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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 6 /43. 

Ordinarie sammanträde den 3 november 1943. 

Närvarande: 19 heders- och arbetande ledamöter. 
l. Besk'<ts att med hedrande omnämnande b elöna av 

kaptenen vid Flottan Åke Reinius ingiven tävlingsskrift över 
ämnet »Aktue lla problem i elen moderna ubåtstaktiken och 
<leras tilHimpning på svenska förhållanden ». 

Ytterligare två tävlingsskrifter över samma ämne ansågos 
icke värda vare sig pris eller hedrande omnämnande. 

2. Valdes landshövdingen i Blekinge län E. Lindeberg 
till h edersledamot samt intendenten vid Sjöhistoriska museet 
G. Albe till korresponderande ledamot. 

3. Valdes till arbetande ledamöter: 

Kaptenen vid Flottan Betgelin. 
Kommendörkaptenen l. gr Lindh . 
Kommendörkaplen av 2. gr Fogelberg . 
J\Iajoren vid Kustartilleriet Eng. 
Kaptenen vid Flotta n H enning. 
Kaptenen vid Flottan Starck. 
KommendörkapLenen 2. gr Lindgren . 
Översten vid Kusta rtill eriet Kolmodin . 
Kommendören (ini) Fredholm. 
Kaptenen vid Flottan Blidberg. 

4. Valdes ledamolen af Klint till föredragande för år 
1944 i ve tenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistnria med 
ledamolen Falkman som suppleant. 

Karl skrona den 8 november 1943. 
B. Ramel. 

'Tidskr ift Sjöäisendet. 43 
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o 

Arsberättelse i reglemente och 
förvaltning. 

Avgiven å r 1943 av lcclanwtcn H. Callerslrum. 

(Forts. frå n häfte 10. sid. 624.) 

J . Uniform och beklädnad m m. 

l. För marinen gemensamma best.ämmelser. 

' Genom go 896/39 utfärdades vissa bestämmelser, varige
nom paraddräkt av i reglemente för marinen fast ställ rl karak
tär under den förstä1•kta försvarsberedskapen icke finge h~i ras. 
Genom go 14/41 hava dessa bestämmelser ändrats så t illvicla, 
att i reglemente för marinen omförmäld paraddräkt t v må 
användas utom tjänsten; vid statsceremonier och officiella hög
tidligheter dock endast då order härom utfärdas .eller särskilt 
tillstånd härtill lämnas av chefen för marinen . 

Genom go 162/-11 hava dc äldre s k skollccknen fö r ma
rinens manskap utbytts mot benämningen utbildninustccken. 
I samband därmed har fastställts att dessa tecken skola ut-
göras av . 

för den, som. med godkännande betyg genomgått fö rcskri· 
ven utbildning till 2. kl sjöman (kustartillerist), ett streck, . 

för elen, som med godkännande betyg genomgått förcskn: 
ven utbildning till korpral, två streck, det undre hiilftcn sa 
brett som det övre, 
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fö r den, som med godkännande betyg gcnomgålt förc
skriven u tbildning till furir, två streck, sam t 

fö r den, som med godkännande betyg genomgått föreskri
ren ut bildning till underofficer (flaggkorpral ) , tr.c s treck. 

Föreskrifter hava genom go 28/42 utfärdats att assisten
ter och ombud inom marinens personaluårdsorganisation, in
kall ade till tjän s tgö ring under förstärkt försvarsberedskap och 
mobilisering, sk ola hära samma uniform som flottans reserv 
tillhörande officerare och underofficerare av motsvarande 
tjänstegrad , dock utan graclbct.cckning. Å varelera underarmen 
ävensom å axelklaff bäres clt i guld broderat emblem, som 
utgö res av två i k ors bgda facklor samt m ellan dessa ett ver
tikalt s tällt svärd. 

Ny modell rt identitetsbricka (samma som vid a rmen och 
flygvapnet) har fastslällls genom go 225/42. För prägling av 
identi t.ctsbricka hava likal edes nya b estämmelser fastställts (go 
427/42). Enligt dessa skall å identitelsbricka angivas trupp
registrcdngsmynclighe tcn ( ex ÖSK), inskrivnings- (re" istrc-
. ) o nngs- numret (t ex 672-7-22) samt blodgruppsbeteckningen 
(A, B, AB eller O). 

Genom go 669/42 har föreskrivits ,• alt särskild nationali
tetsbetecJ.:ning skall anbringas på vid marinen använda stål
hjälmar. Bet.eckningen , som är densamma som föreskrivits 
för armen (lgo 1979/42), utgöres av en blå sköld m ed tre gula 
kronor och är placerad på vardera siclan av hjälmen. 

. Detaljerade föreskrifter beträffande idrottsemblem och 
rdmttsJ..:lädsel för marinens idrottsförhand hava utfärdats a v 
chefen för marinen (mo 451 /42). 

2. Bestämmelser rörande j'lottw r. 

. Genom go 498/41 fastsbilldes båtmössa ~1/41 för personal 
hllhöra d fl t·t l d f " · ~ <n c o an oc 1 c or marmen gemensaunna k år·erna. 
' otsvarancle persedel hade redan tidigare fas.tställts för kust-
artilleriets personal. · 
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:Mössan , som är försedd med mössmärke (·t11l ' '<\ l'l') f -. · nr i 
huvudsak endast anYändas ombord eller mom kase rnll _ lllracte 
samt vid tjäns tgöring vid d' lygnlpnct. 

Genom mo 180/42 har föreskriv its att m össa sk ·l\l 1 .. 
" - o • • • • · ~ )Uras 

nagot lutande at hogn och Jnundragcn 1 pannan . 

Genom go 428/42 och -!29/-!2 har ny modell a /> la möss 
för flaggmän fastställts. Guldgalonen runt m össan h· tt· -1 .. 

0 

' l <tr-
vid ersätts med ett huvudband av svart rcfflat si th' n S\-" · \.Ur-

men skall vara försedd med en rad i guld broder~Hit• eklöYs-

blad å dcs.s yttre kant. 

3. Kustartilleriets unilorm M/4-2. 

l underdånig skrivelse den 21 april 19-!1 h emsti\l lclc che
fen för marinen om bcmvndigandc att Hl. verkstiilla u tredn incr " ~ 

och försök beträffande omuniformering av kustartil kric ts per-
sonal. Framställningen bifölls av l\. ung l. Mnj :t (kb r (i/G 1941 
samt go 701/41), varefter utredningen och försöken av chefen 
föt mal'inen uppdrogos åt inspektören för kus.tnrtil lerie t (mo 
190/41 och 399/-U). Det första resultatet av utredningen kom 
till synes i go 700/41 , där tyget till den blivande nv,t unifo r
men fö-r kustartillerie t, fa s tstä lleles skola utföras i gt no m ar
mens go nr 1111/1941 fastställd gråbrungrön färg :'I l ;) ~l. 

Efter slutförd utredning och verks-tällda 'fö rsök ha r sc

dcnnera på förslag av chefen för marinen ny unifo rm genom 
go 280/42 fastställts för kus tartilleriet (M/42). Hii rom må an

föras följande. 
Uniform M/42, som i huyudsak är ancdd fi.ir fit ltbruk, 

skall utgöras av huYudbonad, yn.penrock , fällb~·xo r. yan ligu 

långbyxor samt kappa. 
Huvudbonaden utgöres a,· fältmössa och piilsmös'>:l. Fält

mössan är av armens modell. Pälsmössan är i stor t sett 
överensstämmande med den pälsmössa , som är fas h tiilld för \'•l-
flygvapnet, men i gråbrungrön färg och med gr[llt sJ, lll ll· ~ 
penrocken är i stort sett av armens modell. Den tir docl' na· 
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,,0 t kor tare och har fasonerade ficklock. Därjämte är den 
å kragsnibbarna försedd med en röd matta, å vilken gradlbc
teckning~~·na äro anbragta. Övriga plagg äro i huvudsaklig 
överensstammcls.c med motsvarande plagg för armen. Kappa~-. 

~r förs edd med lös tagbart foder. 

För all personal av fänriks och högre tjänstegrad - allt
så jämväl för förvaltningsunderofficerare och flaggunderoffi
cerare (motsvarande) - skall en fyrkan tsgalon (bronsfärg) 
vara anbra gt runt kragen å vapenrock och kappa. 

Gradbeteckningarna äro i princip uLformade på motsva
rande sält som vid armen , men - i s.t.ället för å axelklaffarna 
- anbringade å förut omnämnda röda mattor å kragsnibbar
na . Mn1~skap bära å kragsnibbarna cliirjämte truppförbands
siffra . A axelklaffarna bär all personal (utom generalsper
soner, som å axelklaffarna bära graclbeleokningnrna) kustar
tilleri~ t s vapenslagsmärke, regementsofficerar-c därjämte en 
kungb g krona. Vapenslagsmärket utgöres av , två korslagda 
kanoner på en vågskura med i undre vinkeln en exploderande 
granat likaledes på vågskuran , . 

Knappar till uniform :'II/42 äro dc för marinen fastställda , 
men av mörk bronsfärg. Till uniformen hör lin·em m-e d axel
rem av brunt läder. 

Sär~:kild p ermissionsmössa ä r ~wscdd att ingå i uniformen . 
D'e1~~1a _är emellertid vid 1942 [trs utgång iinnu icke fast<;tällcl. 
Sa ar Icke heller fallet beträffamk vissa paradtillbehör viss 
specialbekläd nad m m. ' 

. Genom go 550/42 har anbcfalll s, att envar officer mu-
SJkdirc1l· to"l. ocl l f'f' 'lll .. · ' '- l une cro - 1cer 11 1orande stammen är skvldig 
;~t fr _o m l oktober 1943 innehava 01 enligt ovan fash"Ui.lld 
altumform med kappa. Detsamma gäller även för rescrvper

sonalen, om ej in>.p cktören för kus tarti ll eriet finner skäl an
nat _medgiva. I anslutning till OYannämnda g o 280142 har 
1~1al'lnförva l Ini ng en utfärd a t detaljföreskrifter att iaktt~gas vid 
hllverl · · n· l ·t"ll · 11 f" 'nmt:> av )CS a nmgssyl c a vapen rock ar, kappor och 
altbyxor (E:\! F D nr Iclt 1051 /-!2, 7 sf'pt). 
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4. Sjövärnkårens unij'iorm. 

I särskilda go (578/41, 579/41) hava föresk rift er u tfi. 
beträffande uniform m m för sjövärnskårens p ersonul 'rc~a~s 
i. d "l t ·· l 1· l .. k · U n t · orms r'a z crna aro {ag 1g l ra ·t och arbetsdräkt Ciradbe 

1 
• 

. .. .. . lec,,. 
nmgarna overensstamma 'l stort sett med de för m otsy· . 

. _ . .. . . .. · ·H::tnde 
personal v1d flottan faststallda, dock att 1 oglan ä ön'rsta " 
lonen skall anbringas bltttt kläde av ljusare färg . ;,U-

Jämlikt kbr den 17 oktober 1941 lillhandah ~tlles SJ· 0··,. -; . · ·' · «rns-
karens personal i fredstid för tjänstgöring vid k årPn ~w kro-
mm kavaj jämte väst och byxor av mörkblått yl le tyg , hu<;sa
rong ävensom byxor av blå kypert samt båtmössa . Akt iy med. 
lem, som förordnats till officers eller flaggkorpral s tjiin steg rad 
tillhandahålles jämväl mössa (med skänn). Vid fö rstiiTkt för: 
syarsberedskap och nwhilisering tillhandahålles aktiY perso
nal med undaning för officerare, därjämte för fi ol lans vä rn
pliktiga fastställda persedlar. 

5. Tjänstedräkt för civil personal . 

Enligt bestämmelserna i civila avlöningsreglemen tet (SF 
nr 272/39, §§ 45-47) och militära icke-ordinarie regl ementet 
(SF nr 276r19, § 25) kan viss vid försyar,sväsemlcl anställ d 
civil personal av vederbörande chef åläggas alt under tjäns t
göring vara iförd tjänstedräkt (uniform). 

l anslutning härtill har KMF den 23 nov. 19-±2 utfärdat 
vissa närmare föreskrifter, enligt vilka följande p crson::tl åläg
ges bära uniform, nämligen automobilförare å p er sonb ilar, ex· 
p editionsvak ler, farlygsbcfälhavarc, kon l orsvak ter , por l y ak ter 

och vaktmästare. 
Tjänstedräkten skall i huvudsak utgöras av inner- och 

ytterkavaj, väst och hyror samt skärmmössa. Knapp;trna sko
la vara de vid marinen förekommande, men försilv rade. l\Iöss· 
märket utgöres av e lt försilvrat ankare med kunglig ];:rona. 
Trenchcoat och expeditionskavaj (tillåtna plagg) skola vara 
försedda med axelklaffar, på vilka skola vara anhrn gt:1 etl 

ankare av försilvrad metall. 
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K. Krigslagstiftning. 

l. Ändringar i lagen om l.:rigsclomstolar . 

Den 20 juni 1941 utfärdades lag (SF nr 421 /41) om Yissa 
lindringar av lagen den 23 oktober 1914 (SF nr 325) om krigs
dolllstolar och rättegången därstädes. 

Ändringarna avse i huvudsak sättet m m för ingivande av 
besvär över utslag eller beslut, vilket är givet av fältkrigsrält. 

Genom kungörelse den 12 juni 1942 utfärdades ny laa om 
ytterligare ändringar i lagen om krigsdomstolar av år ~914. 

Sistnämnda ändringar avse fältkrigsrätternas organisation 
och innehålla bl a ändrade föreskrifter om ordförandeskapet 
vid fältkri gsrätt. Hittills har den främste militäre ledamoten 
varit fältkrigsrättens ordförande. De nya bestämmelserna före
skriva, att om den civila lednmoten är krigsdomare, vice krigs
domare, auditör, häradshövding eller revisionssekreterare skall 
han vara ordförande. För civil ledamot, som innehar domar
befattning i rådhusrätt ·eller hovrätt (borgmästare, rådman, 
rådhusrättsassessor, hovrättsråd, hovrättsassessor) o·äller mot-.. o 
svarande. Aven i det fall ovan nämnd befattninoshavare till-
fälli gt utses till ersättare för civil ledamot sk:ll han vara 
ordförande. Civil ledamot, som icke innehar sådan hefattnina 

. .. b ' 
varom nu namnts, kan av Kungl. Maj:t förordnas att vara ord-
förande i fältkrigsrätt. 
· Om den civila ledamoten icke enligt nu angivna bestäm
melser skall vara ordförande, skall detta tillkomma rättens 
fr·ämste militäre ledamot. 

Den civile ledamoten i fältkrigsrätt skall enligt den nya 
lagen b enämnas fältkrigsclonwre, oberoende av om han är 
Ordförande eller ej. 

.. Det hittillsvarande antalet militära ledamöter i fältkrigs
tatt - tre - har minskats till två. I mål mot generalsper
son, flaggman eller regementsofficer skola till militära leda
lnöter förordnas en generalsperson eller en fla acrman och en 
~ bO 
· gementsofficer (tidigare två), i mål mot officer av kaptens 
el! er l;,· ar·c o· r· a l .. . o l . .. c 

c b b ' c a vens,orn 1 n1a , son1 CJ ror a tal n1ot viss per-
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son: .en regementsofficer och en officer av kap ten s " t·a 1 " ' c (t' 
digare två) eller två officerare av kaptens grad (nvlt) 5., t-

. ' cd1lt ' 

mål mot underofficer eller någon av manskapet: en qffic.-. . 
1 

. f ' . " t av 
mmst kaptens grad och en underof 1cer av fanj unk ares el\ . 
likställd grad (tidigare därjämte en reg.ementsofficn). et 

I dc nyn bestämmelserna hava även införts fiirc' skrifte. 
om var den i lagen föreskrivna domareden av leda mot i ]-1.·1" 

1 

' :::, S-

rält skall avläggas. Detta skall ske inför domstol (krigsrätt 
allmän underrätt) ·eller inför krigsrättens ordförande (civil 

ledamot i fältkrigsrätt). 
Under tjänsteutövning skall civil ledamot i fiil tkr igs riitt 

som innehar befattning såsom krigsdomare, vara lik siiilid mecl 
officer av överstelöjtnants grad. Annan civil lechmwt, vilken 
skall vara ordförande i fällkrigsrätt skall vara lik siiilid med 

officers av majms grad ell er , efter Konungens fiin m lnrmde, 

med officer av överstelöjtnan ts grad. Övriga civila ledamö
ter skola vara likställda m ed officer av kaptens. grad (SF nr 

368/42). 

2. Ändring av strafflagen för krigsmo ]dC'n . 

Genom »Lag om sk yddsympning inom försntrsvii-,endcl>> 

(SF nr 723/42) är ympningsplikt ålagd perso nal an ,i<illd vid 

eller tjänstgörande inom försvarsväsendeL Den som underlå
ter fullgöra ympningsplikt s traffas efter strafflagen för krigs

makten, däres t vedcrbörnnde lyder under denna eljes t adömes 
vederbörande böter enligt i ovan angiven skytld s~·mpn in g slag 

angivna grunder. I anslutning härtill har § 138 i strafflagen 

för krigsmakten ändrats (SF nr 724/42 och 726/-!2) . 

3. Föres],Tifter beträffande fältkrigsrä tter 

Genom kungörelsen den 17 januari 19H (SF nr :25) }lar 

f... k · · l .. d · l .. · l · .. l c1en 26 
·opes nv1ts - mec an rmg 1arutu1nan av \.ungore sen 
april l 940 (SF nr 260), i vilken bl a angives samtliga el e förh~ncl 
m m , vid vilka fältkrigsrätt skall vara inrättad - al t fall-

-- GI D -

j;rigsrä! t t ,. und er rådande förhållanden endas t skall vara 
w·iittad Yacl be!r~iffar armen OCh flygyapnet Yicl avdelning 

:llirav, som icke är förlagd inom ordinarie förläggningsort , 
och vad be träffar marinen vid självs ländig sjöstyrka. 

Förenämnd kungörelse elen 26 april l 9-!0 (SF nr 260) an

gående fältkrigsrätter har sedermera ändrats genom kungö

relse i SF nr 779/42. 

Enligt kungörelsen skall i vad rör marinen fällkrigsrätter 
\'ara inrällade vid: 

högkvartere t, för däri ingående perso nal , 
örlogsstation och kustartilleriregem ente (kår), 
vid självst~inclig sjöstyrka, 

vid marindistriktss tab för marindistriktsch efen underställd 
personnl, som icke ingår i e ll er ä r unelerställd chef 

för marindistriktet tillhörande truppförband, sjöstyr
ka , formation eller anstalt med egen fältkrigsrätt; samt 

vid kustartilleriförsvar för de stnbcr, truppförband, for 

mationer och anstalter, som lyda direkt under che
fe n för kustartilleriförsvaret och -icke ·hava egen fält
krigsrätt. 

Genom denna kungörelse har dock ingen ~inclring vidta
gi ls i avseende :'t vad genom SF nr 25/H enligt ovan föreskri
viLs att gä ll a uneler f n rådande förb:'tllandc n. 

4. .4ndring i militära bes traflnings)'örorclningen. 

. I militära bestraffningsförordningen (SF nr 524/15) h ava 
Vtssa ändringar fastställts. Sålunda h ar genom SF nr 765/41 

u~_färdats föreskrifter 'beträffande tillrällavisningsrätt för h em 

v_~rnskre t sbefälhavare. Vidare har genom SF nr 89H/41 ut
f~rdats ändrade b esHimmelser r ö rand e föres tåndares för mi
htärhäktc <lligganclen beträffande förande av journal sa mt 
Upprättand e av nrrestant- och Umgförteckning. 
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L. Förslag till ny reservförordning, reservstats .. 
förordning m m. 

1. Förslag till ny reservförordning för m ctrincn 

Genom beslut den 5 juni 1942 tillsatte Kungl. :'~Iaj :t i 
slutning till 1942 års försvarsbeslut dc s k 1912 in·s rcserv~n
fälssakkunniga för utredning av vissa frågor rörancll~ försvar:: 
väsendets r·cscrver m m. I skrivelse den G noYcmbcr Hl42 
överlämnade de sakkunniga sitt förslag i vad avsågc persona
len i armens, marinens och flygvapnets reserver . De sak
kunnigas förslag utmynnar i förslag till tre förordninga r näm. 
ligen 

förordning angående personal i armens reSel'YC'l', 
förordning angående personal i marinens rescrwr, samt 
förordning angående personal i flygvapnets reserv. 

BetrMfande förslaget till förordningen angående marinens 
reserv (Rcservförorclning för marinen) må följande anföras . 

Föreskrifterna beträffande marinens reserver hava hit
tills varit uppdelade på fem särskilda författnin gar, nämligen 
en 'för vardera av de delar, varav marinens resener hitti lls 
utgjort, nämilgcn flottans reserv, kustartilleriels reserv, marin
ingenjörkårens reserv, marinintendenturk~1rens r eserv samt 
marinläkarkårens reserv. 

I det föreliggande förslaget hava dessa fem fö rfatt ningar 
nu sammanförts till en författning. Härigenom har iJyerskåcl
lighetcn högst väsentligt minskats utan att vad man ],an fin
na några väsentliga fördelar därmed vunnits. 

Marinens res-erver skola alltjämt utgöras. av dc nyss upp
räknade delarna . Därutöver tillkommer emellert id amirali
tetets reserv, till vilken skola hänföras pensionsavgångna off i
ccrare och civiln>ilitär personal av konteramirals eller general

majors och högre tjänstegrad (tjänsteklass). 

l l Pen
Personalen i marinens reserver utgöras f n av J a . 

sionsaugångna och föriidsaugångna. Någon ändring h ärutJll· 

f " . D d l . . ·ven ut-nan öreslas eJ. en nuvaran c wtegoncn >>l r csei 
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.. 111nda >> har däremot -ersatts av benämningen reserucmställcla. 
Jlfl o 

fyra nya kategoner hava av de sakkunniga föreslagits , näm-

ligen 
reservför01·dnade, 
värn p lik tsanställda, 
aspir::mlanställcla, sam t 
övergåi1gsanställda. 
De reservförordnade utgöras av marinläkare, som från 

anställning såsom marinläkare a v 2 :a graden vid stammen 
vunnit inträde i reserven. 

Till kategorien värnpliktsanställda hänföras sådana offi
cerare och underofficerare vid flottan eller kustartilleriet, som 
vid värnpliktsotidens utgång (det kalenderår, uneler vilket ve
derbörande fyller 47 år) uneler förutsättning av ådagalagd siir
skild lämplighet för fortsatt tjänstgöring vid krigsmakten p i1 
ansökan m~t vinna inträde i reserv. Hit höra även värnplik
tiga läkare ,och ingenjörer, vilkas fortsatta tjänstÖiring vid 
krigsmakten är .särskilt önskvärd och som vid värnpliktstidens 
utgång efter ansökan vinna inträde i reserven. 

Furir vid flottan eller kustartilleriet, som innehaft fast 
anställning på aktiv stat minst 5 år och som förbinder sig att 
i omedelbar anslutning till avgången från aktiv s.tc1 t genom
gå särskild utbildning för vinmmde av kompetens som under
officer i reserven (utbildningen såsom reservunderofficersaspi
rant är enligt 19-!2 års försvarsheslut b eräknad att omfatta 
omkring ett år), kan beviljas inträde som furir i flottans eller 
kustartilleriets reserv. Dessa utgöra de s k aspirrmtanställclo . 

Inträde i reserv kan även beviljas furir [t aktiv stat eller 
civilanställningsslat, som fullgjort för befordran till underoffi
cer av 2. graden å aktiv stat stadgade fordringar. Förutsätt
Ilingen härför är ,emeller tid att iJ'ilnste,tällninn·en för furirer 
o ~ u 

a aktiv stat, vilka undergått ·eller undergå und erofficcrsuthilcl
lling, i .förhållande till personalen i reserv härigenom icke 
rnbbas. I avvaktan pä att denna förutsättning blir för han
den m å ovannäntnd furir anställas såsom furir i reserven. 
benna reservkategori har benämnts öuergångsonstr'illd-
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Fänrik och marinunderingenjör skol a alltjämt :tn la·• · . 
r esen en m edels t skri f tligt antagningsbcvis. Öv riga l)Crc t~ 't s 1 

, .,onn.Js 
· m s tällnin~ föreslås a lt ä~a r um genom för ordn andl' 1· st:- 11 • • u . u .. .. . . 't et 
fö r so m mt m edelst f ullmakt. De tta h anfor stg 1 h uvudsak 
till det fö rh å llandet, att per son alen i reserven enligt fö rsla"ct 
skola vara an s tällda i r eserven under vissa tid sper ioder ,.~. ) ld ~ 

om r edogör else Jämn as n edan . Till underofficer av 2. gra-
den k an bef ordras f uri r i r eser ven , varom ti digare niimnts, nä r 
fö rutsä ttnin garn a beträff and e t jän stcs.tä llningm i f1irhållande 
till f urirer å aktiv s ta t föreli gga. 

F öe b ofordran av under officer av 2. graden till fl aggun
der officer fo rdras Yid flo tt an alt h ava full gjort första resen 
tjä ns tgöring, minst en r cpc titiomövning samt genomgatt sär
skild fl aggunderofficer skurs och vid kusta rtiller i('[ a tt h ava 
f ullgjo rt mins t t v å repelit ion sövnin gar, l v å s. k l w l iilskurscr 
samt flaggunderoffi ccrskurs. 

För befordran av Hin r ik i reserven till löjt nant fo rdras 
för fl o ttans vidkommand e alt vederbörande full gj1 Jrt l{onom 
åliggande för sta r ese rvtjänstgö ring samt varit off irl'r minst 
tre ~r samt fö r kus tartilleri e ts vidkommand e att veth-rhörande 
fullgjort m inst två r epe tition sövningar och en b cfiilskm :s. 

F ö rslag till b efo rdran till kaplen m å av,givn s f i)r löj tnant 
i fl o ttans r eserv, som full gjort tvit r epctitionsÖYni nga r· samt 
dess utom m ed godkända vitsord gen om g<l lt siirskill ano rdnad 
kap tenskurs (kan cr.sii tt n.s aY sjökap ten sbrev och YJss tjänst
görin g i h and elss jöfa rt), samt för löjtnan t i kustar ti llt' rids re-

. . f . t. .. . ., . och fyra serv, som f ullgjort mmst y ra r epet t tonsovm ng.u · · 
befälskurser ävensom kap tcnskurs .. 

l .. lc] o För fö rtids·1Y0 åu n·c n I)Crso nal ka n den tid vcdt·nu r ~n " ( b b (1 

tjän s to-jort som offi ce r å aktiv s tat en1igt sä rskil t an gin w rco· 
t> o f" . • .l ... .. . . ' Ii "l oran. ler få tillgodoräknas sasom ull gJorc tpns tgonng Lll " 

1 .. be-De sakkunniga h ava i fråg an om r cs.en 'pcrsona ('Il~ t 
. . .. .. . "Il d L n snltate' tonh a n t tll h o•' re "Tad an k ap ten kmmmt tt c · 

t"> t> • • •. • .. r·· . >}.;:o J\1111:1· al t sådan befordran )) J resen· , 1ck c la m pligen bor ott J c· 
Därem ot h ava de sakkunniga an se ll det vara rimligt, ;ll t J 
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fordtall , l marinen " till h ögre grad än k aptens bör kunna 
"oa rum i fr åga om förtidsavgå ngen och r csenanshilld pcr -
11~11al i reser ven , däres t vederbörand e i sin tjänst ftda ga lagl 
;ramståcnd c dugligh et och intresse. F öreskri f ter h ä rom a nses 
cJll ellertid ick e böra införas i reservförordningen utan i ve
derbörliga tjä nstgöringsrcglcmcnten . I r eservförordnin gen h ar 
endas t intagits c lt s tadgand e alt »angående förutsä ttnin garna 
fö r ]Jefonlran i m arinen av per sonal i r eserv s tadgas särskilt. >> 

An s. tällnings tiden i r ese rv ä r i fö rfa ttningsförs lage t upp
delad i o lika peri oder, Yid vilkas utgång f rågan o m Yederbö
randes kvarslående 'i reser v skall tagas lmder omp rövn ing. 
Härigenom k an .en utgallr ing eft er hand sk e av mindre lämp
lig p2rsonal. F ör f lo ttan fö reslås fyra och för kustartilleri et 
fem anslällningspcrio der. An ställnin gsperioderna sträcka sig 
till utg:'mgen av det k a len de rå r , varunder vederhörande upp
når 38 (endast b e träffande kusta rtiller iet), ±7, 55, GO och 65 
års ålder . 

Anställning för förlid savgången eller r cscrvan slä lld offi 
cer ell er underofficer upphör m ed ut gången a v de l 'kal end er 
år, varunder vederbörande u ppnå r 47 å rs å lder (kus tartill eri s t 
38 års å lder) ; dock a tt den , som b eford rats till k ap len eller 
flaggu nderofficer eller f ullgjort för såda n befordran stadgade 
villkor och som adagalagt lä mplighet föt· fo rtsa tt tj ä nstgöring 
vid krigsm akten , m å m eddela s tillstånd att efter n ä mn da t id 
punkt kYars tå i r ese rv in till ut g~l.ngen av de t k a len derår va r 
under 55 ( 4 7) å rs å lder u ppnås. Sådant tills tå nd m å ytter
ligare p eriodYi s fö rlängas intill u tgången av de t k alend er år , 
varunder 65 å r s å lder uppn {ts. 

För vä rn pliktsans tä ll d officer eller u nd erofficer upph ör 
Unstä lJningen i reserv m ed utgången av det kalender;u· v.cdcr 
börandc u p pnår 55 år s å lder, m en ka n fö ror dna de l förlängas 
intill utgån gen av det kalcn dc,r;tr, va runder 65 å rs å lder 
ltppnås . 

Dc föreslagn a bestämmelserna om rcscn ·perso nalcn s tjänst 
flÖtingsskyldighet i f redstid kunna sa mmanfatlas sålun da. 
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Pens ionsavgängen personal s'kall full göra en tjiins t<>ö .· 
' 30 1 f" · 3 o • l f" "' tt ng,_ omgang om c agar · or YarJe -arspenoc ore utga11"C' ·-

1 ' l 60 o ' l l ' f.. · ' "' n av det kalene crar varune er ars a (er uppnas; o r t Jd~ ·l\'"·'\ ., , .. . . . _.. _-. ... ._ h' ngen 
eller rcscrvanstalld off1ccr eller underotiJcer (iun r) i flot t 

i
... ... .. . ans reserv skall fullgöra en orsta rescrvtJanstgormg om 12 lllå. 

nader (underofficer eller furir 6 månader) ävensom en repe. 
ti t ionsövn i ng om 60 daga r för v~njc hel femårsperi od av förs ta 
anställningsperioden smn t en tjäns tgöringsomgang om :3o da. 
gar, för yarjc tr eårsperiod av dc tre sista anställningsper iodern1 . 

i\IolsY~nandc p ersonal i kustart illeriets resen· o.,k all full. 
göra en repetitionsövning om 35 dagar även som f'n befäls
kurs om 13 dagar för varje tr,eårspcriod av de tnt flir.~ ta an
ställningspcrioclcrna samt en tjänstgöring:;omgån g om 30 da
gar för Yarje treårsperiod under dc tre ~tlcrslåcndc ansliiltn ings
perioderna. 

VärnpliktsanshUlda offic-erare och underofficerare skola 
fullgöra en tjiinstgöringsomgång om 30 dagar fö r n rje lrc
å rsp e: r iod under anställningen. 

Dc tidigare om nämnda kap tens.- och flaggmHlero ff iccrs
kl~r scrna rförcslås alt omfatta en längd av 60 daga r. 

I fn'tga om till resenpersonalen utgående uFliin ings för
måncr må särskilt framhållas, att förslag framläggeo; om rä ll 
till löneklassuppflyttning för resenpersonalen på molsYaram~c 
sätt som gäller för slampenonalen, dock a tt ticlen i yarJC 
löneklass skall omfatta 6 i stället för 3 å r. 

Personal i reserv med eget hushåll föreslås un dl'l' tjänst-
.. · d 1 ' l f " ] "l l 1 ' 1 a t t det go n ng utom bos ta .sorten une er sac ::ma or 1a an c l l , ' 

vanliga kvar[,crct icke kan bibehållas, åtnjuta tjänstgörings· 
traktamente. För denna pers,onaluppbäres lön efter den or ls
" rup·]) till Yilken yeclerbörlif.!' mantalsskrivningsor t hiinföres. "" ' ~ ~ f" r Till övrig personal utgå r lönen efter den ortsgrupp, dit 

0 
· 

läggningsorten (tjänstgöringsorten) i:ir att hänföra. 
• .. , • o ( f · , . ll''ång-T!ll reservpersonal-en forcslas pensiOn utga c Lo l " 

en av det kalenderår, varunder nderbörande fyllt 55 år) en-
ligt följande grunder: 
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~!hört reRerv till och med det 
kalenderår varunder uppnåtts 

...-
55 års å lder ............ .. . ... . ........ .. ... . 

47 )) 

38 )) 

55 )) 

)) 

)) 

)) (Yärnpliklsanslälld) ...... 

Officer lUnderofficer 

1200 900 
1020 780 
780 600 
2-!0 180 

I s tället för pension kan vederbörande lik~om hittills ut
bekomma e lt mot intjänad pensions efter 5 % kapitaliserade 
värde svarande bdopp. Dc sakkunniga föreslå i samband här
med sådana ändrade bestämmelser, alt om pensionstagare av
lider och det belopp, .som han inalles uppburit i pension, icke 
uppgår till det be-lopp, som han i stället för pension skulle 
kunnat uppbära vid utgången :w det kalenderår , varunder 55 
års ålder uppnåddes , skillnaden mellan sistnämn da belopp 
och vad han uppburit skall utbetalas till hans efterlevande 
anhöri ga el ler annan rättsinnehavare. 

2. Förslag till nu reserustatsförorclning. 

Dc u nder punkt l ovan omnämnda 1942 års reservbefäls
sakkunniga haYa i övcr.ensstämmclsc med av chefen för för
svarsdepartementet utfärdade direktiv även verkställt översyn 
av bestämmelserna rörande reservstatspersonalens löner och 
Pension er ävensom av fr~tgorna rörande tjänstgöringsskyldig
het, anställningsvillkor m m och hava i anslutning härtill 
framlagt förslag till förfallning ang~tcnclc försvarsväsende ts 
reservsta ter. 

1941 års försvarsutredning hade i sill b e tänkande fram
fört vi ssa förslag till ändringar beträffande armens reservstat. 
Bi a före s-logs införande av beställningar ii.vcn för överstelöjt
nanter , vilke t förslag ock godtagits av 1942 års riksdag. Be
träffande kustartilleriet och flygvapne t förutsalte försYarsut
l'edning,en icke några ändringar - frånsett viss öilming av 
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antalet beställnings ha vare å reservstat. U1)1) ··l t 
c > ra an de 

r.eservs.tat för flottan ·ifrågasattes icke av försvar~utrc 1 ~v Ctt 

I lt d .. r·· d . l Il t nere 
y ran c over ·o rsvarsutrc mngens förslag fra mhöll t> n . 

. l l f f'"· . b enleiJe 1Il c 1e en or marmen ehovet av en reservstal :h, r·· r-
• • • o 0 •• , ~n or fl 

lans vrdkommande, ltkasa den s k 194? ars forsv·n 1 °1-
• _ . o • •• • • - • ' ~ )('rcdnincr 

vrlkcn ansag, att hangenom antalet offteerare l) ' t 't l· t· t> • 
' • ' 1\' ·t 

skulle' kun.na minskas. I fö•rsvarsproposition en (nr 2lO) s ~l 
1942 ars nksdag uttalade d-epartementschefen at t l"r · a ltl\ 

. .. . ' ' l t:> a 11 OUt 
inrättande av en reservstat for .flottan borde bl iva föremål r·· 

"d .. .. l D or vr .are overvaganl en. etla blev också riksdagen.., heslut 

anslutnin~ härti~~ och til~ vissa i ärendet av marinm~·ndi~he~ 
terna avgrvna fm·slag, vilka överlämnats för ytt rande 

to-go 1\:)42 å rs rc~.enbefälssakkunniga frågan till heha,nc~~~~.: 
och hava konnnit till det resultatet, att en sä rskild rcserustc~ 
föl' flottan syntes böra upprättas. 

I fråga om reservsta tspcrsonalcns tjiinstgör inusskylclighet 

gällde enligt 1925 års försvarsorganisation, al t Jw..,t ii llnings

havarc vore skyldig alt tjäns tgöra i fredslid 45 daga r under 

tjäns.tgöringstiden illifallande period av två å r . :\led beak

taride av f rån Iniiitärt håll framförda synpunk lel" hava de 

sakkunniga föreslagit en utökning av tjänstgöring~l i den till 

60 dagar för all rc~,e·rvsl:1lspersonal under loppet a\ n u je un

der tjänstetiden infallande period av två år ." J äm dil efter in· 

träde i pcns·ionsåldern, då personalen ingår i r esen·. kommer 

viss tjänstgöringsskyldighel att å vila r.cservstatsper son:l len eu· 

ligt bestämmelserna i reservförordningarna. 
Dc nuvarande reservstatslönerna i_iro i stor l sel t beräk· 

nadc på del sätt, att dc motsvara ungefär 60 96 av dc i HJ2i 

års officcrsavlöningsreglemcn le upptagna lönebeloppen å A· 
ort i motsvarande beställning å aktiv st..'lt. ~ågon omregle

ring av lönerna <har ej skcll i anslutning till 1939 ars mi litära 

lönercglering. Ifråga om p ensionerna för reservslatspersonal 

n1.otsvara de ungdär 90 % av lönerna å reservstat. ])etta in· 
ncbär att nämnda personal erhåller en pension, som ungc!~iir 

O t . . .. l"" l o k . \'1 t for c m ' svarar pensiOnen 1 narmast agre grac a a · tn· s ' 

senaste pensions:reglering. 
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Denna sistnämnda princip ans-c dc sakkunniga alltjämt 

]Jöra bibehållas, vilket med de höjda pensionsbelopp, som nu 

gälla, innebär en re lativt stor ökning av pensionen. Ivlcd till

Jii.UlPning av dc nuvarande grunderna för lönebcstämninrre11 

eller att lönen ungdär skall motsvara 60 % av lönen å A.~orl : 
s.knlle emellertid följa, att lönen i flera fall skulle komma att 

bliva mindre än p ensionen. 
De sakkunniga föreslå därför , alt lönebeloppen i de hö cr

re beställningarna bestämmas till att överstiga pensioncn~a 
med 5 % · I fråga om kompaniofficers- och underofficersbe
ställningarna anse de sakkunniga skäligt, att de löne- och 

pens~onsbelopp , som erhållas med tillämpning av nuvarande 
relat wns.tal m ellan reservsta lslön och lön enligt militära av

Jöningsreglcm ente l, r espektive m ellan reservstatslön och -
pension , föd1öjas med i genomsnitt 5 %. 

Dc sakkunniga hava, såsom i annat sammanhang påpe

lats (punkt 1 ovan) , föreslagit , alt reservpersonalen efter vissa 

särskilda grunder skola kunna erhålla uppflyttning i löne

klass. De sakkunniga föreslå, att samtliga res.ervstatsförord

ningar sammanföras till en förordning gemensam för hela 

k.rigsmakten. Bestämmelser rörande tjänste- och familjepen 

s~onen anse dc sakkunniga böra övmföras till de allmänna 
tjänste- ooh familjepensionsreglcmen ten a. 

Beträffande villkoren ~ör överflyttning till resel'vstat an

ses de nuvarande bestämmelserna i huvudsak böra bibehållas. 

Med avseende å överflyttning till underofficersbeställning fö 

~~slås alt även furir skall kunna Ö'vcrflyttas, om han fullgjort 
for befordran till underofficer föreskrivna villkor samt upp 

fyllt de fqrdringar i avseende å tjänstetid , som av Konungen 
])estämmes. 

Befordran å reservstot kan - förulOI}l beträffande viss 

~ivilmilitär p er sonal vid armen - endast ske av kapten till 

~~ajor (kommendörkapten av 2. graden) , med åtföljande för 

andring i lönevillkor. Löjtnant (underofficer av 2. graden) å 
reservstat förcsH\.s samtidigt med den i turberäkning närmast 

efter honom slående löjtnanten (underofficeren av 2. graden ) 

Tidskri f t i 8 jöviisen det . 44 
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I)å aktiv stat vid - f6r marinens vidkomm_anclc - flo tt .. 
o cdl et. 

ler kustartilleriet kunna vinna b efordran tlll kapl en (ftaoo ·- ~bun. dcrofficer) i flottan eller kustartilleriet. A Y en h elordran ». 
marinen » kan förekomma, men anses alt föreskri ftlTna häron: 
skola inflyta i vederbörliga 1jänstg6d ngsregl em cnll·h ( 1110 t
svarande). 

3. Förslag ti ll bestämmelser röwnde förordn rmrlc 1w 
värnpli1tiga till underbefäl och befäl. 

Enligt 1941 års försvarsutrednings mening \'a r dl'l ofrån
komligt att de värnpliktiga med hänsyn till den utökade krigs
organisationen i väsentligt större utsträckning än tidigare mås
te tagas i anspråk som befäl och underbefäl. I 19-!1 ars Yä rn
pliktslag k an denna utredningens mening sägas lw n hallit 
~; tatsmakternas sanktion. Föreskrifter för befordran ay Yiirn
pliktiga, vilka erhållit utbildning till och avses iansprak tagas 
såsom underbefäl eller befäl enligt dessa nya riktlinj('l', han. 
emellertid icke utfärdats och tidigare gällande besl iimmelscr 
angaende tilläggande av tjänstegrad åt vissa värnplikl1ga kan 
icke anses täcka föreliggande behov. Chefen för förwn rsdr
partementet uppdrog på grund härav åt Hl42 års n~sc rYbe
fälssakkunniga att jämväl inkomma med förslag ti ll ul form
ning a v bestämmelser angåndc befordran av värnplikt iga i 
fredstid och det värnpliktiga befälets tjänstcställni11g. De 
ovannämnda sakkunnriga ha i slutet av år 1942 slulfiir t sitt 
uppdrag och framlagt förslag i berört hänseend e, vilkcl Hndcr 

' 'll f" h 'fei'll't Jl1 fl början av 1943 remJ tterats 11 orsvarsgrens.c c c 

för y ltrande. 
Därtill berälligaclc värnpliktiga erhöll tidigare L'll hö~r.e 

. l J.. l I l'L Jl\ .. l for-o'rad genom att denna tillades vec er )oranc e. c t: • 
~laget skall högre grad erhållas genom förordnand e, ~orn .. ut
färdas för viss tid (olika för olika försvarsgrenar) o nes tam· 

.. l'kt' l dc sal,-melserna angå.endc förordnande av varnp 1 1ga Hl . 
o d l t IT -I J rn· Jl1nc-kunniga föreslagit uppdelade pa c s et · \.Ung . J 

o d f" . ln'lndc, hållande grundläggande bestämmelser angaen e oror< ' 
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Ji];_alycland c för snmtliga försvarsgrenar, dels generalorder med 
tiJlämpningsförcskriflcr, utformade försvar.sgrcnsvis. I gene
ralorderförslagen återfinnas bestämmelser om, vilka smn äga 
rätt till utfärdande av förordnande, ävensom noggrann a före-

5J;_riftcr för i vilka fall förordnande må äga rum. Dcssut
oJll hava dc sakkunniga utformat detaljerade övcrg~mgsbc
stämmclscr. 

t FDrslug till ändrade föreskrifter röuwde konstituering . 

I s:unband med att chefen för förs.n1rsdcparlcmcntct upp
drog åt 19-12 års rcscrvbchilssakkunniga att utforma bestäm
melser ang~lendc förordnande av värnpliktiga anmodades dc 
sakkunniga alt därjämte företaga en ö nr syn i el t samman
hang av nuvarande bes lämmelser för dc tre försvarsgrenarna 
rörande konst ituering av personal uneler krigstjänstgöring. 
Konstituering av personal har under den förflutna beredskaps
tiden ägt rum i väsenllig omfattning, men, då enhe tliga bestäm
melser för konstituering saknats, har konslilucringsinstitutc t 
tillämpats på olika säll inom dc olika försvarsgrenarna. Det 
av dc sakkunniga framlagda förslaget till konstitueringsbe
stämmelser är, liksom förslaget till beslämmelseT angående 
förordnande av värnpliktiga, uppdelade på dels .ett Kungl. 
brev med grundläggande bcs.tämmelser om konstituering, ge
mensamt för hela försYarel, dels generalorder med lillli:imp
ningsförcskrifter (försvarsgrensvis utformade). 

Dc sakkunniga ha i moliveringen till dc framlagda för
slagen anfört, al t, sedan dc föreslagna hcshimmclserna an
gående förordnande vunnit tillämpning ett :mlal år, konsti
tuering icke skulle behöva erhålla den omfattning den Ett 
Under hitlillsnlrandc hcrcdskapslid, ulan skulle för eträdesvis 
äga rum för tillgodoseende av vissa mobiliseringsbehov av 
befäl i viss tjänstegrad och för tillgodoseende av genom krigs
förlust er uppkomna behov. TilHimpnings.förcskriflcrna inne
håna i huvudsak dc kompetensvillkor, som föreslås gälla för 
konstituering, föreskrifler om den konstituerade personalens 
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·tj'a''nstesl·,"tlli1ill!:! samt bestämm.clser OHl Yilka SOm 'in" f ~ ' "" l\ l ~ircl:, 
konstilutorial. 

Samtliga under punkt 1- ± OYan frmnlagd a fiir-,LJ g torde 
avses a t t genomföras under 19±3 med tillämpning fra n 1 juli. 

M. Diverse lagar och förordningar. 

l. Rel.:uisitionslag m m. 

Följande lagar och förordningar hava utfänlats : 
a) Rekuisitionslag1

) (SF nr 583/±2). Lagen har t ill Yissa 
delar trätt i kraft den l oktc)lber 19±2 (SF nr 585/±'2) och i sin 
helhet från och med l januari 1943 (SF nr 832/±2). I sam
band härmed hava upphävts: 

Rekvisitionslagen 1938 (SF nr 87 /38), 
Rekvisitionsförordningen 1938 (SF nr 304/38), 
Fartygsuttagningslag,en 1926 (SF nr 66/26), 
Kungörelsen rörande tillämpning av fartygsuttagningsla

gen (SF nr 274/27), 
Häst- och fordons-anskaffningslagen 1934 (SF nr 84), 
Häst- och fordonsanskaffningsförordningen 193± (SF m' 

420), 
Förordningen angå-ende undantag från tillämpningen av 

häst- och fo rdonsanskaffningslagen (SF nr 421/34 

samt 
Kungörelsen angående rikels indelning i hästmönstrings

områden (SP nr 419/34) . 

1) R ekYisitions1ao·cn avser det fall att förorc1n am1e enligt ~ .7~ 
regeringsformen meddelats att krigsmakten eller någon del da;i~l· 

· · B l l i ·· f ] l · a Y"t'l' l\ tt skall s tällas pi't kn gsfot. erec · .;:n ps' or o gam c agen • · t ,-ara 
godase beredskapen Yid sådan del aY krigsmakten , som , utan a: .:·rn· 
ställd på krigsfot, iagcs i an&pråk f ör ~1ndam å l, so m förnuilcs 1 

''' 

pliktslagens 28 §, 1 mom. 
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b) Bereclskops['örfoganclelag 1
) (SF ur 58±/±2) Lagen har 

trätt i kraft den l oktober 194:2 (SF nr 585/-:1:2). Genom denna 
]llg hava upphävts: 

Beredskapsfö'l-fogandelagen 1939 (SF nr 2\37) samt 
Beredskapsförfogandeförordningen 1939 (SF nr 390/39). 
c) Rekvisitionsförordning (SF nr 586/±2). 
el) Uttagnil1'gsförorclning (SF nr 832/4:2). 
Sistnämnda förordning, som är utfärdad i anslutning till 

enligt ovan utfärdad rekvisitionslag (SF 583/4:2, § 3), inne
båller föreskrifter om uttagning under fredstid av hästar och 
hästfordon, molorredskap samt av fartyg för krigsmaktens 
behov. 

2. Utrynmingslag och utl'ymningsl..:una~·irelse. 

Genom. SF nr 582 och 588 den 28 juni 1941 hava utfärdats 
utrymningslag och utrymningsl..:ungörelse, den s.enare innehål
lande Kungl. l\faj:ts föreskrifter för tillämpning av den förra. 

Lagen skiljer på luftskyddsutrymning och militärutrym
ning. 

. Luj'tsl.:yclclsutrymning har till syfle a tt bereda ökat skydd 
mot verkningarna av anfall fr[lll luften. :Med hänsyn härtill 
äger Konungen eller den myndighet Konungen därtill bemyn
digar vid krig eller krigsfara å lägga eller uppmana samtliga 
invånare eller särskild befolkningsgrupp inom visst område 
att lämna sin bostad och taga uppehåll ulom angive t område. 

Sådant ål~iggancle eller uppmaning kan af Konungen även 
litfärdas om, av h~insyn till rlkets försvar eller för skyeldande 
av befolkningens liv, det prövas oundgängligen nödvändigt, a tt 
litrymning sker från område, inom vilket militära ätgärder av 
8Ynnerlig betydelse vidtagas eller kunna fö!rväntas. Sådan 
litrymning henämnes militär ulrymning. Inom vissa särskilda 
00lråden äger Konungen bemyndiga vederbörande militära bc
fiilhavare att besluta om militärutrYmning. -------- " ~ 

1
) Se not på sid . G90. 
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Utrvnmino· som sker till ort inom anna t !uftsk y<Jd ,. 
J 0 ' , , · ·'0111 -

rådC, benämnes bortflyttning, i annat tall om flytt ning, 

Den centrala ledningen och övervakningen _av [llgiirclern:
1 

för förberedande och verkställande av utrymnm g u töYas :l\' 

en central utrymningsmyndighet (statens utrymni ng·,ko111111 is. 

sion, SF nr 588/41 , 1 §). 

Den centrala utrymningsmyndigheten förordnar - ef ter 
att i äTendet hava inhämtat utlåtande av ÖB, läns.sl ~TL·lsen och 

luftskyddschefen - inom vilka kommuner planläggn ing för 
utrymning 111;1 ske. Sådan kommun henämnes i lagt•n utrynt

ningskonunun. 

Den omedelbara ledningen av utrymningen och p lanhigg
ning härför utövas inom sådan kommun av l uft sk~·ddschef 

med biträde av en utrynmingschef. För denne skall finnas 
en ersättare, vice utrymningschef. 

I enlighet n1Jed dc anvisningar, som utfär das. av centrala 
utrymningsrnyndighctcn, upprättar luftskyddschef ut rymnings

plan. 

' Kommunen, som mnbcsörjcr dc arbetsuppgifter, vilka vid 

utrvmnin" eller planläg"ning ·därför erfordras för alt ordna 
.; b ...._v • .• 

inkvartering, handhava frågor om utrymningshjälp sam~ 1 ov-

1·1"o-t bistå dem vilka i anledning av utrymning lämnat s m bo-
o , f 

stad och tagit upp ehåll inom kommunen eller tiUfällig l h c mna 
sia därs.tädes under resa från eller till utrymningsk om nnm, be-

o . I " el kommun nämnes i Jagen inl;uarterin:gskomnmn. nom sa an .. -
"f . l· ·tei· ing~nnmncl. fullgöras nämnda arhe tsuppgr ter av en ln ,uw · · . . 

l " 1 · 1kuarte n ngs-För att inom visst verksam wtsomntc e - u ' .· 
6 

_ 

"ll ·· · kv·u·tru n,s område - utöva den när·mare h synen over 1n ' , . 
t · j t· ll1 iJl<>" SIJ1 Ylldig· nämndernas verksamhet utses av cen 1a a u 1yn o · • 

beten en inkvarteringschef. . . . 
. r·· o l t ·))etc som ar Fö·r att under utrym.mng ut ora sac an ai , · . nen 

l . r·· ·f··· ' . det av u trYillll tno oundgängligen erforder lgt ·or g.enont m an < • • ·t . ""nste-
och för ordnande t av inkvarteringen kan utrymw ngs __ Jfl 

16 
d o t f · l] . i't "S t plikt åläggas personer som under kalen erare · Y r t ' ,..,. 
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och h ögst 70 år. Uttagning till sådan tjänsteplikt verkställes 
llv Juftsk ydclschelf€n respektive inkvarteringschefen. 

Då det prövas nödvändigt för genomförande av utrym
Jiing eller förordnande i samband därmed av inkvartering, äger 
i utrymningskommun inkvarteringschefen - enligt närmare 
i Jagen och kungörelsen angivna föreskriHer - taga i anspråk 
111arkområden, byggnader, transportmedel, livsmedel och an 
nan egendom, som tillhör eller innehaves av kommun eUer 
enskilda. 

Beträffande innehållet i övrigt i de förevarande författ 
ningarna kan slutligen nämnas, a t t förbud mot bortflyttning 
under vissa sårskilt angivna förutsättningar kan av Konungen 
eller den myndighet Konungen därtill bemyndiga (inom vissa 
särskilda områden vederbörande militära befälhavare) ut
färdas. 

3. Lag om förbu d mot bebyggelse till hinder för försvaret . 

Ifrågavarande lag (SF nr 128/42) föreskriver bl a, att ny
byggnad eUer väsentlig om- eller tillbyggnad av byggnad ej 
får utan tillstånd företagas i närheten av befästning eller flyg 
fält , om härigenom anläggningens användbarhet för rikets för
svar försvåras eller eljest avsevärt men åsamkas försvaret. 

Har heslut meddelals om anläggande eller utvidgning a v 
befästning eller flygfält eller om avsevärt men kan uppstå ge
nom h ehyggelse i nät'heten av militär anläggning av annat 
slag, k an länss tyrelsen förordna , att vad som nyss angivits 
skall äga motsvarande tillämpning. 

Genom SF 171/42 har kungörelse utfärdats angående till
lämpningen av ovanberörda lag. Enligt dessa bestämmelser 
skall yttrande inhämtas av chefen för försvarsstaben, därest 
tvekan kan räda huruvrida hinder som ovan omnämnts. före
ligger, innan vederbörande myndighet (byggnadsnämnd, läns
styrelse) meddelar b eslut. Chefen för försvarsstaben äger fö-
l"a talan mot beslut, som m eddelats av angivna myndigheter i 
fråga , som avses i lagen . 
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4. Lanclstormspoliskungörelse. 

Den 25 april 1941 utfärdades Kungl. l\'Iaj: l s landsto r-nls
poliskungörelse (SF nr 221/41). 

Enligt denna kungörelse skall för att vill krig eller krigs
fara under de civila polischefernas ledning biträda polisen 
vid bevakning av viktigaw anläggningar, såsom konnnunika
tionsanläggningar, kraftverk och industrier, inom krigsmakten 
vara avdelad särskild landstormspolis . När och i vilken 0111 _ 

fattning landstormspolisen skall träda i funktion heslämmer 
Kungl. Maj:t. 

För att leda planläggningen av och utöva tillsyn å land
stormspolisens verksamhet skall finnas en för hela rike t för
ordnad bevokningsinspektör. 

Omfattningen av den bevakning, som ankommer på land
stormspolisen fastställes av överbefälhavaren efter förslag av 

bevakningsinspektörcn. 
Landstormspolisman bär under tjänstgöring militär uni-

form ävensom polisemblem. 
' Allmänna instruktioner för landstormspolisens tjäns tgö

ring fastställes av Kungl. Maj:t efter förslag , som upprättas 
av överbefälhavaren 0ch bevakningsinspektören gemensamt. 

Genom SF nr 222/41 har Kungl. Maj :t · fastställ t instruk

tion för bevakningsinspektören. 

Arbetet med utformandet av ett nytt reglemente fö r ma
rinen på "i ck vid det andra världskrigets utbrytande hösten 

~ . 
1939. I sam:bancl med elen förstärkta försvarsberedskapens ~n-
trädande anbefallde emellertid Kungl. Maj :t, att arbdct 111_~ 5 
vidare s.kulle upphöra. Behovet av ett nytt reglemen te fot· 
marinen är trängande och särskilt är det av vikt , att dc or~a
nisatoriska förändringar, som sammanhänga med 1942 _a;,: 
försvarsbeslut, snarast bliva genomförda och rcglemcntans_ 1_ 

o d"" r·· l .. l l t•• t t" llfredss la fastställda . Det mas le ar' or 1a sas me( s ors a · .l 
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]else, aU arbetet å clt nytt r eglemente Yid ingången av år 1943 
{tterupptngits inom marinledningen. 

Vissa avsnitt av de för de olika försvarsgrenarna gällande 
tjänstgöringsföreskrifterna hava ansetts böra givas en för he
Ja försvarsväsendet likalydande utformning. Arbetet härpå 
piigår f n genom en särskild kommitte, sammansatt av re
presentanter för dc olika försvarsgrenarna. 

Slut. 
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Utdrag ur årsberättelse i skeppsbyggeri 
och maskinväsende. 

Avgin•n år 1943 av ledamoten Hult. 

Lätta kryssare. 

För vår marin äro två lätta kryssare under hyggnad. 
När dessa fartyg färdigställts, införlivas denna kri gsrar tygs
typ för första gången i svenska flottan. Åtgärden är cll kraf
tigt uttryck för stalsmakternas vilja att anspassa våra m arina 
stridskrafter efter det nrodcrna sjökrigets taktiska k rav. Be
träffande dessa kryssares egenskaper hava marinmynd ighe
terna endast meddelat, att de skola få ett standarddeplacc
ntent på omkring 7,000 ton och bestyckas med 15 cm kano
ner, starkt lu:ftvärn s.amt erhålla ·Cn för sin typ kraftig be
pansring. SannoEkt komma i sinom tid ytt.erligare u ppgifter 
att frigivas. Innan så sker, kan det vara ett allmänt intresse 
att ur några olika synpunkter betrakta utvecklingen av den 
lätta kryssaren inom andra mariner, där den bygg ts i stor t 
antal och av många typvarianter samt alltjämt 3r undN ut
veckling i anslutning till krigserfarenheterna. 

Ticlen omlaing 1880 till 1922. 

Kryssartypen i modern bemärkelse uppkom i början a.' · 
1880-talet, ett tidsskede i krigsfat:tygstypernas utvcck lingsln
s toria karaktäriserat av en intensifiering av den konkurrens 

- 697 -

J11ellnn kanonen och pansaret, som började med pansarets in
förande som fartygs.skydd. Vid denna tid hade kanonen över
wgct. Pansarsk.cppcn heslyckades med kanoner aY 340 a 430 

1nm kaliber. Inom dåtida deplacement om 10,000- 13,000. ton 
kunde givetvis endast ett fåtal dylika pjäser inrymmas, van
ligen 4 stycken, dels lill följd av deras stora vikt och dels av 
hänsyn till möjligheten att förse dessa kanoner med ett till
räckligt pansarskydd, för vilket plåtar av 400- 61 O mm tjock
lek användes . Beroende på det svåra artilleriets placering -
koncentration till en grupp midskepps eller fördelat utefter far 
tygslängden - ulformad es bepansringen som ett kort men 
jämförelsevis högt citadell resp. ett smalt bälte utefter hela 
vattenJoinjen. Övriga delar av fartygssidorna lämnades opans
rade. Det talades vid denna tid om »pansarskeppens avpans
ring >> . Detta sakläge gav upphov till livliga diskussioner an
gående värdet av pansarskyddet och av pansarskeppen över
huvud taget . Man framhöll hl a, att pansaret icke erbjöd nå
got säkert skydd mol en rammstöt eller en torpedträff; ska
dorna på den oskyddade bordläggningen i närheten av vatten
linjen skulle i varje fall äventyra fartygets flytharhet och sta
bilitet. Den tanken låg då nära, att skydda fartygels flytbar
het enbart m edelst ett genomgående, under vattenlinjen helä
get pansardäck i förening med en korkifylld kafferdam i val
tenlin jen och tät cellindelning ovanför och under pansardäc
keL Utnyttjades dessutom cellerna utefler fartygels vitala de
lar för s tuvning av kol, skulle pansardäckets molståndskraft 
ökas och flytbarheten dessutom förbättras 1i elen mån kolet i 
cellerna begränsade vallenfyllningen genom bordläggningsska
dor. Sålunda uppkom vid sidan av pansardäcksskyddet det 
s. k . kolskyddet , vilket vid denna tid hade sitt naturliga be
rättigande i samband med den s tändiga ökningen av maskin
styrka och fart. Användes så elen stora vikten av det uteläm
Ilade pansare t dels till stridsvärdels ökning medelst hög fart 
Och stor aktionsradie, dels till deplacementsminskning och in
förandet av effektiva kanoner med hög eldhastighet skulle er
hållas en krigsfarlygstyp, som icke vore det dåtida pansar-
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skeppe t mycket underlägset i offcnsivkraft, men till följd av 
mindre stou:lck och frånvaron av det dyrbara sidapansare t 

llt· 
kostnadssynpunkt fördelaktigare än pansarskeppet. :\lc'd dettct 
resonemang voro grundlinjerna för p::msanläckskryssaren upp_ 
dragna, urtypen för följande kryssarutvcckling . 

B.cdan 6 år innan den första pansardäckskryssaren by"'' 
v tlt>-

des hade dock itali enska marinen följt avpansringsl injcn lill 

dess yttersta konS·ekvens. 1876-80 byggdes dc båda slag
skeppen Italia oc:h Lepcmto om 13,850 ton, huvudbestyckning 
4-430 mm kanoner uppställda midskepps och skydda(lc av 
en låg 430 mm pansarbarbctt, sekundärbestyckni ng 8- 150 
mm kanoner. Fartygssidorna voro helt opansrade. F ly lbm·
heten s.äkrades av ett från för till akter något under va lten
linjen inlagt 85 mm välvt pansanläck, försett m ed gl:lcisn· 
runt öppningar för nedgångar och rökupptng. Stahi li leten 
skyddades genom uppdelning av runnnen ovanför pansardäc
ket i 188 celler samt av i vattenlinjen anordnade slagg:'mgar. 
Den då mycket höga far ten, 18 knop (mot brukliga H knop), 
erfordrade 18,000 IHK (mot brukliga 8,000) . Maskinanlä gg
ningens elisposition var även efter moderna begrepp m öns ter
gill: de 4 trecylinder-kompoundmaskinerna, 2 på varje axel, 
voro placerade midskepps och pannorna för och akte r om 
des.sa. Denna fartygslyp, avseeld som. slagsk~pp , m aterialisc
racle dock redan den för pansardäckskryssartypen grundläg
gancle tankegången. 

Den första pansardäckskryssaren , Esmeralcla, bygg<les en
ligt ritningar av Sir Vlilliam vVhiLe för Chilenska marinen 
1880- 83: Depl. 3,000 ton; 82 , ~{ X 12,8X5,56 m; best yckning 
2- 254 nun och 6- 152 mm kanoner; skydd, ett välY t 25 111111 

pansardäck från s.täv till s täv, midskepps 0,3 m och borelvarts 
1,2 m under vattenlinjen, ovanför pansardäcket en i medcltul 
1,8 m hög cellkonstruktion och längs hordläggningen ko rk
fylld koffc rclam. På pansardäcket ovanför maskin- och pann-

'1 Marum voro kolboxar anordnade. Skrovet var helt av sta · -
skincriet utgjordes av två horisontala liggande' kompoundm~-

. . d l' l . . f" . 6 l o· a rbets-skmer och fyra dubbelelda e cy 1nc erpannm m {" ' 
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ll'yck. "Cnder provturerna i juli 1883 uppnådde kryssaren 
18,28 knop och var därmed samtidens snabbaste sjögående 
krigsfartyg. 

Esmeralcla:s konstruktion och prestanda väckte berätti
uat uppseende och föranledde andra mariner att i snabb fölJ"d 
t> 

upptaga byggandet av pansardäckskryssare: 

Sjösatt l Anta1l D t 
l 

Fart l Däck l Bestyckning 

Italien 1884. 

Giov. Eausan .... . .. .. (5) 3,330 18 37 2-250: ö-150 

Japan 1884. 

Naniwa .. . .. .... .. ....... (2) 3,700 18 37 8- 150 

Fmnkrike 1854. 

Sfax ·· ········ ··········· (l) 4,634 16,5 40 G-160: 10- 140 
fregattacklin g! 

Argentina 1885. 

Patagonia ..... .... .... . (l) 1,442 

Fngland 1885. 

Mersey .................. (4) 4,050 17 76 2-200: 10---150 

Tyskland 1887. 
50 

lrene .... ...... .... .. ..... (2) 4,000 18,5 75 4-150/30 10-150j22 

USA 1888. 

Baltimore .. .... .. . ...... (4) 4,413 18 
76 

102 4-200: 6- 150 

Inom mindr.c än 5 år efle:r Esmeralcla:s färdigställande 
Var således utvecklingen av pansardäckskryssare i full gång 
-och dessa första typserier följdes utan avbrott av andra. Ut
Vecklingen påverkades dock snart nog av nya landvinningar 
På artilleriets område. Spränggranaten, uppfunnen 1819 och 
den omedelbara anledningen till pansarets införande som far
tygsskydd, hade under 80-Lalets senare del förlänats s.tarkt 
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ökad spräng- och branchcrkan , yj]kcn föror~::tkadr q 0 l' t· 
·· l - 1·· l k k l' 1 or. stm·c se pa pausare ac ~s ·ryssarnas os -yc c.m c hordlii"" t . 

l'"'lt"l 1ll)•r 
Pans-ardäckskryssarna måste förses 1ncd sidopansar. Dc t>· 

slöto därmed till och bildade en ny utgångspunkt Ji\r <k~n: 
Ryssland uppkomna pansarkryssarlypcn. Första slcgl'[ i elen~ 
na riktning tog franslw marin en 1890 med D'llpuy dc Lame 
(1 ,780 t. 20 knop, 6- 160 mm cnkeltorn, 55 mm gl'twmg~lcnd~ 
pansardäck och ovanförr de lta hela fartygssid an k liidd lnccl 
110 mm. nickelstål - en för sin tid möns-tcrgi Il lu~·~sa rlyp_ 

Härmed asbröts dock ick e pansardäckskryssan·ns ul vcck
lingsli n je. Dess uppkomst baserades visserli gen l i Il ~.lo r dr! 
p~l tanken att denna lilla och billiga fartygst~1J nH'<l stöd av 
sin taktiska fartönrlägscnhct och sitt snahhskjuland< nr li llcri 
med utsikt till framg ~1ng skulle kunna insättas m ol '->amli clcns 
s.,·agt skydelade pansarskepp - ett av de m ånga försök som 
gjorts att med små m edel söka ersältning för de dyrb;tra lunga 
~lngskcppen. Då denna del av dc tilltänkta uppgifl<·rn~t icke 
kunde lösas, åkrstod den egentliga kryssartjänsten , fra mför 
allt spaningen. Givelvis am·ändes även pamnrkryssaren till 
spar~' ing , men dess hastigt tilltagande storlek förbjöd anskaff
ning i tillräckligt antal. Spaningstjänsten ansågs h iisl l'ylln s 
av slör~.ta möjliga antal snabbgående fartyg, därför kr ii.nle 
pansal'kryssaren ett komplem ent. Som så dai1L fortJe ,·dc pan
~ ; ardäck~kryssaren, vidare uty,cckladc,; och blev elen moderna 
flottorganisa tionens lälla. kryssare med ett allt m rra uiYidgat 

uppgiftsområd c. 
Medan pansarkry~.sarcn tillåtils växa i kraft och storlek 

-till dess alt den slutligen sammansmält med sla gskrppt•n, bar 
den lätta kryssaren h ftllits tillbaka i övercn.ssl~immdsl' med 
grundvillkoret för dess exis tensberättigande : rin ga slorl"k - 

s tort an tal. 
Vid sekelsk iftet hade tekniken på hithörande nnH~1dc n 

n~ttt en viss grad av stabili se ring , vilket meMördc en relati,· 
likformighet inom r.c~sp. krigsfartygstypcr. Den systcnJ'll isk_a 
kvalitctsulvecldingen fortskred tämligen parallelt inom de oli 
ka mnrinm·na. Ehuru den lätta kryssaren alltmera, lik

50 111 
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jngaren, blir en »maid for cverything » firmcr man en viss 

1yps~eci alise~·ing i anslutning till de t huvuds-akliga uppgifts
Olnradet. Salumla uppkommer »flollkryssarcn », huntclsakl'i 
gen avsedd att ingå i den samlade slagflottans alltjämt fasta 
och strängt slutna taktiska organisation sas-om spaninusfartyo
och stöd fö:1· dc e-gna jagarförbanden. På flottkryssa;en tm~ 
Jämpadcs särskilt h årt principen om ringa storle"k, hög fart 
och stor t antal. Jämsides härmed utvecklades >> hamidsförstö
raren », ancclcl för handelskrig i avlägsna farvatten , en något 
större typ med s tor ak tionsradie, något grövre artilleri -~c h 
n:öjli gen någ_o_l -~1vkall på farten. S~irskilt för Brittiska Im.pc
net, vars J~ultlargcografiska karaktär s tällde stora krav på 
~ryssar~)cs lanclc t , har anrägningen av dessa specialtyper all
hd ulgJor l e tt problem av första ordningen och man spår ar 
en återkommand e s trävan att finna en Himplig all round krys
sartyp, användbar för alla ändamåL 

-~"' örsta Yiirdsk~·igcts lätta kryssa re äro :icke enbar-t »pan
sardaekskryssarc» 1 den ursprungliga bcmfu·kclsen. Vetenskap 
och forskning frambringade nya , förbättrade material, vilk 11 

av teknikens män på olika områden utnyttjades till förbättra 
de konstruktioner. Mest påfallande är maskinteknikens u t
v~~kling , som förde till allt lägre enhe tsvikter och mindre spe
Cifikt utrymmesbehov. P ft samma sätt utYeckladcs skrovkon
struk tionen med u !nyttjande av bättre s tå lkvaliteter till mind
~:e specifik vikt. Den sålunda frigjorda vikten användes till 
~kat skydd i form av sidopansar, ökad fart och aktionsradie, 
full ständigare utrustning och införandet av torpcdbestyckning. 
Som r epresentativa fö r 1914: år.s lätta kryssare inom engel
ska och tyska marju erna , vilka då hunnit längst p å detta 
onnådc, kunna följande typexempel anföras: 

~_ Il ~!~t l Dt l Fart l Artilleri J Torped 1-Pans11r l 
Sida l Däck 

glan el. En 
O ar ysfort ... 

slclancl. Ty 
lleg ensburg 

1914 3,750 28,5 

1914 4,900 28 

2 - 152 2- 7G LV -!-533" 7G 51 

12 - 10;) - 2-500 uv 60 4 Oj60 
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Som ayslutning på denna tidsperiod m å ncda ns tac d 
. .. n c' 

sammanställning belysa dc s1sta latta kryssarlypcr , s0 111 u 
vecklades i samband med förra världskriget och saledes 1).\jl-

• • t c a 
slutJänkarna i den utvecklmgskedJa, som av))l·yLcs gc110 111 dc 
internationella rustningsfördragens inflytande p å k rigsfartyos. 
konstruktionen. I-Hi.rvid ha för fullständighetens skull ih~n 
medtagits dc typer , som tillföljd av krigets ut gång icke fär. 

digbyggts. 

Typ l ~~l l Sjös. l Dt \Fart\ 
Artilleri Torped \ ;lyg ~~ 

SJda\Däck 

l l l 
England: 

Danae. . . ... ... (8) 18!19 4,760 29 
Enterprise... (2) 19f20 7,600 33 
Hawkins . . . (5) 18/21 9,800 31 

Franlc1·ike: 

l l l 
l 

6-152 2-76 LV 12-533'" l F -H 76 ' 25 
7-152 2-102LY 12-533'" 1 F- 76 25 
7-190 6-76 4-533 7o 25 

4-76 LY 2-533 uv 

Lam. Picquet (3) (15) 4,500 30 8-140 2-65 LV ;4-45 Ouv 50 20 

Holland: 
Java ' ......... (2) 20/21 7,050 31 10-1504-75 LV 75 26 l 

Japan : 

Abukuma ... (9) 2l f23 5,600 33 7-140 2-80 LV 8-fi33'" 1 F-II 51 51 

Ryssland : 
76 25 

Swjetlana ... (6) 15/16 6,900 30 13-130 4-63 LV 2- 533 uv 

Spanien : 
76 

Q" 

6-152 4-47 LV 12-533'" 
,D 

l\Ienclez l'\ unez (2) 22j23 4,725 29 

'.l.'ysklancl: 
60 40j60\ 

Dresden ... ... ( lO) 15/- 5,620 27 ,5 8-150 3-88 LV 4-600 

~: ~ 

O h (10)1 20/24 7,620 33 12-15212-76 LV 6-533" ' 3F-~K 76 
ma a ..... . 

.. .. te efter· 
En jämförelse med Esmeraldcc och dess naun as . 

. (r- f'Htyg) 
följare (20 fartyg) samt dc ovan angivna typerna o l _ ' G 395 
visar, att deplace1ncntct i medeltal stigit från ca 3,880 Ltll ' 
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t, eller m ed G5 %. Samtidig l har farl en ökat från i m edeHal 
17,8 till 30,6 knop, eller med 72 % och denna fartökning har 
koslat en s tegring av maskineffekten från ca 7,000 IHK till i 
111edellal ca 62,000 AHK d v s en 9-faldig ökning. Utveck
lingsvägen g~u· här från koleldade eldrörspannor med (j a 7 
kg arb.-tryck och liggande kolvångmaskiner till helt eller del 
vis oljeeldade vattcnrörpanner med 16 kg ai,betstryck, forcerat 
drag och ångturbiner med eller utan reduktionsväxel till pro
p ellcraxlarn::t. Denna prestationsökning åtföljdes av en mot
svarande minskning i specifika vikts. och utrymmesbehovd. 
Huvudbes tyckningen har blivit enhetlig med avseende på ka 
libern, m en i uppställningen följas alltjämt i stOl" omfattning 
samma principer som tillämpades i dc ursprungliga pansar
däckskryss arna: cnkelpjäs.cr bakom sköldar på back och halv
däck saml bordnnts utefler sidorna. Enelast engelska mari
nen börjar uppställa artilleriet i midskeppslinjen och gör för 
:sök med ett enkeltorn på en kryssare av Danae-typen och 
sedermera ·CH dubbeltorn på Enterprise . Flygvapnets begyn
nande inflytande framkallar luftvärnsartilleri och flygplan 
börja medföras ombord, varifrån de antingen självsta1'la mot 
·vinclrikln'ingen från små startpl:lttfclfrmar (engelska o~h ja
pansk a Ju·~ ·ssare ) eller ulskjulas med katapult (USA kryssa
re). Torpcdbcs.Lyckning har tillkommit, huvudsakligen i form 
.av vridbara tubställ, men även .som fasta övervattenstuber 
(Hawkins) och undervaltcnstubcr. Bepansringen omfattar 
alltjämt -ett genomgående pansaPdäck men dessutom sidobe
pansring . Med den överhancll[)gandc oljeeldningen är kol 
skydde t p ~t väg alt försvinna. 

Tiden 1922 till 1939. 
Dc internationella fördrag en riJrande rustningsbegränsning. 

Krigsfartygstypernas uLYeckling under denna period präg
las helt av dc internationella fördr::tgen rörande rustningsbe
gränsning, vilka voro ett led i dc åtgärder, som efter förra 
Värld~;krigct vidlogos i förhoppning alt förebygga en konkur-

7'idskn'fl i S jöväsendr t. 45 
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rensmässig uppladdning aY de olika na tionernas kri "\[)Ol '"' en. 
tial, så som keddc före kriget. ~Ian sträYadc efter ut jii mninu 
och avspänning på lång sikt i fredsbevarande syfte. t> 

På det marina området togo sig dessa strävanden u ttryck 
i förs.ök att uppdraga gränser, dels för de fördr agssln tand" 
parternas totala krigsfartygsbcstånd , dels för de olika fa rtygs~ 
typernas storlek och kvali tet. För delta änclam f1l erford,·acles 
e tt entydigt internationellt clcplaccmentsmått. Som S<tdant 
»Slandarddep1acemcnt » definierades fartyg ens depl aee l1lcnt 
fullt krigsrustade men u tan bränsle och rcscrvmal arYallt•n för 
;\ngpannorna. Slandarddeplacemenlet skulle dessut om angi
Yas i engelska ton å 1,016 kg. Härigenom_ undvek man sYå
r ighctcrna att jämföra de tidigare s k »normalcl eplacenwnten »
med dess olika innebörd i resp .. mariner. Detta slandnr clcle 
placement har legat till grund för dc k an titaliva och b~tl ita
tiva bestämmelserna i de tre fördrag, som s,ett dagen ll nclct· 

mellankPigstiden: 
\Vashinglonfördragct, 6.2.1922 , mellan Engh:tnd- 'CSA Japan 

- Frankrike-Italien, 
Londbntraktaten, 22.4 .1930, mellan Englancl- USA-Japan, 
Londontraklaten, 25.3.1 936, me1lan England-USA-Fran krikc. 

Dessa förd r ag skola här bm·öras endast i den omfattn ing, 
som erfordras för att belysa kryssarnas. vidareutveckli n~. 

\Vashingtontraktaten definierade ej närmare b egreppet 
krvssare. De hänföras till »Övriga övervattensfartyg >>, kii.nnc
te~lmade av standarddeplacement högs t 10,000 t och kanon
kaliber högst 8"=203 nun. Utgång~punkt för dessa m ått vm· 
den engelska HawJ.:ins-lypen, den då störs ta moderna kr~·ssa
rcn (9,800 ton, 7 lfz"=190 mm kanoner). 

Den omedelbara följden av dessa bestämmelser h!t-1·, a tt 
dc fördragsslutande parterna började bygga dc s. k. wa~hing
tonkryssarna, alla med 10,000 ts deplacement eller obel \'<lligt 
därunder och undantagslöst bestyckade med 203 mm ka no
ner. Utvecklin"en av de små kryssarna stod under ti den st illa, 

0 
• d k . o 1 .. . _1 • • ch häll man avslutade sma un er ·nget pa )orpuc senc1 o 

-n · l in"· tills vidare 'inne med konslrncranclct av nya typer. n a~ 1 0 
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10nbes tämmelsernas första verkan blev således en liklriktning 
;tV kryssamtn~cklingen efter linjer, som s.tarkt avveko från 

5nnda ekonomiska, strategiska och taldiska regler för fri aY 
rägning m ellan slo.rlck och antal. De tta förhållande väckt e 
snart nog alll-arliga bekymmer i England, som önskade bygga 
mindre kryssare. 

Efter förberedande övcrhiggningar i denna fråga mellan 
Engl:md, USA, Japan och Frankrike 192i- 1929 samlades 1930 
års Londonkonfcrens. Här inrangerades krys,sarna uneler >> ÖY
riga önrvaltcn sfar tyg >> med slancbrdclcplaccment högst 10,000 
t och kaliber högst 8" = 203 mm samt definierades som över
vattensfartyg (utom slagskepp och hangarfar tyg) med stan
darddeplacement större än J ,850 t eller med kaliber slörre än 
5,1 " = 130 mm. 

Dessutom uppdelas dc i två kategorier: 

<\. · m ed kaliber över G,1" = 155 mm, >> Lunga kryssare >> . 
B: m ed kaliber under 6,1" =>>lätta kryssare >> . 

Hä~· fil.r S<llecles begreppet lätt krvssarc för förs ta o·ån"en 
o J o o 

sm byggnadspolitiska definition, som icke längre är baserad 
på bepansringssys temets karaktär eller på storleken rclatiYt 
en annan samtidig kryssar typ utan bestyckningens kaliber. 

Lomlonkonferensen 1936 införde en ny t,"ruppbeteckning: 
>> lätta ÖVf' rYatlensfarLyg », omfaLLandc såväl kryssare som ja
gare. Hit räknades alla fartyg med standarddeplacement mel
lan 100 och 10,000 lon och kaliber högsot 203 mm. Den inde
lades i tre kategorier: 

A: kaliber över 155 mm (Lunga kryssare) . 

B: kaliber uneler 155 mm, standarddcpl. över 3,000 t (lälla 
kryssare). 

C: kaliber under 155 mm, standarcldepl. under 3,000 t (jagare). 

För normering av inteTnationella jämför,elser mellan flot 
torn as totala dcpl::J.cement beslämdes vissa åldersgränser för 
resp. farl ygsk~\tcgorier. Beträffande lätta kryssare föreskrevs 
Sålunda: 



far l y g 
)) 
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stnpelsn tl a för·e 1.1. Hl20 -- 16 ar ef ter f~nl ig">Ll llandet, 
efter ~\1.12.1919 - 20 ar etll'r l'iird igsUil

l andet. 
Av fig. 1, som Yisar nedrus tningsfördrage t~s infl~ !ande pa 

kryssarbyggnadc-rna i\·amg;n· huru nykons lruk ltom'rn :t lwl! do. 

U.5.A. 

\9/0.0 \9'<.0 19 "30 

l::JEPRU~TNIN 
8 YG<iNAO FW T N<>A Oc.M \.ATTA V,RYS. 

mineras av tunga kryssare fram till Londonkonferenst.' ll 1 93 ~: 
·k J .. · f t ·]· ·· "Stl. de11 s J;. rYss:u Det är endast Fra nkn ·e, som )OrJar c .er ,·uo · · . .. . p.· t-klassen. uyby'"'en m·ed s1na lre latta kryssare av zrnwugae , ·J·· 

t>t> · lf t tt inll 5 "
1 

Därefter börjar Italien sina i konku.~·ens n~e( .. or sa ~. ' Ja-
byggen utveckla:de l~itta kryssarsen er ; damast Engl~tnd, _ ]er 
pan och allra sist USA, som för sina lä tta kryssare bJIW11 ~~ tn 
10,000 ts tandaa·ddeplacemcn t, medan alla öniga hinder" J,tt' 
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~ryssarc siarlade utvecklingen med standarddep lacement mel
lan 5,0i0- 8,500 t. 

Typöversikt. 

Som bakgrund för följande framställning av kryssarut
vecklingen efter första världskriget halr sammans tällts bifoga
de översikt av lälla kryssare, tabell l. ~led utgångspunkt från 
1939 h a r ti dsbegrän sningen bakåt valls i enlighe t med åldeTI~ 
gränserna i 1936 ft r s. Londonfönlrag, d v s k ryssare s tapel
satta före 1.1.1920 och färdiga 1923 h ava icke m ed tagits . Över
sikten omfa tta r :-tlla dc mariner 10 s tycken , dä1· s[tlunda icko 
över:l.riga kryssare funnos färdiga eller voro under byggnad 
vid andra världskrigels utbrott samt dessutom dc som där
efter tillkommit eller påbörjats i den m å n tillgängliga källor 
giva u pplysning härom. 

I översiklen Yalda b eteckningar ÖYerensslämma i s lor l 
sett m ed i m arinalmanackorna vanligen förekommande och 
torde därför ej erfordra särskilda förklaringar. För 'kalibeir
uppgifl cr har genomgående Yalts millime termått och samman
fatt ningen av pjäser och torpeder har indicerats " e tc. I upp
gifterna om flygutrustning bc lytlcr F flygplan, K katapult och 
H h angar. I kolumnen »beslyckningsplan >> har gjorts ett för 
sök att m ed en enkel formel karaktärisera huvudbestyck ning 
ens uppställning. Siffrorua angiva antal pjäser pe;r lavettage 
eller to rn : 2 = dubbcltorn. 3 = trippcllorn. Lavetlagens in
bördes läge angives p:i följande sä tt : fa rtyget tänkes Yänt med 
förstäven {tt höger p å för fartygsritningar brukligt sä tt, vilket 
ll1ark erns av pilen , som sk iljer förHga och aktra torngrupper. 
Tornens r elat iva höjdläge inom resp. torngrupp angives med 
bråks trcck, så alt ovanför (innanför) br:'lkstreckct angivn a torn 
äro överhöjda dc und er (ulanför) angivna. I dc äldre lypc[·na 
förek ommande enkellavetlagens uppsUillning angiver + alt 
Pjäserna. s lå om edelba rt efter var:1ndr:1 på samma däck , m e
dan ett - angiver :1tt pj ~iserna skiljas :lt :-tv mellnnliggandc 
bryggor e tc. Där bonlvar tsupps tällnin g förekommer åskåd 
liggöres delta :-tv lanllagcbclcckning cYanför och nedanför 
Pilen, som i Yiss mån kan s~igas represen tera gruppen av 
skors tenar , däckshus m m. I maskinuppg ift erna betyder VT 
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utväxlade turbiner , T dircktkopplad c, D::-.1 diesl'lmotorcr .. p 
panntryckct, öh överhell ningsl empcraturen. 

J(onstmktionsurs pr ung . 

A v dc 1 O representerade marinerna ii. ro endast dc större 
hell självförsörjande med aYsccndc pa kons.truktiollspro jekt. 
Dc mindre marinerna hava h elt eller delvis anlit at Llc större 
m:uinernas erfarenhet vid utformningen av sina kryssarlyper. 
Sålunda represenlera argentinska och spanska kryss:H'l' engel
ska konstruktioner, holländska kryssare äro starkt paYc rkade 
:w tyskt inflytande, Thailands kryssare äro av ilali rmkt ur-
sprung. 

A lel ersfördelning. 

Översiktens 1 \)4 kryssar;e kunna med avseende p~t sin till
komst uppdelas i tre huvudgrupper: 

1) typer tillkomna under första världsk.lriget , 
2) typer tillkomna under mellankrigsliden och fii.nliga Yill 

andra världskrigets utbrott , 
8) typer tillkomna i omedelbart smnband m ed andra 

världskrigets utbrott och delvis f n ännu under bygg-
n ad. 

d l · el ' ppc · l. llOlll l'CSI" · 1nariner f mm-Fö c nmg·en av cssa t,ru 1 J 

g:ctr av nedanstående sammanställning: 

Antal kryssare 

G r u p ]l S:a 
l l 2 l 3 

l 1 

3 23 23 49 

12 3 vs 
2 3 :2 7 

12 14 26 

G 6 s 20 

:2 3 5 

:2 2 

G 4 10 

10 9 40 59 ----23 75 96 Hl-l 

Argentina .................... .. ... .. 
Brittisk a I m periet .... .. .... .... . 
Fra n k rike .. ... . .. .......... .... .... . 
Holland ........ ..... .... ....... ..... . 
Italien ........ . ... ... ........... ... . .. . 
Japan .. ............ . ................. . 
Spanien ......... ...... .... . . .. ..... .. 
Thailand ...... .. .......... .. ........ .. 
Tyskland .... .. ... ............ .. . .... .. 
USA .. .................. . :.:.;· .. :.;,: .. .:.:." :.;_" ·:.;,: .. .:.:. .. +· _:.:;_--7--:-:----7--::::::-:-

Summa l 
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As de Yid amh-a Yärldskrigels ulbrolt färdiga, icke ö \·er
åriga kryssarna, \)8 stycken, härrörde således ca 23 % från 
första världskrige t. Grupp 2, m ellankrigstidens kryssare, in
nehåller ännu typer, som lill sin karaktär tillhöra första världs
krigets utvecklingsst{mdpnnkt: I Spanien 1\!Jiguel d e Gervantes
klassen och i Tyskland Emden. ?\ågra kryssare av specialtyp 
kunn a ej h elt anses som fullvärdiga s tridsfartyg: den engel
ska minkryssaren Ad v entur e, franska sko-lkryssaren Jeann e 
d' Are och minkryssaren La Tour d'uvergne, japanska min
och skolkryssarna (?) av Kalori-klassen. 

Accelerationen av kryssarbyggena i samband med andra 
världskriget är påfallande och innebär på några få år en för
dubbling av totala beståndet icke överåriga kryssare. Delta 
förhållande är betecknande och styrker erfarenheterna från 
fön-a världskriget i fr[tga om behovet av ett s tort antal lätta 
stridsfartyg. 

Allmämw utvecklingslinjer. 

Förhoppningarna rörande fördragsbeslämmelsernas. däm
pande inflytande på det konkurrensmässiga krigsfartygsbyg
gandet måste avgjort betecknas som felslagna. Dc kvantita
tiva restriktionerna framprovocerade med naturnödvändighet 
en strävan att söka få ut så mycket som möjligt ur de med
givna tonnagen, ton för lon räknat. Konkurrensen inriktades 
på det kYalita tiva området. Medan detta givetvis gäller alla 
förclragsbegr~insadc fartygslyp er kunna utvecklingslinjerna för 
de lälla kryssarna sammanfattas enligt följande. 

Skrov. Det r edan före första världskriget införda lång
spantsystemet viclareulvccldas och anpassas till svetsningstek
nikens speciella förlhållanden. Långspantsystemets möjlighe
ter till hållfaslhctslckniskt riktiga och materia-lbesparande kon
struktioner tillvaratagas p å bästa sält i samband med svets
ningen, vars rutveckling är ett framträdande drag i denna Lids
periods skeppsbyggeri . Yiktsbcsparingcn med svetsning rela
tivt nitning 11ppgives enligt olika källor uppgå till 10 a 15 %. 
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Utrustning. Kännclccknamlc för utrustningens Ul \' l'tk lin .. · 

är elen alllmcr ti lltaganclc användningen a v al umini un11l' "et> 
tl -

ringar för snart sagt alla detaljer på vi lka ej särö.kil l stora 

krav p [t hålLfasthet s tällas, exempelvis däckshus, bryggs kär. 

mar, inredningsskolt, durkar, isolering, garnering, dörrar, !rap. 

po r,möblcr och inrcclningsdctaljcr, s.laliv, bes lag, fä rger etc. 

Bepansring . Redan före försla världskriget lillämpa llcs 

metoden att iubygga sido- och däckspansar såsom biirand~ 

skrovförband. Denna metod har bibeh[tllits och vid a reuln•ck

lals. Svetsningen h:u- vunnit inslcg även vid .sammanfogni ng. 

en av pansanläck och -skolt. Bepansringen på dc lä!! a kr )' S

sarna, vid periodens början svag, i flera fall ob efintli g, 'isar 

en fortskridande förstärkning. 

Propellennusl;ineri. Koleldningen övergives helt oeh hål

kl och ersättes m ed oljeeldn ing. Ängti·yckcL höjes och ön' r

heltning kommer al ltmera till användning liksom hög l'iir

värmning av matarvattnet. Ängpannorna äro uleslu !an dc 

va llenrörpannor av inom varje marin speciellt utbild ad lyp. 

Siclocklade ångpannor användas för besparing av hin gdu!ry m

mc. Ängpannornas enhetseffekt ökas kraftigt , pannor p a upp 

till 30,000 AHK förekomma. Försök med nya typer ay hiig

trycbpannor hava gjorls (Baucr-\Vagncr, Benson , La :.lon!) 

men någon standardtyp a v dessa hår ännu icke u l ve c !·la t s. 

Propellermaskineriet utgöres som regel av utväxlande turbi

ner, enslaka anläggningar med dieselmotorer för ma r,chlart 

förekomma. Det ckiftnirdiga maskinerie ls sp ecifika u try m

m esbehov undergår en for tskridande minskning liksom dess 

specifika vikt, som f n i bä s la fall ligger omkring 11 k g/A Hl\ . 

Jämfört m ed förh å llandena omkring 1922 finner m an ll iir en 

reduktion med omkring 50 %. Maskinteknikens ulnckli nr( 

har såled es även under denna period medfört stora Yi kl-J H'

sparingar till förmån för bl a bestyckning, skyeld och f: trl. 

Bestyckning. Huvudartillerie ts fördelning och uppsliill · 

ning undergick omedelbart vid fördragsperiod en s början en 

markant förändring, betecknande för dc allmänna sl rii\·a n

dcna mot effektkonccnlralion. Dc tidigare anYänd a C'nk l:t 

(iyP-) NAMtJ f'IITOi. ~T.RPel.i. 5:l&ATT ::!\oDIC. PeFI.. ~T..I!=AR.T.I 
-

BE~TYC::..K 

M.A. ! l. .V. A 
AI?Ca€1\JTINA ! 
l ~A ~R.c,Hm r~A , ~5 ~7 39 rosoo 31 '1 - 15~/so 111 4 - 10"1./45 8-

BRITT1!>1<~ IMP.Riil 

HFI'I(>" AM 1 17 ~ ~L .'~770_ ~s 9 - 1SY"50 4 _ 1o-a1,5 'a-
l EME.RA\.1) ~ 18 19-20 ~(. 75<05 Y<. 1 -1sV5o 5-107~~ 

ADVE.'JTUR.E. 1 22 24 ~7 G-740 21S 4-1"1.0/40 4-
L.EA'JPE.R. _.2_ Xl-:13 ~1<l4 3)-:15 7100 ')'2,; 8- 15"2/so" e-,ov<\.s " 
PE.RTH ,) 33 34 J5·3G":, 70C..O 3<. 5 e- 1SYso" e- 10 a/45 Il 
AR!':Ti<U!>A 4 ;n-35 :14-3<0 öS-37 5~50 J<. 3 10- 15'/.so" 8 .. 1o;~45 " 

Ne.weA~TI.._ s y;.-~5 3G, 37 9100 YZ. 12 - 15o/so ''1 B- 10')/~ Il a-
~ANCME.~TE.C'l :l .J G, ~7 J8 9300 :>'2. 3 \(.- 15rs-o III e-1n145 " B 
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l~cJ.; s l a \' etlagcn m ed öppna sköldar och yttre lan gning, upp-
1tlilld ::t utefter fartygets s.idor, ersä ttas Ö\'erallt av tornlavetta-; • 
·,e J1lCd inre langnin g och uppställda i ö,·el"höjda grupper 
~ör och akter i medellinjen. Vid p eriodens början Yar dubbel
torn regel, under dess senare del blir trippellom e t övervägan
de- Denna k oncell !rat i on tillmötesg<1r ej endast de t ö ka de 
~rave t på större elclvolym, den ~ir äYen nö{h~indig fö1r att b e
reda plats för luft\'ärnsartill eriet, som undergår en våldsam 
utveckling och Yars fjä rrY ~i.lrnspjäs.e r i flera fall få en kalibe1· 
50111 närm ar sig hu\'udartill eri ets . ::\än·ä rnsp jäserna förekom-
1na i ungefär samma anlal som fjärrYä,rnspjä ,:crna och sam
Ulanföras i multipellaYetta ge: II-, IV- ev. VIII-pipiga. 

Torpedbestyckningen, där saclan fö rekommer, är nu ute
slutand e upps tälld på däck. Dc tidi ga re an\'ända, utrymmes
krävande unclcrnt ll cnstuberna förekomma ej m era . Tuberna 
sammanföras i nidbara dubbel-trippel- eller kn1druppelställ. 
På japanska kryssare förekomma fas ta h·~ir.sk epps tubcr på 
huvud däck. 

FlyguinLstning har införts på dc allra flesta kryssare. 
Siarten sker medels t nidbara eller fasta k atnpult cr . För pla
nens fö rYaring ombord förekomma alltmera hangarer , anting
m inrymda i ÖYerbyggnaderna eller inredda under däck ak
terut. Flygplan ens antal va rierar mellan ett till sex. 

Fart. Tidigare ha r Yisats att m edelfar ten h os förra världs
krigels si s ta kryssarserier var ca 30,6 knop med en spridning 
IUcllan 27 ,5 och 33 knop. FartniYån hos m ellankrigslidens 
kryssa re är anmärkningsvärt likformi g. Franses specialkrys
sarna finner man r ecl::m vid p eriod ens början dc farter , som 
ledermera i s tort se t t bibeh ålla s i fö ljande typs.e ri c r: 32- 34 
knop . Endast Italien ::tYYiker från denna r egel genom all in
leda typutYccklingen med 37 knop fö r alt senare sänka fa rten 
till 35 knop i samband m ed samtidig förhäl t ring av sky d del. 
. Deplocem ent. Fön·a världskri gels sista kryssarserier upp 

\'Jsade e ll m edclclcp laccment av ca 6,400 ton m ellan grän serna 
!,500- 9,800 ton. :\Iellank rigs tidcns storlcksutycck1iJ ,g f ram -
~ ' av n edan s tående sammanställning: 
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~·t l ~ 
Tidigaste tits .a Sis t l 

färcl tga stapel! a 
typer n. g da 

~ ,.,e -Argentina ............... .. .... .. ...... . - 6,500 -
Brittiska Imperiet ...... .. .......... 7,100 10,000 s,ooo 
Frankrike .............................. 7,250 7,600 8,000 
HoUancl .......... .... . .. ·· ······ ······ 6,740 (3,450) 8,350 
Italien ············· ·············· ······ 5,07(1 7,874 8,000 
Japan ................................. ... 8,500 8,500 9,000 
Spanien .. .... ...... .. ....... .. .. ........ 7,475 - -
'rhail ancl - -- (-±,450) ····· ·· ·· ···· ················· 
'rys klan el ·········· ··· ··········· ·· ···· f5,600f 

l 
/6,000/ 8,000 

USA ······ ······························ - 9,480 -
Typmedeltal l 6,780 l 7,470 

l 
7,685 

l 
/6,977/ 

l 
(8,045) (8, :2'25) 
/8,335 / l 

Dc tidigaste typerna äro tämligen jämnstora med ett me
deltal av 6,780 ton. Frånräknas den av Versailles-fredens bc
:; L ~immels€r säwskilt hårt begränsade tyska marinen hlir me
d e1ltalet för kryssare i »fri konkurrens » ca 6,980 Lon. 

De närmast före andra världskriget färdigbyggda typerna 
visa .störTe variationer omkring ett medeltal av '7,-i iO ton. 
Fr:'tnräknas den holländska kryssaren av specialbetonad typ, 
blir medeltalet ca 8 050 ton och undantages därjämte de n L~·ska 
kryssaren erhåll es 'medeltalet ca 8,390 ton. Krylisarna ökas 
alltså från i medeltal 6,980 till 8,390 ton, d v s 111cd 1 , ~ 10 

l -·d· enad lon eller 20 %. Då farten under motsvarant c 'l sp . 
•. • o l l .. ff l dc ,ta-

l•raktiskt tanet hållils IJå konstant mva - JC ra al 
· ' " 1 1 celicnska kryssare t o m sänkts - avspeglar denna t ep a . 

1 . .. f.. t " k . "Y 'Jr li llene m entstillväxt dels den allmanna ors ar ·nmgen " ' .. ) 
( trippeltorn i ' stället för dubbcltorn, utökning a\' luflnnnel 

och dels förbättringen av skyddet. 
. l Ll l· ryssar· De n ärmast före andra världskngel stape sa a ~ · ]el 

typerna äro påfallande jämnstora. Det allmänna ntedclt~n , 
~ 690 F1·ao tli'äknas den lilla thailändska kryssat ~ir ca 1, ton. . -
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erhålles ett .m edeltal av ca 8,230 ton, således en tenelens till 
storlcbrcd uktion. Della kan clch·i:; uppfatlas som en sis ta 
roflcx a Y förclragspolitikcn. 1936 års Londonfördrag innehöll 
nämligen en specialbes tämmclsc, enli g t vilken kryssar e s törre 
än 8,000 ton med kanoner gröne än 155 mm icke skulle fil. 
byggas unel er ticlen 1.1.1937 till 31.12.1942. Av slörre bety
delse än den undan för undan uppluckrade fördragspolitiken 
är dock de t alltid aktuella problemet om avvägning m ellan 
stodek och antal, varför återhållsamheten i s torleksutveckling 
sannolikt mes.t bör tydas som ett försök att ftterföra de lätt<1 
kryssarna till en mindre s lorl ck sniy,'\. eller å tminstone d~imp :1 

tendensen till överdimensionering. 

Typdif j'ercnticring. 

Liksom dc kryssartypcr, vilka utkiimpacle första världs
kriget, voro utfol'madc att passa den tidens taktiska uppfatt 
ning, så bära mellankrigstidens kryssartyper prägeln av vad 
man anse tt sko la bli nästa •krigs ansikte. 

Umlcr upptaklen till försla Yärlclskrige t hade ännu ingeu 
ting hänt, som bchöYde rubba den h ä vdvunna uppfattningen 
om den sa mlade fiollans taktiska organisation för strid. Förra 
krigets enda verkligt slom flottstrid - Skagerackslagct - ;:;c
nomfördes också helt i »linjetaktikens » strängt slutna form , 
ri vilken den lätta kryssaren s:'tsom »fl o ttkryssarC >> hade sin 
perifer a plats. noggrnnt bestämd. 

Mellankrigsliden omfattar flygvapnets genombro tt och ut
veckling till en m :l'ktfaktor av stigande betydelse. Det gilll
de härunder alt finna formen för de t nya vapnet:; smnar
bete m ed dc gamla, m en också alt draga konsekvenserna a,. 
dess antagna verkningar. Ä ven om m eningarna angående m [d 
och m edel s tarkt brutit sig mot varandra, har det dock stå tt 
klart, alt en full ständigt ny epok inom krigskons.te;1 stod för 
dörren och alt n ästa krig icke skulle komma att likna d rt 
närmas t föregående. 

Inom marinerna har man int e vari t sen a lt söka anpass
ning till dc nya förhållandena. Dena anpassning började för 
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övrio't red an umler förra vär ldskrigeL Härvid SYn· 1 ~ l ~ . . ... ... . - .. • . ' t c ren l tekm ska fragorna vant Jamforelsev1s latla alt beh~ir,] - . 1 . 
. . . "' . 11let[ olika med el anknytes ,det nya vapnet 1 flottorn as l.Jiin~ t. F]y_ 

gel får sin plats ombord, de-ls p å den nyskapack hangarfa·r
tygstypcn, dels på de r edan befintliga fartygstyper na <llltifran 
slagskepp till jagare och u -bitar. 

De takti ska konsekvens-erna hava varit svårar<' ~111 pa för 
h and överb licka. Aldrig så illusori sk a fr edsö vningar ktu111 :1. ej 
h elt e rsä tta dc erfarenheter kriget ger. ~len redan llJHI<·r mel
lankrigstiden nnsåg m a n sig man sig kunna skönja h a funda
m en tala ulvecklingsd rag: den gamla linje taktiken \orc. Öl
minston e delvis, utspelad och flyget i flottan s tjänst 'ar icke 
endast ett spaningsinstrumentutan även ett ound gä ngligt kom
plement till farlygens egna skydds- och anfallsm<'dcl. Takli 
ken måste få en annan rytm, dess form bliva smidif,:.trc och 
i stor ut s-träckning baseras på smärre, snabba ,grupper. Häri
genom hava dc Hilla fartygstypernas uppgiftsom rad<· u LY itl
gats och dess be tydelse ökats. 

Uppfattningen om dessa o nwandlingar börjad e strax för•2 
andra värld skriget :-~v sätla spår i dc Hitta kryssarn as lypdiffc
rcnticring. Luflviimskryssaren uppkommer, typisk t nog, fö rst 
i England. Dc försia enheterna äro äldre »flottk ryssare mll

h cs tyckaclc m ed en hart luftvärnskanoner ; 1937- 3\J s la pclsa l
les Dido-klasscn som dc första för sitt äncl am.iU k onslruerntb 
Juftvärnskryssarna. Enligt tidigare beg reppsindelning kan 
denna nya kryssart yp uppfaltas so m en spccialulYccklin g av 
»flottkryssarcll >> avseeld alt k ompkliera huvndförhandc!'> lufl
,·ärnsartilleri , m en el en är också att utiryck för en nnnan eld 
av kryssarnas f:lora arbetsområde, nämligen konvojl jiin stcn, 
en av de l moderna krigels vikligasic och svåras te uppgifter. 

Tiden 1939- 1943. 

Den 1 ,se ptember 1939 inledd e<;. från tysk sida m ol Po~:n 
dc stridsh a ndlingar, vilka ullöste an dra värl clsk rigd. For-

. ' l . l .. . f " . ]'Jrnlell a tlragspolllikcn angacnc e rustmngs )cgransnmg - ~u sm < 
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nvslu tniug verkligheten had e den .varit vitrdelös flera år 
tidi gare. 

Av typöversikten framgår vilka kryssare som voro under 
byggnad vid k rigs.u lbrolle t. 

England hade lO luflviirnskryssarc av typ ,Dido uneler 
byggna d . Dessa kryssare ut göra en utveckling <~v A retlmsa
J;.Iasscn, vilken dc m ycket likna till storlek och dimensioner. 
I Dirlo har Aretlwsa:s G-152 mm och 8-102 mm LV ntbylls 
mot l 0- 1 ;~2 mm :allnu1lskanoncr i lorn lavctlage. Enligt s.c
nustc uppgifter skola y tterl igare 6 kryssare av denna typ ha
va s tapcllagl s. 

Fiji-kb ssen , s lapcl'satt l938-39, uttryckligen som en 
>> Lonclon-Trea ly-8 ,000 ls typ >> ä r tydligen ett försök ,a tt inom 
elt reducerat deplacement inrymma Newcastlc-Belj'ast-s-c ricrnas 
pres tand a. Newcastle-typen tillkom som svar på elen japan
ska .Mngmni-klasscn och är den föt'sla engebka kryssaren m ed 
trippcltorn . Typens lutsliga utveckling till 10,000 t i Belfast 
mås te betraklas so m en ur cnge1sk synpunkt ogynnsam lös
nin g och Fiji-klassen's 8,000 t å terspegla reaktion en mot ho
tande överdimensionering. 

Prunkrike stapellade 1939 dc 3 kryssarna av typ de Gmsse, 
vilka :äro en utveckling av den närmas ie föreg[tendc Lugalis
sionnere-kl asscn . Vid den tyska ockupationen av Frankrike 
1941 sprängd es alla de Grasse-kryssarna på sina stapelbäddar. 

H olland s-tapelsa tte 1938- 39 krsssar typen dc leven J>ro
vinsien, omfattande två fartyg. Den kan uppfa tta ~ som en 
mycket stark utveckling av de Ruyter, .såväl m ed f\\·s cenclc p <t 
artill ei'icffckt som skydcl. Dessa kryssares öden efter tyskar
nas ockupation av Holland iir ej närmare kiinL 

I talien forts.ätler m ed dc 1939 s tapellagda k ryssarna av 
Ciano-- klass sin m ed sällsynt kom:ckvcns utYecklaclc pch suc
cessivt förb~iltrade kryssarseri c. Ciano synes va ra i det när
lllas.tc lik den närmast föregående Garibaldi-klassen. Huru
Vida dessa kryssarbyggen kunnat fullföljas under kriget sy
nes ganska osäkert. 
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1939 s tapelsalte Italien dessutom 12 hitt a kry~'"l. .. . .. . · · · te :i\' 
Jfricono-!yp d v s traklatsmassigt ,aro de krY::>sarl' ll :1 " 

- • ' • v • ' t:>l'lllld 
ay sitt deplacement (över 3,000 lon) men tlll sm kon~ l rul · t· 

' l\'·) 
karaklär äro dc rena ja gare. :\led nuvarande lerminolo"i 1 .. • t) hl-
ra de hemma i torr)edkrYssarklassen. Den är kon stnwra(i ,.0 " ' ., 111 
motYikt mot franska m a rinens stora »conlrc-torpilknn .. . ..l[ri-
cono-lypcn planerades bliva färdigställd umler 19.Jl t:.c n torde 
fördröjt s av krigsförhftllandcna. 

Japon forts~itler m ed de 6 kryssarna av Hos itlutc -k lassen 
en utvecklingslinje som började m ed den 19:31 ~lapellagd : 1 
Mogwni-lypen: 8,500 l, 15~155 mm k. i 5 lrippdtom . Dc 
fyra första enheterna av denna klass voro s ta rk t Öw'rhesl ycka
dc och yall a dc till följd där::],_v stora bekymmer, som fi";r~ cnadc 
deras insättande i tjänst. .-\v alll alt döma synes stahililctC'n 
Ett silta emellan p [t å tskilliga japanska m ellankrigskons truk
tioner under sirilYan efter slörsia artillerieffekt pa m in sia 
möjliga deplacement. 

De b~tda sisht :fartygen av Mognmi-typen omkon-,tr ncrade> 
och kommo sitledes att bilda en klass för sig, Tnn c-kla~sc n , 
där •lmvudbcstyckningen reducerades till 12~155 m m k. i -± 
trippeltorn , alla uppställda på backen, dc båda m ellersta över
höjda. Aktra delen av fartyget har reserverats för flygt jänsten 
med hangar, katapult er , förhalningsbanor och härgning-;k ran, 
d v s .en däcksdi sposition som s tarkt påminner om ,·ar flyg
plankryssare Gotland. Tone-klasse n har samma dcplacrment 
som 11/ogani, men är nagot kortare och en met er hrerla re. . 

I Hasiclate-klassen, stapellagd 1938, har b cstyckn iugcn b:
behi'tllils till 12~155 mm k , men deplacementet h a r fa tt sli-

. · l lir un-cra tt"ll 0 000 ton yario·enom bcs tvcknmgspropori!Onen ) t"l v , , o J t._ . R" 
gefär densamma som i elen engelska Newcastle-klasscn. o-
c •• 1' . . l ,. .. o 1Cr :i r intet randc Hosidote:s dack~c IsposJllOn oc 1 oimcnsi t · 
närmnre känt. 

T ha iland lät 1939 stapellägga 2 kryssare, l yp Sw·cs:wn: 
.. f l . t ··mn fmn., i Italien. Denna kryssartyp ar .. n. c en nuns a s _ . . . a 

och den kan sägas bilda en övergångstyp mot torpcdkr~ s~~nn•r · 
Inom den snävt tilltagna cleplaccmenlsramcn har m nn cfl e -
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lt farten i aY~ikl alt erhålla ett mot bestyckningen harmo
,~ 

~iernnd e skydeL 
T yskland frigjorde sig 1935 genom >> Gcselz fi.ir den Auf

b~u der deutschen \V ehrm~1.cht>> , formellt fr~l.n V ersailles-fre
dcns. rustnings-bestämmelser. Real i ler synes del! a skett långt 
tidigare. Annu 1933 stapelsattes dock en kryssare av de t i 
Versail les-freden medgivna deplacementet 6,000 t: Niimb cr y 
den sista av denna storlek och den sista i en ulveckhngsscric, 
som genom ,-aria tioner i formgivning , dimen sionering och be
styckningsuppställning ger intryck av att dc olika variantern a 
ej vari t h elt tillfrer.hställandc. 

1 938~:Hl uppr;ivcs Tyskland hava påbör'ja t 4 kryssare 
av 8,000 l och 12~150 mm k. För första g<l.ngcn finner m a n 
här på tyska kryss~1rc ett fjärrluftvärn av 102 mm k . Denna 
typ erin rn.r starkt om den engelska Fiji-klass.cn.. Framskri
dandet av dessa kryssarkonstruklioncr, vilka b eräknats bliva 
färdiga 1941~42 , iir icke känt. 

USfl s tapelsal le 1940~42 32 kryssare av Cleveland-typ , 
en utveckling av USA:s enda under mellankrigsliden konstrue
rade lätta kryssartyp, Brooklyn, som med 15~152 mn1 k av
sågs som ett svar på Japans Mogami-klass. I Cleveland-klas
sen har huvudbes tyckningen reduccmts till 12~152 mm k ti!l 
förmån för hl a ökat skydd och något högre fart. Enligt 
vissa uppgifter skulle en del av dessa kryssare omkonstruera.· 
till hangarfartyg eller flygplankryssare . Andra uppgifter åter 
fönnåla att endast seriens 4 första fartyg s,kulle få 12~152 
nnn k medan dc 28 övriga skulle erhålla 15~152 mm k. En 
anmä rkningsvärd detalj i dessa kryssare är den längst aktcrul 
anordnade underdäcks-hangaren, som upptager 2 däckshöjdct· 
OCh en längd av 38 a 40 m. Den uppgives rymma 4 starl
klara ell er 8 nedmonterade flygplan . För alt åstadkomma 
detta utrymme har fartygen konstruerats med bred sp egel
akter . Bordvarts om hangarluckan stå dc 22 m långa kala
Pul terna och längst akterut bärgningskrancn. Denna plan
lösning av flygutrustningen är enkel, klar och utrymmesbc
'Parandc och är föga störande för m·tilleriuppställningen. Hu-
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Hl många <lY Ckv elund-klassen s kryssare , som hu 1111 il F .. .. . . f . . <ll dt .. _ stallas 'l ena eller anclra fo rmen l ... an n CJ CX<lkl '\ll" t· \ . "' 
l t'~ as 

:\[cd den 19±0- 4 t stapellagda Allanta-kla!->~cn fö ljde \_; , 
l l .. ff' l l f't .. k S.\ del en!!elska t•xeml) et )el ra a n c e u nnns · rYs~arc l I ~ · · un 1 h es tyclmingen utgöres a Y allmå lskanoner i du blwlloru 1 i k s~ c-

l)å Dido men kalibern är endast 127 mm mol lJidu:s 1:\') 
111 

' . -mm. I fr~ga om .Luten h.ava starkt _cln·e~·ger:mc~e u pp~ifter Y::trit 
synhga: ±3, 38 eller 34 kn~~). En . sa h~~ _iarl '>om 43 knop 
förefal ler osannolik med hansyn ltll mojhghelen all insätta 
den hi\rfi.i r .crforderli 2'a maskincffek lcn , som öwr~LH.tw is J-.1 ...... ,, \. l n 
beräknas till ca 200,000 Al-II\:. Farluppgiften 3~ knop har 
varit den oftast förekommande, den h äremot SYa ramle effek
ten ka n uppskattas till ca 125,000 AHK, ä Yen delta d l effekt 
b elopp, som e j ulan särskilda ans trängnin gar k an imymmas 
i ·en kryssare aY ifragaY::uande k a rakhtr . Slutl igen har c[fekt
b eloppet an g i vits till 7 5,000 AHK Yill;:.e l k an a ns<'s motsvara 
o mkring 34 knop. Atlanto-klassens 8 fartyg kun1w n n anta-
gas vara i tjän st. 

Luftyärnskryssarna h a Ya [tl skilligl intresse och i di-;kus-
s ion s•inlägg från olika håll h a r man sökt alt finna d•·n fö r dem 
lämpliga kombina tionen aY taktiska egensk aper i fiidudbncle 
till övriga kryssartyper. Härvid har man framhallit al t all
m ålskanonerna väl äro till6ickliga mot sjtimal fnlll och med 
torpedkryssare och n cd a t m en ot·illräckliga mot anrl1 ,1 kryssa
r e. Denna artillerisliska Hndcrlägsenhct erforda r nagon fonn 
av kon'lpem.ation och som sådan anses e lt Yisst fartiiye rskott 
såsom n a turligast enligt regl'ln: ju sYagare slagkraft och s.kydd 
desto h ögre f art. Mot bakgrunden av sådana lankL·gangar be
d öm es den engelska Dielo-typen som för l[mgsam mt·Lb n At· 
Ianta-typen skullc yara m era logiskt aYYägd . 
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Omorganisationen av den centrala 
militära förvaltningen. 

Bland de förändringar, som vårt försvarsväsende efter 
intagandel av den förstärkta försvarsberedskapen hösten 1939 
hittills undergått, är den av 1943 å rs riksdag beslutade omor
ganisationen av den centrala militära förvaltningen en av d e 
mest genomgripande. såtillvida torde organisationsföränd
ringen rent av kunna betecknas såsom smått revolutionerande 
som genom densamma en mer än trehundraår ig tradition in
om den högsta militärförvaltningen nu i tvenne hänseenden 
brytes. Sålunda har all tsedan krigskollegii och amiralitets
kollegii inrättande år 1630 resp. 1634 den kollegiala styrelse
formen för de bägge äldsta försvarsgrenarnas ekonomiska och 
tekniska ledning varit ett av de m es t framträdande kännc
tecknen för svensk militärförvaltning . I och m ed den nya 
Qrgani•salionen upphör denna styrelseform för att efterträdas 
av ett system närmare anslutande sig till det hävdvunna mi
litära chefsb egrepp et Den andra stora och kanske mest i 
Ögonen fallande förändringen är, at t förvaltningen, vilken hit
tills varil organiserad försvarsg'rensvi s, nu till viktiga: delar 
brytes ut ur de enskilda försvarsgrenarna för att sammanfö,ra5 
till ämbelsverk, vilkas r espektive arbetsområden komma att 
01llspänna hela krigsm akten . 
. Frågan om den centrala militära förvaltningens organisa

hon har flera gånger vid t idigare tillfällen varit föremål för 
Tidsktift i Sjövä~ende t. 46 
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diskussioner och utredningar. Den av den förstärklet förwar . 
beredskapen föranledda ansvällningen i den milit ii1 a fö tvat 
ninaens arbetsbörda drabbade givetvis i första h an<l dc c t b en. 
trala organen. Delvis av denna anledning bemyndigades chc. 
fen för försvarsdepartementet år 1940 att tillkalla ett antai 
sakkunniga för att utreda hilhö.rande spörsmål. Enligt av 
statsrådet för utredningsarbetet givna direktiv sku lle deL fö rst 
och främst taga sikte på att uppdraga riktlinjerna f iir Pn fra 111 _ 

tida omorganisation av förvaltningen. Sedan dc sakkunniga 
avgivit sitt betänkande och ett flertal myndigheter lH'rc tts till
fälle yttra sig öv.er detsamma, förordnade Kungl. :\la j: t o111 
ny utredning av frågan, varvid detaljerade d'6rslag till en ny
organisation efter de principiella riktlinjer som uppdt ng ils a1· 

1940 års sakkunniga, borde avgivas. De förslag, som denna 
utredning, »1941 års militära förvaltningsutredning , f ramb
de i sitt våren 1942 avgivna betänkande, lades. m ed Yissa mo
difikationer till grund för den Kungl. Maj: ts proposition, som 
nu utmynnat i riksdagens inledningsvis nämnd a beslut. 

Enär riksdagsbeslutet, vilket så när som på ett par punk
ter 'ansluter sig till Kungl. Maj:ts förslag, ännu icke till fullo 
omsatts i praktiken, kommer den följande redogörehen att 
bygga på den nyssnämnda propositionen. I dc stycken, dar 
riksdagens beslut avviker från propositionen, angiws det ta 
särskilt. 

Huvudprinciperna för den nya organisationen. 

Innan en närmare redogörelse lämnas för den n~·a orga
nisationen, kan det vara av intresse att något b eröra dc ~u-

' lk d tf ts Dess·t pnn· vudprinciper, enligt vi ·a ·ensamma u orma ·. · ·' . . 
ciper, vilka äro fyra till antalet, hava av chefen för i01:sv~Is~ 

· · · ·t ol ] centl"tliSC1111 " departementet i propos1t10nen angtvt s sa une a: » ' 
av likartade a!'betsuppgifter, förstärkning av den tekniska 

0.~~~ 
. r·· r·· lt . ·•en foi merkantila sakkunskapen m om orsvars orv a n mt:- , ..... 

'l' .. . rfl t d t o l f ck"ern·lr av for stärknina av det m1 1tara m y an c pa c e a b c . o b .. . f'' ·s<>rcnsVJS, vallningen, som alltjämt skola om' esoqas orsvaL o · 
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saJllt rationalisering och effektivisering av organisation och 
:trbetsformer inom dc särskilda förvaltningsmyndigheterna ». 

Dessa allmänna principer hava lett fram. till en uppdel
ning' av den centrala militära förvaltningen på åtta särskilda 
ätnbetsvc r k, nä m l igen 

krigsmateriel verket, 
försvarets fabrikss.Lyrclsc, 
försvarets fortifikationsfö'rvaltning, 
försvarets sjukvårdsförvaltning, 
försvarets civilförvallning, 
armeförval t ni n gen, 
marinförvaltningen och 
flygförvaltningen. 

Vad först angår frågan om centraliser ing av likartade ar
betsuppgifter framhålles i propositionen, hurusom de alltmer 
ökade kraven på samordning av de olika försvarsgr.enarnas 
verksamhet vid lösandet av deras respeklive slr1idsuppgifter 
jämväl uppreser krav på ett intimare samarbete även då det 
gäller själva förvaltningen. Den före den förstärkta förs.vars 
beredskapcns intagande hösten 1939 bestående ordningen, en 
ligt vilken den centrala förvaltningen vid dc tre försvarsgrenar
na utövades i stort sett oberoende av varandra, kan därfö,r icke 
längre anses rationell. Icke ens den begränsade samordning, 
som åstadkommils genom inrättandet av statens ammunitions
nämnd, sedermera omorganiserad till statens krigsmateriel
nämnd, samt försvarsväsendets verkstadsnämnd är enligt pro 
positionen tillräcklig. Vid den sålunda föreslagna ytterligare 
centraliseringen av elen cenlraia förvaltningen, har man gått 
fram efter samma principer som dc, vilka kommit till uttrycl..: 
Vid införandet av de nyssnämnda tv·ennc organisationerna, 
~"ilka i denna sin form måste betraktas såsom rena krisorgan. 
D v s man sammanför likartade arbetsuppgifter inom de tre 
försvarsgrenarnas nuvarande centrala förvaltningar till ett 
iin1'b etsverk. 

På tyg- och intendenturförvaltningarnas område syftar cen
traliseringen till en koncentration av det krigsindustriena för-
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beredelsearbetet samt anskaffning av i första: hand massartik. 
lar och sådana förnödenheter, vilka äro i t ckni_skt avseende 
fixerade. I propositionen framhålles, att en dylik cent ralise. 
ring på dessa områden är ägnad at~ motarbeta __ ko~1kurrens för. 
svarsgrenarna emellan vid utläggnmg av bcstall~1mgar hos in. 
dustl·ien samt att befordra en för krigsanskaffnmgen n öchän. 
dig standardisering av materiel-en . . För handhavandel av ovan 
sacrda uppgifter ombildas. krigsmaterielnämnden till clt fast 
ce~tralt ämbetsverk, benämnt krigsmaterielverket. Härvid för
utsättes, att centraliseringen så genomföres, att dc fordringar 
på kvalilet och funktionsduglighet,o s~om _:ur mi~itii~· s~:npunkt 
måsle anläggas å materielen, icke as1dosattas v1d m hoslanclet 
av vinsten med centraliseringen ur tillverknings- och slanclnr-
diseringssynpunkter. . . . 

Såsom. en konsekvens av principen »Centrahsenng aY hk-
artade arbetsuppgifter» sammanföras vidare de krig">makl en 
tillhöriga fabrikerna och större verkstäderna under en gemen
sam förvaltning, försvarets fahriksstyrclse, vilken uppbygges 
med försvarsväsendets verksladsnämnd som stomme. De tre 
försvars"renarnas nu från varandra skilda fortif ikationsfö r
valtning~r sammanslås till försvapets fortifH\.alion sförval~nii-~~ ' 
de nuvarande armeförvaltningens sjukvårdsstyrelse, man~fm
valtnin"ens sanitetsavdelning och n1otsvarandc organ mom 
flycrför~allnino·cn brylas ut ur dessa förvaltningar f ör a tt_ ge
me~1smnt hil~a försvarets sjukvårdsförvaltning. slutl igen 
kommer på saJ;nma s~itt huvuddelen av cle tre försvarsg_r~nar -

. 1 d " t'll k 1ulen rcnswns-nas centrala civild'örvaltnmg met ar 1 an I . 
verksamhet att sammanföras till försvarets civilförvalln lll? · . 

f .. t .. 1 · den teJ-msJ,.a Den andra huvudprinC'ipen, ors ar -rnzng cw ' 
.. • • • o \"\ra en och merkantila sakkunskapen, kan sagas 1 v1ss man ' . 

. l l h f J -·J·sstvrclscn föl 'el av elen första. Krigsmatene v·er -.et oc a )!l" · . . J . ... l'k l l l·ommet få helt civil lednmg, varJamte personalen 1 a ec es ' ·"kel' 
alt rekryleras från den civila marknaden. Vad m an so _ 

. . .. fllf" . "l- ·a d<'n ccn vinna genom en dylik orclnmg, ar -~tt . l .?r sa ..r." - . ·w det 
trala militära förvaltningen den nödvaneliga ov·crbllckcn ' 

11
[\ 

för nutidens krigföring så nödväneliga samarbetet m ed den 
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jJidnstri , varigenom övergången till krigsmaterielproduktion vid 
~rigsulhrottct eller eljes t, då så måste ske, underlättas. De t 
är emeHertid icke blott dc bägge nu nämnda ämbetsverkens 
personal , som avses bliva rekryterad från privatindustrien el
]er denna närstående kretsar, utan så är även tanken att i 
vissa fall förrfara V'id tillsältandet av tjänster inom cle delar 
av den tekniska centrala förvaltningen, vilka fortfarande kvar
bliva inom dc reducerade försvarsförvaltningarna, arme-, ma
rin- och flygförvaltningarna. Vad som därvid i föt·sta hand 
faller i ögonen är förslaget , all souschefsbefallningarna rinom 
marin- och flygförvaltningarna skola kunna tillsåtlas med an
tingen lämplig person ur respektive försvarsgrens m.ilitära el
ler civilmil>iti:ira kårer eller med en helt civil helfaUningshavare. 
Vad anneförvaltningen beträffar har däremot -en elylik ord
ning f n icke ansells genomförbar utan kommer souschefen 
för denna förvaltning att t v väljas bland någon av dess bägge 
militära avdelningschefer. 

Den tredje principen, j'örstiirkninlj av det militära infly
tandet, avs.cs i första hand bliva tillämpad i fråga om de inom 
förs varsgrenarna alltjämt kvarstående centrala förvaltningsor
ganen , arme- , marin- och flygförvaltningarna. Härvid föreslås 
den ordning, som f n gäller vid flygvapnet, nämligen att för
svarsgrenschefen jämväl tillägges chefsskapet över försvarsgre
nens förvaltning . Propositionen utgår emellertid från att för
svarsgrenschefens befattning med förvaltningsangelägchcterna 
inskränkes till att omfatta allenast viktigare mål av principiell 
eller eljest vittgående betydelse. Dc löpande ärendena böra 
regelmässigt ankomma på souschefens handläggning, såvida 
desamma icke delegeras till än lägre befattningshavare. 

Det militära inflytande t över de gem.ensamma ämibetsv-er
ken, vilka otvivelaktigt lätt kunna komma a tt intaga en bc-
1Ydligt mera självs ländig ställning i fÖI'hållande till den mili
lära ledningen än nuvarande a rme- , marin- och flygförvalt
llingarna, avses bliva tillgodosett därigenom att överbefälha
Varen tillförsäkras elireklivrätt till desamma. Beträrffande den 
&etnensanuna civilförvallningen är dock denna direktivrätt •in-
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skränkt till att endast anc förvaltningens eget kr igslörhere 1 1 
f . l k c c-scarbc te. För försvarsgrcnsche crnas. v1c ·ammande inför .. 

en b egränsad anvisningsrätt till dc gemensam ma fo rtifik~ ' 
tion s-, sjukvå1•ds- och civilförntllningarna. FörsY~H'>grcnsch:: 
fcrna hava däremot icke bcr-elts något avgöraml l' in flyt-11 1 . • . l l(' 

på krigsmaterielverkets och fab riksstyrelsens verk sa m het. 

Den fjärde och sista huvudtwineip, som legal lill grund 
för om organisationen , rationaliser in g och el'fdtiuiscri ng inom 
de särskilda förvaltnin gsmyndigh eterna, avser ålgii nkr på den 
'inre organi sationens område. Sålunda k ommer hl ,1 L' n ökad 
delegering av rällen att fatta beslut i ärenden av mmdre vikt 
a lt genomföras. Härigenom ·ernås en sådan avlastning av cl c 
högre chefernas arbetsbö·rcl a, att dessa hinna ~ign :\ lllL' ra tid 
och omsorg åt handl äggningen av de större fr ågormL 

De ovan r elaterade, principiella riktlinjerna för omorga
nisationen av den central a militärförvaltningen h ava 1 allt vä
sentligt av rikselagen godkänts att ligga Hl grund !"iir nyor

gani sationens genomförande. 

De nya ii111Jb etsuer1:ens arbe fs llfJfJgifter och organis((tion. 

Förutom dc uppgifter p [t det industriella krigsfiirbercdcl· 
searbetets område samt i fråga om anskaffriingcn av förnö
denheter av mass- eller standardkaraktär ävensom Llä rmecl 
samm anhängande verksamhet för befrän'lj andc av fi\r nödcn
h etcrnas standardis.ering, som enligt redogörelsen ovn n skall 
åvila det nya krigsnwterieluerket, tillägges dctsrun ma ~ven 
vissa å ligganden beträffande merkantil a vlalsgransk ning och 
rådgivning till d c övriga centrala förvaltningsmyndi ghet erna. 

. k .. . 1 l d l·ontroll Vidare skall krigsmatenclvcr ·et u tova v1ss v-er -.s a s' 

d k . l ·f· ·· , d Y' lrtn ed samt onJibcsör ja skö tseln av c s . - mc us.tn orra en. • . . 
förslås de förråd där r åYaror halvfabrikat och fii.rdigproduk-' ' . (~ , l .. r·· . d l)c·nbelnll1o ter lagras, innan ocsamma ut amnas or VI are • . . ·n 
respektive t'ill de militära förbanden. I nära anslulnln ~ 11 

krigsmaterielverkets åli ggande på standardiseringsomradcl, ~~: 
håller verket vissa uppgifter i avseende å konstruktion'>vcl' 
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silmhctcn inom försva rsväsend eL För att krigsmaterielverket 
skall kunna m ed framgång verka för en vidgad standardis,e
ring av materielen, förordar propositionen, a tt verket erh åller 
rätt att utföra konstruktionsgran skning av all sådan m a teriel, 
vars anskaffning ankom m er på verket. BcträUande! sådan 
materiel, som alltfort kommer a tt anskaffas av försvarsgrens
förvaltnin garna, bör granskningsrätlen endast tillkomma krio·s
matericlverkct i den mån Kungl. Maj:t bestämmer eller öv~r
enskommclsc därom träffas mellan verke t och vederbörande 
försvarsgr·cnsförvaltning. Den konstruktionsverksamhet där
emot, som bedrives för att på basis av gjorda erfarenheter 
eller på anna t sä tt framkomna ideer åstadkomma ändamåls
enligare och bättre m ateriel, skall liksom hittills kvarbliva 
hos dc r educerade försvarsgrensförvaltningarna. Detta skall 
även vara förhållandet med för dessa konstruktionsarbetens 
bedrivande nödvändig försöksverksamhet och därmed sam
manhängande materialanskaffning. I detta sammanhang b ör 
nämnas, a ll krigsmaterielverket avses bliva tillagt vissa upp
gifter på patcn tområ dct, vilket kommer till uttryck därigenom, 
att verke t sk a ll fungera som patentorgan för hela försvars
Yäsende t. 

Proposi ti onen förutsätt-er att vissa grupper av materiel 
skola eller kunna unelandragas krigsmaterielv·erkets anskaff
ningsområ dc. Detta gäller i förs ta hand anskaffning av krigs
f~rtyg och flygplan, vilken materielanskaffning dels är gmnd
laggandc för r espek tive försvarsgrens h ela verksamhet dels 
även är av den speciella oc:h delvis även komplicerade ~atur, 
att särskilda organ med utbildade specialister erfordras enbart 
för dessa ansknffningsuppgifter . Samma förutsättes förhål
landet bliva b e träffande an skaffningen av stridsvagnar och 
andra fordon för armen i den m ån denna materiel icke k an 
anses vara i tekniskt avseende fixerad. 

De fabriker och verkstäder, som enlig t propositionen skola 
linelers tällas försvarets fabrik~styr else, äro statens ammuni
tionsfabriker, centrala 1'orpedverkstaden, Carl Gustafs s tads 
gevärsfaktori, Åker s krutbruk, armens och marinens centrala 
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beklädnadsverkstäder, centrala tvätt- och reparationsve rk t·· . s a. 
der samt slutligen gasmaskfabriken i Aker. Fabriksstyrelse

1 
jämte fabriker och verkstäder bilda gemensamt försvaret~ 
fabriksverk. Frågan i vilken utsträckning verksamheten vid 

dc nänmda inrättningarna hör upprätthållas efter atrrinträ
dandct av normala fredsförhållanden och därmed samn1a11

_ 

hängande minskning i krigsmaktens totala anskaffingsvoly111 

har gjorts till föremål för ingående undersöknin gar. Ä ena 

sidan har härvid fran1hållits, att nytillvcrkningcn vid fö rsva

rets fabriker och verkstäder i stort sett hör bibehållas vid den 

omfattning, som proportionellt svarar mot förhållandena före 

den förstärkta försvarsberedskapens intagande. Ä andra si

dan har hävdats den uppfattningen, att verks.amhcl cn borde 

avsevärt inskränkas till förmån för den privata indu..,tricn, 

vilket skulle medföra den fördelen , alt denna industris he rcd

skap för övergång till krigsproduktion främjas . Utan alt ta

ga definitiv ställning till detta spörsmål förutsättes del emel

lertid i propos.itionen, att det »kommer att tillses , alt om möj

ligt en viss minimiproduktion kan upprätthållas vid de stat

liga fabrikerna och de enskilda fabriker, som äro och fö re 

kriget varit speciellt inriktade på krigsmaterieltillverkning '' . 
Såsom under föregående avsnitt nämnts, skall byggnads

och fortifikationsverksamheten inom hela föi·svars.Yiiscnclet 

centraliseras till ett ämbetsverk, försvarets fd,rtifikations fö r

valtning. Med hänsyn till den utvidgade byggnadsverksamhet, 

som är en följd av den beslutade femårsplanen, anse s. emeller

tid en centralisering av samtliga försvarsgrenarnas fortifika

tionsförvaltning för ögonblicket icke möjlig. Av denna nnlccl

ning komma marinförvaltningens fortifikationsavdelning och 

flygförvaltningens bygnadsavdclning att tills vidare ky::ubliva 

inom de reducerade marin- och flygförvaltningarna . Däre

mot anses icke den nuvarande fortifikationsstyrelsen inom ar

meförvaltningen böra organisatoriskt inrymmas i denna fö r

valtning eft<er nyordningens genomforande i övrigt. Skiil.en 

härför äro dels att byggnads- och bcfästningsverksamhet"11 111 -

om armen redan i sig själv är så omfattande, att clensnnl!11:1 
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väl motiverar inrättandet av ett fristående ämbetsverk för 

denna verksamhet, dels även att såsom souschef för den bli

vande reducerade armeförvaltningen avses eneleTa av avdel

ningscheferna vid tyg- eller intcndenturavdelningarna, ett för

hållande, som icke ansetts vara lämpat för byggnads- och be

fästningsverksamhetens kvarblivande <inom anneförvaltningen. 

I stället kommer av det gemensamma ämbetsverket på detta 

förvallningsområde tills vidal~C att organiseras allenast arme

delen under namn av armens fortifikationsförvaltning. ste

ge t till gemensam förvaltning har av Kungl. Maj :t föreslagits 

bliva uttaget först i slutet av den tidsperiod, som femårspla
nen omfattar. 

Frågan om inrättandet av en försvarets sjukvårdsförvalt

ning kompliceras i viss mån av det förhållandet, att man in

om detta verksamhelsområde måste räkna med tvenne från 

varandra till arten delvis skilda arbetsfält, nämligen den rena 

förvaltningsverksamheten, som omspänner lfrågor angående 

hälso- och sjukvård i allmänhet', tandvård , hygien etc, sjuk

hus och sjukvårdsmateriel m m samt å andra sidan inspek

ti onsverksamlhet. Vad den första fr•ågan beträffar, de rena 

förvaltningsuppgifterna, har intet skäl ansetts tala mot ,en 

centralisering av verksamheten inom samtliga försvarsgrenar

na. Inspektionsverksamhetens ställning vid nyorganisalionen 
har dä remot varit en mera svårknäckt nöt. 

Såsom chef för den gemensamma sjukvårdsförvaltningen 
föreslår propositionen en generalläkare. De nuvarande marin

och flygöverläkarna skola kvarstå inom respektive försvars

gr·enar såsom målsm.än för den rena sjukvården vid dessa, 

varjämte i analogi härmed inrättas en ny tjänst såsom arme

ö,vedäkare med motsvarande arbetsuppgifter för armens vid

kommande. Enär allt förvaltningsaribete överflyttas till den 

gemensamma sjukvårdsförvaltningen, komma de arbetsupp

gifter, · som fortfarande skola åvila försvarsgrensöverläkarna 

att i stort sett inskränkas till frågor sammanhängande med in

spektionsverksamheten. Frågan har då uppstått, huruvida 

även generalläkaren skall tillerkännas inspektionsrätt vid dc 
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olika försvarsgrenarna. I detta avseende hava ås.ik tPrna "'ått 
starkt isär inom. skilda läger. Spörsmålet har i prOJ)(>si lio~en 
lösts så, att generalläkaren tillerkännes rätten att för inspek. 
tion närvara vid övningar etc samt att insp·ektera kascrnhy. 
gien. Det har nämligen ans.etts nödvändigt, aU den myndig
het, som. bär högsta ansvaret för den militära sjub llrdsför. 
vallningen, även bör kunna följa sjukvårdstjänsten i dess 
praktiska utövning för att på så sätt få impulser till atgärder 
i förbättrande syfte. Däremot anses generalläkaren ich höra 
utrustas m ed direktivrätt gentemot försvarsgrensöverli\km-nll. 
De erinringar, som generalläkaren ur de synpunkter, som den 
gemensamma sjukvå rdsförvallningen företräda, anser sig bö
ra göra med anledning av sina inspektioner, torde dii rl'ö r få 
i annan ordning delgivas dc respektive försvarsgrenama. 

Mot Kungl. Maj:ts förslag till en centralisering il\' den 
militära sjukvårdsförvaltningen till ett för h ela kri gsmak ten 
gemensamt ämbetsverk har riksdagen icke funnit anl<·dning 
till några invändningar. Beträfifande det föreslagna sättet fö r 
inspektionsverksamhetens ordnande har riksdagen däremot ut
talat eLen åsikten, at t förslaget icke synes vara full t rationellt. 
Enligt riksdagen borde generalläkaren kunna utrustas med 
oinskränkta befogenheteT i inspektionsavseende Utan all n ag
ra organisatoriska olägenheter därigenom skulle b ehöva upp
s tå. Riksdagen har emeller tid - för undvikande :n upp
skov - icke velat motsätta sig det i propositionen framlagda 
förslaget men har samtidigt hemställt om skyndsam. utredning 
angående inspektionsverksamhetens rationalisering. l de t_ta 
sammanhan<' har riksdagen vidare anhållit, att Kungl. :\[art 
måtte föran~lalta om utredning angående möjlighelerna fö r 
sammanslagning :w dc militära läkarkårerna till ·en enda, fö r 
hela försvars.väsend et gemensam kår ·under generalläkaren 
som chef. 

Till försvarets civilförvaltning komma att koncentreras 
samtliga med den kamerala och administrativa förvallningen 

.. . ' T'll d r··. llnin"CJ1 sanunanhangancle f ragor. 1 .en gemensamma 01 va " 
övei,flyttas ävenledes hela den inom de nuvarande arme-, ma-
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rin- och flygförvaltningarna bedrivna revisionsverksamheten . 
Inom var och en av de tre försvarsg rensförvaltningarna kvar
bliver av »civilsidan » endast ·en civilbyrå för den av ämbets
verkens eg,en verksamhet föranledda administrativa ooh ka 
merala förvaltningen oc.h därmed sammanhängande arbets
uppgifter. 

Såsom av den tidigare r edogörelsen framgår komma om
fattande delar av marinförvaltningens hittillsvarande al1bets
uppgifter att Öv·erföras till de för h ela förwarsväsendet gemen
samma ärnbetsvc'rken. Anskaffning av standardvaror och så
dan materiel, som i tekniskt hänseende är fixerad, övertages 
sålunda a v krigsma terielverke t Marinförvaltningen nu åvi
lande uppgifter på sjukvårdsförvaltningens område överflyttas 
helt till elen bliva nde gemensamma sjukvårdsförvaltningen, 
vilket i stort sel t även är förhållandet i fråga om till civilför
valtningen hänförliga å ligganden. Allt detta i förening med 
en viss omfördelning av åteTslående arbetsuppgifter mellan 
de olika avdelningarna m edför, alt bilden av den blivande 
marinförvaltningen kommer att väsentl'igt avvika från den 
nuvarande. 

Sålunda utgår saniletsavdelningen helt, medan av civil
avdelningen kommer att - under namnet » Civi~byrå» - kvar
stå allenast en mindre del för den av marinförvallningens 
egen verksamhet betingade administrativa och kamerala för
valtningen. Artilleri-, torped- och minavdelningarna samman
slås. till en avdelning, vapenavclelningen, i samband varmed 
ärenden rörande radio- , signal- och telefonmateriel, som hit
tills handlagts å torped- r espektive minavdelningarna överflyl
tas till en nyinrättad tele- teknisk byrå inom ingenjöravdel
ningen. 

Naul•iska avdelningen försvinner h elt i den nya organisa
tionen. Av dess a11betsuppgifter Ö•verföras till ingenjöravdel
ningen ärenden angående optisk och akus ti sk signalmateriel , 
vissa m era t·ekniskt be tonade navigeringsistrument, kommu
nikations- och eldsläckningsväsendet ävensom med förhyrning, 
försäkring och bärgning av fartyg sammanhängande frågor. 
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Intendenturavdelningen övertager ärenden rörande viss 111 t 
riel ingående i farlygens skepparuppbörcler, angående med:~:~ 
b~hov och stater för övningsanslagen samt anskaffning av 
undervisningsmateriel. Vad som efter överförandet av nu 
nämnda ärenden till ingenjör- och intendenturavdelningarna 
återstår av elen gamla nautiska avdelningens verksamhetsom. 
råcle, skall ombesörjas av en nautisk assistent hos chefen för 
vapenavclelningcn. 

Med undantag för de ytterligare arbetsuppgifter, som en
ligt ovan påläggas ingen jör- och intendenturavclelningarna, 
komma dessa för framticlen alt verka i stort sett inom sam
ma områden som hittills. Samma är i stort selt fö1'hållandet 
med det nuvarande kontoret för teknisk revision, viikeL emel
lertid kommer att få s.itt namn förändrat till )) förråclskontroll
kontor )) . slutligen kommer, såsom omtalats i det föregåen
de, fortifikationsavdelningen alt Lills vidare i avvaklan på in
rättandet av elen gemensamma försvarets fortifikationsctvdel
ning kvarbliva inom marinförvaltning·en. 

Mariillförvaltningens ·blivande organiastion jämte byråin· 
delning,en framgår av efterföljande skisser. 

Såsom redan tidigare nämnts övertager chefen för ma
rinen chefsskapet över den nya marinförvaltningen. I sin 
egenskap av chef för marinförvaltningen kommer han alt när
mast biträdas av en souschef för föl'valtningen. Denne be
fattningshavare har tillkommit dels .för att avlasta chefen för 
marinen från handläggningen av ärenden av mindre vikt och 
betydelse ävensom löpande ärenden, dels för att fungera s.ftsom 
en sammanhållande länk mellan de olika avdelningarna. Be
trärffande ärendenas handläggning i övrigt innebär elen nya 
organisationen en vidsträckt delegering av desammas avgö
rande till avdelnings- och byråchefer (motsvarande), yarige
nom ämtbelsv·erkets atbetsformer göras smidigare till båtnad 
för ärendenas. snabba •behandling. 

Vad nu sagts angående marinförvaltningen gäller i till
lämpliga stycken även arme ocll flygförvaltningarna efler om
organisationen. Dessa ämbetsveTks inre organisation blir dock 
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!tV naturliga skäl icke exakt överensstämmande med den nya 
J11arinförvaltningcns . Sålunda kommer armeförvaltningen, som 

11u består av fem avdelningar, benämnda departement och 
styrelser, att för framticlen allenast omfatta två avdeln ingar 
och en byrå, niimligcn tyg- och intendenturavdelningarna och 
civilbyrån. Flygförvaltning,en blir efter omorganisationens gc
nmnförande uppdelad å materielavdelning, intendenturavdel
ning och civilbyrå samt inlill tidpunkten för den gemensamma 
fort ifikationsförvaltningens inrättande jämväl en byggnadsav
delning. 

Den nya organisationens genomförande. 

Med dc avvikelser, som framgå av redogörelsen ovan, an
tog riksdagen i juni innevarande år Kungl. Maj :t s förslag till 
omorganisation av den centrala militära fö'rvaltningen. Be
träffande tidpunkben för on1corganisationens genomförande 
framhölls 1 propositionen, hurusom tvenne omständigheter 
därvid måste tagas i betraktande, nämligen »å ena sidan an
gelägenheten av att den rationalisering och effektivisering, som 
förslaget syftar till, snarast möjligt kommer till stånd samt 
å andra sidan faran för att omorganisationen skall medföra 
en tillfällig nedsättning i effektiviteten hos ifrågavarande för
valtningsorgan». Med utgångspunkt från detta föreslog Kungl. 
Maj :t, att det nya krigsmateriel verket, vilket i viktiga hän
seenden redan vore tillfinnandes i den dåvarande krigsmate
rielnämnden, borde upprältas med ingången av budgetåret 
1943/44. Av samma anledning borde försvarsväsendets verk
staelsnämnd vid samma tidpunkt omorganiseras till försvarets 
fab riksstyrelse. Så har också skett, i det att krigsmateriel
verket och fabriksstyrelsen tillkomma från och med ingången 
av juli månad detta år. 

Beträffande inrättandet av de övriga gemensamma äm
betsverken ocih i samband därmed omorganisationen av de 
tre försvarsgrensförvaltningarna föreslog propositionen ingen 
bestämd tidpunkt, enär så pass genomgripande förändringar, 

Ti dskrift i Sjöväsendet. 47 
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som det vore fråga om, givetvis måste kräva en avseviird f' ' 

beredelsetid för att alltför stor effektivitetsminskning av 1 
Ot·-

f .. l · k 11 k l · ' lela orva tnmgsapparaten s -a ·unna une VIkas. All diin1 . . . a av 
uttalanden 1 en senare framl agd proposJttOn och nw d an led. 

ning av denna fa ttat riksdagsbeslut synes de t emellerti d , .. 
ara 

s tatsmakt erna s avsikt att söka genomföra omorgani sationen 

övrigt den l januari 1944 . 

D- n. 
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