
skuldförbindelser med viss rätt kan kritiseras 
såsom innehärande en väl stark förenkling av 
verkligheten. Och så ett medgivande till, soni 
närmast ska)} adresseras til1 signaturen V. L. 
Jag fick inte fram i mitt svar, att gömda sedlar 

. måste uppges till förmögenhetsheskattning för 
att all rättfärdighet skall vara uppfylld. Det var 
säkerligen faran av fusk på det hållet, som sig· 
naturen hade i tankarna, och det är givetvis all
deles riktigt, att möjligheterna är vida större 

att trolla bort förmögenhet i form av sedlar än 
att fuska med självdeklarationens inkomst· 
siffor. 

VARFÖRINGREPINTE 
ASSISTENTEN? 

Ja, ärade signaturer, det lönar sig att disku- o • •• • 

tera. Vi lär oss en del på att så göra, vilket med Personalvardsassutenten ar tnte truppens om-
nöje erkännes. r: bud utan chefens biträde, men har naturligtvis r l (~ li_~som all militär personal skyld~ghet at~ under-. J j,. ~ L,v'alta cMfen om eventuella m>Ssförhallanden 

G. Silurst lpe. Såsom inkallad har jag med särskilt intresse 
följt med vad tidningarna haft att förmäla om 
det sorgliga fallet von Hennings. Jag hoppas ve
derbörande myndigheter begriper vilken vikt det 
har för oss i vapenrocken och därmed för hela 
det svenska folket, att allt göres för att klara ut 
de dunkla punktema i denna affär. Vi har rätt 

VICE-PRESIDENTEN I U. S. A. 
att ~va, att ansvarsfrågan utredes på ett sätt, 
som vittnar om fast beslutsamhet att förhint'Ja 
en upprepning. Sker inte detta, är det fara värt 
att det förtroende .mellan manskap och befäl so~ 
så småningom vuxit fram ur beredskapskårens 
gemensamt utståndna mödor och besvärligheter, 
får en allvarlig töm. Kärnfrågan är ju denna: 
hur kan det komma sig att regementschefen, 
som det uppges, svävat i okunnighet om den up
penbart sinnessjuke officerens metoder? Dels 
h:-de.. förs':arsministerns . uppmärksamhet i god 
tid fasts pa saken, dels fmns vid varje förband 
en assistent, som såvitt jag har förstått rätt bl. a. 
har till uppgift att bevaka manskapets intressen 
och beivra missförhållanden på personalvårdens 
område. Mina egna erfarenheter av assistenter
nas verksamhet är gynnsamma, men i förelig
gande fall har systemet tydligen klickat. Beror 
det kanske på att deras befogenheter är för be
gränsande? Skulle VECKANS FORUM kunna 
upplysa mig om vilka skyldigheter och befogen
heter de har beträffande personalvården? 

!'residenten och vice-presidenten representera ofta skilda riktningar 
Inom samma parti och vid vissa tillfällen har presidentens död 

medfört ändrad politik från Vita huset 

Med anledning av vad tidningarna skrivit om 
ombytet på den amerikanska presidentposten har 
jag kommit att tänka på flera frågor, som jag nu 
ber .att få besvarl!de. Hur kommer det sig, att 
pres1denten och vice-presidenten kunna tillhöra 
skilda politiska riktningar? Är vice-presidenten 
r~dgivare åt och ersättare för presidenten, så · 
Iange denne lever? Hur går det, om vice-presi
denten dör? L. K. 

Sä väl president som vice-precident väljas som 
thekant i realiteten av folket vid en och samma 
valförrättning i november före det år (varje 
skottår) då presidentskifte äger rum. Sedan 
denna praxis slagit igenom, tillhöra de alltid 
samma politiska parti. Men det är icke ovanliot 
att man vid de s. k. nationalkonvent, som ut;e 
partiernas kandidater, kompromissar på så sätt, 
att olika riktningar inom vederhörande parti 
få sina önskningar tillgodosedda; presidentkan· 
di daten väljes inom en mera konservativ vice
presidentkandidaten inom en mera radik~l rikt- -
ning, eller tvärtom. Vid vissa tillfällen har där
för . presidentens död medfört, att regeringens 
pohtJk avsevärt förändrats i det att vice-presi
denten företrätt en helt annan uppfattning än 

J' äl jandct av vicepresident föregds av samma l'tora appa.
rat som då presidentkandidaten skall utses. 

den avlidne presidenten. Det märkligaste exemp· 
let härpå är från år 1901. Mc Kinley, som repre
senterade republikanernas högra flygel, hade år 
1900 omvalts till president; för att tillfreds
ställa de mera reformvänliga och med all san
nolikhet också i syfte att få en politiker, som 
de konservativa ansågo besvärlig, placerad på 
en politiskt obetydlig post, ·hade samtidigt den 
radikale Theodore Roosevelt utsetts till vice
president. Då Mc Kinley år 1901 mördades, blev 
emellertid Roosevelt president, och därmed, än
drades i viktiga hänseenden den republikanska 
regeringens politik. Den nu tillträdande vice· 
presidenten anses, i motsats till ämbetets förre 
innehavare Wallace, ha varit representant för 
de jämförelsevis konservativa sydstatsdemokra
terna, och alltså ha tillhört en annan fraktion 
än Franklin Roosevelt. Huruvida det ombyte, 
som nu skett, verkligen kommer att innebära 
en politisk nyorientering, återstår att se. 

Vice-presidenten har endast den officiella 
funktionen att tjänstgöra som talman i senaten. 
I regel torde hari icke - delvis på grund av 
nyss berättade omständigheter - ha hört till 
den trängre kretsen av presidentens rådgivare; 
i vissa fall har samarbetet mellan president och 
vice-president varit intimt, så t. ex. under vissa 
tider mellan Franklin Roosevelt och Wallace. 
Kabinettet tillhör vice-presidenten i princip 
icke; under vissa kortare skeden har han dook 
regeJthundet deltagit i kabinettets sammanträ~ 
den. Enligt författningen kan vice-presidenten 
f ungera som ersättare åt presidenten, då den 
senare är sjuk eller eljes oförmögen att utöva 
sitt ämbete. Men denria möjlighet har icke be
gagnats; under president Wilsons sjukdom 
1919-1920 förekom, att ärenden i realiteten 
avgjordes av ·kabinettet utan presidentens med
verkan. 

Då vice-presidenten blir presid·ent, efterträ
des han som ordförande i senaten av en inom 
denna kammare vald talman. Dör vice-presi· 
denten, inträda medlemmarna av kabinettet i 
tur och ordning -'- med utrikesministern som 
förste man - i utövningen av presidentmakten. 
Detta är fastställt i särskild lag, icke i författ-
ningen. · 

Herbert Tingsten. 

V ä r n p Ii k t i g f u r i r. 

Veckans F o rum har fört frågan vidare till 
chefen för F örst:arsstabens Personalvårdsavdel
ni ng, överstelöjtnant Gustaf Kolmodi~ som här 
n~dan klarlägger assistentens 5tällning och upp
gl/ter. 

V ärnpHktig furirs fråga kan hesvaras med 
några _ direkta citat ur :.Personalvårdshandhok::.: 
»Som chefernas hiträdande med personalvården 
ha särskilda assistenter ställts till förfogande.:. 
»En assistent är icke truppens 'ombud' eller 
'förtroendeman', huru mycket han än skall vinn· 
lägga sig om att förvärva sina kamraters för
troende. Han skalf visserligen håiia chefen un
derrättad om allt vad som rör sig på förbandet, 
sålunda även eventuellt missnöje, men han skall 
icke mottaga några instruktioner av sina kam· 
rater.» 

»Assistenten hör på allt sätt hemöda sig om 
att vara sina kamrater till hjälp och att öka 
trevnaden i tjänsten. Icke minst betydelsefullt 
är det, om han genom lämpliga upplysningar 
kan underlätta fö-r sin chef att lära känna per
sonalen.» 

Personalvårdsassistentens skyldig.heter omfat
tar både social rådgivning, upplysningsverksam
het, bildningsverksamhet och förströelseverk
samhet. På alla dessa områden skall assistenten 
dock endast handla såsom chefens biträde. Fin~ 
ner assistenten att missförhållanden föreligga, 
som ä ventyra den goda andan, så är det icke 
blott hans rättighet utan hans skyldighet att rikta 
sin chefs uppmärksamhet därpå. Därest depåassi
stenten vid I 17 erhållit kännedom om kapten 
von Hennigs behandling av enskilda krigsmän, 
skulle det sålunda ha varit hans skyldighet att 
d~1om ~nderrätta regementschefen. Samma skyl
dighet tillkommer emellertid i ett fall som detta 
all militär personal oavsett grad och befattning. 
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