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Årsberättelse i Reglementen och Förvalt
ning 1928. 

AYgiYcn mars 1928 av ledamoten M. GiTon. 

Scdan senasLc .[tr'sbcriittelsen wvgavs. vttrcn 1926, h ava dc 
där omförmälda »fl.oUa ns organisationssakkun:niga » och »m a
ril11ens rcglemcntssakkunniga » avgivit Slina b etänkanden och 
förslag , dc reg lementssakkunniga dock hitt ill s endast bctrtiffan 
cle RM I och 1\"M Ili. Ehuru dessa betä·nkandcn och för slag 
vid nuvarande tidpunkt torde vara ganSika allmänt ktinda, sy
nes mig em ellertid en kortare rcdog·örels,c föt' desamma icke 
böra saknas i förevarande årsberiitlc]s,e. 

Flottans organisationssakkunniga. 

Genom n ådi gt brev den 18 juni 1925 bemy11digades stats
rådet och chefen för kungl. Pii rsvarsdeparlemenle t a tt tillkalla 
högst 'fem p ersoner jämte sckrctcr'ar e fö r att s[tsmn sakkunniga 
inom departementet vcTksliilla utred n ing och avgiva förslag 
till den förenkling' av organi sation och förvaltning å Hotlans 
stati on er och Yarv i Ka rls1krona och Stockholm samt å örlogs
depån i Göteborg, s>Om vme erforder lig på gnn d av elen uneler 
år H)25 he>slu Lade omorga nisalioncn a v försvarsviis cnd et eller 
som i övrigt kund e vidtagas, utan a tt organisationens och för-
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vallningens effektivitet därav bleve lidande. D c sakku nni ga 
hava utgjort s av k onteramir:alcn Schncidler, ordförande, m;1_ 

rinövcrintcn den lcn Mai jst röm , l.; omm eD dören H olmberg , ma
rindirektören Falkman och specialingenjören Eimquist, Yar
jLimtc förste marinin tendenten Ekman fullgj ort sekrelcra n·up p
dragct. Med hänsyn till utlalandc i 1925 års försYarspwp J'i i
ti on, att en utredn ing an gående Stockholms stations bliY \lt dc 
förläggning med det snaras.Le borde k omma till ständ, m cddt' 
lades dc sakkunniga under hand, a lt dc lmnde utgå fr fu1 den 
förutsättningen, att förfiyUning till annan plats. ick e k omme 
att äga rum. Sedermera har också föred ragande d~parlenwn ts 
chefcn i 1926 års stnlsved,sproposiLion yllrat, alt elylik fi ir 
flyttning av finansiella .skäl m ås te anses u tesluten, vilket lilLt
lanclc av riksdagen lämnades u tan et·inran. 

Dc sakkunnigas betänkm1dcn och förs.lag äro uppclrl ;~d c i 
tren:nc delar: I, flottans varY, II, flottan s stationer utom 'ar
ven och III, lok alftågor, smulliga delar överlämnade u nflcr 
år 1926. 

I. Flottans vam. 

Dc sakkunniga a nföra inlcclnin g'SYiS, alt dc riktlin jer, ~:nu 
/föl' organlisatjonen av fioll ans båda varv uppdragrit:; i 192;) 
års förs.vars.prOiposi tion, närm ast torde böra uppfall as ~ nsom 
till besparingar ledande anvisningar ooh ick e s[tsom m·i llkor
ligen bindande beträ'ffande de olika organisations.srpörsma lcn. 
I avseende å fördeh1ingen av den i vedethörliga slate r lipp
fäorda milität•a och civilmilit~ira personalen h ava i huvmh a];. 
försvarspropos.itionens beräkningar följls, dock framhålles b u-

. · t'll o o al fö r ]·lll cl-rusom i den nya orgamsat10ncn 1 gangen a per son< · 
tjänst blivit viisentligt reducerad, varför alla tänldJara ätgi~rdcr 
till göromålens mins~ming borde vidtagas. Samtidigt enurn_s 
em ellertid om att m ö-jligheterna till åstadkommande av posi
tiva resultat härutinnan äro i dc flesta fall b egränsade p ft gru nd 
av föthållanden, som det ioke står i dc lokala myndig'hcternas 
förm åga att b ehiirska . Sii.rskilt påtalas i detla hänseende den 
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]11ängd y tt randen och utredningar, sta ti stisk a uppgift er m. m. , 
50111 infordras fnl.n cb cen trala myndighetern a m. fl. verk och 
50m icke äro för elen lokalrr verksamh eten s.iälv nöchii.nd iga. 

Betriiffandc varYcl11s organisa tion och fön altning omfat
tar för slaget i stort sett fö ljande. 

Torped- och mindepartementen vid flottans va n · i Karls 
krona sammansl as till ett clepnrtemenl, bcniimnt torped- oc:lt 
min departementet; verb:tadsdriften vid art illeri -, torped- och 
min departementen i Slockholm sammanför:ts till en gemensam 
maskinv crkstacf och dessa departemen ts b okföring och redovis
ning' förl iigges Lill elt gemensamt k on tor, Ynrjiimle verksam.
hetcn vid byggnadsdepartemenlet i Stockholm on1nas m ed lm
vucl sakligt mwii.ndandc av entreprcnaclsvstemet. 

Van-schefens expedi ti on a ' 'bclastas g-enom vissa förcnl·
Jingar med uneen de pa s•kriftviixling och expeditionsl'öring, 
varjäm le YarYs1.;amrerare n l i i !iiggcs befogenhet att besluta i 
kassaärenden, som beröra varvels fönah tting, yar igenom an
orclningsbcsluten kunn a ex peclieras dir el;. t frän YarYskontorct 
till k assan. Van·skommissionen erhåller en något föriindracl 
sammansiittning och cles,s verk samhet och befogenheter utvid
gas till att bliv::J. en slags varvskonscl.i , in om vilken va rvsche
fen fö rbereder all a större och viklignre iirenden. 

Med avseende på varvsdcpar Lem entcns verksamh el före
slå dc sakkunni ga vi ssa [-ttgiirclcr i syfte att reducera an ta let av 
oproduktiv personal, så>o m central iserad b o1k föring, förenklad 
expediti onslfö rin g m. m. I samband hiirm ccl uttalas önskviircl
heten av att för unclero:ffieerarc avsedda befa ttningar icke böra 
vara strångt uppdelndc m ell an ft ena sida n stamunderoffi ce
rare och :\ andra ~ idan pensionera d personal, ulan bör h iirvid 
e1~. viss Uinjbarh ct förut siiltns i den praktiska Lilli[mpningen . 
Nar förh ållan dena diirtill föran leda, hö r sålunda u tbvte av den 
ena ell er andra kategorien kunna sk e, s~\ att det ~xemprlvis 
lllöjliggöres att i Yar'vstjänst efler intriiclct i pensions~\ldern bi
b:hålla underoffi cerare, Yilka Yi sa t sig siirskilt liimpliga; givet
VIs dock under förutsiittning att in om Yar jc kateoori antalet 
hålles vid det hes lilmd a. . ,., 
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En bckym1n ersam fråga är va rv ens b ehov av milit ii r per
s·onal framför allt m askinister och eldare för t.iänslgörin g Et 
farty g under förläg'gning till eller förl agda i b eredsk.:1p. Siir 
skilt sommartid, då far tygsrustnignarn a h ava den storsta om
fallning;en , förofinn es avsevä rd brist på sådan per son al. För 
att täcka bristen å maskiniste1· somm::ntid samt för a tt i önigt 
tilloodose varven s b eh ov av militärper sonal föruts ä lt::t dc sak
ku~niga, att till en b öi jan erforderligt antal tv ~lll gs ii verfiinb 
m askinister sk ola vara inkall ad(; samt a tt, i den m ån övergangs
s taten min sk as och de111 n ya reservunderbefill sorganisationc:1 
bliver upprättad, r cscrvunderol'ficerarc, maskini !'.tcr, s•k ola fy ll a 
bristen . Vanens b ehov to rde diirvid böra ti ll g-odoses pa sa 
sätt, att res·crvperson alen , som för sin utbildning bör yara sjö
k ommenderad, tjiins tgör ombc rd i b efattninga r, upptagna i be
sättningslistan för mas•kinistcr , varigen-om ett m otsva ran de an
tal stammaskinister frigöres för Yanstjänstg'örin g; hörandr vid 
den nva r·esct"vuncle1'b elfäl so:rganisation cns utform ande lw stiim
mel se~ i nu a ngiven riktning utfä1~das . 

H ä r synes böra anntärk as hm·usom nämnda rekryt c r ~ll g -;
k ä1lor senare visat sig vara skiiligen utlo!'lzadc brunnar, 1 del 
a tt auta let tYångsöve11förda dugli ga maskinister ~ir gansk a ringa 
och den n ya rescrYun dei'hefälsorganisa tionen tillsvidare ha r 
stann at på papperet. 

Bristen på eldareper sonal för 1·atvstjän stgöring fiire ~ la~ 
lämpligast Läckt därig.en om , att flottan tilldelas erforderli gl :11.

1
-

tal till er s~ittningsresernn ullagn a viirnpliki ga, förelrii dcsY15 

m askin - och yerkstad:sarb etar c. F ram ställning hiirom ltar :F· 

givits t ill Kun gl. Ma j :t , m en -en ii r gc1wralstab cn g.iorde sntrig
helcr fö rclacle'S· f rCt!!an ick e 1927 års rik sdag. I årets sta tsYerk.;-, ~ ' l 
p ropositiOI) fö reslå I' cmel1er ti d Kungl. Ma.i :t, a lt 500 viirnpl 1·'· 
tiga ay crsiittningsrcsen en utlagas ti ll flottan . Diirest clc:t ~ 
av r iksdagen bifalles, avses 375 m allJ för Karlsk ron a och 12J 
ma n fiir Stcckh olms yarv a lt inkallas i trenn e! omgCtngar. 

Ifråga on< ut- cch avrustningsk ostnadernas n edb ringanek 
framhålla dc sakkunniga, hur usom en icke oviisentli g dl'l a l 

· "1 f.. b t · l 1 " \' dessa nnck rh ållsanslaget tages 1 anspra ( · or c~ n c an c e " · 
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J;.ostnader , b etin gade av a1'b eten , som ick e öro att h iinfora till 
det egen tliga un derhållet , utan mera avse vid utru stning: om 
bordtagning, m ontage, proYnin g m . m . av till fa rtyge t höran de 

111askiner och an dra inventar ier , utred ning m. m . samt Yid av
rustning : m otsvarande å tgärder såsom isärtagning, översyn och 
insmörj ning samt i vissa fall ilandtagning av n yss11ii.mnd a effek 
ter. Vidare erinras om a tt på segelfartygen s. tid alla dessa ar
beten verkställdes gen om fartygsbesä ttninGarnas egen fö r so·rg, 
och att denna ordnin g alltj ämt tillämpades ifråga om sk epps
gossefartygen . Dc sakkunni ga an se det vara ett b eaktansvärt 
cch vikti gt önsk em M, att detta fö·I'farin gs·sätt blcYe genomfört 
jämväl b cträ.ffandc de m askindrivna fartygen och förorda i 
detta sammanhan g en o:mhi g~gning av m ansk apets utbildning i 
en mera praktisk rik tning och m ed n ödigt h ä nsy ns lagande till 
fartygsm aterielens underh åll. Ett sådant fr ångående av 1925 
års utbildningsplan låtet sig viii em ellertid niippeligcn gen om 
föras, och det vill synas som om de sa1d;.unniga sjrilva ej 
hyst n ågra större förh oppningar i elen vägc>n , ty under k a
pitlet om k ostnadsfrågor fr amh ålles omöjligheten av att vid 
beräknandet av an sb gsb eh ovct räkna m ed n :'\gon b esparing i 
förevarande hänseende. 

Emellertid har n l uppgörandet av de senare åtens rust
nin gs- och i.ivningsm·der varvens ·önsk cm [tl h iirutinn a n tillm'ö
tesgåtts i så s tor utsträck nin g som möjligt genom införandet 
av föreskrift därom , att tid punkten fö r fartygens in- och av
mönstrin g Slkall s:\ bcshim mas, atl besii. ttninga rna under visst 
nntal daga r k omm a att stå till fli rfogan de för t"ustnings- och av
rustningsarbet ena, Yarjämtc, bero-end e på ti dslii n g;r1en m ellan 
två expediti oner med samm a fartyg, ::w ru stnings- och hered
skapsförläg,gning ant ingen ick e all s anbefall es eller ock a tt av
rustn ingsarbctena, m ed h i1nsyu till fartygets kommande ex
pedition, en ligt vederbörande varvsch efs bes tämman de in skrän
kas. I b etrak tan de av att den förefi n tliga rustning'S1) 1anen för 
flottans krigsberedsk ap och övnin gar iir uppgjord på lång sikt, 
skulle m :\hiinda det m est p rakti sk a vara att vid icke lä gr e h c
l'edsk apsgrad än 2. beredskap generellt medgivande liimnades 
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varYscheferna att med ledn ing av nämnda plan hcstiimma an

gftende anustningsarbetcnas. omlfnlln in g. 

Bctriiffa nde vnrHns f0rrads\'l:rk samh ?t innchii r dl' ~~~k

kunnigas förslag en ingrip an de om form ni n g av d~n fö r u t Ya 

randc organisationen ·enligt i stort se tt fö.Jjande. 

Mater ialförrådet u ppdeias i dels å Y<Utclcra ,·arvet tre am

munitionsförr:1d , nämligen artiller i- , torped- och min::unmuni

Lionsförråden och ett a llmänt materialfö rråcl, omfattand e h u 

vudsakligen allmänn a förbrukn ingsartik lar , och dels för s. k. 

tekniska specialartiklar å Karlsk r'ona varv fyra sa m t å Slock

holm s ntrv tv<'i m aterialförråd vid YrtrYsdepar tement en , \ar

jiimte irn-entarieförråd et, sedan viss d ii ri 'ingående ma L·riel 

överförts .till s jöreservens upphö rd, uppdelas Yid ,·artdcra n r 

nt i dels far lygsirwentarieuppbörcler un eler fartv gem in

ventarieu ppbördsmän och dels res<ervin ventarieförråd, fiirl~lg 

cl a till veder•börande departement. Omhänderhavan det och re

dovisningen av dessa förrLtd, utom fartyg:sim·cntarieu pphiir

cl erna , anförtros å t förråds<förvalta re, i vissa fall förrådsupp

bördsmi:in , . dock ställes det allmänna m a terialförrådet u nder 

lednin g och inseende av en i varvsk ontoret tjänstgörande m~1 -

rinintendent ( förrådsin tenden t), varjämte van ·scheferna !w

myndigas att i en »förråds crdning'» ulfiirda föreskrifter nn

gäende artiklarnas fördelning å de olika <förråden m. m . h ir 

förrådsverksamheten .erforderli ga fö reskrifter angående bok

föring och redovisning böra icke iniflyta i reglementet, utan 

meddelas av m arinförvaltningen . 

Bestämmelser angående omläggning av förrådsverks:,m

heten enligt dc sakkun nigas, för slag samt vissa andra lw spa

ringså tgärder vid Hottans ~tat i oner och varv utnirdades av 

Kungl. r-.Iaj:t genom n ådigt beslut den 1 april 1927 ; vi ssa iini

ga organisationsfr'ågor m. m. å station er oc h v::1.rv reg lerades 

genom nådigt brev den 12 maj samma <lr. 

II. F lottans stationer utom varven. 

Denna del överlämnas under uttalande av aU med fu llgii

randet av de sakkunnigas uppdrag i vad berör skeppsgo~se 

institulionen och Giitchor~s örlogsdepå synt es hiira fa a thl~t, 
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intill dess fr•ågan om Marstrands skeppsgossekårs blivande för

läg,gning blivit avgjord, varjämte framhålles, humsom för sta

tionerna föreslagna organisationsplaner och person:ilfördel

ning'~tabl åer, i likh et med vid varvon, icke böra till alla de

talj er anses bindande, utan beträffande detaljerna närmast upp

fattas som planer a lt tjäna till ledning vid den nya organisa

ti onens genomförande. 

De sakkunniga u ttala till en bötjan , att även om alla de 

fö•renklingar i organisation och fönaltning, som äro möj liga 

och varom förslag vid olika tillfäll en fram st ällts samt taoits 
t> 

under behand lin g, bli\'a genomförda, torde den för sta tions-

tjänstgöring beräknade militära personale111 vara synnerligen 

knappt tillmätt ; de sakkunniga anse sig dock icke bö-ra upp

ställa krav på någon ökning av dena·m personal, särskilt i be

traktande av att stationsmyndigheterna under vissa förutsätt

nin gar godtagit, ja, i Karlskrona t . o. m. f·öres.lagit ytterligare 

nedski-irningar av den i de upp~j orda fredsbesättningslistorna 

upptagna personalen. 

Organisationen av den miliUira tjänsten å flottans stationer 

har, med iakttagrande av 1925 års för'S,var:sbeslut rörande kom

paniindelningen m. m ., i stort se tt bibehållits vid förutvaran

de fotrner , ehuru, med hänsyn till den kn appa personaltill

gången , en h el del förenklingar f6reslås heträCfande ru llförino· 
v t>> 

avlönillJgsrförfarande, f6res kr iftern a rötande man~kapets bekläd-

nad m. m. Beträffan de expeditionstjänsten förrordas utfärdan

de i kommandoväg av vissa allmä nn a r iktlinjer för expeditions

föringeTJJ och därm ed sammanhängande göwmål, upptagande 

bl. a . föreskrift er mn vilka befattningshavare<, som skola fö<ra 

expedition , vilka som skola rfö·restå expeditionerna samt dessa 

föreståndares ansvar, allmänna åligganden och hefDgen!het er. 

Vidare framhålles, b elhovet av, att m edel ställas till stations

I~yndigheternas förfogande för anskaffande av tidsenlig tek 

llisk utrustning, i vilket avseende flott ans expeditioner angivas 

i allm ~inhet icke hava fö·ljt med utvecklingen. Säkcrligen just 

av brist på m edel för ändamålet! Härjämte påtalas även det 

Inyckna arbete, som åsamkas< stationsmyndigheterna genom i 
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reglementsväg eller i annan ordning föreskrivna periodisk a rap. 
porter, uppgifter m. m. samt förutsättes, att vid regl em entets 
omarbetning en så stark gallring som möjligt vidtages b etriif
fancle dylika: uppgifter. 

I samband' med förvalh1lingrstjänstens allmänna organi sa
tion uttalas önskvärdheten av, att .stationsmyn:d:i,gheternas för
valtningsuppgifter ooh förvaltningsansvar bliva i reglementet 
klarare angivna samt förvallningsrföreslkrifterna övorskådligarc 
sammanförda än vad för närvarande är fallet (som s.yn e~ av 
det nya reglements'föorslaget hava de reglemen tssakkunniga fl'i 
kostigt tillmötesgått detta önskemål). Vad b eträffar fö n ·a ll
ningsärcndenas handläggning samt föredragnings ordning l'iil·
ordas en omläggnig av arbetsformerna, tillSrviclare dock en elas t 
vid Slackholms station, varigc'l1lom vissa förvaltningsorgan ,)n 
slutas direkt till stationsbetfälhavarcn. Nämnda anknytning [iir
utsättes ägla rum s:ålund:a aU stations:befii!lhavar·en bitrii dl'S, 
förutom av nuvarande expeditiorn , . ~i.ven av SJlation'srkontoret och 
intc1.1denturexpoditionen , vilka f'öres tås. av en gemensam chv l', 
samt av sanitetsexpeditionen , som förestås av föors.te Hik~HL'n ; 

åliggande det envar av dessa bC'faLtnin~g.s:havare att inför sln
tionsbofälhavaren föredraga alla till honom överliimnaclc ären 
den, i vilka han icke äger att själv h es1uta. Vid srådan förc
dragning föres. protok oll i det fall , att den föredrag-and e ha r 
en från h estutert avvikande m ening; bä-rande äl'Cnden som ~a
lunda föredragits, för angivande av :U11Sivarsfördelning'en k ontra
signeras av den föredragande Diari clföring förutsättes skol a 
ske endas t i elen expedition, inom vilken ärendena handlii gg:1s . 
Ett sådant tillvägagångssrätt tyckes ,mig emellertid ·för sdra 
återfinnandel av .en handling, då man ju aldrig' med säkerhet 
vet var den: blivit registrerad. Systemet synes föl' övrigt fo rd rn 
·en synnerligen intim lokal anslutning m ellan de olika expedi
tionerna. 

Unde1' framihållande av att mönstringarna vid flottan nu
mera till stö1~s ta delen förlorat sin bety;des,le ,fö,mrda dc sakkun
niga borttagandet av års- och m ån ad smönstringal' samt in- och 
a vmöns.tringar å stationem a, varjämte åliggandet att fö rr ii Lt n 
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inmönstring av fartyg bör överflyttas till respektiYe fartygsch e
fer. Avmö11stringen, vilken samtidigt innebår en avlämning av 
besättningen till staticnen , förutsiittes dock a llt.iämt böra för
rättas av vederbörande stationsmyndigJhet. 

Förrådsverksamheten vid s tatio nen organi seras i huvu d
saklig överenss tämmelse med 1925 å rs för:warsbeslut. 

Som: ny ss niinmts reglerades en rle l organi sationsspörsmftl 
beträffande s tationerna uneler Y åren 1927, de å terstående ffiå
gorna överlämnades till marin ens r eglem entssakkunniga att ut
f.orma i k api tel och paragrafer i det bliYande r eglementet. En 
åtgärd, som: icke bör fö1'bigås m ed tysthet, vidtogs emellertid 
genom generalerder den 15 oktober 1927 ; elen dag·en slaktades 
nämligen en hel del uppgifter, sammandrag och rapporter, som 
stationsm yn dig'h eterna tidigare s.k olat 1nccl ji1mna m ellanrum 
avlämna till . .. . . ja, till vem egentligen ? Vem studerade dessa 
uppgifter i't tillkomst och avgång, samm an drag ÖYer tjänstbar
heten m . fl. n:amn på stora, vackra formulii r, vilka säk erligen 
icke lämna oft cr sig motsvar::mde tommun å kårchcfs- och kom
paniexpeditionerna ! Man r iktigt ryser vid tanken på alla de 
mödosamma dagwerken , som ligga ned lagda i dessa p-appers
massor! 

III. Lokalj'rågor. 

Den utredning, som i betiinkandets tredje del framliigg•cs, 
berör huvudsakligen Stook1wlms station, heroende dels diirpf1, 
att de ojämförligt viktig·aste och m est :omfattande föränclring"
ama i organisatoriskt hänseende h iin föra s ig till denna station, 
och dels diirpå, a tt flera synnerligen viktiga lok ala spörsmål 
vid nämnda station , vilkas lösning av skilda orsaker länge 
skjutits å t sidan, måst i detta sammanhan g upptagas till all
sidig behandling. 

Beträffande Karlskrona station påkallar organisationsför
slaget ·endast jämförelsevis obetydliga föriindringar i lokalt hiin 
s•eend e. Särskilda medel kräva s sålunda blott för beredande 
av nya lokal er för byggnaclsdepar tementet, varför beräknats en 
kostnad av 27 ,300 kronOT. 
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Vad åter angår Stockholms station päpekas, huru !>om de 
lokala missförh ållandena föranlett flottans myndigheter att ar 
efler år återkomma med förslag och framställningar om ckr:ts 
avhjälpande, m e111 att m edel endas t i jämfö1'elsevis ringa om
fattning blivit anvisade för att, oftast provisoriskt, :whj ~il pa de 
mest kiinnbara bristerna. ?lied hänsyn till dels a lt oklariH·t l'.i 
längre torde förefinnas iftåga om stationens bibehållande [t nu
varande plats, dels att lÖ>Silingen av vissa Lokalfdgor är en nii cl
vändig betingelse för att den nya stationsorgan isa tionen ska ll 
kunna genomJöras, framhålla de sakkunniga att frågan om l'lt 
rationellt uppordnande av de otillfredss l~i.llande lokala fö rha l
landena å Skeppsholmen måste upplagas till allsidig behan d
ling, och förslag snarast .föreläggas statsmakterna. 

Det uppgj orda förslaget omfattar i huvudsak följ and e: 
Kasern:förläggningen föres lås ordnad i .enlighet m ed de t 

direktiv, som Hinmats i 1925 års försvarsproposilion, näm ligen 
att söka ernå en koncentration genom utnyttjande av ka:-,nn 
III jämte annens förrådsbyggnad med tillhörande område, 'ar
' id dessa byggnader förenas med v::u•andra genom E'll l\ a
vånings sammanbinclnjngs:byggnad i förrådshusets förl ängn ing. 
Detta hus, s·om omändras till kasern IV, för länges 15 m . Yid 
västra gaveln. En del expeditioner inrymmas i den :\ för rads
byglgn:adens gård belägna expeditionsbyggnaden, övriga expe
ditionslokaler ( stationsbefälh avarens expedition, stationsko n t o
ret och stationsintendenturen m. m. ) koncentreras till kas•ern l, 
varjämte kasern II avses för underofficersskolan och sjukav
dch~ingen. I västm kanslihuset, som clärigienom blir ledig t, 
inredas krigsrättslolwl, lektionssalar för koi'j)·ralskolan samt 
tjänsterum för varvs'j)olisen. Högvaktsbyggnaden avses. cli ~po 
neras för tillfällig inkvartering av från Hårsf.ii.irden m . fl. plat
sei' till huvudstaden permitterat n1.anskap för undvikan de <W 

att sådana permittenter, som icke hava hem i staden, na ttetid 
driva omkring på gatorna eller vistas i parketna. De genoiJll 
elen planerade förflyttningen av stationsikontoret och stations
intendentens expedition till kasen1 I ledigblivn a lokalerna fö 
resh\s upplåtas till tjäns,tebostäder åt vid stationen tjänstgöran-
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de befattningshavare. Kostnaderna för samtliga arbeten å sta
, tionen utom varvet beräknas till omkring en och en halv mi ljon 

}(ron or. 
Beträf:fandc Stockholms, varv hetinglar gen:omfömndet av 

elen nya OI'ganisationen åtskilliga jämförelsevis betyclande föl·
ändringar i lokalt hänseende, huvudsakligen föranledda av för 
slaget att lokalt sammanföra de trenne vapendepartementen vad 
ang•år såväl deras administrativa organ som, ock verkstads
dri ften. Kostnaden beräknas till omkrin~ 120,000: - kronor. 

Ehuru de sakkunnig:as förslag till or'dnande av Stockholms 
stations lokalfrågor förefaller tilltalande såväl ur praktiska som 
ekonomiska synpunkter, har det emellertid ur estetisk syn
punkt rönt mothug'g fr'ån bygignadsstyrelsens s~ida, som beträf
fande det för slagna ka s.ernkomplcxet ej lmn instiimma i dc 
sakkunnigas uttalande, att det »från estetiska och arkitekto
nisk a synpunkter ick.e torde vara någ1ot att erinra m c t det fö
reslagna etablissementets utseende, vare sig det belraklas från 
Skeppsholmen eller från Ström111en ». Byg.g1nadsstyrelsen fin
ner dt>t olämpligt, att på elen föreslagna platsen anordna elt 
stort sammanih~in:gande kas•ernkomplex och framhåller huttl
som skeppsholmens naturliga förutsättningar hänvisa ti ll ett 
samlande av de större byg1g:na derna till holmens. inre delar med 
ett m era öppet byg'gnadssMt mod mindre bygg·nadcr utmerl 
strän derna, varigenom dess padmatur skulle komma att allt
jämt dominera. .Ja, det ät ju alldeles riktigt, m en man kcm 
ick e komma ifrån a lt såväl kasern III som armens förråds
byggnad redan lig,ga nere vid sjön ooh elen föroslagna samman
bindningsbyggnaden k ommer ju att ligga ganska långt upp 
med trädplantering mellan clensamm:a ooh stran den·. Det skulle 
då vara födångningen av förråd:~byg;gnaden västvart med 15 
meter , m en där kan man kanske pruta något för alt tillfreds
ställa de estetiska kraven. Den av byg~g'nads,styre lsen förordade 
nya k asernbyggnaden, vilken då skulle komma att förläggas i 
närh eten av exerc.ishuset, är ju naturlig,tvis för flottans del vida 
förm ånligare, enär man då e1•håller en fullt modern kasern
anläggning, men kostnadssökningen - omkring en miljon -
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konun er måh tinda att avskriicka statsmakterna. För ordna11 _ 

de av denna fl'åga hava em ellcT tid de otganisationssakkun niga 

fått en något förändrad sammans!ättning;, ity att en represen

tant för byggnads6lyr'elsn1 våren 1928 ersatt marindirc•ktiir 

Falkman inom de sakkunniga. 

f{ u stw·til/ el'iet. 

Molsvarande uppdrag, som för flo ttanSI vidkommande Ya

rit överlämnat till or:ganisationssakktmniga, har för kustart ille

riet varit anförtrott ch efen för kustm,Lill ei'ie t. 
l 

Utöver vad som kan utläsas av 1925 års försvarspro pos i-

tion hava icke några m era genomgripande förändringar vi dta

gits beträffande organisation och förvnlt ning. Vad ang1ål' per

sonalen må emellertid fran1h å llas de ändr;1 de bestämmelserna 

för u Lhildning av kustartiHerikadetter, vm·'igenom utbildni ng'i 

tiden ökats med om:kring: ett år. Genom denna ökning h ar k ur

sen vid sjökrigsskolnn 1kunnnt gö·ras 2-åtg, varjämte trupput

bildningen utsträckts med omkring: 5 månader. Dc nya lw

sHimmelserna ang'ående antagning och ubbildning; av kust a rtil

lerikadetter utfärdades genom kungl. kungö·relse den 24 JH~ll' '> 

1927. 
Beträffande underoflficcrarc och man:skap hal' den enligt 

ii lclre organisationen an>i:inda bcniimning•en >> underofficc'l· aY 

l. graden » numera ersa tts av »flaggund ewfficen , varjämte lik

som vid armen etl begdinsat antal musilwlcver kunna ansliill as, 

vil.ka h iinföras till ek onomiavdelningen. 

Marinens reglementssakkunniga. 

Genom ll'ådigt beslut den 2 juni 19'22 bcmyndigndes. sta ts

rådet och chefen för kung,l . försvarsdepartementet att tillkalla 

högst fem sakkunniga pers·oner för att inlom nämnda departr 

ment biträda vid verkställande av en fullständig' omarbetni ng 

av gä ll ande reglemente för marinen enligt vissa av clepa rte-
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mentschefen angivna riktlinj-er. Dc sakkmmig'a haYa utgjorts 

av konteramiralen Riben, O'I·diförand e, marinöverkommissarien 

Boalt, kommcndö·ren Holmberg, majo.ren Engström samt f·örste 

marinintendenten Hall den, varjämte marinöverHikaren N ils on 

enligt särskilt uppdr;1g deltagit i dc sakkmmigas arbete. 

~'[ed en den 12 no·vem'ber 1927 dagtecknad skrivelse hava 

förslag till RM I och RM III, grundade på den av statsnmkiCl' · 

na år 1925 beslutade marino.rdningen, överliimnats. I enl ighet 

med nyssnämnda riktlinjer för arbetets bedrivande iiro i fät

slaget dc allmänna, för flottan och ,k.ustar lillcriet gemcns:nnma 

föreskrifterna sammanfatlade i tre avdelningar: Marinens in

delning m. m., Förvaltningsföreskl'ifter och Tjänstgöringsförc

skriftel', vilka avdelningar föreslås1 skola ing~\ såväl i del I till

samman med dc s~-Lrskilda föreskrifterna för flottans perso1ml 

och tjänsten på flottans stationer som_ i del III tillsammans med 

de särskilda föreskrifterna för ku stmiillerict. I övri.gt }iro de 

båda reglemcntsdelarna - enligt ·er(hållna direktiv - så upp

ställda, a lt sådana bestämmelser, som ,sko.la !fastställas i konselj , 

äro samman~önla i särskilda avdelningar och sådana bestiiln

melser, S'Om fas tstidlas i kommandov~i,g likniedes sammanförda 

fö·r ~ig, varjiimle föreskrifter, som uLf~irdals i kungörelser in

tagn a i Svensk fiirfattningssamling, icke iiro medla.gna 1 r~git> 
mentsdela rna (mod undnntag dock .för kungörelsm1. angående 

ant;1gning av m~111 5kap vid marinen ). Likaledes ii ro uteslutna 

Alla besl2immcl.scr röranda dels de viirnplikliga, vilka föreskrif

ter nnsctls, böm smmnan[öms i elt s.iirs,li:.ilt band, dels, till för

svaret hörande civil personal för vilken bcsti-Lmmclsc•t' böra 

utfärdas såsom siirskild kungörelse eller ock återfinnas. ann or

städes. Antalet bilagor i vardera de'ien har nedbringats tillnio 

genonr nlt endas t· saclan a föreskrifler m!::>d tagits, som clir'ckl 

sammanhöra med lexten i ÖYrigt. 

Dc sakkunniga föreslft , att bestiimmelscr för marinen ut

färdad e genom kungörelser (fö11fatLningar'), såsom instruldio

ll er för marinens olika myndigh eter och bcfaUningshaYarc m. 

111. i erforderlig om fath1iing S[l l11lnanl'öras och b eniimnas mori

nens f'örJ'attningssomling. 
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Beträffande reglementets uppställning och adattning i iiy_ 
rigt erinra de sakkunniga, hurusom de sökt alt sammanl'iira 
föreskri ft el' i samma äm'n'C på ett shtllCJ i rag1em'entct, m en dft 
de allmänn a för marinen gemensamma föreskrifterna åtskiljts 
från de för flottan re~p . kustartilleöet speciella bestiimmcls rT
na, och h~irjiimtc konseljföreskrifter skilj ts från kommandot(·,_ 
reskrifler i särskilda grupper, h ar det icke kunnat uncl \'ik-ts, 
a tt Yissa bcshim melscr, som skulle kunna l samman för as , nu 
förekomma på skilda ställen i mglementsförslaget. 

Det fö refalle r emellertid som om medlagandet av bcsbm
melser rörande kustartilleriet onödigtvis tynga det nya rcg lc
mentsförslngct avseende flottan, och niir nu de sakkunniga fiir
orda införandet av dc gcmensmnma bestämmelserna i saYiil 
HM I som RM III, synas båda delarna kunna twseYiirt vi nna i 
klarhet och öv<er'Sk ~\cllighc t , chirest kustartiller iet uteslutes ur 
del I och flottan ur del III. Uppdeln inlg'len i k onselj- och k om
mandoföreskrifter synes mig' h ava dl'ivil~ för långt till l11l' ll 

för sammanhanget och lätlhisheten. Ä ven tyck es härigenom 
förYaltn1ngsföreskriftcrna fått en alltfö·r framskjuten plats, de 
möta oss 1·edan i k apitel 2, under det att exempelvis fl ottans 
pcrsonalorgaJ11isation återfinnes först i k apitel 22. Org'anisatio
nen, stommen till det hela, d. v. s. vacl som skall förvaltas, iir 
Yiil ändå det primära för alt flottan skall kunna fylla sin up]~
c>ift och dc ekon:omiska föreskrifterna rörande denna OJ·gam~ , . 
salion, d. v. s. hur densamma skall fö rv::~ltas, böra k omma l 

andra rummet. 
Ur den synpunkten synes od~~å elen hiltills gällande incll'l-

n ingen av m arinen - - fl ottan o'ah kustartilleriet - vara vi(la 
alt föredraga framför den nu föreslagna: m arin en u tgöres W 
m a teriel och personal. Den h elt na lurligla åsikten att sjiislritls
J;: rafterna måste tillhöra flottan har ingen hemortsrö.Ll i del 

11
ya förslaget, där sjöstridskrafterna endast må hänföras under 

rubriken (benii.mningen ) f1otLam . 
El t annat exempel: Slationsbefii.Jh avar1ens åligganden ~ 

eg·ensl;:ap av lokal förvallningsmyndighet återfinnas rcda11 1 

kap itel 2; att stati onsb miilh avarcn iir ansvarig föt' undcrlydail .. 
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de militiirpcrsonals l;: rigscluglighet kommer dii.rcmot först i k a
pi tel JO, viikel icke tyck es kunna förklaras på annat siilt iin 
att iin clam [llct lwl gat m ecl lrn till elen grad, att dessa blivit h e
Jigare än iinclamålet självt! FörsY<HCts uppgift iir Yiil dock ick e 
a t t låta sig förva ltas! 

En Yi ss strävan har gjort sig gidlanclc att betriiJffande det 
nya reglementet i mångt och mvcket vinna överenssliimmelse 
med armens tj iin stgörings reg lcm enle; dess första moment lyder 
emellertid : Konungens ~fajcstät skall h ållas i helgd och vördnad! 

Bland nya besHimmelser rörande persana len mi siirskiJt 
fr amhållas, att fänriksticlen minskats till elt il.r samt att den 
erforderliga tj änstetiden för befordran till kap len i flottan el
ler ku startilleriet minskats fr{m 15 till 12 år, varjämte ingen
jörerna sammrtnförls uneler bci1iimninnen marinino·c·nt"öret' (d1-o h . 

rektiircr) och uppdelats pa clclalj cr, j"mtygsdetnljen och spt!-
cialdeloljen, såsom a~tillcri-, byggnads-, elektrodetal jerna m . fl. 

Den i kapitlet om 1jiinstcstiillning införda tabellen, vilken 
även sk all utvisa hu ru tj iinstegraderna inom mar inen, armen 
och flygyapnet motsyara Yarandra, kan emellertid, bctrtiJfanclc 
manskapsgraderna Yid rflottan, icke godta.gas. Här måste tjän
stegl"adern as motsvarighet bliva beroende icke av vad man 
kommit t:ttt benämna de olika tjfinstcgTaderna inom r:csp . vapen, 
utan av Ycclerbö ranclcs kompetens, för värvad genom utbildning 
enligt fast sUillcl pla n. Om två rekryter samtidigt påbörja ut
bildning, elen ene vid flottan, den andre Yid armen, k ommer 
deras befordran ·eller uppflyttning enligt giillanclc u tbildning.s
planer alt gesta lta sig ungefiir sålunda: 

l. året l 2. året l 3. året l 4. året l 5. året l 6. året l 7. året 

Flottan Korpral Kompetent --------Rekryt Korpral-
l 

till flagg-
skola skola 170-skola k orpr al - ~ ---------
Armen l 

/För b. Rekryt- Korpral- Furir- UO-
skola skola skola skola u o- s k o l a - - - - --- - -Vk;l K~~ ~~ l l korpral 
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Härav synes a tt den riktiga uppställningen av tabellen be

träffande m anskaps vid flottan och armen mots,varande tj iin

stegrader bör se u t på följande sätt: 

Flott3n 

Flaggkorpral 

Korpral 

Menig 

Armen 

Furir 

Korpral (konstapel) 
Vice korpral 
Menig 

Obs . alt furir av l. resp. 2. klass icke är någon tjänslr

gmd, u tan enbart lönegrad, ohuru furir av l. klassen riiknar 

t jänsteålder före övriga furirer. Tjiinsterrwclen heter en dast 

furir (se Tjii.nstgöringsrcgl emen le för armen). 
Att jlim stiilla fl ottans och armens k o~·praler i:ir icke rik ligt, 

och det tror jag ej heller atL armens, k orpraler göra anspråk pa. 

Hörande materielen är särskilt att märka in{ör::mdct :l\' 

nya b eredskapsbestiimmclser för ifar tyg•en. 
Bctriifl'andc indeln ingen i avdelningm, kapite l och pm·agr~l 

fer svnes den i nu gällande Deglemenle genomförda parag raf

indcl~1ingen i en följd \'ara anevärl bättre än ny paragraffi'd jcl 

under varje kapitel. I den praktiska a nvändningen av rPg le

mcntet. icke minst yjc[ hänvisningar och åberopanclen , är de t 

förclel~ktigt att kunn a rö ra sig med enelast paragrafe~·, vil:'a 

helt naturligt mycket hitbre fästa sig i minnet om det 1cke i o-

rekommer fl e> ra par:Jgra,Ccr med samma nummer. . 
HeservalionsYis iiro a\' oLika ledamöter bland de sakklmn t

ga anförda :wvikancle meningar bet räffande skilda spörsmaL 

Yarihland må framhållas erinringar m ot alltför cletaljera\lc, 

cmständiga och i många fall oklara b estämmelser, som ej .a ll

l id äro lämpade efter tjänsten Y id flo·t lan. Dessa rmmärl;:mng-
. el l 'tl t B r:· l · .;·u s't 111 t ar röra bl. a. det gan ska uweelda c 'ap1 e >> e ,1 s t,t '~ .. ·' , 

l . l ·f'" ] ' ('t · 'lPn'tellcle >> T) 'lll ~[( -dc svnnerJin·en cl eta .1 erac e nres 'n c1 na , .,.,, · . · 

mccldclandc~1 och cxpedi!ionstjiinst» , vnrjiimtc el en nya f i~r~ 
drngningsordningen o~h det diinned sn mm:mhiing:mde d J\' I· 
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sionsans varet Yid hancl l äg~gni111g av f6rvaltningsärendcn inom 

st:1tionshcfälhavarens och varvschefens expeditioner -- emot 

0 rganisationssakkunnig1as förslag ti llstyrkt jämväl för staLions

befälh avarell' i Karlskrona - göres till föremål för kritik , sär

skilt a ,· förste marinintenden ten Hallden, som hiivdar elen till 

synes riktiga fts ikten, alt ifdgavar'ande föredragningsskyldig

het endast borde fö,rcskrivas i avseendo på vissa i reglementet 

s~irsk i lt angiYna iirenclcn av större vik t s~tsom förs lag till an

slagsiiskanden , stater cch arbetsplaner m. m.; övriga iirenden 

borde såsom h ill ill s föreclra,gas av vedetbörancle sekreterare. 

Det nya reglemcntsförslaget genomgåt• fö.r närvarande myn

digh ete r'nas skärseld, oC'h att döma av redan avgivna yttranden 
~.yncs k r itiken icke komma att utebliva. 

1926 års beredning rörande den centrala försvars
förvaltningen. 

Den tredje av de stora kom:mitteer' (fön1tom de sakkun

niga rörande ersättning;sbyg1g;nad f,ö,r flottan , vilkas be tänkande 

och förs.lag· falla u tom ramen fö,r denna årsberättelse), som till

satts för att få någon ny och hältre fonn på vårt av utred

ningat nedtyngda försvars.väs•ende, >> 19·26 å rs beredning röran

d e den C·entra'la föi~s,var•sföwaltnii1ig'Cll >> avgav sitt betänkande 
den 14 november 1927. 

Enär en ingående r edogörelse för detta betänkande och 

förslag redan varit intagen i Sällska'Pets lid~krift anser jag mig 

här icke behöva närmare beröra detsamma, utan inskr~inker 
mig till att hänvi sa till nämnda redog'ö•rebe med därtill fogade 

Yttranden av vederbörande myndig•heter'. En sak synes mig 
emellertid böra påtalas, om efter vad jag observerat icke be

rörts i dessa yttranden, nämligen chefernas för armen och 

111arinen ekonomiska förmåner, vilka ulan någon som hC'lst 

~l'eservation föreslag·its till 19,000 kr. Det kan på i u te t s ~llt 
t\Öras gällande, siig"er beredn ingen, att vare sig ansvar elll'r m·" 

'l'idslcrift i 8ji5viisendet. 33 
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bets,uppgifter skulle för dessa chefer· bliva mindre i.in för Yi ssa 
generaldirektörer cheferna för social slyrcls.cn, m edicin als ly
~·elsen, byggnadsstyrelsen ·,och kommerskollegium. saml tuli
verket). Denna negativa ullrycksform har man tydligen \ alt 
för att .slippa sälta i tryck, att nämda militära chefer kom ma 
att få mycket mer att göra än dessa generaldirektörer, ty he
träffandc både m'bctsuppgifter och ansvar s.ynes icke na gon 
jämförels·e dem emellan .ens kunna göras. Det är ägnat ·ttt 
förvåna , att icke inom bercdl1ingen någon reservation för h ögre 
helopp framkommit, särskilt i betraktande av a tt den lilla IHi j 
ningcn från fl:lggmanslöncn, 17,040 kronor, icke ens tor,ie 
kompensera för den mera osäkra ansbilningsformen: fö rord
nande m ed arvode i shillct för fullmakt och lön. 

Beredningen har, såsom av betänkandet framgår, funnit 
mång'a beröringsrpunkter mellan försvarsväsendet och kommu
nikationsverken, men ifråga om de ekonomiska förmån erna 
aktar man sig visligen a tt draga några paralleller, utan diir 
komma försvarsväsendets högsta chetfer O'hjälp1igt på eft er
kälken. Man jämf.öre marin- och armechefernas 19,000 k ro
nor. med järnvägsgeneralens 35,000, chefen för statens va llcn
fallsvetk 30,000, telegrafverket 25,000 och poistgeneralen 21 ,000 
kronor; s·e därjämte på lönema i ett staten s[t närstående fii .rc
tag sonl! Vin·· och spritcentralen med, enligt i pressen. synhga 
uppgifter, en vcrkställand·e direktörs lön av 43,000 kr. .plus 
fri bostad, vice verkställande direktörer och jourh avande chrek
töt 24,000 a 26,000 m. fl. liknande samt slutligen verkställande 
direktören för G1•and Rotel 40,000 kr. Enär chefen för Gran d 
Rotel således n'l!ed staten!'> goda minne värdetas till något mer 
än de högsta vårdarna av rikets ,försvar till s.iö'ss och till lan ds 
tillsammans, ställer man sig tmdrande och spörjande vad det 
tinnes för skäl att uncleribetala de militära befattningshavarna 
trots vittomfattande verksamhetsområden och med ett ansvar·, 
som om det gäller knappast kan mätas m ed något annat. 

Försvars.väsendets lönenämnd har i avgiv.et yttrande ut
talat. att »nämnden kan icke h eJler undertrycka den reflekti o~ 
n en, . att beredningens förslag till organisationens ordnande 

1 
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hithörande delar förutsätter en något högre Jöneslällning för 
omförmälda chefer än beredningen förordat» samt ifrågasäller 
om icke Yartdera arvodet borde bestämmas till åtminstone de~ 
belopp . 21 ,000 kron or, som utgår i arvode till generaldirektö
ren och chefen för postverket. 

En annan fr{tga i samband med försvarsgrencheternas ställ
ning. Variför alldeles onödigtvis topphug1g'a personalstaterna 
genom att (i fr edstid ?) borttaga amirals- och i allmänhet ii ven 
vice amiralsgraden? Varfö-r skall icke en förtjiin-t man kunna 
nå de högsta grader, som dock finnas inom vapnet, liksom in
om den civila statsförv~1llningen? Löneförmån erna äro des am .. 
ma, så det k ostar stalen ingenting. J ag undrar vad juristerna 
skulle säg~ 0~1' någon exempelvis försökle sig på att genomföra 
den orgamsaticncn :1 lt i spelsen för Svea lwvr~itl saltes en vi
cepresident, vilken (dock e11dast sparsamt!) i samband m ed 
pensioneringen fick titeln president sås1om belöning för fram
stående duglighet och förtjiinst! Nej, en beskärning av ami
ra~s.g.raderna är alldeles opt\l.;::11lad, och det enda tiktiga synes 
1111g vara, alt dc hli\'ande cheferna för m arinen och armen er
hå'lla dc resp . Yapnens högsta grad i fredstid, amiral och <1e
neral, vartill för marinens vidkommande bör fö.r krigstid tlll
komma ytterligare en påbyggnad motsvarande armens fält
marskalk. 
. Betänkandet l"Örandc den centrala förisvarslförvaltningen 
fi~k ett os,edvanligt gott mottagande i PI'e:ssenl, vartill nog icke 
mmst bidrog att detsamma, trots partiskillnacler, var så gott 
som enhälligt. Kritiken lät emeller tid icke läng:e viinta på sig, 
och förslagets. bris.tcr blottades ganska obarmhärtigt. Emot 
d~ nya försvarsgrenscheferna har i allmiinlhe't ingen e1inran 
gJorts , utan huvudanmärkningarna hava gällt dels de so1n man 
ansett onödigt vittgående omvälvningial'na inom org1anisationen 
dels att de teknis,J~t-CJlwnomiska inttessena i allt för höO' 
f.~ad tillgodosetts på beko.stnad av dc ren1t milihira, et~ 
~rhåll andc, som når sin högsta potens i fiörslaget om' ma

nnstabens avskaffande. Nied anledning: av d~tta de an
svariga myndigheternas ståndpunktstag·a~dc har frågan från 



-478-

regeringshåll förklara ls iinnu ick e vara 1:1o~en au __ föreiiig
gas riksdagen, utan kommer en ö.verarbetmng av betankande t 
:tlt verkshillas av d~irför tillkallade sakkunniga, van·id friim~ t 
böt' undersökas, huruvida icke förs lagels huvu dsakliga för ddar 
skulle kunna vinnas utan alltför genomgripande förändri n;.(ar 
av den n uvarande organisatjon cn :> h~i.vclv u rma former. 

Viktigare ändringar i Reglemente för marinen. 

RJl I . 

IOiicls e lbcsliimm elser. 

V åren 1927 inifördes dc nya gradbeteckningarna, varjii.m te 
de huvudsakligast e kEidsc~besbmmel sc'l·na utbrölos ur regle
m entet och utgå v os i sii.rtryck. :Mari n ens reglementssakkun
Jii<>a hava em ellertid å tel' infört d·em i sitt rcgl-cmen ts[örslag 
m~der det såsom jag anser riktiga uUalandet, att dessa förc
skrifter icke böra saknas i dl reglemente för m arinen. 

Bil. 13. Jnstnd.:iion för befordringskommissionen m. m . 

Gen om K. Br. den 24 mars 1927 fas,tsUi.lldes nya grunder 
för befordringskommissiocnens sam:m ans,ätlning i och för :tv
givande av b efordringsförslag, on-ufaUandc i huvudsak följ ande 
iindringar gentemot förut gällande b es tämmelser. 

Vid avgivande av befordringsförslag till kommendörkap
ten av 1. graden utöka s kommi ssionen m ed två yn~re komm L' ll
dörer samt vid befol'dran till k ommendörk aplen av 2. gradrn 
yUerlio'are m ed en kommcndörk~ptcn av l. gmden, skola1Hle 
dessa ~wtillkomnn ledamöter beordras' i k ommandoväg. \'i d 
l.Jelforrlr~n till och inom, kommendörkaptensgraderna införes 
fö.rlursbefordran sålunda att på förslag till kommendörkap ten 
av 2. graden uppföres dels utan a\'Secnde å tjänsteshi.Jlnin g ~len 
kaplen, som ttdagalagt framstående skicklighet och anses nga 
för högre befii.l s.ynnerligen p assande egenskaper, dels ock den 
Lill ljänstes tillnin g främste bl~nd dc k aptener, som ar:scs yar~ 
för befordran fulll liimpliga och förtji'tnta , sk olande at en :~ ' 
de s·ålunda uppförda förord avgiv~ s, Yarjiimle pä förslag 1 dl 
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];.ommenclörk aptcn av l. graden uppför'es den inom närmast 
]ägte grad, som k ommissionen med hän syn shäl till föti jänst 
som skicklighet an ser vara ITlcst lämplig' till högre befäl. 

Bil. 2± a. A llmänna resereglementet. 

Allm iinna r esereglementet av den 18 juni 1925, som e~ I 
dast l1ade pr'ovisorisk karakliir, upphörde att gälla den 30 juni 
1927. I ansl-utning till uttalande av finansministern att fdg::m 
om for tsatt provisorisk gillighet eller definitivt ~ntagandc av 
reglementet med ePforderliga ändringar bonlc föreläggas 1927 
fus riksdag, föreslog K. Maj: t i p rop. l 90/27 riksdagen att de
finitivt antaga ett ny tt förslrlg till rcs,et·egkmcnte, föga avvi
kande från de t clitti l! s gii.llaH clc. 

Riksdagen , som stä llde sig h e t~inksam med hiinsvn till de 
ekonomisk a verkningarna av reglementet och i vissa. fall full
ständigt underkände K. Maj :ts beräkningar, ans:'lg emell ertid 
att l 925 års resereglemente med vissa jämkningar fortfarand e 
provisorisk t borde gälla till den 30 juni 1929 och förutsatte , 
att K. Maj:t t ill 1929 års ril, sdag skull e framhigga nylt förslag 
till resereglemente, grundat på mera fullshindiga och ingående 
utredningar än det föreliggande. 

Det nya provisoriska resereglementet trädde i kraft den 
l juli 1927 och giiller t. o. m . den 30 juni 1929. I detta regle
mente h ar luJfl!fartyg för första gången upptagits sont regle
menterat färdmedel. 

N:'\got medgivande rörande crs~i ltning Jör tran sport av ef
felder vid resa till och från sjökommendering letar man emel
lertid fortfarande förQä,·cs efter. Denna fn't•'a lin·aer- t·1·ll p·'0l ~ o ~n . • 
följ ande sii tt. Efter fmmhållande av a tt dc s.i ömililiira myndig'
hetermt enstämmigt påpekat behovet av en ändring' i för'estkrif
terna beträffande ersä ttning för transport av resgods, uttal::tr 
fin ansministern i ovannämn da prop . 190/27 föl jande: >> S:"tsom 
framlu'lllils i den av marinförval lningen verksti11Jcla utredn in g
en, t orde för övrig statsansUilld personal icke finnas någon 
lllotsvarighet till den marina personalen s resor till och från sj() .. 
kol11'm enderingarna. Unclet' ifrågavarande k ommenderingar, 
S01J11 vanligen iiro av en avseYärd varaktighet - i många fall 
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sex mänader eller däru töver - är personalen nödsakad atl nwd

föra en ansenlig personlig utmstning. För fl ertalet fartygsche

fer och h ögre bcfärl1avare k ommer härtill , att dc m Ctsl c fiira 

m ed sig egna servis-effekter och duktyg. Resorna till och fran 

desMt kommenderingar kunna därför i Yiss m ån iäm föras nwcl 

en flyttning, och k os tnaderna för t ransport av m edförd a dfL k

ter tillh örande den personliga utrustningen bliYa ofta ganska 

avsevärda, i synneThet om embarkering•en måste ske å an nan 

plats än förläggningsorten. Det .synes d~irför Y:lra skäligt, <~ tt 

ersältning i dessa fall utgår fö-r nr,kligen h avda kostn ader av 

ifrågavarande slag. Emellertid torde rätten ti ll ersättning hiira 

i så måt to begränsas., alt ersättningsheloppet icke får översk rida 

viss lägre procent av det till beställnin gshavaren under sjökom. 

m enderingen utgående sjötillägg-eL Dc n tirmare föreskri lle r

nu h~irom t orde höra meddelas :lY Kungl. Ma_j: b. 

Riksdagen ville emellertid icke lyssna på det örat, ula n 

svarade sålunda (riksdngens sk rivelse n:r 184/27): »l denn a 

paragraf, som' inneh åll er föreskrift o1n ersöttning' för r edskap, 

inshmment eller annan dylik, icke personlig utrustning m . m., 

har riksdagen icke ans.ett sig höra göra n ågon ändring av hc

s tämlmelserna i 1925 års reglemente. 

Rikselagen har dock ick e kunnat un:clcrlåta, alt i cle! l:t 

sammanhang erinra om alt Eclet·s Kun gl. Maj:t anse tt erfor

derligt, att särskilda beshimm elser meddC'lacles om ersättni ng 

föT belfordran av effekter- till eller f rån sjökommendering. E n

ligt rikselagens m enin g kunna dylika för-skrifter kke inskrii n

kas till a tt omfatta endast sjökommendering, då likartade skäl 

med dem, s-om i det ta fall tala för -en sådan bes tämm else, kun

na unfö,ras för att införa motsvarande beSitämmelse även vid 

anch•a kommenderingar eller annan tjänstgöring·, framför :dit 

ifråga om lantförsvaret och fl ygvapnet tillhörig person al» . 

Trots r egeringens stöd blev det således icke något r csulla t. 

N u har emellertid marinlför.valtningen m ed berönwärcl envis

het tagit upp ätendet på nytt i underdånig s:krivelse av den 2 

febr uari 1928. Ämbetsverket uttalar cl ~ir bl. a. följande : >:\h

rinförvaltning,en får hänned anhålla, att Eders J{ ung l. l\I •.i :t 

täcktes upptaga till be1harrclling fn"tgan om ersiittning för t rans-
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port av effekter till och från sjökommendering. Denna fråga 

]lar tidigare varit fö remål för Eders Kungl. M:-tj :ts uppmärk

samhet. 

Då -emeller tid m arinförvaltningen f01ifarande anser, att 

tj äm;ten oavvisligen kräver , att ersättning utgår för transport 

av effekter vid sjökommendering, har ömhetsverket .efter in

hämtat y ttrande ftån högste befälhavaren över kustnottun ut

a rbetat ett fö-rslag till beshimmelser i ämn et - _ _ -. 

Äm!bets.verket vill härvid med anledning' av ett utav stations

befälhavaren vid flottans staton i Karlskrona avgivet yttrande 

ifästa uppmärksamheten på alt manskapets klädsäckar väga 

mer än elen tillåtna frivikten p:l järnvägarna och sålunda icke 

kunna transporteras på järnväg utan övervikt. Det syn es icke 

vara rimligt, att mansk::tpet skall m ed sin trakta mentsersätt

ning' gälda kostnad en: för elen medförda personliga bekhdna

den, som dock tir kron ans egendom. 

Marinförvaltnilllgen föreslår, a tt bestämmelsern::.. erh ålla 

följande lydelse: 

.. E r sä ttning:en för transport å järnväg eller sjöleeles utgår 

ho.gs;t m ed det belopp, vartill kostnaderna för effekternas med

förande såsom: resgodsövervikt skulle uppgå för en· maximi

vikt av 

för fJag1gmän och k ommendörer ........ .. . 

» kommendörkaptener . . ..... . ... . .. . . 
150 l-NI "t>· 
120 

» kaptenar och subalternofficerare . ... . . 90 

» unclerofflcerare . .. ... .. ....... . ... .. . . 60 )) 

)) manskap . . . .. ......... . o l o • • • • • • • • • 20 )) 

därvid maximivikten (utom för manskap) må höjas med 50 

% vid resa till eller från Yinter·expeditiolfll utom riket (långresa). 

l statsr'ådslprotokollet till prop. 190/27 uttalade föredra

gand e departementsch efen , att ifrågavarande ersättningar syn

tes höra bliva till beloppen beroende av uneler -expeditionen1 ut

g~ende sjötillägg. I ett utlå tande till marinförvaltningen har 

ho~ste b efälhavaren Ö•ver kus!Jlottan anfört i denna fråga: 

Detta norm eruncle av -ersättningen skulle verka orättvist och 
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praktiskt outförbart ; OTiUivisl, en1Jedan exempelvis personal ~1. 

unden·atlenSibåt .skulle m vLisentligt bredare marginal fö r Pr

sättni ngshelo·ppet än personal å övervatten sfartyg -- - -; 

pl'akliskl outföJ'bart, enär det vid sjökommenderingens bör.inn 

i allmänhet ickre låte1' sig beriikna, huru n1.yck ct sjötli ll iigg, 

som kan komma att intFinas. - -
Marinförvaltningen vill s~lull igcn framhålla, att ämbetswr

ket icke föreslagi t ersiitlnjng för transport inom vederbörandes 

egen förläggningsort , dtt sådan ersättning icke ens före det 11 ~ a 

res,ereglemenlets ikrafltri:idandc ulgått för dem, som embar

kera, respektive avmönstra eller avpolletteras å egen station. 

Sft långt kungl. marinförvallningen. Man 1m\ nu enda~ t 

hoppas, alt sedan i all a fall regcrin:gen tagit ställning för eld

samma, detta r~itlm~itiga krav måtte beaktas och tillgodoses 

av 1929 år's riksdag. 

RM Il. 

Vad an g'år RM II hava samtlig'a för1eskrifter ri)r::mdc sk iit

sel och yård under sjöexpedition av fiollans materiel, ing<'n

jördcctaljen , utbrutits ur reglementet och sammanförts i elt s~ir

skilt band »lDgenjörmaterielen », Yilken ii ven ur boktekn is k 

synpunkt förefaller att yara mycket praktiskt anordnad. Iliir

jämtc hava nya bestämmelser rörande be{iilstecken och bcfiils

lantä rnor meddelats. 
Till best::i.mmelserna om sjötilliigg m . m . ~'tt.erkommer j·1g 

i det följande. 

Nya instrullionsböd.:er m. m. 

Under den tid ärsberiittels,en omfatlar hava en del nya in

struktionsböcker 111'. m. sett da.gen, såsom 
under 1926 : Ny ASI, Sjömilitär handbok , Idrottsinstruk tion 

för marinen, samt · 
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uneler 1927: Rekrytunden -is ning för flo ttan och för ku st

nrtilleriet , ny flag,ghck , liiroböckcr i Intcmationell rii lt och i 

Intendenturtjänst samt sist, m en icke minst, kapten \Vald

sröms fö rlräiffliga arbete »BeEilsulö·vning ». 

Förordni ngar angående reserven m. m. 

Den nya förordningen ang:'lende hofiil i flottans reserv ul·

färdades den 23 ~cptember 1927. Enl igt denna förordning u l

göres res,crven av pensicns;wgfmgma, förtids~wgängna och i re 

serven utniimncla s~h·iil officerare sam underofficerar'e och 

flaggkorpraler. Enär elen nya marinorgan isa tionen förutsälter 

ett an litande av reservpersonal i avsc\'iird utstriickning och det 

därrför är av stor vikt, alt denna p1ersonal verkligen kan både 

[mskaffas och givas erforderlig utbildning, har tji_instgö~ings
skylcligheten för Yissa k ategoriet' utsträckts samtidigt som dc 

ekonomiska förmånerna avseviirt ökats'. Silluncla har viss 

tjän stgöringsskyldighet iniförts för förticisa ,·gången petsona l 

jämväl i fr edstid och pensionerna för dc ol ika kategorierna 

satts till jiimförclsevis höga belopp, för exempiClvis en officer 

900 kr. per år i sUillet för förut 300 kr., Yarjämte det nog så 

lockande medgivandet införts att vid avgängen ur reserven i 

stället för pensionen utbekomma elt mot dess. efter 5 7c kapi
taliserade värde svarande belopp. 

Av den nuvarande rescrYpersonalen: k ommer emellertid 

endast en ringa del i åtnju tande :lY dessa fiirm:åner, enär' för

ordningens. tillämpningsbestiimmelser, Yilka för önigt iiro gan 

ska oklart adattaclr , mycket snii\'l hegrii.nsat möjlighelerna för 
övergl\ng till den nya organisationen. 

För.:.H"'clningen angående befä l i flottan s. rese rv samt de 

n?a bestiimmelserna rörande antagning, utbildning och avlö

l1Jng, m. m . av rescTYkadelter jiimte reglementet för utbildning 
11

1. 111. av olfficerarc i flottans I'eserv i_iro sammanförda i elen 
8

: k. »Standertboken », uppkallad efter den på pärmen åter

gtvna stander ten, vilken enl igt de nya bcs tiimmelsema må .föras 

å handelsfartyg', varå officer i flottans I'cs'erv :ir befiil'hav:ue. 
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Bestämmelserna angående reservtmderofficersaspiraJlh'r 

äro sammanförda fö,r sig. Detta sätt att rekrytera undcrof!i. 

centrna i flottans reserv har emeller tid icke slagit igenom nch 

~'>ynes dömt att misslyckas. 

Den nya förordningen angående befäl i kustartilleriets re

serv utfärdades likaledes den 23 september 1927 och innchallcr 

huvudsakligen motsvarande bes tämmelser som ovan' angi,·ih 

för flottan. Föreskrifter för antagnin g, utbildning m . m. av 

reservkadetter vid ku st ar tillerie t hava utfärd ats i början .tv 

innevarande år. 

Av övriga uthildnin1gsbcstämmeher märk es bl. a. en dd 

i.i ndringa r och tillägg till Olfficersutbildnin gsrcgiementet, Yilkcl 

emellertid är m oget fö,r revidering, Yidare föreskrifter b etriif

f:mde utbildnin gen av marinintendentskadetter samt del IY .w 

Skolreg'lem~nte f'ör flottans man Sikap . Av sistnämnda serie 

aterstå nu en1clast delarna III , Underofficersskola, och VI, Yiirn

pliktiga, av vilka d en förstDiämnda fO'rtlfarande är und er arlJc

te , den s,istnänmcla däremot ligger klar för fastställelse. 

Nytt r eglemente för kustartille6 ets skolor och övningar 

utfärdades elen 8 juni 1926. 

sjökrigshögskolan och sjökrigsskolan. 

Under Hisåren 1925- 1926 oah 1926- 1927 har en viss om· 

läggnin g av undervisningen: vid s jökrigshögsk olan ägt rum, clels 

beträffande högre kurser för kus,tartilleriofficerarc, dels p:1 

grund a v att ett nytt ämne, fö rbindelsetjä'n st, införts i sjökrigs

h ögsk olans allmänna kurs. Därav föranledda ändringar i fö r 

sk olan g~illande föd::t:ttningar m . m. hava av K. Maj:t fasts liillts 

att gälla, dock ämm slå länge en dast tillfälligt, under hisåren 

1927- 1928 och 1928- 1929'. Enligt dessa reglementsän dring

ar äro de h ögre km~se rna fem , nämligen allmänna högre kur

sen, högre kustartillerikursen, delad på tvärrue linj er, allmiinna 

linj en och minlinjen, samt h ögre artilleri-, högre torped- och 
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högre minl:ursen. Av dessa kurser äro högre kustartillerikur-

5,en och högre artillerikursen twlåriga, Ö<\Tiga hög:re kurser ett

åriga. 

Under å~- 1927 har nytt reglemente Iför sjökrigsskolan ut

[ärclats, var \'lcl :lY det äldre reglementets bes tämmelser m edta

gits. enelast s ~'t dann , som förutsätta konseljbes l u L; övriga före

sknfter, som ansetts kunna utfä rdas i kommandoväa', hava 

sammanfört s för sig i särtryck >> Föreskrifter för utbil~ninoen 
vid sjökrigsskolan >> . Genom denna utgallring har re:>leme 1~tct 
v~nnit i ö.verskoådlighet, på samma gång som utb il~ningsbe
stammelscrna fait den för smidig anpassnin'g mera läl11!pliga 

karakt ären av k omm andoföres,krifter. 

Aulöningsjörhållanclen. 

Uti .. proposition 7/ 1927 föteslog Kungl. Maj:t rikselagen 

att godkanna ett förslag till nyt.t avlöningMeglentcnte för offt

~erai~e m. fl. vid försvarsväsenclet, varvid av cleparlem 'entsch c

_fe~ uttalades, att det ur olika synptmkter vore önskvärt, att 

Ifn~g:avarande avlöningSibestämmel s.er snarast m öjligt erhö-ll ~ cle

fimhv karaktär samt a tt, med :kinsyn t ill elen äm1 u vilande 

fråg~n o;n rev!sion av övriga avlöningsreg1ementen , som gnm- · 

da Sig' pa det ar 1919 för kommunikationsverken in förda löne

sys~emet, icke nu borde föresitts sådana ändringar i det provi

sonskt gällande adönintgsreglcmentet, som kunde anses fö 1•e

gripa eller påv.erka berörda revision, \'arj iimte, enär lön epla

n;r'na faststtillts så s·ent som vid 1921 år,s' riksdag, en genom

gae:nde granskning av desnmma näppeligen nu kun'cle ifråga

komma, samt att en dylik revisioDi i a llt fall ick e borde företa

gas, förrän viss tids elifarenhet vunnits ifråga om de verknin gar , 

den nya försvarsorganisationen kunde kom~na att utöva å de 

o!ika befattningshavarnas anbetsålig~ganclen. statsrådet stödde 

Slg 1:ärvid på den av lönenämndens majoritet uttalade upp

fattnmgen ; minoriteten , beståenelic ::tJV per'sonalrep resentanter

na, k omm endör Selander och fanjunkare Nyquist, hävelade 

emeller tid en annan mening och framh öll o i ett siirski l t ytt-

rande bl. a.: · 
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, Den omständigheten, a tt officersavlöningsreglem ent et 
fastställts så s'ent som vid 1921 års riksdag .syn'cs oss knapp <l \t 
hava bort utö,va något inflytande på frftgan , huruYi cl::l en all
män r evision av i detsamma intagna löneplane t' nu borde fi.in·
tagas. Då nämli gen det dc[initiYa mansk arpsavlöningsreglc
n'tentet ansågs ifråga om_ löneplanerna kunn a såv ~il andra ~om 
tredje året efter dies s: fasl s.Uill else undm"kas,tas riitt väsen t! ig<t 
förändringar, h ade någon tvekan på gmncl av nyssnämnda !>kiil 
enligt vår m ening ick e bort förefinn as fö t' att i m otsYarandt• 
<wseenden nu reYidera det prov isorisJ'a officersavlönin gsrcgk-
mcntet. 

----- - - - - - --
Vi anse sålunda, a tt en saklig gran skning av löneplcmer nrr 

h ade bort företagas i sa'mlband m ed uppgörand e av föreliggan
de förslag; dellades to mer som det nu gä ll t att framJ ~igga fö r
slag till dcfmitivt avlöning·sreglemenle, i vilket löneplanerna ut
göra b land dc mest be tydelsefulla delarna, och som de h tirch 
myndighet ern a så gott som und a nt::t,glslöst pft anförda skiil u i
talat sig för en höjning av lön eb elO'ppen för officerare och un-
dero>fficerure >> . 

Betriiffandc frågan om l(inea Hlrag Y id sju k dom hade liiw -
niimnden fö rcs'lagit sådan iin drin1g, att sambandet emellan Sl'
mester och sjukledigh et skull e lösgöras samt envar bcshillning-
havare --- utan aysecndc å sem es ter - til lförsiikras k os tnads
fri sju kl edighet under h ö,gst 15 daga r av ett och sa mma k alcH 
dcdn·. Della förslag' upptogs emellertid ick e i propositionen, 
eniir clepartemcntsche:fcn ansåg att m ed denna ändring borde 
m1slå till en b livan de allmän reYision av samtliga avlöningsrcg
lementen. Och dock motiverades förs laget just m ed de fö r mi
liliira personalen sär'cg'na tj iinstg,örings'för'hftllandcna~ 

~led anledning av ovanniimda proposi tion Yiicklcs i rib
elagen m otion av general Hammarskj öld om allmän höjning 
av löneskalorna m ed m otsvarande ändring av tiiin stledigh ch
avdr[lgcn , yarvid motioniircn frmnhöll såsom synnerligen ] JI'
klagligt, att de av Kungl. Maj:t föreslagna avlöningsbeloppen 
i allmänhet lågo Higt•e iin som syu cs sbili gt både m ed hän syn 
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till dc militi:ira beslällllings,havarnas, a rbete och a nsvar och 
111ed hänsyn till m ed dem jämförbara c iYila befattningshavare; 
genom den nya fö r s,yarsordninlgens stark a minsknig' av p erso
nalen komm e även i m fmga fall en ä>kad arbetsbörda att påläg
gas offi cerare oeh un derofficerare på aktiv stat, och n ågon an
ledning att im-änta en! tids erfarenhet för att få de tta förh ål
lande h ekräflat föreE1ge ie:kc. Hiirjiim te viicldes ii ven m otion 

- därom , att vedcrbä>rande beställningshavare skulle und er sjuk
dom få åtnjuta oavk orta d lön under 45 dagar utöuer elen tid, 
han av an nan anlednin g å tnjutit s1emester . 

Riksdagen erinrade i sin sk rivelse, a ll spörsmålet om dyr
tidstilläggens inarbetande i lönerna inon1 en n ära fram tid kom:
me att upptagas till prö,vning, oeh aU i samband chirmecl åt
skilliga jiimknin gar i gälla nde avlöningsheshimmelse t· jämväl 
torde komma under ÖVierviignnde, vat1för dc i nvssniämnda mo
tion för eslagna ändringarna i lö11ep lan ern a och -- t_iiinstled-ighets
avdragcn ic,k e botde upptagas till a:Ygörande förrän i samband 
m ed den sålunda i utsikt stiillda allmäll'na löncrevisionen. Yr
kan det om 45 avdra,gsfria sjukdagar utövet semestern ansåg 
sig riksdag;cn ej h eller kunna bifalla, m en uttalade sig för en 
utredning om, i vad m än i tj iin slen ådragen sjukelom bot•dc 
m edföra samma förm[m er, som under tjän s lg:ö'l·ing intri_iffat o
lycksfall. 

Slutrcsulta tl't av det h ela blev det nva ofJlccrsavli_inin ""s---' b 
reglen-uentct, som trädde i kra.ft den l januari 1928 och som i 
all t viis,entligt övcrensst iimmer nted det förut g~i llancl e. Någon 
ändring a,- detsamma torde, som ovan framhfdll ts, icke kunna 
förväntas förrän dyrtidstil!iiggcn sk o'la in arbetas i löne'rna , m en 
nä t• detta i verklig1h ete11! k ommer atl äga rum är emellertid 
ganska oviss t. 

Förslag till nytt manskapsaYlöning,srcglem ente ~ir under 
1927 utn rb ctat samt genom propos i \i on 123/ 28 föreiagt rik s
dagen. Detsamma innebi1t· h l. a. en utökning· av anta let lön e
förh ö,jningar, för fbggkorpraler en elylik med 120 kr.onor efter 
132 m ånaders tjän steti d cch för hög,h fttsmiin lvå dylika, var
dera :\ 96 kronor d tcr resp. 168 och 20-! månad er, varjämte 
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som. gräns för tjänsh:tidsheräkningen för kontraklsanslii lhla 
föreslås 17 år i sUil1el för s[tsom nu 18 år. Hyresbidragen fö
reslås något höjda och uppdelas' i tne ortsgrupper. 

Tilläggsbestämmelserna till de militära avlöningsreglemen
tena komma att under innevarande år omarbclas, för vil k\'l 
sy fte försvarsv~isendets lönenämnd infordrat myndighelern,ts 
vttranden. Från personalhåll föreligga ett flertal fram slii ll
;Jingar i hithöra nde spörsmfll, framför allt b erörande fr agan 
om föd1öjt sjötilhigg vid stationär förHiggning å am1an sta
tion. Vid avgivande av yttrande över dessa framställ ningar 
hava mynclig'heterna gått olika vägar; sålunda föres1ft m arin
förvaltningen och chefen för marinstaben, alt sjötillägg \id 
stationär förläggning å annan station bör utgå såsom vid icke 
station~ir förläggning, vm'emot högste behilhan1ren över kusl
l'loltan föreslår ett belopp mitLen1ellan j~imte en fri resa till 
egen station.. A ven har från ,fartygscheferna å Sökaren, S\C
paren och Sprängar(;n gjorts framsUillning om sådan fö rhiij
ning av sjöti!Hig~en, alt fartygschelf i varje fall målte erh ftlla 
högre sjöLilHigg i.in honcm underlydande. 

I samband med tilUiggsbesUimmelserna synes böra papc-
kas, att i de begränsade beloppen för särskilda av flyttning 
direkt beroende utgifter numera, jämlild kammarrättens ut
slag, m~1 ingå ·2rsätlning för .flyttning av telefon, vi lket li,li-
gare varit medgivet. 

I förslaget till nya olfficetsavlöningsre-g<lementet hade för-
svarsväs'endets lönenämnd äv,en upptagit ekiperingshjälp vid 
första anställning med högst 750 kronor för officer och h ögs t 
600 kronor för underofficer. Deparlementschefen ans'åg emel
lertid, att belo'Ppen borde begränsas till 500 kr. res-p. 450 k r. 
samt att föreskrift härom, med hänsyn bl. a. till ekiperings
hjälpens karaktär av engångscrsättning, icke borde inflyta i 
avlöningst~eglementet (jämlför dock begravningshj~ilp, som ock
så är en .engångsersättning, men m edtageni i avlöningsreglemen· 
tet). Rikselagen beslöt i enlighet härmed, och bestämmelsen~ a 
angående ekipering.sihjälp utfö.rcladcs sedermera genom särs1alt 
K. Br. den 4 nov. 1927. 
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Tjänstebostäder. 

l seplcmber 1927 avgav statens bosladsnämnd »Försla« 
till riktli_nj~er för besttimmandet av ersiittning för tjiin stcbos tad >~ 
varom folpnde må anföras . 

Angående innebörden av begreppet »tjän stebostad» hävdar 
Ilänmden den upprfaLtning1en', alt som tjänstebosliicler skola r'äk
I:as ~lla de Eigenheter, som <Clt ämbetsverk mot hyt'a upplåter 
!111 sm personal, oberoende av 0111 upplåtelsen härvid skett efter 
frivillig ÖYCt"enskommels'c eller lägenheten tvångsvis tilldelats 
vecler?örande. Lämpligheten cch riktigheten av en så vidgad 
tolkmn g kan starkt ifrågasättas. En militär reservant har även 
framhålli~~- att »elen av nämnden föreslagna definitionen på be
greppet tpnstebostad är stridande mot de bestämmelser som 
härom äro av Kungl. Maj:t utfärdade i § 19 av avlönin~·s 11ecr
Jementet för officerare m. fl. I allmänna medvetandet 

0

torJe 
beg11eppet »uthyra», som av n~imnden användes vid definitio
nen, innebära ett friuilligt avtal mellan tvänne parler om up') 
l~~els·e av viss lägenhet. Enligt avlöningsreglementets ova~
namnda paragraf anvisas bestälh1ingshavare viss. Ji.io-'enhet med 
~kyldighet att bebo densamma. Denna tvångsanvi:rong torde 
mgaluncla kunna definieras såsom uthymin~·- I definitionen 
bör sålunda er det >> uthyras ) utbytas mot , ~nvisas~» . 
. Grunderna för hyresersättning angivas av n~im11den en -

hgt fö-ljande. 

»Hyra för tjänstehostad bestämmes med hänsyn till det 
hyr~_spris , som å olicn i allmänrhet gäller föt liig'enhet, som 
b_etraffande storlek och bekvämlig!het samt beskalifenhet i öv
ngt kan ans·es likvärdig med t]'änstebostaden 1'frao era De &F . _ · • <~c- · n 0111-
. ancbghelen, att ett bostadshus är uppfört under särskilt dyra 
~der, får -~å~tmd-~ __ ick~ för:nle~a, att för __ däri uprpiJåtna bostä~ler 
e~alas hog1e e1sattmng', an blmande lagenh eter å orten i all

;~~nhet beting~. E~-- heUer n1å dm omständigheten, alt en 
Jansteman anvisas tJUns.tebostad i en elvrare stadsdel ä h · sl ll .. . .. . ' c n an :u e valJa, darest han själv s1lmlle s.öka sig bostad, inverka 

)Ya hyran s stodek. Vid bestämJmandel av hyran för t_jiinstebo-
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stad bör hänsyn tagas till varje lägenhets särskilda beskaH,·n

het. Härrvid avses dock icke ·en alltför långt i detalj gftriHle 

individuell viirdering av bostäderna, utan må lägenheter a v 

en och samma storlek och med i huvudsak lika b eb·iimlighe

ter värdes~i.ttas lika, däres t icke särskilda omständigheter pa

kalla avvikelser. Vid viirdering av omöblerad t jiinslebost ,td 

bör h yra sättas å Higenheten föt• sig, utan aU i s.i~ilva h yn's

helopp t inriiknas eniittning för briinsle, k okgas, varmvall l'n . 

belysning oc'h dy likt. 

Vid hyres1ersiiltningen hör siirs·kilt beaktas, att vissa tjiin

steboshiders belä,gen'het kan m edföra omstrin9igheter som kun . 

na föranleda n eds·ättning av de hyrespris, som el j est skolett 

åsä ttas lii gcnhetcnm, såsom exempelvis om lägenh eten är in

rymd i byg1gnad, där trupp är Iförlagd eller om lägenh eten iir 

belägen å fyrphls med särskilt ens.li gt liig1e m. m. Värdet av 

tjänstebostad, smn icke t i ll.frcdsställcr skäl iga a n språk bet rii f. 

fande sundhet, bel~väm lighe t och storlek, hör siiltas liigre ii n 

eljest srkulle vara fallet. Sålunda hör skälig n eds~iltning .lY 

hyran exempelvis kunna iiga rum 

.onr Eigenheten är i avs·cviird grad b esvärad av fukt , 

om Eigenhelen iir kall och s.vftr att uppvärma, 

om alla rummen ligg,a åt m örka gårdar ell et' åt norr, 

om lägenh etens. eller rummens golvyta avseviirt under~l i 

ger den areal, som il. orten i allmänhet föt'ekomm er hetriiffande 

liigenheter av sam'ma rum.santal, eller 1'1.1msG1öjden icke upp· 

går till 2,4 meter, samt 

ont hostaden i övrigt saknar någon av de h ekvämligh rlt•r, 

som på orten ifräga i allmiinhet anses. tillhöra lägenheter av 

samma stol'lek och slag. 

Ers~ittning för centraluppvärmning m. m. beräkn as ct'trr 

särskilda an visningar. 

Rese rvationsvis. har framhållits den tvivelsulan riktiga s~' Il

punkten , att det tv[mgsliig·c i vilket en befattningshavare fi ir· 

~iittes vid tv[m gsvis tilldelning a\· tjiinstebostad, och ntrvicl h ans 

individuella syn på bos ladens liimplighet för han s beh ov i ,•Y

~c v iird grad måste liimnas åsido, bör berättiga till skilig k o•n· 
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pensatian vid bestämmandet av det belopp, m ed viLket ersätt

ning skall utgå för tvångsvis tilldelad tjänstebostad. Ä ven yrkas 

på n edsättning av hyran i de fall , där tjän stebostad är belägen 

inom in'hägnat kasernområde, eniir sådana bostäders belägen

l-id rön er s'å p.åfall:mde sto'I.·a olägenhetet' i olika avs.c~ enden av 

den n.ärheliign a t ruppfödäggningen, alt en n edsiittning av hosta

dens värde av denna anledning kan ans es välbefogad. 

Beträfifande rumsantalet framhåller nämnden, att bes t~ill

ningsha vare icke utan särskilda skäl skall anvisas bostad med 

·större rumsantal, iin att han kan a.I1s·es· vara i s.t:'md alt erlägga 

den hyra, SOim därför hör utgå. Med hänsyn h ärtill bör, därest 

s tö1're antal rum: tilldelats, än som kan ans.es molsvara veder

börandes tjänsteställning, skälig jämkning av hyresbeloppet 

vidtagas . Vid bedömandet av det antal rum, som skall anses 

motsvara vederbörandes tjänsteståilning utgår niimnden ifrån 

att ncdanniinmcla hestilllni ngshavnre kunna am·isas: följ ande 

antal rum: 

Fl::lgg~män . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 rum och kök. 

Kommendörer och kommendörkap-

tener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

Kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Sub~dtel'nofficerare och förråd5för

valtare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Ovriga flaggunderofficerare . . . . . . 3 

Ovriga underofficerare ..... . .... 2 {t l ,, 

Den militära pensionsfrågans läge. 

Ordnandet av den militära tjiinstepensionerilligen torde lå

ta vtinta på sig ännu n:lg1ot år. Finansminis tern gör hiirom 

vissa uttalanden i innevarade års S•tats.verksproposition , inne

fattande huvudsak li0 cn följande. 1921 års pensionskommille 

avgav i betiinkandc den 22 m aj 1925 fö·cs lag till militär tjänsle

pensionslag, vilk et anslöt sig till försvarsväs1endets. dåvarande 

Drganisation och det sedan ftr 19~1 giil lande avlöningsreglem en

tet E:ftel' försvarsbeslutet 1925 uppdrog K. Maj :t :'t.L pension<:-

Tidskrift i Sjöväsendet . 34 
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k anunitten att vel"l;;. st~illa den ö-verarbetning av nämnda för~lng 
till militär tji1nstepensionslag, som på grund av den nya Ol';:(a

nisationen kunde bliva .er:forderlig. Sftdan över'arbl'lning wrk
ställdes , och r esultat här'av fram lades i ett den 11 januai'i. 19 ~~ () 
dagtecknat b etiinkande m ed n ytt försing till militiir t . i ~instqH·n. 
sionslag. Detta föt•slag ansågs em ellertid böra vila, intill d\'~s 
K. Maj:t och rikselagen h aft tinfällc alt taga slutlig st{mdpunk t 
till frågo.n om vilka principer, som borde ligga till grun d l'ii r 
itjänstepension e·ring'en inom den allmiinna civilförYnltn in gcn. 
Utted111ingen h~irom anfö4troddes åt en ny k ommill e, den ~ . k. 
1926 års p en sicn sulrednin g, varvid samtidigt 1921 års pcn
sionskommitte upphörde. 1926 års pensionsutredning h ~n nu
m era avlämn'rlt förshug till ny civil pensions.lag och till tjiimle
pensionslag för kornmunika ticn syer'k•en m. m., ÖYer vilket all t 
y ttranden infordrats och inkommit från olika iimbetsvcrk och 
mynclig1h eter. »Innan slutlig. ståndpunl,l» , säger finansm ini
s tern, ,,kan taglas till den m ångfaBel invecklade och svårhehand
laclc spörsmå l, s-om förevarande fd'tgokomplex innefattar , eT

fordras uppenbarligen ett grundligt övervägande av de fön'
liggande förslagen samt dc erinringar m ot desamma, som lll'

der remissbehandlingen p å en del punkter fram slioillts . Du. 
hi1rtill k ommer , att spörsm~det om en förtydligande ä ndrin g ,n· 
§ 36 regeringsformen eventuellt läi'er bö·ra tagas uneler omp roY 
ning samt då fam~Jjepensionsfr~1gan syn es äga ett visst sam· 
manhang m.ed spörsmålet om tjänstepen sioneringens ordnan de, 
torde prop osition i ämn et ick e kunn a föreliig1g,as 1928 års r ib
dag '' . Att döma av utredningarnas ml:\ngfald synas p ensiml-;
frågm•na och för svarsväsendet vara bland de konstigaste k rop
parna in01n det sven sk a stat smaskin eriet! 

Kolupplag. 

De gamla b es tämmelserna sedan bö·r.ian av HlOO-talet, atl 
ji.irnviigsstyrelsen skulle h ålla i förråd 40,000 ton \Val eska kol 
för flottans räkning, samt a tt flottan uneler molbilisering skllllc 
h ava riitt att frå n statens ji.imviigae rekvirera intill 45, 000 ton 
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ostk ustkol upphi.ivcles elen 30 april 1927 , sedan järnviigss tyrel
sen anifört att n ämnda fä>t1eskrifter förorsakade statens ji.irnvä
gar avs·eviirt ökade utgifter , s~irsikilt som n:'\.gt·a \Val eska kol 
icl.:e användes vid järnvägarna samt att m a t"inlfö-rva!tningen nu
mera icke syntes hm·a b eh ov av jänwiigss tyrelscns ,förenämn
cla åtagande. 

Genon1. nådigt br:ev den 25 november 1927 bemyndigades 
å andra sidan marinförvaltningen att, fö,r erh å1Ja.ndc- av erfor
derligt kolförråd för . flottans fartyg, i elen mån så ans å ges nöd 
vändigt, förhyra h ärför erforderliga tomler å platser vid rikets 
ku ster, diir fl ottan saknade eg na kolclepåer; k ostnaderna här
för slmlle läggas p ä kolkostna derna och hiins.yn hiirtill lagas 
vid bestämmandet a:v utEimningspriset å k olen . Med Ullled
nin g härav h ar m arinförvaltningen lrii[fat av tal m ed Malmö 
fri hamnsaktiebolag om förh~rrande från den 1 apri l 1928 av 
kolu pplagspla ts för c:a 11 ,000 lon kol inom Malmö frihamns· 
område. 

Sveriges frivilliga motorbåtskår. 

Nytt mglemente föt Sverig~es frivillig1a motorbåtskår fast
ställeles genom K. nr. elen 22 oktalber 1927 . Rörand e detta må 
bl. a. framh ållas : 

Kårstyrelsen, som har sitt siitc i StO'ckholm, b estå r av 
en ordförande, tillika k årch ef, 
en vioc ord t:örancle , tillik a vice k årchef, samt 
tv~'\. mi littira kdamöter, förordnade en a v chefen för gene

ral staben och en av ch efen för marinstaben. Den av chefen 
fä>r marinstaben förordn ade militäre ledamoten är s•ck reterare , 
tillika adjutant h os. k årch 0fc n. Flottiljcheferna, som tidigare 
varit l edamö ter i kårstytclsen , ingå s:Ucdes ej längr'e clL1ri ; 
fl ottilj styrelserna hava emd lerlid erhållit vidgael sjiilvbestiim
mand erätt. 

Kårmedlemmarna ind elas i tre grupper·: aktiva m edlemmar 
av kategori A, aktiYa medlemmar av kaleg,ori B samt passiva 
lllecllemmar. Aktiva medlemmar av k ateg1ori A sti1ll a h{tdc sig 
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själva cch sina båtar till Kungl. Maj:ts förfogande och full giira 

sin krigstjänstgöring vid 1'espektiv1e flottiljer, kategorien B stiil

ler endast sina båtar till förforgande, och die passiva medlem

marna stödja ekonomiskt eller på annat sätt flottilj ens Yerk

samhct. Till passiv medlem må jämvä'l antagas s.vcnskt ho

lag eller annan svensk sammanslutning. AntaJet aktiva nwd

lemmar av kategori A är beg~ränsat inom visst antal, som av 

kårstyrels-cn , enligt av cheferna för marinslanen och gen cr:tl

staben meddel::tcle anvisningar, bestäm111 'e~. 

Nyantagen aktiv medlem av kategori A, s'om må antagas 

redan vid 15 års ålder, intrLider i kål'en som aspirant och ka n 

i m'ån av avlagda kunskapsprov samt på vissa andra vi llkor 

tilldielas tjänsteställning, inon1 kåren såsom underlö·itnant, hijt

nant eller kapten. 

Den. ekonO'miska gottg,öre.Js,en till kårmedlemmarna har 

blivit något förbättrad, varjämte kfu·en tillhörande motorbåtar 

iiga företrädesrätt .framtfö1' andm fartyg i enskild ägo till an

litande av kronans kajer, brygg·or och förtöjnlingsplatse r m . m. 

Krigspolisreglemente. 

Genom Kugnl. kungörelse den 18 mars 1927 utfärdades 

krigspolisreglemente för marinen, inn:efattande i stor t s1ett f i_il 

jande. 

Marinens krig:spohs består av: 

nwrinens centrala krigspolis , som, direkt underställd J11 ,l

rinens krigspolischef, ii,ger aU utföra av denne anbefallda siir

sl<.ilda uppdrag; 

marinens sjöpolis,, so'In, uudet'ställd vis1sa sjöstyrkebe!iil· 

ha vare, har si n tjäns:bgö,ring huvudsaklig'en förla,gcl till v1ssa 

viktigare ski.irgårdsområden; samt 

kustfäs-tningspolis·en, som, tmclerslii.llcl res~p-c·ktiv c kommen

danter, tjänstgör inom kustfiistnilJigarna. 
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Den c en trala krig,sp·olisens uppg-1ft är bl. a. att under sam

arbete med den civila polisen observera å fJollans. stationer 

och andra viktign platser sig uppethållrmcle fr'ån marin syn

punkt sett misstiinkta personer samt f'öra anteckningar över 

dem och deras åtgöranden; 

att sölka förhindra, att upplysningar om marinen och dess 

åtgöranden spridas till fi enden m. m. 

Sjöpolisens uppgift är, alt enligt de närmare inst ruktioner, 

sol11' meddeJas av k rigspolisch efen eller sjöstyrkebefälhavarc, ut

föra de bevaknings- och övervakningsuppdrag s:lväl till sjöss 

sonl' i land utom kusW.istnings.områcle, som må givas densam

ma, exempelvis övervakande av militärl edsmiirkcn och elekt

riska förbindelser, förhindrande av spionet'i, uppri.ilthå llandc 

av allmän ordning m. m. 

Kustfästningspolisens uppgift är att inom kustfäslning1 hi

träda vid upprätt'hållandet av o·ch tillsyn över ordningen samt 

i övrigt utöva polisuppsikten bland perso1nal, tillhörande krig's
makten m. m . 

Reglementet i1mehåller vidare bcsUimmdser angående 

krigspolismans: allmänna sky l eligUleter och b efGgenheter ,mili

tära befälhavares m. n. skyldigheter i hithönmde hiinscenden 

samt allmänna gtunlder för krigs,polistjänsllens' ordnande m. m . 

Det trädde i kr'aft elen 15 april 1927. 

Fartygsuttagningslag. 

Lag angående an s.};;affande av fartyg för krigsmaktens stäl

lande på krig'sifo{ utfärdades den 9 april 1926 samt komplette

rades m'ecl vissa tillämpningsbest~immels.er genom kungörelse 
elen 18 juni 1927. 

Enligt denna Jag äro ägare av till krigsOwuk tjiinliga far

tyg m. m. s,kyldiga att vid mobilisering slälla desamma till 

krigsmaktens förfoGande mot ersättning. Uttag·ning av här

för erforderliga och lämpliga fartyg verkställes första gång1cn 
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under år 1928 och dät•efter i allmänhet vart femte år. Utt· 1o 
(_ ;-,-

ningen, sont sker clel SI för sjöförsvar'ets och de ls för lan lfiir-
svarets behov, vetJk stäHes av Kon:ungen p~\ förslag, av en /'u r
tygsuttagningskommission, bestående av sex ledamöter , vilka 
jämte lika antal ställföreträdare för en tid av 4 kalendc'l·år u t
ses av Konungen, nämligen: 

en regementsofficer av marinen, tillika ordfö rande, efter 
förslag: av chefen för marinstaben, 

en marinclil'ektör eiJlcr marining:enjör efter förslag av ma
rinförvaltning1en, 

en officer av armen efter f:ätslag1 av dhefen för general
staben, 

en tj~instcman i kommeeskoHegium efter fö·rslag' a v dc! ta 
änl!betsverk, samt 

två rep l'lesentanter ,fö',r sjöfartsnäringen. 

Kommissionen skall över de uttagna fartygen m . m . fci ra 
en j'arlygsrulla samt tillställa ~ig'al'e av sådant fartyg en s. k. 
uttccgning'ssedel. 

Fartygls1uttaguing.slagen t rädde i kraft den l januari 11:'1:27 . 

Militieombudsmannens verk,samhet. 

MO:s åm'betsberi.itle]s,er för åren 1926 och 1927 erbjurla 
för marinens vidkommande - ur tjänstesynpunkt -- icke n~t

got av större intresse. Det mest omlfatt:mde målet 21 tryc!;:
sidot' - synes· vara cl'cn till stora dimensi01n1er uppdrivna all 
bekanta befordring'saffi.i r en rörande en styrm'an av 2. gra den 
vid Karlskrona statiorli, där cU anonymt brev spelade en bety
delsefull r oll ; cleiJI härom återgivna skriftväxlingen saknar 
emellertid icke sina pikanta dletalje1', ehuru 11es:ultatet av elen 
med mycken enctgi ig~ån:gsatta undersökninglen blev skäligen 
mag:ert. 

I Slamband med och efter 1925 års för'svm·sreduktion lw va 
röster börjat hö,jas för inclmgning av MO-ämbetet och ön•r-
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flyttande av dess uppgiftet' till justitieombudsmannen. Motio
ner härom vid 1925 och 1926 års riksdagar (bl. a. påtalande 
de höga kostnaderna, omkrin:g 70,000 kronor) avslogos visslcl'
Jj o'en , men vid innevarande rikscla1g uppträder en ny motionlär 
i ~amma syfte, framhållande att MO -ämbetet som en friståen
de institution blivit mer och m er öv,erflöcligt. Molionän~n stö
der sig härvid främst på det iförhåll::mcle, att anta1et till MO 
inkomna ~i renclen uneler de senare åren väsentligt n:edg'ått (från 
1,07 5 ~irenclen 1917 till 255 ärenden 1927 ) samt att ur ren ar
bets.synpunkt ett självständigt kontrollämbete med därav föl
jande extra kostnader aldrig skulle kunnat motiveras, om m an 
trott, att antalet ärenden skulle uppgå till den låga siffra, som 
nu blivit fallet. Han påvisar vidare, hurusom, på g'runcl av Ida
gom ål och framställn ingar från ens,kilcla, anställda åtal under 
de tviinne senaste åren uppgått till endast ett per [tr och detta 
ttots att någon särskild återih ållsmn het ifråga om åtal icke ägt 
rum, utan MO vid utövandet av sitt ämbete e.i sällan utsatt sig 
fö r risken, att iHgripandte med å tal skulle visa s,ig' oberättigat. 

Motionären erinrar härjämte om, att den ul'sprunglig'e för 
slags,s tällaren', 1901 , till MO-ämbetets införande hade tänkt 
sig att den nya myndig:hclen skulle >> iig,a kunskap i mililära 
iimn en>>, men att i proposit ionen 1914 d c.~nna garanti för cffek 
tivitet i kontroillen fick vika för den jurieliska bildningen . >>Då 
förh å llandena fÖr närvarande så tydligt visa, s~ig:es det vidare 
i m otionen, att en överorgan isation tförc lig:ger och a lt MO kan 
och h ör indragas , böl' det dock p~\pekas , att i samband med en 
förenklina av kontrolhnyncli2·hetema även en' ökad effektivitet 

t> ~ 

kan ernås genom hänsynslaga11'cle i viss mån till det ursprung-
liga fö,rslaget onr en sakkunnig militieombudsman. Det är 
tydligen genom förening av juridisk och militäl' sakkunskap, 
som det bästa r esulta tet kan vinnas. Om .således justitieom
budsmannen å ter liksom tidigare övertar kontr'ollen av hela 
slatsförvaltn ingeu, tncn i hans expedition ingår en dug'lig ak
tiv militiir sonl' föredragande, komm er varken arbetsbördan 
att bliva övermi1ldig eller kontrollen atl minS'kas, utan snarare 

bliva effektivare >>. 
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Verksamheten vid marinens centrala beklädnadsverkstad. 

Seclan verkstaden den 2 januari 1922 öppnades fö r centra l 

tillverknin g av b ekhidna dsp ers·edl ar för marin en s m a nsk ap h~n

verksamh eten i st ort se tt b edrivits eft er samma riktlinj er oct 1 

i samm a omfattning. 
P å grund av en i go.d tid .genom förd begrän snin g :lY till 

verkningen för mar'inens förråd h ava ver'kningnrna av fö r<;ya. 

r ets n edskärning icke blivit näm'Iw~irt m ärkbara. Verk stadPn 

h ar dessutom erh ållit n ågon k ompen sation till den minsk ade 

tillverkningen för ma1in en genom att å t::t ga sig nytillverkni ng 

av uniform spersedlar för t elegrafverkets l: a linj edistrikt u nder 

l: a halvåret 1927 , överdrags.Jdäder fö·r flottans Y a rv, ::n·m ens 

olika truppiförband och olika sjukltusinrä ttningar, sk odon fi.ll' 

Kungl. Armeförvaltningellis intendentsdepartemet, Stockholms 

sta ds häls.ovårclsnämnd, J oihannesbergs an stalt. Verksta ckn 

h ar sö.lun da av nämnda departement a111förtrolts tillverknin g :1\· 

8,000 p ar Higerskodon samt 
1,100 par marschskodon av helt n y typ, so m vid verk st.t· 

den k on struera ts i samrå d m ed omlhud för departem entet. Ifra

gavar an dc sk od on i.iro f. n. för em{tl för prövning' vid trupp

fö rbanden . 
En p å taglig utnckling visa r den å r 1924 på började ti ll

verkningen av uniformsp ersedlar för ens,kilda h eJfattnin gshan

re vid marinen . Denna rep1'esenterade vid skrädderiverkstaden 

följande vi.irden : år 1925 - kr. 7,635 : - ; å r 1926 ··- k r . 

14, 110 : - ; samt 1927 - k r. 31 ,628 : - . Mots.varand e tal fiir 

sk om ak eriverk sta den ä ro: å r 1925 - kr. 1,264: - ; å r 192() - -

k r. 4,102: - ; åt 1927 - kr. 7, 121 : - . 

Verkstaden har uneler å r'en 1925 och 1926 successivt över· 

1::t git samtliga r ep arationsarbeten fö-r sk eppsgossekå ren i Karh

krona samt KA: 2, varji.imtc likn ande a rbet en i s lor utstriick

n ing utföres för Stockholms sta tion , KA : l och sk e'J)psgossc· 

kåren i l\tiarslraucl . - De tta system m ed centralisering' j ii. .Jw iil 

av repara tion er av m an skapC'ts· beklä dnad till m arin en s cen 

t rala beklädnadsverk sla d h m' ~ung1erat utan an m ärk ning och 

visat sig synerli g,en eko nomi skt. 
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Totala värdet av nytillverkning O'c'h reparation er under 

de två senaste å ren f ramgår av nedanstående tablå. 

--== 
l År 1926 År 1927 

skrädderiavdelningen: nytillverknio g .. . .. . 458,300: - 543,507: -
r eparationer . . .. .. ... 83,71 4: - 60,505: -

Sko·makeriavdelningen: ny tillverkning ... ... 160,596: - 164,216: -
r epar atio ner .... . . .. . 73,70_0_: ----+_4_7..:...,2_5_3_: _ 

Summa kronor \ 785,310: - \ 815,481: -



- 500-

Idrotten och tjänsten. 

Då elen artikel m ed ovanstående rubrik, som finn es inl"iircl 
i Tidskriftens hi.ifte 6 1928, ställer idr'otten inom flottan i en 
synnerligen olycklig dag1e1', kan jag ej underlåta att ,gen om 
framihållan:dc av några synpunkter s'öka g'endriva författan· ns 
av ovannämnda artikel åsikter i frågan . 

Kapten Tern'bergs' anmä,rkningar synas kunna sam m an
fatlas i följande punkt1er: 

1. Nyttan av såson1 >> Civil» r1ubricerac1 idr:otl betvivl:ts . 
2. Tjäi1stetvån1get framhålles såsom' för'störande fö r in

tresset för denna idrott. 
3. Missförhå llanden bcträ1ffande ledandet av idrott fram · 

h ållas såsom skadliga i disciplinärt hänseende. 

1. Nyttan av i dro tt. 

Kapten T ernberg s~äg:er om den >> civila >> idr'otten, att den 
>är visserligen ej av ondo, m en ej h eller av så s:tort värde .. ttt 
den bör tillmlätas avgörande b etydelse >>. 

Förutom den 01bestriclliga nytta, denna idrott har i fysisk t 
hänseende och i ökad p sykisk motståndskraft på g'run d av 
bi.ittre fysisk k c ndition , vill jag, framhålla följancl.e: 

Våra s:jömän ha m ed und:intag för idrott svårt att ska ffa 
sig ett ur allmänmänskhg synpunkt värdefullt bärande inlres ~c . 

Orsaken är myekct enkel - dc h a ej I'åd. 
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Nyttan av att hos en f~,rlygsibesättning hava ett sådant in -

sse s·om dessutom med lämpliga m edel även uneler svåra 
tre· ' 
förhålland en k an un det1hållas, ligger i öppen dag. - En fram-
o·ånlo· i idrott av någon i fartygsbesiittningen viirm cr hjärtat h os 
::w~r ombord; jublet bryter löst, en k änsla n v Yiilbefinnande att 
tillhöra just det farty get säJ11k er sig' över alla. - Den hiir skis
serade suggestiYa inverkan, smn em·a r sjöoJficer s iil~erl någon 
,,å11 g själv h ar erfarit, blir större, vara ktigare och mera värcle-
7un, om jordmånen ät' b eredd ge111om att intresset är s.pänt r e

dan från början. 

J{ onuner då frågan varfiir de a v Kaplen Ternberg fram
h ållDia >> tjänsteidrotterna >> härvidlag ej göra eHer kunn a bringa s 
att göra samma nytta som de s. k . »civila » idrotterna ? Dc 
sakna i allmiinhet följ ande fö rutsii tiningar: 

sjiilva tävlingsstriden kan ej J:iöljas, 
det finnes ingen verkligt utomstående att jämföra sig m ed . 

Riktigheten a v detta visas a v, att t. ex. >> tiän steidro ttsgr c~ -

nen >> b åtrodd b ar förutsättninga rn a i frå,ga och att denna 
idrottsgren också tilldrager sig' Yer'ldigt och levande intresse. 

Nyttan av s:åcl an idrott är s:Uedes påtaglig och kritiska till
fällen av psykisk cle pres.sion finnas dft id rottsintresset >> bör till

mätas avgöran de b etydelse>>. 

2. Idrott uneler tjiinstetvång'. 

Unel er s jögttende expedition iir idrott på idrottsplats un 
der tjiin ste tvång, på grund av Kf l. o. M:0/28, utesluten . 

I mom. 724 i samma order :mbeJfalld t er'ränglöpning med 
hela b esiittningen under tjtinstctvång lw.r riktigt ledd g'ivit lyck
liga ·erfarenheter. Mftnga av deltagama finna att det gick bätt 
re än de tiinkt Slig, de få intresse att för's.öka mera p å allvar. 
alla få veta, alt avsikten m ed löpningen är a lt g'Öra dem nytta. 
De plågor dc undei'I;.asta sig under löpningen - andfåddhet , 
cnt i bröstet och i benen - bero av brister i konditionen, som 
~ndast k an upphjiilpas genom att man >> pU!gar sig litet». 
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Idrott under tjänstetvång under skolor i land kan d rivas 
betydligt m era regelbundet än under sjö,g.åcnde expedition . Ea 
var kan således här, sedan konditionen verkligen börja t i nlr ~'l
da, sjiilv övertyga sig om det vätbefinnande och den kän sla av 
spänstighet, som »k ondi tionen » innebär. Idrotten under t.Ji in 
stetvång i land iir för resten di rekt nyttig för idrottsintresset i 
dess helhet i flott::m. Då var och en läres' de olika iclrollsgre
narna, finnes det alltid en del, som nå avsevärt bättre r esul ta t 
än andra. Tack Yare att idroUsresultat alltid kunna jtim föras 
med toppresultat av ett eller annat slag, så vö.ckes här ofta h å
gen a Lt for tsätta. Dessutom m~'tsle betänkas att Yi stå u nd er 
en uln•ckling. period. Den enda linje, på Yilken man k an g~l 
fram: är alt vidga basen för det idrottsliga intresset, el . Y. s. 
lära alla idrott. 

Till sist ett ord: huniYida intresset för en tjänstegren _ 
vilken det vara månde - kan upprätth ållas eller ej bero r ,tll
tid ytterst av ledaren. 

:3. Disciplinäw förhälloncfen vid ledande cw idrott. 

Såsom redan: framhållits, behövs vid sjögående expedition 
ej 11ågot direkt ledande av olika idrottsgrenar. Vilken orfflcer 
som helst bör kunna vara ordningsbeHil på en idrottsplats el
ler leda en t'erriinglöpning utan särskild utbildning. 

Vid skola i land äro förhållandena olika. En mera eller 
mindr'e erfaren idrottsofficer finnes då alllid att til lgå, som kan 
bihri11ga kamraterna tillriickliga insikter som idrottsledare . 
Att delta är riktigt, visar dc hart niir otrcliga resultat, som 'id 
de sista tre årens vinterkorpralsskolor nåtts i tävlingarna dt' lll 
emell an. 

Mccl dessa förhåilanden för ögonen företfal ler det v~il kra f
tigt , att e11 officer vid ledand e av idrott skulle behöva blam era 
sig så alt disciplinen bleve lidande hiirav. Gen erellt är delta 
numera uteslutet. Då hancllnnmdet (eller gärna Jedanclel) n,· 
folket i idrott dessutom giver olfficeren ett tillfälle att verkl ig·t·n 
lära k~inna silt folk, och då intresse och kunskap om pcrsOII<i-
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Jens egenskaper är en grundsten för allt Yad disciplin heter, 
synes tvärtom ledande av iclrc lt i högsta grad befordra disci-

plinen. . . ... 
Kapten Ternbergs slutord, att Idrott hednven under tpn-

stetid skulle få en bismak av professionalism, skulle möjlig,en 
kunna tillämrpas på idrottsledaren, som ju åtminstone delvis 
"'Ör skäl för sin lön på grund av idrotten. Svenska Idrotts
b 
föriliunclet, som tydligen ser längre i denna fråga, har emeller-
tid t. o. 1n. bestämt, a tt miliUi.r, som utom tjänstelid m ot sär
s,Jzild betalning undervisar i idrott, dock är ama tör. Snnska 
Idrottsförbundet in ser tydligen t ill fu llo värdet av det militära 
inslage t i idrottsarbeLet! 

Tyvärr framgår det ej lika tydligt i våra bestämmelser, 
som i den engelsk e idrotlscJficcrens titel - P. & H. T. O. ·
(utläst : Physical and Recreatiorral Training O!'frcer) a lt idrot
ten ej blott ii.r en kroppens utan ii.Yen en sinnets fostron , och 
fostran av vad slag det vara må fordrar alltid något LY ång. ~H 
det tillåtas mig att h oppas, att alla försök alt misstänkligg.öm 
de senaste å ten s all varliga cc.h målmedvetn a arbete för idrot · 
ten, dels må anses tillkomn a på grund av n[tgon tillfiillig dc
press ion och dels m å mötas med den s1karpastc kritik. 

.T. G. Oxenstiema. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens Utrikesawlclning. 

(Juli 1928.) 

Amerikas Förenta stater. 

Hangarfartyget "Lcxingtom> har nyligen gått med högsia fa r t 
från San Diego i Californien till H onoluh!. Det ä r att märk<l d t 
farten var mindre än under normala förhållanden på grund ay a( i en 
del turb inbl ad skitdats under provturerna och därför borttagits, \'ilkf't 
minskat det effcldiYa antalet hästkrafter från 180.000 till 14S.000. 
Distansen 2.228' ti llryggalades i trots härav på 72t 34m, alltså <"H mo
delfart av 30,7 knop. Om fartyget är i stånd att hålla en sådan fm t 
under en så lång resa, är clct intet tvivel om att farten kan uppdrins 
till den be räknade 33,5 knop, när maskinerna bliYit fullständigt istånd
satta. 0Yannänmda fartrekord under en så läng resa tir t. o. m. 
bättre än >>Lord Balfom·s, gång över Atlanten under kriget. 

Jl.iecl tanke på att >>Lexingtom> är Yä rklens dyraste krigsfnrtyg 
och att farten .under de första pro·durerna blev :l.l knop mind re iin 
beräknat, måste resultatet av denna resa vara en stor lättnad för anw
rikan ska flottan. Det skall emellertid blint mycket intressant a t1. se
dan undersökningskommissionen avgivit sin rapport, få klarhet i ncl 
som Yerldigen hände på första l!l'OYturen. 

(Hampshiro Telcgraph & r ost 29 j u ni 1928.) 

>>The Specryscope>> lämnade nyligen uppgift å en del inh'<'S3<1Il
ta detaljer angående installerandet å amerikanO'ka slagsl;eppct ,,]\cw 
Yor'k>> av viss~ apparater fö r långdistanss];jutning. nämligen h<·uno 
moclcrkompa sser, motorgencrattorer orh k o ntr olla pp arat~·r. Anonlning
en kallas officiellt »M K X artillcrikompass>>. Efter många expl'l'iaw nt 
bestämde man sig för l> mekallisk upphängning i kvicksiherb ad. på 
grund av att dcnn:1 anordning tillät arwändandet av ett mycket tungt 
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'ul son1 gav en stark Tiktkraft. Detta gymhjul väger 56,7 kg. och 
~~te,~·ar 10,000 varv i minuten. Hepeter- eller överföringssystemet ut-
1 .. es av en självsynkroniserande växelströmsanordning. G raderingen 
0'01' 
~r så tydlig att man med lätthet kan avläsa en halv bågminut.. Mo-
~erkornpassens svängningar omkring det riktiga mcdclvärclct äro ab
solut likformiga och medelvärdet överföres utan den fördröjning, som 
varit märkbar hos äldre instrument. Dotterkompaseen manövreras 
av en i'ervo- eller azimuth-motor efter samma princip som moderkom-
1assen. D irekt på dotterkompassens skiva kan ett pejl ingsinstrumont 
~1011teras och ohservatö,ren kan föl jaktligen taga bäringen till såväl 
föremål på jorden som himlakroppar utan att störas av fartygets gi
rar. Alidaden kan mc{lclst on grövre och on finare inställningsan
ordning röras ÖYcr skalan och on nonie möjliggör noggrann avläs-
ning. (N a val and Military H·ecord 4 juli 1928.) 

Det har meddelats officiellt , att hangarfartyget >>Saratoga>> har 
utfört fem fartpwv å mätta milen på Californiens l:ust och att farte:1 
därvid öye rstigit 33 knop. Det förmodas att >>:Saratoga» är avsedd 
att Oj)erera tillsammans med lätt a kryssareskadern såsom utp ost an
tingen i Atlanten e.Jlcr Stilla Oceanen. 

(Hampshire Tolegraph & Post 20 juli 1928.) 

England. 

Kryssaren >>Yor~D> gick av stap.cJn den 17 juli å Palmer's varv 
J arrow-on-Tyne. >>York>> ii r den första av dc nya B-klass-kryssarne 

enligt 1926 års flottprogram. Deplacementet är 8,400 tons och läng
elen 575 feet (:1.75 m.). Huvudbestyckningen utgöres av åtta*) svåra 
ra kanoner. (Morning Post, 18 juli 1928.) 

·*) 6 st. 20,3 cm. kanoner enligt marinal'lllanackorna. 

(Utr.-avd :s anm.) 
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De tYå nya australienska 10,000 tons kryssarnc >>Australi a., O(•h 
;,Canberr a >> inspekterades av <'ngelska konungen den 17 juli och ~kola 
i augusti aYgå till Australien för att ersätta kryssarna >> Sidnc)· och 
»Melbourne». (Le Temps, 18 juli 1928.) 

Frankrike. 

Dc fr anska 1,500 tons jagare, som t ill en början kri tiscnlll<•.; så 
sk arpt på grund av de r as st ora rörelser och otillräckliga fart 1111dc!· 
s jögång, anses 11u nra fullt tillfred sställande sam.t dc kraftfttll:tstB 
och p·ålitligaste fartyg av denna storlek, som för närvarande fimns. 
Förbättrade propell rar och stabilitet gör cle·t numera möjligt aH an
vända dem ti ll sjöss på samma siitt som lätta k ryssare i och för ~p:\
ning och arti lle ristri·cl. De ras 13 cm . sn abbskjutande kano1w r med· 
19,000 m. skottvidd och u tmärkta anordni ng för salveld tillika tncd 
deras fulländacle 55 cm. torpeder sätta de m i stånd att göra sig g- iilln n
de mot lätta kryssar e. De äro åtminstone dubbelt så stark:t 'o m 
»Lestin» (900 ton) , ext.ysk a >>Deligny>> (1,000 ton) och italiensim ;,Sul
fc rinos >> och >> Gene rals>> (800 ton) och kunna med utsikt till fr am g:"tLl!:\' 
inlåta sig i strid med dubbel t så stora lätta kryssare av förk ri gstyp 
t . ex. den italienska >> Quartos'>> . Ovannämnda 13 cm. k·anoncr hav·1 
större sk ottYidd och träffsäke rhet än 15 cm. kanonerna före Yiirl•ls
krigct . J agarnc g-ör a 30 kn op uneler praktiskt taget alla förhiiJ l an
den och äro idealfartyg för såv äl t aktiska .som strategiska övcre rn;k
ningar i skydd aY mörker eller artificie ll dimma. 

(N a val & Military Rccord, 27 juni 1928.) 

Pansarkryssar·en >> Quincb (14,000 ton ) i B rest är nu om ä udracl 
t ill skolskepp för att ersätta det gamla kaelettfar tyget >> J cannc-\.L \.rc» . 
Kanonerna i kasematten äro borttagna och uncl.cr visningsrum, lnllo
ratori.cr och bibliotek han i stället installer ats därstädes. Tio l 9..1 
cm. kanoner samt några nya luftförsva rskanone r utgöra bestyckning
en. Plats s.kall cYentucllt anordnas för en lätt f lygbåt. Kryssarell 
kan göra 22 knop . men kommer i a llm änhct att am· än da ekono mio;k 
fart. (NaYal & :Milita ry R ecord, 4 juli 10'2S. ) 
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10,000 tons kryssaren >> Tourvillo>> urtvccklacle :1.30.000 HK uneler 
sina fullfartsprov och farte n nppgick i medeltal t ill 36,15 knop. Vid 
t illf äll et var det hög sjö, varför det sy nes sannolikt att f arten vid 
lugnt väde r k an uppdrivas ännu högre . 

(Kanl & Military R ecorl. 1l juli 1928.) 

Det nya fr anska >> lufts triclsskeppcb>. »Bl eriot 127 >>, är ett mono
plan, vilket i fr ämsta delen har ett kanontorn med 2 maskinkanoner . 
Tornet är så k onstruerat att kanonern a kunna sYängas u tan ÖYerclri
yen ansträng·ning av en man Yid en fart aY 150 miles*) i timmen. 
>:- Bleri ob> h ar y t te rl igare två k allener till för svar mot anfall akter
ifr ån och är ett :w dc kraftigaste strid splanen i f ransk a flygvapnet. 

(Morning Post, 17 juli 1928.) 

*) l mile 1,609,3 m. 

Den nya 1,500 tons jagaren >>l<'o t·b in >> , som byggts enligt flottpro
grammet den 4 a ug·usti l92G, gick av stapeln den 18 juli i Le Havre. 

(Le Temps, 19 juli 1928.) 

U-båtarnc »P ascal» och »P asteur >> gi nge aY stapeln i Bres t de n 
19 juli. Deplacementet 1.560 ton. längd 92 m., bredd 8,16 m .. fart 18 
knop i övenattcnsl ägc och 10 kn op i unden-a ttenslägc, bestycknin g: 
1 lO cm. k anon, l 3,7 cm. k anon och lO [).) cm . torpedtube r. 

(Le Temps. 21 juli 1928.) 

Italien. 

Enli gt uppgi ft f rån >>The Times>> kor responde nt i Tries te h~r 
»Can tie re J\ an le Tri cstin o>> fått order att konstruera en maskin på 
100,000 HE: för on ny italiensk flottil jlcdare . nrs ritn inga r ännu ej 
i det alj äro fast ställda. Maskin styrkan be räknas gi1·a en fa rt w 
över 40 knop. Dc nyas te engelsk a, flottiljledarna göra, 37 knop med 
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en maskinstyrka :n· 40.000 HI\ D c tre under byggn~<l Yarnn<k '1 r,1-, 1 
franska flottiljledarna på 70,000 liK brräknns få en f n rt <W :r1 kn .. p. 

(~:wal & ::Vlilita ry R ccord. 27 juni 19:2R.) 

Japan. 

1\:ryssar en »Tcnryu», som gick a1· stapeln i mars 1918 ocll gj .. rd:' 

33 knop p å provturen. ans,ågs som ide a !et för en fl otti ljlcd:n<' . ]),. 11 

lätta förlig a maste n har nu e rsa tts nwd ett torn. som är a1·srtt 1i! \ 

förtöjnin g av d ra], ballonger. D etta är d t my cket i n tress a n t r'X)II'r'

mcnt, me n clct är ej sannolikt, att j npane rn a liimna någr:1 ni irnt:t• ·,, 

uppl ysning a r rörande resultatet. 
(Hampshirc Tclcgr:1ph & Post. 1:3 juli 1928.) 

Polen. 

D.cn polska ju.garcn "''Tichcr» (1.540 ton) gick a\' stapeln d <'n 1'1 

juli i Blainvillc .. Jagaren >> Burz:ca>> av samm a typ samt u-bå ten >>Zioi k >> 

äro under byggnad å samma van· för l)olcns räkn ing. 

(Le Temps, 12 juli 1928.) 

Spanien. 

Den sp a n ska regeri ngen lHt r besl utat ntt bygga hå 10.00!1 t :H 

kryssare och sex jagare i stii ll d för tre stam kryssnrP . 

.Tn gnr nc fö r moLlas få ett deplacemen t a1· 1.300 ton och kn nnn:l 

sannolikt att mycket li kna d c brittiska jagarne »Amazon >> och >>.\.li t

·buscade». Spanska fl otia n är nu närma st i lJc l10v a1· ett kra ft ip·t 

]F,ngarfn.rtyg. e när det nuvarande. ex-tyska ångaren >)KNt•ellfr-h' >>. <'.i 

är ti llfredsställande. (Hampshire Tel egrnph & P ost, 20 juli 1928.) 
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Turkiet. 

D c två nya turkiska lt -håLll'na >>In Eunu h och In Em111 II >> . 

vilka nyligen ö1·e rliimnats till Tu rk iet från {]et holHinri ska van·. där 

rl e byggts. haY,l tillflragit sig stort int res s<' i turkis·ka flottan. Peri

skopen och maskine rna hava emellertid skadats pi\ resan varför bå-

tarne måst e repcli'Cl'<I". innan dc bliYa tjiinstdlllo·lio"t ' 

(Uampshi r e' Tclc'gmph & Post: .13 juli 1828.) 

Tyskland. 

D en ny<l jagm·pn >> K ond or" inträdde j tjänst den :Fi juli i \Vil 

hclmsh:wc n. >> K ond on> är d<:'n sista ay llc sex jagare av ,, "Ji[öwc

klass rm> . vi lka byggts unrler dc scn:tslc hå åre n i \Vilhclmshann. 

Bestycb1ingcn utgö res a1· 3 s t·. 10,5 cm. kanoner och 6 50 cm. 

t~rped_tube r _(2 hcdubiJ\:1) . J>~garen l1nr turbinmaskiner och 3 pannor 

fo r ol]celllmng. Högsta farten beräkmts t ill 33 knop nwd en turbi n

styrka p å 30,000 HK. Uneler Ön1in g,una med >> Möwc», >>G re if». >> Srcacl

lel'» och >> Falk<' >> hrrr det ,·i sat s ig att upp stä llningrn aY bcstyclmi ng

cn och anordningarna på däck ej vo re ck lämpligaste , vadö r såväl 

den för någr,l Ycckor s{(]n n färdiga >>Albah'oss >> so m , T\onflo l')) för

setts med en nwrn lHaktisl' uppstäl lni ng. Dc 4 äldt·e jagurna sluJl a 

sede rmera ändras i likhot h ii r med . >> Knndon> förcLagC'r denna Yccka 

:'t ngp r oy och därdter pt·oyturer samt proYskjutning me;Ll artilleriet. I 

slutet av månn.rlc'n Y<:'rkställas fartp r ov på JntiHa milen i ostprenssiska 

farvatten för 11tröncmdc ay absolut högsta farte n. yarefte r >> Kon.rlon> 

~ngår i 4. torpcclbåt,hal dl o t t i ljcn i WiJhelmshan:u. 

(Ki cler KetH·stc Kachl'icltt•cn. 17 juli HJ2R .) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade g·enom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l n~~~~~· l Uppfinningens ar_t ______ _ _ 

10/3-28 1326/24 För fartygspjäse r avsedd eld ledningsanläggn i~-•. ~ . 

Fried. Krupp A. G., Essen. 
24/5-28 1511/26 Djupinställningsanordning för sjöminor. Aktie

bolaget Bubum, Malmö. 
31 /5-28 3465/27 Avstängningsventil för rörledningar. G. E_ 1fc i

jer, London. 
7/6-28 2075/25 Artilleripjäs m ed ett jämnt antal eldrör. Sch nP i-

cle.r & C :ie, Paris. 
225HJ27 MeJ;:ani.sm för frigörande av patronramen och fö r 

spärrning av slutstycket vid automatiska ..\rl 
valJCn. S. A. des Ancien& Etablisse mcuts 
Hotellkiss & C :is, St. De nis. 

14/6- 28 3222;25 Icke bländande lampa. A. V. Cassels Sonth. 

:1784,'27 

2546/27 

12/7-28 3825J25 

Brisbane, och J . M. Stewart, Brisbmw, A 11-

stral ien. 
Anordning för autom_atisk lösgöring av ~jömino r [ 

från ankaret. Nederland sche Fabnek Y;t ll 

·w erktuigen en Spoonvey-Matc riell gen cuun< l 
»We rkspoor», Amsterdam, och B. Pfau. Osnn-
bri.ick. 

R iktanordning för ar tilleripjäser, vilka såsom t . 
ex. far tygsar ti lleripjäser äro uppställda pil 
ostadigt underlag . (Till ägg till patentet ~: 1' 
64926) . Fried. Krupp A. G. , Essen. 

Anordning för automatisk rengöring av f art ,·gs 
Yåta bottenyta. K. A. A. Wärff, Kungtik 

Datum l Diarie- l 
nummer 

12/7-28 1016/25 

19/7-28 3738/24 

26/7-28 3157/26 

419/1!8 

413/26 

4353;25 
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Uppfinningens art 

Projektil för a rtill e ripjäs, Yars eldrör är försea 
m ed två eller flera ansättningsskoner. Sch nci
cle r & Cie, P ari s. 

Anordning Iör mätning eller registrering av av
stånd eller havsdjup. P. Langevin, Paris. 

Anordning för upptagande av besät tning och ap
parater i flygmaskiner. H. Junkers, Dessa u
Anhalt. 

Bärh2ke för l ivbåta r och dylikt. P. B. Persso n. 
Brantcvik. 

Koppling·sanordning för livbåtar. S. A . Sieuri :1. 
Göteborg. l 

Undervattensmin a fö rsedd med djupinställnings-l 
anordning. Vickers Limited. London. 




