
Etappdagorder
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Afskrift.

Seinäjoki 17.03.1918

Bestämmelser angående etapptjänsten.
Fastställd af Öfverbefälhafvaren den 16/3 1918.

I. Allmänna grunder.

§ 1-
Etapptjänstens uppgift är:
att ombesörja dels den för armén erforderliga tillförseln af personal, hästar, material

och förnödenheter, dels undanförandet af det, som måste undanskaffas, såsom krigsfångar,
krigsbyte, obrukbar material m. m. samt anskaffandet af transportmedel för sjuka och sårade;

att omhändertaga, förpläga och vårda krigsmakten tillhörande personal, hästar, krigs-
fångar m. m. hvilka uppehålla sig/ inom eller passera genom området för etappväsendets
verksamhet;

att understöjda och samverka med truppernas myndigheter vid tillgodoseendet af dessas
behof;

att ombesörja vidmakthållandet af de förbindelser, som tagas i anspråk för etappväsen-
dets verksamhet.

§ 2.

För utfärdandet af i § 1 angifna allmänna etappuppgifter indelas landet bakom de vid
fronten stående trupperna i tre områden, nämligen:

1) området mellan resp. frontgrupp och densamma anvisade järnvägsstation, „etapp-
tätstation" med inom området liggande järnvägs- landsvägs- m. fl. etappslinjer;

2) området mellan för respektive frontgrupper anvisade etapptätstationer och stationer
i hemorten, „slutstationer";

3) området mellan resp. slutstationer och olika destinationsorter i hemorten med inom
området liggande landsvägsetapper.

§ 3..
Inom de olika områdena omhänderhafves etapptjänsten af följande myndigheter:
a) inom området mellan frontgrupp och dess etapptätstation af ett etappkommissariat;
b) å järnvägs etapplinjerna mellan resp. etapptät- och slutstationer af trupptransport-

chefen med å viktigare stationer utsedda och honom underlydande etappkommendanter;
c) inom området mellan respektive slutstationer och destinationsorterna inom hemorten

af resp. distriktschefer (i öfverensstämmelse med dagordern n:o 19 § 1 mom. 3 a 4).

11. Etappkommissariatens åligganden.

§ 4.

Etappkommissariat består af en chef, e'tappkommissarie, med biträde af erforderliga
representanter för inom etappväsendet förekommande tjänstegrenar.



§ 5.
Etappkommissariatet underlyder etappchefen; Generalintendenten dock obetaget att i

intendenturärenden gifva direkta anvisningar.

§ 6.

Etappkommissariaten omhänderhafva och ansvara för samtliga i § 1 angifna och på
dem tillämpliga allmänna uppgifter och åligga särskildt:

att anskaffa hästar och fordon för erforderliga transporter inom området till och från
fronten;

att söka systematiskt ordna dessa transporter;
att utfärda rekvisitioner till de kommunala myndigheterna eller genom skyddskårerna

å transportmedlen;
att förskaffa sig noggrann kännedom om områdets inkvarteringsförmåga, tillgång på

lifsmedel och förnödenheter samt i området befintliga för magasin m. fl. ändamål lämpliga
byggnader;

att söka förutse de behof, som inom olika tjänstegrenar kunna komma att göra sig
gällande och att inom området vidtaga erforderliga åtgärder för béhofvens tillgodoseende
eller därom göra framställning hos etappchefen (generalintendenturen);

• att meddela frontmyndigheterna erforderliga upplysningar rörande magasin och öfriga
etappanordningar samt i god tid lämna underrättelser om till trupperna ankommande trans-
porter af personal, hästar, material och förnödenheter;

att alltid, utan att afvakta meddelanden från frontmyndigheterna, sö-ka vidtaga åtgärder
ägnade att snabbt tillgodose fronternas behof;

att hafva personal i beredskap och i tid vidtaga anstalter för kontorens förflyttning till
annan ort;

att föra dagbok innehållande redogörelse för etappverksamheten (se bil. 1);
att föra förteckning öfver utfärdade rekvisitionsskrifvelser.

111. Trupptransportchefens och etappkommendanternas åligganden.

I. Trupptransportchefen, hvilkens allmänna åligganden framgå af bestämmelserna i
öfverbefälhafvarens dagorder n:o. 17, skall under chefen för kommunikationsafdelningen utar-
beta transportplaner för alla rekvirerade trupptransporter, hvilka fordra särskildt tåg. Rekvi-
sition å sådan transport skall insändas till kommunikationsafdelningen och innehålla i upp-
gift å antalet officerare, underofficerare och manskap, hästar, fordon, godsets beskaffenhet
och vigt m. m.

Transportplanen skall innehålla uppgift på tågnummer och tidtabell, angifvande even.
tuell utspisningsort.

Rekvisition af vagnar för mindre transporten sker hos vederbörande stationsinspektor
enligt bestämmelserna i öfverbefälhafvarens dagorder n:o 15, militärbefäl dock obetaget att
vända sig direkt till kommunikationsafdelningen.

11. Under trupptransportchefen lyda på vissa järnvägsstationer etappkommendanter,
hvilka förordnas af etappchefen.

Etappkommendant, hvilken af trupptransportchefen i god tid skall underrättas om före-
stående transport, utöfvar sin verksamhet inom stationsområdet eller visst begränsat järnvägs-
distrikt.

Etappkommendant åligger, förutom hvad som framgår af överbefälhavarens dagorder
n:o 17:

1) a) att vara polischef inom stationsområdet (distriktet) och öfvervaka att ordning och
skick råda;

b) att granska å de stationer etappchefen anvisar passagerarnas pass och reseintyg
vid tågens ankomst och afgång, samt äfven öfvervaka att ej obehöriga och tvetydiga indivi-
der gifvas tillträde till stationerna;
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c) att i samverkan med distriktschefen äga uppsikt öfver broars och banors samt å
stationerna lägrade militärförråd skyddande;

2) att öfvervaka att alla med järnväg skeende militär-transporter utföras utan dröjsmål
i faststäld ordning;

3) att kontrollera att alla befallningar angående militärtransporter af järnvägsfunktionä-
rerna omedelbart och snabbt utföres;

4) att underrätta trupptransportchefen om alla afgående och ankommande militärtåg,
kommandon, fång- och sanitetstransporter. Anmärkning: å de stationer, där etappkommen-
dant ej finnes, åligger denna skyldighet stationsinspektorn;

5) att omedelbart inrapportera alla förändringar i militärtågens farplaner eller andra
störingar i det normala arbetet;

6) att såsnart meddelanden inkommit om mindre transporter af kommandon, sårade,
fångar eller gods rekvirera hos stationsinspektorn nödigt antal vagnar;

7) att emottaga af etappkommissariaten och distriktscheferna ankommande militärtrans-
porter äfvensom att till dessa myndigheter anmäla och afleverera sådana transporter;

8) att öfvervaka att militärgods ej kvarligger å stationen längre än nödigt är;
9) att medverka vid anskaffandet af hästar och fordon för militärgodsets snabba fram-

forsling*.

IV. Distriktschefernas åligganden.

§ 8.
Distriktscheferna lyda i fråga om etapptjänsten under etappchefen, och hafva mostva-

rande uppgifter, som de i § 5 nämnda etappkommissarierna i fråga om etapptjänsten, men
i mera inskränkt bemärkelse, så till vida, att deras hufvudsakliga uppgift omfattar transport
af personal, sjuka, sårade, fångar, hästar och material.

Distriktscheferna åligga sålunda:
att anskaffa hästar och fordon för erforderliga transporter mellan vederbörliga slutsta-

tioner och anstalter i hemorten samt tvärtom;
att vidtaga anstalter för dessa transporters snabba och systematiska fullgörande;
att utfärda rekvisitioner till de kommunala myndigheterna eller genom skyddskårerna å

erforderliga transportmedel;
att meddela vederbörande anstalter i hemorten om ankommande transporter af perso-

nal, sjuka, fängar och material va. m.;
att föra dagbok innehållande redogörelse för etappverksamheten enligt bilagda formu-

lär (Bil. I);
att föra förteckning öfver utfärdade rekvisitions skrifvelser.
Högkvarteret som ovan.
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