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Mina minnen från Skagerackslaget. 
Av E ommodor G. von Schoultz . 

Oversättning från det fin ska originalet i "Finsk Militärticlskrift" 
av ingenjörkommendörkapten R. Dillström. 

(Fol'ls. fl'. iläfL. 5, sicl . 232. ) 

Då det dagades ungefär k l. 3 på morgonen formerad e II., 
IV. och V. eskadrarna av Grand F leet stridsformering, enkel 
kolonn, men i betraktande av att slagkryssarna och stör sta 
delen av jagarna icke voro tillstädes , då de under de nattliga 
striderna h :tde skilj t sig från ·huvudstyrkan, ansåg amiral 
Jdlicoe det icke m öjligt att gå sydligare än till h öjden av 
Horns Reef och vände därför senare därit'rån nordvarl. 

Kl. 4 på morgonen såg en tysk zeppelin delar av engelska 
flottan. På grund av de rapporter han erhållit av lätta krys
sare och jagare, drog 1amiral Jcllicoe un gefär samma tid den 
slutsat sen, att tyska Hochsecflotl.e, som höll sig märkbart när
mare Horns Ree f, am·ände sig av den hemliga fa rled, som 
ledde genom dc tyska minfält en till Hclgolandsbukten. 

Amiral Bca ltys slagkryssare förenade sig med Grand F leet 
efter kl. 5 på morgonen, största adclen av jagarna ::;mkring 
kl. 9 på morgon en , men I. slagskeppseskadern s förs ia division 
förs t på kväll en den 1 j u ni. 

Oaktat hans krafter sålunda Yor o spridda kryssade ami
ral Jellicoe ända tillmiddagen den l juni på höjden av Hort13 
R.eef mellan parctllelerna 55o och 5Go 20' N och satte kurs 

'l'ids kr ift i Sjöväscndci. :20 
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mot Englands kust först sedan han blivit övertyl:§ad om atl 
fienden definitivt återvänt till sina baser. Vädret hade dess
utom blivit sämre. Vid middagen den l juni blåste det redan 
en frisk nordväst och mot natten blev det sYår sjögång, som 
i hög grad försvårade dc skadade engelska fm·tygens, speciel lt 
jagarnas, återkomst till sina baser. Det oaktat uppnådde ja
garen "Broke" med egna krafter mynningen av Tyne och j>a
garna "Acasta" och "Onslow" konuno i hmnn bogserade a y 

jagarna "Nonsuch" ooh "Defender". Kryssaren " \Varrior", 
skadades svårt i bör j an av slaget, genast efter det Grand Fl e el 
kanunit i kontakt med tyska flottan, var dock i stånd att håll a 
sig flytande hela natten, varefter hj älpkryssaren "Engadina" 
tog hennes manskap, däribland många sårade, ombord och 
började bogsera h enne. Senare på morgonen måste dock 
"Warrior" lämnas åt sitt öde, ty tilltagande sjögång omöjlig
gjorde bogseringen, varjämte kryssaren tog in vatten allt m er 
och mer. För att uppsöl\la "\Varrior "utsäacles senare tvännc 
avdelningar lätta kryssare, men det lyckades dem ej att fin na 
henne. Den skadade kryssaren hade synbarligen sjunkit. 

Under denna efterforskning inträffade en intressant epi
sod, som utvisar ,huru svårt det är att i sl<ymningen åtskil j a 
egna u-båtar från fiendens . En engelsk lätt kryssare obser
V·erade en u-båt i övervattensläge, som dök fram ur mörkret, 
trodde att båten var fientlig, öppnade eld ocl1 gjorde ett ram m
ningsförsöl<, som dock misslyckades, samt rapporterade om 
sänkning av en fientlig u-båt. Senare konst,ateracles dock all 
båten var engelsk och hade räddat sig genom snabb dykning. 
Liknande anfallmot egna fartyg förekommo ofta uneler världs
kriget, speciellt i mörker och skymning samt oberoende av 
alla igenkänningssignaler, v.arav man kan sluta sig till hu ru 
svårt det är att använda u~båtar i ett allmänt sjöslag. 

Händelsen utvisar också huru svårt det är att lita på 
t. o. m. försiktiga och samve tsgranna befälhaVIares rapport er 
om sänkning av fientliga u-båtar, ty dessa visa sig ofla, spe
ciellt vid rammningsförsök, företagna av mindre fartyg av 
jagarstorlek, betydligt mera livskraftiga än man skulle tro. 

- 25J-

Enligt uppgift av amiral J ellicoe var denna omständighet en 
av orsakerna till att engelska amiralitetet ej uneler kriget pu
blicerade några sifl'eruppgifl er angående sänkta ficnlliga u
båtar. 

Grand Fleet återvände til! sin has elen 2 j u ni och besätt-
ningarna fingo omedelbart utan en timmes Yila, ehuru ingen 
fått sova på två nätter, börja med aLt kompleltera bränsle
och ammunitionsförråden med det resulLat, att floltan redan 
samma dags kväll var färdig att ullöpa. 

Hochseeflotte anlände till \Vilhelmshafen un gefär kl. 3 
dagen efter slaget. Närheten av de tyska baserna till strids
platsen spelade en stor roll i avseende å tyska flottans relalivt 
små förluster. I annat fall hade åtminstone ett av denna flot
tas fartyg, "Seycl litz", som nu med knapp nöd kunde bogseras 
till \Vilhelmshafen, otvivelaktigt sjunkit på öppna havet. Till 
slut måste fartyget i fråga bogseras med aktern före, emeclalll 
förskeppet 'helt och hållet hade sjunkit under vattenytan, 
och rålmcle sist och slutligen i aHa fall på g!·tmd. Denna hän
delse utvisar ännu en gång riktigheten av sjöstrategins gamla 
axiom: ceteris paribus är elen blockerande flottan alltid i mem 
ogynnsamt läge emedan den blockerade flottan i alla sjökrigs
operationer har den oskattbara fördelen att elen är närmare 
sina bas·er. 

Jag avslutar min framställning av Skagerackslageis tak
tik med följand e sammandrag: 

A v de båda motparterna företedde de tyska flottan mera 
initiativrikedom, vartill kommer att dess manövrer voro mera 
omväxlande och dess stridsformeringar mera elastiska. Engel
ska flottan hade mera av stridskolonnens tyngd och styvhe't 
samt av brist på rådighet och enskilt initiativ. Tyska flottan 
hade däremot icl<ce tillräcklig uthållighet, ståndaktighet till 
slu tförande av påbegynta angrepp samt ej heller någon klar 
och säker stridsplan. Att huvudstyrkan av Grand Fleet an
lände till striclsplatsen, var synbarligen en oväntad övernask
ning för tyska flottans J.eclning, varför alla dess följande rö
relser ej så mycket åsyftade utnyttj ande t av situationen, som 

l 
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var .fördelaktigare för den S\~agme flottan, som försök alt så 
fort som möjligt undvika ett förkrossande famntag av den 
starkare motparten. 

Den dåliga silden och det korta stridsavståndet voro till 
förd el för tyska flottan. Vid små 'avstånd hade skillnaden i 
det grova artilleri ets kaliber ingen väsentlig betydelse, utan 
var den svagare flottans eld lika effektiv, om ej effektivare än 
motståndarens. Dessa avstå111d tilläto även användandet av 
torpeder, so mtysk1a flottan hade me11a än den engelska. 

Den svagare flottans möjligheter, som r edan hade för m·
sakat nwtståndaren märkhma förluster, förbättrade sig ytt er
ligare mot kvällen. Om alltså tyska flottan skulle haft till 
räckligt beslutsamhet, ståndaktighet och vilja att hålla ut till 
det sista - durebbalten - skulle Skage.!.Tackslaget kunnat 
sluta fördelaktigt för den. 

Genast då motparterna kommo på det kritiska avståndet 
40-50 kabellängder från varandra, girade emellertid flo ttan 
åt den sida, som var fri från fiender, alldeles som om den ej 
hade kunnat uthärda fiendens eld. Den S"agare flottan s ~or
pedanfall iscens,attes ej heller så mycket med avsikt att fö r
orsalm motståndaren så mycket skador som möjligt som me d 
åstundan att .genom dem maskera huvuds-tyrkans reträtt . 

Tyska flottan, som så framgångsrikt hade börjat Skagc .. 
racks1aget, hade alltså ej tillräcklig uthållighet fö r dess slut
förande och lät den således gå sig ur här.!.derna, lwnske det 
enda fördelaktiga tillfälle den hade under hela kriget, artt ge
nom nattlig strid tillfoga sin starkare motståndare om ock s<1 
ej en avgörande förlust , så i aUa fall så pass försvagande 
skador, att det från tysk sida påbegynta u-båtskriget skulle 
varit av avgörande betydelse. 

Den starkare engelska flottan handlade alldeles rätt u i i 
att avstå från en för den ofördelaktig nattlig strid genom alt 
undvika i mörkret kontakt med fiendens huvudsrtyrka. Däri
genom reserverade den åt sig möjlighet att Yid hehoY åte r 
upptaga striden följ ande morgon. 
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Det föregående berättigar den slutsatsen att dc båda mot-· 
parterna mer eller mindre avsiktligt avstodo ifrån att fort-· 
sätta striden till ett avgörande. Orsaken därtill var vardera 
motpartens allvarsamma förluster, men utgjorde även nattens 
inbrott ett viktigt motiv för att flottorna avlägsnade sig från 
varandra. 

IV. 

De siridandes styrkej'örhållanden. 

Den engelska slagflottan var betydligt starkare än den 
tyska såväl i avseende å fartygens antal och storlek som i 
avseende å artilleriets kaliber och dc grova kanonernas antal. 
Amiral J ellicoe hade 24 slagskepp, vartill ännu komma amiral 
Evan-Thomas 4 slagskepp av "Barham" -typen, .således inalles 
28. Amiral Scheer hade inalles 22 slagskepp. De engelska 
fartygen voro alla dreadnougrhter, varemot tyskarna hade sex 
före dreadnoughttiden byggda fartyg, vilka i avseende å kon
struktion, artilleriets placering ooh artillerieldens efTektivitet 
redan voro föråldrade. Engelska slagflottan var bestyckad 
med 12, 13, 14 och 15 tums svåra kanoner, varemot dc tyska 
slagskeppen endast hade 11 och 12 tums kanoner. De engel
ska slagskeppens både största och medeldimen sioner voro 
märkbart större än de tyska slagskeppens motsvar ande di
mensioner. Pansarets absoluta vikt var också större i den 
engelska flottan, ehuru de nyaste tyska fartygen i detta avse
ende komma mycket nära de nyaste engelska fartygen. Slut
ligen var engelska slagflottans eskaderfarrt nästan 2 knop 
större än motståndarens es·kaderfart. 

Slagkryssarnas antal i engelska flottan var 9, varemot 
tyskarna endast hade 5. Dessutom hade engelsmännen ytter
ligare 7 föråldrade pansarkryssare av "Minotaur"-typen med 
svåra kanoner av 9,, tums kaliber, varemot tyskarna ej hade 
en enda kryssare .av motsvarande slag. 

Hela antalet svåra kanoner var i engelska flottan, ifall 
l11an börjar från 9,, tum 356, men om 1nan börjar från 12 tum 
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320, varemol tyska flotlan hade 144 st. 12 tums kanoner och 
100 st. 11 tums kanoner, således inalles 244 svåra kanoner. 

Man ka.n således, uta att noggrannare taga hänsyn till de 
taktiska elementen, påstå att engelska slagflottan kvantitativt 
var l '/2 gång så stark som tyska slagflottan. 

Av lätta kryssare hade engelsmännen 24 och tyskarna 
12. Dc engelska jagarna voro till antalet 80. Till sina di
mensioner voro de tyska jagarna märkbart mindre än de 
engelska, men de voro sannolikt till antalet nästan lika talrika 
som dessa. I slaget deltogo nämligen 7 tyska torpedhål s fl ot
t iljer, vilkas sammansättning jag emellertid ej känner ti ll. 

Ä ven i det fall att dc båda flottorna tagas i betraktande 
i sin helhet, kan man alltså påstå att det materiella styrkc
för,hållanclet var l'/, : l. 

Detta förhållande förändras emellertid betydligt, ifall m an 
tar hänsyn till skeppskonstruktionens och bestyckningens ÖY

riga element. K va lita liv t vor o dessa otvivelaktigt högre i den 
svagare tyska flottan. Ä ven om man frånse;· ifrån att de tyska 
11 och 12 tums kanonerna hade utmärkta ballistiska egen·· 
skaper, måste man dock taga i betraktande att deras projek
tiler voro tyngre och med större förstörande kraft, hcroendl' 
på att de innehöllo bättre sprängämne och voro försedda m ed 
mycket .bättre tändrör än de engelska. Dessutom hade <ll' 

tyslca fartygen huvudsakligen med fördröjningsr ör förs dela 
projektiler, vilka exploderade först inom de engelska fartygen, 
varemot engelsmännen företrädesvis sköto med spränggrana
ter, vilka exploderade omedelbart vid anslaget ej endast m ot 
pansar, utan t. ex. mot vattenytan. Därav följde att de engel
ska pro j eldilerna åstadkomma stor .förödelse i de tyska far ty
gens överbyggnader och andra abepansrade delar, varemot dc 
tyska projektilerna visade sig mera effektiva mot pansaret och 
de 'engelska fartygens därmed skyddade vitala delar, vilk as 
förstörande sn,abbt förorsakade även dc starkaste fartygs un
dergång. 

Före världskriget ansågs 
långsammare exploderande 

ännu frågan därom, huruvida 
pansargranaler eller vanli ga 
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spränggranater Yoro att föredraga, oavgjord, ooh engelska 
amiralitetet beslöt sig för de senare. Spränggranaternas för
svarare tillmätte en speciellt stor betydelse åt elen moraliska 
v,erkan, som ernåddes genom förstörande av överbyggnader, 
skorstenar, styrinrättningar m. m., medan deras motståndare 
påstodo att ett väl bepansrat fartyg kan fortsätta striden även 
sedan dessa mindre viktiga delar blivit förstörda. 

En viktig anledning till att det engelska svåra artilleriet 
förseddes huvudsakligen med spränggranater var ä ven den 
omständigheten att det stål och speciellt de tändrör, som an
vändes till de engelska pansargranaterna, ej voro tekniskt till
fredsställande, sådana det även är mycket svårl att få dem. 
Amiral v. Scheer konstaterar i sin bok att de engelska pansar
granaterna exploderade otillfredsställande. De sprungo ofta 
endast i några få stora stycken eller också förblevo de hela. 

I tyska flottan utgjorde pansargranterna däremot största 
delen av fartyg ens stridsammunition och både projektilerna 
och deras tändrör voro utomordentligt effektiva. Spränggra
nater användes nästan uteslutande till insl<jutning. 

skagerackslaget visade att tyskarna hade rätt. Ehuru 
flere tyska fartyg (t. ex. slagkryssarna "Seydlitz" och "Derff
linger") fingo svåra yttre skador, förblevo dc dock flytande, 
varemot engelsmännen fingo konstatera att största delen av 
deras förlorade fa r tyg gingo under genom inverkan av de 
första fientliga pansargranater, som inträngde i ammunitions
durkar och andra vitaala fartygsdelar. 

Efter skagerackslaget ägnade engelska amirali te te t en 
speciell uppmärksamhet åt denna fråga och efter några må
nader voro tändrören ersatta med fördröjningsrör och hela 
systemet för det svåra fartygsartilleriets förseende med pro
jektiler hade blivit oml<agt. 

De stridandes fartygskonstruktioner utvisade även stora 
skiljaktigheter, vilka framträdde i de tyska fartygens större 
bredd, i sidopansm·ets olilc,a placering samt i antalet lång
skepps- och tvärskott Utan att för<cljupa. sig i ensldldheter 
kan man i allmänhet påstå, alt Yid dc tyska fartygens kon-
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strul;.tion h ade större hänsyn tagits till fartygens defensiva 
egenskaper, till bevarandet av deras flytbarhet mot verkan av 
fiendens artilleri, minor och torpeder. Ändamålet uppnåddes 
genom att reservera ett stort procenttal av fartygets deplace
ment för bepansringen, genom att bygga tunnt bepansrade 
långskeppsskott i fartygets unclenattenskropp och genom alt 
placera dessa skolt på ett betydande avstånd från fartygssidan , 
vartill 'de tyska fartygens stora bredd gav möjlighet. Dess
u tom voro fartygen genom tvärskott indelade i ett större anta l 
avdelningar. En myckcL viktig förbättring var även alt am 
munitionsdurkarna voro väl isderade från dc svåra kanoner
nas torn på grund av dc erfarenheter, som erhållits redan 
uneler rysk-japanska kriget. I allmänhet hade tyska skepps· 
byggarna studerat och tillgodogjort sig detta krigs lärdom ar 
i mycket högre grad än dc engelska, vilkas stora böj els e för 
konservatism gjorde dem obenägna att lita på främmande 
erfarenheter. 

Efter Skagerackslaget, som ä ven i detta avseende visar! r 
all den tyska synpunkten var riktig, tog engelska amiralitetet 
under omprövning frågan om ammunitionsdurkarnas automa
tiska stängning och kunde även åstadkomma att alla engelska 
flottans slagskepp och slagkryssare under de nästfölj ande G 
m ånaderna fingo sina ammu nitionsdurkar isolerade. Sam ti
digt för stärktes däckspansaret ovanför ammunitionsdurkarn11. 
(omkring tornen), tornens horisontala pansar (kupolen) och 
ävenså sidapansarets farligaste ställen. 

Dessa förändrin gar utgöra det bästa beviset för att cngcl s
m~inncn själva observerade och erkände, att deras skeppsbyg
gare hade misstagit sig. Jag känner ej tiH huruvida de tyska 
slagskeppens och slagkryssarnas bepansring blev förstärkt 
efter Skagerackslaget, men det bör observeras att dessa far
tygs sidepansar redan från börjana skyddade dem ända upp 
till övre däcket och utmed hela deras längd, var·emot i engel
ska flottan endast de allra, nyaste fartygen hade ett så effek
tivt pansarskydd. I dc gamla dreadnoughterna skyeldade sido-
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pansaret endast l~ar tygels mellersta del och bältet uppnådde 
endast mellandäcket. 

En jämförelse av dc båda flottornas fartyg för alltså till 
den slutsat sen, att ehuru engelska flottan Yar kvantitativt 

111ycket starkare än den tyslw, så var den å andra sidan kuali·
tatiut i många avseenden svagare än densämma. lksullaten 
av skagerackslaget bekräfta även detta, ty engelska flottan 
förlorade i avseende å såviil tonnage som farlygens och man
skapets antala dubbelt så mycket som tyska flottan. 

v. 

Vilkendera motparten bör segern i Skagerackslagc/. tillskrivas? 

Det kan ju anses onödigt att uppställa frågan angående 
segraren i Skagerackslagct, då j u tyska flotlan därefter ej 
mera inlät sig i någon ny trä(l'ning med sin motståndare och 
då Tysklands alla återstående sjöstridskrafter i slutet av 
världsl<riget blevo överlämnade på nåd och onåd åt .segraren. 
Kapitulationen skedde emellertid såsom en följ d av dc fram
gångar, de allierades armecr hade tillkämpat sig, och i främsta 
rummet genom trycket av revolutionen. I den tyska littera
tu ren och delvis även i den neutrala hat· dock förekommit 
påståenden att den svagare tyska flottan hade segrat i Skage
raekslagct. Dessa på ståenelen grunda sig på den jämförelse 
mellan motparternas materiella förluster, som även berörts 
i det föregående. De omedelbara materiella förlusterna in
verka direkt på fantasien, varemot det är mycket svårare att 
uppskatta till vilken grad manskapet blivit psykologiskt på
verkat. Nästan lika svårt är det att taga med i räkningen de 
enskilda skador, som drabbat fartyg, vilka tvungits att lämna 
str idsformeringen, men dock ej gått alldeles under. Obero
ende av huru svårt fartygen blivit ska·dade, kunna de n~istan 
alltid repareras, och denna möjlighet försvårar uppskattandel 
av förlusterna, vilket uppskattande sker så lätt ifall det endast 
gäller fartyg, som gått fullständigt under eller givit sig under 
slage t. 
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Taldiskt hör Skagerackslaget otvivelaktigt till de oavgj or
da (icke slutförda) slagen, sådana det i själva verket för c
kommer mycket mera i alla flottors historier än avgjorda . 
Den inbrylande natten och det dimmiga vädret medverkade 
lill att kampen aybröts. Engelska flottans huYudstyrka an
lände j u först kl. 7 på kvällen till slridsplatscn, då solen r edan 
närmade sig sin nedgång, och efter ett två timmars allmänt 
sjöslag ansåg engelska flottans högste befäLhavare det ej m era 
förnuftigt att följa motståndaren. Dimma och dålig sikt öka 
alltid elen svagares chanser. 

För att ej tala därom alt engelsmännc;;. hade en talrikar e 
flotta, var deras artilleri dessutom kraftigare. Under en kl ar 
dag sku lle detta artilleri i förening med fartens överrläg.senh ct 
inneburit att engelsmännen fått bestämma stridsavståJnd el. 
Det dimmiga vädret minskade d en starkare motpartens för
delara och tvang den att närma sig på sådan distans, att tysk a 
flottans 11 tums kanoner voro nästan lika e!J'ektiva som C!ngcl
ska flottans 15 tums lmnoner. Nattens mö·rker ökade ytter li
gare den svagare flottans möjligheter genom att tilldela den 
blinda slumpen en slörre roll. Så ·har det även varit hundra 
och t. o. m. tvåhundra år tidigare och därför äro nattliga 
sbrider sällsynta undanlag i sjökrigshistoricn. Endast ifa ll 
motståndaren redan på dagen blivit slagen eller i hög grad 
försvagad samt helt och ·hålle t demoraliserad, har den seg
rande flottan •haft möjligheter att fortsätta förföljelsen cflcr 
nattens inbrott. De få exemplen från segelfJollornas histoi· ia 
på ett motsatt förhållande betyda i detta avseende icke mycket 
redan på den grund att de upptr~ida såson!. undantag från en 
allmän regel. Dessutom förfogade man ic}(e uneler segelfl ol 
tornas tid över ett vapen, som till sin effekt skulle motsvara t 
tarpcden, vaJrs betydelse ökas i samma mån betydelsen av flot
tornas huvuclvapen, artilleriet, minskas. Genom sina torpeder 
kunna de till dimensi>Onerna o·betydliga jagarne i nattens mör
ker bliva farliga för de i jämförelse med dem jättelika slag
skeppen, vilka då ej kunna säkert skyeldas av det mest svåra 
artille>ri eller av dc bästa snabbcldskanoner. 
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På denna grund och med beaklanclc av sjöstrategiens all
männa regler, enligt vilka blockaden av Tyskland allt fortfa
rande var möjlig, ehuru den svagare tyska notla n även i forl
sättningen existerade, kan man -anse att amiral J cllicoes beslut 
a tt undvika strid under natten var både naturligt och korrcl< t 
f rån sjökrigsvetenskaplig synpunkt. 

Till stöd för denna min åsikt kan följand e jämför els e 
anföras. Ifall två män kämpa m ed vanandra samt den en a 
är beYäpnacl med ell gevär och den andra med en revolver, är 
den förstnämnde så mycket hältre utrusta d för en strid p å 
öppna fältet, att man ej kan vara tveksam om huru tvekampen 
skall ända, ifall den sker under l j u sa dagen. I nattens mör
ker förlorar den förra alla sina fördelar. Revolvern och t. 
o. m. en kni v eller en på k kunna då med framgång använda s 
såsom vapen även mot det bästa gevär. I detta fall skull ~ 
alltså ·elen med gevär beväpnade ej göra klokt i att förfölj G 
sin fiende, utan vore det förståneligast för honom att gå J1 em 
och försöka förnya kampen först seelan det dagats. 

Kritikerna påstå att Nelson slutil e gjort annorlunda . Det 
är nogmöjligt Ifall det ä ven för.hölle sig så, är det därför 
ingalunda sagt att ens Nelson skulle uneler rådande förhål
lan elen kunnat tillintetgöra den tyska flottan under naUlig 
strid . Med säkerhet kan man ju ingenting på slå, men person
ligen är jag av den åsikten, och grundar min åsikt på d et 
tidigare anförda, alt i en natllig strid skulle den engelska 
flot tan ej haft lika stora möj1ligheter till seger som den tyska. 
Om det därför bör anses såsom ett fel att dc stridande unel
veko strid under nallen, faller icke skulden för delta fel en
ligt mitt förmenand e på den starkare engelska flottan, som 
naturligtvis icke h ade r ält att riskera alla sina fördelar för 
att sträva till en osäker framgång, utan på tyska flottan, som 
h aocle möjlighet att segra endast under sådana yttre förhållan
den, vilka förekomma uneler en nattlig strid, och för vilken en 
seger i detta slag hade betytt en segerrik utgång av ,hela kriget. 
Ifall man tar i betraktande de engelska basernas stora avslånd 
från stridsplatscn, blir det klart att en avgörande seger för 
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tyska flotlan, som var möjlig främst på grund av de tyska 
fartygens bättre kvalitet, hade inneburit, om också ej Grand 
Fleets fullständiga undergång, så i a'lla fall ett sådant försva
gande av denna flotta, att ett fortsättande av blockaden av 
Tyskland blivit omöjligt. 

~lan torde kunna möjligen fråga Yarpå min åsikt, att den 
svagare av motparterna skulle i en nattlig strid haft allvarliga 
möjlighe·tcr att slå den starkare, egentligen grundar sig. Fram
för aMt grundar elen sig på en rent aritmetisk sammanräkning 
av de förluster de båda motparterna erhålli~ under slaget före
gående dag. Före kl. 9 på kvällen hade engelsmännen fö r .. 
lorat 6 stora farlyg - 3 slagkryssare och 3 pausarkryssare -
ifall man medräknar "\Varrior", som nästan helt och h ållet 
för lorat sin rörelseförmåga. Tyska flottan hade däremot före 
denna lidpunkt ej för·lorat ett enda större fartyg, och de iv~1 
slagkryssare, "Liitzow" och "Scydlitz", som hade erhållit all
Yarliga skador, gingo ännu till sena natten med 15 knops far t. 

Såsom jag redan tidi,garc framhållit berodde detta r esultat 
på llC tyska fartygens kvalitativa överlägsenhet - på deras 
s lora livskraft eller relatiYt obetydliga sjunkningsrisk. Det 
~ir ju alldeles. självklart, alt dessa egenskaper äro synnerligen 
viktiga under naltlig strid, då artilleriet får sekundär betydelse 
och torpeden, som skadar fartyge ts abepansrade undervattens· 
delar, uppnår betydelsen av ett avgörande huvudvapen. 

Under nattliga löpgravsstrider fördrogo engelsmännen , 
liksom troligtvis även krigare av andra nationer, kniven och 
handgranaten framom även dc bästa eldvapen, det om dagen 
så uppskattade maskingeväret icke undantageL På sjön mot
svara r torpeden såväl kniven som handgranaten. Alltid riktad 
mot fiendens mest ömtåiiga dei, den minst motståndskrafti ga 
u ndervattenskroppen, förorsakar den knappast någonsin lind
riga sår, utan förin tar eller åtminstone avlägsnar från strids
formeringen även fiendens kraftigaste farlyg. Men just i av
seende å torped lubernas antal vor o såväl de tyska j agarne som 
slagskepp och kryssare bättre försedda än motsvarande engel
ska fartyg, varjämte torpedstrielens taklik, specielit den natt-
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]iga, hade utgjort föremål för synnerligen gedigna övningar i 
tyska flottan med häns·yn till såväl utförandet av anfall som 
tillbakaslåendet av sådana. 

Å ena sidan de tyska farty.gcns större livskraft och å 
andra sidan deras bättre torpedb eväpning berättiga alltså på
ståendet, att tyska flottan skulle haft större möjligheter .i en 
nattlig strid än engelska flottan. Närh eten av de tyska ha·· 
serna och de långa avstånden till de engelska förbättrade dess
utom ytterliga tyska flottans ställning. Det var således ej 
amiralerna Jellieoes och Beatlys sak att söka natllig strid 
utan amiralerna v . Seheers och Hippers, oberoende av om man 
ger en avgörande betydelse åt sjöstrategins eller åt sjötakti
kens a llmänna regler. 

Månne någondera parten önskade att striden skulle fö r-
nyas följ ande .morgon? Knappast var det så, ty såväl engels
männen scm tyskarna underläte att upprätthålla kontakten 
med fienden under natten. För beYarande av denna kontakt 
borde j agarna blivit utsända på spani ng, ty de voro till ingen 
nytta för de egna flottorna under natten . I stället fö lj de de 
engelska jagarna hela natten sin huvuds t-yrka och de tyska 
skyddade, såsom det framgår ur amiral v. Scheers bok, si na 
eskadrar mot nattliga anfall genom alt utföra bevakning om
kring dem. Till följd därav lyd.ades det dem att rädda be-· 
sättningarna från slagkryssaren "Li.itzow" samt från de lätta 
kryssarna "Elbing" och "Rostock", men de g j ord e däremot 
icke allvarligare torpedanfall mot engelska flottan. De tre 
tyska jagarflol!iljer, s.om utsändes för detta ändamål råkade 
endast tilUälliglvis i kontakt med dc engelska kryssarna. 

Tyska floHans huvudstyrka saUe den 31 maj omkring 
kl. 11 på kvällen (kl. 9 enligt engelsk tid) kurs SSO, vilken 
kurs den ej ändrade före dagningen. l\Ied denna kurs blevo 
de tyska farty,gen utsatta för anfall av de engelska jagarn:! 
då dc korsade engelska flol·lans kölvatter;.. Såsom tidigare 
blivit nämnt voro sammanträ[Tandena därvid till sin natur 
tillfälliga och under dem gjorde ingendera motparten aJlyar
ligare försök alt upprätthålla kontakten med ficndeflottan. 
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1\an då Skagerackslagct, såsom några marina skriftst,äl

lare anse, hetraktas såsom en "strategisk seger" för engels

männen? Jag måste erkänna att jag för min del ej kan an

sluta mi g till denna ås ikt. Sjökr i gshistori~n känner övcrhu

\'udtaget ej till någ ra strategiska segrar. l\!an kan vis serligen 

utföra lyckade krigsoperationer, vilka till si!1a verkningar m o l

svara en seger, men en egentlig seger kan uteslutand e vara 

taktisk och tillkämpas endast i en strid, som slular med mot

ståndarens undergång eller m ed e tt så allvarligt försva gand e 

av dc fientliga krafterna att ett fortsatt strävande till de mål 
' 

som blivit uppsatta för desamma, har blivit omöjliggjort. 

Skagerackslaget förändrade ej på något väsenlligt s'äl t 

någondera motpartens sjöstratcgi. England fortsatte med a ll 

blockera Tyskland, cltviclgade blockaelen så att elen omfattade 

även neutrala grannländer och drog sålunda allt mera ih op 

elen ödesdigra rin gen . Tyskla nd försökte å sin sida hryla 

ringen genom att med sina tt-båtar :blockera själva England, 

men uppnådde ej sitt mål, möjligen just på den grund a tt 

u-båtarna ej kunde få något .stöd av övcrvatlcnsflottan. U-bå

tarna fingo alltså kämpa en övermäktig kamp mot hela den 

allierade flottan: mot dem k1ämpade de allierades såväl ör

logs- som handelsfartyg, såväl övervattens- som unclervattens

fartyg. 
Ehuru Skagcrackslaget varken blev ett taktiskt eller ett 

strategiskt nederlag för tyska flottan, försvagade det emeller 

tid den moraliskt. Huru uppskakande slaget hade inverl\.a t 

på manskapets psykologi synes därav att tyska flottan ej se

dermera inlät sig i kamp med sin s tarkare motståndare. Om 

s·inncsstämningen är betryckt, förorsakar den r elativa overk

samhet, som en inblockerad flottas huvudstyrka är tvungen 

till, att disciplinen slappnar och manskapet råkar i upplös

ningstillstånd. 
Varpå berodde det att tyska flottan den 31 maj avstod från 

att fortsätta striden under natten '? Denna fråga kan ej be

svaras ifall man ej vet, vilka instruktim1cr och order h ögste 

befälhavaren had e att följa. Va.re det.därför fjärran från mig 
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a tt på något sätt fördöma amira l v. Scheers å tgärder, ty han 

ådaga lade ju under striden för egående dag en ovanlig dj,ärv

h et, kallblodighet, rådighet och sjömilitär förmåga. Sanno

likt kände han på kvällen den 31 maj ej till fi endens förluster 

och troligen ej ens sina egna. I ett sjöslag stör fienden radion, 

som därför funktionerar dåligt. Personliga in lryck äro ofta 

vilseledande. Man trodde j u t. ex . . i tyska fl o ttan ända till 

kri gets slut att ett engelskt fartyg av "Barham"-typen hade 

gått under i Skagerackslaget, och även engelsmännen gjord e 

liknan de misstag. Det är svårt att få en klar bild av ett slag, 

som u tkämpas på kvällen, i synnerhet om sikten är dåligt, så

som fa ll e t var den 31 maj. Det kunde möjligen även förhålla 

sig så att den tysk a amiralen ej trodde på rapporterna om 

fiendens förluster sam t att han dessutom trodde att de egna 

fmtyg, som temporärt ltämnat stridslinjen, gått under. Sint

Iigen kan det vara möj ligt att han hade fått en kategorisk 

order att ej riskera sina krafter mer än absolut nödvändigt. 

Av allt det föregående framgår att en rättvis uppslmtt

ning av motpm·ternas å tgärder blir möjlig först sedan al la dc 

order , in struktioner och förhållningsreg ler, vi lka före slaget 

blivit givna åt de båda flottorna, bli vit publicerade. 
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Är fredsvärnplikt nödvändig vid flottan? 
Genmäle. 

Med anledning av det föredrag, som under ovanstående 
rubrik fanns återgivet i tid skriftens 3 :e häfte, har det synts 
undertecknad önskvärt att fra mhåll a några synpunkter, som 
utöva ett visst inflytande på det föreliggande spörsmålet. 

Föredragets författare synes hava förbisett en ganska be
tydelsefull omsbändighet, den nämligen att orsaken till det 
nuvarande ogynnsamma tillståndet med täta besättningsbyten 
å de rustade fartygen till stor del härrör sig från den för flot 
tan synnedigen olämpliga tidsrymd, som under de senare årc11 
provisoriskt varit tillmätt de värnpliktigas fredstjänstgör ing. 
Att laga dessa förhållanden till utgångspunkt för att söka bc
svaTa den uppställda frågan måste leda ti ll att "värnplikts-
id8n" icke bliver fullt rättvist bedömd. 

En annan anledning än elen nyss berer-da till att anlalc'l 
ombyten i fartygens besättningar ökats utgöres - såsom för
faltaren påvisar- av förläggm1clet av stamrekryternas först a 
utbildning i land. Denna organisation, SDm uppkommit för 
tillgodoseendet av ctL vid fl era tillfällen framhållet önskemål, 
har visserligen icke något inflytande på den uppställda fr å
gan. Huruvida den genom rekrytutbildningens förläggande 
ombord förenade fördelen i form av något större stadga i be
sättningarnas sammansättning kan anses överträfia fram för 
allt gansl<a påtagliga vinster vad angår sLR.mrckrytulbildnin-
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aen och dessutom förefintlig möjlig,lwt att vid ombytet r edan 
~en 1 febru ari bland fartygsbesättningarna kunna utgallra 

· der·värdi o· a in d i vi der tål emeller tid - i förbigående sagt I111n b ' 

_ att d1islm ter as. 
Det torde i detta sammanhang böra framhållas, att enär 

det under normala förhållanden visat sig omöjligt atl verk
st·älla rekrytering av sjömansskåren på siidant sätt, att elen 
för ett helt år erforderliga s tamrekrytkontingenten kunnt fin
nas disponibel redan från övningsårets bör j an, har man för 
aU i möjligaste mån hålla den nuvara!l1de stamkadern fulltalig 
nödgats verkställa rekrytering året runt. Det bliver därför 
_ även om hela rekryl u Lbildningen förlägges ombord - nöd
vändigt alt vid vissa tider und er själva utbildningsåret verk
sträila en del mnhylen i fartygsbesättningarna. Skullc under 
dylika omständigheter stamkadern rätt vä sentligt ökas, blevo 
dessa ofrånkomliga ombyten i besättningarna sålunda mindre 
vål till godosett. Man torde nämligen böra utgå ifrån, att "den 
sista resursen", el. v . s. inkallandet av värnpliktiga, icke skulle 
få tillgripas för ,än det visat sig, att den uneler hela året verk
ställ da rekry teringen givit olillfredsställaEde resultat. Med 
en ett-årig fredstjänstgöring för de värnpliktiga vinnes däre
mot den fördelen, alt det ojämförligt störr e antalet 3. kl. sjö
män kan, om det med hänsyn även till övriga omständigheter 
anses lämpligt, kvarstå orubbat ombord und er ett helt år. 

De av författaren gjorda beräkningarna för undersökan
det av möjligheten att sörja för bemanningsbehovet i fredstid 
med enbart stam, resultera i en ökning av sjömanskåren från 
(.,750 (bör vara 3,725) till 4, -±00 .man, d. v. s. en ökning med 
650 man. Denna ökning är icke tillräcklig, utan torde bland 
.annat för stationstjänsten cch för viss yrkesutbildning i land 
böra höjas med ytterligare elt par hundra man, medförande 
en å rlig lwstnadsökning av i runt ba l 200,000 Ju. 

Det är emellertid särskilt vad angår mobil iscringshehovet, 
som författaren kommit till alll för låga siffror. Hans kalkyl 
stöder sig bl. a. p å den föruts~ittningen, alt ett ej obetydligt 
antal äldre fartyg skulle lämnas orustadc vid mollilisering. 

TidskTift i S jö'räsendet. 2L 
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Denna förutsättning måste emellertid ·betecknas såsom för
kastlig och saknar stöd i erfarenheterna från världskrigeL 
Författaren s1ägcr, att det är ingen ide att medtaga fartyg, 
vilkas stridsvärde närmar sig O-punkten. Det är ej någon 
ny tanke, som här uttalas. Men det är en väsentlig skillnad 
på att medtaga fartyg i lwst{lottan· och på att använda dem 
i krig för andra ändamål. Chefen för engelska flottans 
"Dover Patrol" und er världs.kriget yttrar såsom bekant härom 
ungefär följande: "I krig är föråldrad materiel bättre än ingen 
alls och i Dover var jag glad över att få vad som helst, som 
kunde flyta på vattne t". 

Det torde även ligga i sakens natur, att vår långa k u st 
och våra vidlyftiga skärgårdsområden, på vilka d en sjögående 
nottan i stor utsträckning m åste basera sina operationer, 
kräva ett stort antal fartygsenheter för bevakning, lokalför
svar, minsvepning m. m. För de flesta dylika uppgifter, så
lunda icke för att åtfölja kustflottan i strid, lämpa sig givctrvis 
äldre örlogsfartyg bättre än förhyrda handelsfartyg, v.ilka se
nare dessutom icke kunna med säkerhet påräknas för ifråga
varande ändamål förr .än en avsevärd tid förflutit efter ett 
eventuellt krigsutbrott. 

För ytterligare rustning av örlo.gsfarty.g torde på grund 
av de t ovan anförda böra ber·äknas ett icl' e obetydli gt större 
antal man, än som av författaren angivits. 

Det förfaringssätt angående kvarhållandet av handelsfa r
tygens besättningar för att därigenom tillgodose dessa fartygs 
bemanningsbellorv i största möjliga ut'str,äckning, som av före
dragsför fattaren rekommenderas, och varigenom våra hj äl p
fadyg h elt s·äkert skulle ·bliva bättre bemannade än enligt n u
varande plan, ·äro ej engelsmännen ensamma om. Det tyck s 
hava varit författaren obekant, att detta förfaringssätt i stor t 
sett även är avsett att tillämpas i svenska flottan. D en för 
bemanning m ed yrkesutbildad reservpersona l av hj<älpfar tyg 
fr ån handelsflottan m. m. uppskattade siffran ( 1,500 man) är 
em ellertid , även med tillämpande av nyssnämnda princip, all
deles för liten. 
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Vidare har icke upptagits n ågon ersättningspersonal för 
den mobiliserade styrkan, vilken styrka ber äknats uppgå till 
4,200 man. Ersättningsp ersonal en torde m ed hänsyn till den 
erfarenhet, som vunnits uneler världskriget, icke kunna sättas 
lägre än till 25 %, d . v. s. för den av författar en beräknade 
styrkan till minst 1,000 man. Denna summa skulle a lltså 
komma att utgöra en ytterligare brist i mobili'seringstill
gången. Å andra sidan kan den för landtjänstgöring vid mo
bilisering upptagna s ilfran minslms . 

Mobiliseringsbehovet för den av författar en skisser ade 
flottan torde sålunda sammanlag t böra bePäknas till å tmin
stone ett tusen m an s törre än vad i hans beräkningar up,p
tagits. För ytterligare rustning av örlogsfar tyg måste där
jämte tillkomma halvt annat tu sental man . För a tt fylla båda 
dessa behov skulle fordras antingen att öka fredskurernas stor
lek, vilket s:kulle avsevärt fö r dyra ,organisa tionen och å sin 
sida framkalla krav på ökade fa rtygsrustningar i fred , eller 
ock att vid mobilisering gripa betydligt djupare ned i årsklas
serna, vilket simlie m edföra be tänkli,ga olägenheter i kvalita
tivt avseende. 

Förfa ttaren :be tecknar farhågan för att en på papperet 
ökad stamkader icke skulle kunna hållas fulltalig såsom det 
enda fr ån flottans sida verkliga skälet för värnpliktens b ibe
hålland e, m en h an fråga r, om ej ett dylikt betrakte'lscsätt 
kan anses väl klenmodigt. Han framhåller i detta samman
hang, att flottan har i fråga om sin rekry tering n u samma 
konkurren skraft på arbetsmarknaden, som övriga statens verk. 

Under åren 1908-1914, alltså innan världsluiget och den 
därpå följande kristiden ·skapat abnorma förhållanden på ar
betsmarknaden uppgingo vakanserna inom sjömanskåren, som 
under sagda tid enligt stat skulle utgöras av 4,000 man , t ill i 
mede'ltal 650. Att taga hänsyn till dylika siffror torde knap
past kunna betecknas så som klenmodigt, utan synes det i stili
let vara väl oförsiktigt att räkna med en ständigt bestående 
konkurren skraft på arbetsmarknaden från flo ttans sida. Den
na kraft växlar och tyvärr kommer nog flottan merendels i 
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efterhand. Det torde nämligen kunna sägas vara av erfaren
heten bestyrkt, att det går ej så alldeles lätt att genomdriva 
löneregleringar, tillräckligt effektiva för att kunna vidmakt
hål'l.a fulla stamakdrer. 

Såsom en sista re,surs för fyllandet av eventuella vru1mnser 
framhåller författaren möjligheten att ink&lla erforderligt an
tal å sjömanshus insknivna värnpliktiga till fredst}änstgöri ng 
vid flottan. En något så när råttvi's uttagning av en dylik 
reducerad kotnin,gent torde dock av lätt insedda skäl stöta 
på mycket stora svårigheter, särskilt då det gäller sjöfarande 
värnpliktiga. 

A v va'd ovan anförts torde framgå, att genomförandet a y 

författarens förslag om slopandet för flottans del av de värn
pliktigas fTedstjänstgöring skulle, för att ti'llgången på stam
manskap skulle ~<comma att motsvara personalbehovet, 'ställ a 
sig vida dyrare än författaren beräknat. Härför erforderliga 
medel kunna helt vlisst användas på bättre sätt. I varje fall 
kan ej tidpunkten för en dylik omläggning i personalorganisa
tionen anses 'särskild lyckligt valid just nu. 

Därtill kommer att ett ba'serande av personaltillgången 
på enbart stam skulle med en till visshet gränsande sannolik
het framkalla anlitanadet av det av författaren såsom en 
sista reservutväg betecknade inkallandet av värnpliktiga i 
fredstid. Ett utbyte av värnpliktiga mot stam skulle dessutom 
medföra att ,befordring,sutsikterna för manskapet skulle be
tydligt försämras, därest icke antalet korpraler och underom
serare samtidigt rätt avsevärt ökades, dels att genomsnitts
åldern bland de meniga komme att nedsättas med omkring 2 
år. "Den halande kraften" ombord skulle därigenom blriYa 
till den grad nedsatt att - såsom erfarenheten i fråga om 
skerpssgossarnas ikonunendering på J.ångresefartyget ådagal agt 
- fara uppstode, att det tyngre arbetet ombord icke skulle 
kunna på ett tiltlfredsställande 'sätt utföras. Att sätta 18-
åringar och sannolikt även en del 17-åringar vid langningen 
på våra pansarbåtar skulle medföra ett dåligt resultat, j a m öj 
ligen kunna bliva ödesdigert. 
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Frågan huruvida värnplikt är nödvändig för flottan är av 
Cia111malt datum. Den har med hänsyn tll på densamma in
"' verkande samtliga omtändigheter hittills hos oss ansetts böra 
besvaras jakande. Så torde nog alilt fortfarande vara förhål
landet, särskilt för ett land med ganska begränsade ekono
miska resurser. Såsom botemedel mot de av författaren på
visade, onekligen mycket stora olägenheterna, synes varken 
kunna eller böra tillgripals de värnpliktigas ersättande uteslu
tande med stammanskap, utan torde dessa olägenheter i stäl
let böra undanrödjas huvudsakligast genom en förlängning 
av d,e värnpliktigas fredstjänstgöring tiU minst ett år. 

E. Selander. 
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning 
år 1921. 

Avg iYen Yicl Kun gl. ö rlogsm anna sällskapets ordin a rie sammantrii rlu 
den 14 april 1923 av ledamoten Eltli n. 

Infan>dum, rcgina, iubes r enavare dolorem! Dessa den 
romerske sorg,esångarens ord rinna innevarande års föredra
gande i reglementen ·och förvaltning i minnet, då han nu fi n
ner sig .stäHd inför den föga tacksamma uppgiften att söka 
samla dt sentida intresse kring 19.21 års r-eglementariska till
dragelser inom marinen. Flottans män - liksom nutidens 
statsfunktionärer i allmänhet - tOl'de redan i sin vardagliga 
verksamhet känna sig i alla s ituationer så väl påpassade m ed 
före slkrifter av skilda slag, alltid bindande handlingskraften, 
oftast förbjudande ett personligt och självständigt övervä
gande, att det tillfälle till möte med samma viljefjättrand e 
tjänstefaktorer i samlad trupp, som erbjuder sig inom ramen 
för en års:berättelse som den förestå·ende, förvisso icke inne
här någon synnerJi.g lockelse. Kam detta förundra? SjälYa 
livet bjuder att fly de hämmande, de negativa krafterna i t<ill 
varon, men söka deras motsats. Och till n egationerna i stals
tjänsten, om också kanske nödvändiga sådana ur en högre en
hets synpunkt, vill åtminstone föredragand en räkna alla d essa 
volymer av reglement-en, instruktioner, förordningar, bestäm
melser och för.eskrifter, genom vilka våra dagars statstjänare 
vänjas av med att tänka själva, fönslavas i formaliism och 
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läras fr ukta blott ett: det eviga dr eve t i r evisionens bytesrika 

jaktmarker. . .. .. 
Min föredragning omsluter emellertid a ven ett annat amne 

betitlat Förvaltning. Det har synts mig, att årsberättelsens 
tyngdpunkt bö r-dit förläggas. Jag kmmner därför att i doet 
följande huvudsakli gen uppehå lla mig vid de händelser !inom 
det egentliga förvaltningsväsenclet, vilka under det gångna 
året inträffat och förtjäna särskild uppmärksamhet. 

I. Reglementen m. m. 

Reglemente för marinen. 

År 1921 har vid jämförelse med de närmast för egående 
å r en att uppvisa ett förhålllandevis ringv. antal ändringar i 
reglemente för marinen. Det tidigar·e l'ivliga omdaningsarbe
tet, vilket sänskilt framträtt på det ekonomiska området, har 
eft.erträtts av ett visst, man är kanske berättigad säga väl
behövligt lugn. Några förändring·ar av 'större betydenhet inom 
den maritima organisationen finnas sålunda ic:ke att från året 
omnämna. 

Desto betyclel.sefullare torde de åtgärder vara, vilka uneler 
året viidtagits i fråga om personalens förmåner, innebärande 
en förändring -av de därutinnan tidigare reg1ementerade för
hållandena av d j npt ingripande art. J ag åsyftar i föt'Sta 
rummet den omläggning av avlöningssystemet, vilken uneler 
året reglementsstadga t s, -ehuru ikraftträdande först från och 
med år 1922. En sammanhängande redogörelse .för detta nya 
avlöningssystem kommer att lämnas längre fram i denna år·s
. bet:ättelse. 

År 1921 har emellerUcl även att uppvisa åLskilli.ga åtgär
der berörande personalens ställning i ekonomiskt hänseende, 
som icke stå i samband med systemförändringen inom -sj.älva 
avlöningsväsendeL För dessa åtgärder skall, samtidigt med 
ett omnämnande av övriga ändringar i reglementet av något 
allmännare intresse, nu i korthet r·edogöN~cs. 
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DEL I. 

Bil 2-! a upptagand e utdrag ur resereglementet har uncler
gått elen förändringen, att beloppen av dagtraktamente i de 
olika klasserna blivit genom Ku'llgl. kung0relse den 17 j u ni 
1921 icke ov.äsentligt sänkta. Sbatsmakterna hava i detta fall 

förstått att med störslaa sl<yndsamhet ställa ,sig levnadskost
nadernas växling till efterrättelse. Den föd1öjning av Lrakla

mentsbeloppen, ·som stegringen av hotell- och restaurangpri
sen under krigsår.en gjord c oavvislig, genomfördes i mol saL; 

härtill - och det må Yara tillåtet att erinra sig denna paralell
företeelsc - först efter 4-årigt dröj små!. 

Den tidigare bil. 2-:l: b, inrymmande kungör.elscn av elen 
27 maj 1881 ang. särskilda grunder för beräkning av rese
kostnads- och traktametsersätting vid vissa kommenderingar, 

hl. •a . vid tjänstgöring med trupp under transport, har blivit 
ersatt med nya bestämmelser uppt,agna ,såsom särskilda ·ka
pitel i kungörelse den 31 december 1921 med tilläggsbestä,m

melser till avlöningsreglementet den 29 juni 1921. Den äldre 
med alla sina brister dook 'kortfattade och enkla bestämmel
sen har enligt tidens lösen i denna sin nya avfattning svällt 
ut till ett vidlyftigt dokument, meddelande i s,ärskilda avdel
ningar dels föreskrifter ang. ersättning för tjänsteresa och 
färd i trupp, dels bestämmelser ang. ersättning för tjän·stgö
ring utom förläggningsorten. 

De i RMI, Bil. 25, förefintliga he~tämmelserna om flytt

ningshjälp hava i det nya avlöningsreglementet ers·atts med 
föreskrifter om ·ers ä ttn'ing för flyttningskostnad m. m ., i hu
VLidsak överens•stämmandc med de ä ldre föreskrifterna. J 

fråga ·Om ersättningen för fraktkostnad föreskriva de nya be
stämmelserna dock, att sådan i intet fall får utgå för mer än 

tre j.ärnvägsvagnar. Såsom nya moment hava liHkommit dels 
ersättning .för oundviklig merutgift genom kostnader för bo
stad å såväl den gamla som nya tjänstgöring•sortcn, dock högst 

för en tid av l år, dels •ersättning intill vis·sa belopp för nöd 
vändiga förändringar av möbler eller andra inventarier m. m . 
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vid vis·sa ombyten av förläggningsort. Förskott för bestridan

det av flyH'ningskostnader kan sökas hos Kl\IF, därvid upp
gift samtidigt skall lämnas om hushåll, familjemedlemmar och 
blivande flyttnings utgifter. 

U Li Bil. 29 med för·es kr i f ter lbeträfiand c utlännings till
träde till marinens etablisscment och övningar m. m. har jäm

likt G. O. 34/1921 intag~its bestämmelse, att ulan Kungl. Maj :ls 
för varj e särskilt f·all lämnade medgivande utlänning icke må 
å flottans fartyg eller inom marinen.s etablissement hålla före
drag, föreläsning 'eller dylikt. 

Bilaga n :r 3.1 '/, upplagande Kungl. Maj :ts in:strukLion 
för ·sj öföl"svaretJS kommandoexpedition har undergå lt vissa 
ändringa,r för att br~ngas i överensstämmelse m ed de grunder 

för å tnjutande av 1scmester och tjänstledighet, som gälla enligt 
nya avlöning,sreglcmente t. I § 4 har därjrämte inrymts ålig
gande för chefen för kommandoexpeditionen alt för departe

mentschefen anmäla, då han an:ser sin eärvaro erforderlig 
vid beredn1ing av ärenden inom kansliet. 

II . Lagar och författningar. 

Regeringsformen har ISOm kommandomål hittills bctcc'k- Kommando-

nat "·såd,ana, som Konungen, i ·egenskap av högste befälhavar·e mål 

över krig·smakten till lanels och sjö.ss, omedelbarligen besör-
j,er". Denna definition hm· icke ansetts tillfrcclSiSlällandc. 

Riksdagen har med anledning härav belslutat ett tillägg till 
regeringsformens § 15 av linnehåll a!lt "genom en av Konungen 

o.ch riksdagen gemensamt stiftad lag bestämmes, vilka rege
rmgsär.encJ.en må handläggas såsom kommandomål". Denna 

lag om k ommandomål utfärdades den 28 januari 1921. Enligt 

~ensamma må såsom kommandomål "handläggas rcgerings
arenden, som avse V•CI;k.st:ällighet i militäriskt hänseende av 

"'ad krigsmakten till lands och sjöss har att fullgöra på grund 
av lagar, författningar e U.cr särskilda av KomnF'Cn i statiS-

rådet fattade beslut". Innebörden av denna ·he·stän~mcls,c klar-



Marin för
valtningen. 
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lägges senare ri lagen genom e n uppräkning av de viktigare 
regeringsärenden, som må handläggas såsom kommandomåL 
Denna- uppräkning synes byggd på den praxis i avseende å 
komman<domålen, som hitbill s rått. Konungen må åt särskild 

militär tjän.steman eller myndighet uppdrag•a att avgöra kom

mandomål, som är-o av enklare beskaffenhet. 

Instruktionen fö.r marinförvaltnin gen den 20 september 
1919 h ar genom kungörelse den 31 december 1921 erhållit ett 
betydande antal ändringar. Dessa äro dock mera omfångs

rika än egentligen betydelsefulla. Ämbetsverkets arbetssä tt 
och verksamhetsuppgift b eröras därav endast i ringa mån. 

De flesta ändringarna föranledas av den genomförda löne

regleringen fö-r ämbetsveiiket-s civila personal och äro vridtagna 
för ernående av överensstämmelse mellan instruktionens be

stämmelser och vederbörligt avlöningsreglementc. 
F lertalet övriga ändringar läro en följd av upphörandel 

av marinförvaltningens befattning med ärenden rörande na
vigation s•skol.orna och n a u lisk-meteorologiska byrån, fö r änd
ringar i departementsindelningen och ri!ksstatens uppställning, 
beslutet om inrättande av ett riksräkenskapsverk samt :budget

å rets omläggning. 
GcJllom nu företagen .ändring av ins truktionen har slu lli

gen särskild adjutant b livH tj änstgörande hos chefen för äm
betsverket, likväl under uppehållande även av annan tjänst 
inom ämbet sverket. Han är avsedd att biträda chefen bl. a. 
m ed förvaring och behandling av hemliga handlingar, m ed 

handläggningen av tjänstledi-ghetsansökningar ävenso'ln m e(l 
underhandsllwrrespondcns och meddelanden m ed sta tsmyndig

heter. 

Sjökrigshög- I reglementet för sjökrig1shögskolan hava genom kungö-
skolan 3 

. · rels.e den l maJ 1921 vissa ändringar anbefallts, vilka be-
tingats därav, att högskolans allmänna kurs fr ån och med 

hösten 1921 besökes av ofl'-icerare med ett i viss mån annat 
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teor etiskt kunskapsunderlag .än f-örut, nämligen sådana, som 
O'en omgått sjök rigsskolan ·i des.s vid sen aste omorganisation 
ö 

anbefallda gestaltn-ing. Detta har bl. a. medfört att i ämnena 
matem atik och fysik en viss olikhet förefinnes i utbildnings
nivån mellan de ·i hö•gslkolan inträdande sjöofficerarna å ena 

sidan och kus1tartilleriofi'icerarna å den •andra. Den härav 
föranl edda omläggningen av studierna i rullmänna kursen vid 
högskolan innebär bland a nnat, att undervisningen i fys ik för 

sjö-officerarna utgått, vilk-en studieminslmling för kustaratille

r.iofficerarnas v idkommande kompenserats dels genom att äm
net militår kustgeografi u tgåbt, dels genom att ämnet torped
lära gjorts valfritt. 

Genom kungörelse den 29 augu sti 1921 hava vissa bestäm- Bestämmel

m elser ang. kommitteer av Kungl. Maj :t utfärdats. Några ser an g. 

korta antydningar om kungörelsens innehåll kunna törhända kommitteer. 

p-årä!kna intresse. 
De nya bestämmelsernas syfte synes, främst vara att 

å\näga:bri111ga större .sparsamhet med kommittemedlen och ned
bringa kostna.derna för dyli'ka utredningar. För sådant ända
mål hava dagarvodena för kommitteuppdrag - redan nu vä
s-entligt lägre, reellt ta-get, än för några år sedan - ytterligar e 

nedpressars . Detta besparaingsnit har k-ommit att i synnerhet 
gå ut över statstjänstemän i kommit-tearbete ävensom, ehuru 
av ol<!änd anledning, dc k ommunala tjänstemän, som erhålla 
dylikt uppdrag för statens räkning, och träffar på grund härav 
för eträdesvis k ommittesekr eterarna, vilket måhända varken 

är så rättvist •eller k ldkt. Dagarvodena utgå med tre olika 
belopp 6, 12 och 18 kronor, därvid det för stnämnda beloppet 
torde i de flesta .fall k ornuna i fråga. 

Den nya författningen medgiver uttryckligen, att kom
mitteledamot må under resa, som företages i stucliesy.fte, å-t
njuta ·såväl dagarvode •som resekostnads- och traktamentser

sättning. Rättmätigheten av en dylik beräkningsgrund, vilken 
hittills blivit av samtliga revisionsinstanser bestridd, får nu
m era således anses fastslagen. 



Företräde 
för sven~ka 

varor. 
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1\:ungörel,scn innehåller vidare en del bestämmelser liill 
motverkande av den icke OYanliga benägenheten hos kommil
tl~utredningar att förirra ·sig i alltför omfattande historiska och 
statistiska undcrs,öikningar. 

Hos Kungl. ;\f aj: t gjorde år 1921 vissa industrisamman
slutn·ingar frarmsl·ällnång om åtgärder till förhindrande av 
ytterligare clriftsinskrän'kningar inom indt;strien samt därav 
föranledd ök•acl arbetslöoshet, och begärde i s·ådant syfte att 
fö r eträde vid upphandling för statens behov skulle givas ål 
svensk vara. 

~Icd anledning härav förk la rade Kungl. i\'Iaj :t genom be
sJu t den 15 april 1921, alt myncJ,ighet, som hade att verkslälla 
upphandling oför statens behov, ti'lltsvidar e finge, när upphand
lingen vore av beskaflenhet att kunna i avsevärdare mån m ed
verka till uppehånande av svensk industri, giva företräde ål 
svensk vara, ·även om. myndigheten sl'-ulle anse sig vid sträng 
tillämpn·ing av föreskrifterna i upphandLingsf•örordningen !icke 
vara därtill berättigad. Där skillnaden i pr·i•s mellan svensk 
och utländsk vara är så slor, atl myndigheten trots förberörda 
medgivande icke finner Stig böra träfl'a avtal om inköp av 
svensk vara, skaN ärendet underställas Kungl. Maj :ts prÖY
ning. 

Str:tfflag för I strafflag för k nigsmakten hava genom lag den 3 j u ni 
krigs- 1921 ändr,ingar a111befallts berörande vissa lagparagrafer, som makten. 

behandla död·ss.Lrafis ådömande eller verkstä llighet. Ändri n-
garnra föranledas av att dödsstrafl'ct upphävts för förbrytelser 
enligt allmänna strafflagen, varför de hänv·isningar till näm n
da stra(l'ilag, som hittills förefunnibs i stratnagen för kr1igs
makten i fråga om förfm~andet vid verkställighet av dödsstrall' 
och ·om förening med sådant straft' av annat straii eller p å
följd måst utbytas mol direkta föresl]u··ifter. Vissa äldre 
straffbcs tämmel1Scr hava också milclr.ats. Så h ar exempelvis 
slra!Iet för upprorsman, som dräper den, vi lken söker still a 
uppror, nedsatts till strafiarbete på livstid. 
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För ernående av större afTärsmäss1ighet och insikt vid om
besörjande! av erforoderltgt tryck för stalens räkning haYa 
vissa bestämmelser utfärdats genom kungörelse den 26 sep
tember 1921. 

'fryckning 
för statens 

räkning. 

Ett försök tiH mångskri vcriets begränsning, vilket, om det Tjänsteme~--
. f f"]' l . delanden ro-slår väl ut, måhända även kommer att vmna c ter o JC mom raude lant-

marinen, har under år 1921 Yidtagits inom armen med stöd fö rsvaret. 
av särskilt nådigt m edgivande elen 16 december 1921. Från 
och med 1922 års ingång u lg1ives n'ämligen genom lan Lförsva-
r ets kommandocXJpedi<tions försorg en publikation, benämnd 
"Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret", i Yilken uppta-
gas dels alla av Konungen i stalsrådet på föredragning av 
chefen iför försvarsdepartementet meddelade beslut, vilka skola 
delg,ivas sammanlagt minst fyra r egementschefer, dels äYen 
beslut i enahanda fall av armeförvaltningen, dels slutligen 
också i kommandoväg meddelade heslut ·samt andra meddelan-
elen från kommandoexpeditionen. 

' V1issa högre militärmyndigheter äga även att i publikatio
nen införa tj ·änstemeddelanden, som äro av mera allmänt in
tresse. över de i pubhkationen intagna tjänstemeddelandena 
upprättas och utsändes månadsvis ett sakregister. Huvud
handlingen i de ärenden, vilka återgivas i publikationen, till
ställes dock allt fortfarande i vederbörligen underskrivet 
exemplar elen, myncEghet eller person, som ärendet i första 
hand berör. 

Förrådsverksamheten vid marinen. 

En utredning av måhända icke synbarligen uppmärksam
mad, men ej därför mindre betydelsefull art var den, som av 
särskilda sakkunniga, tillkallade av chefen för försvarsdepar
t ementet jämlikt nåd1gt bemyndigande den 20 september 1919, 
framlades den 4 mars 1921 beträfiande ordnande~ a v förråds
verksamhet en vid ;marinen. 
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Det betänkande i ämnet, som förenämnda dag avgavs 

av de sakkunniga, åtföljdes den 15 ma j innevarande år arv 

en del II, in nefattande bl. a. en revision av verkställda kos t

nadsberäJmingar med hänsyn till inträffade prisförskju t

ningar å resp. förrådsva[·or. 

Den redogörelse för de sakkunnigas förs lag, som i d et 

följande skall lämnas, hänför sig till siffermaterialet och de 

sakkunnigas slutliga yrkanden i sistberörda betänkande. 

Förråden Den anbefallda utredningen föranleddes närmast av en 
och medels- inträfl'ad, stark försämring av förrådens ekonomi. För bätt re 
redovisnin- f" t ' l J d'' t'll h d l J . f" l ' gen . ors ae se av or sa \.erna ar 1 oc · e sa\. ummgas ors ag pa 

området tonle en kortfattad, orienterande redogörelse för elen 

nuvarande ekonomiska organisationen av förrådsverksamhe

ten ·böra tförutskirckas. 

För mobiliseringsändamål m. m. är det ofrånkomligt, at t 

i förråden hålla ett s'tåcnde lager av artiklar, viU\.a först efter 

hand bliva konsumerade. Detta stående lagers första anskafl'

ning, vidmakthållande samt tid efter annan skeende utökning 

har givetvis krävt kapitaL Några ans'lag för ändamålet hava 

emellertid i de flersta fall Jicke beviljats. K·ostnaderna h ava 

förskotterats med tillgängEga medel och bokfö·rts å förråds

titlarna, vilka alltså kommit att i regel balansera med s. k. 

överbetaln·ing. 
Marinens förråd kunna således med avseende å deras 

ställning till medelsredovisningen indelas huvudsakligen i lrc 

grupper: 
l :o) sådana, som för särskiH anvrisade medel anskaffats, 

kompletteras och underhållas, och vilka därför ej represen

teras av särskilda förrådstitlar i medelsredovisningen: invcn

tarie- och fortifikationsförråden; 
2 :o) ,sådana, vilkas anskafl'ning och underhåll bestridas 

av särskilda medel, men vilkas kompletteringskrostnader gäl

das med för konsume'l·ade efl'ek[)eT influtna ersättningsme.del, 

bokförda å en för förrådet i räkens·kapen upplagd särskild 
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titel ; till denna gr uPP hör a matedalför rådens ammunitions

uppbörder; sam t 
3 :o) sådana, å vilka.s räkenskapstitlar förrådens samtliga 

inkoms ter och utgifter bokföras. 

Beloppen av "överbetalningarna" å f•örrådstitlarna ägde 

i regel full täckning i inneliggande förrådslagcr. I marinför

valtningens huvudbok hade de dock måst bokföras såsom för· 

skott. I och med det att anslagen fö.r .sj öförs,varet starkt be

sinn· os roch marinförvaltningens tillgång å odisponerade medel 

min skades, uppstod emellertid svårighet för en förskotterin :s 

åt fö rråelen i den stora skala, som kristidens uppdrivna pris 

å d e flesta ~förnödenheter gjorde påkallad. Samtidigt påyr

kade r iksdagen, att förskotts-förfarandet, vilket i större eller 

mindre omfattning praktiserades inom alla statens förvalt

ningsgrenar, men gjorde en hållbar budgetsberäkning synner

ligen svår att ej säga omöjlig, skulle inskränkas. En ny eko

nomi s·k grundval för föi'Il'ådsdriften måste alltså för framtiden 

utfinnas. En dylik fundamentaal omläggning av förrådseko

nomin kunde dock sjä lvf·allet ej åstadkmnmas utan åverkan 

på en mångfald andra med förrådsverksamheten samman

h'ängande förhållanden. Att därutinnan förebringa nödig ut

redning och rframlägga försla.g kan, populärt uttryckt, sägas 

hava varit dc sakkunnigas uppdrag. 

De sak
kunnigas 
uppdrag. 

Materialförrådens beskaffenhet har som naturlig följd fört :M:aterialför-

111ed ·sig, att kristidens verkningar kommit att beträfl'ande dem råden vid 

Sl{ a t f t "d l\f .. ~·1 t 1 t .. · f" , l . l t flottansvarv . rpas ran1 :ra a. r' er an ·• er a e ovnga orrac Inne s tra 
nämligen dessa artiklar, som på grund av sin oundgänglighet 

må st anskaffas under mobiliseringen oberoende av de olägen-

heter ur prissynpunkt m. m., som kunnat vara därmed före-

nade. Varvsoheferna kunde givetvis ej ställa sig i den belä-

genheten att ej fö[·må tillgodose Dödefintliga, oav.visliga behov. 

Allteftersom kriget fortslned, utan att dess av•slutning kunde 

med någon grad av säkerhet förutses, samt varuknappheten 

j äm sides därmed tilltog, blev det självfallet också allt ange-
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lägnare, att varvens förråd av nödvändighetsartiklar uppdrevs, 

icke endast så att omedelbart föreliggande behov kunde fyll as 

utan även för mötande av behov i en framtid, då varj e an

ska!Ining måhända på gru nd av varubrist vore utesluten. När 

så ·kriget slutligen oväntat och hastigt upphörde, lågo material-

förråden följaktligen inne med stora lager av allehanda för

n:ödenheter. De höga, i vissa fall fullständigt almorma rpr.is, 

som dessa förnödenheter betingat i inköp, avspeglade sig då 

å förrådstitlarna uti överbetalningar till mycket ansenliga he

J.opp vida överstigande den belastning, som under tidigare år 

och normala förhållanden förefunnits å samma titlar. När 

med krigets. upphörande prisen ·Sjönk.o, bortföll för varven 

jämväl möjligheten att genom realisation av inneliggand e la

ger till privata avnämare förskaffa förråden inkomster, som 

kunde förbättra titlarnas ställning. 
F'Ör bestämmande av de kvantiteter av olika varusl ag, 

som böra uppl'äggas i förrådens mat erialuppbörder, hava vid

lyftiga statistiska beräkningar måst uppgöras. Dessa beräk

ningar hava grundats på förbrukningen under ·flottans senaste 

mobilisering och hava förrådsartiklarna härvid gruppera·ts p å 

följ ande s.ätt: 
A. I högre gmd nödvändiga: 

l) s•våranskafiJiga, 
2) lättans],affliga; 

B. I mindre grad nödvändiga: 
l) sv•åranska!Tliga, 
2) J.ättanska!Iliga . 

Såsom svåranskaft'liga hava betecknats dels sådana ar

tiklar, som ej f innas inom landet och för vi lka ersättnings

ämnen ej beräknas kunna komma till användning, dels så

dana, som väl framställas inom landet, men å vilka eft er

frågan vid mobilisering beräknas bliva större än den omedel

bart förefin tliga tillgången, ävensom förnödenheter, viioka be

tinga en lång leveranstid. 
Av de sålunda grupperade artiklarna hava ansetts böra 

hållas i förråd kvantite ter molsvarande: 
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ett ,å r s behov av artiklar hänförliga till grupp A: l, 

ett halvt års behov av arti,klar hänförliga till grupperna 

A : 2 och B l, samt 
ett tredjedels å r s behov av artiklar hänförliga till grupp 

B : 2. 
Ifråga om kvantitetsfördelningen mellan de båda statio

nernas materialförråd har hänsyn tagits till a tt flottans hu

vudstyrka vid mobilisering sannolikt kommer att samman

dragas till Stockholms skärgård, ~arigenom s tockholmsförrå

det kan an tagas bliva mera anlitat. 

Organisationen av materialförråden, vilken under årtion

den varit föremål fö·r upprepade undersökningar, har av de 

sakkunniga ägnats en ingående prövning och torde av dem 

blivit så allsidigt belyst, med varje tänkbart organisations

a lternativ kriti s-k t granskat, att frågan nu bor de ·kunna betrak

tas mogen för avgörande. oDe sakkunniga hava som grundläg

gande synpunkt utgått ifrån, att man borde söka giva fön·å

det s organisationsformer sådan smidighet, att de kunna, utan 

ett överdrivet skattande åt lild·ormigheten de båda varven 

emellan, anpassa sig efter de olika loka la behoven och de sär

sk Hela driftsförhåUandcna. Därjämte har sådan ordning ef

t ersträvats, a tt å ena sidan minsla möjliga personal bindes 

vid förrådstjänstcn, å den andra en effektiv förrådskontroll 

vinnes ·ävensom m oderna .bokförings- och förvaltningsmetoder 

komma i tillämpning . 

Deras organis,ationsför slag är huvudsa"ldigen av följande 
i nnebörd. 

l) Materialförråden indelas i en materialnppbörd, en 

j ärn- och metalluppbörd ,och en Yirkesuppbörd samt vid Stock

holms varv en flyguppbörd. 

2) Artilleri- , torped- och minammunitionsuppbörderna 

skiljas från materialförrådet för ·att bilda ett ammunitions-
fö-rråd. 

C·) Såsom uppbördsmän för malerial- och ammuni ti ons

Jönådens olika uppbörder anslällas, med benämningen för

rådsförvaltarae, lämpliga månadslönar e (underofl'icerare el ler 

Tidshift i Sjöväsendc !. 2:2 
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f. d. underofficerare) bland den förrådspersonal, som nu bi 

träder resp. förrådsintend en ter med skötseln av uppbörderna. 
-!) Uppsikt och kontroll över materialförrådet utövas av 

materialintendenten. Förrådsbokföringen verkställes i pcrso
nalbesparings- ·och kontrollsyfte centralt å dennes expedition 
och nudcr hans tillsyn. Materialintendenten tager viss befa tt

ning med besilktningar, prisberäkningar och dylikt ävensom 
med förrådspersonalens anställande, avlönande m. m. samt 

får sig å lagd inventcringss1<yldighet av förrådsuppbördern a 

och behållningsförrådcn. 
5) För varvsarbetena erforderliga verktyg redovisas så

som inventaarier vid arbetsgr upperna och uppläggas för fram 

tiden ej i förråd. 
Vid utformande av detta sitt förslag hava dc sakkunniga 

ägnat en mycket ingående undersökning åt bl. a. det vid upp
repade tillfällen framlwmna förslaget att jämsides med cl t 

centralt materialförråd anordna självständiga departements
förråd. Olägenheterna av en sådan orgar-;.isation angivas av 

dem bl. a. vara: 
materialredovisningen blir alltför omfattande; 
förrådsomföringarnas antal lwmmer avsevärt att ökas; 
utredningar såväl angående materialtillgången å varvet 

dess helhet som i övrigt betr·äfiande förrådsställningen för 

svåras; 
krav på ökat kapital och större förrådsutrymm en m. m. 

kunna berälmas uppstå; 
varvschefernas dispositionsmöjligheter över det för ma

tcrialanskafiningcn tingängliga kapitalet i!1skränkas; 

förrådskontrollen blir eftersatt och 
personalökning lärcr ej kunna undvikas. 

Inventarie- I fråga om inventarieförråden föreslå de sakkunniga hu-
förråden. vudsakligen tvenne förändringar nämligen dels att sjöinstru

men t- och sj ökarteförrådet frånskilj e s inventarieintendentens 
uppbörd och för framtiden omhänderhaves av undero!Ticer el

ler månadslönare vid förrådet i egenskap av sjöinstrumcnt-
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förvaltare, dels ä ven a l t inom förrådet upplägges en särskild 

rcservinventaraicuppbörd innehållande alla sådana persedlar 
av inventarienatur, som efter fartygs nedskrotning, ombygg
nad o. s. v. eller i andra fall vid ·besiktning befunnits för kro
nan användbara, ehur u o.medcl'bar användning för desamma 
ombord eller i land icke fö refinnes. 

Kristidens återvcrlmingar på prisförhål:andena torde inom Beklädnads-, 

få varubranscher varit så starkt framträdande som inom textil- sad··nlgper-
1 se e - o c 1 

branschen. Att uppdraga linjerna för huru marinens förråd sjukvårds

av elylika varor, beklädnads-, sängperscdcl- och sjukvårdsför
råden, skulle bringas i fullt tillfredsställande skick efter de 
avvikelser från tidigare gällande ordning, som kristidsförhål
landena nödvändiggjort, har varit förenat med icke ringa svå

righet. En redogörelse för de sakkunnigas många förslag 
därutinnan måste dcck av utrymmesskäl här uteslutas. 

Det må endast omnämnas att dessa sa>kkunniga, liksom 

samtliga marinmyndigheter tidigare, med skärpa vända sig 
mot den åtgärd, som i likformighetssträvandets olyckliga 
tecken skett, då efter mönster från armen beklädnadsanslagen 
för stammanskap och värnpliktiga, av vilka det sistnämnda 
förut förslagsanslag, sammanförts till ett enda av reservations

anslags natur. Dc sakkunniga framhålla, hurusom synner
ligen menliga följder för bck!i:idnadsförrådEns ekonomi kunna 
därav uppstå. Redan innevarande år torde hava bjudit erfa
renheten, som hesannat denna förutsägelse. 

förråden. 

Bland el c sak'ku n nigas u t talanden röra n de proviantförrå- Proviant
den torde endast det kunna påräkna intresse inom detta audi- förråden. 

torium, däri de sakkunniga påyrka återupprättandet av det 

under mobiliseringen vid Stockholms station anordnade, men 
sedermera nedlagda proviantförrådet. De sakkunniga åter-
kalla i minnet de dyrköpta erfarenheter vid flottans senaste 
mobilisering, som bestyrka det oavvisliga behovet av ett dylikt 
förråd, därest fartygen vid SLockholms station skola vid ett 
krigsutbrott kunna snabbt och på betryggande sätt utrustas. 
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Då de sakkunniga tillika anvisa en utväg, varigenom det be
gärda förrådet torde kunna utan beviljande av särskilt an
slag anordnas, vill det synas, som borde deras varnings,ord, i 
vilket bland annat HBK livligt instämt, icke behöva förklinga 

ohört. 
De sakkunniga få i detta sammanhang även tillfälle att 

upp ehålla sig vid en jämförelse mellan armens och marin ens 
olika system för den bokföringsmässiga redovisningen m. m. 
av förrådsverksamheten i allmänhet, utvisande att åtminstone 
på detta område marinens förvaltningsformer måste betecknas 

avgjort överlägsna. 

Stationsin- I samband med behandlingen av stationsintendenturens 
tendenten i förråd föreslå de saMmnniga, att till stationsintendenten från 

kameralt 
hänseende stationskontoret överflyttas titelbokföringen i fråga om näm n-

självständig. da förrå(l. En sådan åtgärd finna de motiverad redan däraY, 

att stationsintendenten i första hand bär ansvaret för förvalt 
ningen av de medel, som äro anvisade för förråden. Sanun a 
myndighet bör tilldelas ansvaret jämväl för utförandet av de 
bokföringsåtgärder, som utvisa medelsdispositionen och vilka 
sålunda angiva de budgetära förutsättningarna för förva lt
ningsverksamheten. Jämväl en del andra kamerala funkt io
ner finna de lämpligast 'bÖra förläggas till stationsintendentens 
expedition, medförande en väsentlig utYidgning av dennes hit

tills varande verksamhet. 

Medels
behovet. 

Medelsbehovet för förrådsdriften har utgjort det sentrala 
spörsmålet vid utredningen, men tillika det område för dc sak
kunnigas undersökningar, som erbjudit dc största svårighe
terna att överblicka och vederbörligen tillrättalägga. E1war 
torde också lätteligen inse, att beräkningar och förslag kring 
någonting så ständigt växlande smn förrådsvärdena, förskj u
taande sig från dag till dag efter varukvantiteternas och vant
prisens stegring eller minskning, icke vat·it lätta att u tföra. 
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De sakkunniga begynna med alt konstatera, att förrådens 
r eella ekonomiska ställning - S'ålunda m8d bortseende från 
det mera formella betraktelsesätt, som givit upphov till talet 

0111 "överbetalningar" o. s. v. - kunde henämnas n1ycket god. 
En utfö r säljning exempelvis av materialförråden ti ll gällande 
marknadspris skulle nämligenvidtidpunkten för utredningens 
begynnelse eller den l december 1919 hava givit ett överskott 
av ej mindre än 3,270,000 kronor. Långt ifrån att hava åsam
kat kronan förlus t kunde förrådsverksamheten i denna del 
sålunda .sägas hava givit vinst till resultat. Årsherätte}sens 
författare har m1s:ett denna omständighet förtjäna att sär
sl"ilt uppmärksammas med hänsyn till de missförstånd, som 
vid tidpunkten för utredningens igångsättande synas fram
förallt i denna del hav,a å olika håll förcft~nnits. 

Det var väsentligen i formellt hänseende, som förråds
ekonomien kunde sägas mindre lyckligt ordnad, och det var 
därutinnan de sa,kkunniga i främsta rummet hade att söka 
åvägabringa en bättre ordning. De för förrådsdriften gjorda 
förskotteringarna av medel måste bringas ur världen, d. v. s. 
täckas. Förråden, som i fråga om vissa under krigstiden 
svåranskaffliga varor lågo inne med otillräckliga lager, måste 
utökas till erforderlig storlek. Medel måste anskaffas för ned
skrivning av prisen å sådana artiklar, som under kriget måst 
köpas till onormalt höga pris och alltjämt kvarstodo i pris
lägen, som gjorde förbrukningen därav för resp. konsumenter, 
framförallt underhålls- och övningsanslagen i hög grad 'be
tungande. Att just sådana artiklar i många fall tbli'Vit i fruk
tan för ytterligare prisstegringar upplagrade i förråden till 
särskilt stora kvantiteter gjorde det icke lättare att därutin
nan åstadkomma rättelse. Slutligen måste också, om förrå
dens administration skulle kunna för framtiden rationellt ord · 
nas, ett lämpligt avpassat rörelsekapital ställas till resp. för
valtningsmyndigheters förfogande. Vad de största förråden 
beträffar, nämligen materialförrådcn, tillkom såsom ytterligare 
komplicerande omständighet, att dessa lågo inne med en be
tydande mängd artiklar, som antingen ej alls kunde beräknas 
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bliva föremål rför uttag eller endast synnerligen långsamt ku n
de förväntas bliva konsumerade och därför riktigast borde 
beräknas som orealiserbara tillgångar. 

Sedan dessa och en mångfald andra omständigheter, som 
det skulle föra för långt att här beröra, tagits i betraktande, 
kommo de sakkunniga vid slutförandel av sin första utredning 
till restultat, att en omläggning av förrådsekonomin efter ful lt 
tillfredsställande budgetära grundsatser slmlle vid dåvarancl t• 
tidpunl<t d. v. s. början av år 1921 krävt anvisningar till ej 
mindre än 9,000,000 kron or. Det kan icke förvåna, om inför 
ett sådant jättelikt krav å statskassan mer än en ställde sig 
undrande, särskilt som de statsfinansiella svårigheterna redan 
börjat kasta sin hotande skugga framför sig och därjämte en 
tilltagande benägenhet hos statsmakterna att beskära ansla
gen för militä r t ändam:ll gjort sig tydligt förnimbar. De sak
kunniga förespådde emellertid att, om m~n gäve sig till tåls 
och läte de krafter till självläkcdom, som för r ådsorganisatio
nen inneslöt, ostört verka, situationen tvivelsutan skulle m ed 
t iden le sig ojämförligt mycket ljusare. Även om det ingen
städes utsäges i de sakkunnigas betänl<ande torde man vara 
:berättigad antaga, att de härvid räknat med vissa för mari
nens förrådsorganisation karaktäristiska egenskaper, smn i 
abnorma tider visserligen Jmnna medföra en del svårigheter 
för de förvaltande organen, men i gengäld skänker organisa
tionen en hållfasthet och anpassningsförmåga inför påfrest
ningar, som förrådsväsendet inom vissa andra statsförvalt
ningsgrenar visat sig icke på samma sätt <Jbhärda. 

Dessa de sakkunnigas förutsäge lser visade sig vid den 
senare företagna revisionen av beräkningai·na tillfullo slå in. 
I sitt betänkande II meddela .de nämligen, att anslagsbehovet 
då kunnat n edbringas med ej mindre än omkring 8,500,000 
kronor eller till c :a 500,000 kronor. 

Detta var sålunda den verkl iga balans, som förrådsvN'l'
samheten vid marinen i en omfattning av h undratals millioner 
kronors värde under kristiden förorsakat. Den, som något 
känner de utomordentliga svårigheter, varmed många av lan-
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d ets ind ustriföretag haft att kämpa likson~ även åtskilliga av 
statens förvaltningsrnyndigheter i följd av sina kristidsinköp 
och sina vid fredsslutet inneliggande lager av .råvaror m. m., 
måste Iycl-::önska marinen att så pass oskadd och med så ringa 
svår ighet hava lyckats draga sig ur samma situation. Mari
n ens förvaltningsmyndigheter och marinens förrådsväsende 
m åste rättvisligen sägas hava på ett utomordentligt framgångs
rikt sätt löst sin uppgift. Detta är den sanning, som vid tid
punkten för de mångorntalade "överbetalniagarnas" första be
h and ling gavs en så vilseledande uttolkning och som i sin tur 
också den fick tjäna som vapen mot mari!len och dess myn
digheter i en svår och prövande tid. 

Lönereglering för m arinens personal. 

Bland dc mera genomgripande och uppmärksammade för
valtningsåtgärderna inom marinen år 1921 torde med rätta 
kunna räknas den omläggning av avlöningsväsendet för den 
militära och civilmilitära personalen å aktiv stat. som då an
falldes efter beslut av samma års riksdag. De i samband där
med u tfärdade nya avlöningsbestänunelsernas stora intresse 
bl. a . u r personalens synpunkt har föranlett mig att i årsbe
rättelsen ägna dem en förhållandevis vidlyftig redogörelse. 

Frågan om ett t ill sifh·an tidsenligt och till formen lätt
a rbetat avlöningssystem har länge stått på dagordningen. Re
dan å r 1915 tillkallades särskilda sakkunniga för verkställande 
av f ör ber edande utredning och uppgörande av preliminärt 
förslag t ill lönereglering för marinens personal. Dessa sak
kunniga avgåvo sitt betänkande i ämnet den 19 januari påföl
jande år. Sedermera tillkallades år 1917 nya sakkunniga för 
utar'betan de av förslag till tillfällig löneförbättring för såväl 
arm ens som marinens personal, vilkas arbete resulterade i 
beslut av 1918 års r iksdag om dylik löneförbättring för per
sonalen. Först genom nådigt beslut den 14 j uni 1918 gavs 
em ellertid åt särskilda sakkunniga uppdrag att verkställa de
fi nitiv u tredning rörande lönereglering för armens och mari-
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nens p ersonal. E.fter fullgjort uppdrag avgåvo bemälda "1918 

års militära avlöningssakkunniga" ti ll chefen för försvarsde

partementet den 10 januari 1921 betänkande rörande lönc

reglering för oft'icerare och undcroft'icerare samt civiilmili tä ra 

beställningshavare på aktiv stat m. fl. vid 2.!'nH~n och mari nen. 

Kungl. Maj :t avlät sedermera den 8 april 1921 proposition 

(n :r 350) t ill riksdagen i ämnet. Detta Kungl. Maj :ts fö r

slag godkändes med vissa jämkningar av 1!:>21 års niksdag att 

gälla för manskapet såsom en definitiv lö!1ercglering och för 

övriga personalgrupper såsom en mera tillfällig lönereglering 

med tillsvidare endast ett års giltighet i avvaktan på försvars

frågans slutliga lösning. 

A. Avlöningsreglemente för O. och VO m. fl. 

Detta reglemente, vilket fastslällts att gälla från ingången 

av år 1922, är utarbetat i närma'ste överensstämmelse med de 

avlöningsprinciper, vilka i såväl formellt som reellt hänseende 

vunni t tillämpning inom kommunikationsverken vid löncreg

lering för dessa verks personal enlig t beslut ay 191 9 års riks

dag. Dc grundläggande bestämmelserna i delta reglemente, 

jiimförda med motsvarande äldre avlöningsföreskrifter vid 

marinen, kunna angivas sål-unda. 
Tidigare förekommande olika slag av naturaförm å ner -

portion in natura eller ersättning därför, beklädnadscrsä tt

ning, ersättning för ved och ljus m. m. - hava borttagits. 

Den förutvarande fördelningen av avlöningen i lön, dag

avlöning, inkvarteringsbidrag o. s. v. har avskafl'ats och avlö

ningen i stället uppförts med elt enhetligt årsbelopp, vara\ 

månadsvis i efterskott en tolftedel utbetalas. Vid ledighet -

utöver semester o. d. - drabbas beställningshavare av särskilt 

tjänstledighetsavdrag å lönen. 
Lönerna hava uppta.gits till sådana b elopp på jämna tio

tal kronor, som vid delning med tolv giva på hel krona eller 

50 öre slutande månatliga belopp. · 

Vid fastställande av de nya avlöningsbeloppens storlek 

hade de sakkunniga sökt alt framföra den gamla avlönin gen 
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till det prisläge, som, att döma av stegringen i levn adskost

naderna under åren närmast före världskrigets utbrott, skulle 

under normala förhållanden varit r ådande vid hörjan av 1920-

talet. Kungl. Maj :t upptog i sitt förslag dc lönebelopp, som 

av de sakkunnigas majoritet sålunda före slagit s. Riksdagen 

beslöt däremot något lägre lönebelopp, reservationsvis före

sl agna av en bland de sakkunniga. 
Enligt förutvarande avlöningssystem ::1nslöto sig lönebe

loppen merendels till de olika lj änstegraderna. Endast i ett 

fåtal fall uppdelades avlöningen för viss tjänstegrad i löne

klasser. Den år 1918 tillkomna tillfälliga löneförbättringen 

införde för alla personalgrupper å lders tillägg efter viss tids 

t jänstgöring inom samma grad, i avsikt alt därmed i någon 

mån neutralisera verkningarna i avlöningshänseende av före

kommande ojämnheter i befordringarna. Ett system med 

löneskalor kunde därmed anses i princip genomfört. I det 

nya definitiva avlöningsreglcmcn t et äro ensarlade principer 

följda, så till Yida att de olika bes tällningarna enligt en sär

skild "tjänsteförteckning" hänfört s till olik:1 .lönegrader, vilka 

var i sin tur upptaga flera löneklasser, avs~dcla att av beställ

ningshavaren tillträdas efter va r je ny 3-årsp criocl av hans 

tj änstgöring i samma grad. Löneökningen till närmast högre 

löneklass varierar för olika lönegrader. 

L ön eplanerna förele i övrigt en principiel olikhet i fråga 

om cft'lcerare å ena siclan samt underofficerar e och civilmilitär 

p ersonal å den andra. I löneplanen för officerare är begyn

nelselönen i en lönegrad alltid högre än slutlönen i närmast 

lägre lönegrad. Löneplanen för uncleroft'iccrare är däremot 

så ordnad, att ett fl ertal löneklasser äro gemensamma för 

varandra närliggande lönegrader. 2 :a lönegradens tre första 

löneklasser upplaga sålunda sanuna lönebelopp som l :a lönc

gr adens tre sista löneklasser o. s. v. Denna anordning har 

vidtagits i syfte att en unclerofiicer, vilker! under längr e tid · 

fått vänta på befordran, skall kunna erhålla högre avlöning i 

innehavande grad än elen, som tillkommer en till närmast 

högre grad ·befordrad, men till ljänsteåJ.dern yngre underofii-
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cer. En motsYarande anordning för officerare har icke ansett s 

lämplig. Nödvändigheten alt i någon mån utjämna den olik

het i av löning, som kan drabba olTicer are i de å ldersklasser , 

ur vilka löjlnants- och kaptensgraderna pläga besällas, i följ d 

av variationerna vid -olika tru:ppförbancl m. m. av Lidpunklen 

för befordran till nämnda grader, har dock vunnit beaktande. 

Bland annat äger kapten sålunda att av den tid, varunder han 

stått i högsta löneklassen såsom löjtnant, räkna sig till godo 

intill 6 år för uppflyttning till högre löneklass än den lägsta 

i den för kapten avsedda lönegraden. 
I det av 1918 års avlöningssakkunniga uppgjorda försl a

get till tillfällig löneförbättring för marinens personal för år 

1921 upptogs utöver dc seelan år 1918 tillämpade a v lönings

tilläggen en ny förmån benämnd ortstillägg, avasedcl alt åstad

komma en efter dc allmänna levnadskostnaderna på olika 

orter lämpad förskjutning av avlöningarna. Till mönster fö r 

förslaget härutinnan hade tagits kom m unikalionsverkens nya 

lönesystem, med förläggningsarterna uppdclaade på sju olika 

ortsgrtvpper, betecknade A (billigaste ort) -G (dyraste ort ) . 

Ehuru denna nya ,förmån icke av KungL Maj: t upptogs i 

propositionen om tillfällig löneförbättring för år 1921, blev 

densamma dock efter särsäild motion av i·ik sdagen beviljad, 

faslän endast med hälften av de belopp, som sakkunniga ur 

sprungli gen för sådant ändamål avsett. 1921 års riksdag 

höjde dock för år 1922 ortsbeloppen till överensstämmelse med 

de för kommunikationsverken fastställda. Ortstilläggen stiga 

inom en och sanuna löneklass av varje löneplan med lika b e

lopp för varje ny ortsgrupp, men variera sj~ilvfallet till stor

leken de olika löneklasserna och löneplanerna emellan. 
Förläggningsorternas fördelning på ortsgrupper verkstä l

les av Kungl. Maj :t. Enligt nu g~illande beslut är Stockholm 

inordnat i G-ort, Göteborg i F -ort, Marstrand i E-ort och Karl s

krona i D-ort. 
Den förutvarand e a v l·ön ingsf.örmånen ink varteringsbidrag, 

vilken för flertalet kårer och slater utgick till envar, som icke 

åtnjöt bostaad i kronans hus, är genom det nya avlöningssy-
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stemet borttagen. Bes lällningshavare, som erhållit tjänstebo

stad, får i stället vidkännas ett månalligt avdrag å lönen, be

nämnt hyresersättning. storleken av detta awlrag fastställes 

av K. M. F . med hänsyn till ortens allmänna hyrespriser och 

bostadens beskafTcnhcl. Besvär över sålunda fastställl hyres

pris kan anföras hos en av Kungl. Maj :t för delta ändamål 

tillsatt särs kil d bostadsnämnd. Detta system er b j u der den 

fördelen framför det tidigare, att hyresersättningen kan smi

digare anpassas efter bosladens brukningsvärde, vilket den 

förutvarande hell och 1hållct automatiska avlöningsminsknin

gen i och med inkvarteringsbidragets indragning för bostäl'ls

havar e icke gjorde möjligl. 
Rörande sättet för åtnjutandet av lÖ!l enligt nya avlö

ningsreglementet må följande allmänna beslämmelser fram

hållas . Lön åtnjutes från den dag, beställning tillträdes, och 

utbetalas månadsvis i efterskott, vid filottan senast den 5 i 

följande månad och vid kustartilleriet å försla kassadagen i 

sagda månad. Uppflyttning i högre löneklass sker vid in

gången av l<alenderkvarlalet näst efter det, då kompetens för 

sådan upP'flyttning vunnils . Vid beställnin_gs tillträdande er

hålles i allmänhet lön enligt den för sagda beställning upp

tagna lönegradens lägst a löneklass, men kunna vissa särskilt 

angivna tjänsteförhållanden, såsom bestrichmde av vissa chefs

befattningar, förutvarande Ljänslemeriter o. d. föranleda •ome

delbart tillträdande av en högre löneklass, varjämte så som 

förut nämnts även onormala befordringskonjunkturer kunha 

kompenseras genom tillgodor'äknanclet av viss tj~instetid för 

uppflyttning i sådan ,högre löneklass. Placeringen i löneklas

ser skall för marinens vidkommande verkställas av vederbö

rande stationsbefälhavare (regementschef) beträflande ofiice

rare, av vederbörande kårchef (regementschef) beträfl'ande 

undero(I icer are och av vederbörande pet' sor.alchef belräfiande 

den civilmilitära persona len. 

Vid bortovaro från tjänstgöring kan lönen an lingen i sin 
helhet indragas (för undanhållning eller rymning), eller inne

h ållas (för fängelse- eller häktningstid) med möjlighet att 
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kunna få uppbära någon del därav, om Yederbörande myn

dighet finner sådant skäligt, eller ock kan avdrag å lönen äga 

rum (för viss längre sj u k tid, tjänstledighet, arrest). För sist

nämnda fall gä!J a 4 avdragstabelter, A- D, innefattande olika 

avdragsbelopp för respektive •löneklasser alltefter anledningen 

till bortovaron. Grupp A, med lägsta tarifl'en, omfattar sjuk

tid utöver 45 dagar samt tjänstledighet för statsuppdrag och 

för flyttning till annan fö rläggningsort. Grupp B ledighet för 

hälsans vårdande samt tjänstledighet för enskild ömmande 

angelägenhet, gr upp C arresttid samt kortare tjänstledighet fö r 

annan enskild angelägenhet än ovan omnämnts, och grupp D 

(med avstående av hela lönen) tjänstledighet under andra för

hållanden än nyss nämnts . 

Det ankommer på den myndighet, vilken beviljat tjänst

ledighet, att för varje särskilt fall angiva, till vilken av nyss

nämnda grupper ledigheten är att hänföra. 

Utöver lö nen kunna följande kontanta förmåner utgå: 

kailoristillägg, för vissa förläggningsorter inom dc norra 

<lelarna av landet, enligt 6 kallortsklasser till belopp för å r 

från 60 kr. upp till 600 kr., 

vil.:ariaisersäitning, för uppehållande av beställning inom 

högre 'lönegraid, med elt belopp för dag motsvarande skillna

den mellan avdraget enligt grupp A för den högre beställnin 

gens lägsta löneklass och den egna tjänstens motsvarande lö

neklass, 

felräkning spenningar, för handhavandet av kontant upp

hörd eller kontant utbetalning av medel. högst 600 kronor 
pr år, 

premier, till UO samt beställningshavare i 1- 4 lönegra

derna för civilmilitär personal, för ekonomiskt gynnsam hu s

hållning med kronans materialier eller andra förbruknings
artiklar, samt 

arvode, för uppehållandet av vissa befattningar (upp

lagna i stat) eller för särskilda uppdrag avsedda att fullgöras 

vid sidan av egen tjänst. 
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Härutöver innefattar det nya avlöningsreglementet jämväl 

vissa "särskilda förmåner" och " ersättningar", vilka m erän

dels förefunnros j ä m väl i förutvarande reglementsbestäm

melser. 

För ·beredningen av ärenden av löneteknisk natur, som 

skola av Kungl. Maj :t avgöras, f u111gerar en särskild löne

nämnd, i vilken jämväl löntagarintressena böra vara repre

senterade, med 7 medlemmar och lik aantal suppleanter, vilka 

av Kungl. Maj :t tillsätta för en tid av 3 år. Därjämte funge

r ar en likaledes av Kungl. Maj :t tillsatt hostadsnämnd m ed 

uppdrag bl. a. att avgöra boställshavares klagomål över det 

hyrespris, som av vederbörande myndighet blivit åsatt av ho-· 

nom innehavd tjänstebotad. För nämnderna utfärdar Kungl. 

Maj :t instruktion (S. F. S. n:r 717 och 727 / 1921). Tillmed

lemmarna utgår för uppdraget särskild ersättning. 

B. Avlöningsreglementet för fast anställt man·skap vid 

armen och marinen. 

Tiden för detta reglementes ikraftlrädande har med hän

syn till början av manskapets anställningsår sa tts till 1 ok

tober 1921 för från skeppsgossekåren karlskrivet manskap 

och till l november 1921 för manskap antaget med kontrakt. 

De principer, som vid utformandet av avlöningsreglementet 

för O. och UO. m. fl. !blivit fö ljda, hava så vitt sig göra låtit 

även tillämpats i manskapets avlöningsrcglementc. Manska

pets lön evillkor, före tc emellertid gent emot den övriga perso

nalens en bety:delscfull olikhet därutinnan, att manskapet åt

uj u ter förutom den kontanta av löningen jämväl fullständigt 

underhåll in natura (beklädnad, kost och inkvartering). Delta 

medför, att vid avpassande av dess löner andra beräknings

grunder fått tillgripas, än som följts för officerares och uncler

officerares m. fl. vidkommande. Behrovet av vederlag för dyr

ortsförhållanden o. d . borlfallcr. Någon uppdelning av man

skapslönerna på ortgrupper har sålunda ej skett. En viss 
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hänsyn till dyror tsförhålland ena har dock måst tagas för så
dan t manskap, som bor utom kasern, och föranlett ett högre 

tillmätt inkvarteringsbidrag (hyresbidrag, inkvarteringsersätt
ning) å vissa orter. Detta inkvarteringsbidrag äger i sig självt 

elt visst intresse såstillvida, att det utgör ett av dc få fall , då 
vid fixerande av den ordinarie avlöningen i statens tjänsL Le

hovsprincipen tillämpats. Inkvarteringsbidi·ag utgår nämligen 
endast till familjeför sörj are. 

Vid avpassande av lönebeloppen J1ar man vidare icke kun
nat tillämpa samma procentuella förhöjning av de äldre löne

beloppen, som kommit officerare och underofiiccrare till del , 
enär manskapet ju av anledning, som nyss nämnts, är i sin 

privata ekonomi Yä sentligen oberoende av de allmänna lev
nadskostnadsväxlingarna. Vid bestämmande av dess avlö
ning har man därför i stället sök t att så långt möjligt närma 

sig lönerna i allmänna arbetsmarknaden, detta även för alt 
med framgång kunna upptaga konkurrens med de civila yr

l<ena om god arbetskraft. Begynnelselönen för nyans tällt 
manskap har sålunda avpassats efter lönerna inom de befolk
n ingsgrupper, Ya r i från r ekryteringen huvudsakligen sker, d . 
v. s. beträfranclc fl.ottan bland det yngsta sjöfolket å handel s

fartyg, j ungmän och obefarna eldare. 

C. Förmåner under sjötjänstgöring. 

P.å grund av en bristtillfällighet i formttleringcn av de nya 

avlöningsbestämmelserna har på senare tid från revisionellt 
håll gjorts gällande, atl särski ld ersättning för transport av 

etickter m. m. vid resa till eller från sjökommendering ej 
längre finge utbetalas. Det sakligt ohållbara i ett dylikt yr·· 

kande är dock uppenbart. Skulle yrkandet likväl på formell a 
grunder godkännas, lärcr ändring av bestämmelserna få lov 

att åvägabringas. 
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Det nya avlöningssystemet bör som helhet betraklat hälsas 

m ed tillfredsställelse med hänsyn till sina formella förtjänster , 

särskilt i vad avser själva avlöningsberäknandet. 
Svårigheten att å förhållandena inom försvarsverket an

passa ett avlöningssystem, som tillkommit inom elt helt annat 
förvaltningsområde och formats efter därvarande olikartade 

personal- och tjänstgöringsbelingelscr, har dock framtvu.~git 
en del bestämmelser av mycket invecklad natur, som forst 

efter d j up forskning i källskrifterna avslöja sitt innehåll. 
Vid studiet av en hel del bestämmelse~· kan man icke fri

göra sig från intrycket, att de dikterats av en ganska utpräg
lad misstro mot personalens lojalitet. Mar"! kan tryggt hävda, 
att den na misstro icke tål alt konfronteras med verkligheten. 

Den iver att kringgärda lönlagarna och förebygga missbruk 
a v deras lätt räknade s. k. rättigheter, som nu gör sig alltför 

tydligt märkbar, kunde med fördel inriktats på mera p.ositiva 

löneregleringsu ppgifter. 
Ty den reella vinsten för personalen av själva lönereglc

ringen är icke synnerligen imponerande. En hel del icke ovä
sen tliga extra förmåner , som tidigare ti llkommit mili tärper

sonalen och i viss mån uppvägt dc påtagliga nackdelar, som 
vid jämförelse med civil statsanställning vidlåda militär
tjänsten, särskilt vid mar i n en, hava borttagits, förmodligen 

som gärd åt det moderna likformighetssträvandeL De större 
skyldigheter, som militärtjänsten obestridligt utkräver, hava 
sålunda icke vunnit rättvis molsvarighet i större rättigheter 

på an nat sätt. Lönerna, särskilt för officerare, kunna icke 
h eller anses vara bibehållna vid samma reella köpkraft, som 
de förutvarande lönerna ägde vid sitt fast s tällande åren 1901 

och 1902. Lönestandarden är faktiskt sänkt. Riksdagen har 
härutinnan följt en reservant bland de sakkunniga, vilken en
ligt egen uppgift huvudsakligen av statsfinansiella skäl funnit 

sig böra föreslå en icke oväsentligt lägre löneskala än övriga 
sakkunniga. Då dessa i löncdebatterna stiindigt uppdykande 
" statsfinansiella svårigheter" även fått tjiina som motiv för 
nedprutning av dyrlidstilläggen - i det snmmanhangct dock 
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drabbande samtliga statstjänstemän lika - har militärperso
nalen sålunda rönt hedern av dubbel statsfinansiell uppvakt
ning. 

Situationen är säkerligen av ingen avundad. Den innebär 
emellertid ett frö av hopp för framtiden . När de statsfinan
siella svårigheterna en gång bliva mindre påträngande, bör en 
ny lönereglering för försvarsverkens personal väl följdri ktigt 
bliva en av statsmakternas första och mest angelägna om
sorger? 

Organisation·en av den centrala försvarsförvaltningen. 

Den 6 februari 1920 bemyndigades statsrådet och chefen 
för Kungl. lantförsvarsdepartementet att i samråd med stats
rådet ooh chefen för Kungl. sjöförsvarsdepartementet tillkalla 
högst fem sakkunniga personer för verkställande av utred
ning beträfiande ordnandet av den centrala förvaltningen un
der försvarsdepartementet. 

Såsom sakkunniga tillkallades den 23 februari 1920 gene
rallnigskommissarien F. E. Bergenholtz, marinöverkommissa
i·ien C. A. B. Bolt samt f. statssekreteraren A. Unger, vilken 
sistnämnde, efter anmält förhinder, senare ersattes med byrå
chefen i riksräkenskapsverket A. Andersson. De sakkunnigas 
antal kompletterades den 30 maj 1921 med kommendören C. 
F. W. Riben och ledamoten av riksdagens första kammare, 
f. d. majoren O. H. A. Fleming. 

De sakkunniga avgåvo den 23 november 1921 sitt betän
kande i ämnet, förordande en sammanslagning av armens, och 
marinens respektive centralförvaltningar, arme- och marinför
valtningarna, till ett ämbetsverk, benämnt försvarsförvalt ·· 
ningen. I ett till 'betänkandet fogat särskilt yttrande anmälde 
kommendören Riben emellertid avvikande mening i fråga om 
hela den föreslagna nyorganisationen, i det han ansåge, att 
arme- och marinförvaltningarna alltjämt borde vara två frå n 
varandra skilda förvaltande verk. 

' 

Förslaget har vid upprepade tillfällen innevarande år ya-
rit föremål för ingående behandling i örlogsmannasällskapets 
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t idskrift. Det torde sålunda vara sällskapets ledamöter i alla 
avseenden väl bekant. Jag har med hänsyn härtill icke trott 

1ntg böra tynga årsberättelsen med en redogörelse för dess 

innebörd. 

Antagning och utbildn·ing av befäl i flottans reserv. 

De sakkunniga, vilka på grund av nådigt brev den 15 
mars 1918 tillkallades för verkställande av utredning beträf
fande officerskårens vid flottan rekrytering och utbildning, 
avgåvo den 31 december 1921 utlåtande angående antagning 
och u tbildning av befäl i flottans reserv, utgörande 4 :e delen 
av de sakkunnigas betänkande i dess helhet. 

Utbildningen av sjömanskårens manskap. 

Jämlikt nådigt bemyndigande den 16 maj 1919 tillkallade 
ch efen för sjöförsvarsdepartementet fem sakkunniga för ut
redning i vad mån med hänsyn till allmänna pedagogiska 
synpunkter samt för åstadkommande av en rationell under
visning ändring erfordrades beträfiande ämnesfördelning, 
timplan, undervisningsmetod och andra därmed samman
hä ngande förhållanden vid marinens underbefälsskolor. De 
sakkunniga avgåvo sitt betänkande, del I, den 26 mad 1921. 
E när de sakkunnigas förslag såtillvida falla inom området för 
min årsberättelse, att de förutsätta en omgestaltning av gäl
lande skolreglemente, har jag trott mig böra i 'berättelsen nå
got uppehålla mig vid desamma. 

Den rent militära utbildningen hava de ,sakkunniga sökt Utbild -
. ningens ali-

·ordna så, att bibringade ins1Mer skola sammanfalla med och männa mål. 

t äcka dem, som innefattas i vissa examina vid civila läroan-
stalter. Den samstämmighet härvidlag, som även det äldre 
u tbildningsprogrammet vid flottan ägde, l1ava de bibehållit 
-och ytterligare utvecklat. Så kommer fortfarande korprals-

Tidshi/t i Sjö1•iisendet. 2] 
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examen för däcksavdelningen alt vara likvärdig m ed skeppar. 
examen av 2 :a klass och underofficersexamen för samma aY
Je!ning att i alla avseenden bliva likvärdig med styrmansexa
så att komplettering vid navigationsskola icke m er blir erfor
derlig. Därjämte kan den, som ej blivit godkänd i styrmans
aamen, under vissa villkor erhålla kompetens lil<a m ed skep
parexamen av 1 :a klas,s. För maskinavdelningen skall k orp
ralsexamen vara likvärdig med maskinistexamen av 3 :e klass, 
examen i lägre klassen av unelerofficersskola med maski ni st
examen av 2 :a klass och u nclerofficersexan~en m ed maskinist
examen av 1 :a kla·ss. Kurserna hava vidare lag.ts så, att elen, 
som genomgått unclcro iTicersskola för maskinistavclelnin gen, 
sk a ll utan inträdesprövning kunna fortsätta sina studier vid 
lämplig t eknisk fackskola. Vad ekonomi:.wdelningen angår, 
skall underofficersexamen föra fram till samma kunska,psm ålt 
som ettårig handelsskola. För hantverksavdelningen har u n
der nuvarande för•hållanclen icke någon motsvarande bestäm d 
kompetens kunnat vinnas. Genomgången unclero(Iiccrsskola 
skall dock även här kunna likställas med genomgång av vissa 
tekniska fackkurser, såsom mästare- och verkmästa rekurser, 
varjämte den , som genomgått sådan skola, utaan svårighet 
skall kunna övergå till teknisk fad<skola. 

Den utvidgning av utbildningen, som föreslagits, har gi
vetvis icke kunnat förvcrl<Jligas utan ökning av ticlen för un
dervisningen. Så långt möjligt har man dock strävat at t 
kompensera studieökningen genom anordningar för ett effek
tivare u tny ttj ande av undervisningstiden. Bland annat äro de 
uppgjorda t implanerna tillkomna i sådarr avsikt. I sammn 
syfte hava också vissa förändringar i undervisnings tidens fö r
läggning uneler året föreslagits. Särskilt har man härvid sökt 
undvika att förlägga mera betydelsefulla stuelieperiod er i dc 
allmänna skolorna såsom slutrepetitioner och slutförhör till 
en för studier så olämplig och föga givande tid .som h ögsom
maren, vilket hittills i många fall varit förhållandet. I sam
·bancl med undervisningstidens ökning har man slutligen ock
så måst söka motverka elen menliga inverkr.n, som elensamma 
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Jnmcl e lwmma att utöva på tillgå ngen av manskap för den 
praktiska t j änstgöringcn om bo rd och i land . För sådan t än
damå l hava de sakkunniga för eslagit err ökning med 6 m å na
der av den tjänstetid vid sj öm anskår en , som erfordra,s för 
befordran ti1ll undero!l'i crr av 3 :c graden. Delta medför att 
för framticlen underofficers utbildningen bliver avslutad först 
med utgången av april månad under 7 :e tjänsteår e t, en an
ordning, som emellertid redan i och för sig ansetts lämplig, 
enär därigenom vinnes, a tt den blivande und cr ofiiccrcn eft er 
genomgå ngen yrkesslwla a llti d får under minst e lt halvt å r i 
praktisk tjän,st tillämpa, Yacl han i skolorna inhämtat. 

U nclervisningstiden i veckan har för rekrytskola om hord 
föreslagit s tiD! 26 timmar, av vi lka 4 skulle användas för gym
nastik och idrott, för rekrytskola i land och korpralsk ola till 
40 timmar, av vilka 3 timmar varj e, resp . varannan vecka 
avses för persedelvård, sam t för undcrofl'icersskola till 38 tim
mar. Detta gör en daglig undervi-sningstid av G a 7 timmar. 

I fråga om ämnesvalet för unelervisningen förtjänar sär
skilt uppmärksammas dels att åt unelervisningen i svenska 
·språket givits större utrymme än hittills, dels även a tt som 
nya ämnen tillkommit samhällslära och engelska språket, det 
senar e ingående i såväl korpralskolan som unclerofficersskolan. 
Ämnet geografi har givits en mera framsl,juten plats såtill
vida, att i detsamma framdeles verklig undervisning skall 
meclde,las, ej endast .såsom hittills föredrag hållas. Däremot 
har historia i anseende till elen starkt begränsade undervis
ningsticlen icke upptagits som ämne i planen för undervis
ningen. 

De olika utbildningsperiodernas längd och för läggning 
under året äro enligt förglage t, jämfört med nuvara nd e för
hållanden, följand e : 

RekrytskolwL 

Nu gällande tid: 

De allmänna skoiorna. 

för däck s- och maskinavd elningarna 6 mån . (nov.- aprill) , 
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för ekonomi- och hantverksavdelningarna 2 mån. (nov.
dec.). 

Föreslagen tid: 

för däcks- och maskinavdelningarna 6 mån. (i regelnoY.

april), 
för ekonomi- och hantverksavdelningarna 3 mån. (noY.

januari). 

Korpralskola. 

Nu gällande tid: 5 a 6 mån. (nov.-mars eller april eller 
april-augusti). 

Föreslagen tid: 7 månader ( okt.-april). *) 

Underoff icersskola. 

Däcksavdeln·ingen. 

Nu gällande tid: 

minmatroser: 11 mån. fördelade på 2 år (nov .. -mars; 
nov.--a pril), 

övriga: 10 mån. (nov.-aug.). 

Föreslagen tid : 

Förberedande kurs: 3 mån. (nov.-jan.); 
Lägre klassen: 5 mån. (febr.-20 j u ni) ; 
Högre klassen: 8 mån. ( sept.-april) o 

Ekonomiavdelningen. 

Nu gällande tid: 8 mån. (noY.-juni). 
Föreslagen tid: 10 mån. (sept.-20 juni). 

Maskinavdelningen. 
Nu gällande tid: 11 mån. fördelade på 2 år. 
Föreslagen tid: 

Lägre klassen: 8 mån. (nov.- 20 j u ni); 
Högre klassen: 8 mån. ( sept.-april). 

Hantverksavdelningen: 
Nu gällande tid: 

vapensmeder: 10 mån. (nov.-aug.), 
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övriga : 11 a 12 mån. fördelade på 2 å~· (nov.-april). 
Föreslagen tid: J O mån. ('sept.-juni).*) 

Yrkesskolor. 

Nu gällande tid : 2- 5 m ånader. 
Föreslagen tid: 2 månader. 

Yrkes kurser. 

Nu gällande tid: 4-8 månader. 
Föreslagen tid: 2-12 månader. 

* ) I e l t elen 26 s.cp lem/J (' !' 1922 aYgivct !Je ttlnl;:aml e an .~·fwncl c skolr eg

lemente för flottan .!H\Ya flottans sk olsakkunni g•a tblan!l annat för eslagit att 
1Wt'pt'alsko lfln J'ör :;amtliga )Tkc:;avd elningnr utökas m ecl seplcmlJcc· månGel 

samt all unll e t·oJ'fir e r s :;kolan j~im\~ll flit· ~konomi- ocl1 lt tmtv crksavclcll

ningarna JJlir lv!l-i'tt·ig orll förläg·ges till m ånarlcmcc noYcmJJ cr- a pril. 

skeppsgossarnas utbildning. 

Förenämnda sakkunniga hade fått till sig överlämnade 
även vissa ärenden angående skepp.sgosseutbildningen. A v 
berörda skäl liksom också ifrågavarande utbildningsspörsmåls 
nära samhörighet överhuvudtaget med frågan om sjömans
kårens skolform er m. m. upptogo de till behandling jämväl 
frågan om skeppsgossarnas utbildning och avgåvo den 13 juni 
1921 särskilt betänkande därutinnan. 

I frå ga om utbildningens allmänna organisalian föreslå 
de ,sakkunniga, att densamma fortfarande skall omfatta dels 
undervisning i allmänna skolämnen i skeppsgosseskola, dels 
fackutbildning. Denna senare skal'I utgöras av militär utbild
ning, som skall försiggå i land - från oktober till maj -
och av sjömansutbildni~'lg ombord - från maj till september. 
Skeppsgosseskolan och den militära· ulbild11.ingen skola fortgå 
.i ämsides med varandra under trenne vintrar. Sj ömansut
hildningen skall pågå under b ränne somrar. 
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skeppsgosseskolan skulle alltså komma att omfalta t re 

klasser i stället för två, såsom för närvarand e är fallet. Den 

skulle liksom nu vara uppdelad på två linj er, en lägre och 

en högre. Til'l den senare skulle hänföras de, smn visad e s ig 

äga bättre förkunskaper och nödiga förutsättningar i övri gt 

att följa med en mer krävande undervisnin.g. Elevernas upp

delning på linj er skall ske först någon tid efter läsårets bör

jan, ej såsom nu omedelbart vid inträdet i skolan. En r ä ll

vis-are fördelning på linjer väntas därigenom kunna göras. 

En konsekvens därav är emellertid, att inträdesvillkoren böra 

bliva desamma för a lla, som slwla antagas. 

Borttagandet av skeppsgossarnas kommendering p å lång

resa har föranlett förslag, att ä ven först a årets sommaröv

ningar för läggas å segelfartyg oc.h att den årliga tiden för 

sommarövningar något förlänges. 

Karlskrivningen är tänkt att ske på våren. omedelbart fö r e 

yrkesskolornas början. Tredje sommar en av sin anställnings

tid skulle gossarna sålunda komma att tillhöra sjömansl<åren 

och deltaga i dess sommarövningar. 

Slutord. År 1921 torde icke bliva något märkesår i marinens för-

vallningshistoria. De nygestaltningar, som därunder sell da

gen, ä ro varken många eller i allmänhet betydande. Årets in -

sats består huvudsakligen i löften för framtiden, uppslag, so m 

vänta på sitt förverkligande. Ett färdigt resultat är dock att 

anteckna. Det är det gamla, invecklade, osystematiska och 

tungrodda avlöningssystemets ersä ltand e med ett nytt, visse r

ligen icke heller detta någon skapelse i fullkomlighet, m en 

otvivelaktigt ett steg mot bättre förhållandena, särskilt i fo r 

mellt hänseende. Förtjänsten av detta nya systems tillblivelse 

är dock endast i mindr~ grad marinens. Systemets grundla n

kar äro hämtade från annat håll inom slatsfön·altningen. E n 

reforms ursprung - om maritimt eller e.i - har dock föga 

betydelse. Av vikt är endast, all vad som gjorts, är i sig sj~ild 

änd amålsenligt och rätt. 
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År 1921 kan därför sägas i åminstone ett hänseende yara 

förebildl igt. Det har sökt fön erkli ga en grundsats, som med 

ändring av ett i våra dagar gärna använt, om också icke alllid 

väl använt slagord kan uttryckas: 

Få reglementen, men godrl. 

Diskussion med anledning av årsberättelsen. 
Ledamoten Ryden: 

Föredraganden har, med allt fog synes det mig, fram

hållit svårigheterna att å förhållandena inom försvarsväsendet 

anpassa ett avlöningssystem, som tillkommit inom elt helt 

ann a t förvaltningsom råd e, nämligen kom m u ni kationsver k en, 

och formats efter där rådande personal- och tjänstgöringshe

tingelser, vilka äro mycket .olil<artade försvarsväsende is. Dessa 

svår.igheter synas mig icke hava övervunnits. Anpassnings

strävand et har, såsom föredraganden jämväl påpekat, fram

tvungit bestämmelser av mycket invecklad natur. 

Föredragandens uttalande att de större skyldigheter, som 

militärtjänsten kräver, icke vunnit skälig motsvarighet i större 

rättigheter i avlöningshänseende synes mig också vara fu:Jll 

befogat. Genom den nedskärning, som riksdagen företog i de 

av Kungl. Maj: t föreslagna lönebeloppen, hava lönerna till den 

militära personalen tillmätts efter betydligt knappare mått än 

de, som 'använts vid bestämmandet av lönerna till kommuni

kationsverkens personal. 
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l\Ian jämföre följand e a\' löningsbelopp Yid k ommunika
tionsverken och marinen , gällande för ortsgrupp G (Slack
holm): 

Byråchef .. . ... . ........ . .. . ... . .. .. .. lägst 10,500, högst 11,9-1-0 kr . 
Kommendörkapten av 1. gr. 

(tjänstgörande exempelvi s 
såsom avdelningschef 
KMF) ..... ................... . . 

övermaskinist av klass l vid 
sl,atens järnvägar .. . .... . . .. 

Flaggmaskinist vid f lottan 
6,0-!3, 
3,516, 

l 0,500 " 

7,21 2 " 
-!,872 " 

Ä ven om man för den sistnämnde tillägger beloppen a y 

vid sjökommendering utgående sjötillägg och mässpcnningar, 
kanuner dock uppbördsmaskinisten å en l :a kl. pansarhat 
icke upp till samma av löning som övermaskinisten. 

Härtill kommer att åtskilliga förmån er, som förut åtnjii

tos av marinens personal, bortfallit genom det nya avlönings
systemels införande, exempelvi s fö rmånen av bibehållen avlö

ning under viss tid vid sjukdom. 

För någon tid sedan infordrades från vederbörande myn
digheter yttrande över framlagt förslag till ytterligar e skärp
ning av de redan förut enl igt min mening alltför stränga br

s tämmelserna om lön ca v drag vid tjänstledighet och vid sj u k
dom. Den ifrågasatta skärpningen angavs skola vid tagas för 

vinnande av likformigheL inom de olika statsförvaltningsgre
narna. Denna strävan efter likformighet i alla avseenelen bc
träfl'ande avlön ingsbestämmelserna inom förval tningsgrcnar 

med vitt skilda tjänsteförhållandena synes mig vara opåkallad . 

Det torde väl få anses yara en viktig egenskap hos ett 
avlöningsreglemente, att det besi ller den överskåd lighe t, som 

är önskvärd för möjliggörande av en lätt och snabb tillämp
ning av detsamma. Man kan icke säga att vår t nuvarande av
löningsreglemente äge r sådaan överskådligh et. Tvärtom h ar , 

för att möjliggöra d ess tillämpning, elt J!crtal författning,ar 

och kompletterande bcst~immelser måst vid olika till fällen u l-
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färda s, och trots detta ell er snarare till följd av dctla r åeler 
ännu en viss osäkerhet rörand e rätta tolkningen av åtskilliga 

bes tämmelser. 
Beträffande avlönin gsbestämmelserna för marinen synes 

mig alltså det av föredraganden anförda slagordet "få r egle
menten men goda" icke h ava giltighet. Snar are synes liden 

redan vara inne för en omarbetning av det militära avlönings

r eglementet i sådan riktning, a tt dessa bestämmelser bättre 
än vad nu ä r fallet, lämpas efter förhållandena inom försvar s

väsend et. 
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Utredning och förslag angående ändringar i 
organisationen av marinens överstyrelse 

avgivet av chefen för marinstaben 
den 30 maj 1923. 

Till 

Slafsrådet och Chefen för Kungl. Försva•sdeparlementel. 

Genom skrivelse den 30 september 1921 anmodade dåva
rande chefen för försvar sdepartementet chefen för marinsta
ben att - i avvaktan på remiss i vanlig ordni ng av ett cl ~t 

väntat betänkande av sakkunniga för verkställande av u tred
ning beträiTande ordnandet av den centrala fönailningen u n
der försvarsdepartementet - för tids vinnande förbereda ytt
rand e rörande v iss del av ärendet samt till chefen för försvar s
departementet inkomma med dylikt yttmnde före den l apr il 
1922, för så vitt icke till sagda tid yttrande över betänkandel 
i dess helhet kunde avgivas. Tillika borde, därest de sak
kunnigas försJag i ärend et helt eller delvis icke komme aU 
gillas, förs lag av chefen för mariuslaben uppgöras, som bällrc 
ansåges anpassa sig till den militära administration en i dess 
h elhet. 

Sedermera har jag i skrivelse den 22 mars 1922, under 
erinran alt nyssnämnda sakkunnigas förslag den 7 febru ari 
1922 remi llerats till chefen for marinstaben för yttrande, an
mält, alt jag vid granskningen ay förs laget i fråga kom mi l 
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till klarhel om, att ett genomförande av detsamma icke kund e 
av mig t ill styrkas, varemot jag då ännu icl<.c vari t i til.lfälle 
att bilda mig ett definitivt omdöme om vilka åtgärder , som i 
stället borde vidtagas i det syfte, som angivits i h är ovan om
förmälda skrivelse från chefen för för svarsdepartementet; och 
hemställde j ag med anledning härav, .a tt med avgivandel ay 
det i sistnämnda skrivelse omförmälda förslaget måtte få an
stå till lämplig tidp unkt eft er det försvarsrev isionens betän
kande och förslag rörande sjöförsvar et blivit mig delgivet. 
Denna framställning bifölls av chefen för försvar sdepa rtemen-
tet den 29 mars 1922. 

Serlan försvarsrevisionens arb ete nug1era avslutats och 
dess betän]<,a nde den 10 sistlidna ap~·il remittera ts till marin
förvaltningen och chefen för marinstaben för gem ensamt ytt 
rande, får jag hänned vördsamt avgiva f"ö lj ande ut redn ing 
och förslag angående de ändringar i organisation en au mari
n ens överstyrelse, som, närmast med a n ledning av de förul
varande båda försvarsdepartementens sammanslagning, kunna 
ans·es var a av behovet p åkallade. 

Det av försvarsrevision en avgivna betänkandet upptager 
icke några fö r slag t ill väsen tligare omläggning av marinei1'S 
överstyrelse. 'Dock utta las (å si d. 51 i del 2) den meningen, 
att de förva ltn.ingsformer, som nu tillämp:.ts vid marinen -
inom överstyrelsen såväl som vid de lokala organen - äro 
allt för tunga och invecklade för at\ motsvara moderna krav 
på koncentration och ekonomi. Och r evisionen förutsätter 
att, därest dess förslag till sjöförsvarets m;dnande varder an
taget, frågan om förvaltningens förenkl ing göres till föremål 
för en noggrann och allsidig utredning, detta äYen om den 
ifrågasatta sammanslagn'ingen av armeförvaltningen och ma
rinförvaltningen icke skulle komma till stånd. 

Med hänsyn lill den ståndpunkt för svarsrevisionen så
lunda intagit, torde frågan om organ i sat~oncn av mari nen s 
övers tyrelse redan nu böra i sina huvuddrag uppt.ag,as till 
prövning, varvid det icke synes böra vara uteslutet, att jäm
väl föreslå sådana detal j änd ringar i organisationen, som kun-
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na vara ägnade alt underlätta ärendenas ändamålsenliga be

handling inom de olika överstyrelseorgan cn , och får j ag i 

dessa avseenden anföra följande. 

l . Behovet av att koncentrera sjöförsvarets ledning. 

Genom den år 1920 verkställda sammanslagningen av 

lant-och sjöförsvarsdepartementen lad es de arbetsbör dor , som 

förut påvilat cheferna för dessa 1:-lda departement, på chefen 

för det nyinrättad"' förwarsclep .rlemenlct. Enär samtidigt 

inlet åtgjordes för at t minska ifrågavarande arbetsbördor, 

vilka, enligt vad erfarenhe ten torde h ava utvi sat, voro full t 

tillräckliga för att skaffa l rägen sysselsättning åt de föru t

varande krigs- och sjömini s lrarnn, lärer d~t få a n ses li gga i 

sakens nalur, att den. gemensamma försvarsministerns person

li§a insats i sjöförsvarets ledning ej kan bliva på långt nä r 

li l<a stor , som elen förulvarande sjöminis lcrns. Då försvar s

ministern endast i undantagsfall kan påräknas , iar a i besitt

ning av sjömiiltär sakln1nskap, måste man även räkna med 

de svårigheter, som för honom förefin.nas att försl<affa si " 
"' kännedom om sjöförsvarets tillsländ och behov saml all sätta 

sig in i och sammanhålla de många sjömilitära konsc.lj- och 

konunandoärenden, för vilkas avgörande det åligger honom 

all bära ansvaret. Till följd av sjövapi1ets ofta växland e 

sammansättning och dess i tekniskt avseende ständigt pågå

ende nydaning med därav ofla framtvingade organisationsänd

ringar, äro dessa ärenden av en mångskiftande och ofta svår

löst besl<affcnhct, och det inträffar givetvis stundom, a tt de 

hörda myndigheterna fö reträda olika åsikter om bästa sättet 

för en frågas lösande. Då det i sådant fall m åste .för en fö r 

frågans militära innebörd och konsekvenser of ta nog främ 

mande person le sig svårt att falla ett positivt beslut, ligger 

det nära lill hands, att en dylik fråga u pps!\.jutcs eller lämnas 

olöst, varigenom även andra av dess lösning bcroend ~ frågor 

lämnas svävande. Till sådana personliga över läggningar m ed 

sjöförsvarets myndigheter, som mången gång måhända vore 
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önskvärda, torde för elen av lÖj)andc göromål strängt upp

tagne försvarsmini s ter n ej bliva myck en tid övrig. Och än 

mindre kan man från h ans sid a förvänta sig på egna studier, 

iakttagelser eller erfarenbeler grundade iaitiativ till sjöför

svarets fullkomna nde och utveckLing. 

Ovan antydda omständigheter äro givetvis ägnade att 

framkalla en viss stagnation inom den h ögs ta sj öförsv ars lecl

ningen. Och en dylik stagnation lärcr ej dröja a tt fortplant a 

sig n edåt, medförande fara för att inom sjöförsvarets olika 

grenar så småningom kon11ner att uppstå ett shillaståcnde, 

vilket särskilt i denna el en hastiga utveck:ingen s tid m er än 

elj es t är liktydigt med tillbakagång. 

Med anledning härav framstår det så som en angelägen

het av vikt att ås tadkomma en viss konceatrering av sjöför

svarets ledning, och får jag med avseende å denna angelägen

het anföra följand e. 

2. Sättet för koncentration av sjöförsvarets ledning. 

Enligt gällande lagar och förfa tlningar avgöras alla vik

bigarc frågor rö rande sjöförsYar et av Konungen, antingen i 

kon sel j eller i kommancloväg. Att utan ganska vittgående och 

mot våra h'istoriska traditioner stridande ändringar i vår re

.geringsform och a ndra lagar, med därav följande olägenheter, 

på en el.ler flera und er Kungl. Maj :t lydande myndigheter i 

väsentligt större utsträckning än Yacl för närvarande är för

llållanclet ÖYerlåta detla avgörande torde svårligen låtar sig 

.göra. 

Den koncentration av sjöförsvarets ledi1ing, som ovan an

§ivits såsom erforderlig, bör därför, i elen mån erfarenheten 

därtill givit anledning, inriktade dels på a tt åstadkomma den 

för koncentrationen i fråga lämpligaste organisationen av 

överstyrelsen, dels på alt för vart och ett av de i överstyrelsen 

ingående organen noggrannast möjligt angiva områd et för 

detta verksamhet och ansvar, samt a l t för dc fall, där nämnda 

{)mråden m å ste komma att ingripa i varandra, för vissa sig 
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om att ett intimt samarbete organen emellan med lätthet låter 

sig ordna. 

a) i{oncentration au sjö försvarets ledning inom försvars
departementet. 

Denna koncentration hör närmast avse att att åstadkmu

ma erforderligt samarbete mellan kasliet och kommancloexpc

dilionen vid beredningen av de av Yarandra ofta beroende 

konselj- och kommandoärendcna. Därjämte bör möjligh et 

heredas at,t erhålla militärt sakkunnigt bilräde vid beh and

lingen av konscljärendena. 
För tillgodoseendet av dessa önskemål är redan sör.i t 

genom den för sjöförsvarets kommandeexpedition den 16 de

cember 1921 utfärdade instruktionen, och erfarenheten torde 

efter hand komma att visa, i vad mån de härutinnan vidtagna 

åtgärderna äro i behov av ändring eller kornplettering. 

Det torde emellertid i detta smnmanhang böra framhå llas, 

att chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition genom sagda 

instruktion fått sina göromål icke oväsentligt ökade. Behovet 

av en souschef inom nämnda expedition, vilket behov redan 

före utfärdandet av merberörda instruktion gjort sig gällande 

och vars tillgodoseende därför i denna instruktion förut satts, 

har med anledning härav nu ytterligare framträtt. Det m åste 

på grund härav få anses önskvärt, att sot:schefsbefattningrn 

icke längre förbliver obesatt. 

b) I\oncentration au marinens överstyrelse i övrigt. 

Givet är, att arbetet inom försvarsdepartementet k an 

hög grad underlätlas genom alt ärenden, som dit inkomma, 

dessförinnan undergått en allsidig och ultömmandc behand

.ling, så att deras ulremitterande .för ytterligare yttranden bli

nr obehövligt. Likaledes är det i flertalet fall önskvärt, att 

verksamhetsområdet för den myndighet, som verkställer d en 

sJu t! i g a behandlingen av ett ärende före dess överlämnande ti ll 
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departementet, omfattar h ela marinen, på det att vid nämnda 

behandling samtliga på frågan inverkande omständigheter må 

Jnmna b liva vederbörligen beaMade. 

Nu angivna synpunkter ta.la onekligen för skapandet av 

en enhetlig mariniiverslyrelse, åt vars chef borde, för att för

läna önskvärd stadga åt det hela, uppdragas alt närmast under 

Kun gl. Maj: t föra befälet över marinen och ansvara för dess 

lednin g i militärt och tekniskt-ekonomiskt hänseende. Mot 

en dylik anordning, vilken icke lämpligen torde böra genom

föra s med mindre en liknande organisation upprättas för 

armen ,*) resa sig dock vis.sa allvarliga betänkligheter. Vår 

r eger ingsform och vår historiska tradition förhindra nämligen, 

som förut framhållits, överlåtandet av någon vidsträcktare del 

av Kungl. Maj :ts myndighet, särskilt i administrativa och 

ekonomiska .frågor, åt en marinÖYerstyrclsc utrustad med en 

befogenhet liknande exempelvis den, som tillkommer den 

e ng el ska "Ad mi ralty" eller dc t tyska "Mari nelei tung", och 

chefen för en dylik styrelse skulle följaktligen ej kunna be

klädas med en befogenhet, som .motsvarade hans höga ställ

näng. 

BeträtTande den rent militära verksamh et, som borde ut

övas av chefen för en enhetlig m arinstyrelsc, bör beaktas, att 

d et befäl över marinens stridskrafter, som. skulle uppdragas 

åt nämnda chef, icke lämpligen skulle kunna bibehållas i 

krigstid. Befälet över marinens stridskrafter utövas nämligen 

då från det vid mobiliseringen upprättade, för ann6n och mari

nen gemensamma högkvarteret av högste befälhavaren för fält

hären och marinstridskrafterna m ed cheferna för generalsla

ben och för marinstaben såsom n ärmaste rådgiYare. Denna 

organisation, som eft er en grundlig utredning slutfördes år 

1916 och vunnit stöd av dc tmclcr världskriget gjorda erfaren

heterna, måste anses vara väl avpassad efter våra förhållan-- --
* ) Detta enär i m oLsall fall 1' ö r~Ya rsm i niste :'n, i stor utstrclckning 

befriaLl fran omsorgerna om sjöföl'SYat'ct, skulle si:l smilnin g·o m lwmma a LL 

huvuctsakl igen framst il säsom målsm:\11 för lantförsvarct. 
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den och bör därför ej ändras. Det låter sig då ej lämpligen 

göra att mellan högkvarteret och befälhavarna på dc olika 

krigsskådeplatserna inskjuta chefen för marinöverstyrelsen 

såsom en ny bcfälsinstans, ty denna skulle huvudsakligen Et 
till uppgift att vidarebefordra orderna från högkvarteret sam l 

rapporterna och framstä llningarna från de olika befälhavarna 

och komme följaktligen att försinka såväl krigsrörelserna som 

de till högsta krigsledningen inlöpande underrätte lsern a. Alt 

med chefsskapet för marinöverstyrelsen förena befattni ngen 

såsom marinstabschef i högkvarteret vore ej tillrådligt på 

grund av den stora arbetsbörda som konune att påvila båda 

dessa chefsbefattningar, vartill konuner alt högkvarteret ej 

alltid kan b eräknas vara förlagt till den plats där marinöver

styrelsen har sitt säte. 

I fredstid .bleve på grund av den sjömilitära tjänstens 

natur chefens för marinöverstyrelsen befälsutovning av gan

ska ringa omfattning. Instruktionerna för utevarande sj ö

styrkebefälhavare böra nämligen i r·egel, särskilt då besök i 

utl ändska hamnar ifrågakomma, utfärd as av Konungen, och 

sjöstyrkornas rörelser kunna endast ledas av de på platsen 

befintliga befälhavarna, vilka bära ansvaret för fartyg ens sii

l~erh et. Ej heller torde i fråga om den Inilitära tjänst en på 

flottans stationer och på ku stfästningarna något ingripande 

från en under Konungen ställd chef för marinen vara av be

hovet särskilt påkallat. 

I fråga om den insats i administrativt hänseende, som 

skulle kunna göras av chefen för en enh etlig marinöversty

relse, må anföras följande. 

De viktigaste av de sjöförsvarsärenden, som handläggas i 

försvarsdepartement et, tillhöra i regel antingen marinförvall 

ningens eller chefens för marinstaben eller ock båda dessa 

myndighet·ers vcrksan'lhetsområden. Arbetet under K ung!. 

Maj :t för sjöförsvarets ledning kan därför anses vara koncen

trerat till nämnd a båda överstyrelseorgan. Att låta vare sig 

chefen för marinförvaltningen eller chefen för marinstaben 
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tilli l{a tjänstgöra såsom chef för en cnhellig marinöverstyrelse 

torde icke böra ifrågasältas redan av den orsaken, att led

ningen av ettdera av förstnämnda båda styrelseorgan därige-

nom skulle i allt för hög grad försvagas. Ej heller torde 

nämnda chefsskap lämpligen kunna uppdragas åt högste be

fälhavar en över kustfJollan eller annan direkt under Konungen 

ställd befälhavare av marinen. Alt åter för marinöverstyrel

sen tillsätta en särskild chef, vars uppgift - enär såsom nyss 

framhållits någon nämnvärd självständig befogenhet icke 

skulle kunna tilldelas honom- huvudsakligen bleve alt önr

vaka och dir.igera marinförvaltningens och chefens för ma

rinstaben sam t övriga övers lyr eJ seorgans äm be t s u lövning, vore 

lika litet att tillråda. Ty cm han skulle övertaga ett högre 

ansvar, än som tillkommer nämnda styrelseorgan, skulle ären

denas behandling komma all fördröjas genom handläggningen 

i ,en ny instans, och om han med organen i fråga skulle dela 

deras ansvar, måste han deltaga i deras arbete, vilket däri

genom skulle förtyngas . Särskilt lorde det vara olämpligt alt 

m ellan Kungl. Maj: t och marinförvaltningen in skjuta en ny 

myndighet, yare sig denna bleve överordnad eller över- och 

sidoordnad i förhållande till ämbetsverket i fråga. Lika !ilet 

synes det vara önskvärt alt ställa marinförvaltningens mel

lanhavanden med stalionsmyndigh eterna och kommendanterna 

i kustfästningarna under kontroll av en dylik nyskapad myn

dighet. 
Om alltså tanken på att införa en gemensam chef för ma

rinöverstyrelsen tillsvidare bör lånmas åsido, återstår att tillse, 

i vad mån andra anordningar kunna vidlagas beträffande de 

under Kungl. Maj: t sl~illda önrslyrelseorganen sammansätt

ning m. m. i ·ändamål att ernå en enhetlig ledning av sjöför
svaret. 

Den omständigheten, atl vårt sjöförsvar s relativt ringa 

omfattning medgiver att dess viktigaste angelägenheter hand

läggas av endast två myndigheter, bör härvid utnyttjas genom 

att ytterligare betona den koncentration till marinförvaltnin

gen och marinstaben av sjöförsvarsärendenas behandling, 

1'idsln·ift i Sjöväs cndel. 23 
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som enligt vad nyss erinrats redan nu förefinnes. Marinför
valtningen och chefen för marinstaben böra därför såsom va
rande de myndigheter, vilkas verksamhetsområden omfatta 
sjöförsvaret i dess helhet, karaktäriseras såsom utgörande ma
r-inens överstyrelse, under det att övriga i överstyrelsen nu 
ingående organ böra med bibehåll ande av sin nuvarande lyd
nadsställning och huvudsakliga uppgift betecknas såsom cen
trala marinmyndigheter . 

Ehuru en dylik åtgärd närmast konune att innebära en 
namnförändring, torde den dock ingalunda komma att sakna 
betydelse. Marinens överstyrelse utövas numera unde1· 
Konungen av ej mindre än 9 olika organ nämligen, 

marinförvaltningen, 
chefen för marinstaben, 
högste be~älhavaren över kustflottan, 
inspektören för undervattcnsbåtvapnet, 
chefen för marinens flygväsende, 
marinöverdircktören, 
marinöverintendenten, 
marinöverläkaren, samt 
chefen för kustartilleriet. 

Det har ofta anmärkts, att denna överstyrelse är allt för 
månghövdad, och formellt sett finnes onekligen fog för en dylik 
anmärkning, ty namnet ingiver hos de med förhållandena obe
kanta lätt den föres tällningen, att dessa olika organ till sam
mans utgöra ett ämbetsverk, jämförbart med järnvägsstyr el
sen, telegrafstyrelsen o. s. v. I verkligheten hava dock dessa 
9 myndigheter självständiga, från varandra skilda verksam
hetsområden, vilka, vad de 7 sist uppräknade betr,ä!Iar, äro 
vida mindre än marinförvaltningens och chefens för marin
staben, varför deras betecknande såsom överstyrelseorgan 
måste anses vara i viss mån oegentligt. Det torde därför vaTa 
ägnat alt bringa större klarhet åt organisationen att endast 
beteckna marinförvaltningen och chefen för marinstaben så
som utgörande överstyrelsen och giva övriga i densamm a nu 
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ingående myndighet er en beteckning, som bä t tre motsvarar 
deras uppgift. 

Att giva chefen för mariuslaben en militär chefsställ
ning över mari n en, motsvarande det chefsskap i tekniskt
ekon om iskt hänseende, so mnu utövas av marinförvaltning.en, 
torde med hänsyn till i det föregående anförda synpunkter ej 
böra ifrågasättas. 

Däremot är det, såsom av erfarenhet en blivit bestyrkt, 
synnerligen önskvärt, att chefen för marinstaben, för under
lättande av en fullt uttömmande behandling av i staben före
kommande ärenden, erh åller bemyndigande att från befälha
vare och myndigheter vid marinen inhämta yttranden i ären
den , som falla inom marinstabens verksamhetsområde. En 
dylik anordning skulle därjämte komma att minska arbetet 
inom försvarsdepartementet, elit framställningar från chefen 
för m arinstaben nu avgivas för erhållande av dylika yttranden. 

För sist nämnt ändamål, nämligen att minska arbetet i 
försvarsdepartementet, synes det vidare vara lämpligt med
giva, att omedelbart under Konungen ställe central myndighet 
eller befälhaavare av marinen må till marinförvaltningen eller 
chefen för marinstaben göra framställning om u tverkancle av 
nådig föreskrift eller vidtagande av annan åtgärd i ärende, 
som tillhör nu nämnd myndighets verksamhetsområde. 

Den st·ällning, som marinförvaltningen och marinstaben 
enligt vad ovan anförts böra intaga inom sjöförsvaret, gör det 
önskvärt, att chefsbefattningarna inom dessa styrelseorgan 
alltid beklädas av flaggmän, varför den nu förefintliga möj
ligheten att för desamma avse officerare av kommendörs grad 
bör bortfalla. 

För åstadkommandet av cnhcllighet i ledningen och för 
Underlättand et a v samarbetet mellan sjöförsvarets styrelsc
organ framstår det vidare såsom en angelägenhet av största 
vikt, att marinförvaltningen och marinstaben samt, i elen ut
s träckning lämpligen ske kan, jämväl övriga marinens nuva
rande överstyrelseorgan erhålla tjänstelokaler i en gemensam 
byggnad. Betydelsen härav har klart framgått av den lättnad 
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i samarbetet mellan marinens myndigheter, som åstadkom

mits genom alt marinstaben, högsic bcfälhayaren ÖYer kust

flatlan och chefen för kus tartilleriet höslen 1921 erhåll it 

tjänstelokaler i samma byggnad och i om edelbar närhel a\ 

marinförvaltningens lokal. 

Vad slutligen angår ansvarsfördelningen mellan överst y

rel seorganen och dc centrala myndighelerna samt de närmar ,, 

anordningar, som y tterligare kunna anses påkallade för un

derlättande av samarbetet mellan dessa myndigheter, får jag 

hänvisa till i punkterna 4 och 5 nedan fran1hållna synpunkter 

och förslag. 

Såsom av det ovan anförda framgår, utmynna de <l itr 

gjorda uttalandena angående en koncentration av marinens 

övers tyrelse icke i några genomgripande förändringar . Del ln 

måsle i och för sig betraktas såsom en förd el, då det gäll l't' 

en ~å invecklad organism som sjöförsvaret, särskilt om detta , 

såsom hos oss är fallet, är i besittning av på långva·rig erfa

r enhet grundade traditioner. 

Mot förslaget kan visserligen riktas elen erinran, alt lwn

centrationcn i vad rör dc under försvarsdepartementet lydande 

myndigheterna ej skulle bliva fullt genomförd, därest Ifö rsla

get förverkligades, uta>n skulle stanna vid en dualism, som 

stundom skulle kunna ställa försvarsministern inför tvånget 

att välja mellan skiljaktiga meningar hos de båda överstyrel se

organen. Häremot må dock utöver vad förut anförts erinr as, 

att denna dualism i verkligheten är ofrånkomlig, eftersom dL'n 

är betingad av marinärendenas genom sjöförsvarets egen na

tur framkallade uppdelning i militära och tekniskt-ekonomiska 

ärenden, och alt elensamma därför även konune alt i en eller 

annan form sätta sin prägel på en samma!1slagen marinövcr

s.tyrclse. En dylik sammanslagning skulle visserligen kunna 

tänkas medföra en del fördelar, m en skulle, såsom ovan fram

hållits, även förorsaka betydande olägenheter. Mycket beror 

härvid av dc högre chefernas personliga egenskaper. Under 
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alla förhållanden torde det vara slörre utsikt att erhålla ett 

gott r esultat av cle båda likställda överstyrelseorganens verk

samhet, om denna utövas under Yarlderas eget ansvar, än om 

den är underkastad kontroll av en tredje myndighet, utan att 

denna kontroll kunnat bliva förenad med befogenhet alt träffa 

ett avgörande . Därtill kommer, a tt med endast tvenne ÖYer

styrelseorgan bör, vid even tucllt uppstående skiljaktiga me

ningar mellan dessa, försvarsministern i flertalet vikliga frå

gor kunna erhålla en god ledning för silt beslut av den åsikt, 

som vid överstyrelseorganens samråd i dylika frågor med hög

ste befälhaYaren över kustflottan och chefen för kustartilleriet 

uttalat s ay dessa befattningshavare, en var för det vapen han 

repre sen t era r. 

3. övriga organisatoriska åtgärder. 

I fråga ·om organisationen av och verksamheten hos de 

i ma,rinens överstyre lse nu ingående organc11 får jag framhålla 

nedan under punkterna a~g upptagna synpunkter. 

BeträtTande den utökning av antalet övcrstyrelseorgan, 

som må anses erforderliga på grund av den nyligen genom

förda sammanslagningen av de förutvarande lant- och sjö

försvarsdepar tementen, hänvisas till punkt b) här nedan. 

a) Marinförualtningen. 

Behövligheten a\' en särskild 'i'lygavddning inom delta 

ämbetsverk och motiven härför hava för u L vid flerfal dig a till

fällen framhållits, och clt uppfyllande av detta önskemål torde 

få anses ofrånkomligt, därest flygvapnets tekniska och eko

nomiska angelägenheter skola kunna inom ämbetsverket e'l.·

hålla den behandling, som vapnets alltjämt växande betydelse 

otvivelaktigt påkallar. I fråga om dc ändringar i marinför

va.Itningens organisation, som föreslag ils av försvarsrevisio

nen, torde jag få tillfälle atl utlala mig vid avgiyande av in

fordrat yttrande över revisionens betänkande. 
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b) Marinstaben . 

En brist i marinstabens nuvarande organisation , som ofta 

gjort sig påmint, är saknaden av en sjökrigshistorisk avdel

ning. Bland de uppgifter, som enligt nu gällande bestämmel

ser tillkomma marinstaben, ingår nämligen även verkställan

det av sjökrigshistoriska forskningar, och tillkommer det för 

närvarande utrikesavdelningen att utföra detta arbete. För 

att dylika forskningar skola kunna rätt bedrivas, .fordras dock 

att de ej störas av andra göromål, och dc böra därför anför

tros åt en särskild för ändamålet avs·edd avdelning. Betydel

sen av att tillgodogöra sig historiens lärdomar inom sjökrigs

väsendets område torde ej kunna överskattas, och upprällan

det av en sjökrigshistorisk avdelning inom marinstaben fr am

står därför såsom en angelägenhet av vikt. 

I syfte att så vitt möjligt undgå deR ökning av antalet 

avdelningar, som skulle betingas av en dylik åtgärd, har en 

ingående undersökning verkställts angående möj ligheten ay 

att verkställa den av förs.varsrevisionen föreslagna samman

slagningen av orga nisations- och mobiliseringsavdclningarna. 

En dylik sammanslagning har emellertid befunnits olämplig 

på grund av omfattningen och beskaffenheten av de arbeten, 

som tillhöra dessa aveleJningars verksamhetsområden. Här

vid har bl. a. hänsyn tagits till det alltjämt ökade arbete, som 

behandlingen å organisationsavdelnin gen av ärenden rörande 

undervisningen i flottans skolor och k urser påkallar. De sak

kunniga, som den 1G maj 1919 t illkallats: för utredning och 

avgivande av förslag beh·äffande undervisningen i marinens 

underbe.fälsskolor ( skolsa·kkunniga), hava också i sitt den 2(i 

maj 1921 avgivna betänkande I (sid. 382 och 383) förordnat 

upprättandet av en särskild avdelning inom marinstaben för 

behandling av dylika ärenden. Dessa handläggas nu, såsom 

nyss antytts, huvudsakligen på organisationsavdelningcn, m en 

har del visat sig synnerligen svårt för chefen för denna avdel

ning att ägna erforderlig tid å t desamma. Med avseende fl 

den arbetsbörda, som dessa ärenden representera, må erinras 
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0111 , a tt vid flo ttan manskapets utbi ldning omfattar 3 olika 

stadier , nämligen rekrytu tbildningen, korpr-alsutbildningen och 

under ofl'i cersutbildningen. Inom vardera av de skolor ombord 

och i land, som ingå i utbildningsplanen för dessa olika stadier 

skall undervisning meddelas manskap inom ej mindre än 18 
olika yrkesgren ar . Härtill komma omfattande pTogram för 

dessa yrkesgrenars utbildning i praktiska yrkeskurser, för

lagda till olika tjänstgöringsplatser ombord och i land.*) 

Det bliver dä,rför önskvärt att överflytta ifrågavarande 

ärenden från organisationsavdelningen till n ågon annan av 

stabens avdelningar, lämpligast mobiliseringsavdelningen, vars 

verksamhetsområde är jämförelsevis begränsat och omfattar 

även andra frågor, som i viss mån äro närbesläktade med de 

å or ganisation savdelningen förekommande. Genom en dylik 

omläggning skulle en lämpligare arbetsfördelning kunna er

hållas och det av skolsakkunniga uttalade önskemålet åtmin

stone i någon mån bi ll godoses. Med hänsyn till vad nu an

fört s måste en sammanslagning av organisations- och mobili

s·eringsavdelningarna betraktas såsom olämplig redan i freds

tid. El'farenhet erna från flottaans mobi lisering under världs

kriget visa otvctydi,gt, att en dylik anordning skulle under 

krigstid visa sig medföra än större olägenheter. 

I övrigt må beträiiande marinstabens organisation anföras 

följ ande. 
I de för marinstabens verksamhet nu gällande fö>reskrif

terna finnes intagen den bestämmelsen, att chefen för staben 

i vis sa fall äger att beträffande folkrättsliga och internationella 

frågor hänvända sig direkt till ministern för utrikesärendena 

eller den tjäns,teman inom utrikesdepartementet, som denne 

• ) Såsom 'i v~iss m å n bclJ-sancle f ö e omfaUningen av aeb ete t in om 

oeganisa tion savclclningcn må framltå llas, att antalet utgåencle exp editi on 

(.hem~iga ocll icke l1emli ga), IJ eJiancll acl e å cle olika. awlelningarna uneler 

år 1922 uppg ick till: å organisation san letningen 34.6 oc l1 sammanlagt il. 

övriga awl elningal' 380. Härtill komm et', att utarb etaneJ et av föl' tjäns len 

et·tordel'lirga in s truldi onsJ)öck er ocl1 l'eg lcmcl1lten till s löl's La de len fal let· 

inom Ol'gani sationsavclclningens ae1J ctsom e1lclc. 
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bestämmer. Vad särskilt gäller folkrättsliga sporsmål före
komma sådana ofta inom marinstaben och det har visat sig 
önskvärt att för deras behandling ständigt kunna påräkna hi
träde av sakkunnig person. Det synes dä!·för vm·a lämpli gt, 
att på sätt försvarsrevisionen föreslagit den i u trikesdeparte
mentet anställda folkrättsexperten tillförbindes alt i erforder
lig utslräckning biträda marinstaben i förevarande hänseende. 

Besättandet av registrators- och aktuariebefallningen i 
marinstaben med för denna befattning lämplig person har 
visat sig vara förena L med svårigheter. Endast marininten
denter i res.erven kunna enligt nu gällande föreskrifter h ärlill 
ifrågakomma. Erfarenheten har emellertid visat, att för skii
tande av denna befattning kr,äves på pr a klis k tjänstgöring 
inom vapnet grundade kunskap er. Det är därför önskvärt, 
att på sätt försvarsr·evisionen föreslagit för dess bestridande 
avse en marinintendent av stammen, och att med indragni ng 
av registrators•lönen öka marinintendenturkåren med en för 
ändamålet avsedd beställning. Enär svårighet yppats för re
gi s tratorn och aktuarien alt medhinna det arbete å organ isa
tionsavdelningen med beräknandet av . övningskos.tnaderna, 
som nu åligger honom, är det vidare av behovet påkallat att 
ålminstone tidvis förstärka arbetskrafterna i marinslahen med 
ytterligare en marinintendent. - Benämningen "registrator 
och aktuarie" torde utan olägenhet kunna fö rkortas Lill "re
gistrator". 

I likhet med marinförvallningens avdelningschefer böra 
avdelningscheferna i marinstahen tillsätlas medelst nådigl för
ordnande. 

Beträffande de uppgifter, som tillkomma marinslahens 
olika avdelningar, böra vissa mindre ändringar vidtaga.s, bl. :1. 

i syfte alt på lämpli,gt sätt fördela behandlingen av sådan:~ 
ärenden, som röra flygvapnet och försvaret mot luftanfal l. 

De för marinstaben gällande bestämmelserna äro f. n. 
uppdelade på en nådig kungörelse angående organisationen av 
marinstaben och denna stabs verksamhet samt en generalor
der, innehållande närmare bestämmelser med avseende pa 
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näm nda verksamhet. önskvärt är, alt samtliga dessa bestäm
m elser, i likhet med vad som är fallet i f;:åga om marinfö:-
valtningen, sammanföras i en gemensam "instruktion för ma
ri nstaben". 

c) Högsic befälhavaren över ku:;ifloltan . 

Denna befattning, som ersatt det år 1904 upprättade in· 
speldörsskapet för flottans övningar till sjöss, måste beteck
nas såsom väl ägnad att fylla sin viktiga uppgift. I högste 
befälhavarens instruktion eTfordras vissa mindre jämkningar 
i syfte att sätta densamma i överensstämmelse med dc änd
ringar beträffande marinstaben, vilka ovaa föreslagits. 

d) Inspektören f'ör zmdcruattensbåtuapnet. 

Jämväl denna befattning, vilken upprättades år 1918, har 
obestridligen visat sig fylla en ur militär synpunkt mycket 
viktig uppgift . De speciella omständighetel·, som äro förknip
pade med fartygs framförande under vattnet, göra det näm
ligen önskvärt, att den del av sjökrigföringen, som faller inom 
undervattensbåtvapnets yerksamhetsområde, ständigt studeras 
av en med undervattenstjänsten förtrogen äldre officer, i vars 
uppgift även bör ingå dels att samarbeta med marinstahen i 
fr ågor rörande underva ttensbåtarnas taktik m . m. samt under
vattensbåtpersonalens utlagning, utbildning och övningar, dels 
att i detalj följa nämnda uLbildning och övningar. Detta be
hov gör sig gällande såväl i freds- som krigstid. 

Befallningen i fråga bör därför med hänsyn Lill den vikt, 
.som hos oss bör tillmätas undervattensbåtvapnet, bibehålles. 

e) Chefen för marinens f lygväsendc. 

A v skäl liknande dem, som ovan anförts ifråga om be
hövligheten av en inspektör för undervattensbåtvapnet, är det 
av behovet påkallat att fortfarande liksom hittills åt en med 
lufttjänsten förtrogen äldre ofiicer u undraga ett målsmanskap 
för marinens flygväsencle. Innehav;;.en ;v denna befattning 
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bör tillika vara chef för den ovan föreslagna fl ygavdelnin gen 
inom marinförvaltningen . 

f) Cheferna f ör de civilmilitära k år erna. 

Några väsentliga eri nringar torde icke kunna framst~illas 

mot omfattingen och karaktären av dessa myndigheters verk
sam het. Ett närmare angivande av deras allmänna an sY ar 
och åliggand en t orde dock vara önskvärt. 

g) Chefen för kustartilleriet. 

I de r eglementsbestämmelser J'ör kustartilleriet, som ut
fä rdades efter dettas vaperus uppsättande, föreskrevas hl. a. 
att chefen för kustartilleriet skull e vara förlagd i Stockholm, 
dock med iakttagande av att han, därest icke Konungen an
norl'unda förordnade, skulle "vid försvarsberedskap eller he
lägrin.gstilltånd, samt chefen för Vaxholn"!s kustartillerirege
mente vid övriga tillfällen , tillika vara kommendant i Vax
holms och Oscar-Fredriksborgs fäst ning". 

Beslämmelsen angående chefens för kus tartiller iet för
läggning i Stockholm återfinnes icke i nu gällande reglemen te 
för marinen Del III, och den äldre föreskriften om beklädan
det av kommendantsbefattningen i Vaxholm har i näm nda 
rcglementsdel ersatts av bestämmelsen att "kommendan t i 
Vaxholms fästning förordlllas av Konungen". 

Innan nyssnämnda reglementsclel fastställdes (genom nå
digt brev den 17 december 1914 och generalorder den 12 ja
n uari 1915) och även sedermera har frågan om kommendan ts
pos t.ens beklädande i Vaxholms fästning varit föremål för ett 
flertal yttranden från myndigheter och kommissioner. *) 
Härvid hav1a skiljaktiga meningar förfäktats, i det bl. a. yr
kande framförts dels på att ifrågavarande befälspost borde 
såväl i fr ed som under krig förenas m ed chefsskapet för kust-

' ) nc y:iLtig,astc ::t\· clc yltranclc härom, som aYgi Yils föl' c 19H fu·s 
:unclm lagtima ril;sclags sammant·r ~'iclaod c, å terf innas i en Yid prop. u :r 
GO till nämncia rikscln,g f og::tcl h emlig· ]) ilaga. 
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artilleriet, dels på att för ändamålet i fråga bord e anes an
nan generalsperson (med ÖYCPStes avlöning) än chefen för 
](ustartilleriet. 

Den a nordning, som f. n. tillämpas betr äffande upprätt
hålland et i fredstid av ifrågavarande kommendantsbefattnin g 
(nämligen med chefen för Vaxholm s kustartilleriregeme nt e 
tjänstgörande såsom kommendant under det en av regemen
tets övcrstelöj tnanter tj änstgör såsom regementschef), torde 
vara ratt anse såsom ett provisorium, vilket snarast bör av
vecklas genom införandet av en fastare organisation. 

För bedömande av frågan om i vilken ovannämnda båda 
riktningar frågan bör lösas, är det rav vikt att klargöra, huru
vida ch efen för ku startilleriet samarbete med marinens övriga 
centrala slyrelscorgan, särski-lt marinfö~·valtningen och ma
rin staben, ä r av den beskaiTenhet, 1att hans ständiga närvaro 
i huvud staden är av behovet påkallad. Denna fråga bör vi
dare skärskådas under den allmän t godtagna förutsättn ingen, 
att fredsorganisationen hör i möj ligaste mån överenss tämma 
med krigsorganisationen, på det att de skadliga verkningar, 
som vid ett krigsutbrott skulle förorsakas av personalombyte 
på här ifrågavarande vik tiga befälsposter, måtte undvikas. 

Chefen s för kustartilleriet samarbete !ned marinförvall
ningen är av en betydande omfattning. I elen nu gällande 
(år 1919 fastställda) instruktionen för marinförvaltningen 
finnas i § 16 uppräknade dc ärenden, vid vilkas behandling 
ämbetsverket skall samråda med chefen för kustartilleriet. 
Dessutom föreskriv es i nämnda ins truktion, att statschefen 
hos chefen för k ustartilleriet skall ti llika tjänstgöra i ämbets
verket och där deltaga i beredningen av ärenden, som angå 
kustfästningarna samt kustartilleriets personal och materiel. 
Härigenom har marinförvaltningen tillförsäkrats en arbe t-s
kraft, lämpad att sammanhålla de å ämbetsverkets skil da av
delningar förekommande talrika ärendena av nyss angivet s.lag, 
och tillika stående i ständig och nära förbindels e med chefen 
för kustarhlleriet, vilken på grund av sin tjänstes·tällning 
Inåste anses r epresentera den mest omfattande sakkunskap, 
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som står t ill buds inom här ifrågavaran de område. Enlig t 
uppgift har denna anordning visat sig vara synnerligen ända

målsenlig. 
P å liknande sätt står chefen för marinstaben i ständig 

kontakt med chefen för kustartilleriet, i det att de ärenden 
inom marinstaben, som röra kustfästningarna och kustarlillc:
rict, beredas under samråd mellan marinstabens avdelnings
chefer och sia bschefen hos chefen för kustartilleriet (even
tuellt även mellan chefen för marinstaben och chefen för kust
artilleriet), var efter upprättade koncepl, innan de föred ragas 
för chefen för marinstaben, underställas chefens för kustar
tilleriet prövning . Det på detta sätt ordnade samarbetet har 
visat sig synnerligen tidsbesparande och i övrigt lämpligt sam\ 
har betydligt underli;ittats 'sedan de båda myndigheternas äm
betslokaler hösten 1921 förlagts till samma byggnad. 

Chefen för kustartillcrite står alltså själv eller genom sin 
s tabschef i ständig och nära beröring med de ärenden rörande 
det fasta kustförsvaret, som förekomma inom såväl marin
förvaltningen som marinstaben, och härigenom förefinnes för 
hcnom möjlighet alt med sammanhållande av nämnda ku st
försvars militära och tekniskt-ekonomiska frågor göra sin 
sakkunskap gällande inom båda dessa områden. Denna h ans 
verksamhet är nära förbunden med och i hög grad beroende 
av de möjligheter till muntliga överläggningar , som den nu
varande or,ganisalionen erbjuder honom och hans stabsch ef. 
En förflyttning av chefen för kustartilleriet till Vaxholm skulle, 
även om en eller flera sär skilda telefonlinjer upprällades 
mellan fästningen och marinens i Stochkolm befintliga öycr
styrelseorgan , i hög grad fö rminska och i många fall helt ute
sluta dessa möjligheter. Under alla förhållanden skull e en 
dylik förflyttning medföra alt kustartillerichefens stabschc,f 
måste upphöra att tjänstgöra i marinförvaltningen. 

Vad här ovan a nförts hänför sig huvudsakligen till fred
liga förhållanden och under sådana vunnen erfarenhet. 

Det finnes all anledning antaga, att det omedelbara och 
nära samarbete mellan chefen för kustartilleriet och mari nens 
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övriga högre myndigheter, som utveckla t sig i fredstid, kom
me att bliva långt mera omfattande och maktpåliggande i 
krigstid, då nya tillfälliga kustbefästningar måhända behöva 
hastigt anläggas, krigsmateriel av ny konstruktion anska{Jas, 
rörliga kustar tilleridetachement organis,eras och deras verk
samhet dirigeras, personal och materiel överHyttas från en 
fä stning till en annan, som är mera hotad, nya taktiska meto
der utarbetas och inövas samt kustfästningarnas behov av er·
sättning för lidna personal- och materielförluster tillgodos,es. 
Erfarenheterna från världskriget giva otvivelaktigt stöd åt ett 
dylikt antagande. 

För behandlingen i krigstid av ovan nämnda frågor såväl 
inom marinförvaltn ingen och marinstaben som inom försvars
departementet och det vid mobili seringen upprättade högkvar
teret bliver chefens föT kustartiHeriet 1nedverkan i stor ut
sträckning erfor derlig, och det torde under sådana omständig
heter få anses vara självfallet, att han icke därjämte lämpligen 
kan bestrida befattningen såsom kommendant i Vaxholms 
fä stning. 

På .grund av vad ovan anförts bör chefen för kustm·tille
ri et enligt min mening fo r tfarande liksom hittills vara förlagd 
till Stockhohn och annan ofiicer av kustartilleriet avses för 
kommendantbefattningen i Vaxholm. 

h) Chefsskapet för sjöofficerskåren . 

Rent formellt selt har genom försvarsdepartementenas 
sammanslagning ingen förändring inträtt i de sjömilitära in
stitutionernas och myndigheternas ställning i förhållande t ill 
Kungl. .Maj :t, och den nya försvarsministern h ar övertagit 
samt liga dc funktioner, som förut tillkomma sjöministern. 
Det befäl över marinen, som den senare tilldelades då han var 
mili tär, bör av skäl, som förut framhållits, ej nu uppdragas 
å t någon annan, lika li tet som upprättandet av ett militärt 
chefsskap vare sig för sjöstridskrafterna och flottans stationer 
eller för kustfästningarna kan anses vara av behovet på
kallat. Ej h eller kan ett chefsskap för floHans personal i dess 
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helhet, motsvarande det förefintliga chefsskapet för kustar

tilleriets personal, anses vara erforderligt. Ett elylikt chefs

skap är nämligen överflödigt i vad rör de civilmilitära kårern a, 

Yilka, såsom deras benämningar angiva, äro avsedela för tjänst 

jämväl å kustfästningarna och var för sig redan hava m ed 

personalen och dess uppgifter förtrogna chefer, och de var

dera av flottans stationer tillhörande delarna av underofficer s-, 

sjöma ns- och skeppsgossekårerna hava intet samband sin s

emellan, som påkallar ett enhetligt chefsskap för dessa kårer. 

Annorlunda ställa sig förhållandena med avseende å sj ö

officerskåren. Denna kår är nämligen ej fast fördelad m cL 

lan de båda stationerna, utan är underkastad en av tjänstens 

krav betingad omflyttning dem emellan, vilken omständighet 

i förening m ed de viktiga och ofta svårlösta frågorna om oD'i

cerarnas utbildning och placering till olika slag av tjänstgii

ring ombord och i land påkallar ett chefsskap för kåren. 

Det faktiska utövandet av detta chcfsskap, vilket förut , då 

sjöministern var sjöofficer, utövades av denne, tillkomm er 

numera, utom i de sannolikt sällsynta .fall då den gemensam

ma försvarsministern är sjöofficer , chefen för sjöförsvaret 

kommancloexpedi t i on. 

Det skull e då kunna anses ligga nära till hands att stad

fästa det sålunda förefintliga faktiska förhållandet genom all 

låta chefsskapet för sj ö försvarets kommandoexp edition be

kläd as av en flaggman och åt honom även uppdraga chefsska

pet för sj öofficerskårcn. Mot att låta befattningen såsom chef 

för kommandoexpeditionen beklä das av en flaggman torde i 

och för sig ej vara något att erinra. Men att åt honom där

jämte uppdraga chefsskapet för sjöofficerskåren vore ej ti ll

rådligt m ed mindre han, på sä tt av departementalkommiilc

radc på sin tid föres logs, tillika göres till generalinspektör för 

marinen. Ty om så ej skedde, skulle genom förenand el av 

ch efsskapen för komma ndoexpeditionen och för sjöofTicers

kåren i händerna på innehavaren av denna dubbelbefa ttning 

läggas e tt ansvar och en maktbefogenhet gent emot andra ma-

. rinens m yndigheter och befälhavare, som icke komme att stft 
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i överensstämmelse med hans ställning inom marinen i dess 

helhet. Och det torde i övrigt knappast kunna anses lämpligt 

att en försvarsmin isters näDmaste m edhjälpare tillika i en 

annan cgens1kap sorterar omedelbart under Kungl. Maj :t. Det 

bliver dä rför önskvärt, att åt annan oiricer än chefen för kom

mandoexpeditionen uppdraga chefsskapet för sjöofficerskåren, 

och h ärvid .göra sig bl. a. följande synpunkter gällande. 

I den med ett chefsskap för ·sjöotriccrskåren förbundna 

verksamheten måste alltid på grund av kår·ens storlek och 

dess m ångfa!ld vitt skilda tj ä nstgöringsplatser vissa ur militär 

synpunkt viktiga inskränkningar göras i de befogenheter, som 

elj est i allmänhet tillkomma :militära k årchcfer. Sålunda tor

de det icke böra ifrågasättas att på chefen för sjöofiicerskåren 

överflytta befordringskommissionens uppgift, och lika litet 

torde de m ed officerarnas befordran nära sannmanhängande 

frågor na om del'as fördelning mellan stationerna och anna1; 

placer ing till tjänstgöring kunna vare sig h elt eller deivis över

läm nas åt hans avgörande. Dessa frågor äro nämligen av en 

för tj änstens behöriga skötande ombord och i land mycket 

stor betydelse, varför de endast kunna slutligt handlägglas av 

den som bär det högsta konstitutionella ansvaret för ·sjöför

svaret i dess helhet, d. v. s. för försvarsdepartementet. 

Då emellertid chefen för •kommandoexpeditionen är för

s~arsministerns närmaste sj öm il i tär e medhj ä lpare och i denna 

sm egenskap är sl<yldig •att vid behandlingen av fråcrorna om 

sjöotricerarnas placering till tjänstgöring fästa fö:.svarsmi

nistern s uppmäd<.samhet vid de konsekvenser, som eventuellt 
kun r·· .. t na· orvan as uppkomma genom ett beslut i ena eller andra 

I:il~tni ngen, framstår det såsom önskvärt att redan vid dessa 

fragors förberedande behandling åstadkomma ett intimt sam

arbete mellan chefen för sjöofncerskårcn och chefen för kom

mandoexpeditionen, på det att friktioner vid frågornas avgö

r~nde m å tte så vitt möjligt undvikas. Det bliver för d·en skull 
lampligt "tt . ·· d ·· 

cu namn a arenelens förb eredande behandling fort-
farand ·· · .. 

e ager TUm mom forsvarsdcpartementct, där alla trå-

darna till sjöförsvarets ledning sammanlöpa och dit under alla 
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förhållanden ett stort antal framställningar rörande ofTice
rarnas disponerande för olika tjänster måslc ingå. Dessa ofla 
ömtåliga och svårlösta frågor påkalla dessutom, på cll'l 
ljänslcns 'krav må i möjligaste mån bliva tillgodosedda, ofta 
underhandlingar med elt flertal chefer av olika tjänstegrader, 
och den tjän•stcgrad chefen för kommandoexpeditionen hi llills 
innehaft gör honom ulan tvivel lämpligare än en per son i 
flagg 111mans tjänsteställning att bedriva nämnda underhand-

lingar. 
Genom aU på sätt nu anty lts låta frågorna om sjöofl'iee-

rarnas placering till tjänstgöring - såväl de som aYgöras i 
konselj som dc till kommandoärenden hörande - förber edas 
inom försvarsdepartementet ·och före för edragningen inför för
svarsministern underställas chefen för sjöofTicerskårcn för ytt
rande, skulle alla intrcs•seradc parter - såväl försvar smi
~1istern och sjöoflicerskåren som marinens olika myndigbeler 
och befällmvUJre - erhålla en garanti för att dessa för tjä nsten 
och individerna så vikliga angelägenheter bliva på ett all sidigt 
och opartiskt ·sätt behandlade. . 

1 fråga om dc åligganden, som i övrigt borde tillkom ma 
en chef för sjöofTicerskåren, må anföra•s följande. 

. OiTicerarna - såväl staJm som reserv - äro, såsom fiirul 
rantytts, fördelade mellan flottans båda stationer, och åligger 
det med anlednin.g härav stationsbefälhavarna att öv·er under
lydande stations officerspersonal föra vissa rullor, strafl'rc
gister m. m., att beslämma om uppflyttning i löne-klass sa mt 
att göra .anmälan om inlräde i pensionsåldern, dödsfall m. HL 

Denna organisation, vilken förlänar stadga åt behandlingen av 
officerarnas tjänsteangelägenheter, vare sig de tjänstgöra om
bord eller i land, samtidigt med •alt den stärker bandet m ellan 
stalionsbefälhavarna och dc å respektive stationer tjänslg5-
rande officerarna, bör ej rubbas. Att med bibehållande .~.'' 
stationsfördelningen på ett nyupprättat chefsämbete fö r SJ O

oft'icerskåren överflytta nå.gon nämnYärd del av nyssnämnda 
åligganden lålcr sig alltså ick·e göra. Det torde därför hli,·a 
lämpligast att frå n försvarsdepartementet eHer hand m eddela 
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ch efen för sjöofficerskåren sådana dit inkommande uppgifter 
angående officerspersonalen, som för honom äro behövliga för 
för andet tav erforderliga rullor och anteckningar över nämnda 
personal. 

Om det alltså ej bör ifrågasä ttas att pålägga chefen för 
sjöofficerskå ren några mera vittgående åligganden i nu an
given riktning, framstår d et i stället såsom önskvärt att åt 
honom uppdraga ett inspektörsskap för sjökrigshögskolan och 
sjökrigsskolan, varmed självskrivet bör följa ordföTandcskapet 
i marinens undervisningskommission, vilken har ti'll uppgift 
aU behandla frårgor som röra dessa undervisningsanstalter. 
Genom en dylik åtgärd skulle för maTinen skapas en befatt
ning m otsvarande det vid armen förefintliga inspektörsskapet 
för militärläroverken. 

På det att antal et flaggmansbeställningar icke må behöva 
ökas genom den föreslagna oTganisationen, synes det böra 
under sökas huruvida det nya ämbetet skulle kunna uppdragas 
åt någon av de i Stoc'kholm redan förut befintliga högre be
fattningshavarna. Härvid torde - enär på grund av förut 
anför da skäl upprättandet av ett chefsskap för flottan i dess 
helhet eller för dess personal icke hör ifrågas.ättas - endast 
chefen för marinstaben och stationsbefälhavaren i Stockholm 
kunna ifrå.gakomma. 

Att belasta chefen för marinstaben Ined de göromål, som 
skulle medfölj a chefsskapet för sjöofl'icerskåren, vore ej väl
betänkt, enär det då kunde befaras att dessa göromål tidvis 
finge stå tillbaka för den mångfald ärenden, som •redan nu 
mås te behandlas av chefen för marinstaben, eller att personal
chefen s ålig~ganden komme att i allt för stor utsträckning 
hadhava s av en honom underlydande avdelningschef. Härtill 
komm er, att .då chefen för marinstaben vid mobilisering i'll
trädeT såsom marinstabschef i högkvarteret och överlämnar 
chefss'kapet för den i hemorten kvarvarande delen av marin
staben å t annan oiiicer, även chefsskapet för sjöofficerskåren 
m åste överlämnas till denne senare, vilken antagligen kon11ner 
att tillhöra reserven och alltså kan antagas stå relativt främ-

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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mande för de viktiga, och ofta brådskande göromål, som då 
bleve honom pålagda i såväl den ena som den andra egen-

skapen. 
Återslår alHså endast att för chefsskapet för sjöoffice1rs-

kåren avse stationsbefälhavaren i Stockholm - en åtgärd som 
med sannolikhet !låter sig för ena med de göromål, som åligga 
denne befaUningshavare. Att p å sått försvarsr·evisionen t änkt 
sig låta en kommendör b estrida befattningen såsom stations
befälhava•r e i Stockholm vore mindre lämpligt ur den syn
punkten, att nämnda befattningshavare är den enda sjömili
tära myndighet, med vilken befälhavarna över de uUändska 
utländska ö'l·logsfartyg, som besöka Stockholm, hava att å 
tjänstens vägnar träda i förbindelse och fran vilken de hava 
att ·emotse anvisningar om fartygens gemenskap m ed land, 
ceremoniel vid förekommande högtidligheter, ordningens upp
r1ätthål1lande bland p ermitterat manskap m. m. dyl. Det är på 
den grund önskväTt, att stationsbefälhavar·en i·nnehar en 
tjänstegrad, som är obestridligt högre än den som innehaves 
av faJ·tygscheferna även å d e större fr·ämmand e fa rtygen . 
Dettta önskemål kan endast tillgodoses om stationsbcfälhava· 
ren innehar flaggmans grad, och den nu ifrågasatta sam.man
slagningen av chefsskapet för sjöofficerskåren med stations
b efälhavarebefattningen skulle alltså utan .särskild kostnad 
•fylla jämväl här senast berörda önskcn1ål. 

För att unded1ätla personvakt vid tillsättandet av dc båda 
sammanslagna befattningarna blive,r det önskvärt, att chefs 
skapet för sjöofficer•skåren ej 1<.ommer att omfatta de övriga 
flaggmännen. 

i ) Marinens undervisningskommission. 

Denna nyslwpade institution, vilken ersatt den förutva
rande sjökrigsskolekommissionen, erhöll sin instruktion år 
1920. Kommissionen, vilken har att handlägga ä'l· enden rö
ran de sjökrigshögs1wlan och sjökrigsskolan, står under ord
förandeskap av högste befälhavaren över lwstflottan. 
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~ärest odet i föregående punkt föreslagna chefsskapet för 
, t> , sas01n oru Sj. öoffrcerskaren k0n1111er till stånd bÖr cr't\Tet\Tl. S o f' ' t 

framhållits, denna befattnings innehavare vara ordförande i 
undervisni·ngskommissionen. 

Såsom _s ekreterare i undervisningskommissionen torde 
den ho~ chefen för sjöo!Iicerskåren anställda stabschefen bö.ra 
tjänstg.cira. ·Enär arbetet inom kommi ssionen sannolikt bliver 
av vanemnde omfattning, bör förstärkning av sekre teriatet 
äga TUm i m ån av behov. 

4. Ansvarsfördelningen mellan överstyrelseorganen 
och de centrala marinmyndigheterna. 

~-örut har framh ållits de svå righet er, som i r egel förcfin
n~s for den gem ensamm e försvarsministeTn att förskaffa sia 
kannedom om sjöförsvare ts tillsländ och behov samt att do l l · d" me ec m~1g · arav taga initia tiv till dess .fullkomnande och ut-
vecldmg .. Det är därför, såsom likaledes i det föregående an
tytts: ~v vild, a~t genom tydliga föreskrifter fastslå dc skyldig
hete! l ~etta hanseende och de ansvar i övrigt för vårdandet 
~v marmens angel·ägenhe lcr, som böra tillkomma marinens 
overstyrel se och olika centrala myndigheter. 
... ~n granskning av de bestämmelser h ärutinnan, som nu 
for efmnas, giver anledning till följande erinringar. 

a) Sjöförsvarets organisation och krigsberedskap. 
. Nu gällande instruktioner för dc olika överstyrelseorgan en 
lllnehålla ej sl,yldighet för någon av dem att tillse att SJ'öför-
svaret .. · o . · 
0 

... al sa o1gam~c~~at .och bemannat, att 1uigsberedskapen 
ch tjanstcns 'krav 1 ovngt på bästa sätt tillgodoses. 

Den skyldighet att tillse det sjöförsvaret vidmakthålles, 
~0111 nu tillkommer marinförvaltningen, bör därför komplette
l :s med en skyldi·ghet för chefen för marinstaben att i vad 
P~ honom ankommer ansvara för, att flottan och kustfäst-
111ngarna i · d o . · · •• • • < ' a angai orgmusalion och personal städse ä!ro i 
1110Jhgastc mån krigshereelda och i övrigt i stånd att, så långt 
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tillgängliga stridsmedel det medgiva, fylla sina uppgifter vid 

rikets försvar. 
I marinförvaltningens instruktion torde böra tillkomma 

en föreskrift Iför än"Ibetsverket att, med iakttagande av vad 

därom finnes särskilt stadgat, ombesörja de åtgärder, som er

fordras för utnyttjandet i krigstid av den privata industriens 

resurser för tillgodoseende av sjöförsvarets behov. Enär vi

dare chefen för marinstaben är .avsedd att i krigstid tjänstgöra 

såsom högste befälhavarens för fälthären och marinstrids

krafteTna närmaste sjömilitära rådgivare, och i denna egen

skap bl. a. har att bereda och hos nämnda befälhavare fö rc

elraga ärenden rörande anvisningar till ma·rinförvaltningen i 

fråga om åtgärder beträffande materiel, förnödenheter o. d. 

(se Svensk Författningss·amling 513/1915), bör han b eredas 

tillfälle att redan i .frecl's,tid samarbeta med marinförvaltningen 

i viktigare frågor rörande såväl krigsindustrien som sj ö kri gs

materielens kri,gs·bercclskap och mobiliseringsförrådens storl ek. 

b) Person·alsiaterna. 

Det åligger marinförvaltningen att tillse, "att sjöförsvaret 

vidmakthålles i så full~täncligt och tidsenligt skick, som m ed 

anvisade medel kan genom omtanke och klok hushållning vin

nas, så ock att hos Kungl. Maj: t föreslå de åtgärder, som h är

för finnas .erfor.cler.J,iga". 
Bland de spccialåligganclen, •som i anslutning härtill fin

nas uppräknade i ämbetsverkets instruktion, omnämnes emel

lertid ej särskilt någon skyldighet att tillse, att personalsta

terna motsvara de krav tjänsten uppställer. 

Ej heller har i vad angår flottan någon annan av m ari 

nens myndigheter något uttryckLigt å<liggande i detta h ä nse

ende. I praktiken fullgöres ifrågavarande åliggande av ch c

f·en för marinstaben vid det samråd, som det åligger marin fö r

valtningen att anordna med denna myndighet vid uppgörandet 

av försLag till militära och civilmilitära personalstater. Det 

synes vara önskv-ärt att ålägga chefen för marinstaben att år

ligen till marin:förvaltingen härutinnan avgiva förslag, och bö r 
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chefen förmarinstaben, enär det tillkommer honom att be

räkna personalbehovet vid mobilisering för marinen i dess hel

het, även deltaga i behandlingen inom marinförvaltningen av 

ärenden rörande kustartilleriets p ersonalstater. 

c) Personalens övningar m. m. 

Ansvaret för att flottans och kustartilleriets övningar så 

planläggas, att dc för dem disponibla medlen ej överskridas, 

åligger numera i verkligheten chefen för marinstaben resp. 

chefen för kustartilleriet. Bestämmelse härom torde böra 

intagas i de för nämnda myndigheter gällande föresl\.riflerna. 

Likaså bör chefen .för marinstaben ålägga's att årligen till 

marinförvaltningen ingiva förslag till beräknande av anslags

behovet för flottans krigsberedskap och övningar sa.mt upp

gift å det antal flatlan tilldelade värnpliktiga, som beräknas 

fullgöra sin fredstjänstgöring under nästkommande budgetår. 

Enär kostnad1sbcräkningarna för flottans övningar upp

gö·ras i marinstaben och enär, då högste befälhavaren över 

kustflottan befinner sig på sjöexpeclition, införskafl'.andet av 

hans underskrift försenar övningsförslagens avgivande, torde 

dessa föroslag i stället för att avgivas gemensamt av chefen för 

marinstaben och högste befälhavaren, böra avgivas av den 
.förre efter samråd med den senare. 

I den hittills tillämpade fördelningen av arbetet på att 

hålla marinens reglementen och inslJ•uktioner m. m. i tids

enligt skick synes en del förändringar böra vidtagas. Del torde 

i detta avseende Yara lämpligt, att högste befälhavaren över 

kustflottan ombesö.rjer erforderliga åtgärder beträfiande flot

tans skyddstjänstinstruktion och samtliga exercisreglementen, 

som angå flottan. Nämnda ins truktion och reglementen inne

hålla nämligen föreskrifter, vilkas tillämpning på det närmaste 

berör högste befälhavarens verksamhetsområde, och torde det 

därför kunna anses vara till tjänstens fördel att från chefen 

för marinstaben till nämnda myndighet överföra omsornen om 
- o 

namncia böckers ändamålsenliga avfattning. 
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Den befattning med utarbetandet av ertforderliga m at e

rielbeskrivningar, som av hävd tillkommit marinförvaltningen, 

torde böra stadgas i den för ämbetsverket gällande inst ruk

tionen. 

5. Samarbetet mellan marinens överstyrelseorgan och 
centrala myndigheter. 

För underlätlandet av arbetet inom försvarsdepartementet 

och för påskyndandet av förekommande regeringsärendens av

görande är det, såsom förut i punkt 2 b) här ovan framhå llils 

av vikt, att -ärenden, som från marinens olika överstyrelsc

organ och centrala myndigheter till departementet överlämnas, 

dessförinnan undergått en fullt ullömmande behandling, så 

a:tt deras utremitterande till ytterligare yttranden bliver obe

hövligt. 
Givet är, att frågor, som beröra två eller flera myndi g

heter, måste vid ett direkt samarbete dem emellan erhålla en 

mera uttömmande behandling än som skulle ·komma dem till 

del, därest de bleve föremål .för separa.t behandling. Vid ett 

dylikt samarbete kunna därjämte i många fall eventuellt före

fintliga meningss'ldlj akligheter u t j ämnas, varjämte det d ub

belarbete, som en på olika håll verkställd behandling med för, 

kan till stor del undvikas. 
För underlätlandet av det ovan såsom önskvärt fram

hållna samarbetet mellan marinens myndigheter torde end as t 

erfordras, dels aH vid remisser av ärenden, som beröra lYå 

eller flera dylika myndigheter, i större utsträckning än hit ti lls 

gemensamt yttrande eller yttrande efter samråd inford ras , 

dels att i instrukt-ionerna för de oli'ka styrelseorganen införas 

erforderliga föreskrifter om samråd vid behandlingen av i fr :'i

gakommande ärenden, som beröra annan myndighets verk

samhetsområde, dels ock att för dylikt samråd lämpliga ar

betsformer införas. 
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Med hänvisning tiU vad ovan anförts, får jag hänned 

vördsamt överlämna: 

förslag till instruktion för chefen för flottans officerskår 

(bil. l); samt 

förslag till de · ändringar i gällande reglementen m. m., 

som betingas av upprättandet av denna befattning samt av 

övriga här ovan anförda synupnkter eller andra skäl, vilka 

torde framgå av de föreslagna ändringarnas formulering 

(bil. 2). 

Härutö v er erfordras vissa smärre •ändringar i de för sjö

krigshögskolan och de sjökrigsskolan utfärdade bestämmel

serna, för viiiw moti v·ering och formulering i . detta samman

hang icke torde vara erforderliga. 

Bland de avgivna förslagen torde endast det, som avser 

upprättandet av ett chefsskap .för sjöofficerskåren med därav 

betingade ändringar i marinundervisningskommissioens in

struktion samt bildandet av en sjökrigshistorisk avdelning 

inom marinstaben och för·ändringen angående r·egistratorsbe

fattningen därstädes vara av sådan beskaffenhet, att deras ge

nomförande kan anses sammanhängande med den lösning av 

vår försvarsfråga, till vilken försvarsrevisionens avgivna be

tänkande kan föranleda. 

Det vore därför önskvärt, att de ändringar i gällande 

reglementen m. m. som av mig nu föreslagits, kunde, med 

uteslutande av nyssnämnda organisationsändringar, snarast 

möjligt vinna Kungl. Maj :ts giHande, på det att de för sjöför

svaret ofördelaktiga förhållanden, som uppkommit genom de 

båda förutvarande försvarsdepartementens sammanslagning, 

måtte så snart ske kan i möjligaste mån motverkas. För detta 

ändamål torde det här avgivna betänkandet böra hänskjutas 

till marinförvaltningen för yttrande efter samråd med högste 

befälhavaren över kustflottan och chefen för kustartilleriet 

samt efter chefernas för sjökrigsliögskolan och sjökrigsskolan 

hörande i vad angår det ifrågasatta inspe'ktörsskapet för 

nämnda skolor. 
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De ändringar i gällande hemliga instruktioner m. m. som 
skulle betingas av nu avgivna organisationsförslag, hava av 

mig denna dag överlämnats genom särskild skrivelse. 

Stockholm den 30 maj 1923. 

H. YON KRUSENSTIERNA. 

Chr. Åkerhiclm . 

Bil. '1. 

FöRSLAG 
Lill 

l nstru ktion för chefen för sjöofficerskåre n. 

§ L 

L 'l'ill cl1ef föt· sjuoJ'fkcrskiit·cn, såväl stam som rcsct·v, föronln Gr 

Konungen en flaggman. 
Det la cl!efrsskap omfabtar icke övriga flaggmän . 
2. Chefen för sj öol'ficerskåren ii:r d d enna s.in egenskap inspCild i.l'l' 

för marinens rmilitärlärov e rk (s j ökri,gslJögs,kolan ocll sjökrigssko lan ) samt 
ät• tillika, såvida 1icoke annorlunda för·or·dnats, stationslJcfäJ.11avare viLl friril

Lans station i Srtocl;,l1olm. 

§ 2. 

Cllc.f.cn .för· sjöoHicerskåren tit' i vacl på llonom ankommer ansl'll ri.~ 

föt' att nämneJa kår motsvarar etc anspråk tjänsten stäil er pil densamma. 

I anslutning härtill u ligger det :l10nom: 
att rnecl up.pmärksamhct följa utvecklingen såY~ll inom som u tom 

riket på de oUka omt·åcl·en, som 1lil1!1öea sjöofficeramas verksamlwtfii l t. 
att vir.l avgivande av ) ·~Lrandcn över de förslag å offieerares phcc cr in.s· 

å :stalion eller till tjänstgöning, som unelerställas l1ans vrövn:in.g, till se dels 
att sjöofficerarnas utbildning ocll placering till tjänstgöt,ing så ordn a,;, 

aLt stör·sLa möjliga n;ytta ·för tjänsten därigenom ås tadkommes, dels ,11 t 
tillgången p å .specialu lbil rlaclc officerme så vitt möjligt motsvarar JJe llOY1't. 

att tillvaralaga sj-ör:tff.icet·sl,årcns ocl1 dess mecllcmmm·s r~lttmcll i.~•1 

in tressen , ·samt 
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att med ledning av fdtn sjöförsvarets kornmanclo expcclition erhållna 

uppgifter fön1 cle r uJ lo r och anteckningar ö Y er of[icersper5onalen, som för 
ru1lgöranclc av oYan ang·iyna åligganden pr0Yas er!'orclcrliga. 

§ 3. 

I cgenska.p av insp e·ktör för marinens militäl'läroYerk ål igger det 

chefen för sjöofTiccnskåren: 

a) att föJjct nämml a Llt·oanstalters Yerksamltcl, vricl liimpJriga tilHäJl.en 

insrpe·ktera desamma, samt Yalm öYer alt el e fylh1 sin uppgift; börande 
inspektöt·cn i fråga om riktLinjerna {Öt' unclcr\·isningcn i sjö- oclllufltkrirgs

tonst sam L marinong:misaLionslära ·sa·.mrucla m ecl chefen för marinstaJwn; 

b) att J·ttra ·Sig öYcr de frams·lällnringar ocl1 förslag, som avgivas av 

clJefema för hlroYerk·en; 
c) rutt clå lät'D.t'lJefattning vicl sjökrigsllögsrkola:n skall tillS~Lttas, jä.m.t e 

eget yttrande till Konu ngen övcrElmna friin ellrf•cn för nclmncla skola in
l,ommet, av ansölming:slwmllingat· åtfölj t u nclenl~m igt Jörslrug; 

el) :JJtt Wl Konungen avgi\a för.sl·ag å dc tv·å J.ccl:JJmöter, vilka förutom 

chefen för .s,j ökt"igsskolan sko la ingå i Ll cn nämncl, som hat· att pröva sö
kancle.s JJel1örigl1 et ocr!1 lämpligl1 et att ifr.ågakomma. virl ])esäLtancle av leclig 
lär.ariJefatLning vi el nämnda skola; 

c) att, di't lärarbefattning vicl sjökr.ig;;sl,olan skall tillsMlas, jämte 

eget yttrand e till Konung,e n insända ansölmingslmncNingarna och av xecler

lJömndo nämn el i ärendet avt;'ive-t förslag; samt 
f) a:tt i enlighet med va1l därom finnes stacl.gat antaga ocJ1 avskeda. 

sj ökacletlet· ·saml verkställa f(ir de-m if'ri'tgavaramle JJeforclran till uneleroffi
cers t j än s tegracl. 

§ 4. 

Chefen för sjöofficcrskcl t· en äger· .aLt hos Konung'eo, cllefcn för föt"
svar·sclepartc.menle t, marinförw1ltn.ingen elle r cllcfcn för mat·insta:lJen göra 

de frramslällninrgar m. m. , so m kunna föranleclas av I1ans >·crk.samllct i ovan 
omförmäleJa hänseenelen; sl;:olancle rlAevicl, clå bellov föreligger att vi.clt•aga 

ändr ing i gällande reglementen, insh·uk.tioner m. m., framskl!Jningcn å:t
föl j a.s av utformat förslag till elylik ~lmlrint;·. 

§ 5. 

Cl1efen för sjöofficerskåren b iLräLl es av en stab, lJc ståencle av en 
staboschef av lwmmenclör.k::tptens tj~lnstcgracl och en acljulont av ka:ptens 
el! el' suballernoffi cc e s tj änstogracl. 

§ 6. 

Che,fen för sj öoiTiccr.:skåt·en m å ·utan ansökan åt n j ut a tj änstloeclighet 
högrst 4.5 dagat' varje år; ,gJ;:olandc han till Konun!:!en göra anmälan, cl å han 
ämnat' lJe•ga.gna s ig av säclan tjänstledighet. ~ 
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Han m å b evilj a i h a ns stab tjänstgörand e officer tjänstlecHg ltct ltög,t 

tvft månader. 
§ 7. 

Vid förf•all föt' c,lle•f cn för s jöoff·ic·e r skåre n a tt utöYa si Lt llmh elr·, 

förestås d etta av cl1efen för m ar in stab en eJ.ler , diirest denn e lir cl("lelill fi.IJ·-

11 inclra{l, av annan officer so m i k ommancloY("ig u tscs . 

FöRSLAG 
~i Il 

ändringar i gällande reglementen m. m. 
1) Ins!ruld i on röt• sj örörsnwels kommandoexpcd i! i on. 

§ Il. 

1. - - - - - - (= nuvarande § 8 ) . 

Hil. 2. 

2. Innan förslag till offiicers place ring å sta,tio'll e ller till Lj tlnst

gö·l'i·ng 1avg•ives, s•klall d e tsamrna h ava und erstänts ehofons föt· sjöoffic cr:;

ldl ren prövnin•g. 
3. De uppgifter röeancle föränodr.ingar m. m. inom sj öofficerskårcn, 

av v ilka che·fen för nämnd a kår är i behov för fömnclet av ot,fordcrliga 

r ullo t· ooh ant•ecknin g.ae över offi ceespcrsona le·n , skola l1 onom Lillhanda.ll al

las genom cllcfen•s· för ko m:manclo ex p~cli tio n en försorg. 

2 ) Tns(t•uld i on i' ör marinfiinalln inr~cn. 

§ 1. 

1. - - - - - do l s do för utbilcln ingen oc l1 öv•a nd ot a1v llennG 

p erso nal OI,forclc.rJ.iga mate ri c iiJ cskrivningar och anot"clningat· i t·ckni skt eller 

ekonomiskt •hän s·eende; 
2. - - - - - våt·elacs oc l1 undcrhå1les; 

2' / ,. Gtt m ed ilillk btagande av vad chirom säeskilt ;:;t.aclgat s omb csu1·.P 

cle åltgäedc e, som eefordeas föe utnyltja•nde t i krigstid aY elen peiHtta in

dustei ens rcsur.ser föe till gocloscencl·C aY .sjöförsv aee t s be·h oY; 

a - - - - - - - - - -
§ G. 

1. i\Iarinförvalt.ning~Jn rutgö l'cs a Y: 

en ch ef •av flag.gma·ns grad samt 

m a l'inöverkommi ssaricn·. 

2. - - - - - -
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§ 1G. 

- - - - - s·k a ll marinförYaltlliingen samrada m ed ch elfen för 

marinstaben äY·e'!1.som, i ' 'acl r ör .ku s triis tningarn a oc.l1 kustartiller.ic.t, m ed 

chefen föt' de t,La vap en. 
Såclan.t s·rumråcl ISlzall ock ~lg;a eum 

m eel c<l1efen för m.a rins t.a,IJen i viktigaee frågor rörande sj öke igsm atc

r.i elens krigsb ereelskap, mo:]) i l·iset<ings-fönåclen.s omfattning· samt uln ytt
j anclet i keigs· ~icl av elen priv·mta in.clusteiens res urser för tillgodo seend e av 

sjö·fönsYat'e ts lJehov; 
mccl olt eli,fen för m arin s talbe n oeh, dclr så l•ämpligcn sk e k a n, m ee! 

högste b efälhavar en övet' Ims.tfl ottan i frågor rörande pla:nlägrgning av 

n;y fartygsanskaffning eller Y•ilkti gare fö r äm.clrin.g eller utr.a nge ein,g av älcl·ee 

faetyg; skolancle nu nämnt sa:mri'tel jämYäl äga eum i öniga frågat·, fö r 

vill~as b ehandling ell er s lutti ga avgömncle cly.!ik.t sa m eåd p r·öyas Ya ra er

ford e t'lli•g:t; 
m ed c.twf.e n för kus ba etilleeie,t a ngående - - - - - a v 

dyj.j.k byggnad eller elj est äeo av lJes•kaff,en.het, a tt elylikt sameåcl peövas 

v1ara erforder1i grt för tfeågan •beh a nclling e !le e s lutliga a\,göeancl e ; 

m ecl chefen 1föe !fortifdka,tioncn i frågor - - - - - -

Fa.ttar - - - - - cltcfcns föt· rnarinstalJen, högs le bcf~Uhn va

r ens över l~ustflotta n, c.hefe.ns f ör· ku s larbilleri c t - - - -

§ 18. 

c ) - - - - - sk o lande IIiinicl bifogas cle up pgi•Dter för be

räkningen av dessa anslag, om de t å li gger chefen Iör m arins taben aLt till 

ämb e tsverket överlämna ~l vensom i öHigt iakttagas Ya d b eträffa nde i (råga

vamncle förslag sär:sl~ilt är s t.allgat; 
el ) - - - - - - - - - - - - - - -

A n m . För uppr~Htanclo t a Y elen föreslagna fl~·gawl e lningcn erfonl

t'as i marinfö<rv·al.tn:ingons in s truld.ion vissa ändringar· som ärn,!Jetsverket 

torde böra c rll å lJoa i np~)clrag att föresl·å . 

3) lns!t·uldion J'iir mat•ins!aben. 

§ L 

1. i\Iarin stab·ens personal lJ e,s lar av en inför Konungen a nsYa ri g ch ef 

av flaggm a ns gracl, anle lll1in 31SC I1C•fen a;v kommemlörs el ler kommenclö•rkap

tens geacl samt cl e offoice raro och ma rinintendenter, so m kommenel eras a tt 

i staben tjän s.tgöm. Vid marin s trulJon an st~illas d ess utom e n bibhiotekmic 

och en expeelit ionsva,!zot Y•a rj iimte crforcl erli.gt antal uneler offi oerfllt'e och 

·ordonnanser komm endc.nas a,tt (lät,stäcles tjänstgöra. 

2. Cltefen för ma t1i n.s ta1b cn oc·l1 anlclningsche•fe.rna föroecln as av 
K·o n ungen. 
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3. Bn utrikesd epartementet ilillllöl'antle tj än stema n föronln a,~ nY 
I\onun g·cn a tt inom mae>insLaJJ en i C•gc nskap av fo lrkt·LtttsassisLcnt lJiLl'Ll1]!;1 
Yitl lJandläggningcn av Lli'encl en , som JJCt'öra m eUan1o lklig riibt. 

§ 2. 

.\i·lJ rtr na inom s taben föl'd clas på fö ljamlc anlcl nin ga l' , n Llmlig<'n : 

'111QlJil i.se·ringsanlcln inge n, 

opcra tion:;ay(lc,Jlllingen, 

kommunikalijonsav(leln 'ingren, 

oq;<ani sa, ti onsaYdelni ngcn, 

utrikes>a:nlc ln.in-gcn oclt 

,sj ökrigsi1istoeisk:t aycleln ingen . 

den mån chefen för· marinsta llen så pröYar himpli.gt, må likY Lil a t·

lJeten Ycr·l,~LllHas av i starle n tjtlnstgö!'anclc p ersonal omedelbart und t' t' 

ch e l'cn.s föt' ,g• l<V1J C11 l cdn'in'.~ · 

:\lat"insLabe n Ila!' i'ill uppgHt 

tat,L ])c<lHmcll a s; dana ma.rin ens öw r,styrelse Yitlliommanclc äremkn . 

so m angå sjöförsYarc ts organi sa,tion oclt miliLL1m YerksamiJet, s<Umt 

aLL i vad på s taiJ.Cill o.nkomm c!' SÖ·t·ja för a tt f lot tan och JmsHibl

nin gm·n;i. Yrad he~räffa.r Ot'ga:ntirsation oc,ll personal s tilclse äro i möjli ga :;tc 

mfm lmig.sbe redcla och i övr,igt i ståncl a LL, så långt tillgängliga striclsmedt• l 

de t mcd.g· inl, fYlla sina uppg ift(lr Yicl rikets föt'&Yat· . 

./. Då v id kritg eliter Iam :för krig bcfältc,t öve.t· lllHl'ins.trillrSrl;ro.ftrmG 

iivel'Lag-c~s ftY rllög,stc bclfäJ.Ilavm·en för HHLI1 är e:n och mmins·trWskra!'tPt·nn, 

öYcrgå mar.in s:tabcn.s Ycrksamh e L rleh 1i-s på ·l1 ögkY<Jr·Lcr.ets mar.install. 

Cll c f en för marin~ta•!Jcn öYe t· tagc r llärYicl m ed b i!Jctdtlland e a Y si n 

!'öruhar·o.nrle bc~a.Ltning ö.Ycn rh.e,f,~;;kap crt för högkYa r·tcrets marinstab. 

IX1t' CS ~ .~å prövas m·ICol'[ Jcrlig,t , fö·r orcln ar Konungen annan officer a.tt u.pp t·

·ll ålla lJetl'ncLtningcn sitso m c!J c,f fö.r maein.staben. 

2. I fall , som ai\'S•Cr:> i mom. l, lt :H' cltefcn för marinstaben a t t st:ill a 

sig t ill r i' Len·iHtebc dc run\liS•ningat' rörande nämntCia s· ~a!J s Yc r·ksamltc~ , som 

må medeleJas aY högst e befälllaYaren för· fLlllltiixen och mari nstridskt,aflr r n<l. 

I öYrigL giillcr äYcn i n u nä mncia fall Yad i denna in truMion fi mw,; 

föt• marinstahen f ör·c.:;;,kt··ivc t, cl ock m ed etc in skt·änli<ni.ng.at·, som bct.in•;,: o.,; 

av för· ·!Jögk\•artcr·c>ts JTI<at"in,;,[:alJ u LrfLird.mle bestämmelser. 

§ 3. 

l. CIJcl'cn Iför· m;crinstaJJen är an Yarig för alt s ta:lJ cn fyll er sin i 

~ 3 angiYna uppg ift. Ho.n ägct· lros Konungen cllc t· ch efen för fu t'61Y<H'S

tl cpaetcmc.nle. t gör o. el e ft' iUJJrs tälln in gar, som 11änrrv kunna föranleda~ . 

2. I ~:eftgoe, som rö t·a vicl makLil ftll ande t och utvcck'ltinge.n rrv sjiil'ii r

BYarcLs matm·iel, L\vcnsom i fr il.g·o r, som röm clenna ma teri els krig,slJ cr rtl-
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5,10a}J m . m., hlJ.kommcr c1CJ L c-l10fen iful' nwri.nsLaJJ en att samarbeta m ecl 

mar,inföt'Ya ltningcn p i:\ tsLllt i instruktionc<!l för d e Lta itmb e tsv·crk finn es n iir·

mare an g ivet . 
3. Frå n m <Ut' incn bi l/11 ör·ande ce•nt ral m~· ncJig< lwt L\vcn.so m ifrån omc

delb ant und c•r Konungen ,s tälld ]) efäliHtnJ!' e. av marin en ilgcr· cl1 cf·en föt• 

!lk'lrins tabcn inll ii.ln ta (!C ybtrrrnde.n oc./1 u pp ly,snin•ga.r , so m erfordras fliT 

])eh an.cllingen cll e t' d e t tSluLl:iga aYgöra ncle t av i marinstallen Iör·ck ommanclte 

rul'·enden. Frän anlelningsrll of i mat·inCöt'Ya l ~ningen m å cl1 cf•en för m ari n

staben in il i:i.mta yttrande i såclana fr ägor t'ö l>ranc! Cl p ensonal-en s special•U·t

bHdning, som falla in om o.m råclc t för· avclcrningscll e,fens vcrksaJ!1111ct. 

1. I ärende, som han!Clläggc.s jilJo m mari n sta~J en oCl/1 som b erör mat' in

förvalLningcn eller m a ein en Ulll1örand e centkal m)·ndig'i"J·e Ls Yerk amQteLs

omP1lcle, lJör samråcl mc{l nn nämnd m)·ncli g ll e.t ilga rum, clä:rest s1ldan't 

pröv,rus et'l'ord erligt föt' fräg,an s b ell flmld ing ·eller slutLiga av1görancJ.c. 

3. I äwncle, som llo.n clliilgiges inom mal'instaben oe.lt som jämväl b erör 

JantförS\'al'et, skall enforde r l!igt sam arb e te m ed chefen .för generaJ.sLabcn 

äga run1. 
6. Dil. dwfen för 111 Gl' ins taben .sl; all tföt' a y,g i\·anclc rav infordrat ytt

rande ellel' elj c,s t sa:mat' !J ota m ed ann a n ITl)mcrig;lwt clle,e ämb obsverk, må, 

när mun~Li g öve1·läggn i· ng avs c,s äga rum och chefen f ör mari•nsta!J en s å 

finn er lä mptli gt, j:tmtc J-Jo twm den ell e't' dc, som i >S taiJoc n lJ er·ett ärende t, 

nänvam för att t1illl1anc~agå .mecl upplcysning·ar , dock 'U ba r ilLt alt i före

kommamlte besl ut deltaga. 

§ G . 

Sä.t,skilt å ligger d et chefen för mm•ins L<Uben: 

a ) .att i enligile t m ecl cl äl'o m m edtl c.laclc sät'sk il>cl a fur·es,krifter uta rb e ta 

p~ane r m. m. för sjö'för:>Yat·e ts m olJili.sc t'i nrg .samt <f·ö!' cle· s a nväncl<nl:ng i 

J,ri gsticl octl t vie! ,sk~· clcUo.ncl c L a,v SYe.r,igc,s .n c utrru~itet unclce lzrig m ellan 

andra m a·k Lc,e ; 

aJ ) rutt furdClll'l för t:Jk ommanclc äre,ndcn p å s tabens sä!'Ski lcla avde.l

nintgar ro c./1 :tiHse att i s ta iJcn tjänstg tiramlc per1sonal mecl n1it ul!föe e r

h ållna uppdrag; 

c ) a-Lt granska inkommo.ncle ånslJ et'i1Ltclser och gcn cr.a lmpporter äY·en

som r a p.pol'tcr ft•1ln m <Unina ttruclu\·e r {lc./t anclra o1'1icera:t·c, so m i tjän,s,tc

uppdrag vitstas utl'k.es, samt clä.röYer a,ygiY o. cle }ttranclon, vartliLl m å fjnna~ 

anledning; 

el ) a tt ägna vedeTböl'li g uppmärksa mlt et å t användningen a<v rrnsl,age.t 

t ihl flotta ns k't' ig>sb er-edlsk ap ocl t öYning'al' samt Yaka öYe t· &tt ansla,g·ct ej 

ö ve t~sl"r i el ers ; 

e ) a tt göm fram s tällning om utfärclanclc eller utarbe tand e aY sådana 

jlör tjäns ten crfo·!'clerliga föefallbningar, r cgvementcn, in steul~Honer och 

lföreslm·iftee, som bil1l1öea om råehot för m a !'ins talJ ens YCrJ,,s,o.m i1e t; 
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f) a,tt, el å inom staben :u tf ört arbete anses böra h·ycl;as och kostn•a1 ten 

clär>föt· kJ;e lämpligen kan av ·statbetlls expensm ed el bestridas, dät'om göra 

feamsrLäl1nin,g 1Jill Cllc,fen för fönsva•l'·SClepartem c.ntet; 

g) att, då officer elle•r marin•inrle.nclent anses böra uppböra o•Lt d sla

IJen tjänstgöra, clärom tiH ollefe.n föt' föt'SvarcSclepartemen.Let göra anmälan: 

11 ) att avgiYa förslag till lJesättancle t aY l•e(J ig>b1ive.n aYClelningscn1ef,s

b efattning amt föresl å ofl'icerare och marinintemlenter till t j änstgöri,ng j 

s·tatben; 
i) att, då avdelning.scl!ef av kommendering cllct· eljes t uil1Mliug1Lvi~ 

cilr för il in el ra-el att utöva sin b Mattning, om el elimas up•p,llållancle föl'ordna 

ell er gum rframst~~Hning om förordnand e av s tälHöre,Ll'äclare; 

,j ) att IJlancl el e Lill tjän.stgö~~ing i stalJen komm cncl eraclo offieeeurn a 

fUror·clna en Wl ·rucl,ju.ta-nt rsamt ,förcl eJ,a clc övriga j.ämLe i staben tjänstg;·,_ 

rarnde marinintendentet· och unclerofricerat'e Ull tjänstguein g på ele sitr·skiJU,t 

avode'lningama eller omedelbart uneler chefen för marin,s taben (§ 2); 

k ) a bt föt,orclna en Ull ttjänstgöeing i 'Staben ko.mmenclet'ad rnaPin

inLend ent att tjänS'lgö ra rsåsom registl'a-tor; samt 

.1) a Lt utfänla si.\\;äJ arbelsorclnin,g, innefatta,nclc dc förskrif.Ler, vi lJ'<\ 

utöver clc här m e.clclelade må för ärendenas be·hörig1a h'anclläJg,gn'ing eller i 

ÖYl'igtt Cl'f·o rdr•a;s, som ock bcstämmcuser rörande hanclllravanclet a.v s'loiiJcns 

bitlJliolek och inklip av böcker, IJiclsluif,tcr , kartor m. m. för cleLs.amm '' · 

§ 7. 

J. Gllefe.n för marinstallen cwgiver ådigen: 

till [(onungen : 

a) scnas·t elen 15 clcccmiJcr en korHactt:1Ll t'CLlogö,t·eJ,sc -för marin,sLa

IJcns wrl,&amhet ;under å r et od1 sena1st elen 31 januari unclerelilnig t'app ort 

om amma ~-crJ~samiJet unel er för eg>åcncle år; samt 

b) s·cnast elen 20 dccomlJer >förslag till tjän s tgöJ'ingsticler fötr mari

nen tulclcla;clc vämpHkliga, innetfatta•ndc alla umler påfölj:1nde åe lfö•r ekoan

man,cJc in- .och u.tn ·yclmri og,s.dagar samrt utryclming,scl·:J,gat· .för clElm, vito;.as 

tjänstgörin.g .sträc:J;:cr sitg utuYer .sisl.nämnrla år.s slut, ävemso.m såvitt möj

lig,t rin- och utryckning•s-el:Jgar för tjän,s,tgöl'ing i en rföljd eller fiksta tjL\n,;t

göring ~J e Lr äffande dem , .som ·in-skrha:s und·e e de.t år försl.ag>ct avser , m;·n 

ic.kc .skol.a il)örja .tjäns tgum. rförrän efte r åre ts slut; ·Jwlandc nyssnäm n·la 

fö•nsl.ag a.vgi\'·ais efter rsa-mråcl me.cl högste befälilavaren öYCr kusLflollan i 

vacl rör alilmän tjänst ocl1 .sjö!tjän st .samt eHer samråd mccl cll e.fen fiil ' 

kns'tarLi ll er iet i vncl rör· lmstarLilleriLjänst til.We•laele vämpldHi.ga; 

till che j'en j'ö1· j'örs varsdepaTtf'm entet: 

c) i gocluicl ,före lJörjrun a·v olika övning·sper·iocler fö'l'Sl.ag ,tiJJ övnin ;..:n' 

m ed ~Joll•ans persona]., i Yi1cl rör övnin,gmna ombord eftCir sa;mt•i\ll nll'd 

llugstc b efälll:Jvarcn över l'rusH!otlan; sko land e lt·os marinförvaltningen in-
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11 ämtas för övning1spl«n ens uLarbe tanLi c eeJowlerliga up.p~ShfLcr elel å d:öe 

övningarna d.·isponibla medel, cJ.e,1s å d e pei s, ·SOm bö,m beräknms å f.öe öv

ningarn a eriford er l'ig utr e.cln'ing m. m. , cle ls ock betl'äffan(J·e f•artyg.smater,ie

lens äncllan1JåJ.senliga anv.änclancle m ed ~l.äns~· n W! dess viclmrukthållande i 

t,järustlJart skicik; 
el) ,för - lag till 'instr:ukLionen för bcfälhm·ama över clc s jöts.t)-rk or (fa;t'

tyg ), s•om rustrus i freelstid; 
·c) .seorast den 15 m aj ,förslag till un.cJ.erofflicers- ·och •Sjöman,sn;:å rernas 

förcl e,Lni ng på avdelnin g•ar od1 ynlwsgrena,r samt sjämanskåre n.s förel eJning 

i löne.graclel' å varelera s~aLionen undct· föl jan(JC budgetår; och 

f) sena t elen 30 juni efter .samråd m ed högste IJe·fälhaJVaren övet· 

J;:u:suf1obtan rOCh chefen för kus.tartilleriet ;furslag till cle krig1SÖVningar Vicl 

kustfästn•in,garna, .som uniler året anse.s böm utföra.s oc,l1 bestr.idas av 

a nrs~aget Lill "Kni•g;söv.nin,gar· vi el k ustfii!stningarna"; 

g) seelan uprpgif•t å ul!fa:llct UJV rin s•J,r ivni,ngarna vid inrskr.ivnings,för

rättning·arna 'å rsjö.matllshu ·en erhållits, u.th tand-e, huruvida a ndra å sjö

manshu s inskrivna Yärnplikti ga än clc, \~i.Jka omförmälas i § 25 mom. 1 a) 

v·ärnpliktslagen, anses böra tilldelas marinen i a llmän .tjänst; samt 

till nwTiu föTvaltn i n u en: 

h) före den 1 augusti varje år upprgift clelis å cle ändt"in.gar i flottans 

personalstater samt ä d c anslat,"Suneclel rföe 1No·ttan:s Ja·ig.stl:Jereclskrup och öv

ningm, ·so m anses ·erforclcrliga för näs t förlj-ancle bucJ.getåe, clcls å det antal 

Ho ttan tillcleJ.acle värn.p!'id;:.ti,glU, •som ber~tknas uneler nämneJa år rfulbgöra 

s in rfreclstj änsbgör<ing; 
2. Sista helg,fria dagen i varje månrrucl meclclel.a:e chefen för marin

staben vecleriJörande myndigile ter och befäN1av·are uppgi.ft å cle dagar lUllder 

månael en em·ar h nom unclerl-yclande av ofPicetl::lre eNer •nnd erofficer.s rtjän,srtc

gracl eller tjänsteklass samt expedi tion.sn\Jden v•arit ,tjänstgö·rancle i marin

s ta!Jen ävensom aHa förändringar, viB;ct med avseende å tjänstgör,inge.n 

inträffat bland samma pcrs·o nal. 

§ 8. 

Enligt cle när,marc oeelee c.h.e.fen för marinstaben m eddelar hava aclju

tanten och regi ~ tr.wto·rn aLL föra ,för mae·instabens cxp e<lition ceforcle,rliga 

eliari er m. m. , vanicl det sär::;kilt åligger· 

adjutanten: 

att kontl'asignera .fr n marinstaben uligåcnclc squive lser, 

att föea chiarier ,ocll r eg is ter övc•r l1 emli ga ll'il11dlingat· ocll adre-ssruLla 

över j marinsbaben tjän slgöea.ncle peesonal , ocJ1 

att ansvara för abt dc lJö ck er och h:Jnclli.ngar m. rn., som äro eerfor

clerliga 1föe expeditionstjäns ten vid J1ögkvaeteret.s marin,st ab, stänclligt il'öre

finnrus. kompl e-tteracle; samt 
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1·egisfTCtfOTI1 : 

•att föra clia~·ier och r eg ister öYer icke !1emli 3a lland linga ru 
-a ~t Yårcla oc.Jl llå lla •i b c.hö,·ig o rdning koncept , lwncllingae oc.ll böckP 1·. 

som ~ill h onom öYerlämnas .li Il för•yaein.g, samt 

att h andhaYa oc l1 recuoYisa Lill ch efens .för m ar·i nslaiJ en förf.o gan,J" 
s~ttllcla cxpens- ocl1 önig·a m ecleL 

Hogis tmto m ål igger c1ärji~mle ·att enligt clH~f e n•s för organi sation,.;
flJvclclningen närmar·e anvi•s nni gar lJilt·tlcla Yi cl uppgörand e av J; o.stnacb h 1·

räkning•ar· samt Yid IJHn cllil~·gn:ing a 1· fe>eel;ommancl e föt·YaiLnin gsilrenelen o. rJ. 

§ !J. 

Cll Cif fö l' anl elning inom ma, ·insLa.lJen emotlager ocil JJ cforclrae 1ill 
verkställi gh et ohefens Iför· slaiJ en bcfa.Jin in gar ungrående verksamile ten inour 
awlel nin ge.n saunt är ansvari g .föe de t siUt, varpå anleln ingen fyller :-;in 
uppg,itf t. lian orclnar o.cl1 lede r· anleln•ingcns arlJ ct cn samt fö rclelrur gö,.,_ 
målen m ellan honom unde rli·dancl e pe rsonal, fö r eclrage r inför chefen f; ·,,. 
srta·lJ en d e rinom a.nlelni.ngen utförcia m•b etena .oc.ll ,gör l1os l1onom fram
srbällning om viclt rugaml c av rsåclana x\tgtlrd er, som kunna, fr~umj a <tnld
ningens a rb e te . 

Äeencle av 'Sårdan n<t lur , f\ tt det fa ll er inom två ell.e r fl era <tvclc.lni ngar,; 
verrk samrh oLso mråJlle.n, Jlanelllrägges ii elen avdelning clet huYucl•sakligen tilU rl'rr 
c.Jter rsameåcl med elen e ll e r dc ra,vclel ninrgscllefer, Yi1k<t cl:'lrjämtc IJaya atL 
mecl ärende t taga JJt>fa.ttn.ing. 

§ 10. 

l\IoJJilise1'ingsaYcleln ingcn illa r till UI}Pg'ift: 
a) att utal'!J eta cle p lan•e r rför marinens m orb ilisering, som cnJi.gt sär

sk ilt utfä rdade .JJ est ä:mm c lrser !S'lwla in om marinstalJon upprä ttas och som 
ioke h a ncluäggas å mman anlelning; 

b ) fttl bohanclla in o m s taben förekotT1mancle ärcnclen eörancle utb i'ltl
nin ge n i sl;o loe .och l;mescr; 

c) att l1•andlägg<t ärencl·en, so m röra Y·är·np hkten och kustaelill eri el.; 
p eesonal; sam t 

el ) aLt sammanföra, dc uppgifter beträffande m arinens p eeson ul, Yill;a 
äro el'forclc rli ga för awlelnirng·ens arbeten. 

§ iL 

Operationsanlelning en J1ae t i ~l up·pgift: 

a ) att utarlJ e ta ,planer fö e samt lta ncllägga inom staben föreko m mamk 
ilrcnclen beträffande rsjökr i gsma tcr i e le~n s ocl1 kustb erfästningarnas utwok
ling och kri gsberedsk ap, maJ' instt' irclskrrufterna s förcl eln i ng och gmppe r ing 
m ecl därtill hörand e mo.bi liser in gs hancllingJar samt cJ.eras använclnin ::;· i 
kri gstircl ool1 uneler neutramcLS'lJ evarkning; 
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.b ) att utm·be t a förslag Lill insLr,uktioner för b efälll ava r·c ihe r sjö

s ty rJ;or (fart:·g ) ; 
c ) att han{lläg·ga frågo r lJe tl'äffanele opera lionsbaser, loka lfi.irsvar, han

eJG ir sj öfarten i ,);:r igsti cJ., ·kJ•i gsö mingar samt samvet't];:an m e llan s j öför·svaret 
oc.ll Iants tri cbkrafterna, ciYi la m:·ncligileter och till försvar et anslu tn a fri
Yi Il H g a J;årer, 'fören·ingm· m. m. el i'\ r r j 'llcssa ärenclen 'Sko l<t llanctl1 a, y as a v 
annan f!Jvclel.nin,g; 

d ) fttl llamllägga inrom stahen :förcko mmanclc ärend en b ·e träffand e 
marin ens 1!aktiJ; , optis1ka ·s i g n ulv ~lsen el e, bevakningstjänst och minsvep
ningstj än s t äycnsom ärend en, Yilkft röra a nvänclningen a y mar i.ncns olilm 

ya:p en; samt 
c) a tt fi.ilja ntYcc klingcn. a,,· fo lkrättsli ga spörsmäl hctr.äffa nelc sjö

kri gsyJsenct c t samt hancl•Lägga i stahen ·förek ommand e rfräg.or av elylik a rt. 

§ 12. 

Ko mmunikationsaHlelni ngen Ilar till uppgift: 

a) a tt Ila ndlägga inom sta•ben förckommancle ärend en, som ri.im mili
täl'l eclsnäte t, sjökort, ,flygkartor, a l.lmänn a farl eder , h amnan läggningar ocl 1 
övriga J;;ommu nika.tionsanstal tcr, äve nsom f\ U ur .sjömilitär synpu nrkt s tu 
el era rikets och. grannMnclern as kustgeograf i ; 

IJ) at t haneBägga ärågoe JJc t riHfuncle elen militära väclorlcks tj änsten , 
kustsignalväsenclet, luflib evaknin,gcn ·o0l1 lotsverket med clärt ill l1 öranelc 
nlO'lJilise ringsltancllinga r; 

c ) att rh andlägga fr , go e b c träffftncle telegraf- , t ele:fo n- oolr rad iovä
sende t samt postYäsencl e t m ed rlä rbill höra.ncl e m obilisering•sllancllin.gat·; srumt 

el ) att ·handlägga frågor ~Je träft'ancl c - jötrans porter ävensom samla 
et'forderliga ru.r>pgrftcr beträfianclc sYenska llancle!sf'lottan. 

§ 13. 

Organi sationsanlclning.c n JlUL' till u ppgift: 

a) att hancUägga ärenclen eöe.a ncle marin ens organ isa ti on ävensom 
uppgöra förslag till •s just,Jrkornas ocil fl;,-gväsenclc ts övningar m ecl clä l'till 
hörand e k ostnadsberäkningar; 

b ) att uppgöra rförslug till l' ör tjilnsten crforclel'ligft föl'faltningar, 
r eglem enten och ,föreskr iner, som rS·kola inom s t a-ben utarbe tas ocl1 icil;c 
huvuelsak,ligcn beröm anna n avele tnin gs .n ,·k sam.h etso m råcle; sam t 

c ) att sammanrföra clc uppgirLer b c trtlffancl e m a rin ens p ersonal och 
mater iel, Yilka ä t'O e rforet er li g-a rför aveleln ingcns arbe ten. 

~ 1!1. 

1. U trikesa:Yelclnin gen Il at' till uppgift: 

a) a tt inlt•~lmta sjöllnilitära und e rrilltcl.scr; bömmle uppgifte r· bct r··i,lf
:t'anJCle ·O lirka mftriners organi ;;ation , persona l, mater iel, ö1ningar, .fuetJ·gsrf'ör-

TidsleTi/l i Sj öz•risendet . 25 
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nJ·ttningar, >bu dget m. m. enligt chefens för marinstaJJen närmare be.stiim
mancle clelgivas ämilJetsv erl; ocll.m}nclig ll eter samt befälhavare vid marinen; 

b) att handhava marinens uncl errättelsev.i:Lsenclen i övrigt; 
c) att behandla är.enden rörande handhavanclet ocll vårelen av m ari

nens h emliga handlingar ocJt IJöcker; samt 
el) att i elen mån chefen för marinstaben prövar ~~~mpligt utaeb cta 

och tillställa vederböeande bBfäi.!lavare b eskrivningar över utländska h am
nar, som äro avseelda rutt be·sökas av svenslm örlogsfartyg . 

2. Inseendet över marinstabens bibliotek tiHkommer utrikesavdel
ningen ·oclt lJ·cler bBJliotekarien närmast uneler chefen för denna avclc1ning. 

§ 15. 

Sjö.l;ri.gshistorbka anlelnin gen J1ar till uppgi·ft: 
a) att vet1kställa historiska tforsJmingar beträffande silväl Sveriges 

som främmamle malders sjökrig; samt 
•lJ ) att oml1iimler l1ava marinstabens ar•kiv. 

§ 16. 

Bi1Jliotel;arien antages av chefen föL' marin staben pil viss tid ell ct· 
tillsviclare med tre månaclers uppsägningstid. 'l'ill b·iJJliotetkarie må icl'" 
antagas person, som ~lger anställning å stat viocl marinen. 

§ 17. 

J<~xpeditionsvakt antages med els t förorclnancle av chefen för marin
st3Jben, som även prövar expedi Lionsvakts ansölmn om tjänstledighet ocJ1 
avskecl. 'l'ill expeditionsvakt antages <företrädesvis slikanclc, som vari·t i 
tjänst vicl 1'lottan. 

Bxpecliti-onsvall,ts 1'digganclen bestämmas av cllefcn för marinstab en. 
Gör expeditionsvakt sig sk)·lclig till fel eller försummelse i tjän sten 

el-ler vanvörclnacl eller ol;,·dnacl , äger chefen ifö r marinstaben ef.tcr omsbiln
el iglleterna an tingen tilld ela hnom ym·n i ng eller döma honom till mi s t n i ng 
av lön föL' högst tretlio clagar eller ock susp emlera ltonom på 1hligst tre 
månader från tjänst oc l1 lön. 

Har exped iti onsvakten icke låtit sig därav rätta eller har han gj ort 
sig skyletig till fel av ·SYåt·m·e beskaffenhet varde han ant ingen åtalad infu r 
v.derböl'lig unelerrätt eller av chefen d'ör marinstaben ski lcl från tjänsten . 

Villtages åtgär-cl för anställand e av åtal, äger chefen för marinslalJcn 
<wstänga expeditionsvakten •från tjänstens utö.vning till cless över hon om 
blivit slutligen dömt eller domstolen annorlunda ·förordnar. Har eiJ e fcn 
för marinstaben beslutat om expeditionsvaktens suspension eller skiljamle 
frän tjäns ten, äger I.J emälcle chef lil;al ecles, till dess beslutet vunnit Jaga 
·luaft .avstänga expeditionsvakten från utövning av tjänslen. 

Åtnöj er sig icke expeclitionsYakten mecl cl1efens föt' marinstaben ]Jr
slut, i.igcr .!lan, ll~lr ej annorlunda ät' stadgat, hos Kungl. Maj :t söka äml-
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ring g.cnom IJesYiir, Yillm skola JlaYa in~;ommit till försYarsdepartcmentet 
före JdocJ;an tolv å trettioncle dagen efbct· elen . då e~pecliti onsYakten erhöll 
del av aJeslutet. 

öve t· vaming må klagan ej föras . 
Chefens Iför marin staben beslut om e~pe<.liti.onsYaktens aystängning 

från tjänstens ulöYning gär i vcrkstr~lli.g ll et utan hincl er av b csYärs an
förande . 

§ J8. 

1. Cl1 efen för marin stabe n äger att, eftct' till c-lle:l'cn för försvars
departementet gjorcl anmäl an, .företaga cle tjänsteresor, som föt· hans 
tjänsteåJigg·amlen äro 1Jel1öl'liga, och må han därvid JJcordra i stalJen 
tjänstgörand e officer at t mcclfölja. 

2. Chefen för marin staben •äger .JJeorllra i marinstalJen tjänstgörande 
officerare och marinintend enter att vid flottans stationeL' ell er å andra 
platser inom ril,·e t ut.föra cle uppdrag, som för fullgörande av stabens upp-

3. S•k.ulle cllcfen iför marinstruben anse erforderli gt, att i staben 
tjänstgörande Qfficer eller marinintendent företager tj~lnstercsa utom rik·et, 
gör han därav lJetingacl framstäJ.lning till c.!1efen föe försvarsdepartementet. 

§ Hl. 

L Cl 1cfcn för marinstaben må utan ansökan åtnjuta tjänstledighet 
högst 45 dagar Yarje år; skolancle han lill Konungen göea anmälan, då han 
ämnar begagna s ig av sällan tjänstleclig.llet. 

2. Chefen för maein staben må bevilja underlydande officer ellee 
marinintend ent tjänstJ.eclighet högst tv& månader. 'I'Flnstledighet för bibUo
tekarien mt av cllcfen föt' marinstab en lJeviljas för högs t tre månader 
varje kalenderår . 

3. Annan Lin i mom. 1 oc·ll % nämnd tjänstledighet sökes hos 
Konungen. 

~ 20. 

Uneler elen tic! , 'Clå •Cilel'cn föt· mat·instabcn åtnj•utet· tjänstledighet, 
ävensom vicl ,förfall för ,honom att utöva sitt ämbete ska ll detta, såvida 
i·cke Konungen annorlunda förordnat·, uppehållas av elen till tj<änstcstiiU
ningen fmm ste av tillstäclesYarancle till tjänstgöring i s taben förorclnade 
eller kommen'-leracle officeearna. 

Den, som sålund a u tövar chefens för marinstaben .ämlJe te, tecknar å 
utgåencl e exped itioner unclee namnet ()t'dcn "TjänstfötTättantle chef föt• 
marinstaben"; men, ·om Konungen förordnat någon att uneler t iden föl'estlt 
ti.J111betct, t ecknas över namnet: "Enligt n1i.c\igste förordnand e" . 

Den, som enligt d enna § uYertagit chefens för marins taben ämbets
utövning, gör cUlrom oflirclröjligen anmälan ho s Konungen. Dylik anmälan 
göres järm·lll av chefen föt' marinstaJJen , så snart han åter in trätt i utövan
eJet av si t t ,[lrnllJ eLe. 
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ft) Tnst r uld i on föt• hö[jsle heflilhamren örer kns llloll an. 

§ 5. 

Det [tligger llögs le befäll lilYaren öYer kustflottan alt i enlighet med 
därom mcclclelacle s:trskllda .föeeskriftcr u tarbeta ·eefo rclerl iga plilnct· f i·,. 
kustflottans nrksaml1ct i keigslid. 

G. 

- - - - - bos Kon ungen, cllcfen för försvarsclcpartem cn t•·l, 
marinförYaltningen eller chefen för marin s tab en göra framställning - -
- - - up•pgifter. 

Hos Konungen eller cl1efen ,för försYarscleparteme ntet äger llan efl•·r 
samråJcl m ecl cl1 efen föt' marinstab en göra !framställning om utarb e tand•·l 
av nya ell er om vidtagandet av iinrlrintrar i för flottan g~i.llande C:\:erci'
reglementen och sk~·cJ cl stjänstinstt'uktion. 

1. utgår. 
2. 
3. utgår. 

§ 7. 

5 ) Inslruldion för in s pcldiiren för undcnallens!Jålntpncl. 

§ 2. 

1. - - - hos Konungen, cl1c fen för fut'SYars clcpal't r·-
mcntet m ari nförYallningen, ol1 cfcn för marinstaben eller högste befälll a\a
ren över kustflottan •föreslå de åtgärder - - - - - sagda Yapt'll ' 
anvä!11cUJarhe t ; skolande, 'Clå b ellov för eligge r att Yicltaga änclr ingar i p·~U 

lancle reglem enten , instruktioner· m. m ., .framställningen åtföljas aY ~ ~t

f.ormacle förslag till clylitka •ändringar. 
2. -

6 ) In s lrnldion föt• chefen för marinens [l~·u,·i1scnde. 

§ 2. 

2: i. (se onns läencle punkt ;) ) . 

7 ) Instruldion för c heferna föt• de cirilmililära ld\r·e•·na. 

1 i dessa c.ltefers instruUioner böe, i vacl a\'ser deras allmcinn a 
a nsYar ocl1 å!i,gganclen , f ormuleras i ungefärlig öYeeensstämmelse m etl ~ :! 
-i ollefens föt· sjöoJTiceesJ;:årcn instwktion (se Bil. 1) . 

ÄYen •bör tillkomma lbemyncligancle att Yäncla sig till marinfi.i n·all
nlngcn eller chefen föe maeinstabcn mccl feamsti:illningae . 
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S) Jns l l'nld i on föt· nHu•inundcr \'i sn in[Jslwmmissionen. 

§ 1. 

J. :-.rarinunclcrYisningskommissioncn utgöres av: 
C'ltclfcn .för sjöoffic crs~;:ärcn, onlfurancle, 
rl1cfen för marinstaben, 
11ugslc b e fäll1aYaren öYCt' kustflollan, 
cl1cfcn f ör kustaetillcri e t, 
cl1efen f ö e sj öförsvaee ts kommancloexpecl i tion, 
cllefen .föe sjökrigshugskolan, oelt 
cllcfen föe sj ö.l;eigsskolan. 

stället fur chefen tföe mil.rinslaJJen, l1ögste befälhavaren öYee kust
flottan eller cllefen för h tstaetilleriet må i kommissionen ingå regements
officer, som pil. feamställning av resp. cilef i kommancloYiig utses; nu 
nämnd d1ef dock obetage t alt då !Jan sil. finnet· lämpligt deltaga i kom
missionens öYerläggningae och cWt'Yi cl, om l1an så önsl\:l t' , få s in mening 
antccknacl i protokollet. 

Såsom sekreteraee 
cilefen f ör sjöofficerskftren. 

§ 3. 
tjänstgör stabschefen hos 

Sekeeteraeen åligget· - - - - - - - - -

0) Jnsl ruld i on fiir hcfordt•innsl•onllllissioncn föt• a\·[J inwdc av förslan till 
he lordt•innat• inom officcrs l• i'n·cH m. m. 

1. 

1. - - - - - föt· mat·instaben , befattningarna såsom högste 
JJe fälhaYare öYer J;:u slflottan ocl1 sCtsom cl10f för sjuofficerskåren samt sta
lionsbcfä111avarbcfaltnin.gen vie! tJotLans station i KarlskroJJa. Däl'est clle
föt' sjöofficrrskftl'en ick e tillika bckhiclel' staalio nsbcf·älilavarbefat tningcn i 
Stockllolm , ska ll jiilmYiil sistnämneJa lJ c fattnin gsi nnchaYarc vara leclnmot av 
1\ommissionen. 

2. 

§ 9. 

1. - - - - - enkel röstöverYikt. Dä lcclamöternas antal är 
G (§ 1: 1) gäller vi el Hk a rusletal elen meninp·, som biträcl cs av orclföranclen. 

A befot'dt·ingsförslag 

JO ) . It\1 I. 

§ 185. 

i. Under K·onungcn ,lJamll~i;;·gas, i enlighet m etl Yacl chlrom finnes 
särskilt stadgat, mal'in ens angehigenl1eter av 

a ) mat·införYaltningen (bil. 32 ) oeoh 
elJcfen föt· marinstaben (.])il. 33 ), 

vill;:Q utgöea maeincns (jycrstyt·else; samt 
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•JJ ) föl j ande c e ntrala marinmyncligll c ter, nämli ge n : 

högs te b cfä lhayaern öYer kustflottan (JJil. 34 ) , 

cltcfen ,för sjöofficer skåren (bil. il'I 1
/ , ) , 

inspektören .föt' unclceYattenslJiHvapnet ('JJil. 34 1
/,), 

§ 187. 

2 ' / ,. Då ch efen för sjöofficersadlrcn tillika är stationsbefö.lh avat·e i 

S toc.llill o.lm, b ekläcia .hos hon om anställ-el stabschef och adjutant tilli k a br·

fattnintgama såsom r esp eklive 1 :c ocl1 2 :e a el j u tant ho s s tationsb cfii 1-

havaren. 

'J . -

11 ) . Hl\1 III. 

§ 3. 

1. Uneler Konungen litanclläg,gas, i enlighe t m ed vacl cl 11r.om f innh 

. särskilt s taclgat, mar ine ns angelägenhe ter av : 

a ) marinförvaltningen (bil. 1) ; oc /1 

c/J e fen för m arinstab en (bil. 2), 

vi lka utgöra m a r i n c n s ö v e r s t ·r r o l s e ; samt 

lJ ) fö ljancle ce ntral a marinm y n cli g h c t c r , n [i m li_,;en: 

clw f.en fö r ku startilleri et; 

högste b eDäJ,/l avarcn över ku s tfl ottan; 

cl1cfen fö r· sjöo11'iccrsli1å rcn; 

in spektören för uncle rYa ttensb å tY1isencle t: 

c./t e fen för marinen s flygväsende ; 

ch efen för mariningenjörkåren; 

chefen f ö e marinintcndentmkå een; o el! 

ch efen för marinläkarJ;å ren. 

2. - - - - - -

§ H 3. 
1. - - - - - - - - - - - - - - - - -

k ) - - - - - ,[JOs Konun ge n, olw fen föe för sYarsclepa rl•

m ente t, marinfun-a lnin gen elle r ch efen fur marins tab en g öea clc fram s l1ill-

ninga r 

1. 

b ) 
ej ÖVCI'S]; J' ill CS : 

c) - -

§ 145. 

- ö1·ningsans lag oclt fltt vak a övce, att detsamnJ a 
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Insänt. 

Inom några få år, närmare bestämt 1929, äger 250-års-

, minnet av Karlskrona såsom stad och station för örlogsflottan 

rum. Mig synes att en brett anlagd historisk minnesskrift till 

dess bör hava utarbetats för att vid jubileet föreligga i färdigt 

skick . 
Av de ursprungliga varvsanläggningarna, vid s. k. Saltsjö

baden i 'Vämö, finnes nu intet kvar. Även dc äldsta a nlägg

ningarna på nuvarande varvet äro på väg att försvinna genom 

nybyggnader och förstörelse genom tidens tand. Varvets form 

ändras genom sprängningar och utfyllningar. Man jämföre 

blott varvets utseende för ett kvarts sekel sedan och nu, efter 

vilken jämförelse det bör stå klart för envar, att snart finnes 

ej sten på sten kvar av det gamla varvet. 

En hi,storik över de militära anläggningarna bör utarbetas 

i samband med en dy.lik över stadens utveckling under mot

svarande tid. Att staden och flottan hö;:a intimt samman 

ligger i öppen dag. 
Förslaget skulle kanske kunna lösas genom att Karls

krona stad anställde en för saken intresserad arkivforskare 

till hälften avlönad av kronan samt att medel på liknande sätt 

anslogos för tidskriftens tryckande. Alltså motioner i Karls

krona staelsfullmäktige och vid 1924 års riksdag. 

Med tanke på arbetelos kolossala vidd. torde frågan om 

detta arbetes igångsättand e ej vara för tidigt väckt i all syn

nerhet, som det knappast kan påbörjas förrän uneler 1924. 

T. S. 
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Litteratur. 

S\·e•·irJeS möjli!Jhe lc t· ti ll sjli lv l'örsö t·j ninfJ. 

En studie rörande jo rLlbrul,ct::; ocll industri ens krigsberell~·kap nY 
II. V. JUNG. Stockllolm J923. 

En av de förnämsta blanc! dc !Jälsosamma lärdomar, som kri ;rrt 
J9H- J918 medförde J ör vrtrt land, Ya r o tYivelaktigt elen att rikets ekon"
miska krigslJereclskap, closs själV'försörjn ing ocl1 d ess indu stt·is anpa,; ,_ 
n ingsförmåga efter •krigets krav måste Il eaktas på ett helt annat stiLL (in 
tillförne. Uppmärksamileten riktacles också i J1ög gracl på Yåclan föt· <tl't 
land av en avs·pärrning- -h el eller clelYis- från tl e Yiktigaste procluklions
centra elle r m . a. o. P' dlanclelsblock:Hlens inYerkan. .\tsl"illiga ätgärclcr 
vidtogos ju ocksi't uneler clet pågftcncl e Jcl'iget dels rför att gönt oss i möjl i
gaste mån oberoenclc av clc l'rigförande, vilket var ett av viilkoren fiir 
att -kunna föra en r en nationel politik, clels f ör aLt miltlr::t skadorna n\· 
den hamlclsavspärrning föt· Yilken Yi, om ock i JJcgr~'insacl utsträckn in,:·, 
v oro u Lsatta. 

i\fecl vårt folks kända sin ne föt' att glömma det förgångna oc•ll clctl.as 
lärdomar •OCh att sluta JJlieken för aLt slippa so ol)chag li ga sa nni nga r i 
ögonen är clct g ivetvis stor fara Yärt, a Lt erfareniletema i cletta som i ~CL 

många anclra ·hänseenden lätt nog glömmas ocl1 aLt et'fordcrliga åtgärtl et· 
alltså i freclsWcl icke Yicltagas, lllled ty ål föl j ancle betllnkliga ris•k er i ~;rif.!. 

Man måste clärföt· yara k ap ten en YiLl Kungl. Söclra Skånska infanteriJ'C(!•'
mentet J. V. Jung synnerligen tacksam för det arllctr med oYansLäcnd•' 
titel, som i apr il i är sett clagen . 

Arbetet i fråga lilmpar sig kanske pCt geuncl av sin n::ttur fög:1 för C'll. 
ingCtencl c refcr::tL; cl c t stora antalet Yilrdefulla tab ell c :·, som ligga till gt·.und 
för framställningen kunn11 ju bl. a. rj iHerges. DeL mtlstc lii.sas och JJS;j" 
mecl YCrkHg ·e ftertanl; c aY alla, som Ycrldigen viija siltta sig in i fiir
IJålland cna vie! ett sCtdant krig, tl ä r v i j c k e 11 e Il ii r s k a v ~l g a J' n :1 
ö v c r 11 a v c t. 
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Föt•fatlnrcn konslaterar i sin redogörelse öwt· jordbrukets l;rigsbe
r edsJ;ap, aLt dc Yillkot·, som statens krigsiJ Cl'l'llskapskommission i sitt !Jc
tänl;ancles iJ :e del : "F' o lkniiringcn viLl krig" upp:;Wller föt· alt säkerstä l la 
självförsöl'jningen vie! aYs]JihTning oclt som iiro : 1) hctllanLlet aY ett mindre 
Jager brötbäLl, s\·aranLle mot tH1 månad e1 ·:; nomal.t imporlö\·e 1·sko tt eller 
omkring 50,000 ton, 2) säk c rställancle aY lagringen både av nedslaktat kött 

0 c,l1 av det i r eserv l1illlna iJröclsädeslagrcL samt 3) uppliigganclet ::tv e lt 
lwksaltfördtd föt· ett åt' e ller oml;rino;· J:J:i,OOO Lon, måste anses mycl;0t 
b lygsamma i belraktande av den utomord en tl iga stegringen i Yilt• försYars
JJer edskap, som clä1·igenom vinnes. 

l~ n un<lersölming a Y dc o l il; a lantls<ielal'llas mö j l i gillet alt tillgodose 
.foll,näringc n anses IJ l. a. ~Jcstyrka, ··att i'\nrrlanLl en< last korta t· e tic! J;a11 
utstå en aYsp~irl'lling, alt Snalancl kke !tar möjligllctet· ::ttt liYnära sin 
befolkning under ett kon::;umLions[u·, att ,.;ycrig·c utom Skåne enelast un<let· 
gynn samma i'öl'ltålanrlcn l;an uht[t ett helt Ctt's isol er ing". 

Ett eventuellt syenskt-finskt sam~ilcnd e uneler krig heröres äYen ocl1 
såsollll resultat angiYes att Ybserligen större ulsikl uppslå1· för att de 
olika del al'lla aY Sverige skol::t kunna slå i olJehinclratl förbindelse mecl 
va randra, men att J;rawt på Y~isentlic; Jivsmcdcbcxpol't lill Finland fömn
Jecler sä stora påfrestningat· på våra egna tillgånga J· , att en li:\ngrc ticl~ 

aYspäLTning icJ'e kan utltärdas. 
Väl så intressant som anlclnin::;·en om jorclbrukeb J;eigslJeeclsJ;ap är 

författarens !Jellancl!ing a1· det virbträckta omt·ådc, som fallet· inom rubri
ken "InclusLriens krigsbrl' ccls•l;ap". Inom ramen aY ett ~10-Lal siclor hlmnas 
on k oncenLt·ceacl framställning av förlt:1llandena umlcr en avspärrn ing We 
det otal industricl' av vil·ka rikets fö1·svarsmakt ät· lJCJ 'O<'ntle, varjämte 
en bellanclling av bränslcfrilg-an äYen fallet· in-om sagda 1·am. Klart Yisas 
llu r den ena incluslrien ·i!Tipe t· in i den anrlra och llm·usom cl e flesta , 
för utom jilrn- oc.h stälinclustri en , p~t nilgot sätt YttC J'St :iro beroende av 
t il lförsel utifrån Dtll pä lagt·amlct i fr eds lid av rätt så avscYärcla kvanti
t e ter d lvaeor sttsom ~'oppa1·, tlll, 111omull. l~lcl er, c;ummi, m. m. fö r att blo t t 
nä mn::t ett fatal av <le av Jöl'fattat·en angiYna. Kravet på intimt samarbete 
m ellan allct grenar av incl,uslricn ocl1 dc för land e ts lii·igshcrerlskap an
svariga m~· n<ligl1 e tema redan nntlcr ft' CLbtitl samt s•kapanclct av härför 
crf.orclerli ga organ undcrslt')kcs skarpt. Som slut,;ats angins att uneler 
förutsättning av väl planlagt arl1eLe ocl1 viss l::to;Tin.c:· "s)·nes Yårt lancl ~lvcn 

m ecl h:lnsj·n till elen incluslri c lla krigsbcrcLlskapen i lliind e lsc av krig kom
ma att in taga e.tt gynnsam t l~lge. n c L ~1 g :l l l c r el o c k a Il e n a s t o m 
s t ö r r e {] c 1 a r a " l' i l\ s ,o m r å Ll c L k a n 11 i't l l a s o lJ e r ö r t a v 
f i entlig inYasion". 

Här ställes emcllcrli<l granskaren infö1· fr ägan: Kt·~lw::; de t Yerkl igen 
invasion j Sveriges rike föt' aLt d e lta gYnnsamma läge skall förlJ)'tas 
s in motsats? SYa rct härpå s)·nes bli Ya ett lJcsLärnt: N c j! 
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Förfa tta ren ,Jtar nog oc•ksil p il si na s tä llen en kän s la av att sit ich 

är fa lle t, vilke t n ågra ci tat Lor·cle Yisa. Så lunda påpekas (s icl. J~ ) risken 

av "a tt e tt fle rta l ::tY dc s tönc ·l;sa m a m a äro b elägna vicl ·h ayct ocll Yid 

öppen kust·•. Å sicl. 23 säges mycl; e t riktigt "elen cncla ge nomgiienrl c fii r·

bindclscn" (mecl No t't'l anel) ··m ed s ina många ocll s tora ·k onsiJIJYS1:l'Micli ·r 

är syn nerli gen lätl a tl göra oJJrul;IJar för län-gre tic! " . A s icl. li .l s lutl i_Q·en 

a nföres såsom en syagrll c t a tt av ele st ön o gummifabrikerna, Yilka (1 1·, 

till antal et sex "ligga ej minclre än 4 vie! kusten". 

Det k an ick e Hienckas alt ur såväl jorclbruks- som indu s tri ol ~)' n

punkt d o Yiktigastc Ll elam a av vårt laoll äro just kus ttraktcma och att 

ofantligt mycket f!em av cl e m est JJ ctyclandc industr ie lla centra, iin Yad 

so m OYan angi Yits ligga viel l; us tcn e ll er dennas omccl cl bara närl1 e t OC'Ir i 

Yarj e fall inom cl c t .g r oYa far tygsartill eri e ls räckviclcl. Så är bl. a. fii r

lt å llandct mecl elc fl es ta a ,· våra slom trämassefabriker Yi lk as biproclnkt, •r 

h aYa ofantli g be-t~·cJe lse för elen rena krigsinclustri en, våra viJ;tigastc l;on~t

göelsclfabriker, texti l- och JJckläcl naclsinclu s tri ens fabrik er, cl c sLörsta k ob

Ycrkcn, bl. a . Oxelösunels (benso l ) samt kraftcentralern a i Alfkarleö ol'lt 

Untra. Vi e! detta förh ållanclc ändras ock vill:koret för a tt vår sj iilv,försö r.i

ning oc l1. vårt inelu s lri ella liv skall kunna fortgå och cKlrm ccl Janelots själl·

stäncli ghet tryggas Lill , att t'ik c t s viktigaste kusttr a kL •·r 

m å s t c k •u n n a f r e el a s f' r å n d i r e k t a a n g r e p p f t' å n s j ö Il, 

Vat'C s ig clcssa angrepp k omm a -från fi entliga sjöstridskrafter cnlJal't clll'r 

i samband m eel lufLs trW skrai'ter ell c!' dc taga formen av Jancls ti gnin.g,_ 
eller inYasionst'öretag. 

För dem so m till i(YcnL)rs lly sa eller . 11 ~·st elen trppfa lLningcn ~tl 

r ikets försvarsst~Tka ytterst sl;; ull c lt ~ln ga blott på "f•ol,kct i vRpc n· ·, toril l' 

s tudi et av 1;apten Jungs b ok IJ iiva en y•ppcrlig lektion Qd t uppfatlningc·n 

i f rEtgan ofå r no-g moclifi c t·as. Vi -f il. l1elt enkelt ej n öj a oss mccl den ganska 

t vivelaktiga möjli glit e ten aLt ef ter b ehag kunna kasta fi enclen ur Jan\l t'l. 

seelan han kanske dårs (;äclcs tillfogat våra kustteakter obotli ga sk aclor. 

utan fi cncl en m åste mötas på rl1 avet utanför rike ts grän se r·. De t ät· en 1la 

sLi tte t a lt kunna ·l!inclt·a varj e a ll vat'l igt angr epp mot vår såriJ am u;u,;l. 

liacle .clettfl till :fullo beaktats av författar en Jlacle må lläncia i fii r•·

Lalc ts kritik av förs\•arsrcvisio ncn or·clen "häeorcln ingsfl'!iga" oc l1 " l·rll r·orga

nisation·• ~1nclrats till " för· s \'a J' s fräga" ocll '' försvars organi sa tion'' , yiJ ka 

senare uttryck som b ekant hava en n ågot vidare lJ et:·ciclse . 

Hnndclsförsliil'inuens in\'CJ'i;an p1't ni!J1'tn!Jen m· Yiil'ldskl'i!JCII nn och l'ti•' 

.hundr·a åt' sednn. ADOLF '.rlTlJ~N. 

Av .Kungl. öl'logsma nn asii ll shapet b elönacl mecl säll skap els mccl al.i i 
s i Iver·. i\ la r inli ttcra tmförcn i n gen s för lag. Stockll olm 1923. 

Ma rinlitteraturföre nin ge ns i't tg;lrcl att efter fl erå rigt upp clt åll ftt er:-:" 

till a tt utgiYa arb e ten IJJerörnnclc cle t se nas te krige t Lorcle •Iå llälsa s nu··l 
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glädj e, en g läclje, som blir så mycket större, seelan man st ifta t b ek antskap 

med elen bok , Yars titel 1:\scs h~lr OYan. 
För denna tiel s-kr i fts läsare toretc 1; ommenllurkap ten T:·clcns arb e te 

vara väl b ek an t ; sku lle så t ill lhcnt:Ts icke Yara !fallet mås te eldsamma 

varmt r ekommencleras till genomUsancle oc l1 begrundanele. 
SäYä l själva r eclogGrc lscn för ll anclelsförstöringen, so m clcnnas 

orsaker och föl j eler unel er r cvoJ.ution s- och Ka polco nkri gc n oci t kri gen 

mellan Englancl ocl1 Fören ta Stalem a 1812- 1814. - ](t' ige n föt· 100 

är sedan - ä ena siclan ocl1. clc t se nas te Yi1rlclskrige t å elen andra, fr am

läggas pil. e tt lättläst oe l1 över t~· gaml e språk Väl är cle t möjligt, a Lt Yissa 

av föt'fa ttarens åsik ter b eträffand e Yärlclskrigets genomförand e fl' ån tys!\ 

s ida - defensiYt mot Frankrike, inte t vålclförancle a,· Belgi ens n eutralitet , 

allt iaYsikt att m ed alla lill bucls stilende meelel l1 ålla Englands sjömakt 

u r spel e t - m öta gensagor. n et s trategiska problem in föt· Yars lö:;nin g 

centralmaktern as krigsled ning s t ~1llcl cs, torde ej t åla vi cl allt föt· stor för

enklin g, m en Llet t orele il. anclra siclan näp peligen kunna jllYas att i en 

kamp ":\lol tke Yet·su s MalJan" de L all tid Yarit ocl1 med s lörsta sanno likhet 

kommer a tt bliva elen senare, som utgår som scgTare . 
Författarens sarnmanfat tanele [tsikt cr, såclana dc för· cli gga i kap. XI 

"J ämför·else r ocl1 slutleclningar" •fö rLjiln a s·ä rskilt att g runclli gt b eakt a:::. 

HakL på sak hävelas att •för de n oreliska ländernas clel n ågo n t,·ckan ick e 

kan r åcla om att vid en av ekonomiska skäl företa gen minskning av föt·

svarsmccll en denna ic.ke får gå u t ön r sj öförsYarct, m en aLL väl en riltt 

sä avsYät'cl minskning av ru stningarna till lanels utan s törre risker kan 

slce. " Om en s to rmakt .fö. e fast fot i land . ... lärer icke unrler n ågra för'

hållanclen den h ärsmakt, som kan uppställ~s till rikets försYar. förs lå att 

:föra kri ge t till ett lyckligt slut' ', skriYcr författaren med full rltlt. Den 

lo giska konsek\'Cnscn att tföt 'SYaret i främsta r ummet skall hygga på en 

s tark sjömakt är clärmecl giYCn . Födattarens auldorali\'i.l ställn ing so m 

avclclningsclr ef i marinstab en borgat' för· att cle framl agcia åsi ktema äro 

fruktema a Y grundl iga un elcrsökn in ga r . 

Nauli cus '1 !)2:1 . 
J aluhur-l t fli r Deutsclrlands SeP inter·esscn . He1·a u:;ge;;ch en w'n \' ic•·

aclmiral a. n. Holl\\'cg. Berlin 1\)23. :\littler & Son. 
Som t ecken på att tyska fo ll;et ännu tror pil. en framtirJ oclt en 

framtid .på haYCt. få r man lJe trak ta a tt elen Y~"ilk äncla p ubli ka t ionen "Xau

ti cus" efter 9-årig t u ppehåll å ter utkommit. Hun1clpar ten av hoken m ås te 

helt naturli g t denna gång i"ignas å t .t!anclcln ocl1 h anelclssj ö farte n, Y i l k e t 

icike hindra r· at t också elen sj ömiliWra delen bjuder p å my c·ke t aY Yä rcle. 

Reclan i inledningen k ommenterat' ock så utgiYa rcn Yer sai ll esf r· eclen, i vall 

angär 'l'ysklancls maritima inL t·essen. 
Blanc! de t stora antalet artik la r i elen lwncl clspoliti ska elc len m å sl"ir

Ski!t nämn as "Deutscllbncls l! e u ti g c Seei n teresse n' ' oclt " L u fl Yerkelu". 
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Anclm delen bel1an L1 !ar marintekniska frågor oell först i elen tredje möta 
vi ele politisk-militära artiklarna. Bland innehåll et i dessa bägge elclae 
kan nämnas "Die Sclli ffsölmascllin e in u ne! nach dem \Volt kri ege", "Die 
deutsclle Flotte n ae<l1 d em Kriege", "Die Entw icldun g cler Secmächte Yo n 
1018-192.2 une! il1re Beeinflu ssu ng Llurcb cli e \Vasllin gton-Konfcrens" sam t 
"L ini ens0lliff, U-boot und Luftwaffc". 

I likh et m eLl s ina föregångare bjuder Nauticus på e tt riU statisti sk t 
materiel. P å ett 80-tal siclor möter m an ,]l är allt tänkbart på hand elns, 
sjöfarte ns, skcp,psb}ggeriet s, luftfarten s och örlogOJflottans områden. 

Hela verket andas v ilj an aLt leva, även om f örvisso ele omätlig;l 
:-svårighe ter, inför vilka cle t tyska folk e t står, mngt ifrån döljas. Så skeiVCl' 
utgi varen bl. a . "Sccmacilt wire! auch in k omm eneler Zeit, tro tz Völkcr
lJunel une! \Vasllingtonkonferenz, in cl er veniger elen .i e l)efri ecl e ten \Vclt 
di e Gescll icke el er Völkcr b es timmcn. Aber uns, den \Vchrlos cn, ist h Pi 

di eser Fragen clie H.olle cles Beol) aCIJters angewicsen". 

"Iakttagarens roll!" Låtet' ej ultr~yckct b ekant? 
Kanske n ågon igenkänn er detsamma blanc! fursvarsrevisionens m ånga 

fraser. Skulle icke SYOrige b elt•äffancle flottan uneler y tterligare en fem 
ilrsperiocl enligt revi sion ens l\s ikt intaga "elen up·pmär,ksammc iakttaga
rens roll"? 

}feel resultat att fl ottan eft er elcnn a periods slut u tan större sYä
t·ighet skulle kunna cl egracl eeas till e tt hät·cn s bivapen v id siclan av el1 ct · 
helst eft er flygvapn et ocll m· stånd att försvlt t'a rikets intressen till sjöss . 
Skilln aclcn m ellan Sveri ge och 'rysUan el är ju clock elen att ingen Versailles
fred påtvingar oss iakttagarens roll, att rnan kan vara säk ct· på att i 
'rysklancl uppmärl, samll et en ,Jwmmct' att spännas t ill cl e t J·ttcrsta, på rlct 
intet ny tt stridsmedel kanuner att saknas, cllt en gång clagen åny o gryr , 
men att man kan h ysa s ina bestämeJa tvivel om humvida el en svenske iakt
tagaren ])lir uppmärksam . 

Men vi, örlogsflottans män , vilja ej se vårt va.pen skjutas åt sidan 
och komma att uppbjucla alla krafter för att l1inclra detta. 'l'iclen kri1Wt' 
arbete, arbete föt' fl ottans förancle framilt och clctta ltrbcte m å s t e k o n
eent r eras i kravet på n ybyggnad i såcla n omfattninf'·. 
a t t a J l a f ö r s u k i o v a n s k i s s c t' a el r i k t n i n g k u n n a m c d 

k r a f t n c el s J ii s. 
U. IV. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 
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