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Marinstabschefens underdåniga utlåtande rörande av sakkunniga avgivet betänkande och
försl.ag angående organisationen av den
centrala försvarsförvaltningen.
Genom r emiss den 7 sistlidne februari har Eders Kun gl.
l\Iaj :t anbefallt chefen för marinstaben att avgiva underdånigt
l ttlåtande över ett den 23 sistlidne november av tillkallade
sakkunniga avgivet betänkande och förs lag angående organi sation av den centrala försvarsförvaltningen, och får jag med
anl edning härav i und erdåni ghet anföra följande.
Det avgivna förslaget utmynnar i en sammanslagning a Y
arm e- och marinförvaltningarna på i huvudsak sådant sätt,
alt marinförvaltningen s fortifikations-, intendent-, sanitetsoch civilavdelningar skulle utbrytas ur det ämbetsverk de m1
ti llhöra och sammanslås med motsvarande departement inom
armeförva llningen samt de fyra sålunda uppkomna förvaltningsorgan en j ä m t e armeförvaltningens artilleridepartement
och återstoden av marinförvaltningen sammanföras till en av
sex avdelningar beståend e, för lant- och sjöförsvaren gemen-sam försvarsförvaltning.
I fråga om de grunder, på vilka de sakkunniga byggt
detta sitt förslag, samt de följder d ess genomförande skulle
m edföra för sjöförsvaret må erinras följande.
Tidsk1·i ft i Sjöväsendet.

l1
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Allmänna erinringar.

De sakkunniga inleda sitt betänkande med en kortfatlad
redogörelse för krigsärendenas behandling enligt 1809 års r egeringsform samt under tiden ef ter departementalstyre isens
införande år 1840 .
Däremot lämnas ej någon redogörelse för de olika organisationsformer, under vilka armens och marinens högsta förvaltningsorgan arbetat under den tid en ordnad krigsförvaltning före år 1809 hos os·s ägt bestånd. Likaså saknas redogörelse för de erfarenheter på d etta område, som kunnat hämtas från det nyligen avslutade världskriget.
I fråga om erfarenheten från andra länder, som hava gemensamt försvarsdeparteme nt, göra de sakkunniga endast det
uttalandet, att del finnes exempel på, att inom dylika länder
centralförvaltninge n d elar sig i skilda grenar, och tillägga därefter: "Men dels är, såsom i Danmark, berörda organisation
endast av tillfällig art, dels föreligga i dessa länder så olika
förhållanden i allmänhel i konstitutionellt och andra avseenden samt beträffande försvarsväsendets omfattning m . m., alt
någon för vårt land tillämplig slutsats därav icke synes kunna
dragas". Beträffande detta uttalande må erinras, att det veterligen icke finnes något land med en flotta av nämnvärd
betydenhet, där armens och marinens förvaltnings ärenden ~iro
sammanförda på sätt de sakkunniga föreslagit, och det finnes
skäl antaga, att i de länder, som hava gemensamt försvarsdepartement, flertalet av de för arme- och marinförvaltningarnas sammanslagning i betänkandet anförda skälen skulle,
därest de vore verkligt bärande, äga tillämplighet trots de av
de sakkunniga påpekade olikheterna i respektive länders
konstitutionella m. fl. förhållanden.
Då det för ett allsidigt bedömande av den föreliggande
frågan synes vara av vikt, att hänsyn tages jämväl till ovan
berörda förhållanden, lämnas i bifogade bilagor I, II och III
en kortfattad redogörelse dels för vår krigsstyrelses organisation från omkring år 1620 intill ticlen för försvarsdepartem en-
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tens sammanslagning, dels för marinens överstyrelseorganisation i Norge, Danmark och Tyskland, dels ock för vissa
erfarenheter från världskriget beträtTande den sjömilitära styrelseorganisationcn . Av dessa bilagor torde med tydlighet
framgå, att goda skäl kunna från däruti berörda förhållanden
hämtas mot förverkligandet av de sakkunnigas organisationsförslag.
Detsamma gäller beträfl'ande en av mig i särskild hemlig
skrivelse d enna dag överlämnad red·o görelse för vissa hithörande frågor.

2.

Centralförvaltning ens ställning inom försvarsorganisationen.

Vid behandlingen av denna fråga synas de sakkunniga
hava förbisett en viktig olikhet mellan arme- och marinförvaltningarnas i vederbörliga instruktion er fastställda uppgifter.
Under det arm€:förvaltningen har till uppgift bl. a. att
"föranstalta därom, att truppernas utrustning, beväpning
och förplägnad ske på tidsenligt sätt, ävensom att armens förråd äro i fullständigt och gott skick"
tillkommer det marinförvaltningen att
"tillse, att sj ö försvaret vidmakthålles i så fullständigt och
tidsenligt skick, som med anvisade medel kan genom omtanke
och Idol'- hushållning vinnas, så ock att hos Kungl. Maj :t föreslå de åtgärder, som härför finnas erforderliga".
Denna olikhet i formuleringen av ämbetsverkens åligganden har givetvis sin grund i de båda försvarsgrenarnas av
deras skilda uppgifter betingade olika sammansättning och
organisation. Under det armeförvaltningen sålunda har att
sörja för den behöriga utrustningen av förefintliga h·uppförband, tillkommer det marinförvaltningen alt tillse det sjöförsvaret såsom helhel betraktat vidmakthålles, vartill hl. a. hör,
att fartyg av läm pliga typer bliva anskaffade och bemannade
med erforderlig personal. För fyllandet av denna uppgift
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kräve s på grund av sjövapnets med teknikens utveckling ständigt växlande sammansättning ett oavbrutet pågående nyda nings- och organisationsarbete, vid vilket hänsyn måste taga ~
till förhållandena inom samtliga sjöförsvarets förvaltningso mråden. Detta arbete, som bl. a. resulterar i den framställnin t>"
rörande anslag till sjöförsvaret, som det åligger marinförvaltningen att årligen avgiva (elen s. k. augustiskrivelsen), kräver
oundgängligen en enhetlig ledning, därest de olika kraven
skola kunna ställas i rätt proportion till varandra och tidpunkterna för deras tillgodoseende avpassas efter deras olika
vikt och betydelse. Denna fordran, utan vars tillgodoseende
den önskvärda planmässigheten i arbetet för sjöförsvarets
vidmakthållande ej är möjlig att åstadkomma, kan icke behörigen uppfyllas med elen av de sakku nniga föreslagna organisationen.

De sakkunniga hava sökt pav1sa, att marin- och armeförvaltningarna äro fullt fristående och självständiga anstalter
med uppgifter, som hava föga gemensamt med försvarets rent
militära uppgifter. Sålunda framhålles bl. a., att ämbetsverken till sin organisation äro att anse såsom civila (sid. 18 )
samt att deras befogenhet och ansvar icke sträcka sig till
själva försvarsorganisationen såsom sådan eller till den r ent
militära verks,a mhetcn (sid. 19).
En sådan uppfattning av försvarsförvaltningens ställning
måste vad sjöförsvaret angår anses vara synnerligen betänklig. Ty även om den ena av för svarsförvaltningens båda huvudsakliga uppgifter beträffande sjöförsvaret, nämligen förvaHandet och redovisandet av denna försvarsgrens anslagsmedel, kan anses vara av civil natur och i viss mån fristående
från elen militära verksamheten, så står dock d en andra huvuduppgiften, nämligen tillsynen över att den för sjöstridskrafterna och kustfästningarna erforderliga materielen är tillräddig och ändamålsenlig samt att sjöförsvarets intendenturoch sjukvårdsanordningar motsvara sitt ändamål, i det när-
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111 aste

samband såväl med själva försvarsorganisationen som
m ed den militära verksamhelcn.

Vad särskilt angår sambandet mellan den tclmiska och
den-militära verksamheten må det vara nog att påpeka, huru··
som exempelvis ett fartygs konstruktion, dess bemannande
och taktiska användande samt personalens övande för mate··
rielens rätta hanterande stå i oupplöslig förening med varandra. Samma förhållande äger rum i fråga om de olika vap~
nen s - artilleri, torpeder, minor o. s. v. - konstruktion och
användning m. m. Den sjömilitära tekniken samt det sjömilitära intendentur- och sjukvårdsväsendet hava, och måste
hava, sin starkaste anknytning åt det militära hållet, och deras
samband med förvallningen och redovisningen av penningmedlen måste - ehuru i sin mån nödvändigt - anses Yara
av relativt mindre betydelse. Av denna anledning kräves ett
ständigt samarbete mellan sjöförsvarets teknisk-ekonomiska
ledning och chefen för marinstaben samt andra sjömilitära
överstyrelseorgan. Att detta samarbete sl'-ulle i hög grad försvåras, därest nämnda ledning splittrades på sätt de sakkunniga före slagit, torde vara uppenbart.

3. Likartade ären-dens enhetliga behandling.
Denna fråga intager en mycket stor plats i de sakkunnigas utredning och utgör ledmotivet i dc anförda skälen för
arme- och marinförvaltningarnas sammanslagning. Det förefall er dock, som om de sakkunniga å ena sidan, såsom av
punk.t 4 här n edan närmare framgår, betydligt överskattat dc
fördelar , som med den av dem föreslagna enhetliga behandlingen skulle stå att vinna, och å andra sidan underskatLat
olägcnhefcrna för sjöförsvaret av att ur marinförvaltningen
utbryta viktiga marina förvaltningsorgan.
De sakkunniga fram.hålla den stora betydelsen av att för
underlätiandet av arbetet inom försvarsdepartementet likartade ärenden tillhörande de båda försvarsgrenarna sammanföras till samma centrala myndigheter, varigenom förvaltning -
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en bliver mera enhetlig och helgjuten a llt igenom, från Kungl.
Maj :t s kansli ned till lokalförvaltningarna.
Då lant- och sjöförsvarsdepartementen år 1920 sammanslogos, uppdelades det nya försvarsdepartementets kans li, såsom av de sakkunniga omförmäles, på 6 byråer, av vilka en
skulle biträda statssekreteraren, en avses för regeringsrättsmål, en för ärenden rörande avlöning och rekrytering m . m .,
en för ärenden rörande intendentur och sjukvård m. m. samt
en för armens och en för marinens tekniska ärenden m. m .
Redan efter omkring ett års verksamhet befanns dock denna
indelning olämplig, varför marinens intendentur- och sanitetsärenden den l augusti 1921 överflyttades till den för handläggning av marinens tekniska ärenden m. m. avsedda byrån,
å vi lken även ärenden rörande marinens befästningar numera
handläggas.
Därest de sakkunnigas förslag till organisation av försvarsförvaltningen bleve genomfört, skulle alltså förvaltningsärendenas härav uppkomna gruppering inom nämnda förvaltning ej längre äga full motsvarighet i samma ärendens av
erfarenheten betingade fördelning inom försvarsdepartementet. För att detta skulle kunna bliva fallet, borde marinens
intendentur-, sanitets- och fortifikationsärenden överföras till
den nya försvarsförvaltningens 6 :e avdelning, marinavdelningen, från vilken av samma anledning armens flyg- och ballongärenden borde avskiljas. De arme- och marinärenden, som
inom försvarsförvaltningen skulle bliva föremål för gemensam handläggning, komme härigenom att undergå en så betydande inskränkning, att en för armen och marinen gemensam behandling av desamma torde kunna i erforderlig utsträckning med lätthet åstadkommas inom den nuvarande organisationens ram, och dänned bortfaller även ett av de sakkunnigas förnämsta motiv till"den av dem föresl;gna omorganisationen.
Det torde i övrigt kunna med fog hysas olika meningar
om, vilka krigsförvaltning.särenden, som rätteligen äro att anse
såsom likartade. De sakkunniga taga huvudsakligen sikte p å
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den formella sidan av saken och uppdela ärendena efter de
föremå l, som de behandla. På denna väg hava de emellertid
på grund av de båda försvarsgrenarnas helt olika uppgifter
-och beskaffenhet ej kunnat komma längre än att sammanföra
.c ivil-, intendentur-, sanitets- och fortifikationsärenclena, under
det de måst lämna de ur militär synpunkt viktigaste ärendena,
d. v. s. dem som röra själva vapnen och den övriga stridsmaterielen, i stort sett åtskilda. En dylik uppdelning av ärendena stannar alltså med naturnödvändighet på halva vägen.
Det give•S emellertid en annan inleclningsgruncl, som är av
mera reell innebörd, nämligen en indelning efter det militära
verksamhetsområde, som de olika ärendena tillhöra. Denna
in delningsgrund, vilken tillämpas inom alla andra länder, där
sjövapnet ingår såsom ett viktigt led i försvarsorganisationen ,
och vilken såsom nyss nämnts även vunnit beaktande inom
vårt nya försvarsdepartement, leder osökt till bibehållandel av
den hos oss seelan sekler bestående indelningen i lantförsvars.och sj öförsvarsärenden.
Det torde även få anses l,i gga i sakens natur, att denna
indelningsgrund, vilken har den fördelen att kunna helt genomföras, är den ur militär synpunkt mest ändamålsenliga.
L ant- och sjöförsvaren utgöra nämligen tvenne för olika uppgifter avsedda grenar av försvaret, vilka var för sig måste
sammanhållas ej blott i militärt utan även i tekniskt-ekonomiskt hänseende, därest säkerhet skall kunna erhållas för att
deras olika organ noga avpassas efter och anpassas till varandra, så att vardera försvarsgrenen erhåller en helgjuten organisation. Detta är långt viktigare än att vissa tjänstegrenar
(intendenturväsende, sjukvårdsväsende m. m.) inom elen ena
försvarsgr enen anpassas till motsvarande tjänstegrenar inom
den andra. I krig Jwmma marinens intendentur- och sjukvårelsväsenden att uppträda tillsammans med marinstridskrafterna och icke tillsammans med armens intendentur- och sanitetsväsenden. Då det tord e få anses självfallet , att vad som
i krig hör intimt tillsammans jämväl hör så långt sig göra
låter såväl i krig som fred sammanhållas i administrativt hän-
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seende, följer härav, att marinens intendentur- och sjukvårdsärenden m. m. böra handläggas i närmare samband med ÖY riga mar,i närenden än med annens ärenden av motsvarande
slag. Tillgodoseendet av detta primära krav behöver på intet
vis utesluta en samverkan mellan de båda försvarsgrenarnas
förvaltningsorgan i den mån en dylik samverkan är av behovet påkallad, vare sig för underlättande av arbetet inom
det gemensamma försvarsdepartementet eller för åstadkommande av en god krigsberedskap och besparingar vid upphandlingar m. m.

I sin utredning angående den centrala förvaltningens mesl
ändamålsenliga organisation undersöka de sakkunniga bl. a .
lämpligheten av att uppdela denna förvaltning på 6 fristående
verk med i huvudsak samma verksamhetsområden, som skulle
tillkomma dc av dem själva föreslagna 6 avdelningarna inom
den gemensamma försvarsförvaltningen. Härvid understryka
de sakkunniga på flera ställen den nära samhörigheten mellan
vardera försvarsgrenens olika förvaltningsområden. Sålunda
framhålla de å sid. 39 det nära samband, som heträff'ande anslags- och annan medelsförvaltning samt medelsredovisning
råder mellan civilavdelningarna och de tekniska avdelningarna
i de nuvarande arme- och marinförvaltningarna. Och å sid.
-±0 talas om det intima samar bete av stor omfattning, som
kräves mellan den marina intendenturen och marinens övriga
förvaltningsmyndigheter samt de svårigheter för marinärendenas handläggning, som kunna tänkas uppkomma i det dagliga förvaltningsarbetet gcnoln marinförvaltningens uppdelning på mer än ett verk. Men i stället för att draga den naturliga slutsatsen av dessa omständigheter och lå ta marinförYaltningcn förbliva orubbad, föreslå de sakkunniga just den åtgärd, som enligt deras egen mening kan tänkas vålla sYårigheter för marinärendenas ändamåls enliga handläggning.
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Det lärer ej heller kunna råda tvivel där-om, att dessa
svå<righeter skulle förringa resultatet av marinens centrala för valtningsmyndigheters arbete och därmed även sjöförsvarets
effektivitet i en utsträckning, som sl(ulle vida överväga de fördelar, vilka av de sakkunniga anses kunna ernås genmn aemeoch marinförvaltningarnas sammanslagning.
Även för de lokala marinmyndigheterna simlie en dylik
sammanslagning medföra stora olägenheter därigenom, att
dessa myndigheter skulle, i stället för att såsom nu är fallet
i förvaltningshäns eende lyda under endast en myndighet, i
stället bliva unelerställda flera sidoordnad e, av varandra så
aott som oberoende centrala förv,altningsorgan, vilka var för
"sig komme att meddela för fÖ'rvaltningsarbctet erforderliga
föreskrift er.
4.

Samarbetet mellan de båda försvarsgren-arna.

Dc sakkunniga framhålla (å sid. 34), att vid bedömandet
av den förevarande organisationsfrågan främst bör beaktas
kravet på samverkan mellan dc olika försvarsgrenarna, vilken
samverkan måste anses såsom ett oeftergivligt villkor för ernåendet av det gemensamma målet, största möjliga försvarskraft . . Och å sid. 35 uttalas den uppfattningen, att gemensamhet i behandlingen av likartade förvaltningsärenden kan
föruts es befrämja enhetlighet och samve;rkan inom försvaret
i dess helhet samt att det samarbete mellan armens och marinens förvaltningsmyndigheter, som skulle föranledas av likartade ärendens sammanförande till gemensam handläggning,
skulle uppstå icke blott inom centralförvaltningen utan även
hos vederbörande lokalförvaltningar.
Till belysande av frågan om det sålunda i utsikt ställda
samarbetet må anföras följ ande.
I fråga om samarbetet inom den centrala förvaltningen
skulle enligt dc sakkunnigas mening avlöningsfrågorna (se
sid. 35) komma främst i fråga om antalet. Dessa ärendens
gemensamma och enhetliga behancliing är emellertid redan
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tryggad genom inrättan det av försvars väs endets lönenäm nd ,
Yarför deras behandl ing inom försvars förvaltn ingen icke skulle
bliva av den betydels e, som eljest varit fallet. Och i fr åga
om samarbe tet i övrigt m ellan de rbå da försvars gr enarnas
målsm·ä n inom de avdelnin gar av den föreslag na gemensa mm a
försvars förvaltn ingen, som skulle handläg ga såväl lantfö rsvars- som sjöförsv arsärend en, m å erinras, att dessa ärenden
skulle i stor utsträck ning behandl as å skilda byråer, varför
samarbe tet komm e att bliva 'a v mera tillfälli g n a tur.
Samarbe tet mellan lokalförv altninga rn a skulle bl. a. om fatta gemensa mhet i upphand J.i ngar, gemensa mma förplägnadsans talter och beklädn adsverks täder samt, i fr å ga om
sjukvård en, enh etlig t ordnade gemensa mma angeläge nheter
rörande sj ukhus, förråd , u tbildning m. m.
I fråga om detta samarbe te .må till en början erinras därom, att detsamm a av lätt in sedda ,s käl icke kan åstadkom ma s
i vad angår marinen s viktigas te del, nämlige n de rustade sjöstyrkorn a.
Av arm en s 36 garnison sorter är det endast 4, nämlige n
Stockho lm, Göteborg , Karlskro na och Vaxholm s fästning , som
jämväl utgöra förläggn ingsorte r för trupp tillhöran de marinen .
Å ingen av dessa platser ( utom möjligen Vaxholm ) kan
på grund av r åda11de lokala förhållan den lämpl igen åstadkonunas någon gemensa mh et i fråga om förplägn adsansta lter
ell er beklädn adsverks täd er.
Återstår alltså i huvudsa k end ast möjlighe ten till gemensamma upphand lingar och ett enhe tligt ordnand e av vissa gemensam ma sjukvår·d sangeläg enheter å ovannäm nda 4 platser
samt eventu ellt vissa gemensa mma lokala anordnin gar i Vaxholm. Det tord e vara att antaga, att ett gemensa m t arbete
inom dessa begränsa de verksam hetsfält skulle kunna med
lätth t åstadlwm mas utan ·arme- och mar.i nförvalt ningarn as
samman slagning och att den enhetlig het och samverk an inom
försvare t i d es s helhet, som genom samarbe tet i fråga skulle
uppkom ma, icke kan bliva av den betydels e, •som man av dc
sakkunn igas framstäl lning skulle vara frestad att tro.
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Om däremot lant- och sj öförsvar en, i likhet med de för
skötande t av landet s kommun ikatione r avsedda instituti onei·na (postver ket, telegrafv erket m . fl.), fortfaran de få vart för
sig, utan störande inverkan på varandra , ordna och handhav a
sina förvaltn ingsang elägenhe ter med hän syn tagen huvuds.a kligen till sina eg na behov, torde ett bättre resultat av de båda
försvars gren arnas samverk an vara att emotse än det som
skulle uppkom ma d är es t de, bundna vid varandr a på sätt de
sakkunn iga tänkt sig, hindr as i sin rörelsefr ihet och tvingas
att införa förvaltn ingsform er, vilka, i ändamål att tillgodos e
båda parterna s behov, ofta torde komma att erh ålla en gestallning, som i själva verket icke lämpar sig för någonde ra parten.
En vikti g föru tsättning för :t;lt det sama rbete mellan arm en s och marinen s förvaltn ingsmyn digheter , som de sakkunniga framhå ll a ·SåiSom önskvär t, skall kunna r esultera i en
bättre samverl< an över huvud taget mellan dc båda försvars grenarna , är givetvis att samarb etet i fråga sker under sådana
form er, att även ett gott samförs tånd dem emella n därigeno m
uppkom mer .
I d elta hänseen de må erinras om, att den av de sakkunniga fö reslagn a organisa tionen av den centrala försvar·s förvaltning en, sedd mot bakgrun den av den förut beståend e organisatio nen, onekllge n skulle, där es l den förverkl igades, giva
intryck av att sjöförsv aret, i stället för att bibehåll as såsom
en m ed ]antförsv ar et likställd försvar,s grcn, i stä llet inordnat s
i detta sen are såsom ett med armen s artill eri och med fortifikation en sidoordn at vapensla g. Marinen s samtliga vapen
skulle nämlige n i det gemensa mma förvaltan d e verket representeras av endast en avdelnin gschef, i förvaltn ingshäns eende
j ämställd med represen tanterna för armens artilleri och för
fortifi kationen , under det armeför valtning ens nuvaran de intend entsdepa rtement, sjukvård sstyrelse och civila departem enl
skulle övertaga vården av marinen s intenden ts-, s3'nitets- och
civilan gelä genheter . I d etta ämbelsv erks plenum simile marinens intresse n alllså endast kunn a med säk erhet påräkna
en röst av sex, och detta även vid behandl ingen av frågor, som
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uteslutand e röra marinen. Då härtill kommer, att marinför\'altninge ns nuvarand e avdelning ar (av vi lka flera, exempe l vi~
artilleri- och ingenjöra vdelninga rna, hava verksamh etsområden, som. äro i flera avseenden fullt jämförba ra med dem, som
ti llhöra den nuvarand e armeförva llningens artilleri- och for1.ifikation sdepartem e nt) skulle genom o:m organisati onen degraderas till byråer, torde det vara påtagligt, att sjöförsva rets
stä llning såsom en med lantförsvm·eL likställd organisat ion på
intet vis skulle komma till uttryck i den nya förvaltnin gsorganisa lianen. Tvärl om skulle sjöförsva ret där framstå såsom
en del av lantförsva r et, och denna bild skulle, genom cenlralförvaltnin gens samband m d lokalförv altningarn a, finna sin
motsvarig het även inom d ra senares verksamh etsområd en.
Det torde därför vara att emotse, att dc stridighet er mellan anu6n och marinen, som förut uppkomm it på grund aY
visade tendenser att giva sjöförsva ret en ställning av ovan
antydd art inom vår försvarso rganisatio n, men dess bättre på
senare tiden upphört, simile å~crkomma med förnyad styrka,
tl~irest tendenser na i fråga förverklig ades på säll dc sakkunniga föreslagit.

5.

Auktorite t och sakkunsk ap.

De sakkunni ga belona (å sid. 37) nödvändi gheten aY atl
vid prövninge n av frågan om den lämpligas te organisal ianen
av den centrala förvallnin gsorganis ationen noga hålla i sikte
hl. a. kravet att sådana organ ,skapas, som med vederbörl ig
auktorite t och sakkänned om. kunna var för sig framföra sina
anslagskr av och andra synpunkt er på förvallnin gen samt uppbära ansvaret för den självständ iga befoge nhet, som åt dem
anförtros.
En unelersök ning av i vad mån de sakkunnig as organisationsförsl ag uppfyller de sålunda uppställd a kraven giver vid
handen följande.
Den föreslagna nya försvarsfö rvaltninge n skulle 1cke erhålla någon chef, men chefen för dess kameralav delning skulle
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i viss m ån fylla de med en elylik befattning förenade uppgif. a, dels såsom ordförand e i ämhetwer kets plenum, d els
tern
"
der1 med vilken övriga avdelning schefer alltid skulle
sasoru
'
·beta
i ärenden son, röra statsregleringen och andra
san1a1
<
'
•
•
•
...
f r amställni ngar till riksdagen samt orgamsat wnen av forsvarets förvaltnin g m. m ., ,dels ock såsom skiljoman vid delade
meningar angående ärendenas hänskjuta nde till behandlin g i
plenum eller deras behandlin g vid sammantr äde mellan två
e.l ler fl era avdelning ar.
Den auktoritet , som i det allmänna medvetan det skulle
komma att tillmätas ett så svagt sammanfo gat ämbetsve rk
såsom helhet betraktat, torde ej kunna förväntas bliva synnerlicren stor. Särskilt inom sjöförsva ret torde jämförels en mclla~1 den aukloritet , som garantera s av marinförv altningen s nuvarande sammans ättning, och elen, som represent eras av elen
nya försvar sförvaltni ngen s organisati on, komma att utfalla till
avgjord nackdel för den senare.
..
.
Vad beträfTar den föreslagn a nya försvarsfo rvaltnmge ns
olika avdelning ar torde det vara uppenbar t, att den auktorite t
och sakl<änne dom, som enligt de sakkunnig as mening nödvändiatvi s måste förefinna s hos dessa, i första hand böra krävas h~s de ansvariga avdelning scheferna . Om dessa ej härutinnan fylla måttet, måste organisat ionen i sin helhet anses
vila på en ohållbar grund. Nu är ju förhålland et det, att sakkunskap inom en viss del av armens förvaltnin gsområde ,
exempelvi s inlendent urväsende ts, visserlige n kan anses medföra en del förutsättn ingar att även bedöma motsvaran de förh ållanden vid marinen och omvänt, men någon på erfarenhe t
g rundad förmåera att tränga till bottnen på frågorna i vad rör
"
den försvar soren
avdelning schefen ej s jälv tillhör kan eJ. l 1os
denne förvä~tas vam förefintlig . Hedan på grund härav
måste hans sakkänned om. på sistnämnd a område betecknas
såsom mindre tillfredsst ällande. Men vida större olägenhel
uppstår därigenom , att han i än större utsträckn ing saknar
förmåga att bedöma de föreliggan de förvaltningsfrå~ornas
samhand med övriga förvaltnin gsområde n inom den for ho-
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nom obekanta försvarsgrenen och alltså saknar möjlighet att
bedöma den räckvidd med hänsyn till dessa, som de av hon om
fattade besluten besitta såväl i tekniskt-ekono miskt som mili tärt hänseende. Han måste i dessa hänseenden lita på den
föredragande byråchefen, vilken vid förekommande förfall för
befattningens ordinarie innehavare kan vara en helt ung
tjänsteman. Den grad av auktoritet, som kan tillmätas på
dylikt sätt tillkomna beslut, och de olägenheter verkningarna
av desamma kunna medföra, torde ej erfordra någon närmare
belysning. Och situationen förbättras ej genom den omständigheten, att ingen rimli gtvis kan ställa avdelningsche fen till
ansvar för åtgärder, vilkas innebörd och räckvidd han endast
i begränsad mån har varit i stånd att själv bedöma.
Den föreslagna organisationen skulle därför vad marinen
vidkommer medföra, att behandlingen av denna försvarsgren s
civilärenden samt dess intendentur-, sanitets- och fortifikationsärenden slmlle undandragas såväl det nära samband med
och den kontroll från representanter na för marinens övriga
förvaltningsom råden, vilken nu utövas inom det gemensamma
förvaltande verket, marinförvaltn ingen, som även den allmänt
sjömilitära kontroll, vilken utövas av detta ämbetsverks chef,
för att i stället inom nyinrättade, av varandra i stort sett oberoende förvaltningsor gan, som ledas av tjänstemän, vilka i
regel torde komma att sakna erfarenhet om sjöväsendet, utan
nyss nämnd kontroll handhavas av tjänstemän i så jämförelsevis underordnad ställning som byråchefs.

I detta sammanhang må fr amhållas, hurusom dc sakkunniga i ett särskilt fall velat draga försorg 01~1 att armen s
förvaltningsär enden icke måtte lämnas i händerna på en b efattningshavar e, som saknar kännedom om de lantmilitära
förhållande na. I § 19 mom. l av den för elen nya förwarsförvaltningen föreslagna instruktionen finnes nämligen iriför t
ett undantag från den regeln att ärende, som ska ll avgöras å
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avdelning, skall föredragas inför chefen för den avdelning, :ill
vilken ärendet hör. Undantaget rör ärenden angående armens
flyg- och ballongmatel'ie l, vilka ärenden skulle_ til~höra I~lari.~
avdelningen, men det oaktat skulle föredragas mfor chefen for
fortifikationsa vdelning en. Den förebragta utredningen aY
denna fråga (sid. 98- 102) ut·v isar visserligen på ett påtagligt
sätt olämpligheten av att sammanföra armens och marinens
flygväsend en och dessas förvaltningsfrågo~··. men l~o~sekven~~n
därav bord e hava varit dessa frågors åtskilJande 1 forsvarsforvaltningen och ej den nu föreslagna oformligheten , att ärenden hörande till en avdelning avgöras av chefen för en annan.

6.

Lokalfrågan.

A sid. 146 framhålla de sakkunniga önskvärdheten av, att
hela den föreslagna försvarsförval tningen beredes lokaler i
samma hus. Intill des·s så kan ske torde dock, enligt de sakkunnigas mening, ämbetsverket kunna utan alltför stora olägenheter inrymmas i de lokaler, som nu disponeras av armeoch marinförvaltn ingarna. För möjliggörande t härav föreslå
de sakkunniga, att den nuvarande armeförvaltnin gens artilleridepartement överflyttas till marinförvaltn ingens lokal och där
inrymmes genom lämpligt disponerande av det utrymme, som
bliver ledigt, sedan marinförvaltn ingens nuvarande fortifikations-, intendent-, sanitets- och civilavdelning ar överflyttats till
armeförvaltnin gens lokal för att införlivas med resp. avdelningar i den nya försvarsförval tningen.
Genom den sålunda föreslagna anordningen konnne emellertid de ovan framhållna olägenheter, som en utbrytning aY
nys snämnda avdelningar ur marinförvaltn ingen skulle medföra, att ytterligare skärpas. Och givet är, att det ständiga
samarbete, som vid sjöförsvarsäre ndenas behandling måste äga
rum ej blott mellan den nya försvarsförval tningens olika aYdelningar, utan även mellan dessa och marinstaben, skulle
genom en dylik förläggning i hög grad försvåras. Då kostnadertut för åvägabringand et av en för hela ämbetsverket ge-
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mensam lok al torde bliva ansenliga, måst e de svårighet er, som
lokalfrågan erbj u der, anses utgöra ett icke oväsentligt bidra gande hinder för förverkligandet av de sakkunnigas försla g
7.

Bil. I.

Svenska krigsstyrelsens huvudsakliga organisation iniiii tiden
för försvarsdepartementens sammanslagning, med särskild
hänsyn till flottans överstyrelse.

Sammanfattning.

Av vad ovan samt i bilagorna I - III anförts torde framgå ,
att de sakkunnigas förslag salmar stöd såväl av vår egen under mångfaldiga krig och under olika styrelseformer samlade,
som av den inom utlandet vunna, i b estående organisationsformer avspeglade erfarenheten om lämpligaste sättet för ordnandet av den centrala l;..rigsförvaltningen i ett land, vars ge ografiska läge p å kallar vidmakthåBandet av ett efl'ektivt sjöförsvar.
Det torde vidare av va d i ovanstående punkter anförts fa
anses vara ådagalagt, att ett genomförande av de sakkunnigas
förslag skulle
desorganisera vårt sjö försvar genom att sönderbryta el en
nu förefintliga, av sjövapnets natur ofrånkomligt påkallade
enhetligheten i ledningen av denna försvarsgrens förvaltnings angelägenheter,
omöjliggöra en i er ford erlig mån planmässig och sakkunnig behandling av dessa angelägenheter,
försvåra den teknisk-ekonomiska marinledningens samarbete med marinstab en och andra sjömilitära överstyrelseorgan,
ställa sjöförsvarets lokala förvaltningsmyndigheter under
flera sidoordnade myndigheter, samt
äventyra det samförstånd mellan armen och marinen,
som utgör en viktig förutsättning för en god samverkan m ellan försvarets båda huvudgrenar.
På grund av nu anförda skäl får jag avstyrka genomförandet av den av de sakkunniga föreslagna omorganisationen.

Före tillkomsten av amiralitetet, som kan spåras från
1620, var flottans överstyrelse lagd i Konungens egna eller
under honom i en ensamt styrande riksamirals händer. Särskilt de två första \Vasa-konungarna drogo personligen försorg om floltans styrelse och förvaltning i alla dess detaljer,
och det var deras omsorger och förståelse för sjövapnet, som
till stor del möjliggjord e flolta ns betydelsefulla verk samhet
u nder bl. a. den m est lysande perioden i dess historia, åren
156-!-1567.
Enligt 1 6 3 4 års regeringsfor m utgjordes rikets andra
och tredje kollegier av krigsrådet och amimlitetet. Det förra
"dirigerades av marsken" och i det senare "presiderade riksens amiral", båda ämbetsmän tillhörande "rikscns råd".
Dessa båda kollegier, vilka voro att betrakta som avdelningar
av själva rådskammaren, voro förvaltande verk med uppgift
att vartd era inom sitt område vidmakthålla krigsmakten.
Amiralitetet var emellertid icke endast ett förvaltande verk,
utan skulle därjämte omhänderhava och utöva inseende över
personalen, dess antagning, utbildning och övningar, flottans
indelning och taktik, underrättelseväsendet och anskafiningen
av sjökort m. m., varjämte riksamiralen under konungen ulövade högsta befälet ö,ver flottan. Amiralitetet var således
lmder Konungen en överstyrelse över allt vad till sjöförsvaret
hörde, och sakkunskapen var inom detsamma representerad
genom att de flesta bisittarna till yrket voro sjöofiicerare.
Säkerligen var emellertid den kollegiala formen icke lämplig, då det gällde att utöva denna såväl militära som tekniskekonomiska överstyrelse. Genom. att framför allt ansvaret
inom amiralitetet var delat på alltför många händer blev
1'idshift i Sjöväsenclct.

12
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ämbetsverket till en början icke den enhetliga överstyrelse,
som med detsamma var avsett. Härtill bidrog även att am iralitetet länge fick vänta på en f'llllständig instruktion. Ännu
kvarleyde dock traditionen om elen personliga styrelsen, oc h
under konungarna Gustaf II Adolf och Karl X Gustaf sam t
deras framstående medhjälpare, varibland särskilt må om nämnas den duglige underamiralen (1620-44) Klas Larss on
Fleming, växte flottan ännu en gång till sin forna styrka .
Efter Karl X: s bortgång kom det kollegiala styrelsesättet åter
i högsätet, och under Karl XI: s förmyndarregering vanvårdades flottan och inträdde i en period av förfall.

Av ett visst intresse är att vid denna tid fanns en fö r
lant- och sjöförsvaret gemensam rikstygmästare, som hade in seendet över allt krigsmaktens artilleri. Att de båda försvar sgrenarnas artilleritekniska ledning sålunda kunde förenas, är
emellertid ganska naturligt med hänsyn till dels artillerivap nens dåvarande enkla konstruktion, dels elen likartade beskaffenheten hos armens och flottans kanoner m. m. Nu för tiden
är tantförsvarets ooh sjöförsvarets artillerimateriel av synne r ligen invecklad konstruktion och, bortsett från handvap en
m. m., av helt olil<.artad beskatTenhet inom resp . försvarsgre nar, varför gemensam artilleriteknisk led ning nu tord e vara
otänkbar. Någon sådan organisation har häll er icke varit
ifrågasatt, vare sig av 1908 års departementalkom mitterad e
eller av 1920 års förvaltningssakkun niga. Rikstygmästaren
fick emellertid rätt snart (tidpunkten är osäker, men föränd ringen var genomförd 1719) till amiralitetet lämna ifrån sig
bestyret med sjöförsvarets "stycken" och ammunition sam t
uteslutande ägna sig åt uppsikten och vårelen av det "artilleri,
som brukas i fält och fästningar". Redan vid tidpunkten fö r
sistnämnda omorganisation hade således artilleriet nått en sådan utveckling, att skilda organ erfordrades för hanclhaYande l
av armens resp. flottans artillerimaterieL
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Karl XI förändrade organsiationen av flottans överstyrelse
så tillvida, att han - för att åsta dkomma större reda i förvaltningen - å r l 6 7 9 uppdrog åt Hans vVachtmeister att såsom
amiralgeneral utöva övers tyr els en över flottan. Amiralgeneralen var från 1682 därjämte ordförande i amiralitetskollegium samt i det från kollegiet för räkenskapernas uteslutande
handhavande utbrutna amiralitetsstatskam markontoret, men
var hela tiden huvudpersonen, som av Konungen ansågs ansvarig för det hela. Anledningarna till den oreda, vari flottans förvaltning under förmyndarstyrelsen råkat, voro till
största delen att finna däri, att sakkunskapen i ledningen
blivit åsidosatt genom att till riksamiraler utsetts personer
utanför flottan, vilka icke hade något som hälst begrepp om
sjöväsendeL Karl XI insåg betydelsen av större sakkunskap
och sammanhållning i ledningen av flottans angelägenheter,
och ehuru flera fö1·ändringar av honom tid efter annan vidtogos i överstyrelsens organisation, var ledningen av flottan
dock unel er tiden 1679- 1713 i stort sett lagd i händerna på
en man, nämligen flottans nyelanare och återupprättare, Hans
'Vachtmeister. Den ganska betydande, välrustade och välbemannade flotta, som Karl XII, då han 1697 blev Sveriges
konung, mottog efter sin fader, var till stor del r esultatet av
att enhetlighet och sakkunskap åter blivit r ådande i flottans
överstyrelse.

Genom l 7 2 O års regeringsform skedde beträffande
krigsrådet, eller krigskollegium , som det numera kallades,
och amiralitetet den viktiga förändringen, att i spetsen för
vart och ett av dessa båda verk ställdes en president, som
skulle tagas utanför rådet. Härigenom övergingo krigskollegium och amiralitetet, från att förut hava utgjort verkliga
regeringsdeparleme nt, till alt bliva självständiga ämbetsverk.
Uti rådet fördelades ärendena så, att ena hälften av dc år
1720 från 24 till 16 minskade riksråden skötte krigs- och inrikcsärendena, varjämte från 1719 en av kansliets tre statssekreterare skulle taga befattning med krigsärenclena.
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Genom statsvälvningen l 7 7 2 och den i samband därmed antagna regeringsformen skedde ej någon mera avsevärd
förändring uti krigskollegii eller amiralitetets organisation .
De förblevo under sina presidenter såsom förut. För att ärendena rörand e flottan skulle med bättre sakkunskap skötas,
borde emellertid vid rådslagen hos Kungl. Maj :t "åtminston e
vara en riksens råd, elen där till sjöss haver tjänat och uti
sjöväsendet erfaren är". Härav framgår, att, sedan amiralit etet upphört att vara ett regeringsclepartement, erfarenheten
påvisat nödvändigh eten av att sjömilitär sakkunskap på något
s,ä tt fanns organi serad inom eller i intim kontakt med r ege ringen.

Perioden l 7 7 2 till l 8 O 9 innebar vad lantförsvaret beträffar, att krigskollegiet kvarstod i huvudsak orubbat samt
att omkring 1796 tillkom en generaladjutant för a rmen , som
inför Konungen föredrog kommandoärendena.
Vad flottan beträffar kännetecknas däremot ifrågavarand e
tidsperiod av att överstyrelsen underkastades täta och omfattande förändringar. Bl. a. blev amiralitetskollegiwn, som
amiralit etet nu kallades, efter att sedan 1680 hava haft sitt
säte i Karlskrona, 1776 återflyttat till Stockholm, och femto n
år senare eller 1791 upplöstes kollegiet.
En kraftigt bidragande orsak till upplösandet av amiralitetskollegium var återupprättandet år 1780 av generalamirals ämbetet. I k ungabrevet härom heter det:
"Då Vi måst erfara, att, oaktat stora summor tid efter
annan med Vår och rikets dryga känning blivit använda å
Vår flottas iståndsättande, densamma likväl icke hunnit
bringas till den fullkomlighet, som Vi, i jämförelse med där{t
använda kostnader, haft skäl att vänta, så have Vi eftersin nat, huruledes orsaken därtill måste ligga uti saknaden av en
jämn överstyrelse, varå varje verks styrka och tillväxt huvudsakligen beror, och enär Vi därjämte uti rikets historia eftersökt vad utvägar fordom varit nyttjade till svenska örlogsflot-
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tans uppkomst, hava Vi ej funnit tjänligare än den, varav vår
företrädar e, högstsalig Konung Karl XI i lika belägenhet och
i lika avsikt sig betjänade, då han satte hela verket under en
generalamirals vård och styrelse."
Den nya generalamiralen skulle ensam vara Kungl. Maj :t
ansvarig för örlogsflottans bestånd och förkovran, så i anscende till materielen som till personalen jämte hushållningen
i fred och uneler krig. Att inrättandet av generalamiralsämbetet var en lycklig organisatorisk åtgärd framgår av den
verksamhet, som utövades av gen eralamiralen Henrik af Trolic
och "överamiralen" C. A. Ehrensvärd och som resulterade i,
att flottan sällan befunnit sig i bättre skick än vid utbrottet
av 1788 års krig.
Ar 1790 tillsattes en särskild statssekreterare för SJO ärendena, vilken befattning dock endast existerade några få
år framåt. Under hans inseende ställdes det nyupprättade,
jämväl blott några få år existerande generalsjömiliskontoret,
som övertog amiralitetskollegii administrativa åligganden, men
var av betydligt mindre omfattning än sistnämnda ämbetsverk.
Generalsjömiliskontoret uppgick 1794 i storamiralsämbetet, varav upprättades ett för örlogsflottan och ett för armens
flotta. Vartd era ämbetet indelades i 5 d epartement: militär-,
sjömilis-, varvs- och artilleri- samt kameraldepartementen m ed
både militära och civila ledamöter, och i båda ämbetena var
storamiralen chef.
Sedan h ertig Karl 179(-i n ed lagt storamiralsämbetet, förvaltades detta under några år av kungl. kommitteer, vilka i
sin ordning år 1803 ersattes av elen nyupprättad e förvaltningen
au sjöärenden·a, som blev en gemensam överstyrelse för båda
flottorna och erhöll lika värdighet m ed rikets kollegier och
samma rättigheter, som tillkommit det fordua amiralitetskollegium.
Under år 1797 hade tillkommit en generaladjutant jämväl
för flottorna . Denne skulle inför Konungen för edraga komll1andomålen, liksom vederbörande stats sekret era r e för edrog
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de administrativa och civila målen. För att ernå ett intimare
samarbete mellan den teknisk-ekonomiska och den militär a
ledningen och därigenom större enhetlighet i överstyrelsen bestämdes, att generaladjutanten för flottan fick säte i förv alt ningen av sjöärendena näst efter chefen såsom vice ordförande. Härigenom koncentrerades hos detta ämbetsverk överstyrelsen över hela sjöförsvaret med allt vad därtill hörd e.
Detta förhållande upphörde dock r edan 1805, då förvaltnin gens av sjöärendena myndighet inskränktes till att utöva endast ekonomisk överstyrelse, vartill emellertid så småningom
kommo en hel del tekniska uppgifter.

En sammanfattning av gällande bestämmelser och praxi s
i frå ga om krigsstyrelsens organisation vid tiden närmast för e
1809 års statsvälvning giver vid handen följande huvuddrag :
Konungen var högste befälhavare över rikets krigsmakt.
Förvaltningsmålen rörande armen och flottan (eller alla
mål utom kommandomålen och de militära j ustiti eär endena )
föredrogos inför Konungen av statssekreteraren för krigsärendena, som stod i spetsen för den till kansliet hörand e
krigsexpeditionen (förutom denna funnos vid denna tid ytterligare endast två exp editioner i Kungl. Maj :ts kansli, nämligen
utrikesexpeditionen och inrikes civilexpeditionen). Förvaltningsmålen handlad es och ularbetades dessförinnan i Kungl .
Moj: t s och rikets krigskollegium, om de rörde armen, och i
Förvaltningen av sjöärendena, om de rörde flottan. statssekreteraren för krigsärendena för edrog frågorna , innan föredragning skedde inför Konungen, i "rikets ärend ers allmänn a
beredning", som ägde att yttra sig över desamma.
Kommandomålen vid armen och flottan föredrogos aY
vederbörande generaladjutant, särskilt för vardera försvars gr enen. Generaladjutanten vid flottan borde delgivas de m ål
rörande sjöärendena, som skulle förekomma i Kungl. Maj :ts
konselj. Härigenom var sörjt för att den sjömilitära sakkun-
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·s kapen kunde tillgodogöras även i fråga om sådana ärenden,
v ilkas föredragning och eXJpediering var överlämnad till civila
tjänstemän.

Genom l 8 O 9 års regeringsform förändrades visserligen
r iksstyrelsens organisation i stort, men dessa förändringar berörde icke ril{ets kollegier eller förvaltningsverk och ej hell er
behandlingen av kommandomålen. statssekreterarnas antal
ökades till fyra, varav fortfarande en för krigsärendena. stabssekret erare ägde säte och stänuna i statsrådet, då han där
föredrog eller då Konungen lät där eljest förekomma mål, som
till hans befattning hörde.
Den nu skildrade organisationen av krigsstyrelsen har
onekligen stor likhet med den organisation för samma ändamål, som nu råder.
Förvaltningsärendena föredragas nu som då av en för
Jant- och sjöförsvaret gemensam ämbetsman, nu försvarsmin istern, då statssekreteraren för krigsärendena.
Under Kungl. Maj :t stå nu liksom då tvenne centrala förvaltande ämbetsverk, ett för lanHörsvar et och ett för sjöförsvaret, nu armeförvaltningen r esp. marinförvaltningen, då
krigskollegium resp. förvaltningen av sj ö ärendena.
Kommandomålens föredragning är visserligen något annorlunda ordnad nu, i det att försvarsministern själv för edrager d em inför Konungen. 1809 gjordes d etta av respektive
generaladjutanter, vilka emellertid hava en viss motsvarighet
i de nuvarande cheferna för laniförsvarets re sp. sjöförsvarets
1wmm and oexpeditioner.

Tidsperioden mellan 1809 års statsvälvning samt dcparte1nentalstyrelsens införande år 1840 kännetecknas av en rad
utredningar angående frågan om "rikets styrelseverk" ; varvid man framför allt åsyftade att till lindring av statsbördor-
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na göra all sådan indragning och sammanslagning av över flödiga ämbeten och tjänster, som kunde vara förenlig me d
riksstyrelsens tillbörliga handhavande.
Bland viktigare förslag, som i nu nämnt avseende framlades, märkas följ ande.
Ett särskilt utskott vid 1817 års riksdag föreslog borttagandet av den kollegiala styrelseformen, såsom icke varande
ägnad att befordra skyndsamhet, enhet och ordning, samt
densammas ersättande med ministerstyrelse.
En med anledning härav tillsatt kommitte föreslog 1822
- med avstyrkande av ministerstyrelse i ordets egentliga bemärkelse - , att statsförvaltningen skulle utgöras av sex departement, vart och ett under sin chef. För armen och flottan
skulle finnas ett gemensamt krigsdepartement med statssekre-t eraren för krigsärendena såsom chef samt med krigskollegium och sjöförvaltningen· såsom underordnade ämbetsverk.
Två ledamöter hade avvikande meningar, men i bådas förslag
ingingo skilda förvaltande verk för armen och flottan.
Ett särskilt utskott vid 1823 års riksdag utarbetade med
utgångspunkt från nyssnämnda kommitteförslag en plan för
statsförvaltningen, gående ut på densammas uppdelning i sju
huvudgrenar, därav en krigs - och en sjöförvaltning, var j e
huvudgren underställd ett föredragande statsråd. Inom krigsförvaltningen simile krigskollegium och inom sjöförvaltningen
amiralitetskollegium vara organiserade såsom andra instans.
Riksens ständer ingingo icke på någon närmare prövning
av särskilda utskottets förslag, utan överlämnade detsamma
till Konungen med anhållan att Kungl. Maj :t ville till verkställighet befordra de delar av förslaget, vilka Kungl. Maj :t kunde
finna leda till förenkling av styrelsen och till inskränkning i
ämbetsmännens antal.
De förslag till grundlagsändringar, som stodo i samband
med den ifrågasatta förändringen av rikets styrelseverk, förföllo emellertid, men återupptogas vid 1834 års riksdag, undergingo åtskilliga jämkningar samt blevo fastställda vid riksdagen 1840- 41, då den s. k. departementalstyrelsen i nförde s
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och st atsförvaltningen i högsta instans delades i sju departement, bland dem ett lant- och ett sjöförsvarsdepartement.
Av d et nu anförda framgår, att i intet av alla de under
ifrågavarande tidsperiod framlagda förslagen till indragningar
och sammanslagningar av överflödiga ämbeten och tjänster
ifrågasattes någon sammanslagning av lant- och sjöförsvarens
centrala förvaltningsverk.

År 1827 hade staramiralsämbetet återupplivats, i det att
kronprins Oscar då utnämndes till storamiral, i vilken egenskap han närmast Konungen skulle föra högsta befälet över
fl ottan. staramiralsämbetet indelades då i tre under befäl
av fla ggmän ställda avdelningar, av vilka
den första skulle hava befattning med allt, som rörde personalen,
den andra med administrationen och materielen, vilken
avd elning fortfarande skulle utgöras av förvaltningen av sjöärendena , samt
den tredje med kommunikationer, sjömätningar, mekaniska och vetenskapliga inrättningar m. m.
staramiralsämbetet fungerade vid sidan av statssekreterar en fö r krigsärenden och generaladjutanten för flottan, och
ämbetets införande synes icke hava medfört någon ändring
i dessas befogenheter. Beträffande förvaltningen kunde storamiralen, när Konungen gott syntes, låta förvaltningen a\'
sjöärendena redogöra för sin verksamhet m. m. I övrigt gällde
dock fortfarande den för ämbetsverket utfärdade instruktionen, varför storamiralen icke deltog i besluts fattande inom
ämbetsverket eller sysslade med frågor rörande redovisningsskyldighet för använda statsmedel.
storamiral en kan på sätt och vis sägas hava varit en föregångare till den efteråt följande chefen för sjöförsvarsdepartcmentet, i det alt den förre, ehuru icke i _lika hög grad som
den se1.1are, genom sin ställning befordrade ett intimare sam-
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~u·bete mellan den rent militära och den teknisk-ekonomiska
grenen av överstyrelsen samt därigenom sammanhöll det hel a
och i stort ledde sjövapnets utveckling och vidmakthållande.
storamiralens ställning till förvaltningen var också, såsom
av nedanstående närmare framgår, ungefär likartad med chefens för sjöförsvarsdepartementet befogenhet j samma avseende.

Under ifrågavarande tidrymd, 180H- 1840, hade nåuon
Yäsentlig föräncl ring icke skett beträffande kommandomå~en,
utan dessa bereddes fortfarande i de båda generaladjutantsexp editionerna och föredrogos av generaladj u tanterna. Vid
clepartementalstyrel s ens införande blev o emellertid cheferna
~·~r l~.nt~ och sjöförsvarsdepartementen Konungens rådgivare
Jamval J kommandomålen, varför generaladjutantsbefattningarna då upphörde och generaladjutantsexpeditionerna ersattes av de ~uvarand e kommandoexpeditionerna. Krigsexpeditionen blev likaledes upplöst och delades i lant- och sjöförsvarsdepartementens kansliexpeclitioner, seelermera kallade avdelningar av Kungl. Maj :ts kansli, och sålunda bl ev hos cheferna
för lant- resp. sjöförsvarsdepartementen förenad den myndighet, som före 1840 var delad mellan statssekreteraren för
krigsärenden å ena siclan och generaladjutanten för armen
r esp . flottan å den andra.
FörenaneJet av chefskapet för sjöförsvarsdepartementet
resp. lantförsvarsdepartementet med befattningen såsom
konungens rådgivare i kommandomål motiverad es av 1834
å rs konstitutionsutskolt därmed, att i flottans resp. armens
styrelsegrenar "förvaltning och verkställighet, m edel och ut~öri~g van~ig~n äro, f a stä n utan behov av sammanblandning,
mbordes sa forbundna, att, om enhet och kraft skola väntas
rådgivarekallen i båd e regerings- och commandoärenden~
måste utövas av samma embetsman".
~hefens för sjöförsvarsdepartementet ställning till för~· altmngen 1b lev så ordnad, att han från densamma ägde "infOI·dra de upplysningar, förslag och kalkyler", som han fann
nödvändiga.
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Genom 1840 års departementalreform hade högsta lednin<Jen av sjövapnets angelägenheter 's amlats under en chef, däro
emot kvarstod fortfarande den centrala kollegialstyrelsen oföriinclrad. Enligt 1841 års instruktion för förvaltningen av sjöäre ndena skulle nämligen alla mål av ledamöterna gemensamt
behandlas och efter de flesta rösterna avgöras, med utslagsröst för chefen vid lika röstetal.
Kollegialsystemets mest framträdande olägenheter, nämligen långsamheten i ärendenas beredning samt den tröghet
över huvud taget, varmed statsorganisationen funktionerade,
framkallade energiska sträyanden att upphäva nämnda system . Hela tidsperioden mellan 1840 och 1877, då den nya
marinförvaltningen inrättad es, kännetecknas av ständiga organ~sationsstrider och oupphörliga reformplaner i fråga om bl.
a. marinens överstyrelse. Vid riksdag efter riksdag framkommo nya yrkanden på kollegi ernas upplösning och det cent~·ala
förvaltningsväsendets närmare anslutning till departementen
och departementscheferna.
Bl. a. avläto rikets ständer 1857 en skrivelse till Kungl.
Maj :t med begäran om utredning angående nu berörda förh ållanden . ständerna utlalacl c därvid, alt om fråga kunde
u ppstå åsyftande att införa s. k. ministerstyrelse, varigenom
förva ltningsärendena hle\' e avgjorda av departementscheferna,
och departementen således organiserade med byråer endast
för ärendenas beredande, en dylik förändring varken vore
överensstämmande med våra grundlagar eller i övrigt förenlig
med b ehörig säkerhet för ä r endenas rätta handläggande. ständerna ville således å ena sida n, att förvaltningsverken huvudsakligen skulle förenas med departementen, å den andra däremot att ministerstyr else ick e sk ulle införas och att ämbetsverken skulle bibehålla självständig verksamhet och eget ansvar.
I det 1859 på grund av s ländernas nyssnämnda skrivelse
avgivna kommittebetänkandet föreslogs hl. a., att såväl krigskollegium som förvaltningen av sjöärendena skulle upphöra
att vara rikskollegier samt alt presidentsämbetet i det förra
skulle indragas och att i lwllegii ställe skulle inrätt as en
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armeförvaltning, organiserad på fyra av varandra oberoend e
avdelningar. År 1865 utfärdades den första instruktionen för
armeförualtningen, uneler det att beträtTande förvaltnincren a v
·-b
SJoarendena tillsvidare allt huvudsakligen förblev vid det
gamla.
En ny kommittc framlade 1868 förslag till omorganisati on
~v flottans överstyrelse, gående ut på att förvaltningen ay sj ö-

arendena borde upphöra samt att i dess ställe dels stationsbefälhaYarnas befogenhet skulle i viss mån ökas, dels inom
s}öförsvarsdepartementet skulle inrättas följande byråer, nämhgen:

Byrån för militärärenden under en sjöofiicer som chet'
och behanellande frågor rörande fartygens och sjöfästningarnas bestyckning och utrustning, beklädnad, reglementen utbildning m. m., dock ej i ekonomiskt avseende.
'
l.

2. Byrån för ingenjörärenden under överdirektören för
mariningenjörstaten som chef och behandlande frågor rörande
byggnad och r eparation av fartyg, byggnader, kajer, dockor
verkstäder och maskinerier m. m.
'
3. Byrån för ekonomi- och räkenskapsärenden under av
Kungl. Maj :t utnämnd chef och behandlande frågor rörand e
redovisningen av sjöförsvarets anslag, avlöninas- och p ensionsväsendet m. m.
o
I förvaltningens av sjöärendena yttrande över detta förslag framhöll ämbetsverket, att frågan i grunden syntes aälla
huruvida ministerstyrelse eller kollegialstyrelse skulle ~ller~
kännas företräd et. De båda systemens fördelar och olägenheter angå v os i hu vu d sak vara:

A.

il!inisterstyrelse .
Fördelar.

Raskare och mera enhetlig behandling av ärendena, m era
utrymme för initiativet, ingen uppdelning av ansvaret på fler a
händer.
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O l ä g e n h e t e r.
Svårighet att finna lämplig person, som kunde och vill e
påtaga sig ett så stort ansvar, ensidig behandling av ärendena,
bristande kontinuitet, svårighet att förekomma misstag samt
menlig inverkan på ämbetsmannapersonalen genom att ministern måste vara berättigad att till- och avsätta sina biträden,
yarigenom fället öppnad es för favoritsystem och lycksökeri.

B. J{ollegialstyrclse.
F ö r d e l a r.
l\långsidi g behandling av ärendena, säkrare borgen för att
missbruk och misstag förebyggdes, k ontin u itet i förvaltningsåtgärderna samt sj älvständig ämbetsmannaverksamhet och
därigenom uppmuntran till redbarhet och fasthet i åsikter
samt större ämbetsmannadugligheL
Olägenheter.
Långsamhet i ärendenas behandling, ansvarets fördelning
på fl era, i regel starkare betänksamhet än håg för nya förbättringar samt överflödig formalism och omgång vid ärendenas
behandling.
Xmbetsverh:.et ansåg, aU den föreslagna organisationen
skulle åtföljas av samma olägenheter, som vidlådde en ministerstyrelse, utan att medföra de väsentligaste av denna styrel ses förd elar, varför förslaget avstyrktes.
Resultatet av hela den långa striden (för vilken finnes
närm are redogjort i det 1912 av C. L. Tenow avgivna betänkandet angående den maritima förvaltningens orpanisation och
revision ) blev att und er åren närmast före tillkomsten av marinförvaltningen gjordes vissa omorganisationer i ändamål att
frigöra ledningen av flottans militär-tekniska utveckling från
den ekonomiska och administrativa ledningen. 1872 tillsattes
nämligen en militärteknisk byrå, som hade att yttra sig i alla
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fr å n chefen för sjöförsv arsdepar temente t hänskj utna militä rtekniska frågor, och skull e dessa icke vidare behandl as av fö rvaltning en av sjöärend ena. 1875 utveckla des denna organisa t ion därhän, att militära och tekniska är end en, som rörde flottans statione r och krigsma teriel samt de nnas använda nd e,
skulle handlä ggas i tre till sjöförsv arsdepar temente t hörand e
byråer, nämlige n militärb yrån m ed el en 1874 tillsatta chefen
för flottans militärp ersonal som ch ef, varvsbyr ån, vars chef
skulle vara chefen i förvaltn ingen av sjöärend ena, samt J..:onstruklion sbyrån, som till chef skulle hava överd irektöre n för
ma r in ingenj örs ta ten.
Försöke n att upplösa flottan s kollegial t arbetand e centrala
förvaltni ngsv erk och helt ersätta d etsamma m ed en p å byråsysteme t grundad organisa tion hade således misslyck ats, icke
så m yck et på grund av n ågon inneboen de livskraft ho s d et
gamla systeme t i och för sig, u tan fast m era på grund av de
konstitu tionella konsekv enser ett genomfö rande av byråsyst e. met skull e medfört. l\fan hade aldrig konunit längre än ti ll
komprom isser mellan dc båda systemen , och även det nya förvaltning sverk, som 1877 under namn av kungl. m a rinförYa ltningen eft ertr ädde förva ltningen av sjöär endena och de nyssnämnda byråerna , utgjorde en dylik komprom iss. Ämbetsverket, som till en början icke fick någon särskild chef, indelades nämlige n i un der Kungl. Maj :t direkt sorteran de avdelningar, vilkas chefer till en viss gräns tillerkän des själYsiän clig beslutan derätt, under det arbetsfo rmen i övrigt skulle vara
kollegial . Härigen om erhölls i viss, ehuru givetvis otillräck lig
grad, en förskjut ning mot fr iare och lättare arbet sformer.
1881 erhöll ämbetsv erket egen chef, vars befogen het - och
i viss mån jämväl avdelnin gschefer nas - nu väsentlig en utökats gen om på senare tid anbefall da ändringa r i mm·infö rvaltning ens ii1strukt ion.
I marinfö rvaltnin gens överlägg ningar och besln t skulle
till en börjai1 vid behandli ng av personal frågor chefen för flottans militärp ersonal deltaga. På grund härav ifrågasa ttes Yirl
1877 års omorgan isation, att han borde göras till chef för mn-
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rinförva ltningen , varigeno m överstyr elsen i sin helhet skull~
blivit fastare samman sluten under en och samma chef.
ha
"
Härav blev emellert id intet, emedan det ansågs, att d en saJunda föreslag na chefen skulle få en maktstäl lning, som s~od e
allt för nära den åt chefen för sjöförsv arsdepar temente t gnrn~
myndigh et en att näst Konunge n vara flottans högste cheL

Bil. II.

Marinens överstyrelseorganisation
och Tyskland.
a)

Norge, Danmark

Norge.

Norges åttonde statsdep artemen t utgör es av försvars deparlem ntet, genom vilket armen och marinen adminis trer as.
Departen1 entet upp delas på två sinseme llan likartat organis erade styrelser , armesty rel sen för annen s och marinsty relsen
för marin ens a n gelägenh eter. Försvars minister n, som kan
vara civil ell er militär, utövar h ögsta ledninge n av departementets ärenden, men däremot icke militärt befäl. D etta är
under konunge n uppdrag et åt en kommen derande gen eral för
armen och en kommen derande amiral för marinen . Dessa
båda myndigh eter hava särskilt ansvaret för armens resp. marinens krigsber edskap och krigsför beredels er och hava därför
ett vis st inflytan de på h a ndläggan del av vederbör ande styrelsers ärenden .
Vad beträfTar marinsty relsen, så är elensam ma up p delad
på en militär och en civil avdelni ng. Den militära avdelnin gen,
l. avdelnin gen, står under en sjöofiice r som avdelnin gschef
och är uppdelad på två militära kontor.

I . kontoret , med en sjöoiiice r som kontorsc hef, handläg ger ärenden rörande marinen s organisa tion och förvaltn ing,
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utnämningar och avsked, undervisningsväsende och övningar ,
r eglementen m. m. Härifrån expedieras också kommand omålen.

Il. kontoret står likaledes und er en sjöoHicer som ko ntorschef och ombesörj er angelägenh eter rörand e anskafl'nin ,,,
n
IJyggande och underhåll av krig sfartyg, materiel och förrå d
frågor om art illeri, minväsende, flygväs ende, intendentur, sa~
nitet, nautiska spörsmål, ärenden rörande förvaltning av van,
upplag och befästningar, uniformsväsende och modeller m at eri elens krigsduglighet m. m.
'
Den civila eller II. avdelningen är s tälld under en jurid iskt
utbildad expeditionschef och uppdelad på två civila kontor.

IIJ. kontoret, under en juridiskt utbildad byråchef som
k ontorschef, handlägger ärenden angående värnplikt, utskriYning till övningar i fred, strafflagstiftning, rättegångsväsend e,
kyrko- och skolväsende, sj ukvård, lot sväsende, fyr- och båk-yäsende m. m.
IV. kontoret står också under en juridiskt utbildad byråchef som kontorschef och omhänderhar marin ens räkenskapsväsende, avlönings- och understödsfrågor m. 111 •
Varje avdelningschef (ej kontorschef) för sig föredra rrer
sina ärenden inför försvarsministern och kontrasignerar ~e
sluten var för sin avdelning. Varje avdelning har sin expedition och registratur.
Under världskriget uppriittades genom kungl. resolution
av den 23 mars 1915 en rent teknisk avdelning tillfälligt i
::\Iar instyrelsen. Detta skedde med anledning av de stora och
betydelsefulla arbeten och nyanskafiningar med avseende å
flottans materiel och stationer, som då pågick. Denna avdelning har indragits från och med den l januari 1921. Den
tekniska avdelningschefen har övergått till att vara teknisk
konsulent i Marinstyrelsen.
För behandling av tekniska m. fl. ärenden finnas 9 fasta
kommissioner, nämligen:
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Reguleringskommissionen;
Tekniske Feelleskommissionen;
:VI ask in- og Skibsbygningskommissionen;
Artillerikommissionen;
Torpedo- og Minekommissionen;
Intendanturkommissionen;
Sanitetskommissionen;
Den permanenta flyvekommissionen; samt
Kommissionen vedrörende det artilleristiske luftförsvar,
vilka sortera direkt under marinstyrelsen samt behandla
frågor, som föreläggas dem av försvarsdepartementet, komm enderande amiralen eller vederbörande ordförande.
Beträffande den tekniska avdelningen har varit bestämt,
.att alla ärenden av särskilt militärt intresse skulle föreläggas
komm enderande amiralen, som således hade tillfälle att göm
sina erinringar, innan ett dylikt ärende förelades departementschefen.
I marinstyrelsen tjänstgöra dessutom sekreterare (jurister
och beordrade office·r are) m. fl.
Kommenderande amiralen - med en adjutantur under en
kommendörl<apten som chef - utövar det militära befälet
över marinens kårer och stater, alltså över sjöofficerskåren
med dess skolor, sjömilitära kåren med dess skolor, hantverkskåren med dess skolor, intendenturkå ren och mari nens
sanitetskår. Vidare är amimistaben och - i vad beträffar
militära ärenden och mobiliseringsfrågor - de sjömilitära
distriktskommandona (kusten är indelad i 5 sjömilitära distrikt, vartd era under en högre sjöofl'icer som chef) omedelbart underställ da kommen der and e amiralen. Denne är själv
chef för sjöofficerskåren, medan övriga kårer hava sina egna
under kommend erande amiralen stående chefer. Kommenderande amiralen verkställer sjöofficerarnas kommenderingar
IUed undantag för vissa högre mobiliseringsposter, vilka tillsättas kommandovägen, ävensom efter förslag från resp. chefen för hantverk skåren, chefen för intendenturkåren och chefen för sanitetskåren k ommenderingar av ingenjörer, intenTidsMift i Sjöväsendet.

13
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denter och läkare. Han anbefalier årligen fartygsru stninga r
samt sjöexpedi tioners utgående ell er avs lutande.
Kommand omålen, till vilka därj ämte räknas frågor rörande mobiliser ingsplane r, försvarsp lancr, instruktio ner för
högre befälhava re m. m., beredas av kommend erande amiralen och föreläggas försvarsm inistern, som föredrage r dem för
konungen , varvid kommend erande amiralen kan åläggas närvara.
Kommend erande amiralen är icke omedelba rt chef för
avdelning ar eller kontor i marinstyr elsen, men har inflytand e
på handläggn ingen av ärenden därstädes på så sätt, att ärenden, som äro av militär eller militärad ministrat iv natur, skola
föreläggas honom, innan dc föredraga s för försvarsm inistern .
Kommend erande amiralen kan därvid göra sina erinri ngar, och
vid avgörand et av frågor av större vikt inom marinstyr elsen
överhuvu dtaget bör hans skriftliga utlåtande föreligga. En
del ärenden rörande den militära administr ationen, som icke
äro av konstituti onell helydclse eller medföra dispositio n av
penningm edel, som icke särskilt ställts till kommend erande
amiralens förfogand e, äro för övrigt överlämn ade till hans
omedelba ra avgörande .
Det närmare samarbete t mellan marinstyr elsen och kom menderan de amiralen är sålunda ordnat: Vederbör ande aYdelningsc hef lägger Koncepten till skrivelser i en väska, som
skickas till amiralen. Har denne intet att erinra, sätter han
sina initialer på koncepten och återsände r väskan. Ofta låter
amiralen kalla vederböra nde avdelning schef till sig för att få
frågan närmare refererad och belyst. I vikliga saker, där del
kan förmodas att amiralen vill höra amiralsta ben, sjömilitär a
kåren m. fl., anmodar departem entet amiralen att skriftligen
uttala sig. För övrigt förekomm a ständiga konferens er mellan statsrådet och amiralen, och den förre giver amiralen ofta
muntligt besked om aktuella planer och förslag, liksom den
senare när som helst kan vända sig till statsrådet med anmodan om beslut i en eller annan riktning. Oftast är vederbörande avdelning schef närvarand e, särskilt om skriftlig expedition skall uppsättas .
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I Norge är minislers tyrelse tillämpad i vidsträck t omfatt.
g
nin , ,1<ar igenom ett stort antal ärenden avgöras självständ igl
av försvarsm inistern utan att gå fram till statsrådsb eh andling
inför konungen . Sådana ärenden äro:
ärenden rörande räkenskap sväsende och revisiOn, frågor
om medels anvisande till statsutgif ter i enlighet med gällande
laaa r och fastställd a stater, förordnin gar, som endast avse
b
•
verkställi ghet av lagar eller kungl. resolution er samt v1ssa
ärenden, som av praxis överlämn ats till ministern s avgörande .
Dylika beslut underskri vas av ministern och kontrasig neras av ved erbörande avdelning schef i marinstyr elscn. "Sager
av viktighet" - ej kommand omål - skola dock föredraga s
i statsr ådet, där besJulen protokollf öras av en för alla departement gemensam statssekre terare. Sådana beslut unclerskrivas
om de äro särskilt viktiga
vart och
ett av konungen och kontrasig neras av statsminis tern, eljest
sammanfö ras de flera tillsamma ns till ett protokoll, vilket på
enahand a sätt unelerskri ves och kontrasig neras, varpå besluten utformas och ulfärdas genom skrivelser , underteck nade av
vederböra nde minisler - i detta fall försvarsm inistern.
P roposition er till stortinget i vad beträtTar anslagen till
sjöförsvar et uppsättas av marinstyr eisens I. avdelning , den
militära, di t dc underlyda nde institutio nerna insända sina
specialför slag. Enär dessa i regel överskrid a de belopp, s~m
överhuvu dtaget finnes utsikt att erhålla, måste ett lämphgt
urval göras. Härom konferera r avdelning schefen (sjöofTicc r)
m ed försvarsm inistern, efter att dock dessförin nan hava råd gjort med kommend erande amiralen. Ministern bestämme r
så den summa, som han vill äska, och underrätt ar härom
finan sdepartem entet, som samlar liknande uppgifte från. ÖYriga departem ent. I statsrådsb eredning avgöres därefter vilka
summor, som från varje departem ent må äskas, och härefter
utarbetas propositio nen. Under detta utarbetan de får ko~n
menderan d e amiralen fullt tillfälle att göra sitt inflytand e gallande, i d et att avdelning schefen förelägge r honom de olika
spörsmåle n muntligen eller genom överlämn ande av koncept
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eller korrektur. Det har ofta h änt, att det färdiga utkastet i
dess helhet överlämnats av försvarsministern till kommend erande amiralen för att denne skulle yttra sig över detsamma,
även vad beträffar dess ekonomiska sida, innan det framlagt s
i statsrådet.
Amiralstaben, som står und er en kommendör och har
relativt fåtalig personal, skall avgiva yttranden och handlägga
ärenden, som av försvarsdepartement et eller kommenderand e
amiralen överlämnas till densamma. Expedieringen av ärenden mellan försvarsdepartementet och amiralstab en skall i
regel ske genom kommenderande amiralen. För övrigt Oinfa ttar amiralstabens verksamhet utarbetande av förslag eller yttranden i strategiska och taktiska frågor, krigsvetenskapliga
arbeten, instruktioner fö r utbildning och övningar, granskning
av rapporter, farvattensbeskrivningar m. m.

Förutom den gemensamme försvarsministern är generaladvokaten, krigsdomarcna, u t skrivningsväsendet, generalkrigskommissarien och krigskommissarien gemensamma fö r
arme och marin. I övrigt äro försvarsgre narna fullt skillda,
men sambandet upprättl1ålles genom:

Norges försvarskommission m. m.
Huvudsakligen för att befordra samarbetet mellan armen
och marinen finnes en försvarskommission, bestående av
försvarsdepartementets chef, ordförande,
kommenderande generalen,
kommenderande amiralen,
chefen för generalstaben och
chefen för amiralstahen.
Kommissionen kan därutöver förstärkas m ed sakkunniga
ledamöter från hären eller marinen.

Kommis sionen skall behandla och vid anfordran avgiva
yttrande över sådana spörsmål av särskild betydelse för landets försvar , som kunna bliva kommission en förelagda.
Försvarskommissionen skall årligen hålla 2 ordinarie
sammanträden, nämligen ett om våren, innan övningstiderna
fastställa s, sa mt ett om hö sten, sedan underlydande myndigheters budgetförslag inkommit. T ill dessa sa mmanträden kallas, förut om kommi ssion en s fasta medlemmar, cheferna för
fästnin gsartilleriet och ingenjörvapn et Vid sammanträdena
behandlas bl. a. frågor om gemensamma övningar under året
för armen och marinen.
Vidar e sammanträda kommenderande amiralen och fästningsartill eriets chef varje vår för att närmare avhandla det alj erna av flottans och fästningsartilleriets eventuella samverkan under år ets övningar.
Beträffande samverkan i olika avseenden mellan armen
och mari nen finna s vissa bestämmelser utfärdade.
Sålund a skola cheferna för general- och amiralstaberna
samt vissa officerare från dessa staber sammanträda i januari
varj e år för att överlägga om krigsoperationsplaner, mobiliseringsbes tännnelser, transportanordningar under krig samt sådana reglementen och instruktioner, som i något avseende hava ömsesidigt samband med varandra, allt för att i lämplig
utsträckni ng åstadkomma över ensstämmelse mellan de båda
vapnen.
Ett motsvarande sammantr äde skall därjämte årligen hållas av armens och flottans tekniska myndigheter för att överlägga om sådan anskaffning av materiel, som kan göras gemensamt, om fastställandet av gemensamma typer på vissa för
båda försvarsgrenarna erforderliga vapen eller annan materiel
n1. nl .
Ä venledes skola efter liknande grunder samarbete åga
rum mellan armens och marinens intcndenturledningar.
Vad flygvapn et beträlTar utövas samarbetet därigenom, att
i den förut omnämnda permanenta flygko mmissio nen ingå 2
officerare fr ån hären och 2 fr ån marinen. Samverkan ifråga
0111 förs varet mot lurtanfall är organiserat därigenom, att i
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kommissionen för det artillerisliska luftförsvaret ingå 4 arm eoch 2 marinofficerare. I övrigt äro såväl armens och marinens flygvapen som deras försvarsanordningar mot luftan fa ll
fullt åtskilda och självständiga inom vardera försvarsgren en.
Officerare och underofficerare vid fästningsartill eri et
skola i så stor utsträckning, som omständigheterna medgiva,
beordras deltaga i flottans övningar till sjöss, liksom äve n
sjöofficerare skola deltaga i fästningsartilleriets vapenövningar. Anledningen härtill är, att fästningsartilleriet i Norge
handhaver kustbefästningarna, då intet särskilt kustartill eri
förekommer därstädes. På samma sätt beordras personal ay
flottan till deltagande i skjutskolor, befälsövningar och krigsspel vid armen, och lantotricerar e skola deltaga i motsvarand e
övningar vid flottan.
Den gemensamme försva rsministern har rättighet att
övervara samtliga n yss omnämnda sammanträden eller att
därvid låta sig representeras av en av departementets funktionärer.

b)

Danmark.

Av Danmarks elva ministerier utgör krigsministeriet det
andra och marinministeriet det tredj e ministeriet. Enligt författningen kunna de nämnda båda ministerierna stå under
var sin chef eller ock under en gemensam försvar smini ster,
vilken sist anförda form tillämpas sedan 1905. Närma st u nder den gemensamme försva r sministern stå emellertid för
vartdera ministeri et en fackman - högre lantoiTicer r esp.
högre sjöofficer - såsom "direktör ". Om fö rsvarsministern
själv är militär, lcan den ena eller den andra av de båda direktörsp oster na lämnas obesatt. Försvarsministerierna äro
sinsemellan och vart för sig i stort sett likartat organiserade.
Till mari nministeriets verksamhet höra ärenden rörand e
marinen, lotsväsendet, fyrväsendet, utpricknings väsendet, sj ömätningsväscndet, fi,s keriinspektioncn och meteorologiska in -
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stitutet. Hit hänföres även marinens flygväsende, som är fullt
självständigt och sidlit från armen s flygväscnde. Ministeriet
är uppdelat på två departement:
amiralitetsde partementet m ed en sjöofTicer som chef samt
kommissariatsdepartementet under en civil departements-chef.
Dir ektören för marinministeriet kan, om så befinnes ändamå ls enligt, sj älv vara chef för amiralitctsdepartementet,
e huru sådant numera icke tillämp as. Direktören för marinministeriet är för närvarande (jan. 1922) konteramiral och
Depart,emen tsch efen för amiralitetsdepartementet kommendör.
ilmiralitetsdepariementet arbetar på två avdelningar, den
för sta under clepartcmentschef,en sj ä l v ("direktören") och den
andra u nder en f. d . sjöofficer. Varje avdelni ng innehåller
två kontor. Dessa fyr a kontors verksam h etsområd en framgå
av följ ande.
1. kontoret, "sekretariat och kom mandokontor", vilket
l edes av en civil kontorsch ef, som till sin hjälp har både militär och civil personal, mottager och fördel ar alla till marinmini steriet inkomna handlingar och tjänstgör som expedition
för marinens samtliga ärenden. Där handläggas vidare kommandoärenden, frågor rörande personalen, utbildning och övningar, tekniska och vetenskapliga angelägenheter, örlogsvarvets drift, lagförslag och kungörelser samt frågor, vilka på
grund av sin natur icke tillhöra annat konlor.
2. kontoret, "revisionskontoret ", står uneler en civil tjänstem an och har civil personal. Där handläggas ärenden rö rand e revision av sjövärnets och dc andra under marinministeri et hörande civila institutionernas räkenskaper, kontraberäkning av p enningrekvisitioner från kommissariat- och
hokh ållarkontoret, kassakontroll och bokföring m. m.
3. kontout kallas för amiralitetskontoret och står omedelbart under chefen för amiralitetsdepartementets 2. avdelning. Där handläggas frågor om fyrväsendet, lotsväsend et ,
utprickningsväs endet, räddningsväsendet, sjökartevcrket, meteorologisl<a institu tet, underrättelser för sjöfarande, sjukvä-
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sendet, sjötransportväsendct, mätningar, fiskeriinspektioner i
danska farvatten, marinens bibliotek, utarbetand e av dc la gförslag och buclgetutkast, som angå kontoret m. m. Till 2.
avdelningen hör också
4. kontoret, "kontor för värnpliktigas användande till civila arbeten" ( enl. lag l 917), med samma personal som amiralitetskontoret (civil personal och förutvarande militära personer).

Kommissariatdepartementet arbetar på två kontor: "kommissariat- och bokhållarkontorei" samt "kassörkontoret". Det
förstnämnda leeles av departementschefen eller av civil kontorschef och har hand om ekonomi, anskaft'ningar, proviantering, det slutliga utarbetandet av marinministeriets del av
finanslagförslag
(propositioner,
räkenskaper,
avlöningsfrågor, pensionering, intendenturärenden m. m. Kassörkontoret har hand om utbetalningar av löner, förvaltning av fonder, unclerstöclsfrågor, legat m. m.
I ministeriet tjänstgöra dessutom sekreterare, fullmäktige, assistenter, varjämte ofricerare elitbeordras till förfogande. Varje kontor förer sin egen registratur, kommandokontoret tjänstgör, som sagt, såsom expedition för hela ministeriet.
Danska riksstyrelsen är i utpräglad grad ministeriell, varigenom - vad marinministeriet beträffar - försvarsministern
äger att personligen avgöra en hel del av marinens angelägenheter. Det är i stort sett enelast lagförslag, som behandlas
inför konungen i statsråd. Den ministern tillkommande avgöranderätten är i vidsträckt omfattning överlämnad till dir ektören för marinministcriet, vilken beslutar i minist ern s
namn och på hans ansvar. Direktören kan även överlämna
åt departementscheferna att fatta beslut å ministerns vägnar.
Något bestämt avgränsat syslem finnes härvidlag icke, utan
fördelningen beror på omständigheterna och den vikt och betydelse, som påvilar varje fråga.
Efter omständigh eterna u nderskrivcr ministern eller d ire klären för ministern eller departementscheferna på ministerns vägnar. Kontorscheferna kontrasignera skrivelser från
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ministeriet. Skrivelser till Konungen underskrivas av ministern och kontrasigneras av vederbörande kontorschef.
Ministeriet utfärdar "Sejlordrer, Direktiver for 0velser
etc." för eskadrar eller enkla fartyg.
Såsom generalinspektör för sjövärnet och chef för sjöoffi cerskåren tjän stgör en kommenderande amiral, viceamiralen, vilken emellertid under fredstid icke utövar någon egenthg b efälsmyndighet över flottan i dess helhet. Han har till sitt
förfogand e en stab, bestående av stabschef och ad j u tant. I
egenskap av kommenderande amiral övertager viceamiralen vid
mobilisering eller "Sikringsstyrkans formering" tjänsten som
chef för flottan s överkommando, vilket upprättas i flottans
stab, och skall han på d en grund leda förarbetena angående
flottans användning i krigstid och dess samverkan med hären,
uppgöra planer för krigsövningar och personalens övningar
ombord och i land samt granska och yttra sig över viktigare
rapporter och skrivelser.
Såsom generalinspektör för sjövärnet har han skyldighet
att efter närmare order eller på eget initiativ företaga inspektion av på expedition yarandc sjöstyrkor eller fartyg, av sjövärnets undervisningsanstalter och andra under sjövärnet hörande militära institutioner.
Såsom chef för sjöoJTiccrskå ren har han omedelbart befäl
över sjöotricerarna och är överordnad myndighet över alla i
tjänst varande officerare i frågor, son'! angå kåren i dess helhet eller officerarnas militära ställning i allmänhet. Han för
bestrafl'ningsprotokoll och är chef för sjöofficerskårens beIordringskommission (Fo rfremmelseraad).
Sjöofficerarnas
kommenderingar utfärdas av ministeriet, eventuellt efter samråd med eller inhämtat förslag från chefen för sjöoflicerskåren. Kommenderande amiralen kan förvänta sig att från marinministeriet få sig tillsända alla viktigare skrivelser, rapporter o. dyl., som höra till området för hans verksamhet och äro
av större betydelse för sjöförsvaret i allmänhet.
Uneler ministeriet och delvis även under kommenderand e
amiralen lyder flottans slab med en kommendör som chef.
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staben har att tillhandagå nämnda myndigheter med utredningar och förslag i frågor, som angå flottans effektivitet och
krigsberedskap. Den arbetar i närmaste anslutning till m inisteriet och dess kontor samt är uppdelad på en strategisktaktisk och en mobiliseringsavdelning. Vid mobilisering ingår flottans stab under flottans ' överkommando, och dess chef
blir stabschef vid detta överkommando. Under flottans stab
lyder chefen för kustutkiksväsendet
Det dagliga arbetet i staben utföres delvis i samarbete
med ministeriets departement. Expedierandet av ärenden,
som av ministeriet hänvisats till stabens behandling, försiggår på vanligt sätt vid ministeriets kontor. Därvid är för eskrivet, att inbördes skriftväxling skall undvikas i alla de fall ,
då onödig omgång eller tidsspillan därav kan uppkomma.
Samarbetet mellan kommenderande amiralen och flottan s
stab avser huvudsakligast sådana frågor rörande krigsförberedelser, som äro en direkt följd av att chefen för staben är
kommenderande amiralens närmaste medhjälpare i detta avseende, och försiggår detta samarbete under samma form er
som vid krigsberedskap och mobilisering.
Under marinministeriet lyda förutom flottans stab följande anstalter och institutioner:
l. Chefen för den flydende defension på Köpenhamn s
redd.
Under denna myndighet sortera alla fartyg och annan
materiel, som äro avsedda att under krig användas vid huvudstadens försvar åt sjösidan. Som chef för den flydende defension avses en sjöofficer av konteramirals rang. I fredstid
har han överinseendet över allt, som rör detta försvar, och äger
inkomma med framställningar angående dess tidsenliga utYcckling.
I krigstid lyder under defensionschefen icke blott defensionseskadern och minförsvaret, som bemannas från flottan,
utan även sjöfästningarna, som bemannas från härens till
Köpenhamn förlagda kustartilleriregemente. Vid mobilis ering övertager defensionschcfen det samlade försvaret av Kö-
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penhamn mot sjösidan och uqderställes härvid den "höj stbefalende" i Köpenhamn enligt särskilda bestämmelser. Dcfensionschefen har vid mobiliseringen 1914- 15 fört befälet
från fortet Lynetten, varest defensionens kommandostation
varit förlagd.
2. örlogsvarvet i Köpenhamn, vilket samtidigt är örlogsstation, under en konteramiral med stab och sekretariat.
3. Sjövärnets skolor (kadett-, officers-, konstapelelevs-,
nnderofTicers-, reservkadettskolor) och undervisningsrådet.
3. Sjökortarkivet.
5. Flottans märkeväsende, sjölransportväsenclet, byggnadsväsendet m. m. ävensom följand e kårer: sjöofTicerskåren
uneler viceamiralen, läkarkåren under sin chef ("stabsläkaren") samt auditörkåren unele r generalauditören.

Direldören för fartygsbyggnad och maskinväsencle, chefen
för matros- och sjöminekåren, tygmästaren samt chefen för
räkenskapsväsendet äro som tekniska konsulenter för marinministeriet omedelbart underställda detsamma, men äro i övrigt underställda varvschefen, bl. a. som kårchefer för under
dem sorterande personal.
Till främjande av olika frågors ändamålsenliga behandling finnas ett flertal fasta kommissioner, i vilka vissa befattningshavar e samt tillkallade sjöofTicerare m. fl. ingå. Sådana
kommissioner äro varvskommission en, undervisningsråd för
sjövärnets skolor, befordringsråd av olika slag m. n.

Vid en jämförelse mellan elen danska o ch svenska organisationen av marinens överstyrelse måste först beaktas, att i
Danmark 11tgör marinministeriet ett särskilt ministerium för
sig, skilt från krigsministeriet. Visserligen sköter en person,
försvarsministern, båda ministerierna, men han utgör också
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det enda gemensamma organet. Marinens angelägenheter h ållas sålunda fullt fristående för rsig, utan sammanblandning
med armens. sakkunskapen inom marinministeriet företr ädes av "direktören" ( sjöof-Iicer), som faktiskt övertagit en
betydande del av ministerns funktioner och ansvar. Han
sammanhåller marinens frågor, och hela ministeriet, alltså
även dess civila departement, lyder under honom. DärutöYer
är en sjöofl'icer chef för ministeriets J. departement, amiralitetsdepartementet, genom vilket expedieringen för hela mi nisteriet äger rum. Amiralitetsdepartementet kan jämföra s
med kommandoexpeditionen i Sverige, dock att detsamma
jämväl omhänderhar ett flertal ärenden, som i Sverige handläggas å kansliet samt en del av dem, som tillhöra vår marinstab. Budgetförslag uppgöras av varje kontor för sig unde1·
direktörens ledning.
Danska flottan sammanhålles ytterligare av kommenderande amiralen, vars huvudsakliga uppgift är att tillse sjövärnets krigsberedskap och effektivitet och som kan förvänta
sig att få underrättelse om alla viktigare angelägenheter inom
ministeriet. Hans ställning motsvaras i Sverige till en del av
den, som intages av chefen för marinstaben och högste befälhavaren över kustflottan. Han har en vidsträckt inspektionsskyldighet, som är vida störrre än som tillkommer någon a v
våra inspektörer.

c ) Tyskland.
Enligt det nya Tysklands republill.anska författning utgöres ett av de tyska riksministerierna av "Reichswehrministerium", i spetsen för vilket står en för lant- och sjöförsyare t
gemensam, under rikspresidenten lydande "Reichswehrminister", som således fullt motsvarar den svenske försvarsministern.
Då båda försvarsgrenarna hava under försvarsministern
vardera sin särskilda styrelse, nämligen "Marineleitung" ("die
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Admiralität") för sjöförsvaret och "Heeresleitung" för lantförsvar et. I spetsen för vardera av dessa båda styrelsegrenar
står en militär chef, vi lken har säte men ej stämma i riksr egeringen. Som chef för Marineleitung - "Chef der Admiralität" - tjänstgör en flaggman.
L edningen av flottan är koncentrerad till amiralitetet,
som omfattar hela överstyrelsen och hos oss motsvaras av
samtliga de till "överstyrelsen" hörande myndigheterna jämte
,s jöförsvarets konunandoexpedition och den del av försvarsdepartementets kansli, som handlägger till sjöförsvaret hörand e ärenden.
Amiralitetet består jämlikt från och med den 5 februari
1921 gällande "Geschäfts-Verteilung der .Marineleitung" a Y
nedanstående avdelningar med följ ande huvudsakliga verksamhetsområden:
I.

Chefens för 111 arineleitung stab.

Chef en regementsofficer, i övrigt huvudsakligast militär
personal.
staben handlägger ärenden rörande amiralitetets organisation, arbetsordning, personal och inre angelägenheter ävensom ämbetsverkets egna förvaltningsfrågor.
Till staben äro adjungerade:
a) en avdelning för "Leitung der Marinelwushaltsarbeiten", under en regementsoiTicer, som samtidigt är chef för den
försvarsministern direkt underställda "Haushalts-Abteilung
des Reichswehrministeriums, Gruppe Marine". Avdelningens
ändamål synes vara att sammanföra "riksdagspetita" från övriga avdelningar inom amiralitetet .
b) en 111arine-Offiziers-Personal-A bteilung, som handlägger officerares, ingenjörers och inte n denters kommenderingar
och personliga angelägenheter.
c) en Marin·e-Medizinal-Abteilung, som dels handlägger
sanitetspersonalens kommenderingar o. d. samt sköter marin-
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garnisonsläkaretjänsten i Berlin, dels fullgör motsvarande
å ligganden som I(ungl. marinförvaltningens sanitetsavdelnin"
hos oss .
'"'
Av det nu anförda framgår, att chefens för Jv!a rineleitunu
stab ungefärligen motsvarar vår kommandoexpedition sam t
att densamma därjämte har vissa administrativa åligganden ,
bl. a. sådana, som beröra sanitetsangelägenheter.

II.

il!arinckommando-Amt.

Chef en flaggman, i övrigt huvudsakligast militär personal.
a)

larine-Wehr -Abteilung.

j i1

Handlägger frågor rörande den militära personalens samt
ingenjörers och intendenters rekrytering, organisation och utbildning m. m. ävensom uniformsbestämmelser.
Avdelningen synes till stor del motsvara marinstab ens
organisations- och mobiliscringsavdclningar.
b) Flottcn·-Abtcilung.

Strategi och taktik. Planer för stridskrafternas arwändning. Dc rustade fartygens rörelser. Internationell rätt. Sjöartilleri, kustartilleri, fartygskonstruktion, torpcdväsende,
minväsende och maskinväsende, allt i vad berör militära synpunkters krav inom des s olika områden, vapnens användm;d e
och specialutbildning. Signalväsende, gnist, telefon- och telegrafväsende. Chifl'er. Underrättclseväsende. Allmänna frågor
angående undervattens- och luftvapen. Förräderimål och
skydd för militära hemligheter m. m.
Avdelningen synes motsvara marinstabens operation s-,
kommunikations- och ulrikesavdelningar, men handlägger
därjämte frågor rörande militära synpunkters inverkan på lösandet av tekniska spörsmål, vilka frågor hos oss måste lösas
genom samarbete mellan två olika myndigheter, nämligen
kungl. marinförvaltningen och chefen för marinstaben.
I stort sett kan Marinekommando-Amt sägas molsvara
marinsiaben i svenska marinen.

-
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Allgemein·es l),!arine-Ami.

Chef en flaggman, i övrigt militär och civil personal.

\:Verfi-Abteilung.
Frågor angående varvsorganisation och varvsclrift. Bcredskapsförläggning och utrustning av fartyg. Arbetarefrågor.
Tomter och byggnader. :Materielens unelerhåll och nyanskaflningar. Varvens anslags- och kassaförvaltning. Frågor rörande varvspersonalen, kanal- och hamnangelägenheter.
a)

b)

/{ons truktions-Abteilung.

Ritningar, hyggande, ombyggande och reparationer av fartyg. Fortsatt lösande av tekniska u-båts- och flygvapensfrågor. Uppfinningar, experiment och patent beträfl'ande skeppsbyggeri. Elektrotekniska, ångmaskin- samt motoranläggningar ombord och i land.

Waffenabteilung.
Artilleripjäser med ammunition, lavetter, hissar och ÖYriga tillbehör. Ballistik och skjuttabeller. Kulsprutor, handvapen, mål- och eldledningsanordningar. skjutinstruktioner
och exercisreglementen. Kustartilleri, torped-, min- och spärrväsende med vad därtill i tekniskt avseende hör. Minsvepning m. m.
c)

Ncmt ische Abteilung.
Frågor rörande handelsflottan i nautiskt avseende, seglingsbeskrivningar, skolfartyg. Sjömätningar, sjökort-, lotsoch utprickningsväsende, underrättelser för sjöfarande, fiskeriskydd, nautiska instrument, nautisk-meteorologiska angelägenheter.
d)

See trans portabteilung.
Allmänna frågor rörande handelsflottan samt handelsfartygs användand e såsom hjälpfartyg i örlogsflottans tjänst.
Det militära transportväsendet till sj ö ss (ä ven armens).
Av ovanstående framgår, att Allgemeines Marine-Amt
motsvarar kungl. marinförvaltningens ingenjör-, artilleri-, torped-, min- och nautiska avdelningar samt därjämte sjölwrtce)

-

verke t, lotsverket, nautisk-meteorologiska byrån och d elvis
kommerskollegium.
Därjämte är att märka, att utarbetandet av skjutinstruktioner och exercisreglementen hos OS·S verkställes i marinstaben,
ehuru dessa frågor rättare synas höra hemma i kungl. marinförvaltningen.
Någon motsvarighet till Seetransportabteilung finnes ick e
inom den svenska styrelseorganisationen, ehuruväl den viktiga
frågan om hjälpfartyg och deras utrustand e kunde erfordra
en särskild organisation för sitt lösande.
IV.

Marine- V erwaltungsamt.

Chef en "Ministerial-Direktor", i övrigt omkring 15 civila
tjänstemän.
a)

Verwaltungsabteilung.

Förvaltningsorganisation, intendentur, själavård, medel sredovisning, vissa avlöningsfrågor, rese- och traktamentskostnader, post-, telegraf-, frakt-, transport- och telefonangelägenheter, bostäUs- och tjänstelokalfrågor, utrustnings-, förplä gnads-, beklädnads- och undervisningsväsende, skattefrågor.
b)

A bteilung f ii r allgem ein e Be am tcnangclcgenheiten .

Lönefrågor i allmänhet, pensions- och gratialfrågor samt
amiralitetets kassa.
M ar in e- V erwaltungsamt synes i stort sett motsvara kungl .
marinförvaltn•ingens intenden t- och civilavdelningar, men därjämte även lönenämnden och flottans pensionskassa.
V.

-
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Försvarsministern direkt underställda avdelningar.

a) Z entmlabteilung des Reichswehrministeriums.
Innefattar en kommunikationscentral samt ministeriets
bibliotek m. m.
b) Adjutantur des Reichswehrministeriums.
Innefattar adjutantur till försvar smin istern från båd e
flottan och armen. Motsvarar ungefärligen den svenska försvarsministerns adjutanter.

199-

c) Hauslwltsabt eilung des Reichswehnninisteriums.

Omfattar en avdelning för flottan - "Gruppe Marine" und er en regementsofficer, som samtidigt är chef för "Leitung
der ~Iarinehaushaltsarbeiten" i chefens för Marineleitung stab.
Avdelningens ändamål är "statsverkspropositionens" utarbetand e. Det har varit ifrågasatt att sammanslå denna avdelnin g med armens motsvarande organ uneler en civil chef.
Detta synes emellertid hava avslagits av elen anledningen, att
enda st en er faren sjöofficer, ej en civil avdelningschef, kan då
det gäller att göra jämkningar i de inkomna riksclagsäskandena, överblicka förhållandena så, att besparingarna bliYa
gjorda på rätta ställen och ett enhetligt och sakligt prövat statförslag åstadkommes.
d) Rechtsabteilung des Reichswehrminisleriums.
Häri ingår bl. a. ett "Marine-Justitiariat" under ett ministerialråd som chef. Detta justitiariat är dock underställt
chefen för Marineleitung i allt vad som rör det marina rätt cgångsväsendet och dess personal.

Nachrichtenstelle des Reichswehrministeriums.
Bearbetning av marinfrågor för tillhandahållande till
pressen. Insamlandet av underrättelser för överstyrelsens och
flottans räkning ur såväl in- som utlandspressen. Upplysningar till utomstående om marina förhållanden. Arkiv. Samlingar. Redaktion av Marine-Runclschau.
En avdelning med liknand e uppgifter finn es för armen.
e)

Av ovanstående redogörelse framg år, a tt den tyska marinens överstyrels e, organiserad eft er världskrigets erfar enheter,
är synnerligen stark och enhetlig. Ty icke enda st alla militära utan även de teknisk-ekonomiska styrelseorganen äro
underställda en gemensam chef, chefen för Marin eleitung, som
håller alla trådarna i sin hand. I intet avseende är marinens
överstyrelse sammanblanclad med armens.

Tidskrift i Sjöväsendet.
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Bil. III.

Vissa erfarenheter från världskriget beträffande deu ·
sjömilitära styrelseorganisationen.
a) Tyskland.

I såväl storamiral von Tirpitz' som chefens för Hoch se cflotte, amiral von Scheers uttalanden om d et gångn a världskriget är alldeles särskilt påpekat, vilken olycksdiger brisl p å
enhe tlighet, som för efann s i den tyska marinens överstyrelse
och sjökrigsledning. Direkt und er kejsaren som överste krigsherre lydde nämligen:
l. Reichsmarincamt eller den teknisk-ekonomiska överstyrelsen med sjöförsvarets statssekreterare såsom chef.
2. Marinkabincttet, som var kejsarens personliga adjutantur och kommandoexpedition.
3. Amiralstaben, vilken hade ungefär samma ställ ning
som vår nuvarande marinstab.
4. Cheferna för Hochsecflotte och övriga eventuellt själYständiga sjöstyrkor.
5. stationsbefälhavarna i Kiel och vVilhelmshafen.
Härtill kom under kriget
6. Chefen för marinkåren i Flandern.

Redan i fredstid hade friktioner och s tridigheter mellan
överstyrelsens olika, med varandra i militärt avseende sidoordnade myndigheter hämmande inverkan på dessas arbete.
Slitningarna hade dock på grund av statssekreterarens, storamiral von Tirpi tz' dominerande personlighet, vilken i vis s
mån sammanhöll det hela, icke gjort sig så kännbara, som
man skulle kunnat förmoda.
Under kriget framträdde däremot olägenheterna av den ·
splittrade ledningen så mycket skarpare, då dels åsikterna om
huru detsamma skulle föras gingo i sär , dels den tekniskekonomiska styrelsegrenen a rbetade u tan erforderligt samband med den militära ledningen och bl. a. exempelvi s lät

bygga ett antal minsvepningsbåtar av en typ, som den m ilitära ledningen icke hade någon användning för o. s. v. Kejsaren hade icke möjlighet att hålla ihop d et hela, och han
h ade icke vid sin sida någon medhjälpare, som ansvarad e ej
blott för den enhetliga ledningen av sjökriget utan även för
den övriga sjömilitära verksamheten. Icke förrän år 1918 erhöll marinstab schefen en dylik ställning, motsvarande den
generalfältmarskalken -von Hindenburg innehade gent emot
fälthären. Amiral von Scheer gjorde nämligen detta till ett
villkor för att han skulle över t aga posten som amiralstabschef. Härm ed infördes en ledning av lan t- och sjöstridskrafterna, i stort sett motsvarande elen krigsorganisation, som hos
oss genom fördes år 191 O.
storamiral von Tirpitz säger i denna fråga bl. a. följ ande:
" Den tragiska utgången av vårt krig till sjöss är uteslutande att h änföra till ett enda fak tum, nämligen att marinen
först i september 19 18 erhöll en högsta sjökrigsledning. Denna enhetliga ledning är också n ödvändig för att gent em.ot de
lantmilitära och politiska myndigheterna kunna med erforderlig auktoritet företräda marinens intressen."
Amir al von Scheer karaktäriserar sjökrigsledningen under fö rsta och största delen av kriget sålunda:
"Organisation en av densamma var förfelad, åtnjöt föga
förtroen de i marinen, och dess resultat var svikna förväntningar".

b ) England.
I d.cn efter kriget utkomna engelska sjökrigslitteralur en
framföres gång efter annan den anklagelsen mot den engelska
flott ans överstyrelse, amiralitetet, att detsamma före kriget i
alltför hög grad hade fördj upat sig i administrationen av flottan och alltför li tet ägnat sig åt att förbereda densamma för
kriget.
Vid världskrigets början fungerade den engelska marinstaben (vVar Stafr), vilken u tgjord e en del av amiralitetet,
såsom rådgivande myndighet åt förste sjölorden i dennes egen-
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skap av ledare av sjökrigsoperation erna. På grund av erfarenheterna under kriget vidtogs på våren 1917 den ändringen
i organisationen, att marinstaben, som då ombenämndes ti ll
Naval Staff, väsentligt utvidgades, varj ämte förste sjölorden,
vilken är att betrakta som den engelska flottans högsta militära myndighet, blev chef för nämnda stab. Inom amiralitetet
finnas jämte den av marinstaben representerade militära ledningen sammanförda jämväl sjövapnets tekniska och ekonomiska styrelsegrenar. Sjöministern är i egenskap av först e
amiralitetslord chef för amiralitetet. Förste sjölorden är att
anses såsom hans närmaste man och utgör den sammanhål lande kraft, som skall åvägabringa erforderligt samarbete me llan styrelsens olika grenar.
De nu nämnda och vissa andra efter kriget verkställd a
förändringar i det engelska amiralitetets organisation haYa
tillkommit i ändamål att tillförsäkra den engelska flottan en
enhetlig, till största möjliga militära effektivitet syftande ledning.

Inför representationen var däremot rikskrigsministern ensam ansvarig för alla ämbctsåtgärcler och budgetens handhavande. I alla marinen rörande angelägenheter skull e chefen
för marinsektionen handla i samförstånd med rikskrigsministern, varför bådas unelerskrift erfordrades på handlingar rörande ärenden, som föreclrogos. Då d e i viktiga frågor stannad e i olika mening, skulle båda meningarna framläggas till
kejsarens prövning.
Under världskriget vidtogos vissa jämkningar i marinöverstyrelsen för att erhålla en mera effektiv ledning av sjökriget. Sålu nda ställdes bl. a. chefen för den sjögående flottan samt befälhavaren för krigshamnen Pola direkt uneler
kejsar en. En ny befattning infördes, nämligen en flaggman
såsom rådgivare åt kejsar en i sjömilitära angelägenheter.
Denne flaggman erhöll en chefen för generalstaben motsvarande ställning och var att betrakta såsom stabschef hos kejsaren i dennes egenskap av högste befälhavare över krigsmakten till sjöss.
Någon egen tlig marinstab fanns sålunda icke. Marinsektionen var nämligen närmast att jämföra med den svenska
marinförvaltningen och det tyska Reichsmarineamt. I marinsektionen ingingo emellertid även en "Präsidialbiiro" och ett
"Operationskanzlei". Presidialbyrån motsvarade närmast vår
kommancloexpedi li on och det tyska "Marinekabinett". "Operationskanzlei" motsvarade visserligen närmast den svenska
marinstaben och den tyska amiralstaben, men omfattade huvudsakligen blott en underrättelseavdelning. Den hade således föga inflytande på planläggandel av sjökrigsoperationer
o. d: Såväl presidialbyrån som "Operalionskanzlei" ledd es
under kriget i praktiken av den ovannämnde sjömilitäre råelgivaren hos kejsaren, under det att rikskrigsministern och
chefen för marinsektionen mera synes hava sysslat Incd de
teknisk-ekonomiska ärendena. Avsikten torde ha varit att
eft er kriget låta nu nämnda provisoriska anordning utmynna
i organiserandet av en marinstab med elen hos kejsaren anställde flaggmannen såsom chef.

c) österrik e.
Vid världskrigets utbrott var en rikskrigsminister närmast under kejsar en chef för krigsväsendet såväl till lan d s
som till sjöss. I det för armen och marinen gemensamma
rikskrigsministeriet fanns en "Marincsektion", som omhänderhade marinens angelägenheter. Marinsektionen stod under chefsskap av en amiral, vilken var rikskrigsministern s
ställföreträdare i vad som rörde flottan samt före kriget skulle
vara befälhavare för flottan icke endast under fred utan även
under krig. Såsom rikskrigsministerns ställföreträdare avgjorde han självständigt inom bestämda gränser alla till marinsektionen hörande tjänsteangelägenheter, bestämde sättet
för ärendenas handläggning, var föredragande i sjöförsvarsärenden hos kejsaren samt ägde yttranderätt inför delegationerna. .Jämte rikskrigsministern var han ansvarig för fl ottans stridsduglighet och krigsberedskap .

-
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Inom den österrikiska flottan ansåg man sig under krige t
hava lidit betydligt av, att flottan saknade eget ministeriu m ,
och tillfällen hava förekommit, då marinens intressen blivit i
hög grad tillbakasatta. Anledningen till, att ett särskilt sjö försvarsdepartement icke långt före kriget infördes, har uppgivits huvudsakligen vara att hänföra till den österrikiskungerska statsformen av dubbelmonarki. Motståndet kom
nämligen - förutom från generalstaben - från ungerskt håll ,
där man tydligen ansåg, att ett sjöförsvarsministerium skulle
bliva mera en österrikisk än en för båda länderna gemensam
institution.

Meddelande från främmande mariner.
Personalorganisation.
(Intill mitten av mars m ånad 1!J2Z.)

England.
O If icersld'n•en.

1-!ampsllire Tel. , jan. G 1022.
10 commanders l1ava befrclrats till captains.
I anseende till alt antalet co mmanders är betydligt överstigande h r hovet 1HtYi1. några befo•·clringar till. co mmander ej företagits vie! årsskiftet.
N. M.

n., jan.

11 1922.

:\Iedclåldern vid ])efonl•·an tilJ capitain var 38 åe 10 mån. och tjänsteticlen som commander 6 ~t 7 år.
N. M . R., jan. 18 1922.
I i\Jorning Post föreslås alt avskeda 90 captains och 180 commanders
för att återställa n ormala b cforclringsförhållancl en.

Sj ömansl<åren.

Hampshire '!'el., febr. 10 1922.
Rekryteringen llar t . v. inställts. Ett rykte går att kår en skall minskas m ed 25 % av sitt nnvarancle bestånd. 1,500 eldare skola erhålla avsked. J-Iampsl1ire '!'el. anser åtgärden mindr e välbetänkt uneler nuvarande
förhållan elen.
Ind•·auna sl<olor.. .
l-Iampshire '!'el., febr. 10 1!l22.
Alla signalskolor utom elen i P ortsmo utl1 s tängas.
T or pedskolan i Sclt ee rn ess (Nore ) skall stängas.

-
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Lokala janareflotliljet•.

Hampshire 'l'e l. , fel)r. 10 1922.
Dessa skola indragas och avrustas utom 2 jagare å varelera aY st ationerna Portsmoutl1, Nore, DeYonpol't och Hosyth. Dessa fart~"g sLill a,
t ill stati-onsbefäl havarnas förf ogande med r ecluceracle besättningar.
Jan ul se flott il j en.
N. l\f. H., dec. 28 1922.

Enligt en nyligen träffad överenskommelse skall ordningens upprättltållancle på floelen anförtros åt en kombinerad flottilj av fyra engelska,
sex japanska, fyra amerikanska och två franska fartyg. Flottilj en stå t·
uneler befäl av eskaderchefen för den engelska Kinaeskaclem vice-amiral
Duff, med chefen för elen japanska eskaclern i kinesiska farvatten som näl'masto man. Flottiljens område blir Sllanghai, Hankan och Itschang.
'l' l'oligen kommer elen engelska aveleJningen att ökas.

N.

~\L

Flottans hr fl vapen.
H., jan. 11 1922.

Konteramil'fll Hall förordar· upprättandet av ett säeskilt lurtYap en
för flottan .
Jndragnin!J av lnl'tminislcriet.

N, i\I. n., febr. 13 1922.
I "Morni ng Post" föreslår general Callwell indragning av luftministeriet.
N. M. n. ans er att förs laget är Ycil motiYerat och att man bör.· dela
npp luftvapnet på armen oel1 flottan. Flottans c!ol av det gemensammn
luftvapnet är· alleleJes otillräckl ig.
lnsl,ränknin!J av stahspersonalen.

N. i\I. R., jan. 11 1922.
N. i\J. n. anser att om man lllir tvungen aLt reducera på antalet
. officersbeställningar ])Öt' cleLta kunna ske v icl förbandschefernas staber .
\'id krigsutbrottet bostocl Home Fleet (som närmast motsvarat· elen nu\'arancle Atlantic Fleet ) av 28 slagskepp, !1 slagkrJ·ssare oc/1 21 kryssar•!
och i HB :s stab tjänstgjorLlc clå endast 15 officerare. Atlantic Fleet räknar f. n. allenast 9 slagskepp, 3 slagkryssare och 10 kryssare, men i HB :s
stab användas 29 officerare.
1\t·iusö\·ninyar .

Hampsh. 'l'el. , jan. 27 1()22.
Enligt ett meddelamle från i\Ialta kommer Medelhavsflottan att den
G februari utgå för gemensamma krigsövningar med AtlanLerflottan. Denna
senare torde ej komma att ingå till Malta.

-207Hamps.Jl. 'l'el., febr. 3 1922.
Uneler veckan 5-12 februari komma ovannämnda krigsövningar att
avllållas i västra :V!eclelllavet. 11 slagskepp, 12 lätta kryssare och ett antal
jagare och u-båtar komma att ~l eltaga i övningarna.
seelan dessa avslutats kommet· Atlanterflottan att besöka on clcl
franska lVI eclelllavsllamnar, varibland Algier och 'l'oulon.
Sammanslan n in !J a v i'öt•svarsdepm·tcmentcn.

X M. H., jan. /1 1922.
Enhetl ig ledning av nationalförsvaret är ingen ny tanke. Den har
ofta dryftats i åtskilliga läneter ocl1 vid åminsto ne två tillfällen hal' man
försökt ·omsätta elen i praktiken med fördärvliga resultat.
'l'yska flottan var under kriget n ominellt ett självstämligt vapen.
men i verkligileten lydde elen uneler generalstaben, ty kejsaren var högst P
befälilavare över l1ela krigsmakten ocl1 flottans rörelser Llit•igeracles i sista
hand av armens myndigh e ter . R~·s ka flottan s tälleles likalecles vid krigsutl)l'ottet unel er armens myndigheter och cles.s röl'els efrihet inskränktes i
enligh et med lantkrigets forclringar. Detta !;:om att betyda att såväl östersjö- som Svartahavsflottorna blevo berövade allt initiativ och tvungos
till passivitet i stönc eller mindre utsträckning vid ti llfällen då en kraftig
offensiv trolig en skulle hava kunnat åstadkomma en vändning i hela kriget.
'l'rots dessa avsJn·äckancle exempel pågår f. n. i England en rörelse
att inordna flottan , armen ocl1 luftstridskrafterna under en gemensam
försvarsmini ster ,och Godeles ko mm i t te syssclscltter sig f. n. som bäst me< l
denna fråga.
Enligt tidningens ås ikt ät· Lletta förslag av ondo, huru tillclraganc! P
det än kan synas för lekmannen. Bland cle många kraftiga motskäl som
kunna anföras är ett av särskild bet~·delse, nclmligen att armens infl)tancle skulle bliva övervägande inom försvarsministeriet och att, lantmilitärerna skulle så småningom komma att uppställa principerna för krii:) et
såväl till lands s,om t i l! sj öss. E lt sådant system skulle fön eller senare
Yålla en katastrof. i\Ian har sett l1lll'U luftförsvaret annekterades av lantförsvar et Flygningen till IanLis llal' också utvecklats och elen för flottan
av.seclda delen av flygstr·idskraflerna negligeras. Framställningar tlil luftministeri et från flottans sicla lrava ingen påföljd, ty all makt liggee i händerna på personer som mest gJ'nna armen.
Det är f. n. ~ytterst nödvändigt att upprätta ett självständigt flygvapen föl' flottan, men i stället vill man nu försöka placer·a flottan under
leclning av ett ministerium , som r egleras från arme l1 åll.
Enlig~t "Morning Post" betraktas förslaget av flottan med allvarliga
betänkligheter. Armen är· naturligtvis med clärpå.
Om en i allo fullkomlig försvar·sminister kund e uppletas skulle måhända sJ·stemet vara realiserbart.
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Huntdskälet till att detta förslag framkommit är n ödvändigh eten
av att göra b es paringar, m en det är troligt att man i stället fö r besp aringar skulle gö ra förlust er om systemet genomföres.
1\Iorning Post för eslår ocl! N. M. H. unders try ker önskvärdtJ eten a Y
a lt de trenn e för svarsgrenarnas "stab ssko lor" bringas i närmar e kontak t
för att åstaclkomma bättre samarb ete mellan försva rsgr enarn a. Asiktern a
rö rand e imperiets försvar skulle härigenom bringas m er a i överens stämmelse. Sådant samarb ete skull e även kunn a list adkommas genom att
Co mittc of Imp erial Dcfence fin ge m era utsträckt användning. Vidare
borde kunna til lsättas en ständi g kommission best1iencle av represontanter
för cle tre försvarsgrenarna och avseeld a Lt träda i förbindelse med Dominions för att gomensamt utr eda elo strategiska problemen och f öreslit
1\tgärcler för att kunna lösa dem.

offic erare . Flottan skull e alltså komma i mi nol'itct från början. Närhälst
en intresseko nflikt uppstocle, sk ull e f lottan k omm a i minoritet. Kan man
anse att ett sådan t f örl1 å!lancle skulle va t· a hällbart '!
I a rtik eln fra mh älles vida re at t ge nom att armen v ie! mobiliseringen
av h ela eng elska folk e t dragit till s ig större clelen av detsamma, man mel'
ell er mindre kommit att t änka so m armen tänker. De försök som göl'as
att åstaclk omm a e tt försvarsministel'ium ådagalägga detta.
·vidare pilpekas a lt ingen försvars mini st er kan besitta tillräckligR
Jcunskap cr om alla försvarsgr onar f ör att kunna sl,öta platsen ful!L
opartiskt.
Det verkli ga "försvarsministeriet" ltr regeringen, so m har till uppgift
att hålla jämvil,ten mellan kraven fr ån ele ol ika vapnen och so m i krig
skall anv äncla d em till landets f'örsvar. Vap nen själva ha a tt sköta sin
administrati on under ledning av män, som seelan sin a yng lingaår uppfostrats att förstå cleras bellov och huru clc anvllnclas.

Th e

Fiirsvarsmin ist eriet.
febr . 1922.

Nav~y,

Frågan om ett gemensamt m inisterium för försv aret har som bekant
ilYen varit upp e i England . str id ens vågor ha gått högt och ännu ät'
fråga n ej definitivt avförd. Man kan ,således vänta att elen ånyo upptag es
till disk uss ion. Ännu en lång ticl. m åste man vara beredd på att göra mot~tåncl , ty om propagandan föt' samm anslagnin g får ostörd fortgå, komm er
mo tståndet att försvagas .
Navy Leagn e (vars organ här citerade tidning är) m åste taga som
sin uppgit">t att bekämpa eletta .försvarsmin isterium. Om ett sådant komme
l.ill stånd, skulle flottan oveelcr&äglig en förlora sin verkliga plats i Englands fö rsvars sys tem. Flottan h ar in galuncla, som man på många håll
floppas och tror, blivit övel'flöclig genom lui"tvapnet. Anhängarna av detta
,·apen tillskriva detsamma en kapacitet, so m clet ännu icke besitter. Vi
veta ännu oj vael det kan ås tadkomma om 50 år, men varken i clag eller i
morgo n kan det ersät ta flo t ta n so m grundsten i förs varet av Imperiet.
Flottan kommer att lJi])eltålla denna plats tills dess att luftvapnet
nått en sådan utv eckling at t man kan med luftfartyg transportera en
expcxlitionsk år om 70,000 man med vapen och förråd, tl'äng och ammunition vart som h älst på jorelldoteL ell er tills att man på luftvägen kan
transportera alla föeloämnen ocl1 cle råmater ial , so m äro nöd väneli ga för
moelerlandets befolkning, om så b ehöves från världens y tters ta ändar.
Och de tta kommer a tt dröja länge. Intill dess är sjömakten d et
föl'svar som ensam t J; an garantera Imp eri ets bestånd emot anfall inifrån
och blockad utifrån.
l\fecl elessa fakta för ögo nen sku ll e det vara självm ord att underordna flottan under armen och luftvapnet, vi lket skulle ])liva en ounclYildig följe! om ett försvarsministerium sku ll e ])liva sammansatt ti ll '/, av
lantmilitärcr (officemrc v id armen och luftstriclskrafLcena) och '/, av sjö-

Hampsll. 'l'el., febr. J7 1022.
Från regeringsh åll svarades nyli gen i pal'lamentet uncler en debatt
om eapporten från Geclcles kommitlc, at t en sådan å tgärd som det aY
kommitten f öreslagna inrättandet av ett föl'svarsministerium måste no ga
unelersökas oc h stucleeas.
Amiralitetet uppgives l1ava föeklarat sig beredda att före lämna in
sin a avskedsansölmingar än giva eft er i denna fråga. Dc anses h ava allmänna. opinionen f öt' s ig.

Kanada.
Disciplin .

'l'he ::\'avy, febr. 1022.
Den J,anadcnsiska flottans matroser ltt'O m~y ckct böjcl:1 för r~ymning .
Uneler 2. åre t av flottans tillvaro rymde 1'•9 man rckn·ter och äldre matroser från dess tv enn e fartyg. Un der 1. ål'ct antogos enelast 223 man.

Förenta staterna.
Sj ömansl;ål'cn.
'l'hc Navy, felJr. 1022.

Flottans personal uppg{\r f. n . till 1J9,205 man ut om marins oldater.
Engc lslm fl otta ns motsvarand e siffra är 121,700 man incl. ma.rinsoldater.
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AY amerikanska flottans folk
inn chaclc minclrc än 1, års tjänstetiLl
innehacl e ft-8 års tjänsteticl
8-12
J2- 16
16-20
20-2'1
öYer 2'•

82,849 man
16,552
8,826
3,60/t
1.481
2!·2
207

L e Y n a el s å l ll r a r n a Yoro sålunda förclelacl e :
under 20 år
20 å r .. .
21~24

25-2()
.'30-3'•
35-3()

2~_ ,.l07

n1an

21.,508
!, [,736
:1.7,1 67
8,6.11

3,759
2,347

.\0 år o ull ä le! ro
.... .... .... ..
Uneler åt· 1921 YOt'O 11,586 man cllct' nära 10 % rymmare.
:\'y IL l'hl!J!JSI<epp i Stilla haYsf lollan.

The NaYy , mars 1922.
s lagskepp et California skall Ya ra flaggsk epp för

s t illa

hcHSflo t ta n.

Japan.
Ofl' il'CI'SI<åt'l'll.
i\'. l\L H., jan. !, 1922.

Som en följd av elen begr änsn ing av flottans storlek, som lJlivit
beslutacl i \\~asl1ington, !tar man reclan börjat redu cera officerskåren. 10
kontora;miraler hava erh il lli t aYskecl med pension och motsYat'Rnlle in::-;kränkningar göras inorn fnTiga grndcr.

Fra n krilte.
Flo l lans iive1·styrelse.
Le Temps, jan. 1, 1922.

Sjöministern Ilar ltos republikens presirlent föreslagit en omorgJnisation av flottans öYcrsljTelsc. Den vice-amiral, som ät' cltef för marin-

staben, avses a tt reclan i fredstid utöva l1 ögsta befälet över striclsl,rafterna till sj öss.
'J'vå vic e-amiraler kommeneleras i fredstid unel er e tt år i sänder aH
yara högste ]) efälhaYarc resp. i Kanalen-AtlRnten och l\Icclelhavet. De
utö Ya även befälet till sj öss.
Kustförsvar et är unelerställt f,Yra "Gornmanclants en chefs" , nämligen
för kusten vit! Kanalen , vie! AtlRnten, Södm Fra nkrikes kust och Nordafrika. Dessa kustområden indelas i sektorer, varelera unel er befäl av on
flaggman eller regementsofficer.
I administrativt hänseend e bibehålles elen nuYarancle inclelningcn i
ano nclissements , likaså ])ibehålles marinprefekterna.
Flottans "Gonseil superiour" skall även omorganiseras. Den skall
fo r tfal'anclc vara ett råclgivanele organ, som har att yttra sig över frågor
rörand e J"·igsför!Jereclelser oclJ kustförsvar et. Gonseil supcrieur skall ]) estå aY högst fem flaggmän , nämligen chefen för marinstaben, befäillavarna i Atlanten ocl1 i l\Iecle lhavet samt tYenne vice-amiraler, som tjänstgöra som inspektörer. Den flaggman som inn ehar posten som chef för
''L'ecole cle guerre navale" och "Centre cles llautes etudes" samt de tvenn e
souscheferna i marinstaben kunna tillkallas som rådgivare i "Gonseil
s up erieur". Glwfcn för armens generalstab och en leelam o t av "Gonseil
superieur cle la guerre' ' äro acljungcracle ledamöter av "Gonsei l superieur
de la marine".
Om repulllik ens pres illent anbefaller sammanträde av "Conseil supcri eur·' skall kons cl jpresiclenLen närvara.
Le Temps, jan. 25 1922.
Franska flottan har äntligen erhållit elen enhetliga högsta militära
lednin g, som enligt erfarenheterna från keiget är nöc!Yändig föe såväl en
sjöst)Tka som en arm6 och utan vilken franska flottan snart skulle ha,· a
hemfallit å t fullkomlig anarki.
Hitintills har on såclan ledning ej existerat, ministrar, marinstab,
amiralee, maeinprefekter och "Gonsei l superiour", voro skilda lemmar aY
en stor livlös kropp. Hädanefter däremot stå efter mobilisering alla Franl;:rikes stridskrafter till sj ö ss uneler ])efäl av elen för marinen ansvarige
marinministern och Yicl s in sida får han en militär rådgivare, chefen för
marinstaben, som i freclsticl föe befälet över alla marinens tj änstegrena r
och i krig äe ·h ögst e befälhavare över sjöstridskrafterna. Hitintills har
··canseil superieur" varit en samling te ckentydare utan ansvar och auktoritet. :\Iinistrarna, som aYlöste varandra vie! Hue Hoyale, kröpo bakom de
råd, clessa herrar gåvo, ibland glömde de också bort c!em clå cle stoclo
ansikte mot ansikte mecl sina yalmän. Hädanefter kommer flottans "consej] superieur" att i likhet mecl armens motsvarand e institution Yara sammansatt av cle bliYanclc högr e befälhavarna vie! flottan oclt l;:ustförsvaret.

-

En amir·al är redctn i fredstiLl inspektör för sjöstriclskrafternrr i l\leclellwY<'l ,
en annan tjänstgör· i samma egcnskctp i Kanalen, två amiraler· äro generalinspclztörer. I räclslagen clcltaga mecl räclgivamle röst chefen för "Ecole ck
guerre navale" ocll "Centre des hautes 6tucles", cle tvenne souschcfernct i
mar·instaben ocll tl css utom cllefen fur· gcnerabtaL1on ocl1 en leelamat av
armens "Conseil superieur".
Flottan blir· silluncla, så1·1l1 i krig som fred, ställe! under JJefäl av
personer, som bära ansvar·. Den gamla uppfattningen att llögste b c fid llavaren nöcl\äncligtYis skulle befinna sig i flaggskeppets stridstorn Ilar·
uneler infl)·tancle av erfaren lre tema från världskriget bli vi t föränclracl . D•l
tvenne llugsta bel'ällmYar·na kunna Yälja uppehållsplats enligt omstäncliglletema, i land , omborcl på ett slagskepp eller kanske t . o. m. på ett
flJ·gplan .

:\'. 1\I.

Flottan under åt• 1921.
n., jan. 11 1922.

För franska flottan har Llet gängna året varit cl et 1-yckliga,;te seda n
Då Mr. Gubt'l1au i januari är 1921 cfterträclcl e l\Ir·. Lanclrl· Yi<l
Hu e Ho} ale existerade franska flottan 1111' uLlsak l igen p ä papperet; s.F•gåencle Yoro enelast elL par lätta kryssare orll en del kanon!Jåtll,l'. Kol
och olja saknades och till följd a.v lJrist på maskinpersonal m:1ste slitFskeppen av Bretagne ocl1 Franccklassema Jigga stilla i hamnarna.. Båcl e
materiel ocll personal ,·ar i så uselt skick att clä elen nye sj u ministern
några dagar· efter sitt tillträdanlie a.v befattningen skickade flottan ti ll
~jöss fingo tee jagare samtidigt maskinhaveri ocll omborcl pä flaggslccpp et,
på vilket ministern skulle lJegiYa sig till Algim·s var l1alvc< bescittningen
sjösjul;, clmru väclret visst icke Yar sänleles cläligt.
"La plaec dc la flotte dc corn!Jat n' cst pas clans les poets, mais it
Ja mer" ocll Mr. Guist'lmtr llar följ t tlenna princip. lian llar en god medlrjälpare i clrcfcn föt• marinsta!Jen, amiral Grasset, sin lmlJinettscLtef, capitaine el c Yaisseau Du rand-Vie l ocl1 cllefskonstruktörcn, Doycrc. Hco ultatet
har ej låtit Yän ta på sig, franska flo Lta n ii r ej JL{ngr c en myt u Lan är· til l
sjöss i l\ieclclllavet, dess slagskepp äro fullt lJ emannacle ocll i maj hopp as
man att lm va dem alla fu llt rustacle. )) c senaste s teidsskj u tningam::t med
Rrtillcri och övningarna med torpecl- ocl1 lLLftYap en haYa gjort amira l
Sa laun all heder. Hans sjö s LJl'l'a är m)·cl;:et öYerhlgscn elen italiensl"t
:lledellmYsflotan, men den senare har bättre kr}ssarc ocll torp ctlfarty!:' .
:\faturligtvis är det ingen fräga om en fientlig stämnnig m ollan dc b•illa
latinska systrarna.
I Kanalen har Norciflottan ånyo organiser·ats (3 slagskepp, 2 pansarkryssare, 30 äldre jagare ocl1 20 u-båtar ). Den Ilar visserligen föga m ilitärt värde utm i jämförelse mell tyska flottan, men elen kan göra gorl
tjänst som en öYningseskacler i LIC stormiga farvattnen Yid Bretagn e oclr
Normandi es kuster. I skolorna pågår också ett intensivt arbete . l\Lm lr ;rr·
Zu· i9H .
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nyligen på förslag av amiralerna Salaun ocll Lequcrre lJestämt, att besättningarna skola kvarstä ombord på sina fartyg unel er 2 år utom i fråga
om u-båts- och lufttjänst.
l\lr. Guist'hau har vi clm·e beslutat att icke reducera offieerskåren
(f. n. 2,200 man ), clmru elen är alltför stor i förhällande till elen befintliga
materielen, ty utbilclningsticlen är för en officer mycket lång. l\Ian har
även för· avsikt att skaffa en ansenlig luftflotta och e tt starkt sjöförsYar.

'

J( nslf Öl'S\'Ul'Ct.

Le 'J'emps, jan. 25 1922.
KustförsYar et har all tic! Yar i t och il r fortfaranclc ett av tvisteämnena
mellan armen och flottan. Någon slutgiltig lösning av feågan om till
yiJket av dessa Yapcn cl e t skall llöra lwr ännu ej åstadkommits. Nyligen
har clet emellerticl placerats uneler marinministeriet
Den kom mi t te', som är 1.GJ3 tillsuttes för att utreda frågan , ar!JcLacle
så långsamt, att clå världskriget utbröt Yar elen franska kusten praktiskt
taget för'svarslös.
Genom dekretet av den 31 cleeemb el' 1921 indelas Frankrikes kuststräcka i fyra sektorer, Kanalen, Atlanten, Söclra kusten och :\forclafrikanska kusten , Yar<lera unel er bef'äl av en vice-amiral.
Le Temps hoppas att elen nya. administrationen ej må absorbera. alltför mycket av mar·inministerns tic! ocll kral'tce och ,ej h eller ställa alltför
stora krav på bmlgeLcn. Man måste inskränka sig till att befästa en de l
hamnar oell anorclna tjänsten vie! kustartilleriet så, att denna, som i ocl1
för sig är m)·ckct mindre farlig och lugnare än sjötjänsten, ej kommer
att attmilera alla. cle lJLista elementen inom flottan .
Man bör ävenleeles för s öka undvika att elen nya organisationen i'ät
ett sl,cn av att Yara sJ;apacl Jör att åstadkomma en mängd nya amiralsbeställningar. En clcl onöcliga såclana lJöra incleagas, t. ex. marinprefekturerna..
1\ustariilleri.
X M . R., febr. 8 J.922.

En fransk kustartillcrikär, "artilleurs c! o marin e", är uneler upp sättning.
Ilevision inom flottan.
Le 'l'emps, febr. 2G 1922.
Den nye marinministern, Me. Haib ceti, Ilar tillsatt en kommission för
Unelersökande av möjligheterna ait göra besparingar inom mariniminsteriet. Alla förslag, som inkomma i'•rän marinens olika m-yncligheter, skola
passera kommissionen. Chefen för ministerns militärkabinett tjänstgör
som orclförancle,
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Kungjorda patentansökningar.
Datum

Diarie-1
l nummer

4/3-22

5115/ 19

Anordning för bestämning av ljuclriktningar . E. M .
vo n Hambostel och l\I. \Vertheim er, Berlin.

18/3-22

4778/\JO

Styrapparat för propellerclriYna fartJ•g.
Hylander, Stockholm.

24/3--22

l 1G9/20

Backs tag.

3321 /20

Sätt att r engöra y Lar. G. Durham ocl1 C. W. l\lr .
Guirk, Scranton , A. F. S.

507/18

Skeppsankare utan stock. Otto Gruson & C :o ,
dcburg, Buckau.

923/ 17

Elektrisk clriYanordning för fartygspropel lrar medelst polomkopplin gsbara växelströmsm otorcr .
Allgemeine Elektricitets-G csellsc!laft, Berlin.

2651/19

Hegulator för far ty g.smaskiner. T. Jacl,son, London
l
och A. Ramsay, Fokestonc, England.

1076/20

Anordning vid biHmotorcr.
holm.

1/4-22

Uppfinningen s art .

A. J . E.

O. J. Lilja, Stockholm.

~Iag

A. l\I. Palmen, Sto ck-

