontorets dispositionsbo<kföring. :Ylcd frångående även av 

den nuyarande or:ganisationen föreslår marinförvaltningen en 

fu llt enhetlig c>i\r,i]a.vdelning, v.i]kens chef skulle äga att i er

forclerlig utsträckning delegera såväl föreclragningsuppgiftei.· 

som skyldigheten att närvara Yid ärendens föredragning av 

annan avdelningschef hll honom närmast underställda tjänste

män: ·byrådirektören å kansliet och kamreraren å boksluts

och kass·a kon l oro t. 

8. Ma.rinstabcn. 

I fråga mu organ~sationen av mar,inslaben ( s•ektion I) 

Yilken utgör chefens för marin en or.gan för den rent militära 

l ~dningen, är från marinförvaltningens sida al t anföra att på 

fornt angivna skäl centra'lavdelningen .bör ingå i marinstaben, 

·lämpligen under namn ay organ~sations<wdelnringen, samt att 

l~~mmunikahonsavdelningcn i det remitterade förslaget bör 

sonderklyvas i en kommunikationsavdelning i marinst·aben 

och en nautisk awlelning i marinfön·altningen unde·r gemen

sam chef och med elen personal ·i övrigt, ber edningen för än-
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damålet avsett, på lämpligt 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 kommendör. 

Om nämligen stali-onsbefälhav.aren ~ iSt·ocldl·Olm är komme n

dör, 'hör flaggman kunna disp.oner·a s såsom chef för mari n-

staben. 

9. Förs laget till instmktion. 

Det är upp enbart atil: marinförvaltningen på den för r e

missens 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·llddes icke kan läggas till grund för bl i

vande instruktioner. Det synes ämbetsverket nödvändigt, a ll 

instruktionsbestämmelse-rna underkastas en förnyad utred 

ning i särskild ordning. Om denna utr.edning torde lämpligen 

böra faltt.as beslut, så snart riksdagen fastställt grunderna 

för den blivande orga nisationen av övers:tyrelsC'n. 

\T Sammanfattning och förslag. 

Då ämbetsverl<et nu övergår att framlägga •en egen orga

nisationsplan, har ämbetsverket :sökt NHvar,ataga vad ämhels

verkel i sådant hänseende funnil värdefullt. De1t fö-rut a n

förda torde i viss utsträckning utvisa 'huvuddragen av den 

organisation, ämbetsverket föreställer ·s.i,g som den med dc 

givna utgångspunkterna ,f,ö·r sjöförsvm'et m es t gagneli ga. E n 

koncentration av ledningen under ·en chef för marinen he

traktas såsom önskvärd. Dock bör denne chefs befogc11he t i 

förvaltni·ngshäns·eende begränsas till vissa för sjöfö·rs·varet be

tydelsefulla, i .organ1isationsplanen 'bestämda ,frågor. Han bör 

då fatta tbes·lut i en marinstyrelse, som ,j sig innesluter högsta 

ledningens aHa organ. MaTinförwdtningen har även tag it i 
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betraktande elen utvägen, all handläggningen av de förvalt

ningsärenden, som skola dragas inför chef.en för marinen, 

sker enligt dc J'ör gemensamt sammanträde mellan Lvå eller 

flere cenlrala ämbetsverk gäilande grunder; ett sammanfö

rand e till marinstyrelse haT •emellertid ansetts vara atl före

draga. Ämbetsverket lämnar icke sin medverkan till elt sön

derslåend e av de i enlighet med erfarenhden framvuxna m

ganisationslformer, som ·m1 finnas i mal'införvaltningen och 

m arinstaben. Dessa myndigheter böl'a alltså bestå utan någon 

yäsenllig föränclr.ing i deras nuv·arancle arbetsuppgifter, var

vid dock samarbete olika avdelningar emeHan bör föreskrivas 

för beredning av ~irendena. Vad kustartilleriets förvaltnings

ärenden beträffar har mariniförvaltningen funnit sig böra för

orda, att ett ölmt inflytande gives åt den högste målsmannen 

för detta vapen. Della kan enligt ämbetsv.erkets mening på 

d et lämpligaste sättet ·honom tillförsäkras ,j den ordningen, 

att han, när sådana ärendet! avgöras i marinsty~·elsen, ingår 

i denna, .och att, när ärenden av dyHk beskaffenhet av,göras i 

marinförvaltningen, han s·kaH vara representerad av sin stabs

ch e.f, vilken gen·om r eserva·lion kan föranleda ·att ärende hän

skjutes Liil marinstyrelsen. Lä.ggcs härtill en ökad inspek

tionsrätt 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 an

för marinförvallningen JJI. a. följande. 

De arbetsuppgifter, som med den nuvarande organisatio

n en av marinförvaltningen tillkomma de militärtekniska av

delningarna, 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 avdel

ningar utm1 att hän·syn tagits till den därför erforderliga per

sonalökningen. 
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Ä ven om dc modifikationer, som av marinförvallningen 
föl"cslagits beträfTand e fördelningen av arbetsuppgifterna p a 
de ·olilka avdelningarna samt personalens placering å dessa. 
komma att tillämpas, kvarstår alltjämt, att personalen ~Lr fö r 
fåtal:ig. Detta gäller framför allt under månaderna maj 
september, då en del av de å dessa avdelningar tjänstgöranel v 
officerarne måste avses 'för sjökommcnder·ing. 

Då m ed nuvarande officersl"ade:r väl icke finnes möjlig
het att till fullo tillgodose behovet, är det en angelägen h et av 
desto större vikt, att ifrågavarande avdelningar genom lämp
liga åtgärder tillförsäkras väl!J.cvalificerade arbe tskrafter. För 
rekrytering ay å d c·ssa anlelningar tjänstgörande personal h a r 
en Yiss praxis utbildat sig, bestående däri, att för erhållande 
av .kommendering till sådan tjänst i allmänhet fordrats ge
nomgången specilautbildning i sjökrigshögskolans tekniska 
fortsä ttningskul"'Ser eller i arNUeri- och ingenjörshögskolans 
högre artiUerikurs. Denna prax;is torde för fr.amtiden böra 
fastslås genom sär~kilda bestämmelser, vilka även böra inne
fatta föreskrifter för viss praktisk utbildning för förvärvande 
av nödig kompetens för :befattningarna. 

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,ghet till lämpligt urval, bör dy
lik specialutbildning premier·as. /Denna princip har l·änge 
tillämpats .vid 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 <ett visst antal office
rare tillhörande artilleristaben 'och fortifikationsstahen. E n 
stor del av dessa off,icerare tjänstgöra ,j armeförvaltningen och 
hava där Ukartade a:rbet<Stl1)pgifter som de i marinfön·alt

ningen tjänstgörande. 
Samma arvoden synas böra ut,gå till ett begränsat anta l 

offioemre vid marinen, vil1ka efter genomgången specialut
bildning 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 där
om, att <beredningen i sitt betänl"ancle beträffande ökning av 
personalen vid det föresla.gna vapendepartementet inom arme
förvaltningen räknat med t'illk,omsten av nya arvoden och så
lunda för sin del godkänt pl"iincipen med särskilda arvoden. 

YIII. Marinförvaltningens hemställan. 

M·ed åberopande av vad marinförvaltningen ovan i oli'ka 
:hänseenden anfört föreslår marinförvaltningen följande hu
vudgrunder 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·taben, 
'~ilka vid gemensam handläggning av vissa ärenden bilda ma
rinstyrelsen. Beröm nys·snämnda ärenden kustart:illeriet 
(kusUästningarna), ingår jämväl chefen för 'kustartiUeriet så
som ledamot i marinstyrelsen. 

2 :-o ) beträffande marinstyrelsen: 

Med chefen för .fortifikationen skall marinstyr-elsen sam
råda i frågor, ·Som röra äs1kande <av anslag till ny eller till vik
tigare förändring av hefintliig kustfästning, så ·ock i övriga 
frå·gor, 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 mar1inens medelsbehov, vilka 
skola till Konungen :avg:ivas för att tjäna till :ledning vid upp
rättande av näsH:ommande års ·statsverksproposition; 

b) äskande ay anslag till ny krigsmateriel eller till ny 
kustfästning eller tm viktigare förändring av befintlig krigs
materiel 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 far

tyg eller fortifikatorisk anläggning eller till uppförande av 

·större hus ·eller annan byggnad; 

e) ärenden som angå 

planläggning av ny fartygsanskatfning eller vi.ktigare för

iindring eller utrangering av äldre .fartyg, 

planläggning av ny .eller viktigare förändring eller ned

läggande av be f~ntlig knstfäs.tning, 

uppgörande av förslag till milil~ira .och ciivilmilitära per

sonal 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 kust

artilleri et eller bådadera och vid vilkets behandling skiljaktig 

mening yppats; 

h) ärende vid viikels behandling i marinförvaltningen 

stabschefen hos chefen för kustartiHcriet uttalat mot ämbets

verkets beslut avvikande mening; 

i) ärende eller .grupp av ärend en, som av K·onungen fö.r

ordnas ·slkola av marinstyrelsen handläggas. 

Chefen för mar·inen ~i ·ger ensam heslutanderätt i alla ären

den, som i marinstyrelsen handläggas. DC't tillhör honom att 

i tveksamma .faU a vgÖI'a, huruvida ärende tillhör marinsty

reisens handläggning. 

Chefen för marinförvaltningen samt civil ledamot skola 

deltaga vid samtliga ärendens behandling inom mar~nstyrel

sen. Chefen för mar.infö,rvaltningen, chefen .för marinstaben, 

chefen för JwstartiH eri.et •och vederbörande för-edragande samt 

från marinförvaMningcn deltagande a•nnan ledamot äga reser

vat,ionsrätt ·emot marinstyreisens beslut. Föredragningen 

sker genom vederbörlig avdelningschef i marinförvaltningen 

eller marinstaben. 
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3 :o ) belräf.fande chefen för marinen: 

Chefen .för maa·inen, vil.J, .. en innehar grad 'av viceamiral 

vid fl.ottan, äger ständig befälsrätt över samtliga till mar.inen 

hörand e sjöstyrkor, truppförband, foranationer och anstalter. 

Unders tällda chefen fö·r marinen äro s-åledes chefen för mal·in

staben, slationsbefä ,Jhavarna vid flottans stationer, högste be

fälhavaren över kustHollan ävensom honom icke underly

eland e fartygsförband ell er enkla fartyg, chefen för kustar

till eriet, komm endanterna i kustfästningarna, cheferna för de 

civ,ilmilitära k å rerna samt cheferna .för sjökrigshögskolan och 

•sjökrigss1kolan. 

Chefen .för marinen ha r till sitt förfogande en kommando

avd elning. Vid uta.rbetanclct av planer för marinens använ

dande m. m. samt militära och kommandoärenden i allmänhet 

biträdes chefen ,för marinen av marinstaben. Chefens för 

marinen kommandoavdelning och marinstaben hav.a gemen

sam ·exp edition. 

-!:o) {Jc träffande marinförvaltningen och marinstaben : 

Maränl'örvaltningen består under en f·laggman såsom chef 

av ,följande avdelningar: artilleriavdelningen, min- och toi·

pedavd elningen, nautiska avdelningen, fortifikalionsavdel

ningen, ingenjöravclelningen, intencl entavdelningen, sanitets

·avclelningen, civi,Javdelningen. 

:Marinstaben består under en flaggman eller kommendör 

såsom chef av följande avdelningar: organisationsavdelningen, 

kon11n unikat.ionsavdelningen, ·opcrahonsavdelningcn , utrikes

avdelningen, sjökrigshistoriska aYclelningen. 

:.\IeJ,lan kmnmandoaxclelningcn samt marinförvaltningen s 

och marinstabens avdelningar sker i stort sett fördelningen a\" 

ärendena så att n edannämnda avdelningar handlägga ärenden: 

kom,mandoaudelningen angående personalfrågor för ofTi

eerare och civilmilihir personal m . fl. samt angåen de kom-

1Uancloärenckn i övrigt för marinen, i den mån dc an1komma 

på ch efen fö.r marinen; 
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inom marinförvaltningen : 

ar.tilleriavdelningen angående a dill eribestyckningen; 

min- och torpedavdelningen angående min- och lorped-

Y~tsendel; 

nautisl..:a avdelningen angåend e marinens förbindelsem c

del, skeppar- och s tynna nsuppbörderna; 

fort if' i k at iansavdelningen angående kustbefästningar n a 

sam t ku s lall"liH er.iets byggn ade.r och markområden; 

ingenjöravdelningen a ngående fartygsby.ggnad er, flotta n s 

hus och markområden , m askin-, timmermans- och elektri ska 

uppbörderna; 
intendentavdelningen angåend e in tenden lu.rYäsendct; 

sanil etsavdelningen a ngåend e m arinens häls·o- och sjuk

Yård; 
civilavdelningen .angående k assa- och räkcnskapsyäscn

clet, angå·encle avlöning samt ärenden av juridisk och allmän t 

admi nistrativ art; 

inom marinstaben: 

organisalionsa.vdelningen .angående marinens organisation 

och utbildning av Hottans personal samt sjöstyr.k ornas krigs

heredskap och övningar; 
kommunikationsavdelningen angående marinens fö rb in

delseväsende; 
operationsavdelningen a ngående operationsplaner för m ::l

rinen ; 
utrikesavdelningen a ngåend e marinens underriittelseYii 

s·ende; 
sjökrigshistoriska avdelningen a ngåen de >sjökrigshistor is k 

forskning . 
Dessutom tillhöra ärenden r örande utb ildningsföreskri f

ter för 'betjänande •av materiel, vars anskaffning och under

håll ankommer rpå handläggning av avcleln>ing i mnrinförvall 

ningen, denna avdelning. 
Inom ma.rinförvaltnin.gen dell ager med resen ·a tionsräll 

v.id handläggningen av kn sta.rtilleri·et berörande ärend en sta>b -.,

che.fen >hos chefen för kustartiHeriet. 

- 115 -

5 :o) belräf"lande öuriga styrelseformer: 

Chefen för ku s tartille riet m ed stab ·behandlar under che

fen för marinen liksom nu Jrågor om kustart.illeriets organi

sation, persm1al, utbildning •och övningar. 

Ärenden angående exercisreglementen och lä roböcke r 

m. m. sam t föreskr.ifter m. ·m . .för uttagning och utbildning 

av IJersonal, vi·l k a ·be.redas å aYClelning i marinförvH!ltningen , 

för edragas aT anlelningsch efen inför chefen ,för marinen. 

Chefen för •kuslarlilleriet samt dc civilmilität·a kårchefer

na avgiva .i personalärcnden, Y•ilka ej av dem avgöras, skriH

liga 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 aygiver marinöverläkaren förslag i >'ild iga'l·e 

hälso- och sj u k vård sä rendcn. 
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Högste befälhavarens över kustflottan yttrande. 

I belänkandels lredj e kapitel »Allmänna r iktlinjer fö r 

den au beredn'ing.en j'öres lagna organisationen» hava angivits 

<le h uYudsakli ga skälen för in'förandct 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 dess utom framhå l'las, att den nu

varande organisation en ursprungligen var avseeld at t anpas

sas tiN el l särskilt sjöförsvarsdcpart ement, där en militä·r sjö

minister närmast under Konungen och i hans nmnn utövade 

hefäl ct över marinen. [ denne sjöminister hade marinen en 

sakkunnig målsman i stånd att icke allenast inför Konungen, 

regering och riksdag föra dess ta lan, utan även att med nödi g 

auktoritet ulöya ledningen av m arinen och laga erforderliga 

initialiv för elensammas utveclding. Genom försvarsdeparte

mentens sammanslagning ha·r m arin en förlorat denna sin spe

ciel-la må•lsman och ledare. Den civile försvaTSministern kan 

n ämlige·n bl. a. på grund av elen stora arbetsbörda, som på

vilar honom , i.cke p-å sä tt som kräves er>sätta elen militär-e 

sjöministern ifråga om marinens militära, tekniska och eko

nomiska led ning. Enligt min mening hava därför i marinens 

överstyr else i nrgående myndigheter i sakn ad av ledare utfört 

mycket arbete och förbrukat mycken hd utan att - oavsetl 

den vidtagna försvarsreduceringen - däremot svarande re

sultat vunnib, huru skickligt och nitiskt detta arbete än be

drivits. Om. sålunda redan försvarsdepartementens samman

slagning påkallar ändringar i den nu varande överS'tyrelse

organisationen, framtvingas sådana även av 1925 års försvars 

ordning, 1som n ödvändiggör koncentration av styrelseorganen, 

i den mån såda·n utan Q'J,ägenhet kan genomföras. 

Vad i fjärde kapitlet »För.suarsdepariemen.te>t » föreslås 

betråtTande kommandoexpeditionerna synes mig ~indamålsen-
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Iigl och ·ägnat a l l i hög grad minska försvarsministerns ar

betsbörda. I likhet m ed beredningens ledamöter Hansson och 

Holilllgren anser j ag dock, att tillräckliga skäl icke föreligga 

att för nänarand c upprätta en särskild kommandoexp edHion 

för flygvapnet. 

Sjätte kapitlet av förslaget behandlar »ilfarinstyrelscm, , 

De synpunkter, som beredningen här under »Allmänna grun

del'» framhållit för skapandet av en gemensam ledning för 

h ela m arinen, synas mig i huvudsak riktiga. Däremot anser 

jag de av beredningen angivna principerna för marinstyrei

sens inclel'ning ·i aydclni ng ar och avdelningarnas sammanfö

mJnd e i se-ktioner i Tissa avsee nden mindre ändamålsenliga och 

i en del fall även oriktiga. Skälen härför komma att i del 

följand e närmare angivas. 

Bildandet av ·en uneler Kungl. Maj :t lydande övers-tyrelse 

för rikets sjöförsvar, marinstyrelsen under en ch ef' för mw··i

n en, innehär enligt min mening goda förutsättningar för atl 

sjöförsvare t skall kunna erhålla en enhetlig och god ledning, 

som inför Kungl. Maj :t med sa kkunskap och nödi g auktoritet 

kan föra sjöförs-varets talan och utan omgång lämn a Kungl. 

Maj :t sådana yttranden ·och fö rsl'ag, som äro erforderliga för 

främj.ancl el a\' sjöförsvarets verksamhet. 

För alt dcll'na -överledning skall kunna fylla sin uppgifl 

m ås·te det emellertid vara så ordnat, att ch efe n för marinen 

.har möjlighet att, utan att själv behöva alltföT mycket ingå 

i detaljer, i. såväl fred ~som krig nlä<va den effektiva led ningen 

av sjöfö rsvar et. 
I egenskap av marinens högste befälhavare hör han där

för , såsom beredningen även föreslagit, i krigstid i ngå i hög

kval'le r et och då givetvis såsom chef {ör de ttas marinstab. 

Under ·sådana förhå•llanden synes det mest ä>nclamålsenligt, 

att -han i fredslid även inn eh a·r befattningen såsom chef för 

mar instaben. Av skäl, som i betänkandet anförts i fråga om 

chefen för a rm en, bör i så ,fall en a\' sekl ion·scheferna i ma

l'inslyrelsen 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 be

hövliga bestämmelser höra lämpligen ingå i elen av Kungl. 

:\Iaj :t utfärdade instruktionen föl' marinstyrelsen. 

För alt tillförsäkra chefen för marinen befäls·rätt 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 

~;:on teramira-ls (generalmajor ). Då en dylik begränsning av 

flaggmännens tjänsteställning skulle kunna verka o>för·delak

ligl vid sammanhäfTande och samarbete med grannländernas 

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 flagg

Inannen. 

Avdelning 13. llfarinsiyrelscns avdelningar m. m. inne

håHer 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 des

sas 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.-ta

hellcr m. m., dels de båda vapnens betydelse och omfattning. 

If-rågasättas kan även, huruvida jcke centralavdelningen 

lämpligare bör benämnas organisationsavdelningen, enär man 

eljest kan få den uppfattningen, att denna aydelning motsva

rar den för andra ändamål avsedda centralavdelningen i ge

neralsLaben. 
Ändamålsenligt synes mig även vara, att den i kustartille

riavdelningen enligt förslaget ingåend e fortifikationsbyrån , 
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utan personaJö,kning, såsom för när.varandc bildar en särskild 

fortifikalionsawlelning. Härigenom skuUc nämligen bl. a. 

chefens för denna avdel nin g ställn ing i förhållande Lill forti

fikationsbefälhaYarna 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-ri

a Ydelni n gen, torped - och minavdelningen, skeppsbyggnadsav

clelningen, in ten d en l uravdclningen, sjukvård sa ydclningen, cen

tralavclelningen, civi lavde lningen och amiralitetsrådet samt 

u trikesa vdelningcn, sjökrigshistoriska avdC'lninge11 och kom

mancloaydelningen i huvudsak lämplig och ägnad alt med ut

nyttjande ay fackknakapen i nom ma~·incns olika specialgre

na 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 genom att dc så

som aYdelning.schefer tjänstgörande specialutbildade militära 

och ciYilmilitära fackmännen icke aUenast å läggas ansvaret 

för den till respektive a vdclningar hörande materielens kon

struktion och bcslvaffenhel, utan även för att erforderliga reg

lementen 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 mobiiliseringshandliagar m. m. bcrÖTande 

resp ektive avdelningar endast avser att tillhandagå central

avdelningen med härutinnan ,behövliga uppgifter, enär allt 

Inobiliseringsarbete, med undantag av det för kustfästning

arna, bör vara förlagt til'l sistnämnda avdelning. 

Genom sammanförandet ay alla de till marinens förbin

del seväsende hörande tekniska hjälpmedlen och organen till 

en kommunikationsavde1ning har ett i allmänhet inom mari

nen sedan länge förefintligt önskemål blivit uppfyllt. Denna 

avdeli1ings arbetsfält hör emellertid vara tekniskt och ej om

fatt 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 utarbetandet av m a

rinens signalbok, av för marinens förbindelseväsendes strate

giska och taktiska utnyttjande erforderliga föreskrifter m. 111. 

ålägges operationsavdelningen. Sjöstyrkornas och kustfäst

ningarnas riktiga användning under krig och neutralitet iir 

nämligen så beroende a v förbi ndeiseväsendet, så väl ifråga om 

signalförbindelser som sjö- m. fl. kommunikationer, att fö rc

skrifterna för dessas utnyttjande vid nämnda tillfällen m ed 

nödvändighet måste utarbetas under ledning av samma .per

son, som .har sig ålagt att utarbeta planerna för sjöslyrkornas 

oCJh kustfastningarnas användning. 

Införandet av den föreslagna kustartilleriavdelningen an

ser jag lämpligt, under förutsbittning alt dess omfattning h L'

«ränsas till rena kustarlilleriärenden. De skäl, som bered-,., ' 

ningen anfört för att i begreppet kustartilleriet äYen innefa lla 

kustfästning.arna, finner jag nämligen icke tillräckligt hii

rande. Enligt min mening bör med kustartilleriet först as 

kustartilleriets personal jämte för densamma avsedd kust

artillerimaterieL På grund h ärav och av i det föregående an

förda skäl anser jag, att ärenden rörande kustfästningarnas 

fortifikatoriska utrustning aHtjämt böra Ilandläggas av en sär

skild fortifikationsavdelning och s·ålunda dessa ärenden u n

dandragas k u startilleriaYdelningen. 

Kustfästningarnas strategiska och taktiska betydelse för 

flottan nödvändiggör även, att de ärenden rörande desamma, 

som nu handläggas i marinstaben, fo!·tfarande böra han:d:ha

' 'as av operationsavdelningen, enär eljest det erforderliga ope

rativa sambandet mellan flottan och kustfästningarna riskeras. 

O peralionsnvdelningens verksamhetsområde föreslås :t \ ' 

ber·e.dningen att i stort sett vara detS{lilnma som marinstabeus 

nuvarande op erationsavdelning. Med hänvisning till vad jag 

i det föregående anfört heträQ'ande lförbindelseväsendets ut

nyttjande för sjöförsvaret och kustfästningarnas betyd el se fö r 

operationerna synes mig nödvändigt, atl operationsavde1ni n!.l

€ns verksamhetsområde nhidgas till att omf~atta, förutom nu-
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varand e ärenden, även de delar av .förbinclelseväsendet, som 

]Jer öra dellas utnyttjande för operationerna. En uppdelning 

av op erationsavdelningen på en stra>tegisk-tal..:lis·k de.talj och 

en förbind elsedelalj synes •dessu tom böra föreskrivas för åstad

k omma nd e ay reda i arbetet och underlättandel av samarbe

tet med kommunilmtionsavdelningen. 

OrganiseraneJet av del tiH kommandoavdelningen för

lagda marinstyreisens registratorkontor samt den föreslagna 

{örenkl'ingcn i registratorgöromålen synas mig håcla genom

förbara, därest dels kontorets lokaler bliva centralt och lämp

~igt helägna i den för marinstyreisen avsedda byggnaden, dels 

lämpligt antal expeditionslistor över utgående och förtecl<

ningar över inkommande handlingar uppläggas, dels slutligen 

konloTSpersonalen anpassas härefter. Den av beredningen 

härför beräknade personalen förelfal'Jer väl knappt tilltagen. 

Under förutsättning att kommunikat•ionsavdelningen och 

centr.ala.-delningen organiseras i huvudsaklig överensstäm

melse med Yad hbir oYan angivits, har jag intet att erinra mot 

indragningen av nautiska och mohilis'l~ringsavdclningarna. 

Be,faltningen såsom inspektör för undervattensbåtvapnet 

•Synes mig även kunna indragas, därest såsom chef för under

'~attensbål.flottilj en för längre tid beordras en ubåtsutbHdad 

regeme n tsofl"icer. 

I a \·delning C. illarinslyrelsens sektioner redogör hered

l1ingen för den föres lagna indel ningen. i sektioner. 

Genom denna sektionsindelning 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 näm

ligen närmast nuvarande marinförvaltningen. Känt är att 

·chefen .för denna redan nn är till yttersta gränsen överhopad 

med arbete. Enligt förslaget skulle han även komma att 

h andlägga och leda arbetet med organisation, övningar, mobi

lis.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 med 

bibehållande av det initialiy och den effektivitet i ledningen 

av dc honom åliggande uppgifterna, som han måste ås tad

komma, 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 sektio

nen icke kan på räll sätt leda arbetet med planläggningen av 

sjöförsvarels anYändning under krig och neutralilet utan at! 

hava i sin hand möjligheten alt taga initialiv til.l och hand

lägga det primära arbetcl ifråga om övuingar och mobillisering. 

Dessa förhållanden anser jag med nödvändighel böra Jöran

leda till att centralavdelningen eller, såsom den av mjg före

slagits benämnas, organisationsavdelningen överföres tiil första 

sektionen. 

Den a v bered n ingen härutinnan föreslagna indelningen 

lärcr vara motiyerad därav, alt dc av organisation och öv

ningar .föranledda kostnaderna äro förvaltningsfrågor, som 

höra ·handläggas å andra sektionen. Detta är visserligen sant, 

men å andra sidan äro ärendena i övrigt, såsom ovan påvisats, 

rena •stabsärenden, vilka hitintills på el! tillfredsställaride sätt 

handlagts inom marinstaben. :\fågon anledning atl i den un

der enh 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 krigsorganisation enligt beredningens 

mening sl<LI'lle ernås genom att större: delen ay första sektio

nen, därest centralavdelningen ej hörde dit, skulle kunna i hu

vudsak orubbad bilda högkvarterels mar~nstab. 

Då jag föreslagit bibehållandel av fortifikationsavdel

ningen, bör tredje sektionen i överensstämmelse med bered

ningens indelningsgrunder omfatta kustartiHeriavclelningen 

och .fortifikationsavdelningen. 

Genom den av mig föreslagna överföringen till första sek

tionen av dels centralavclelningen , dels ärenden rörande del 
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operativa förbindelseväsendet konuner denna sektion alt i al'll 

yäsen !ligt överensstämma med den J>-uvarande marinstaben, 

under det alt andra sektionen på liknande sätt molsvarar ma

rinförYaltningen. Bådas organ~salion är dock given elen kon

c(m trali on, som a v beredningen hefu nnits erforderlig. Då j ag 

h åller ,före, alt man ieke ·onödigtvis hör ändra den nuvarande 

orgnnisationen, anser jag i alla avseenden lämpligast att be

nämna dessa sektioner respeldive nw:'inslabcn och marinför

vallningen. 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 kust

fästn i ngs·fiirYaltni ng en. Dess uppgift är j n att vid slidan av 

och med litnyttjande av elen egenlliga marinförvaltningen 

handl·ägga ~irenden rörande kustfäst·ningarna, varför såväl 

denn a benämning som benämningen marintförvaltningen ~t 

andra sektionen måtte anses väl beteckna deras t~ppgifter. 

i\Ied ·införandet ay här angivna benämningar blir beteck

nin gen sektion obehövlig och hör därför ej användas . 

Såsom chefer för de olikn sektionNna höra med den jämk

ning i beredningens förslag, som OY8rt föreslagits, under chc

tfen för marinen ~j~instgöra: 

såsom so uschef för marinstaben en kommendör eller kon

teramiral, i vilket. senare fall statrionsbefälha-,~arcbefattningen 

•i Stockholm , såsom förut understundom var i t förhåillandet, 

bör hestridas av en till konteramiral i marinen he'fordrad kom

m endör; 
såsom chef l'ör marinförntlllninge11 en flaggman; och 

såsom chef för kuslfåstnings.för\'altningen en generals

p erson vid kustarlillcricl tillika chef ~ör kustartiHeriet. 

Betr~i[fandc flen sistnämnde •har 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\:.arlslnona fästning. P:'t 

grund :lY dc stora oli.igenhelcr, som härigenom skulle upp

komma, samt då •för niirvarande såväl chefen för kustartille-
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riet som chefen för fortifikationen och armefördelningschefen 
hava inspektionsrätt över befälhavande amiralen underställda 
förJ:Jand och befästningar utan att innehava befälsrätt över 
denne, avstyrkes en förändring i nuvarande ,sättet för kom
mendantskapets i Karlskrona besrf:rid:mde. 

De av beredningen i avdelning D. »Arbetsformer inow 
marinS~tyrelsen m. m.» angivna grunderna för ärendenas be
redning och avgörande synas 1nig ägnade alt befrämja en god 
m·,betsordning inom marinstyrelsen. Såsom i det föregåencll' 
framhållits bör genom den av Kungl. Maj :t fastställda in
struktionen för marins'iyrelsen fasts'lås, i vilken omfattnin g 
avgöranderätten av ärenden ,bör från chefen för marinen öve r
låtas till honom underställda chefer i marinstyrelsen. 

Den i avdelning E. föreslagna staten för marinstyrelsen 
hör ifråga om fördelningen i fredstid av för sjöförsvarets kom
mandoexpedition och marinstyrelsen avsedd personail ubaiJ 
personalökning ändras i överensstämmelse vad jag i det förc
gående föreslagit beträffande avdeln}ngarnas omfattning. Så
lunda 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 krigs
tillfälle om ,behövligt förflyttas . 

Vad sluthgen den föreslagna instruktionen för marinsl y
Telsen angår, anser jrag mig, under hänvisning tiH vad j ag 
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 g
garude frågan får j ag alltså :föresaå 

att sjöförsvarets ledning och förvaltning utövas av en m a
crinstyrelse under en flagrgman, chefen för marinen, och upp-
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delad på ma r in s La be n, marinförvaltningen och kus tfästnings
förYal tningen; 

att marins lyr el sen utgöres av: 
chefen för marinen; 

marinstaben uneler en konteramiral el'ler kommendör så-
5,om sonschef och fördelad på följande avdelningar: 

o p 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 s byggnad sa vele lningen, 
intende n tu ravclelningen, 
sju kYårclsayclelningen och 
ciYilaYclelningen; 

kustfästningsförvaltningen under en generalsperson vid 
kustartiUeriet, som tillika är chef för kustartilleriet, och för
delad på: 

kustartilleriavdelningen och 
fortifikationsravdelningen; samt 
k ommandoavdelningen; ävensom amiralitetsrådet; 
att avdelningarna i marinstyrelsen omfatta de ärenden 

ovan av mig 'angivits; 
att de mindre jämkningar i personalfördelningen inom 

marinstyrelsen, som på grund av -den s:rlunda föreslagna om
fattningen befinnas erforderliga, i förhållande till beredning
ens försl,ag, vidtagas utan personalökning; samt 

att befattningen såsom stations,befälhavare i Stocl<cholm 
bestrides av en flaggman eHer kommendör vid flottan ut
nämnd tm konteramiral i marinen. 
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Chefens för marinstaben yttrande. 

Betänkandet Kap. III. Allmänna riktlinjer och 

VI. ·Marinstyrelsen. A. Allmänna grunder. 

Beredningen har hyg,gt sitt förslag på den fiiruts ~i llningen . 

ntt den mrvarand e or ganisat ionen av marinens ledning, för

dclad till vissa under Kungl . Maj :l lyd ande översly relseorgau . 

vore behii ftad m ed m·sevärda bri ster, \·ilka det vore angeläget 

alt und anrödja. Jag är icke fulll ense med bcredning~'n 1 

denna för utsiitlnin,g, Ly den kan icke rättel igen bevisas genom 

,[:riande a rhe ls re sulta l frå n le(lningens si da. Det obcstridli g;1 

fö rhå ll a ndel -al l m a r in en s-tår högt m ed hänsyn till dc anslag<,

m edcl, som nll'il a lt påräkna, alt den tekniska ut YCck lingen 

noggrant uppmärksammats, att personalens ulbilclning genom 

alla grader sker efter omsorgsf,ullt geno.mlänkla plan er, at t 

övningarna bedrivas under ändamålsenliga former, att in 

struktionsböcker ~iro v~il nlarbclade, villnar tillika med erfa

r enhel erna fr ån å ren 191-t- 1918, då flottan i )nobiliserat skick 

Davbrul e l ubfördc en påfresta nde och av nationen högl Yärcle

satl neutralilclsya]d, Lvärtom om att denna ledning i och fii r 

sig har sina .förtjänster, ehuru .alldel es gi\'ct en fortsatt u t

veckling ay densamma kan anses önskvärd för all tillgodo'- L' 

skärpta krav 'På koncentration och enhetlighet, och för att 

erhålla mindre omgång och enklare fönaltningsformer. 

Till marin ens överstyrelse i·äknas enli g-l Regleme nt e ts fi ir 

~Iarinen i detta hänseende numera något Y i lscledande formtJ

lering: marinfönaltningen, marinstaben, högste befälhavaren 

över .J<'ustflot lan, chefen för kustartilleriet, inspektöre n fi.ir 

undervattensbå tvapnel sam t cheTema för flotta-ns tre c i y j 1-

mi!H~ira kårer. Såväl 1924 som 1925 å rs fiirSYnrspropositi o-
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11 er hm·a em el lertid påvisat oegentligheten i denna gemen

samma benämning för styrelseorganen i nuvarande organisa

tion tian saml till överstyrelsen J1än fört enelast de organ, som 

'hava a lt handlägga ärenden rörande marinen i dess helhet , 

.a lltså m arinfönailningen och marinstaben, medan h ögste be

fälh avaren över lwst fl.o ltan i organisationen hänförts till ena

h and a stäl lnin g som slationsbefälhavare och kommendanter, 

och återstående myndigheter sammanförts till en grupp, be

n ämnd »Personalchefer och insp ektörer». Ej blotl i dessa 

rr o.position ers benämningar utan äve n i praktiken och det 

allmänn-a me(l\·etandel har marinens i)verslyrel sc kanunit att 

11 tgöras av enelas L marinförvaltningen och marinstaben. Ge

n om a tt övriga myndigheter inom mm-inen numera börjat in

sända framkomna förslag eller a nmä la önskade initialiv till 

n ågot av dessa Lv å organ, beroende på ärendets art, hava dy

lika förs lag k unn at vidareföras till Kungl. Maj :t i utre tt skick 

och utan behov av ut rcmitlcring. Då dessutom remisser från 

d eparteme nt num era ofta st•ä llas Li ll marinförvallning och ma

T-instab gemensamt el ler till enelera av des sa organ för a t t 

h esvaras efter vederbörand e myndigheters hörande , så har 

även härigenom Kungl. Maj : t i hear be lat skick och ulan om

gång kunnal erhålla utredningar, och v~iclda förslag hava 

snabbt kunnat br in gas till utförand e till sjöförsvare ts bäst::l. 

De t samarbete, som ,faktiskt förefi nn es, och d e fören·klin,gar, 

som ,allaredan vid tagits, få icke förbises, men de måste vidare

utvecklas -och .instruktionsmässigt stadgefästas, därvid ock bor 

till ses, att ansvarsfördelningen blir fullt avgränsad och varje 

orsak lill dubbclat·hetc avlägsnad. 

I beredningens tilltänkta marinstyrelse å t erf innas, ehuru 

i för ä n d r ad -och sammanförd form, såväl marinförvaltning 

som marinstab, ävensom ovannämnda persona.lchefer och in

spektörer, u lom inspektören för undrrvattensbåtvapnet, vil

k en befattning föreslagils att indra,gas. Men samtliga dessa 

organ hava -ställts und er en ch ef för marinen i stället Iför un

d er Kungl. •Maj :t, varige nom en icke obetydlig lättnad i che

fens för försvarsdcpal"lemenlet arbe tshörda s'lmUe Yinnas . 
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Härvid kommer man, enligt min uppfattning, över till den 
springande ·punkten i fråga om orsaken till er.fordcrHga orga
nisationsförändringar, 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·r
utsättas vara en icke fackman, medlem av en politisk rege
ring, kan icl<e förväntas hinna eller Ileträffande militära spörs
mål kunna med nödig auktoritcl utöva ledning av sjöförsva
ret, 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 för
måga 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 orga
nisation och dess arbetssätt har ber·edningen i sin strävan 
efter koncentration och enhetlighet skjutit 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 för
valtnings- och tekniska synpunkter skjutits i förgrunden till 
förfång för dc militära ,fordringar, som i den rena sjökrig
föringens intresse måste ställas •på marinens organisa-tion. 

En flottas ledning måst·e dock i första hand vila på mi
litärpolitiska och strategiska g'l'under och icke på tekniska 
faktorer. Hänsyn ti.U materielen hava i viss mån blivit väg
ledande ,för beredningens organisationsformer, i vilka perso
nalärenden och ma•terielär·enden i betänklig grad samman
blandats. 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 uppfattningen, aH personal och nvateriel 
icke äro i samma mån utslagsgivande inom armen som inom 
marinen. Skillnaden ha'l· ·emellertid 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 edgiYer, såväl till lands som till sjöss personaJ.cn, som 
bringar matericlen till användning, och det är det mänskliga 
tänkandet , hänicllag särskilt skoJ.at för 1antkrigföringen eller 
sjökrigföringen, som leder och alltjämt måste .leda denna an
vändning. 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 försvarsgre
nens 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 princi
perna hänicllag äro enahanda, oberoende av armens eller ma
rinens olika uppfattning eUeT deras budgeters storlek. Sam
ma skäl, som tala för att inom armen ledningen fördelas till 
gencra.lslah och förvaltning, gälla även för att inom marinens 
ledning ärendena fördelas tillmarinstab och fö·rvaltning. Men 
de allmängiltiga principer, som beredningen gjort gällande 
för hda försvaret och som i sig innehålla mycket av värde, 
han1: blivit olika tillämpade för lantförsvaret och sjöförsvaret. 
Armeförvaltningen består sålunda i beredningens förslag med 
Yissa inre jämkningar, fördelad som ,förut på fem departe
ment, och generalstaben fö·rbliver i stort sett i sin nuvarande 
organisation, utökad med .avdelningar för personal och ut
bildning. Inspektörer och truppslagschefer m. fl. förbliva 
huvu clsakligen som nu, ehuru de unelerställas chefen för ar
men i ställel för Kungl. Maj :t. 
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Helt annorlunda förfares beträffande marinen, dår ma
rinstab och marinf'önaltning sammanslås för att jämte en 
lmstarlillcriförvallning bilda en ma:·instyrclse om tre tton 
anlelningar, fördelade till tre sektioner och en kommandoaY
clelning. 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 verk
samhetsområden som för närvarande omhänderhavas av ma
rinstabens mobiliserings-, organisations- och kommunik alions
anlelningar, medan marinstaben som sådan försYinner. 

Den grundläggande tanken hos beredningen har härvid , 
yad angår flottan, varit a lt så vitt möjligt sammanföra ären
den rörande såväl likartad materiel, som för dess bemanning 
avsedel p ersonal till en och samma sektion och avdelning. Att 
iirenden rörande likarlad materiel med tillhörande heskriY
ningar m. m. höra handläggas på en och samma :en-del ning. 
är utan vidare riktigt, och likaså, att där bör i viss uts tr.äd.
ning uppgöras instruktioner för elen för ifrågayarancle ma
teriel avsedela personalens utbildning. Men personalfrågors 
beredande sammanhänger icke enbart med mate,rielen, och or

ganisationen får ej vara anpassad endast efter denna ulan i 
lika eller högre grad efter de strategiska och taktiska grun
cler, 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 fram
häves,, genom att det skull e »i ntaga det rum bland rikets ~im
hetsYe'rk, som förvaltning en aY sjöärendena tidigm·e inne
haft», d. v. s. den plats, som marinfönaltningen för närYa
rancle innehar. AHa marinens myndigheter, som nu lyda un
der Konungen, skulle underställas detta ämbetsYerk. Chefen 
och unelerlydande chefer inom styrelsen skulle utöva sin be
fogenhet å :s lyrelsens vägnar. D enna ordning ä r främmande 
fö<r våra begr,e<pp om militär ledning och åstadkommer b lan d
ning av militära order, adminis'trativa anvisningar och elwno

miska instruktioner . 
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Beredningen giYer i sin hisloriska ÖYersikt en kort histo
rik över organis,ation en av färsvarsväsendets ledning uneler 
gångna tider ända h·ån amiralitetskoll egii dagar. Denna histo
rik ger dock icke svar på den i detta samband viktiga frågan , 
om ön~<rstyrelseformerna för vår flotta unde'r dessa ticler verk
ligen lyckats vidmakthålla en operationsduglig flotta, eller -
om och då .så icke varit fa'llet - varest i ledningens organi
sation orsaken härtill kunnat vara att finna. En undersök
ning härvidlag lro·r jag skulle ,giva vicl hanclen, att ledningen 
just saknat ett organ med särskild up,pgift att ordna om per
son·alcns anskatTande och utbildning, ·om flottans övande i 
hedstid och om de operativa fö rheredelserna fötr kriget, vil
ken bris t förviss o mången gång a vteclmat si,g på historiens 
blad. 

Be.redningcn lämnar jämväl en kort översikt över orga
nisationen av försvarsväsendets ledning i vissa främmande 
länder och anför i anslutning härtill bl. .a., att den tyska 
marina överstyrelsens organisation före krige t i sina väsent
ligaste d ·ra,g överensstämde med elen 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 ,kejsaren, som 
:pc'l·sonligen hade högsta militära befälet över maJ·inen m en 
som ofta,st utövade d etta befäl icke genom chefen för amiral
staben utan genom chefen för sitt marinkabinetL Här kan 
man verkligen tala om splittrad ledning. Däreft el· anför be
redningen , att krigcbs nödläge i Tyskland framtvingat en en
hetlig marinslyrelse, för vars hildande de gruncUäggand e mo
tiven var.it desamma som för beredningens förslag till marin
styrelse . Om llll TyskJ.ands överstyrelseorganisation tagits lill 
förebild - ehuru lämplighet•en härav kan ifrågas.ältas genom 
att tyska flottan i f1r edssluten b e~·övals flygvapen och u-båts
vapen samt pålagts begränsningar beträffande såväl materie
lens art och storlek som personalens tjänstgöringstid och an
tal - så har dock beredningen i väso1tlig mån förändrat hil
.den . Ty elen nya tyska :Niarinekommandoamt omhänderhar 



- 132-

j u st dc frågor, som hos oss påvila den n•m:arande marinsta
ben, medan Allgemeine Marine Amt och Ma·rine-Verwaltungs 
Amt mot•svara vår marinförvaltning. I des,sa hänseenelen sy
n es den nya tysk a organisat1ionen nännas t tagit den . nuva
rande svens•ka till förebild. 

Vad nu här ovan blivit sagt utesluter icke, att betänkan
det i mångt och mycket innehåller uppslag, som äro värda 
att laga vara på. 

Med tiHfreclsställelse erfar man, alt beredningen tar be
stämt avstånd från ett samma.nförande av för,svarets centrala 
förvaltningar, armeförvaltningen och marinförvaltningen, till 
ett enda verk, den centrala försvarsförvalt111ingen, såsom före
slagits 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,garc departementalkom
mitterades förslag av år 1912 att införa de hopslagna arme
och marinförvaltningarna såsom clepartementsanlelllJingar i 
själva försvarsdepa'l'icmentct ,på sin tid avfördes från dag
ordningen. 

Förslaget förutsätter det självständiga flygvapnets bibe
hållande 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'ialise
raclc flygs l rid 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'sat. Det kan bliva nödvändigt att övel'\'äga denna 
f,råga i samband med andra ännu under utredning lig,gande 
frågor, såsom om flygmaterielens uppsättande, flygvapenche
fens . ställning, flygkårernas fö1"läggning , rekrytering av perso
nal från maorin•en till flygvapnet 111. 111. Därför böra icke nu 
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vidtagas organ1isatoriska åtgärder, som försvåra samtliga dessa 
,frågors m·görande. 

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

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelsen. B. l\1arin
styrelsens avde,lningar m. m. 

J\Tecl l•eclning av de allmänna synpunkter, som jag här 
förut gjort gällande, anser jag att följande huvudsakliga för
ändringar höra Yicltagas med avseende å ,förslagets fördelning 
av marinstyrelsen till avdelningar och sektioner. 

Den i betänkandet föreslagna centmiaudel
ningen bör flyttas från sektion Il (marinföruall
ningen) till sektion J (marinstaben) och där er
hålla benämniny organisationsaudelningen. 

Centralavdelningen föreslås i betänkandet skol•a hand
lägga bl. a. äPenden rörande mobilisering, värnplikt, organi
sation, utbildning, övningar, •reglementen, 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 mobiliserings
och organisabionsavdelningar. Oavsett att härigenom II . ,sek
tionens (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 'krigsm·,ganisat'ion är farytgens 
strateg~iska förd,elning vid mobilisering. Frågor härom hanel
läggas av givna skäl på operationsaYclelningen. Av denna 
strategiska fördelning beror personalorganisationen i väsent
lig mån, ej minst ifråga om personalkårernas fördelning trill 
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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 krigsberedskapen och k_rigsorga
nisationen, ·varför operali·onsaYdelningen måste m ·eclYerka vid 
deras handläg.gandc. ~len de heröra jämväl på det närmaste 
central(crganisations)avdelningens göromålmed övnings- och 
fredsrustningsplaner. Dessa sistnämnda utarbetas 1wed hän
syn tagen dels till krigsberedskapen , va rs frågor beredas av 
operationsavdelningen, och dels l;iH utbddning och övningar, 
\'ars ärenden handläggas av ccntral(organi'Sations)avdelning
cn. Denna två sitliga behandling av fr edsövningsplanerna får 
sill ullryck i vederbörande anslags henämning, nämligen 
»'Flottans krigsberedskap och övningar ». I Jrågor om krigs
iivl11ingm· måst e strategiska önskemål lämpas efler förefintEg 
tillgång å personal och övningsmecld; operalionsavdelningen 
bevakar härvidlag krigföringens allmänna krav, central (,orga
nisations )avd elningen personalutbildningens krav. Yid utar
helande ~w H'glementen ; skjutregler, taktiska föreskriftm· m. fl. 
instrukt~ionsböcker måst e på liknan<l c sätt utbildningshänsyn 
lämpas eHer taktiska och liknande kl·av. 

Enligt förslaget sludle mobiliseringsarbetel med tillhöran
de 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 ma
rinstaben, men sammanhållandel måst e ske clärsläclcs. En
dast genom alt i fr ed gi ves tillfälle att förb ered a mohilisc
r in"en och a tl öwrblicka och tiilrätlalägga hithöra nde frågor 

"' blir den operativa ledningen, el . v. s. marinstaben, i stånd all 
vid kDigstillfälle över laga ansvaret för marinstridsknaftcrnas 

ledning. 
Som skäl för personalärendenas födäggand e till IJ. sek

tionen (m a rinförvallningen ) anföres bl. a., alt fartygens be
s~lttningslistor böra ularbetas aY del or.gan, som handh aver 
materielens lednin g. Vid uppgöra 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 ggn i n g sh ~i n sy n en förbered ande bes ä t tnin.gslis ta uppgöras. 
Men hän·id tages hänsyn ej blott till del antal man av olika 
sl ag, som erfordras för betjänande av stridsmedel, p annor och 
maskiner och a nn an materiel , som för eträdes ay II. sektionens 
(marinfön ·a llningens ) avdelningar, uta n äYen till pm·sonal , 
~om ~ir nöth~indig för förbindelsetjäns'l en, bevaknings tjänsten, 
stridsllcredsknp, Yaklgör.ing e ller överhuvudtaget för taktikens 
och s triden s .fordringar, m ed e tl ord all! som krä ves fö.r atl 
a v de l'nskilcla hetjäningarna bild a en enhetlig besättning. 
Denna pre lim inära besä ltningslista }ämkas seeler mera efte.r 
ombord vunnen erfarenhet. Sammanhålla nd et a,· alla hesätt
ningsJi.stor , vilka tillsammans hilcla grunden för rtolLans p er
sonalbehov och för personalens förd elning till s tationer och 
~r rkesgrenar (personalorganisationen), har icke något omedel
bart samhand med de tekniska .avdelningarna s arbeten. 

Utbildningsärendenas förläggande till II . sektionen (ma
r,infö rvaltningen ) förutsättes enligt belänkandel kunna åstad
komma såv~ll a tt per sonal en blir sidekad att på bästa sätt 
handhava malrrielen, som all Yicl konstruktion av matericlen 
Yederbörli g hänsyn tages till den y·rkes skicklighcl, som är 
mö.i<!ig atl bibringa personalen . Detta sista ä.r dunk elt. Ma
tcriden m åste göras så ticlsenl:ig och utomordentligt pålitlig, 
som ÖYCrhuvud kan s ke m ed tillgängliga medel , och perso
nalen m ås ir bibringas mol sva·rande förm åga att Yäl betjäna 
den samma. Ett annat förfa•randc kan ·l<nappasl tänka.s; det 
skulle i så fall innebära, a lt m an .konstruerade materiel m ed 
l cd ni ng av o Ii ka personalgruppers större eller mind re fatt
nin gsförmåga. Beredningen menar '\·äl ej h eller så. Rena 
utbildnin gsföreskrifter fö·r h a ndhavande av ett pjtisslag, för 
utförande a\' minering m. m. ,höra lämnas av den tekniska 
avdelningen, men d etta är hloH d etalj er i del stora syst em , 
som omfattar utbildning i relH·yt·skola, korpralskola, under
officerssk ola och övriga sl<Olor, rcpclilionskurser, särskilda 
kurs er ell er övriga kur.ser ombord och Ii land för olika y rkes
grenar och persona·lgrupper i milit.ära och al lmänbildande 
~imnen, allt för atl sl<apa dugliga hesä t lningar och dessutom 
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förbereda för utbildning till underoiiicer, resenuncleroil'icer, 

resenon'ieer o. s. v. Hela detta system, som ::mgives i ~kol

reglementet för .flottan, där den ena skolan eller kursen 1Jyg

ger på och ingriper i en föregående, tillika med frågor om 

·utbildning .eJl.er Yidareutbildning av sjökadetter, ofTicerare , 

reservofTicer.are, ingcnjörsaspiranter, ingenjörselever, marin

ingenjörer, intenclenlskacletler, marinintendenter m. fl. ~ige r 

oupplö.slrigl samhand å ena siclan med frågor om personalens 

rekrytering och befo·rdran, å den andra med frågor om per

sonalens och flottans övn ingar, Yilka sistnämnda sltt i det när

maste sammanhang med krigsberedskap och mobilisering och 

härigenom med sjökrigföringen öve-r huvud taget. Samtliga 

dessa frå.gor måste hehancll.as i .ett .samband, el j est Ul)pstår 

förvirring. Liksom nu bör clärfö.r L sektionen (marinstaben ) 

utöva ledningen av utbilclrTin gs,är~ndena, i den mån detta :i r 

erforderligt för samverkan mellan oli·ka fartygsslag och olika 

yrkesgrenar eller elj est nödvändigt för ·att åYägabringa ÖYcr

ensslämmelse mellan rföreskri'fter. 

Slutligen framhålles som skäl för personaloär·endenas över

flyttande till den förvaltande myndigheten, att härigenom ska

pas möjl:igl1C'ter för lämplig aYvägning mellan anslagen ti ll 

övningar ·och unelerhåll ·samt till etl efl'ektivt utnyttjande a Y 

dessa anslag. övningar av personalen är dock ett och under

håll av fartyg ett annaL. ·Fartygen m •åste underhållas obe

roende av hur personalen utbildas., och omvänt måste denna 

utbildning bedrivas enligt sina metoder, ·oberoende av om far

tygen kunna bättre eller sämre underhållas. Anslagen fyll a 

Yart för ·sig vitt ski1da ändamål, men sammanföras i flottan s 

rustningsplan. Denna följer en vi1SS genomgående norm år 

från år, v1ilken ingalunda får opåkallat ändras utan bör bliv ~1 

i huvudsak bestående. 

'Beredningen har synbarli.gen vari t tveksam ·om een lral

('organisations) avdelningens plats. Jag tror, att .ovan ang ivna 

skäl, va.rtill skulle kunna läggas många fler, skola tydligt 

Yi•sa, alt avdelningens rätta plats är inom I. sektionen (marin

staben). överflytlad dil hör ccntral'anlelmingen henämnas or-
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ganisationsavdelningen, hl. a. för atl ej dess verksamhet skall 

förblandas m ed ccnlra.Javclclning•ens inom generalstaben, som 

är av hell annan art. Ehuru verksamheten inom marinsta

bens nuvaroande mobili,seringsavdelning är av särskilt slag och 

i vissa avseenden mycket omfattande, torde elen dock, om s~t 

är nöclväncligl för vinnande av personalbesparing, kunna in

för livas organisa·ti·onsa vele l ni n gen. 

Den i betänkandel föres lagna kommunikations

avdelningen bör flytlas från sektion Il (marinför

valtningen till sektion l (marinstaben) varvid dock 

ärenden rörande förbindelsemateriel förbliva å sek

tion Il (mar.införvaltningen), där de jämte ärenden 

a·ngåendP nautisk materirl omhändertagas å en 

nautisk avdP!nin.q. 

Kommunikalionsavcleln'ingen har i betänkandet blivit .för

lagd till sektion II (mar infönaltningen ), men operationsav

delningen till sektion I (marinst•aben). Dessa båda avdel

ningar höra dock osl<iljaktigl 'Samman. Att ärenden rörande 

för bindelsematerieien såv·itt möjligt böra samlas till ett organ 

av 'sek tion II (marinfönaltningcn) är en sak för sig. Men 

sjålva förbindelseväsendrt är något annat. Förbindelseväsen

det är en vetenskap, ·som slår till krigföringens förfogande och 

av vilken denna omedeluarl betjänar sig. Dit hör uppgöran

det av lämplig signaleode, vilkens utseende till väsen'l!ig del 

beror av sjökrigföringens strategi, formella och tillämpande 

tak tik sam l bevakni ngstj än st, all t föremål för operalionsaY

clelningens verl{'S•amhet. Sjökrigföringen betjänar sig av dc 

till huds s lå•ende sä1ten för meddelandens överbringande, och 

därför bör ock den, som utövar ledningen av denna krigföring, 

även givas n·ärmasle inflytande på frågor ·om signalsystemens 

oe·h signalmaterielens utnyttjand e (radio-, telegra-f, telefon, 

optisk signaler·ing o. s. v.) och codens användande, alHså frå

gor om signaleringsföreskrif!er, dess mer som allt detta sam

manhänger med igcnkiinningssignalering, chifler och censur

v,äsesnde. Frågor om ulnylljandc ay posl, telegraf och tele-

Tidskrift i Sjöväscndet. JO 



- l3S-

fon m. m. ansJula sig också till och h a sin betydelse för opera

tionernas ledning. Hela radiotrafik·en i krig underlägges ma

rinstabschefen och måste tillhöra en avdelning, som förut 

sättes vid mobili1sering vara avseeld att överflyttas till hög

·lwarteret. T ill denna avdelning höra också frågor om väcler

lckstjänstcn, sjömätning och militärledsnätets färdighållande 

för sjös tyrkorna, ku slgeografi, kustsignal- och kuslrapportvä

scnde, ku stfarva ttnens gränser m. n. frågor, vilka alla stå så 

nära operationsavdelnin gens a rbet1sområden, att samarbete 

nära nog dagligen äger rum mellan dessa hå avdel ningar, 

operationsavdelningen och kommunikationsavdelningen. 1\-ian 

får icke förbise förbindels etjänst ens oerhört stora betydelse 

för den operativa ledningen. 
Av kommunikationsavdelningens officerare hör en var·a 

radiotrafikexpert och samtidigt otjänstgöra som marinassistent 

i tclegrafstyrelsen, en vara kunnig i kustsignahr,äsend et och 

optis k si.gnalering och samtidigt tjänstgöra som extra ledamot 

av lotsstyrelsen smnt en vara ulbildad för 'Sjömätning m. m. 

och tjänstgöra som militärledsassistent i sjökarteverket. Del 

ligger i öppen dag, huru nära dessa officerares arbeten sam

manhänga med verksamheten inom högkvarteret i krig och 

htll'll'SOm marinstabschefen måste genom dessa ofTice rare kun

na upprätthålla n ödig förbindelse med ovannämnda styrelser 

och verk. Dc ärenden i den av beredningen föreslagna kom

munikationsavdelningen, som angå rena materiel- och förvalt

ningsfrågor, ävensom ärenden rörande uppbörder, materiel

beskrivningar m. m. i vad angår förbindelsemateriel ( radiolelc

graf-, radiotelefon-, trådtelefon-, optisk signal-, undervallens

signal- och hydrofonmateriel) böra förläg.gas till ctl organ 

inom II. sektionen (marinförvaltningen), vilket också lämp

ligen kan omhänderhava ·ärenden rörande nautisl<a instru

ment, magnetkompasser, logg- och lodapparater sam L annan 

materiel tillhörande st)'rmansuppbörden och materiel tillhö

rande 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..:ustartilleriau

delningen bör - f'ör så vill den organiseras -

llfipdelas på en kuslnrti/leriaudelning och en j'orli
fi J.: al ionsaudelning. 

~l e d begreppet ku stad·iller icl anse r jag böra förstås kust

artill eriels personal jämte den tygma teriel, som denna per

sonal iir a\'sedd att beljäna, men ej fästningarna såsom så

dan a. På elen grund äve nsom för atl tjänsteåldersförhåBan

d en ej und er några omständ'ighcter skola verka hindrande på 

Yal D \ ' anlc ln ingschcf för kus•larlilleriavdelningen och av 

lämpli g chef för den till denna a \·dclning ifrågasatta fortifika

tionsbyrån, syn es inom elen föres lagna III. sektionen böra fin

nas l\' å anle lninga r , kuslarlillcrianlelningen och fortifik a
tionsa'\'dehlingcn. 

Införandet av hela denna organisationsform innebär emel

lertid clt brytande av marin<förval•tnin.gens enhetl ighet , vilken 

·hittill s med rätta ansetts som en styrka hos detta ämbetsverk , 

och som S·kulle förbliYa en slyrka, även om man med hered

nin gens syn på saken betraktar hela marinstyrelsen som e tt 

centrall \'l'r k. Beredningen har synbarligen sjäh tvekat emel

lan olika synpunkter med därav följand e ojämnheter vid an

visandcl av k ustarti lleriförvaltningens uppgifter: helt skul le 

denna förvaltning nämligen omhänderh ava spörsmål enelast i 

vad avser materiel, tillhörande kustfästningarnas fo rtifika

tion sförvaltningar med bilhörande anslag, under det att är en

d en om f~islningarnas tygförv,allningar med tillhörande an

sla g sk ull e delas mellan kuslarlillcriför\'altningen och m arin

förvaltningen. SJutligen skulle ärenden om ·lmstfäs:tningarna s 

inteneJ enlur och sjukYård handha\'as uteslutande av marin
fön·altningen. 

Dc anslag, som den föres lagna kustartilleriförvaltningen 

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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artillerifön·allning icke motsyara delta organs uppgifter, som 

icke omfatta anslagsförYaHningen på samma sätt som marin

förYaltningen. I stället skulle kunna tänkas namnet kus t

artill criinspektionen. 

Då kustartilleripersonalens särskilda utbildning för och 

kännedom om kustartilleriets och kustfäsh1ingarnas materie l 

höra tillgodogöras vid ifrågakommande underhåll och an.ska!T

ningar, har jag tillsvidare förutsatt en dylik kuslartillcriin

speldion inom marinens ledning. Häri ligger dock ej någo t 

lillstyrl,ande i och för sig, ty en {örnyacl undersökning, var

till marinförvaltningen och chefen för kustartilleriet slå när

mare än chefen för marinstaben, bör s•kc heträtTande andra ut

Yägar att säkerställa vapenchefens (kustartilleriinspcktörcns ) 

i n flytande, därvid artilleriin~pektörens och infanteriinspektö

rens ställning gent emot det ifrågasatta vapendepartementet 

inom armeförvaltningen i viss mån kan vara vägledande. Äv~n 

·om en sär:'>kild, med förvaltningsup1)gi'fter utrustad kustartil 

leriinspektion icke inrättas, l<an chefen för kustartilleriet i 

och för sig hänföras till marinens styr.else. 

Chefen för kustartilleriet kan såsom kustartilleriinspek

tör jämväl och i likhet med vad beredningen föreslår övertaga 

den inspektionsskyldighet genlemol Jmstfästningarna .som för 

närvarande påvilar chefen för fortifikationen. Någon föränd 

ring beträffande kommendantskapet i Karlskrona fästnin.g , 

som icl<e skulle vara till fördel vare sig för fästningens för

svar eller för t}änsten inom örlogs.st·ationen, synes icl<e bc

'höv.a vidtagas. 

övriga föreslagna avdelningar m. m. Det bör ick·c h~ir 

·il'rågakomma all ingå på en detaljerad rpröYning av ärendenas 

'fördelning m. m. till dc olika avdelningarna, varigenom cletla 

yttrande skulle onödigt tyngas. Utöver vad som ovan bli vi l 

anfört eller vad som här nedan uttalas, har jag i S•tort sett 

icl"e något att erinra mot vad som ,j betänkandet uneler av

delning B., Marinstyr elscn.s avdelningar m. m. anföres, var

Yid jag dock förutsätter, att i hetänkandet föreslagna inslruk

tions,förslag bliva föremål för förnyad granskning. Pöljandc 

synpunlder f~r jag dock särskilt fr amhålla . 
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Operalionsavdelningen hör handlägga ärenden rörand e 

hl. a. :\Tationernas förhund och internationell rätt, vilka ären

den i bctiinkande.t förlagts till utrikesavdelningen. I elen mån 

ärenden angående Nationernas förbund falla inom marina 

myndighrters verks·amhelsområde, gälla de Sveriges ställ

ningstagande till olika spörsmål om militära avtal och dessas 

konsekvenser , om flottbyggnads- eller flottbegränsningsplaner 

m. fl. frågor a y marinpolitisk betydelse, vilket allt hör sam

man mc(l elen operativa, strategisim och taktiska v·erksamhet, 

som utöYas av operationsavdelningen. Likaså haTa frågor 

om internationell rätt ett oupplösligt samband med den ope

rativa lednin gen. Av denna behandlas nämligen sådana frågor 

som om anfall mol eller skycl(1 av sjöhandel, konvojer, visi

tering och uppbringning, kri.gskontrahancl, mineringars utfö

rande i öppna sjön, kustorters heskjutanrle m. m., varav ope

rati oners planläggning och utförande bliva beroende. I flera 

fall pålmllas natnrligtYis samarbete med utrikesavdelningen. 

Härjämte måste operationsavdelningen helt handlägga 

i"\ rend en rörande lmstarlilleriets sam verkan med arme och 

flyg str idskrafter samt civila myndigheter uneler krig och vid 

nentralitelssl<ycl d, vilka i förslaget lagts till kustartillcriaY

delni ng en. I dylika frågor liksom i vissa andra såsom rörande 

mineri ngar m. m., vilka även la.gts t'ill kustartilleriavdelningen, 

måste en enhetl ig operativ ledning göras gällande. SåYäl för 

dessa liksom för frågor om kustfästningarnas användning un

der ·krig och vid neutralitetsskydel 'S.aml: om instruktioner för 

kommendanter Yid nämnda till'fäll e fordras emellertid att så

som för närvarande är fallet .en officer från kustartilleriet 

tjänstgör å operationsaYd el ningen och följer denna Yid even

tu elll hilclande av högkvarter. 

Operationsavdelningen hör ock ur strategiska och ta];:

tiska synpnnlder följa fartygsmaterielens utveckling och här

iför angiva riktlinjer. 

Sjökrigshi·storiska avdelningen. Samtidigt som j ag med 

till fredsst~i 'llelse erfar att beredningen upptagit mitt i skrivelse 

lill chefen för försvar.sdepartementet 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 den 

föreslagna anlelningen synes mi'g bliva ett bra svagt instru
ment för vinnande av della ändamål: med en chef, som sam

tidigt {iiruts~itLcs vara chef för sjökrigshögskolan, samt en 

pensioneracl ofl'icer lärer det av beredningen föulsalta sam

arbetel med generalstabens krigshistoriska avdelning icke 

kunna bliva särdeles g'ivande. Disproportionen mellan dessa 
häda awlclnilllgars personalbesländ och resurser är alltför 

övervä ldigande. För att emellertid utan personalökning kun

na ås{ad komma någon förbättring anser jag, i likhet med va d 

i nyssn~imnda skrivelse föreslagits, alt ett arvode bör upplagas 

i sta len för mariuslahen för att en officer, antingen tillhörande 
stammen ( aktiv eller övergångsstat) men jänwäl kommende

rad till annan tj äns bgöring eller också en officer ur res,crven , 

som lämpar sig {ör uppdraget, m å kunna förordnas till avdel

ningschef. Alt utan vidare pålägga chefen för sjökrigshög
skolan 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. Dess

utom bör upptagas -ett arvode för en tjänsl,eman inom riks

arkivet med uppdrag alt tillhandagå avdelningen med erfor
derliga upplysningar och anvisningar heträtfande inom riks

arkivet befintliga sjökrigshistoriska arkivalier. Beredningen 

inser lJehovet av en dylik arkivarie, Jncn anser alt denna 
fråga bör upplagas till av,görande först sedan erfarenhet vun

nits om avdelningens arbetssätt. Jag håller före, att avdel 

nin gen över huvud taget 'icke 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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en i stället för de nuvarande ingenjöravclelningen, intendent

avdelningen och sanitetsavdelningen synas icke föreligga. 

Avdelwingar m. m. som j'öreslås skola upphöra. Mo,t in
dragandet 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 förfo

gande dc myndigheter, som L n. företrädas inom marinunder
v is,ningslwmmission,en, kan ifrågasältas om icke en dylik 

komm~ssion hör kvarstå. Chefen för marinen, vilken bör ut
öva överinseendet över sjökrigshögskolan och sjökri,gsskolan, 

bör själv vara ordi"örande i kommissionen , som i övrigt lämp

ligen kan i huvudsak hava ena'handa 'Sammansättning som för 

närvarande. 
Vad ayser inspektören för undervaltensbåtvapnet må fö l

jand e anföras. Undenattensbåtvapnet och tjänsten ombord 
å unclervattensbåtar är något speciellt för sig. Det är onek

lig,en ett fartygsslag vid sidan av övriga. Del är inte heller 

större än en målsman kan överblicka detsamma ur såväl ma
teriel- som i vissa fall ur personalsynpunkt. BefaHtTingen 

har hittills medfört uppenbar nytta. Vi hava dess bättre und
gått undervattensbåtolyckor i vårt land. Man kan naturligtvis 

icke säga, att detta berott på inspektörsbefattningen, men hur 

•som helst har därifrån kommit många påpekanden om mate
rie'len och säkerhetsåtgärder å densamma, om utbildnings

föreskrifter, 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 'har d essutom kommit ini

tiativ i många frågor , som gälla ubåtvapnets efTektivitet och 
krigsberedskap, sås,om om inrättande av ubåtdepåerna, om 

rustnings- och mobiliseringsövningar, om uthållighetsövningar 

nt. m ., och överhuvudtaget har inspektören väsentligen med
verkat till den stadga , som ulan tviYel kännetecknar vårt 

ubåtvapen . 
Undenattensbåtpersonalcn själv 'håller på befattningen 

i fråga, och allmänt torde uppfattningen vara den, att insp ek -
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tören 'för ubå tYapn e t Yaril välbchöYlig, .ej minst under ubåt 

vapnets uppsättnings- och utprÖ\'ningstid . Även om man an

ser :att utprövningsticlen för båtarna i och för sig skulle vara 

över, så hava unrler världskrigel framkommit många olikar

lade tekniska 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 beträf

fande ubåtars konslruktion och utrustning, Yilka alHjämt fort

gå, m edförande försök och prov av .allehanda .slag. I detta 

hänseende fortsält er utprövningsliden alltjämt. 

P å dessa grunckr synes in spektörsbefat!:ningen. böra b e

stå . Den ]{an möjligen förenas med annan befattning; 

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelsen. C. Marin
styrelsens se•ktioner. 

Genom elen omflyttning av avdelningar inom marinsty

rels en , som jag h~ir .ovan förordat, skulle till I. sektionen 

(marinstaben) kom ma att hänföras operati·onsavdelning, kom

munikationsavdelning, organisationsavclelning, utrikesavdel

ning och sjökrigshistorisk avdelning samt till II . sektionen, 

(marinförvaltningen ), artilleriavdelning, toDped- och minav

deini ng, nautisk avdelning, ingenjöravcl elning, intcndentavdel

ning, sanitelsavdelning och civilavdelning. Härigenom kom

mer I. sektionen i allt väsentligt att motsvara den nuvarande 

marinstaben, unel er det alt II. sektion en motsvarar mm·inför

valtningen. SeJdionsbell'ämningen blir härigenom överflödig. 

Då dessutom förändringar i det nuvarand e icke onödigtvi s 

höra äga rum, anser jag att de av beredningen föreslagna sek

Lionerna böra benämnas marinstab och marinförvaltning samt 

att sektionsbegreppen icke höra komma till införande. I över 

ensstämmelse härmed bör den ifrågasatta IN. sektionen -

för så vitt den organiseras - allenast benämnas kustartilleri

inspektion en, förd ela d till kustartilleriavdel ning och fortifi

kationsavdelning. Kommandoavdelningen bör samtidigt vara 

chefen s för marinen expedition. 
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:VIarinstaben har vuxit fram som en följd av behovet och 

erfarenheten. Begreppet stab för f lottan (flottorna) kan an

ses hava fått sin upprinnelse i Gustaf III :s generaladjutants

inslruklion, varigenom en generalstab bildades vid sjövapnet. 

Enli gt generalorder 1805 och kungl. brev 1806 skulle flottoT

nas gener a l stab utgöras av samtliga flaggmän, gencraladj utan

ter samt över- och stabsadj ulanter vid sjövapnet. Fl>ottans 

stab utgjordes sedermera av de i ·sjöförsvarsclepartcmentets 

komm and oexpedition t j ä n.stgörand e ofiioerarna, flag@kaptener 

och vi ss a a d j utan ter ~i vensom på 1880-talet marinförva llning

ens o[ricerare. ='lågon egcnl'lig organisation fanns dock ej . 

Emellertid hade i mitten 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 rendena under .sjökrigsYä

sendets utveckling växte, och då m a n bevittnade generalsta

bens gagneri k a ·ycr]{samhet inom armen, så framkom inom 

sjövapnet den livligaste önskan om erhåll ande av ett liknancle 

or·ga n . .År 18R4 gjord es en början, då en flaggman förordn a

d es som chef oför flottans stab, vilken sedan, på 1890-talet, 

fi ck sin i huntdsak alltjämt bestående gestaltning. Dess namn 

ändrades 1908 efter kustartiileriets upprättande rtill marin

staben. Omedelbart vid sin tillkomst tog den nyorganiserade 

m arinstaben i ye rk med arbetet och följd e härvidlag efter s ina 

krafter tätt i hälar111a efter sin omkring 20 år ä ldre kollega 

inom lantförsYar.et : ett mobiliserin gsverk nyskapades, p erso

nalens organisation, utbildning och övningar system a Liserad es, 

taktisk a föreskrifter, signalböcker, instruktioner av olika slag 

utarbe tad es e!J.er moderniserades och oändligt mycket mera. 

Genom marin:stahens befinUighet vid sidan av .generalstaben 

äro organisatoriskt sett sjökrigföring och lantkrigföring för 

n ärvm·ande i li:lm mån företrädda inom försvarsväsendet och 

'kunna inom ett högkvarter göra sig l ilearla t gällande. Bered

nin gens förs lag .i detta hänseende innebär en återgång till 

:svunna tider, vilket ock beredningen själv erkänner. Under 

dessa ticl er låg ,sjökrigsvetensk·apen ännu i sin linda och >flottans 

överstyrelse omhänd erhad e i överv~igancle grad förvaltnings-
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ärenden, viikel förh å llande tidvis återspeglades i sj äh a nam

net p å denn a styr.else. Förvisso borde i·edan då elt organ 

haYa funnit s för den militä 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 uppgifter 

numera intage r en ledande s tällning inom alla tidsenliga ma

r.inorganisatio ner, nämligen marinstaben. 

:Marinstabens fortvaro såsom samma'll'hållande org,an för 

ope rationer, s tra t egi, ta ktik, förbincJ.clscväsende, mobilisering, 

kri ~sb eredskap , övnin ga r, ulbildning, organi sation, värnplik t 

cch reglem enten :anser jag p å den grund bilda en hörnslen i 

de n mar ina styrelse ns or ga nisa tion. 

Betänkandet kap. VI. 
grunder. 

Marinstyre,lsen. A. 
Chefen för marinen. 

Allmänna 

H.ed.an förut ha r jag fr a mhållit, hurusom den huvudsak 

li ga an ledningen till etl fram kom m et hehoY a v än dr i ng i ma

rinens överstyrels·e ä r att .söka 1i för svarsdepartementens sam

m anslagning. Della förhånande har tidigare påkallal upp

märl< sam h e l. 

Så lund a för eslog 189-± års kommille :i samband m ed cEt 

ifr ågasa lt d epartem cn t ssa'mmansl,agning inrättandet av ,sär

skill föredragande generaladjulanter, en för hären och en för 

fl o tt a n , vilka skulle uppbä ra d et konslilut ion ella ans \·arel {ör 

k ommand om å lens avgörande. Dc s. ,Je deparlcrncntalkonnnit

terade däremot ansågo i sitl bel~inkande 1912, att kommando

målen bord e föredmgas aY den .gem en samma försvarsmi 

ni,stern, vilken därvid jämväl s·kulle bära del l<onsLitulionclla 

ansvaret, och att som ch efer för k ommandocxpeclili.oncrna 

borde an stä ll as person er i generals- resp . amiralsgraderna med 

slor militär sakkun skap och erfarenhet, Yilka kommandoche

fer tillika skulle bekläda befattningarna som yeneralinspek

törer för armen resp. marinen. 

Då sedermera år 1919 propo.sit ionen ayga,·s om cleparle

Jncnlens sammanslagning, utta la d e sig justitieministern .sä-
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som för edraga nd e deparlcmentschef em ot införande l såYäl av 

.genera lad jutan ler som generalinspektör·cr. Dc för ra s kulle 

motverka de n med d:epartem ents.sammanslagningen åsyftade 

enhetligheten i. fö rsva re ls militära Je.clning och sk ull e liksom 

tidigare ( 1809- 1840 ), då denna anordn ing va rit i tillämp

ning, medföra splitt r in g och s litningar i de milibira angehi

gcn'h ete rnas il andh.aYancl e. \ '.acl a·ng in ge ge nera 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 Yore lämpl igt a lt utöver dessa 

inrätta en inspektionsm y ndigh e l för arm en i dess h elhe t. Ej 

h eller fö r ma rin ens .d el, där h ögsl e h efä lh aYar en över lmsl

fl otta n, slalionsbdälhantre, chefen fi.ir kuslartill er iel m. il. 

h ade lill agts särskilda in sp eldi ons s·kyldighctcr , YOre en genc

ralin spcldör a tt förorda. 

I delta samhand anh å ll er jag få erinra 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 inspektör av fiollans 

övningar, ävens01u om en reservation (H. F lemin g) till för

svarsrevi s ione ns betä 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 rinen - liksom che

fens för armen - s tä lln in g bör iaktt agas Yacl som erinrats 

beträtland e gencraladj utanter och gen eral inspekt örer. Då Cll 

Ji gt beredningens förslag mililär.a konseljmål liksom kom

m andomålen i egentl ig m ening sku ll e fortfarande aygöras efte r 

föredragnnig av försva rsmi nistern inför Konungen, medan ö,·_ 

riga kommandomål (kommandoärenden ) skulle överlåtas på 

chefen på maTinen, men då alla dessa mål oc h ärenden i 

m å n ga rall äga nära samba nd med Y!Handra, så kan anorrl

ningen på sitt s~ilt m otnrka åsyl'tacl cnh c llighcl. 

På den grund bör i samhand m ed övervägandet aY denna 

frågas Jwnstitulionella sida jämYäl utrönas, h uruvida ej che

fen för marinen - liksom nat urli g tvi s i så fall ~is.e n ch efen 

för armen - borde bliya -föred r agande eller avgörande i alla 

kommanclomål, som ankomma på försnusgrcncn. Bere.dning

en .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 komman
domålens som kanslimålens slutliga beredning, där i stället 
en honom som ofl'icer underlydande men som befattningsha
vare honom Hndandragen cncf för kommandoex,peditioncn 
blir departementschefens närmaste och slutliga militära råd 
givare. \'arje organ, som inskjutes mellan depaTtementsche
fen och chefen för marinen, försvårar den sistnämndes ställ
ning och därmed hans ledning. Denna sak tål i varje fall etl 
n1oggra n t övervägande. 

M ed a v seende på den inspekterand e verksamheten bör 
chefen för marinen ej mer än nödigt träda i -vägen för övriga 
inspeldcrande organ. 

Inrättandet av en che-fsbefattning innebär vissa förutsätt
ningar för en sammanhållande ledning av sjöförsvaret, som 
kan företräda detsamma inför Kungl. Maj :t och som kan be
främja nyttiga initiativ. Chefen för marinen måste i väsent
lig 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-et som chef för högkvm·terets marinstab på ena
handa sätt och ;j motsvarande .ställning, som chefen för ar
men bör bliva chef för högkv.arter:cLs g·eneralstab. Som fö lj d 
härav bör chefen för marinen behärska allt det, som för när
varande ingår ,j chefens för marinstaben ämbetsutövning, och 
under 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 befattning
arna som kommenderande amira l och chef för amiralstaben 
smnmanslagits. Chefen för marinen bör, såsom beredningen 
.föreslår, vara ledamot av försvm·srådet och i rikskommissio
nen 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 ound
gängligen nödvändigt reller till att ·Omfa:lta på sin höjd, vad 
som i s 26 av förslag till instruktion för armestyrelsen före
,slkrives Jör chefen för armen. Då på s>in tid (182'7- 18-±0) 
·ett staramiralsämbete faans inrättat, forde storamimlen vis
s·erligen befälet över flottan närmast under Konungen, m en 
det administratiya arbetet jämte penningförvaltningen fort
gick enligt den för dåyarande förvaltning av sjöärendena gäl

land e instruktionen. 
Chefen för marinen synes sålunda böra äga vissa ins.truk

tionsmässi.gt fastslagna befogenheter gentemot förvaltningen, 
antingen så att han lämnar erforderliga anvisningar eilcr i 
vissa givna fall lager säte i förv altningen, men eljest böra 
:bestämda 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 
armen skulle enligt berredningens uppfattning hänsyn ute
slutande 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 hc
fattn:ingen kan ådagaläggas på olika sätt: ·som god organisa
tör, skicklig förvaltningsman, framstående tekniker, såsom 
särskild ,skolad på den rena sjölui,gsyetenskatJens område, så
som framstående befälhavare till sjöss el,Jer slutligen som dug
lig och arbetsmn person över huvud taget. Bedömandet härav 
kan göras helt olika av olika reg.eringar, som dessutom i 

många fall sakna kännedom om personerna inom försvaret, 
varigenom en tiUfällig stämning, per.sonlig bekantskap eller 
slumpen kan <komma 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 förutsät
tas. 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 in
trätTa till skada för försvarsgrenens följdriktiga ledande. Det 
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iir hän·id en Yäsenllig skillnad på chdsl<apl'l för en försvar s
gren och ett civilt verk, antingen detta är av afl"är.sdrivande, 
kam eralt eller annat slag. Vitl försY arct träder utövand et ay 
mi,litärl befä l i -förgrunden. D en auktoritet, som härför är 
nödvändig, grundas väsentligen p å uneler lång tjänstgöring 
vid sjöfö-rsvaret förvä rvad erfarenhet och omdöme. En en
hetliig och l<oncentrnad ledning m ås te ske m ed klokh et och 
kunskap, e lj es·t blir d en mera till skada. N~ir det för när va
rande flirulsättcs , all che-fsposterna fiir marinförvaltning och 
marinstab, hiigste b efälhavare över kustflotta, startionstions
hefälhavare o. s. v. skola beklädas av flaggmän, då bör också 
den högsta administrativa befattningen som ch ef för marinen 
hesältas liksom övriga höga poster m ed en flaggman i vanli1g 
ordning och icke med en för högst G år förordnad och ome
delbart till Yice-amiral befordrad ofTic cr, oberoende av tjänste
grad ·eller Lj~insteålckr. 

Vid lill fälligt förfall för chefen för marinen alt u löva be
fäl e l hör detta ej utan vidare övertagas av chefen för marin
förva ltningen . 

Till chef för marinen bör sålund a förordnas en f laggman, 
som besitter -erforderliga kvalifikat ion er 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 öv
riga flaggmän och gent'ralspersoner inom sjöförsnuet. .Någon 
förändring av hittills gällande normer för b-efordran in-om 
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 förhål
land ena inom andra länder. 

Betänkandet kap. VI. Marinstyrelsen. D. Arbetsformer 
inom marinstyrelsen m. m. Förslag till stat för marin

styre,lsen m. m. F. Ämbe,tslokaler för marin
styrelsen m. m. 

De aY bt' r edningcn angivna gr und erna för ä r end-enas b e
redning och avgö rand e synas vara i1gnacloe all befräm ja en 
god arbet·sor·clning och höra komma 1ill tillämpning, i cle:1 
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m ån så låter sig förena med vad jag tidigare anfört. ileträf
fande handläggand·et av kommandoärenden inom marinen 
skulle detta tillkomma marinsJyrC'lsen, varvid heslukt skulle 
fatlas av viss -inom styr·elsen tjänstgörande chef såsmn repre
senlan t för •styrelsen. Oavsett aH militära order höra. utfärdas 
~;\· en chef och icke av en styrelse uppkommer häri-genom en 
b landning aY militära order saml administrativa eller förvalt
n i ngsanvisningar. Såvitt ay betänkandet .framgå r, föreligger 
en annan ordning för kommandoärendenas handläggning in om 
armen, där d e skulle ber·cdas på chefsexpeditionen och :w
göras 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 byggnad, \·a rigenom omgång undvikes och sarnarhele 
i ·högsla grad gynnas, och får jag härvidlag tillstyrka vad h c
r·edningen föreslagit. \'id dess ordnande måste tagas hänsyn 
t i Il bom bs ~ikra rum för d en marina krigsl'ed n ingen samt radio
och andra förbindelsenistallation cr m . m. 

Arbetsformer, ansvarsfördelningen och samråd m. m. böra 
fas,t.slås genom av Kungl. :Vlaj :t faslshilld instruktion fö r ma
rinens styrelse eller ock i instruktioner för chefen för mari
nen, marinstaben, marinförvallningen och kustartill eriinspek
lionen. All här närmare ingå på elen av beredningen förc
s lagna 'instruktionen Lorcle ej vara •erforderligt, d å denna i 
varje fa 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 en för eslagn a 
p·crsonalfördeJ.ningen och staten för marinslyrelsen. Den aY 
beredn i ngen ifrågasalta p csonalomfattningcn låter sig även 
anpassa till av mig för es lagna omläggninga.r. Den s<lår i övcr
cnsstämmcls·e med 1925 å rs försvarsb cslut. P ersonalen ~i r 

emellertid där beräknad till den grad l<n app t, all ett följd
riktigt och framgångsrikt arbete inom ledningen ic•l< e kan ske 
särskil't under 5ommarhahåre l, då delsamm.a under långa 
tider och 'i stor om~at lning måsl·c ligga h elt och •hållet nere. 
En verkligt arhclsfh1glig styrels e h an i cke åstadkommas utan 
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viss ökning av 1925 års stater. En icke oväsentlig förbättring 
sku ll e ernås, om lärarna i vissa huvudämnen i sjökrigshög
skolan och sjök.rigsskolan, vilka lärare av heit giyna skäl i 
allm~inhet hava sin ordinarie tjänst inom Ö'Verstyrelsen, upp
fördes på vederbörande skolas stat med ledning av staterna 
för krig•sskol,an, krigshögskolan och artilleri- och ingenjör
h6gskolan. För närvarande inräknas de såsom tillgång å or
dinm·ic arbetsplatser, under det att deras tid under term i
nerna 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 sjökrigshög
skdian och efter vederbörlig provtjänst.göring, erhållit Ol'di
narie tjänstebefattning inom marinens styrelse. Dess1a arvo
den 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 kommandoavdelning. 
utövas a\' 

marinstaben, närmast under en flaggman el'ler kommen-
dö.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; 

marinförvaltningen under en flaggman såsom chef, -oeh 
föreldad på följande avdelningar: 

ar tiJileria vele lningen, 
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torped- och minavdelningen, 
nautiska avdelningen, 
ingenjöravdelningen, 
intendentavdelningen, 
sanitetsavdelningen och 
civilavdelningen; samt 

kU'slartilleriinspektionen under chefen för kustarti'lleriet, 
och fördellad på 

kus,tarti He.ri a vd elningen och 
fortifil<:ationsavdelningen. 

Till marinförvaltningen hör ock amiralitetsrådet 

Under chefen för marinen skulle i mil'itärt avseende lyda 
högs·tc befäillla\'aren över kustflottan samt övriga sjöstyrkc
befälhavare och chder å enkla fartyg, kommendanter, sta
tionsbefälhavare, chefen för dmstarlilleriet (såsom personal
chef), in.spektörcn för undcrvattensbåtvapnet, 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, kustartilleriregementsche
fer samt fartygschefer underlyda mariuförvaltningen, dock atl 
kommendanter och ku.sbrtilleriregement·schefer Ii visst fö.rvall
ningsavseende skulle !lyda under kustartilleriinspektionen. 

Då förs'lagen i de Ha utlåtande i vissa avseenden mer eller 
mindre ski ljer sig från oförslagen i det remitterade betänkan
det, och då, såsom av det föregående framgår, åbsl]{lilliga vik
tiga frågor, såsom om ahefens för marinen ställning i förhåli
lande till kommandomål, om behov•et av ert särs'kild kustar
tilleriinspektion 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 mnedel-
hart berörda, givas tillfälle att bliva hörda. -

TidsTai/t i Sjöväsenclet. ll 
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Befälhavande Amiralens i Karlskrona yttrande. 

1 princip har jag inlcl atl erinra mot inrättandet ~v en 
marinslyrclsc, i s'to.rl setl organiserad enligt dc av beredmngen 
föres'lagna grunderna. Genom en dyllik myndigihet, som i sig 
förenar alla nu bcfinlliga organ 'för marinens översty.relse 
samt j spetsen -för vilken slår en chef, som praktiskt taget har 
avgörandel i. sin hand, .skulle en •cnhcllig 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 oveder
sägliga fördelen, att etl tidsödande remi tterancle av ärenden i 
många fall skulle undvikas samt att vid de beslut, som fattas, 
olika synpunkter av å ena sidan t·cknisk-strat·egisk natur ~~m l 
å den andra ekonomisk natur ·kund<C aY sanune clhef vaga : 

mot varandra. 
"Niol dc1ar av förs,laget finner jag ll1'ig likväl böra fram-

s tälla vis•sa erinringar. 

Det är förvånande, att bered ni n gen beträtTande armen 
och marinen framlagt två så betydligt olikartade förs.lag, som 
här ä.r fallet. Och dock rl:orde J'ikhet vara såväl önskvärd som 
möjlig att åstU"dkomma. Där dlikhcbcr förekomma, synes för
s~aget t'ill instruktion för armestyre.Isen i allmänhet va~·a a U 
föredraga framför motsvarande förs,lag beträffande ntannsly-

relsen. 
Vad ber·edning·cn i näst sista stycket å sid. 76 uttalar on; 

chefens för armen verksamhet är fullt tiillämpligt även p a 
chefen för marinen, vi·lket ·förhållande ·av beredn'ingen tyvärr 
ioke til'lfullo beaktats. Om. chefen för marinen öv·erhuvucl 
tauet skall vara i stånd att utöva sitt chefsskap över marinen 
vi~zct fram'för aillt torde vara av militär arl, år del ogörli gt 
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för honom all följa den mängel ärenden a\' mindre viktig na
tur ävensom clc m ånga stundom ganska invecklade ärenden, 
rörande t . ex. arbetarefrågor, vilka handläggas inom marin
slyre·Jsen. Hans skyldighel i dessa avseenden måste, i likhet 
m ed Ya<l som helräfl'ande ch·efen 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 l sen. 

Den nuvarande organisationen bör, såsom Yicl armen, i 
möj ligasl·c mån bibehållas orubbad. Anledning saknas att ut
hyla de gamla benäm ningarna marinförvaltning och marin
stab mol dc intetsägande L och H. sektionerna. Dc förra 
namnen böra därför bibeh å llas , jämvä l 'för vinnande av 'likhet 
m ed armen. !IL ·sektionen torde lämp!ligcn kunna benämnas 
lm s l Ui st ni ngsförval tninge.n. 

En jämförcls·e mellan ~ 7 i de olika instruktionerna ut
faller ingalunda lill marinens fördel. Denna grund,Jäggande 
S hor,de Yäl dock kunna få en Ekarlad uppställning. För
slags\·is lnmdc ~ 7: l i instruktionen för marinstyrelsen er
hMla följand e formulering: 

»:\Iarinslyrelsen utgöres, under c·h ef.e n fiir marinen, ay 
nwrinj'örvaltningen under en flaggman, chef för marin

förntltningen ; 
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[ägg
ning 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 tilll 'kommandomål (kommandoärenden) , 
Jckc särskiljas från marinslyr·elsens arbetsuppgift och genom 
särskild instruktion .påläggas 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 marin
slyrels·en tjänstgörand·c chef såsom repr,esenLant för marin
styrelsen. Härvid avses tydligen, alt sektionscheferna skoh1 
kunna i åtminstone vissa fall utfärda order (jämför uttalan
dena 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 an
märkta förhål'lande synbarligen beaktas vid upprät t ande a y 

förs'lag tiill organisation av armestyrelsen. I redogörelsen för 
den tilltänkta 'organi-sationen ·av generalstabens chefsexpedi
tion och persona-lavdeln'ing ut.talas nämLigen (sid. 112), aU 
avsikten är att alla kommandoär·enden skola »beredas och av
göras» å chefsexpcditioncn. Så vitt av betänkandet kan be
dömas föreEgger a·lHså ·en best·ämd skillnad meHan komman
doärendenas handläggning inom å ena sidan armestyrelsen 
och å andra sidan marinstyre'lsen. 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 che
fen för marinen ·erhöHe i uppdrag att med biträde av kom 
mandoavdellningen 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 över
flyttning som i högst betydande utst!·äckning <föreSilagits av 
ärenden från marinstaben (I. sektionen) til'l marinförvalt
ningen (II. sektionen). Den grundläggande tanken hänicl an
gives !hava varit att, .så långt sig göra låter, ·sammanföra är·en
clen r·örande såväQ 'likartad 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 för
slaget, synes beredningen i betänklig grad hava skjutit över 
mMet. Del har förbisetts, att organisationen måste vara an
pa.ssad icke blott dtcr materielen, utan i minst lika om icke 
högre grad efter de strategis'ka och taktiska förutsättningar, 
1)å vilka krigsledningen, här representerad av marinstaben, 
skall grHnda planerna för rik·ets försvar till sjöss . 

Med cle.n splittring av t. ex. mobiliseringsarbetet på o1lika 
awlelningar , <Som av ber·cdningen föreslagits, torde det bliva 
mycket svårt för chefen för marinstaben (chefen för I. sek
t-ionen ) atl utan omgång göra ·sin vil j a gällande i bithörande 
frågor, och dock ~ir mobiliseringens snabba och planmässiga 
11tföranrle en fråga av den allm största betyde·lse för den myn
di ghet, som i högre gr.acl än övriga är ansvarig >för sjöstrids
krafternas 'J.cdning Yid krigstil>Hälle. Såsom förslaget till in
struldion för marinstyrelsen nu är avfatt<at, skola mobi>lise
rin 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 avdel
nin gen tillhörande ärenden, men samtidigt föreskriv·es beträf
fande ce>ntralavdelningen (Il. sektionen), att i elensamma skall 
handläggas bland annat ärenden PÖrandc sammanhållandet i 
övrigt av flottans mobilisering. Att .så förfara k'an knappa>st 
anses ·lämpligt. 

Om den s·ektion (marinstaben), 'Som vid krigstillfälle får 
det närmaste ansvaret för ledningen av sjöförsvaret, skall vam 
i •stå nrl alt .redan i fredstid ·förbereda mobiliseringen sam t till
se, att den organisati01n, som härigenom åstadkommes, grun
dar 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.rande frågor samt på grund
vallen härav leda mobiliseringsarbetet i stort. Först och 
främst måste mobiliseringsinstruktionen m. f1l. föreskrifter ut
arbetas i marinstaben. Om så ej s1ker, torde det vara lönlöst att 
<söka åstadkomma enhetlighet med avseende på krigsförbere
de'llserna, vilket dock är en fråga >av al•lra största he tydels>e. 



- 158 -

End.ast yissa detal}e·r av mobiliseringsarbet·et kunna, såsom 
f. n. sl<cr, handläggas å avdelni,ngar 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·enclen. 
Samma felbedömancl·c av sammanhanget m ellan olika 

iiren•den, som fra.mlwmmil 1 samband med den föreslagna or
ganisati onen av Il . seklione111s ccnlrala-\'Clelning, har äyen kom
mit till synes beträllande kommunikalions,avclelningen. 

-------
övc.rl1U\'Llcllagel synes en viss u'n'Clerskatining av mari n

st,abens verl<samhet ha,·a ägt rum. Sålunda har till che'f fö r 
J. sektionen (ma-rinstaben) avsetts ·endast en kommendör, u n
der 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 tillför
säkra marinst,aben 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 frågan 
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.ör sta 
tionshe ['älha va:ren i Stockholm, i s täl!et dispo111eras an t inge 1 • 
av ·honom 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 marin 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 hered
ningens antydningar rörande ifråg.asatta förändringar hetr ~il'
fande kommendantskapet i Karlskrona fäsl'll'ing. Å sid . 11\l 
av bet ~inkandet gö:res i denna Cråga följande nttaJ.andc: »Dl' 
ärenden, som tillkomma kus,tartillcrianlelningen, äro aY d en 
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art, att aYclelningen enligt beredningens mening bör utgöra 
en sektiun för sig. :Då chefen för denna sektion til:lika, när
mast uneler chefen för marinen, hör var.a chef och inspektör 
för kustartiiJ.cricl, bör han \'ara generalmajor vid kustartille
riet. Det nuvarande föronlna. ndet för chefCin för forti'fikatio
n en att vara inspe ktör för kustfästningarna bör i anslutnincr 

"' härtill upph öra. Genom all giya kuslarlille.r'icts högs:te måls-
man sektionschefs ställning Lord c kustartilleriets intressen 
hliv·a tilharalagna, samtidigt som detta vapen inordnas under 
å en 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 inspektionsrätt över bland annal Karls
kron a fästning , synes det bcr eelning,en hör·a tagas uncle[· över
v~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 
·amiral·en, i stället. l'örena•s med befallningen såsom chef för 
Karlskrona kustartilleriregemente». Visserligen är det så
hi n da gjorda ultalancl cl hå Ilet i myci<c L allmänna ordalag 
samt utmynnar icke i något direkt förslag, Yarföre eld möj
ligen kan synas överflödigt atl recl·an på frågans nuvarande 
stadium unelerkasta detsamma någon mera ingripande gransk
nin g, men å andra 'sidan 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 kommen
dantsbefattning en härstädes i av beredn-ingen anlydd riktning. 

Vid ett första g·enomläsanelc av del ovan citerade slyeket 
förefaller det egendomligt, ·all en överfl yttning av inspcktör
sJ.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 ,onen i sin errenskal) av 
- o 
lUspektör icl<c haft befälsrätt över befälhavande amir·alen 
måste det ju väcka förvånin g, att ic·kc chefen för kustarti.Ilerie~ 
kan utföra en elylik inspektions,skyJ.clighet utrun att tillerkän
nas s~irskilcl befälsrätt. Vid en me1·a ingående granskning av 
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betänkandet fiJ11ncr man också, att det verkliga skälet till dcr1 

föreslagna åtgärd en får sökas på annat håll. 

I § 12 av -förslaget till instruktion för marinstyrelsen före

skrives nämligen, att ch efen för mariu1styrelsens III. sektion 

i egenskap av chef för kustartiBeri.cl närmast under chefen 

för marinen och enligt därom utfärdade föreskrifter utövar 

heälet över kustartilleriet. Med »kustarl'i'lleriet» å1syftas i 

detta sammanhang icke kuslar.tilkriets personal utan, som 

framgår a v sid. 127 1 betänkande,t, j änwäl kustfästningarna . 

Om därf.ör berörda § komme alt i den föreslagna formu-le

ringen vinna stadfästelse, bl eYe befälhavande amiralen direkt 

unders.täl.ld icke blott marins.tyrcls en, vilket är fullt riktigt , 

utan även chefen för kustartilleriet i denn es egenskap av va

·penchef, vilket icke låter sig göra. Till undvikand e hära' 

bleve ·det därför nödvändigt att ö'•u.flytta kommenda ntsbe

fattni ngen på chefen för Karlskrona kustartiller·iregemente 

cHer, riktigare uttryckt, uppdela elensamma mellan nämnda 

chef och befälhavande amiralen. Möjligen har i detta sam

manhang likhet ·eftersträvats m ed organis·ationen i Vaxholms 

fästning, men ja•g vill då redan från början erinra därom, att 

förhållandena i Karl.skrona äro väsenlligt olikarta.de dem, som 

råda i :nämnda fästning. Ti,JJ följd därav, att Karlskrona fäst 

ning innesJuler ,flottans huvuds·tat~on med tillhörand e van, 

finnes därstäd es såväl besättning som talrik garnison i övrigt , 

men i Vaxholms fästning däremot endast hcsättning. Så vitt 

av betänkandets, i denna punkt ytterst vaga formulering kan 

bedömas, ifrågasätter beredningen icke att överflytta alla 

kommendantens nuvarande åligganden tirll regem ents·chefen, 

och något sådant lärer väl också få ans·es ogörligt, enär så

clana frågor beträffande fäs tnnigen, som beröra garni<Sonen i 

cless h elhet , alHså även s tationen otvivelaktigt måste hand

läggas av b efälhavande amiralen. Beredningens förslag torde 

alltså innebära, att kommendantsbefattningen i realiteten skall 

uppdelas på två b efattningshavar e, av vilka befälhavande ami

ralen skall utöva högsta befäle•t i alla de avseenden, som be

röra garnisonen i dess h elh et samt inom fästningen förlagda 
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lu·igsfartyg, medan däremot komm endanten (regem entsche

fen ) s kal.l utöva sin befälsrätt ·endast i de frågor, som utes·lu

tande gälla besäHningen. Det förefaller emeller.tid, som om 

beredningen icke till fuHo beakta l d e påföljder, ,som ett genom

förande av detta löst skisserade förslag skulle få, och detta är 

desto betänkligare, som ett godtagande i oförändrat skick av 

beredningens förslag till marinstyrelse skulle, vilket redan på

visats, framtvinga en omläggnin g i antydd riktning av kom

mendan:ts skapel härstädes, vil·kcn förutom rent militära olä

genheter även sk ulle medföra vriss.a ekonomiska konsekvenser. 

Jag vill cHidör n ågot närmare heröra hithörand e frågor samt 

särskiiL påvisa d c olägenheter, som förslagets genomförande 

skuUe medföra. 

J ag f ör n ls ~itt cr a Il t så, alt befälha variJdc amiralen skall hi 

behålla sin nuvarande befälsrätt m ed avseende på garnisons

tj-änst och orclningshållning. Vid krigstillfälle måste han allt 

fort farande h andhava dessa spörsmål och sålunda även få 

s;ig fästnin gspolisväsendet direld underställt. Samma är för

håHandet med censurväsend eL Slwla emellerlid dessa tjän

stegrenar vid mobilis ering fungera ut an störningar, måste dr 

vara plan lagda r edan i fredstid, vilket närmast innebär, att 

'erforderliga mobilisering.splaner m. m. skola utarbetas av be

fälhaTancle amiral ens stab. Vad nu är sagt gälle·r även i viss 

utsträckning övriga planer beträffande säkerhetstjänsten, el . 

v. s. bevakningsplanerna och därvid ick·c minst luf,tbevak

ningsplan en med därtill hörande för eskrifter rörande alarme

·ring ay garnisonen och den civila b efolkningen samt skydds

å tgärder Yid luftanfalL 

Ej h eller kan befälhavande am>iralen undandragas infly

tande på planläggandel av mineringar i och utanför fäst

ningen. Hithörande frågor sammanhänga intimt m ed sjö

stridskrafternas opera.tioner oc-h, då befälhavande amiralen 

vid krigstillfälle har sig underställd sådana stridskrafter och 

i övrigt skall underlätta såväl de·ssas som kustflottans in

och utlöpand e i fästningen, måste det för honom framstå så-
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som en fråga av allra största betydelse, att r edan i fr edslid 

ifrågavarande ärenden handl äggas aY honom. 
Hur skall vidare rek\·is·itionsvä,sende l ordnas Yicl kri gs

tillfälle·? Skola såväl befälha vande amiralen som kommen

<lanten ~iga rätl a tt verkställa rekvisitioner eller skall r ekvis i

lion som rå<lcl delas? Båda m ås le numligen kompl ettera olika 

förråd n1. m . 
Slutligen måste dc luflslriclskrafter, 'som Yicl krig s lill['~il k 

lillel eJas fäs,[ningen , st ~illas lill hcl'älhavandc amiralens för

fogande, enär de äw avsed el a iCk e hlott för fästningens ui

n•lda hehoY utan äYen för andra uppgifter. Det ankomm er 

därför p å befälhavande amiral en och icke p å lw mm cn el a nl cn 

att ularbe ta erfonlcrli ga moh.-p·lan er med avs eend e på an

Yänclningen ay dessa 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 endast h är 

fr amhålla, att ett flertal anclra pianer, exempelvis beiräfl'ancl c 

transporlljänsten, olika leele rs fyrbelysning, förläggning, ft)r

hindc lser m. m. äro aY den natur, alt dc allt fr amge n t hör a 

h andläggas av befälhavande ami,ral en . 
Ovannämnda grenar a v försvare t, v ilka allt j äml m åste 

l i Il höra be fä !havande am i ralens Ycrksamhetsområcle, ioiro i nga

]un'cl a fristående företc else•r , uta n ingripa i hög grad i de pla 

n er, som kunna tänkas överlåtna till kommendanLen. Häri

genom skulle arbetet komm a att tyngas för båda de 'ifråga

varande myndigheterna, och oklara beJälsförhållandcn skull e 

alstras med clivision,sansvar, således ett tillstånd, som ur Jör

svarssynpunkt sett är absolut •förkastligt, och elt steg i a lld eles 

motsa tt riktning mot elen enhetliga hefälsfö,ring, för v ilken 

h c-r.edningen själv gör s ig Lill kra ftig tolk och vilk en bl. a . 

föranlett beredunigen att för eslå införandet ay en särskild 

chef för marinen . 
BC<redningen uttalar s ig icke om , huru befälsförhållan

den a s kola ordnas vid krigstiHfälle. Givet är, a ll b efälhavande 

a m iralen skall utöva högsta b eJälct över örlogsstationen, där i 
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ingripe t fä s tningen, samt ÖYcr härYarande sjöstl"idskrafter. 

:Men skall r egementschefen a llt fortfarande kvarstå i utövan

det av ].;ommendants,lJefattningen ell er skall hcGilhavandl' 

amira len ÖYer laga jämväl d enna befa ttning? I det förra fallet 

erfordras bland annat, alt kommendanten fr ånträder utövan

dc av heJa llningarna ,som artillerihefälha:var e och regem cnts

che'f, i samhand vanned a nn an r egem entsofficer måste fri

göras och aYscs för nämnda hdalininga r. Vidare mås te lv:\ 

staber slå till förfogand e, den ena a vseeld för kommendanlen 

och el en andra för befälhavand e amira'lcn . Alt de lta icke k a n 

ske ulan att personal, utÖYe.r yad nu är fallet, ställes till för 

fogande, är uppenbart , Yarigenom , da redan m ed nuvarande 

organisation personalbrist löre{innes vid mobilisering, kraY 
p å pe rs onalökning skul le framtvingas. I förbigående sagt 

skulle detta krav navvisligen göra sig gällande r,edan m ed 

hänsyn till fredstjänst en i de håcla kommendantsslaherna , 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·leta i betänkandet. 
Härtill må framhållas, alt d en ulan gensägelse vikligastt• 

uppgift , som vid krigslilHällc tillkommer befälhaYancle ami

ral en, ä r att tillgodose försvaret aY och tj änsten vid ö rlogs

stationen . Allt annal torde i jämfö,relse h~irmed hliva av un

d erordnad betydcbe . En naturlig följd härav hliver , all d e nn e 

'befälhavare jämte ,sin s lab und er fredstid komliner all främst 

av alllinrikta sitt arbete på d elviiS samma uppgifter som k om

m endanl<cn. Lä,get Mir alltså det, att två befälhavm-c mctl 

staber komma att utföra i stort sea samma arbete. 
I kri gs tid skuUe del 'ovan sagda om divisionsansvar oc h 

oklara befä lsförhållanden framt,räd a lll1ed full styrka och verka 

födamantel e på ledningen av fäs tningens försvar. 
Ska ll å terigen befälhava nd e amiralen vid krigstillfäll e 

överlaga kommendantsbefa l tningen i oinskränkt. utsträckning, 

inträifar det märkHga, att befälhav ande amimlen vid krigs

utbrott måste bekläda ett kommcnclantsbefäl, för viikels ut

övande J1an icke satis i tillfäll e alt redan i fredstid vidtaga 



erforderliga förb eredelser. Ur militär synpunkt måste ett 
dylikt förfaringssätt anses oant agligt. 

Vare sig det ena eller det 1andra alternativet väljes, upp
stå •sålunda de mest allvarliga ·olägenheter, om ovan antydda 
organisation skall 'förverkligas . Den frågan tränger sig då 
fram, vad som egentligen nödvändiggör en ändring i nu be
stående förhållanden härstädes . Veterligen hava inga an
märkningar av saklig natur riktats mot det sätt, på viikeL 
kommendantsskapet utö'"ats. De enda verk'ligt bärande er
inringar mot l1efälhavande amiralens befogenhet, som torde 
blivit !framställda, utgöra>s av det gång efter annan från befäl
havande amiralens egen sida framställda .kravet på vidgad 
eller rättare sagt oinskränkt befälsrätt för honom över i be
sättningen ingående truppförband, men detta missförhållande 
avhjälpes ingalunda genom den antydda organisationen. För
hållandet skulle i stället hli'"a det motsatta, ity att den, som 
närmast uneler högsta ].;rigsledningeG kommer att bliva an
svarig 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 fäst
nings,staber i stäHet för en. AH genom en sådan organisation, 
vilken med hänsyn tag.en ti'll såväl fästningens omfattning 
som ·dess freds- och krigsbesättning, måste anses vara slös·eri 
med personal, skull e alstras slitningar och dubbelarbete, 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•relse, i vad rör CKA: s ställning, 
vunne statsmakternas godkännande. Man bestyrkes i detta 
antagande därav, att stadgandena i det•ta avseende, såcl'ana de 
kommit lill uttryck i förberörda förslag till instruktion för 
marinstyrels·e"n, icke äro fulrit klara samt dessutom i vissa av
seenden 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 
denna befälsrätt om nämnes icke. Men i § 31 uppräknas ett 
,f,lertal ärenden av jämvä:l rent militär natur, vill;;_a ä·ro unelan
dragna chefens för kustartilleriet befälsrätt samt förlagda till 
kustart illeri:avdelningen. Rörande dessa sistnämnda ärenden 
har alltså marin s•tyrelsen besh1tanderätt, och, då chefen för 
kustartilleriet i sin egenskap av chef för III. sektionen, strängt 
taget 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•lerkända 
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 en
dast kustartilleriets personal. 

För alt undvika alla de olägenheter och oklarhetm-, som 
det antydda förslagets !förverl.;:hgande skulle medföra, bör där
för ·i s 12 tydligt utsägas, al{ chefens för .kustartilleriet be
fälsrätt ·endast avser den personal, som tillhör kustartilleriet . 
Härigenom skulle även bättre överensstämmel-se vinnas mel
lan 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 infly
tande på de är·enden, som beröra kustartilleriet och kustfäst
ningarna, ty i egenskap ay chef :för III. sektionen till erkännes 
honom en fnlll tillräcklig maktbefogenhet. 

I anslutning till vad jag :sålunda anfört får jag därför 
hemställa, alt § 12 i förslaget till instruktion .för marinstyrel
sen måtte givas fö:ljande lydelse. 

»Chefen för III. sekhonen utö·var i egen skap av chef för 
kurstartilleriet närma·st under chefen !för marinen . och enligt 
därom utfär'Clacle särskilda fi)reskrift~r befälet över kustar
tilleriets personal. » 

I betänkandet sid, 161, andra stycket, föreslår beredning
en , såsom 'förut nämnts, att det nuvarande förordnandet för 
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eh efen för fodifil<alionen att Yara inspektör för kustfästning

arna hör upphöra, i anslutning vartill chefen för kustartitlle

riel hör bliYa chef och inspektör för kustartilleriet, i Yil'ke l 

hegrcpp j ä mväl inrymm es kuslf.ästningarna . Då detta 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 arm en, som åsyftas , 

ty het.räfl'ande Bodens fästning , vars a rlilieribem a nning läm

nas frå n Bod ens artilleriregemente på samma säll som kust

fästningarna·s från kustartille ri e t, fö r eslår b erednin gen inte t 

ii vc-rflytlan cl e av in spektionsrätt fr å n chefen >för fortifikatio

n en liH inspektören för artilleriet. 

Sedan århundraden tillba ka har ch efe n för forli{ik a lionen 

Yarit r fr ~i mste målsman ,fÖr r rikels fortifikation er, d . \'. S. be

fästningar, vare sig dessa legal vid kuslen eJJ er inuti landet, 

vilk et närmast IJeroll därpå, att bemälde c.h ef m ed sina under

lydande o rgan Yaril och väl aHt fortfara nde måste anses vara 

den myndighet, som besitter m es l fackkunskaper, när det gäl

ler fortifikatoriska anl'äggningar. 'Enhelligheten inom rikets 

forhfikationsv~isende skulle f>l'ångås gen om alt skilja c hefen 

!'ör fortifikationen från nu nämnt 'inspektörsskap, vilket sisl

nämnda i inlel aneende kan försvåra chefens för kustartille

rie t ~irnrb ets utövn:ing i ·egenskap av chef för liT. sektionen . 

Då j ag anser det van1 oförenligt m ed kusUästningarnas bästa 

att frånh ~inda den sakkunniga myndigheten, ch efen för forti

fikationen, elen inspektionsrätt- be träffande kustfästn:ingarna, 

som för n ~irva r and e tillkommer honom, och överlåta densam

ma lill chefen för kustartilleriet, 1vilken ti ll följd av sa ken s 

natm icke kan vara i lika hög gra d sakkunni g i ärendcl , få r 

jag m·styrka be redn ingens förslag i d elt a avseend e. 

På grund a\' de t ovan anförda får jag i underdånighel 

h emställa, att beredningens föreliggande förslag till instruk

tion för marins'lyrelsen icke måtte i oförändrat skick faststäl

las., ut an 1111clcrkaslas förnyad utred ning under medverkan ~w 

de i ärendet berörda marina myndigheterna. 

- 1G7 -

Meddelande från främmande mariner. 
'.lr•'!ld0la nd,, friln '. l al'i n·"tall cns l 'lri l,c :mnl l'lnin .~·. 

(.litllll !ll'i 10~8 . ) 

England. 

J,on1irrn GazcL l e oJ'f.c n.t l ig·.•;jorcle. den 31 ~bLl i cln'e uccembcr c-n Ljänslc

"lkrh cl,s0 f l' illl om'i'r.al i Lr'Lt'L l i Il r rg,c r1ingen Y;u·u l1i h ems tii.J.Id e'S, ,aLL r cgc

ri•ngen m<tl l P IJCYil ja r lL a,,·l ön,in,gs'Lilhlgg pä 2 . 11. om da.gen till Hrgoffi

c·{~rrure 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. 

Denna ,skri\·c isc Yisar ~a: l c ll c s att d~ n cn<5ubk a marinen, Ulksom den 

amJenilkan s,lw, itt· .försedd m ed ,;är:;iki Ida ·u-b åt:'<flygplan och s~ärs·kikl per 

sonal för dc.ssa. 

Som ·ll e1kan L Jwr d'C'n mncrikanska mal'incn sell am fyna år uLfört för

sök m ecl ·fl )·gplan :m ed u10p.fäl'lilJara Yin.gar. so,tn för varas i h ermeti skt ti ll

sluLn,a q ·Ji ndrar. 

Atlanrbf.lottatl har nu under b !llfäl av Yiee-admirctl :Sir Hub ert Bmncl 

Lämnat P o,rL!and för våröYn,i ng·ar:nas lJ cdl'i:vancJ.e. J<'luttan, som kommet· aLl. 

Y am 1.1 tom·lancls i un,gp:fiii.r lt"e månader. 'l, omm ct· 'OcJ,sft a tt b esöka i\Ic'(!:eJ

hfwrt. Fla,ggsikcp.p är, s0m 'be:k ,anrt, 'S'l'aJgS'ke,ppet "NeJ,son", son1. n1u för 

l'rörsta gången liilllnar il em lancll'ts l'arnvUen. Flo~Lan avg.åt' !först 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-båLar 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 ing O'Cil ·hJ.or,kad <U\' ,·iG,Lig"fl. alfi.Jnllllll' @Öl'a.S t ill ÖY11'iill garnas \''ikti

i:;if!JS't.C ,straLl'gi,s'ka Ll'ppg,i:ftcr. :i. ven un{lC'l" d•e senaste Ö\"nins·mna vår en 1927 

voro uppg inerna sn.at·l ikil. ncrrandc vlanern ~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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övningar s~·nes r·cdan h;na väckt den s Lörsta uppmärksarn! Jct i fnnbkct 

11ch i Uti ill nsJ;a k retsar. 
(Kioler Neuestc Nacht'i•ehlicn ·12/1 19:28. ) 

Frankrike. 

10.000 tons kryssaren "Du q uc.:>n·c " kommer inom lwrt uH införlil'a' 

med elen a!kt iYa d'lottan . Den hå ll er nu p.ft me-el sina provt11 rer ocil l1 ;u· 

tbärunclcr >U!)]J.nätt en fart av 33 lwop utan f·orcerin g·, Yat'för mun Yänt ar 

aU cl'en&ammQ ska·ll kunn a tlwt:·tlli.gt 1.1tppdrin<s. (Le Ya<Cllt l'o/ 1 19~8. ) 

U~b·, tc,n "Rerlou La!!) le ", S·OJTI b}ggc.s i 0!1crlJOlll'g·, kommer att. sji'>

:-i.ittas den 2'• feoiH' UaJ',i. U-båten, ·som s•kulle stapellagts 1924, h!ev kk" 

p1i1Jörjacl lDötT än 1926 och är den första i en serie pä 14 u-jJiHat' pä 1,5GO 

~otlls med 18 ;J.;. no1ps tfa:t't ·i öv .-läg•c. Dess s:ys Lerbät ··vetllgeur", som lika

ledes ·lryg,gcs 'i Qh,ct'bo u rg, kommer ·Ql,t sdösät las under ;-åren. Båtarna äro 

av en 'förbiit lracl "Hequin''-lyp, ilawl. s•umm ,a toJ']lCdbcsLyckni•ng· som c l cnn<~. 

men f•a r·t ocl1 aktioornsmdie äro stön e. (Le Yacht 2R/1 1928. ) 

JO,OOO tons 'kryssaren "'l'ou·t'villoe" har vid sin första provtlll' uppnått. 

<' ll fart .av 3\,13 'Jmo•p vid· i m eclellal JO:>,OOO hJ;r., vilket <l!llJscs synn<Ct'li•g·en 

tiHfrcctssbälllanclo ·sär.s•kilt tSOim oljoåt.gållgen wtr u nder den beräknade. 

Kr~·ssarcn hade u.nd'c r cle•tta prov ·ett clc•placemont av 10,000 to:ns. Expe r

let·n•R ombord an.s1\,go, aut mc>Cl hiLns)n till <a U 'far'tygslJnlten var al!dele~ 

ren, 'I:Wt'cle kryssaren mccl Joätt11et ku nn:at. göro. 535 J•nop, om full maskin

kt1Qft ;!mcl.e a:n•vänts. :\len rc.glemcnlsobrstii.mmels•e r-na ti!Uäto i~ke, att sådan 

kraft ~Jclt ~Jlö•Ls ligt ui'llsa:ttcs. Des.sa be&!Jämmelser .föees-kriva även, att cla 

ll;cr·yssaren J'öre.lagcT sitt fu llk r·a,f•Lspr o'V, s•lmll deplac·ementet vara 11,700 

·tons . Uncl·er •sådana .omständi.glbete·r tror man oj, att farten skall kunn ;t 

1.1ppdrivas •myCJket .öYeJ' 31 kn.o.p. 

Key·ss:al'en "l~clrg'ar Quin et", som skall .ersätt a "Jca;nne~d'Arc" snm 

l;;a,cLctt.far•tyg, Uwmrmer rläTvid att få namn·e t "La Gloil'c". 

(NR'ml •and i\lilit.a.ry Reco rrl f2.:5/1 1928.) 

Förenta staterna. 
u. s. A. 

i\n1burl å il:rrg.g·anclet aY 25 fl~·.gJJå lar a\· N. P. typ .för den amrri>kan~l'" 

marinrn hav'a inkoanmit till 111c BtH'rau 01f ACJ,onautics. PJ;.·g-båtama f;o 
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f' :l ~Ltkt if Jt1 ~ r ·at::;(. ,n y ;J .UUU ru ;lc :-; ur !t t'n tb a~tig,hct as 100 un :lL\~ i ti nl Jllen. 

;\:n,Jw rit'n Yii:x In m e ll an l. 'o6G,23iJ-2.fl72 ,\102 ol n•!.!ct J':i. 1\ont ru,J;,[ ];<J JllJTJ rt· ;;cc! Cl'·

Jll l' J'a n l.l llpp·t · : lJ.l•a .~ . H <'a r~c\dmit•fll. ~rnrre tl , r·lwf U'•ii t· ll)Ti'tn, Jil:lr 11ppg ivil 

nt,L .l'lyg!J i't l.o rn ;t 1'5. t' n ,·i;n~•IJJ'Cd tl a1· iivc r· l'o m. !l'C'il ett. noJ'ma i'J'oi in•;"t(! Q\. 

g•a·>'·O ii-n 'JI'il :u oK l·ii<'J'. '\!100 Jiotc r· ·IJn:inn olljoa ·.J;~r nna rmr·.!l'för·a,, .om bcslyc·k

nin,:::·c J1 :IJOJ' lt ;tgc~ .. \fl'd und.anl.;tg ;n •C ll lws·Llllning un rl'er kr.iG·eL är •lctkr 

rlcn >'li'it ''d <t t11· lik•a a1· lllfhlr i-r l,•mni• •Tir•. l. ;,nm :m::tr·i ncn någon si n gj.o.rt. 

(NP\\' Yot•k Hr·t•aUrl 2R/ tc2 J027. ) 

ll '' gcn:n g1·n 'IJ<lt ' ,; om fi'll.id a1· tJ lgäng1•.n lftl' l: ,•·n(·Y·l'ko n f.cl'Cn sen fö rc la,g·L 

l;o ng t'P>srn •· Il. n:· tl . n, ·hy,g·g-n ad sprng r·•an n 'tl ll'fler · fr mftt'"Jle!'hl-clel!1, :1 928- 1 9B~l. 

PrO;J•t"a mnw t om f,CJ l ku· ny b :·gg:nru l. :1 , . • 1G kt·:·,,;;a l' t' p:\ JO,OOO l·o Jlts, ;J •!1 ang:w

l'a rrt.y ,Q·. :i 11-lYåt:ll' •ur· lt JS .jo.ga r·e till l' ll 'l•n.s·ln•acl :t1· lll't't' il n 1··n. •rn illj•a JYl clo llan;. 

I -s in, •ilr·,;ra JIJlrO l'l up pg•RY Slil·lss.C''krl't.ermen rför marinen at.t floltan,; 

per, ona ll lw., tiJd ;1'1· R~,!n J -man: •ocll •all. tfar tygs·hrs tancl c t 11tgjorclcs a1· l::i 

slagskepp , J:{ ,I;J')'S•:i1Hl'l'. 103 j ag•Dt'l', 'i'o 'Il-hälar. 100 liy rJ ropJ.an., 21t minsvep

Jl'ing.sfar:Lyg oo!1 70 J'arly•g- G.\' .ancl ea -sl·a.~·. 

Jil' ]l rt'.s'•' nl an.lr r·n.a ,; ·hJJS 'Ilar· IJiifn.ll .i t t· lt l'iir,;la.g ~lt ii!kR clrvati·o n ,;

Yin.i; lQrJWt ;l ll·<' "''HJ';t .kanoJwt·n:c a 1·iss·;t slaf(,kc-pp JJnrl er fö t•uJ.sill lning·, a l t. 

presi(lrnten il"i'c an;;;\gl' de n na :lt,!.! iird innet!Jil r·a. ri'L ,·alrlfi'> r·anrle <lY \\ ':as.h,i:n.!.!-

tonfördr·,agc l. . ' 

,c;j öfö1·c'Y·;1 r"d"J •aJ' ll'mc n I.Pt ilm nar •h c lyrJ.l ig,t i> k a a.n la !·et .sj ök<1d·e~teJ'. 

H ittill s h::tJ' Y.ar ·.ic' mcd lrnl av fl'r pu lc l'·G•rl el•wmmaren oclt s.r' nR lr,n j1a1ft l'iill. 

aLl; Jiir r ,;l ·~ e·n a;; p ir· ~tnl . 1-l iitl :ln r ftr r· f å d l' ·.f·<'ircsloii •fem. Sj ökr i 1gsskol·~:n ilt' 

a ' -""l]d .nll kunn a moltN!-tn '2.'i00 r t•·,·Pr. IL!' YHL,h l 2'o/ J? t9'27. ) 

Italien. 

J~ n l igt E nginccr Ii a l a IJctyclancle m'llii f-i~' at ioner Yicl lafti l~ he t l'äffanclr 

de t ·iLalie ns·kH. Jl)'h:·:ggna<Cispr·o.gr ·armmr l. L'r.sprung li,gc:n ·upp·Log cl<'.tla ny

ll)·g.gn ail ' :11· ·r,cm JO ,OOil to.ns rJ;r:·ssarc. Dc tv·å förstra av d·es.sa, "T ren lo" 

rl('!l "T ri es te" . •ilro 11Ll,;la n •l'iilrd iga, men det iit' möJli-gt •al l dr tre itlersMt

Pndr kk1· •komma a ll h:··g.g;a~ . ne lorll r komma •aLL erstd!Jas av ifl'ra J;ns

sar e pft 0,:100 l (I n ~ oCirpl:wernen:L med •C n far t a v % knop. Bc><L):rfl;niu~c n 
~ku lle JJl.giit•;ts Q\' 1.3,2 om . .J;a;n. upps lällda [)an·is i lom i mi tbkc,p.psli njen. 

Far t~·gc n •sku ll e komma att insättas .i fjii.n·st iircn 192!J- 1930 ~jitmf.öt• nedan ). 

BelriUf<'tnd r. 'PI'OgPam mct 1rör •ciC' NH>Garo tfartyg•en rs )· n,cs· clc,t loa 11aYa 

bl,i\·.iL yttel'liga r c. utö,kat. Det u.p·pba:gcr 1lJ'hJ'g,gnac11 ay 12. HotliljJ.c(!arP 

pä 2,000 Lo ns oC'll 38 ·kn•nps l'art , bes-tyc·lilad e m ed G- 12 cm. J;an. Den ita

Jii0n ~b< jag.nt'S>I ~Tk:ln lkn,mmre n i t nml'a.tk1 RO fa:r· lyg n1· Yil•ka d r flrst.;t 

T idskrift i Sjuviisendet. 12 
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iir·" d'.rrlll rn od, •r·na . . \I J!l pl anl tL!:'· ~•· r · ii.Yt'n ll•)'ll)' .'·Ei:"IH\Ll il \' t' l l. lla n ga r·f <li' [ Y~ 

.nwtt stor· 1';11:L till .,·iJl cL r·itnin.g(lrn;l Li r·n 1111der· ·u Lar·I Jc l and'('. l·lon's··m·rm·LygL'I 

"i : i 11-sr'P'J1r \ l ira.i:'·lia", r ll "m1Li ndr ·;1l ,Iwn• l•t' lsf>ar,tyg, lJil'\' L'irdigl 10'26. llH' Il 

lrc1r <Lii.n "l'lcr undr'rgct l l •· n ·ll rl tilll iiJnd.n! nog.1r. JJe,;s tl ep l;t c<> IIH'Il l iir :,,OIIIJ 

lon·~ m •<ll f<H'I 2 1,:\ ,kno'p, Far l)'ti '' l 'l'·Ail n·nrhordrl ag;c :!l! I'J)·r;v la:n. 

.\ Ila ,;Lnd'il 11 -h i\t-a.r. l].r " li'•r·,;l;c ,;onr n åg.o n!< in llygg l ,; i Jlnlicn, iir· " 

,1J t•Y·i ljt1·dl' . mrn ·")· nas ·i1nnl t it•ke lra\·a: 'P<cburjal..-;. Bullf!'t'lr n ·uppl<l g·rr Hill 

mrHii·OIWI' ·lir .,l' lf'i'n· ll J'~l},p·,;;lll:u i Pt ' .nt~ •d lws·tyckrninp·. 

Fi!r · n i.i.l'\'<l t'H.n<l,c Li i'O •lrr ·~; r·) · ,..;:;•; lt ' •· pa. \8t0 lons undr r Jrygg.rMrl i 

:-'rsL1·i 01'•11 en fjii:rtk såtlan i r;,l,LrlliiJtn~r·l'. Jl r l'yr·•a ,farl.yg;·n rt1å nmnnrn 

"A I'lJ e:dn d'i ce.nrl'~ n n". ' '. \ l·berit•() Ii i Bill'hict no", " Barlo·I'OIIHC(} GnJ.coni " or.ll 

( L e Y il{~ll l 28/ 1 J92S. ) 

Tyskland. 

J) f'n Jr.a.n:-lkrt. lll~J·in c· xpcl'ILf'n .1. B. 1Gault•ean gör· i th e Nrt.\'il l• and ~\l i 

Jri lnry HrNJI'C[ 11'01j rall'(I•C lltlala ntl•r ·il lllgi't<Plld C· t i•C J't'•l;,nnst l'll ·r<i'ilCI·r 1yskR SIG.f!' 

>'k r<p:pcn : 

"·Dc. l·et;.ons lntrmdc lyskil sl.ag.sk CJppr n •a\· ":O:r·,ll lt'si•cn."-<klnss<>n k unna 

,;ln.nn, ClilUr'U d e ii-1·n ~2 'ill'. göra gnd 1tjil.nst untl r r· n fugo.n lid h·J,.r !rl.o lt. fiir 

i'~m. ing.s:;'i.ncl,nTni'tl, 11Lan ilwn mn s[t sknii'C pi"\Cordr.··rts, Nie :t llllw:ln, ]; rigst .i'11b L 

i ijsl crsj ii n. (]Iii. t' el r ·\Jitn.n ji~mflirc.lsc ·~i ro· d'c cf[rt;'liYJS'l C 'kt•ig.sfarl ~·ge n f i'• r 

nLin~ara·n c le. :-letl:an flllrl)'ö'' ',n 1' ij:I'S<rlt.s ~1wd d·c m:oclcm .asl:e JP :<niW I'. iir il f' l'•<l " 

Jru·t sLu rTc iln .r l.r n Yar Ifiil' 20 1\t· sl'll,an ·o rrl 1 ulldion:;raclir n hm· Cl'k als . n c ra.-< 

<l l' l.il:r l'i ll AI' ~Jl , i , Yi l . m o·de.rniser.at. oe11 1;).2 <'1111. J;,a.n. cLY c· I' Lrr,krigs typ h a\'a 

·•• t·.,.;:a tL d c ,g-amla ·17 rm. kan. Ti ll d·e1L ·y i.l!l.'c ·Ol'li Llnnu nwm liH d-et. i nr· <' 

iino dc u1 y.a farty(:;·, ·lrcmannradt• m ed ]JCtiS~nal m ccl lAng l.Flns.tPlid', 50 111 ii r 

fiir· l rllg•r n m r1 l .aiiJ::t .nya ~s~rid smr.rlf'l, -samt. .i s l i\ n(! nJt r ccl<J sig m ol vrm 

SO'I Il ·ll ·r lsl utom ,.;l. o> t'cl JII' Coftdno,u ghlS~{·Cp·p . 

[ ikllllS•I r uk tii·L ~liins•t'r iHI C l,i ii llil •h' ·~O ill t'Xl jiCI'illlCill.f<tl'lyg nc;ll dr Yik -

1 i.;.: a.,;lt• <'l'l'n t·t •nhr•lt'r·n:t f1'a•n ·kl'igr' l !i a W\ lil.lii•mpal:; Y id nn~IJ;·g,;madr n . 

Olildll'l <' '' i dr'. nya l"·yssal'- oclr j anar ty pt' l'na. 

B,rtr·iiff·nndr d r nya 1'-artyg.c n~ ind•rl n.ing i t)·pe:r ·Lit• fug::t. h c<krml , ~n

rni~r·:'krl' Ki cler· 1\cu es tc Na.c,ll!'irtlltrn . a~ml a~t 'i l"am;b runrt med s' l.r.rp·Pll'up-

1Jingrn hliva 'll i'tgrn tl'at.a offr ntl iggjo txl a. llktn ·~tll .nJi<khc,Lrr m rll.an t yprr·n;l 

'i'I';J.tnll l<tJ.I.;J..-. n cn i.)·~<ka r·il;,;m.;u•i nr n • Il '~ '· i si{ l ny.h;·ggn:ad,,;,pco,gram nn l r•' 

kl') ''"'"'- Ol'•ll l wt .inga l'l yp1'1 '. KI')'S.,.;·ar'r n ' ' l•; m; Jpn" ii:r rlr n :l'iir·~ l .a. ·I~''Jl·r,n. dr!. 
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·rur:'Lt fur ~iiJ'cL. tet.l pa det a,· \ 'e rsaill c~·runl,· :~ s··u L lilht ln:1 0,000-Lt 'lllHLgt·l 

11));\')'t c ll .nar[)·,g, s~Ym J'~·lld·C d c pil. de ts·::unma ·a'Lla. ans·lH'akcn. ··nmdcit" 

Li..t' J:iO,:l rn. lang ucl t J.\ ,:1 1111. b 1·cd: d~upgilCndd ii.r· 3,3 m ., ttl;:Liu nsradh·n 

0/ >00 .m iles <11'11 l!lln,'ki nsty.nk<lf]/ '•0 .~100 ,11 :kr. 'il cnm1 t)·p. so m o•nuJ'a ll;H· ,.11 _ 

da ~. [ "Emde.n· •. ·il ar· lilali r kul - O·ei l ul~j f'e [.r i ·nin g OI'·IL l'.ar·ten. :ir 'l!l kn 1Yp . B 1·

S;!.: ·1<':l\n 'ingt•n lll 1:) 1 ii1 t't',~ ,al\ · ~ ·1:) (' tll. d;;an .. -:-;0111 1 1l'iiJ' ni~ir·, · ar'ltrH-' ·~· ii r··tJ tq 1p:-:Uilltkl 1j 

cnJ;;.c lt.or:n. lllt ' n :-:·cd iP 1' 11J Cr -a :-:=ku.kL J• ktl' LTa~ :l Ji. l!'Yj:-: , t t: . ~ 1·rn. kan . •lt' ·lt ', 

l" l' l " 'dLu11J•· r· . ,.,.1n '''ill'I' IIWI';\ ~·l;u l" ·;i,Hh till :; l-1.~ 1'111. ~'<lll. o1 ·l1 ;.: 11111·]Jed 

L11l11 '1' . 

ll t' n <~nrlr ':t kr·.,·ss;li'LYpcn. l.ill. \'i lkcn kl')'''"rn;c ''J\ unic:·,;JJ crg". "1\arh

l"ll<ll r·· · uidl ' \JJ " ~rijr·;1, ·iir it··k• ' lJioll. ~O m. l:ingr e, .n iim l<ig·1· n I.W 111 .. sw111 1, 

ll 'tlö'u'l bl'L'ilq,l'l '. uktll •lr;11· ih ··cn :;liirr·•· ;I!U io llsmtli c (7,:JQO lll ill':i ) : ma, ,kin

:i i \T J;.all ii·t· li:>.l!ilil ,Il kl'. "' 'il 1'<111 11"1 '11';1 l'[d;r,; •· nd;r,;J. '' " ''" ol'jil . . \Y•·n II •·~L ,· l'k 

JIIi ngcn ,iir· 1\r·.;d' Ug; tJ't"•, ~)J~) {'! IL. k tl ll. . fi'tt• f'iil':-;t a gil U!-;'•t' ll ur: JI~I ~tl.ld iLl ,j '\r'iJ;!J't ' l

l ul'.ll. '1 ~ ;Ii t'lt t. kan. '' ll'lt l·t lut·pctlliiiiJI'I'. ,;;L·JII I<t.Lft• •i l l.ri p]" : llulJL't' i ~<L bada 

si1lor u·u.r u<<lr iikll'l'. I·'ar l r n k u· iikM,; iind<L lill :32 1;:11J!O jJ. 'J' ii.D uht•c·nLII'l 

ii t· o 'l·)'·pern ;c •H'•k:i<l •ll l i,k a i lid utll d<·nn;t t y'[ ', .~Ct YHL iki.innt , {·n'd as{ :ra1· 1·n 
,; [l' i< l,;m,a,;l. IIIHI·l'l' Lid .;r[ [. " J·:m•lt'n" ' "" ' IY:r. masl t'l' "" Yilik;t "''Il l'rii ·,, ,.,. 
;ir· ~~~ · ·;..;·,gd ::-i U•IIl . :-;tJ·i d~ o·w .. ~L. 

ll 0n Ll'·<'d j c. L~· p cn sluWgl'.n Li t· l'J 'i,iinLl lill d'<'l•a l~ . ,. ,. ,n,.: Ldll: 1[!; n:;;clll'III :L 

l1u,r för .niin·.nram lt' e nd~e1sL lkl')·ssm·en ".J•;". ~·om s kall Jtägg<:IS piL ~ta1pdn i 

n u· 1i \\'i l il l'l,nhd1aY•' n. .\l an Yrt lid;•Y•Li. l .al L ll ll aSkirw·nlii.ggn•in·gen sl;a l l ui 

Yilliga,; O· l'·ll 'J'I'aiiJit'i'tl' ;iii•L ·..-.l,ul;r iiJ iL'S·t' lmusl; irH'riel •miL IIJ,i: Lii i [J' Ill<~!''kin•er:n;c 

lJI:in g.:~<o< .aH tii•O LSYRI'<t dc a]I J· ;c .n~·as lt•. 1'onk i<ng.a rna, 'Y<trj:ioll1l<· mang;t anclr:r 

o l i.J~I1 cLe:r mu'L clc an tl t·a ly p t~ l'll 'Ct -kQUlllllia att :i.n1'öras. Sil far t. ex. fa i'L)·;,;s

krop:pun en ·;Jnn·an f rn·m nr. m . 

.J:l.J.and. ja·g.C\ I'!Ht 'f inna,; l Y <L 'l)''[I L' I'. ''c\J öwe"- ·O dl rh'n nyare ' ' l lli,;"

J;I'a'.-.:;'un. "·.\l i!\\·r·''-·lr ·< ilvt:ltollil.i•·n , ,.;(1 111 i!H~ s· l ';ir m· ·G .i<~ •ti''l l' f' . di ' nrini1 1·, . ii 11 

' 'HLi.s"-'U a:ssen, '""'']J. S'r.7 IJL',I r 8!J ·lll. J,i[!llgd1 l:o t·p ulUJ·es[;~·d, ning r·u iir· lika _ 

G tuber sa:mta.d c ti:?. t.l: ippcl'lulbc r - ullen "~Wwe ' '-ty.p c n <hat· ;l 10,:1 •·•nJ. kan .. 

elen anclra ':l J2 um . . kan . .:\ycn .fa:rt cn· ~it· st.önc I!J o,;• "l llis ' ·~kt.iJJs;;cn. 
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åtskilliga maritima och krigsveten

skapliga tidskrifter. 

0J'!Jatlisa t i on. 

' !'Itu JJir~lt uT a sLatLI' s)·slertil _.! .H. l . -.: . L f dJt '. 1\l:!l:i ) . -- OmrH',g.an-i ,; ;t

Lirrn m · Li c: n ccnlr~h n;,.,,.,, ,·:;f'ut'Y~I'lnin,;Pn (.1\r. , -e t. ;lk. T . }~n . 1~128 ) . 

l 'ppkotuslr·n " ' . J;uloxid Yid ,; rpr~lngluddn i n.!:) tll' S <klnnaliun <rclt Yid 

rl.r.'\' lllL'd'rh cx plrrsi-OJl ·,;anti dt' f)·siulioghJ; ,, fuljtl c t'llR hii.t 'a \ · 1.\ d. T . lt. (, 

1~rn ) . 

Fly!Jl"iise •Hie . 

l 1-111 . Luf• lr \·a<~IJ tJ P h .·\ll H'IHl c lsL' u g :-: -a-lllllH.' lJ~;c[.n .i n!-' indcnfur \'rrt'L l·'ur

'"·.ar ·11. ·T. f. :-:_ j ·an. J~l2R ) . - J>•ilol ct!tm"l ·O'i' blt u a tp•]J CL' ait· I L ·.-.:.~- T. 1' . 

Jl'b-1'. J~W(). :N~ IYal 'liS ('rS rfor S•Cilpla.nc.,., amt ri)'ing :llO'O ll'i i .l. H. L' . :-;, l. 

!'Pill'. I \Jil8 ) . - Bom:IHirl'Cining av 'Sl·i~li> L' r if'mn h li flr,n 1;:-.J) · \1. T. •Il. :2 1 \I~K , . 

His to da. 

Ui·t) tlti::;fut·hclll· l ~ nlwi••khtn,'-j' dr s l'rh• ' tll'<'L'IIth \Lil'. Il. lt. l l ~l~K 




