1943.
106:e årgången.

Häfte N:r 11
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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 h edrande omnämnande b elöna av
kapten en vid Flottan Åke Reinius ingiven tävlingsskrift över
ämnet »Aktue lla problem i elen moderna ub åtstaktiken och
<leras tilHimpning på svenska förhållanden ».
Ytterligare två tävlingsskrifte r 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 musee t
G. Albe till korrespondera nde ledamot.
3.

Valdes till arbetande ledamöter:
Kaptenen vid Flotta n Betgelin.
Kommendörka pten en l. gr Lindh .
Kommendörka plen av 2. gr Fogelberg .
J\Iajoren vid Kustartilleriet Eng.
Kaptenen vid Flotta n H en ning.
Kaptenen vid Flottan Starck.
Kommendörka pLen en 2. gr Lindgren .
Översten vid Kusta rtill eriet Kolmodin .
Kommendören (ini) Fredholm.
Kapten en vid Flottan Blidberg .
4. Valdes ledamolen af Klint till föredragande för år
1944 i ve tenskap sgren en sjökrigskonst och sjökrigshistnri a med
ledamolen Falkma n som suppleant.
Karl skrona den 8 november 1943.
B . Ramel.
'Tidskr ift

Sjöäisendet.

43
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fö r den, som med godkännande betyg gcnomgålt förcskriven u tbildning till furir, två streck, sam t
fö r den , som med godkännande betyg genomgått föreskriren ut bildning till underofficer (flaggkorpral ) , tr.c streck.

o

Arsberättelse i reglemente och
förvaltning.
Avgive n å r 1943 av lcclanwtcn H. Ca llerslrum.

(Forts. frå n h äfte 10. sid. 624.)

J.
l.

Uniform och beklädnad m m.

För marinen gemensamma best.ämmelser.

' Genom go 896/39 utfärdades vissa bestämmelser, varigenom paraddräkt av i reglemente för marinen fast ställ rl karaktär under den förstä1•kta försvarsberedskapen icke finge h~i ras.
Genom go 14/41 hava dessa bestämmelser ändrats så tillvicla,
att i reglemen te för marinen omförmäld paraddräkt t v må
användas utom tjänsten; vid statsceremonier och officiella högtidligheter dock endast då order härom utfärdas .eller särskilt
tillstånd härtill lämnas av chefen för marinen .
Genom go 162/-11 hava dc äldre s k sk ollccknen fö r marinens manskap utbytts mot benämningen utbildninustccken.
I samband därmed har fastställts att dessa teck en skola utgöras av
.
för den , som. med godkännande betyg genomg ått fö rcsk ri·
ven utbildning till 2. kl sjöman (kustartillerist), ett streck, .
för elen, som med godkännande betyg genomgått förc skn:
ven utbildning till korpral, två streck, det undre hiilftcn sa
brett som det övre,

Föreskrifter hava genom go 28/42 utfärdats att assistenter och ombud inom marinens personalu årdsorganisation, inkall ade till tjän s tgö ring under förstärkt försvarsberedskap och
mob ilisering, sk o la hära sam ma uniform som flottans reserv
tillhörande officerare och underofficerare av motsvarande
tjänstegrad , dock utan graclbct.cckning. Å varelera un derarmen
ävensom å axelklaff bäres clt i guld broderat emblem, som
utgö res av två i k ors bgda facklor samt m ellan dessa ett vertikalt ställt svärd.

Ny mod ell 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 s kall å identitelsbricka angivas truppregistrcdngsmynclighe tcn ( ex ÖSK), inskrivnings- (re" istrc.
)
o
nngs- numre t (t ex 672-7-22) samt blodgruppsbeteckningen
(A, B, AB eller O).
Genom go 669/42 har föreskrivits,• alt särskild nationalitetsbetecJ.:ning skall anbringas på vid marinen använda stålhjälmar. Bet.e ckningen , 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.
. De taljerade 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
" marmen
·
~
<n d c fl o t·tan oc l1 d c f or
gemensaunna k år·e rna.
' otsvarancle pers edel hade redan tidigare fas.tställts för kustartilleriets personal.
·
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:M össan , som är försedd med mössmärke (·t11l
'
'<\ l'l') f.
· nr i
huvudsak endast anYändas ombord eller mom kase r nll _
lllracte
samt vid tjän s 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
0
för flaggmän fastställts. Guldgalonen runt m össan h·' tt· l -1<tr..
vid ersätts med ett huvudband av svart rcfflat si th' n · S\-"
\.Urmen skall vara försedd med en rad i guld brod er ~Hit• eklöYsblad å dcs.s yttre kant.
3.

Kustartilleriets unilorm M/4-2.

l underdånig skrivelse den 21 april 19-!1 h emsti\l lclc chefen för marinen om bcmvndigandc
att Hl. verkstiilla u tredn incr~
"
och försök beträffande omuniformering av kust artil kric ts personal. Framställningen bifölls av l\. ung l. Mnj :t (kb r (i/G 1941
samt go 701 /41), varefter utredningen och förs öken av chefen
föt mal'inen uppdrogos åt inspektören för kus.tnrtil lerie t (mo
190/41 och 399/-U). Det första resultatet av utredni ngen kom
till synes i go 700/41 , där t yget till den blivande nv,t unifo rmen fö-r kustartillerie t, fa s tstä lleles skola utföras i gt no m armens go nr 1111 /1941 fastställd gråbrungrön fär g :'I l ;) ~l.
Efter slutförd utredning och verks-tällda 'fö rsök ha r scdcnnera på förslag av chefen för marinen ny un ifo rm genom
go 280/42 fastställts för kus tartilleriet (M/42). Hii rom må anföras följande.
Uniform M/42, som i huyudsak är ancdd fi.ir fit ltbr uk,
skall utgöras av huYudbonad, yn.penrock , fällb~·xo r. yan ligu
långbyxor samt kappa.
Huvudbonaden utgöres a,· fältmössa och piilsm ös'>:l. Fältmössan är av armens modell. Pälsmössan är i stor t sett
överensstämmande med den pälsmössa , som är fas h tiilld för
\'•lflygvapnet, men i gråbrungrön färg och med gr[llt sJ, lll ll· ~
penrocken är i stort sett av armens modell. Den tir docl' na·

kor tare och har fasonerade ficklock. Därjämte är den
kragsnibbarna försedd med en röd matta, å vilken gradlbcteckning~~·na äro anbragta. Övriga plagg äro i huvudsaklig
överensstammcls.c med motsvarande plagg för armen. Kappa~-.
~r förs edd med lös tagbart foder.
,, t
0

å

För all personal av fänriks och högre tjänstegrad - alltså jämväl för förvaltningsunderofficerare och flaggunderofficerare (motsvarande) - skall en fyrkan tsgalon (bronsfärg)
vara anbra gt runt kragen å vapenrock och kappa.
Gradb eteckn ingarna äro i princip uLformade på motsvarande sält som vid armen , men - i s.t.ället för å axelklaffarna
- anbrin gade å förut omnämnda röda mattor å kragsnibbarna . Mn1~ skap bära å kragsnibbarna cliirjämte truppförbandssiffra . A axelklaffarna bär all personal (utom generalspersoner, som å axelklaffarna bära graclbeleokningnrna) kustartilleri~ t s vapenslagsmärke, regementsofficerar-c därjämte en
kungb g krona. Vapenslagsmärket utgöres av , två korslagda
kanon er på en vågskura med i undre vinkeln en exploderande
granat likal edes på vågsku ran , .
Knappar till uniform :'II/42 äro dc för marinen fastställda ,
men av mörk bronsfärg. Till uniformen hör lin·em m-e d axelrem 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.
'

. Gen om go 550/42 har anb cfalll s, att envar officer muSJkdirc1l'-· to"l. ocl l unel cro f'f'
..
· stammen är skvldig
'
- 1cer 11'lll1orande
;~t fr _o m l okt ober 1943 innehava 01 enligt ovan fash"Ui.lld
altumform med kappa. Detsamma gäller även för rescrvpersonalen, om ej in>.p cktören för kus tarti ll eri et finner skäl annat _medgiva. I anslutning till OYannämnda g o 280142 har
11
~ al'lnförva l Ini ng en utfärd a t detaljföreskrifter att iaktt~gas vid
hllverl·
· n· av l)CS·t"ll
· ssy l11
f"
'nmt:>
a nmg
c a vapen rock ar, kappor och
altbyxor (E:\! F D nr Iclt 1051 /-!2, 7 sf'pt).

-
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K.

Sjövärnkårens unij'iorm.

I särskilda go (578/41, 579/41) hava föresk rift er u tfi.
beträffande uniform m m för sjövärnskårens p erson ul 'rc~a~s
··
l 1·1g l l ra.. k·t och arbetsdräkt Cira dbe
· Unt •
·i .orms d r'a"lz t crna aro
{ag
1
.
..
..
.
lec,,.
nmgarna overensstamma 'l stort sett med de för m ots y· .
. _ .
..
.
. ..
· ·H::tnde
personal v1d flottan faststallda, dock att 1 oglan ä ön'rsta "
lonen skall anbringas bltttt kläde av ljusare färg .
;,U~tll es·' ·SJ· 0··,. «rns-;
. Jämlikt kbr den 17 oktober 1941 lillhandah
·
karens personal i fredstid för tjänstgöring vid k årPn ~w kromm kavaj jämte väst och byxor av mörkblått yl le tyg , hu<;sarong 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 personal med undaning för officerare, därjämte för fi ol lan s vä rnpliktiga fastställda persedlar.
5.
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Tjänstedräkt för civil personal .

Enligt bestämmelserna i civila avlöningsreglem en tet (SF
nr 272/39, §§ 45-47) och militära icke-ordinarie r egl ementet
(SF nr 276r19, § 25) kan viss vid försyar,sväsemlcl anställ d

civil personal av vederbörande chef åläggas alt u n der tjäns tgöring vara iförd tjänstedräkt (uniform).
l anslutning härtill har KMF den 23 nov. 19-±2 utfär dat
vissa närmare föreskrifter, enligt vilka följande p crson::tl ålägges bära uniform, nämligen automobilförare å p er sonb ilar, ex·
p editionsvak ler, farlygsbcfälhavarc, kon l orsvak ter , por ly ak ter
och vaktmästare.
Tjänstedräkten skall i huvudsak utgöras av inner - och
ytterkavaj, väst och hyror samt skärmmössa. Knapp;trna skola vara de vid marinen förekommande, men försilv rade. l\Iö ss·
märket utgöres av e lt försilvrat ankare med kun glig ];:rona.
Trenchcoat och expeditionskavaj (tillåtna plagg) skola vara
försedda med axelklaffar, på vilka skola vara anhrn gt:1 etl
ankare av försilvrad metall.

l.

Krigslagstiftning.

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 krigsdolllstolar 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 föreskriva, att om den civila lednmoten är krigsdomare, vice krigsdomare, auditör, häradshövding eller revisionssekreterare skall
han vara ordförande. För civil ledamot, som innehar domarbefattning i rådhusrätt ·eller hovrätt (borgmästare, rådman,
rådhusrättsassessor,
hovrättsråd, hovrättsassessor) oo·äller mot..
svarande. Aven i det fall ovan nämnd befattninoshavare tillfälli 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 ordförande i fältkrigsrätt.
·
Om den civila ledamoten icke enligt nu angivna bestämmelser skall vara ordförande, skall detta tillkomma rättens
fr·ä mste 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 fältkrigstatt - tre - har minskats till två. I mål mot generalsperson, flaggman eller regementsofficer skola till militära ledalnöter förordnas en generalsperson eller en fla acrman och en
~
bO
· gementsofficer (tidigare två), i mål mot officer av kaptens
el! er l;,·c bar·c bo· r· a' cl a.. vens,orn 1. n1ao l , son1 CJ. ror
.. ac tal n1ot viss per-
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son: .e n regementsofficer och en officer av kap ten s " t·a 1
" ' c (t'
digare två) eller två officerare av kaptens grad (nvlt)
5' .,cd1lt t-'
.
1
mål mot underofficer eller någon av manskapet: en qffic.-. .
" t av
.
f'
.
mmst kaptens grad och en underof 1cer av fanj unk ares el\ .
et
likställd grad (tidigare därjämte en reg.e mentsofficn).
I dc nyn bestämmelserna hava även införts fiirc' skrifte.1
om var den i lagen föreskrivna domareden av leda mot i ]-' 1.·1":::, Srält skall avläggas. De tta skall ske inför domstol (krigsrätt
allmän underrätt) ·eller inför krigsrättens ordförande (civil
ledamot i fältkrigsrätt).
U nder 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 m ed
officers av majms grad ell er , efter Konungens fiin m lnrmde,
med officer av överstelöjtnan ts grad. Övriga civila ledamöter skola vara likställda m ed officer av kaptens. gra d (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 p erso nal an ,i<illd vid
eller tjänstgörande inom försvarsväsendeL Den som underlåter fullgöra ympningsplikt s traffas efter strafflagen för krigsmakten, däres t vedcrbörnnde lyder under denna eljes t a dömes
vederbörande böt er enligt i ovan angiven skytld s~·mpn in gslag
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
· .. l sen c1en 26
·
..
l1arutu1nan
·
.. d rmg
· · - mecl an
... k nv1ts
av l\.ungore
·opes
f
ap ril 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-

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 b e träffar marinen vid självs ländig sjöstyrka.
Förenämnd kungörelse elen 26 april l 9-!0 (SF nr 260 ) angående fältkrigsrätt er har sedermera ändrats genom kungörelse i SF nr 779/42.
Enligt kungö rels en skall i vad rör marinen fällkrigsrätter
\'ara inrällad e vid:
h ögkvartere t, för däri ingående p er so nal ,
örlogsstation och kustartilleriregem ente (kår),
vid självst~inclig sjöstyrka,
vid marindistriktss tab för marindistriktsch efen underställd
pe rsonnl, som icke ingår i e ll er ä r unelerställd chef
för marindistriktet tillhörande truppförband, sjöstyrka , formation eller anstalt med egen fältkrigsrätt; samt
vid kustartilleriförsvar för de stnbcr, truppförband, for mationer och anstalter, som lyda direkt under chefe n för kustartilleriförsvaret och -icke ·h ava egen fältkrigsrätt.
Genom denna kungörelse har dock ingen ~inclring vidtagi ls i avseende :'t vad genom SF nr 25/H enligt ovan föreskriviLs att gä ll a uneler f n rådande förb:'tllandc n.

4.

.4ndring i militära bes traflnings)'örorclningen .

. I militära bestraffningsförordningen (S F nr 524/15) h ava
Vtssa ändringa r fastställts. Sålunda h a r genom SF nr 765/41
u~_färdats föreskrifter 'beträffande tillrällavisningsrätt för h em v_~rn skr e t sbefälh avare. Vidare har genom SF nr 89H/41 utf~rdats ändrad e b esHimmelser r ö rand e föres tå ndares för mi htärhäktc <lligganclen beträffand e förande av journal sa mt
Upprättand e av nrrestant- och Umgfört eckning.
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Förslag till ny reservförordning, reservstats ..
förordning m m.

L.

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~ fö rsvar::
väsendets r·cscrver m m. I skrivelse den G noYcmbcr Hl
42
överlämnade de sakkunniga sitt förslag i vad avsågc personalen i armens, marinens och flygvapnets res erve r. De sakkunnigas förslag utmynnar i förslag till tre föror dninga r näm.
ligen
förordning angående personal i armens reSel'YC'l',
förordning angående personal i marinens r escrwr, sam t
förordning angående personal i flygvapnets reserv.
BetrMfande förslaget till förordningen angåen de m arinens
reserv (Rcservförorclning för marinen) må följan de a nföras .
Föreskrifterna beträffande marinens reserver hava hittills varit uppdelade på fem särskilda författnin gar, nä mligen
en 'för vardera av de delar, varav marinens resener hitti lls
utgjort, nämilgcn flottans reserv, kustartilleriels r eserv, mariningenjörkårens reserv, marinintendenturk~1rens r eserv sa mt
marinläkarkårens reserv.
I det föreliggande förslaget hava dessa fem fö rfatt ningar
nu sammanförts till en författning. Härigenom har iJyerskåcllighetcn högst väsentligt minskats utan att vad man ],an finna några väsentliga fördelar därmed vunnits.
Marinens res-erver skola alltjämt utgöras. av dc nyss uppräknade delarna . Därutöver tillkommer emellert id amiralitetets reserv, till vilken skola hänföras pensionsavg ångna off iccrare och civiln>ilitär personal av konteramirals ell er ge neralmajors och högre tjänstegrad (tjänsteklass).
enPersonalen i marinens reserver utgöras f n av l J l a P .
sionsaugångna och föriidsaugångna. Någon ändring h är utJll·
" eJ.. D en nuvaran d c lwtegoncn
.
.
·ven utnan f öreslas
>>l r csei

-
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.. nda >> har däremot -ersatts av benämningen r eserucmställcla.
Jlfl 111
fyra nya kategoner hava av de sakkunniga föreslagits , nämo

ligen
r eservför01·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 inträd e i reserven.
Till kategorien värnpliktsanställda hänföras sådana officerare och underofficerare vid flottan eller kustartilleriet, som
vid värnpliktsotidens utgång (det kalenderår, uneler vilket vederbörande fyller 47 år) uneler förutsättning av ådagalagd siirskild lämplighet för fortsatt tjänstgöring vid krigsmakten p i1
ansökan m~t vinna inträde i reserv. Hit höra även värnpliktiga läk are ,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 inn ehaft fast
anställning på aktiv stat minst 5 år och som förbinder sig att
i omedelbar anslutning till avgången från aktiv s.tc1 t genomgå särskild utbildning för vinmmde av kompetens som underofficer i res erven (utbildningen såsom reservunderofficersaspirant 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 underofficer av 2. graden å aktiv stat stadgade fordringar. FörutsättIlingen
härför är ,emeller tid att iJ'ilnste,tällninn·en
för furirer
o
u
a akti v stat, vilka undergått ·eller undergå und erofficcrsuthilcllling, i .förhållande till personalen i reserv härigenom icke
rnbb as. 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 marinund eringenjör skol a alltj äm t :tn la·• · .
r esen en m edels t skri f tligt anta gningsbcvis. Öv riga l)C rc t~'ts 1
,
.,o nn.Js
· m s tällnin~ fö reslås a lt ä ~a r um gen om fö r ordn andl' 1· st:•
•
u
.
u
..
..
.
.
't 11et
fö r so m mt m edelst f ullmakt. De tta h anfor stg 1 h uv ud sa k
till det fö rh å llandet, att per son alen i reserven enli gt fö rsla"ct
sk ola vara an s tällda i r ese rven und er vissa tid sper ioder ,.~.
)
ld
o m r edogör else Jämn as n edan . Till underoffice r av 2. graden k a n bef ordr as f uri r i r eser ven , varom ti digare niim nts, nä r
fö rutsä ttnin garn a b eträ ff and e t jän stcs.tä llnin gm i f1irhållande
till f urirer å aktiv sta t f ö reli gga.
~

F öe b ofor dran av under officer av 2. grad en till fl agg under officer fo rdra s Yid flo tt an alt h ava full gjort för sta resen tjä n s tgöring, minst en r cpc titiomövnin g samt genomg a tt särskild fl aggund erofficer skurs och vid kusta rtiller i('[ a tt h ava
f ullgjo rt mins t tv å r ep e lit ion sövnin gar, l v å s. k l w l iilskurscr
samt flag gund e roffi ccr skurs.
För b efordran av Hin r ik i reserv en till löjt nant fo rdras
för fl o ttans vidkomma nd e alt vederböran d e full gj1 Jrt l{onom
åliggande för sta r ese rvtjänstgö ring sa mt varit off irl'r mi nst
tre ~r samt fö r kus tartilleri e ts vidkomman d e att veth-rhörand e
fullgjo rt m in st två r ep e titio n sövningar och e n b cfiilsk m :s.
F ö rslag till b efo rdran till k aplen m å av,givn s fi)r löjtnant
i fl o ttans r eserv, som full gjort tvit r epctitionsÖY ni nga r· sa mt
dess utom m ed godk ända vitsord gen om g<l lt siirskill a no rdnad
kap ten skurs (kan cr.sii tt n.s aY sjökap ten sbrev och YJss tjänstgörin g i h and elss jöfa rt), samt för löjtnan t i kustar ti llt' rids re.
.
f
.. . ., . och fyra
serv, som f ullgjort
mmst
y ra r epet t. t.to nsovm
ng .u
· ·
befä lskur ser ä ve nsom ka p tcnskur s..
l .. lc] o
För fö rtids·1Y
åu bn·c n I)C rso nal ka n den tid v cdt·n
u r ~n "
(
b
tjä n sto-j ort som offi ce r å aktiv s tat en1igt sä rskil t an gin w rco·
o
f" . • .l ...
.. . . ' Ii "l or an.
ler få t> till godorä kn as sasom
ull gJorc tp ns tgonng
Lll "
De sakkunni ga h ava i fråg an om r cs.en 'pcrsona 1('Il~.. be-t
.
. h o•'
.. re "Ta ..
. tt"Il d L n snltate'
tonh
a n t tll
d an k ap ten k mmmt
c
·
t">
t> •
•
•.
•
..
r··ott.>}.;:o
J\1111:1·
al t såd an befordr an )) J resen· , 1ck c la m pli gen bor
J c·
Därem o t h ava de sakkun n iga an se ll det vara rimli gt, ;ll t J
0

(1

683-

fordt all , l marinen " till h ögre g rad än k a ptens bör kunna
"oa ru m i fr å ga om förtidsavgå ngen och r csenan shilld pc r 11~11al i reser ven , däres t vederbö rand e i sin tjänst ftd a ga lagl
;ramståcnd c dugligh et och intresse. F öres kri f ter h ä rom a n ses
cJll ell ertid ick e böra införas i reservförord ningen utan i vederbörliga tjä n stgöringsr cglcmcnt en . I r eservförord nin gen h a r
endas t inta gits c lt sta dgand e alt »angående föruts ä ttnin ga rn a
fö r ]Jefonlran i m arinen av p er sonal i r eserv stadgas sär skilt. >>
An s.tällnings tid en i r ese rv ä r i fö rfa ttningsför s lage t upp delad i o lik a p eri od er, Yid vilkas utgån g f rågan o m Yederbörandes kvar slående 'i reser v skall tagas l mder om p rövn in g.
Häri genom k a n .en utgallr ing eft er hand sk e a v mindre lä mp lig p2rsonal. F ör f lo ttan fö r eslås f yra och för kusta rtilleri et
fem anslällning sp crio der. An ställnin gsp eri oderna sträck a sig
till utg:'m gen av det k a len de rå r , varunde r vede rhöra nde upp når 38 (endast b e träff and e kusta rtiller iet), ±7, 55, GO och 65
års ålder .
Anställning för fö rlid savgången eller r cscrvan slä lld offi cer ell er und er officer upphö r m ed ut gån gen a v de l 'k al end er år, var under vederbör ande u p pn å r 47 å rs å lder (kus tartill eri st
38 års å ld er) ; dock a tt den , som b eford r at s till k ap len ell er
flaggu nderoffic er eller f ull gjo rt för såda n b efordran stad gad e
villkor och som a dagalagt lä mplighet föt· fo rtsa tt tj ä nstgö rin g
vid krig sm a kten , m å m edde la s tillst å nd att eft er n ä mn da t id punk t kYars tå i r ese r v in till ut g~l. n gen av de t k a len der år va r under 55 (47) å rs å lder u p pn ås. Sådant tillstå nd m å ytter ligare p eriodYi s fö rl ä n gas intill u tg å ngen av de t k alend er år ,
varund er 65 å r s å lder uppn {ts.
För vä rn pliktsans tä ll d officer ell er u nd erofficer up ph ör
Unstä lJningen i reser v m ed ut gån gen av det kal end er;u· v.cdcr börandc u p pnår 55 å r s å lder, m en k a n fö ror d n a de l förlä n gas
intill utgån gen av det kal cn dc,r ;tr, va rund er 65 å rs å lder
ltppn ås .
Dc föresla gn a bestä mmelser na om rcs cn ·p er so nalcn s tjän st flÖtingsskyld igh et i f r edstid kun na sa mma nfatlas sålun da.
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Pens ionsavgän gen personal s'k all full göra en tjiins t<>ö .·
'
o mgang
om 30 c1agar ·f"or YarJ·e 3 -arspenocl f"ore utga 11"' "C'tt ng,_
·l
'
f..o r t Jd~
· ' ·l\'"·'\
"' n av
det kalene1cra' r varunel er 60 ars a' l (er
uppnas;
.,
, ..
.
.
. _..
_-.
. . .._
h' ngen
eller rcscrvan stalld off1ccr eller underotiJce r (iun r) i flot t
...
...
.. .
ans
reserv skall fullgöra en i orsta rescr vtJanstgorm g om 12 lllå.
nader (underoffice r ell er furir 6 månader) ävensom en repe.
titionsövn ing om 60 daga r för v~njc hel femårsperi od av förs ta
anställnings perioden smn t en tjäns tgöringsomg an g om :3o da.
gar, för yarjc tr eårsperiod av dc tre sista anställning sper iode rn .
1
i\IolsY~nandc p ersonal i kustart illeriets resen· o.,k all full.
göra en repetitionsö vning om 35 dagar även som f'n befälskurs om 13 dagar för varje tr,e årspcriod av de tnt flir.~ ta anställningspc rioclcrna samt en tjänstgöring :;omgån g om 30 dagar för Yarje treårsperiod under dc tre ~tlcrslåcndc ansliiltn ingsperioderna.
Värnp liktsanshUld a offic-erar e och underoffice rare skola
fullgöra en tjiinstgöring somgång om 30 d agar fö r n rje lrcå rsp e:r iod under anställninge n.
Dc tidigare om nämnda kap tens.- och flaggmHlero fficcrskl~r scrna rförcslås alt omfatta en längd av 60 daga r.
I fn'tga om till resenperson alen utgående uFliin ings förmåncr må särskilt framhållas, att förslag framl äggeo; om rä ll
till löneklass uppflyttnin g för r esenp ersonalen på molsY aram~c
sätt som gäller för slampenona len, dock a tt ticl en i yarJC
löneklass skall omfatt a 6 i stället för 3 å r.
Personal i reserv med eget hushåll föreslås un dl'l' tjänst' l ::ma f or
" ]1a"l l an c1l ' l 1 , a' t t det
go.. n· ng utom bos ta d.sort en une1er sac
vanliga kvar[,crct icke kan bibeh ållas, åtnjuta tj änstgörings·
traktamente . För denna pers,onalup pbäres lön eft er den or ls" rup·]) till Yilken yecl erbörlif.!' mantalsskri vning sor t hiinföres.
""
'
~
~
Till övrig personal utg å r lönen efter den ortsgru pp, dit f"0 r ·
läggning sorten (tjänstgörin gsorten) i:ir att hänföra.
•
..
,
•
, . ll''ångT!ll
reservperson al-en forcslas
pensiOn
utgao ( cf ·Lo
l "
en av det kal enderår, varunder nderbörand e fyllt 55 år) enligt följande grunder:
o

o

•

~!hört

reRerv till och med det
kalender år varunder uppnåtts

Officer

lUnderoffi cer

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

1200

47 ))
38 ))
55 ))

1020
780
2-!0

900
780
600
180

...))
))
))

(Yärnplikls anslälld) ......

I ställ et för pension kan vederböran de lik~om hittills utbekomma e lt mot intjänad pensions efter 5 % kapitalisera de
värde svarande bdopp. Dc sakkunniga föreslå i samband härmed sådana ändrade bestämmels er, alt om pensionstag are avlider och det belopp, .som han inalles uppburit i pen sion, icke
uppgår till det be-lopp, som han i stället för pension skulle
kunnat uppbära vid utgången :w det kalenderå r , varunder 55
års ålder uppnå ddes , skillnaden mellan sistnämn da belopp
och vad han uppburit skall utbetalas till hans efterlevand e
anh öri ga el ler annan rättsinnehav are.

2.

Förslag till nu reserustatsfö rorclning.

Dc u nder punkt l ovan omnämnda 1942 års res ervbefälssakkunniga haYa i övcr.e nsstämmcls c med av chefen för försvarsdeparte mentet utfärdad e direktiv även verkställt översyn
av bestämmels erna rörande rese rvstatsperso nalens löner och
Pension er ävensom av fr~tgorna rörande tjänstgöring sskyldighet, anställnings villkor m m och hava i anslutning härtill
framlagt förslag till förfallning ang~tcnclc för svarsväsend e ts
reservsta ter.
1941 års försvar sutredning hade i sill b e tänkande framfört vi ssa förslag till ändringar beträffande armens reservstat.
Bi a före s-logs införande av beställninga r ii.vcn för överstelöjtnanter , vilke t förslag ock godtagits av 1942 års riksdag. Beträffande kustartilleri et och flygvapne t förutsalte försYarsutl'edni ng,en icke några ändringar - frånsett viss öilming av
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antalet beställnings ha vare å reservstat. U1)1) r a··l tan de
r.eservs.tat för flottan ·i frågasattes icke av försvar~utrc 1 ~v Ctt
l Il t nere
d .
r··
..
t> n .
I y ltran d c over ·o rsva rsutrc mngens förslag fra mhöll
enleiJe
b
.
f'"·
f
l
l
.
rr··
1Il c 1e en or marmen ehovet av en reservs tal :h,
~n or fl 1
o
•
•
•
forsv·n 1
lans vrdkommande, ltkasa den s k 194?- ars
~ )('rcdnincr
'
•
• •
••
•
. o
_
•
vrlkcn ansag, att hangenom antalet offteerare l) '' t •'tl·' t·1\' ·t t> •
skulle' kun.na minskas. I fö•r svarsproposition en (nr 2lO) s ~l
ltl\
1942 ars nksdag uttalade d-epartementschefen at t l"r· a
'l t:> a 11 OUt
'
.
. ..
inrättande av en reservstat for .flottan borde bl iva före mål r··
l en. Detla blev också riksdagen.., heslut or
..
..
vr"d.are overvaganl
vissa i ärendet av
och
terna avgrvna fm·slag, vilka överlämnats för ytt ran de
to-go 1\:)42 å rs rc~.enbefälssakkunniga frågan till heha,nc~~~~.:
och hava konnnit till det resultatet, att en sä r skild rcserustc~
föl' flottan syntes böra upprättas.
I fråga om reservsta tspcrsonalcns tjiinstgör in ussk ylclighet
gällde enligt 1925 års försvarsorganisation, al t Jw..,t ii llningshavarc vore skyldig alt tjäns tgöra i fredslid 45 daga r under
tjäns.tgöringstiden illifallande period av två å r . :\led beaktaride av f rån Iniiitärt håll framförda synpunk lel" hava de
sakkunniga föreslagit en utökning av tjänstgörin g~l i de n till
60 dagar för all rc~,e·rvsl:1lspersonal under loppet a\ n u je un der tjänstetiden infallande period av två år." J ä m dil efter in·
träde i pcns·i onsåldern, då personalen ingår i r esen·. ko mmer
viss tjänstgöringsskyldighel att å vila r.cservstatsp er 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 löneb eloppen å A·
ort i motsvarande beställning å aktiv st..'lt. ~ågon omreglering av lönerna <h ar ej skcll i anslutning till 1939 ars mi litära
lönercglering. Ifråga om p ensionerna för reservsl atspersonal
n1.otsvara de ungdär 90 % av lönerna å reservs tat. ])etta in·
ncbär att nämnda personal erhåller en pension, som ungc!~iir
. s \'1
l""agre gracl ao a k· tn·
. ..
.
' t for c
1 narmast
m O't svarar pensiOnen
senaste pensions:reglering.
c>

0

anslutnin~ härti~~

til~

••

,

°

marinm~·ndi~he~

Denna sistnämnda princip ans-c dc sakkunniga alltjämt
]Jöra bibehå llas, vilket med d e höjda p ensionsbelopp, som nu
gälla, innebär en re lativt stor ökning av pensionen. Ivlcd tillJii.UlPning av d c 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 crre b eställninga rna bestämmas till att överstiga pensioncn~a
med 5 %· I fråga om kompaniofficers- och underofficersb eställningarna anse de sakkunniga skäligt, att de löne- och
pens~on sb elopp , som erhållas med tillämpning av nuvarand e
relat wns.tal m ellan reservsta lslön och lön enligt militära avJöningsreglcm ente l, r espektive m ell an reservstatslön o ch pension , föd1öjas med i genomsnitt 5 %.
Dc sakkunniga hava, såsom i annat sammanhang påpelats (punkt 1 ovan) , föreslagit , alt reservpersonalen efter vissa
särskilda grunder skola kunna erhå lla uppflyttning i löne klass. D e sakkunniga föreslå, att samtliga res.ervstatsförord ningar sammanföras till en förordning gemensam för hela
k.rigsmakten. Bestämmelser rörande tjänste- och familjepen s~on en anse dc sakkunniga böra övmföras till de allmänna
tjän ste- ooh familj epensionsreglcmen ten a.
Beträffande villkoren ~ör överflyttning till resel'vstat anses de nuvarande bestämmelserna i huvudsak böra bibehållas.
Med avseende å överflyttning till underofficersbeställning fö ~~slås alt även furir skall kunna Ö'v crflyttas, om han fullgjort
for befordran till underofficer föreskrivna villkor samt upp fyllt de fqrdringar i avseende å tjänstetid , som av Konungen
])estämmes.
Befordran å r eservstot kan - förulOI}l beträffande viss
endast ske av kapten till
~ivilmilitär p er sonal vid armen ~~ajor (k ommendörkapten av 2. graden) , med åtföljande för andri ng 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.
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anclc - flo tt ..
I) å aktiv stat vid - f6r marinens vidkomm_
o
cdl et.
ler kustartilleri et kunna vinna b efordran tlll kapl en (ftaoo
·~b un.
dcrofficer) i flottan eller kustartilleri et. A Y en h elordran ».
marinen » kan förekomma , men anses alt föreskri ftlTna häron:
skola inflyta i vederbörlig a 1jänstg6d ngsregl em cnll·h ( t1110
svarande).

Ji];_alycland c för snmtliga försvarsgre nar, dels generalorde r med
tiJlämpning sförcskriflc r, utformade försvar.sgrc nsvis. I generalorderförs lagen å terfinnas bestämmels er om, vilka smn äga
rätt till utfärdande av förordnande , ävensom noggrann a föreJ;_riftcr för i vilka fall förordnand e må äga rum. Dcssut5
oJll hava dc sakkunniga utformat detaljerade övcrg~mgsbc
stämmclscr.

3.

Förslag till bestämmels er röwnde förordn rmrlc 1w
värnpli1tiga till underbefäl och befäl.

Enligt 1941 års försvarsutre dnings mening \'a r dl'l ofrånkomligt att de värnpliktiga med hänsyn till den utökade krigsorganisatio nen i väsentligt större utsträcknin g än ti digare måst e tagas i anspråk som befäl och underbefäl. I 19-!1 ars Yä rnp liktslag k an denna utredningen s mening sägas lw n hallit
~; tatsmakternas sanktion. Föreskrifte r för befordran ay Yiirnpliktiga, vilka erhållit utbildning till och avses ian sprak tagas
såsom underbefäl eller befäl enligt dessa nya riktli nj('l', han.
emellertid icke utfärdats och tidigare gällande besl iim melscr
angaende tilläggande av tjänstegrad åt vissa värnpli kl1ga kan
icke anses täcka föreliggand e behov. Chefen för förwn rsdrpartemente t uppdrog på grund härav åt Hl42 års n~sc rYbe
fälssakkunn iga att jämväl inkomma med förslag ti ll ul formning a v bestämmels er angåndc befordran av värn plikt iga i
fredstid och det värnpliktiga befälets tjänstcställ ni11g. De
ovannämnd a sakkunnriga ha i slutet av å r 1942 slulfiir t sitt
uppdrag och framlagt förslag i berört hänseend e, vil kcl Hndcr
början av 1943 remJ' tterat s 11'll f"orsvarsgrens .c h c'fei'll't Jl1 fl
för y ltrande.
Därtill berälligaclc värnpliktiga erhöll tidigare L'll hö~r.e
.
Jl\.. l foro'rad genom att denna tillades
vecl erJ..
)orancl e. I cl'L
t:
•
~laget skall högre grad erhållas genom förordnand e, ~orn .. utfärdas för viss tid (olika för olika försvarsgren ar)
nes tam·
..
l'kt'
l
dc sal,melserna angå.e ndc förordnand e av varnp
1 1ga Hl
.
d
kunniga föreslagit uppdelade pa cl s et t· IT\.Ung-I . JJ rn· Jl1nc. ln'lndc,
hållande grundlägga nde bestämmels er angaen d e f"oror<
'
c

o

o

o

t

FDrslug till ändrade föreskrifter röuwde konstitu ering .

I s:unband med att chefen för förs.n1rsdcp arlcmcntct uppdrog åt 19-12 års rcscrvbchil ssakkunnig a att utforma bestämmelser ang~lendc förordnand e av värnpliktiga anmodades dc
sakkunniga alt därjämte företaga en ö nr syn i el t sammanhang av nuvarande b es lämmelser för dc tre försvarsgre narna
rörande konst ituering av personal uneler krigstjänstg öring.
Konstituerin g av personal har under den förflutna beredskapstiden ägt rum i väsenllig omfattning, men, då enhe tliga bestämmelser för konstituerin g saknats, har konslilucrin g sinstitutc t
tillämpats på olika säll inom dc olika försvarsgre narna. Det
av dc sakkunniga framlagda förslaget till konstituerin gsbestämm elser är, liksom förslaget till beslämmelse T angående
föror dnande av värnpliktiga , uppdelade på dels .ett Kungl.
brev med grundlägga nde bcs.tämmels er om konstituerin g, gemensamt för hela försYar el, dels generalorde r med lillli:impnin gsförcskrift er (försvarsgr ensvis utformade) .
Dc sakkunniga ha i moliveringe n till dc framlagda förslagen anfört, al t, sedan dc föreslagna hcshimmcls erna angående förordnand e vunnit tillämpning ett :mlal år, konstituerin g ick e skulle behöva erhålla den omfattning den Ett
Under hitlillsnlran dc hcrcdskapsl id, ulan skulle för eträdesvis
äga rum för tillgodo seende av vissa mobiliserin gsbehov av
befäl i viss tjänstegrad och för tillgodoseen de av genom krigsförlust er uppkomna behov. TilHimpnin gs.förcskrifl crna innehåna i huvudsak dc kompetensv illkor, som föreslås gälla för
konstituerin g, föreskrifler om den konstituera de personalens
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·tj'a''nstesl·,"tlli1ill!:! samt bestämm.clser OHl Yilka SOm 'in"
~
' ""
konstilutorial.

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:
b)

f

l\ l ~ircl:,

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) Rekuisitionslag 1 ) (SF nr 583/±2). Lagen har till 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 samband härmed hava upphävts:
Rekvisitionslagen 1938 (SF nr 87 /38),
Rekvisitionsförordningen 1938 (SF nr 304/38),
Fartygsuttagningslag,e n 1926 (SF nr 66/26),
Kungörelsen rörande tillämpning av fartygsuttagningslagen (SF nr 274/27),
Häst- och fordons-anskaffningslagen 1934 (SF nr 84),
Häst- och fordonsanskaffningsförordn ingen 193± (SF m'
420),

Förordningen angå-ende undantag från tillämpni ngen av
häst- och fo rdonsanskaffningslagen (SF nr 42 1/34
samt
Kungörelsen angående rikels indelning i hästmönstringsområden (SP nr 419/34) .
1) R ekYisitions1ao·cn avser det fall att förorc1n am1e enligt
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regeringsformen meddelats att krigsmakten eller n ågon del da;i~l·
·
B erecl ·l.;:n ps'i or
·· f ogam] cl ag·en •a Y"t'l'
l\ tt
skall s tällas pi't kn· gsfot.
·
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 f örnuilcs 1 ' ' '
pliktslagens 28 §, 1 mom.

Beredskapsfö'l-fogandelagen 1939 (SF nr 2\37) samt
Beredskapsförfogandeförord ningen 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), innebåller föreskrifter om uttagning under fredstid av hästar och
hästfordon, molorredskap samt av fartyg för krigsmaktens
behov.
2.

Utrynming slag och

utl'ymningsl..:una~·irelse.

Genom. SF nr 582 och 588 den 28 juni 1941 hava utfärdats
utrymningslag och utrymningsl..:ungörelse, den s.e nare innehållande Kungl. l\faj:ts föreskrifter för tillämpning av den förra.
Lagen skiljer på luftskyddsutrymning och militärutrymning.
.
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 bemyndigar vid krig ell er krigsfara å lägga eller uppmana samtliga
invånare eller sä rskild 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 b efolkningens 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
0
0lråden äger Konungen bemyndiga vederbörande militära bcfiilhavare att besluta om militärutrYmning.
"
~

-------1

)

Se not på sid . G90.

-
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Utrvnmino· som sker till ort inom ann a t !uftsk y<Jd ,.
J
0 '
,
,
·
·'0111 rådC, benämnes bortflyttning, i annat tall om flytt ning,
Den centrala ledningen och övervakningen _a v [ll giirclern:
1
för förberedande och ve rkställande av utrymnm g u töYas :l\'
en central utrym ningsmyndighet (statens utrymni ng·,ko 111111 is.
sion, SF nr 588/41 , 1 §).
Den centrala utrymningsmyndigheten föror dn ar - efter
att i äTendet hava inhämtat utlåtande av ÖB , lä ns.sl ~TL·lse n och
luftskyddschefen - inom vilka kommuner planläggn ing för
utrymning 111 ;1 sk e. Sådan kommun henämnes i lagt•n utryntningskonunun.
Den omedelbara ledningen av utrymningen och p la nhiggning härför ut övas inom sådan kommun a v l uft sk~·dds chef
med biträde av en utrynmingschef. För denne sk all fin nas
en ersättare, vice utrymningschef.

I enlighet n1Jed dc anvisningar, som utfär das. av ce ntrala
utrymningsrnyndighctcn , upprättar luftskyddschef ut rymningsp lan.
' Kommunen, som mnbcsörjcr dc arbetsuppgifter, vil ka vid
utrvmnin"
eller planläg"ning
·d ärför erfordras för alt ordna
.;
b
...._v
• .•
inkvart ering, handhava frågor om utrymningshj älp sam ~ 1 ov1·1"o-t bistå dem vilka i anledning av utrymning lämnat s m boo
,
f
stad och tagit upp ehåll inom kommunen eller tiUfällig l h c mna
sia därs.tädes under resa från eller till utrymning sk om nnm, beo
nämnes
i Jagen inl;uarterin:gskomnmn.. I nom sa" elan kommun
..
. l·,uw·tei· in g~n
fullgöras nämnda arhe tsuppgr"f ter av en ln
· ·n mncl.
. .
" 1e - u· 1kuarte
n.· ngs-_
För att inom visst verksam lwtsomntc
'
6
"ll
··
·
kv·u·tru
n,s
område - utöva den när·mare h synen over 1n '
,.
· j a u t·1ynll1 iJl<>"
nämndernas verksamhet utses av cen t 1a
o ·SIJ1 •Ylldig·
beten en inkvar terings chef.

. ut r··ora sacl an t
Fö·r att under utrym.mng
r··
. det
.
oundgängligen erforderl lgt ·or g.enont·f···
m' an
o

.. .
·))etc
som
ar
ai
, · . nen
av u trYillll
tno
<
• •
·t . ""nste-

och för ordnande t av inkvarteringen kan utrymw n gs __Jfl
o
t· f Y
· l] r t . i't
"S t 16
plikt åläggas personer som under kalen d erare
' ,..,.
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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
111 arkområden, 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 sårski lt angivna förutsättningar kan av Konungen
eller den myndighet Konungen därtill bemyndiga (inom vissa
särskilda områden vederbörande militära befälhavare) utfärd as.

3.

Lag om förbu d mot bebyggelse till hinder för försvaret .

Ifrågavaran de lag (SF nr 128/42) föreskriver bl a, att nybyggnad 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 försvar förs våras eller eljest avsevärt men åsamkas försvaret.
H ar 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 tilllämpningen av ovanberörda lag. Enligt dessa bestämmelser
skall yttrande inhämtas av chefen för försvarsstaben , därest
tvekan kan räda huruvri da hinder som ovan omnämnts. föreligger, innan vederbörande myndighet (byggnadsnämnd, länsstyrelse) 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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Lanclstormspoliskungörelse.

Den 25 april 1941 utfärdades Kungl. l\'Iaj: l s landsto r-nlspoliskungörelse (SF nr 221/41).
Enligt denna kungörelse skall för att vill krig eller krigsfara under de civila polischefernas ledning biträda polisen
vid bevakning av viktigaw anläggningar, såsom konnnunikationsanläggningar, 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 landstormspolisens verksamhet skall finnas en för hela rike t föror dnad bevokningsinspektör.
Omfattningen av den bevakning, som ankommer på landstormspolisen fastställes av överbefälhavaren efter förslag av
bevakningsinspektörcn.
Landstormspolisman bär under tjänstgöring militär uniform ävensom polisemblem.
' Allmänna instruktioner för landstormspolisens tjäns tgöring 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 instruktion för bevakningsinspektören.

Arbetet med utformandet av ett nytt reglemente fö r marinen på "i ck vid det andra världskrigets utbryt ande hösten
.
1939. I sam:bancl med elen förstärkta försvarsbered skapens ~n5
trädande anbefallde emellertid Kungl. Maj :t, att arbdc t 111_~
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_
fastställda . Det mas le d""ar'r··or l1a.. l sas me(l s t••ors t a ·t".lllfredss la
~

o

-
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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 heJa försvarsvä sendet likalydande utformning. Arbetet härp å
piigår f n genom en särskild kommitte, sammansatt av representanter för dc olika försvarsgrenarna.

Slut.
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Utdrag ur årsberättelse i skeppsbyggeri
och maskinväsende.
Avgin•n år 1943 av ledamoten H ult.

Lätta kryssare.
För vår marin äro två lätta kryssare und er hygg nad.
När dessa fartyg färdigställts, införlivas denna kri gsrar tygstyp för första gången i svenska flottan. Åtgärden är cll k raftigt uttryck för stalsmakternas vilja att anspassa våra m a rina
stridskrafter efter det nrodcrna sjökrigets taktiska k rav. Beträffande dessa kryssares egenskaper hava marin mynd igheterna endast meddelat, att de skola få ett standarddeplaccntent på omkring 7,000 ton och bestyckas med 15 c m kanoner, starkt lu:ftvärn s.amt erhålla ·Cn för sin typ kraftig bepansring. SannoEkt komma i sinom tid ytt.e rligare u ppgifter
att frigivas. Innan så sker, kan det vara ett allmän t 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 utveckling 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 lingslns toria karaktäriserat av en intensifiering av den ko nku rrens

-
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J11ellnn kanonen och pansaret, som började med pansarets införande som fartygs.skydd. Vid denna tid hade kanonen överwgct. 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, vanligen 4 stycken, dels lill följd av deras stora vikt och dels av
hänsyn till möjligheten att förse dessa kanoner med ett tillräckligt pansarskydd, för vilket plåtar av 400- 61 O mm tjocklek 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 avpansring >> . Detta sakläge gav upphov till livliga diskussioner angående värdet av pansarskyddet och av pansarskeppen över huvud taget . Man framhöll hl a, att pansaret icke erbjöd något säkert skydd mol en rammstöt eller en torpedträff; skadorna på den oskyddade bordläggningen i närheten av vatten linjen skulle i varje fall äventyra fartygets flytharhet och stabilitet. Den tanken låg då nära, att skydda fartygels flytbarhet enbart m edelst ett genomgående, under vattenlinjen heläget pansardäck i förening med en korkifylld kafferdam i valtenlin jen och tät cellindelning ovanför och under pansardäckeL Utnyttjades dessutom cellerna utefler fartygels vitala delar för s tuvning av kol, skulle pansardäckets molståndskraft
ökas och flytbarheten dessutom förbättras i elen mån kolet i
cellerna begränsade vallenfyllningen genom bordläggningsskador. Sålunda uppkom vid sidan av pansardäcksskyddet det
s. k . kolskyddet , vilket vid denna tid hade sitt naturliga berättigande i samband med den s tändiga ökningen av maskinstyrka och fart. Användes så elen stora vikten av det utelämIlade pansare t dels till stridsvärdels ökning medelst hög fart
Och stor aktionsradie, dels till deplacementsminskning och införandet av effektiva kanoner med hög eldhastighet skulle erhållas en krigsfarlygstyp, som icke vore det dåtida pansar1
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skeppe t mycke t underlägset i offcnsivkraft, men till följ d av
mindre stou:lck och frånvaron av det dyrbara sidapansare t
llt·
kostnadssynpunkt fördelaktigare än pansarskeppet. :\lc'd dettct
resonemang voro grundlinjerna för p::msanläckskryssare n upp_
dragna, urtypen för följande kryssarutvcckling .
B.cdan 6 år innan den första pansardäckskryssar en by"''
tlt>des hade dock itali enska marinen följt avpansringsl injcn lill
dess yttersta konS·ekvens. 1876-80 byggdes dc båda slagskeppe n Italia oc:h Lepcmto om 13,850 ton, huvudb estyckning
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 und er va ltenlinjen inlagt 85 mm välvt pansanläck, försett m ed gl:lcisn·
runt öppningar för nedg ångar och rökupptng. Stahi li leten
skyddades genom uppdelning av runnnen ovanför pansar däcket i 188 celler samt av i vattenlinjen anordnade slagg:'mg ar.
Den då myck et höga far ten, 18 knop (mot brukliga H knop),
erfordrade 18,000 IHK (mot brukliga 8,000) . Maskinanlä ggningens elisposition var även efter moderna begrepp m öns tergill: 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 aterialiscracle dock redan den för pansardäckskryssartypen grun dläggancle tankegången.
Den första pansardäckskryssaren , Esmeralcla, bygg<les enligt ritningar av Sir Vlilliam vVhiLe för Chilenska mari nen
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 25 111 111
pansardäck från s.täv till s täv, midskepps 0,3 m och b orelvarts
1,2 m under vattenlinjen, ovanför pansardäcket en i medcltul
1,8 m hög cellkonstruktion och längs hordläggnin ge n ko rkfylld koffc rclam. På pansardäcket ovanför maskin- och pannrum voro kolboxar anordnade. Skrovet var helt av st a'1 · Maskincriet utgjordes av två horisontala liggande' kompoun d m~.
.
.
. f"m. 6 l{"o· 'a rbets och fyra
dubbelelda d e cyl'1ncl erpannm
skmer
v
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"Cnder provturerna i juli 1883 uppnådde kryssaren
18,28 knop och var därmed samtidens snabbaste sjögående
krig sfartyg.

ll'yck.

Esmeralcla:s konstruktion och prestanda väckte berättiuat
uppseende
och föranledde andra mariner att i snabb fölJ"d
t>
upptaga byggandet av pansardäckskryssare:
Sjösatt

l Anta1l D t

Fart l Däck l

Bestyckning

l
Italien 1884.

Gio v. Eausan .... ... ..

(5)

3,330

18

37

2-250: ö-150

Naniwa .. . .. .... .. .......

(2)

3,700

18

37

8- 150

Fmnkrike 1854.
Sfax ·· ········ ···········

(l)

4,634

16,5

40

G-160: 10- 140
fregattacklin g!

(l)

1,442

(4)

4,050

17

76

2-200: 10---150

(2)

4,000

18,5

50
75

4-150/30 10-150j22

(4)

4,413

18

Japan 1884.

Argentina 1885.

Patagonia ..... .... .... .
Fngland 1885.

Mersey ..................
Tyskland 1887.

lren e .... ...... .... .. .....
USA 1888.

Baltimore .. .... .. . ......

76
102

4-200: 6- 150

I nom 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. UtVecklingen påverkades dock snart nog av nya landvinningar
På artilleriets område. Spränggranaten, uppfunnen 1819 och
den omedelbara anledningen till pansarets införande som fartygsskydd, hade under 80-Lalets senare del förlänats s.tarkt

-
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ökad spräng- och branchcrkan , yj]kcn föror~::tk adr q 0 l' t·
·· l se pa- pausare1··ac l~s k·ryssarnas os k-ycl'c.m1c hordlii" " t . or.
stm·c
l'"'lt"l 1ll)•r
Pans-ardäckskryssarna måste förses 1ncd sidopan sar. Dc t>·
slöto därmed till och bildade en ny utgångspunkt Ji\r <k~n:
Ryssland uppkomna pansarkryssarlypcn. Första slcgl'[ i elen~
na riktning t og franslw marin en 1890 med D'llp uy dc Lame
(1,780 t. 20 knop, 6- 160 mm cnkeltorn, 55 m m gl'twmg~lc nd ~
pansardäck och ovanförr de lta hela fartygssid an k liidd lnccl
110 mm. nickelstål - en för sin tid möns-tcrgi Il lu~·~s a rlyp_
Härmed asbröts dock ick e pansardäckskryssan·ns ul vcck lingsli n je. Dess uppkomst base rades visserli gen l iIl ~.lo r dr!
p~l tanken att denna lilla och billiga fartygst~1J nH'<l st öd av
sin taktiska fartönrlägscnhct och sitt snahhskj uland < nr li llcri
med utsikt till framg ~1ng skulle kunna insättas m ol '->amli clcns
s.,·agt skydelade pansarskepp - ett av de m ånga för sök so m
gjorts att med små m edel söka ersältning för de dyrb ;tra lunga
~lngskcppen. Då denna del av dc tilltänkta up pgifl<·rn~t ick e
kunde lösas, åkrstod den egentliga kryssa rtjänsten , fra mför
allt spaningen. Givelvis am·ändes även pamnrkrys saren till
spa r~' ing , men dess hastigt tilltagande storlek förbjöd ans kaffning i tillräckligt antal. Spaningstjänsten ansågs h iisl l'ylln s
av slör~.ta möjliga antal snabbgående fartyg, därför krii.nle
pansal'kryssaren ett komplem ent. Som så dai1L fortJe ,·dc pan~; ardäck~kryssaren, vidare uty,c ckladc,; och blev elen moderna
flottorganisa tionens lälla. kryss are med ett allt m rra uiYidg at
uppgiftsområd c.
Medan pansarkry~.sarcn tillåtils växa i kraft och storlek
-till de ss alt den slutligen sammansmält med sla gskrp pt•n, bar
den lätta kryssaren h ftllits tillbaka i övercn.ssl~immdsl' med
grundvillkoret för d ess ex istensbe rättigande : rin ga slorl"k - s tort an tal.
Vid sekelsk iftet had e teknik en på hithörande nnH~1 dc n
n~ttt en viss grad av stabili se ring , vilket meMördc en relati,·
likformighet inom r.c~sp. krigsfartygstypcr. Den syst cnJ'll isk_a
kvalitctsulvecldingen fortskred tämlig en parallelt inom de oli 50 111
ka mnrinm·na. Ehuru den lätta kryssaren alltmera, lik
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jngaren, blir en »maid for cverything » firmcr man en viss

1 yps~eci alise~·ing i an slutning till de t huvuds-akliga uppgiftsOlnradet. Salumla uppkommer »flollkryssarcn », huntclsa kl'i gen avsedd att ingå i den samlade slagflottans alltjämt fasta
och strängt slutna taktiska organisation sas-om spaninusfartyooch stöd fö:1· dc e-gna jagarförband en. På flottkryssa;en tm~
Jämpadcs sä rskilt h årt principen om ringa storle"k, hög fart
och sto r t antal. Jämsides härmed utvec klades >> hamidsförstöraren », 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.p cnet, vars J~ultlargcografiska karaktär s tällde stora krav på
~ryssar~)c s lanclc t , har anrägningen av dessa specialtyper allhd ulgJor l e tt problem av första ordningen och man spår ar
en återkommand e s trävan att finna en Himplig all round kryssartyp, användbar för alla ändamåL
-~"' örsta Yiir dsk~·igcts lätta kryssa re äro :icke enb ar-t »pansardaekskryssarc » 1 den ursprungliga bcmfu·kclsen. Vetenskap
och forskning frambringade n ya , förbättrade material, vilk 11
av teknikens män på olika områden utnyttjades till förbättra de konstruktioner. Mest påfallande är maskinteknikens u tv~~kli ng , som förde till allt lägre enh e tsvikter och mindre speCifikt utrymm esbehov. P ft samma sä tt utYeckladcs skrovkonstruk tionen med u !nyttjande av bättre stå lkv aliteter 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 införand et av torpcdbestyckning.
Som r epresentativa fö r 1914: år.s lätta kryssare inom engelska och tysk a marju erna , vilka då hunnit längst p å detta
onnådc, kunn a följande typexempel anföras:

~_

Il

~!~t l l l
Dt

Fart

Artilleri

J

T o rped 1 -Pans11r
Sida Däck

En glan el.
Oar ysfort ... 1914 3,750 28,5 2 - 152 2- 7G LV -!-533"
Ty slclancl.
lleg ensburg 1914 4,900 28 12 - 10;)
2-500 uv

l

7G

51

60

4Oj60

l
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Som ayslutning på denna tidsperiod m å n cda 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 ca
slutJänkarna i den utvecklmgskedJa, som av))l·y Lcs gc 11 0 111 dc
internationella rustningsfördragens inflytande p å k rigsfa rtyos.
konstruktionen. I-Hi.rvid ha för fullständigheten s skull ih~n
medtagits dc typer , som tillföljd av krigets ut gån g icke fär.
digbyggts.
Typ

l~~l l l
Sjös.

l

Dt \Fart\

l

England:
Danae. .. ... ... (8) 18!19 4,760 29
Enterprise... (2) 19f20 7,600 33
Hawkins ... (5) 18/21 9,800 31
Franlc1·ike:
Lam. Picquet (3)

Artilleri

Torp ed \

;lyg ~ ~

SJda\Däck

l

l

l

l

l

6-152 2-76 LV 12-533'" l F -H 76 ' 25
7-152 2-102LY 12-533'" 1 F76 25
7-190 6-76
7o 25
4-533
4-76 LY 2-533 u v
50

20

75

26

1 F-II 51

51

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

76

25

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

76

(15) 4,500 30

8-140 2-65 LV ;4-45 Ouv

Holland:
Java ' ......... (2) 20/21 7,050 31 10-1504-75 LV
Japan :
Abukuma ... (9) 2l f23 5,600 33

7-140 2-80 LV 8-fi33'"

Ryssland :

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

'.l.'ysklancl:

Dresden ... ... ( lO) 15/-

5,620 27 ,5 8-150 3-88 LV

Omah a ..... . (10)1 20/24 7,620 33 12-152 12-76 LV

6-533" '

Q"

,D

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
k oslat 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 prop ellcraxlarn::t. Denna prestationsökning åtföljdes av e n motsvarande minskning i specifika vikts. och utrymmesbehovd.
Huvud bes tyckningen har blivit e nhetlig med avseende p å ka libern, m en i uppställningen följas alltjämt i stOl" omfattning
samma principer som tillämpade s i dc ursprungliga pansardäckskryss arna: cnkelpjäs.c r bakom sköldar på back och halvdäck saml bordnnts utefl er 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 begynnande inflytande framkallar luftvärnsartilleri och flygplan
börja medföras ombord, varifrån d e antingen självsta1'la mot
·v inclrikln'i ngen från små startpl:lttfclfrmar (engelska o~h japansk a Ju·~· ssare ) eller ulskjulas med katapult (USA kryssare). Torpcdbcs.Lyckning har tillkommit, huvudsakligen i form
.av vridbara tubställ, men även .som fasta övervattenstuber
(Hawkins ) och undervaltcnstubc r.
Bepansringen omfattar
alltjämt -ett genomgående pansaPdäck men dessutom sidobepansring . Med den överhancll[)gandc oljeeldningen är kol skydd e t p ~t väg alt försvinna.

60 40j60\

4-600

~:

l

703 -

3F-~K

76

~

.. ..
te efter·
En jämförelse med Esmeraldcc och dess naun as
.
.
(r- f'Htyg )
följare (20 fartyg) samt dc ovan angivna typerna o l _ ' G395
visar, att deplace1ncntct i medeltal stigit från ca 3,880 Ltll '

Tiden 1922 till 1939 .
Dc internationella fördrag en riJrande rustningsbegränsning.
Krigsfartygstypernas uLYeckling under denna period präglas 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 fredsbeva r ande 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 krigsr ustade men u tan bränsle och rcscrvmal arYallt• n för
;\ngpannorna. Slandarddeplacemenlet skulle dessut om angiYas i engelska ton å 1,016 kg. Härigenom_ undvek man sYår ighctcrna att jämföra de tidigare s k »normalcl eplacenwn ten »med dess olika innebörd i resp ..mariner. D etta slan dnr 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. vidareutv eckli n~.
\Vashingtontraktaten definierade ej närmare b egreppet
krvssare. De hänföras till »Övriga övervattensfartyg >>, kii.nncte~lmade av standarddeplacement högs t 10,000 t och kanonkaliber högst 8"=203 nun. Utgång~punkt för des sa m ått vm·
den engelska HawJ.:ins-lypen, den då störs ta moderna kr~·s sa
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. w a~hing
tonkryssarna, alla med 10,000 ts deplacement eller ob el \'<lligt
därunder och undantagslöst bestyckade med 203 m m ka noner. Utvecklin"en
av de små kryssarna stod under ti den st illa,
0
•
.
.. . _1
•
•
man avslutade sma
un d er k·nget
pao 1)orpuc
senc1
o ch häll
-n · l 1in"·
0
tills vidare 'i nne med konslrncranclct av nya typer. n a~
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10nb es tämmels ernas första verkan blev således en liklr iktning
;tV krys sa mtn~ cklingen

efter linjer, som s.tarkt avveko från
nnda
ekonomiska,
strategiska
och taldi ska regler för fri aY 5
rägni ng 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:m d, USA, Japan och Frankrike 192i- 1929 samlades 1930
års L ondonkonfcrens. Här inrangerades krys,sarna unel er >> ÖYriga önrvaltcn sfar tyg >> med slancbrdclcplaccment högst 10,000
t och kalib er hög st 8" = 203 mm samt definierades som övervatt ensfartyg (utom slagskepp och hangarfar tyg) med standarddepl acement 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 kryssar e >> .

B: m ed kaliber under 6,1" =>>lätta kryssare >> .
Hä~· fil.r S<llecles begreppet lätt krvssarc
för förs ta oo·ån"en
J
o
sm byggnadspolitiska definition, som icke längre är baserad
på bepa nsringssys temets karaktär eller på storleken rclatiYt
en a nnan samtidig kryssar typ utan bestyckningens kaliber.
o

Lomlonkonferensen 1936 införde en ny t,"ruppbeteckning:
>> lätta ÖVf' rYatlensfarLyg », omfaL Landc såväl kryssare som jagare. Hit räknades alla fartyg med standarddeplacement mellan 100 och 10,000 lon och kaliber högsot 203 mm. Den indelades i tre kategorier:

A: k aliber över 155 mm (Lunga kryssare) .
B: k aliber uneler 155 mm, standarddcpl. över 3,000 t (lälla
kryssare).
C: k aliber under 155 mm, standarcldepl. under 3,000 t (jagare).
För normering av inteTnationella jämför,e lser mellan flot torn as totala dcpl::J.cement beslämdes vissa åldersgränser för
resp. farl ygs k~\tcgorier. Beträffande lätta kryssare föreskrevs
Sålunda:
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far l y g 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 igsUill andet.
Av fig. 1, som Yisar n edrus tnin gsfördrage t~s infl~ !ande pa
kryssarb yggnadc -rna i\·amg;n· huru nykons lruk ltom'rn :t lwl! do.
))

U.5.A.
\9'<.0
l::JEPRU~TNIN

19 "30

\9/0.0

8 YG<iNAO FW T N<>A

Oc.M

\.ATTA V,RYS.

mineras av tunga kryssare fram till Londonk onferenst.' ll 1 93 ~:
.. · c f t.er·]·,·uo
·· "Stl. d·e11 s J;. rYss:u
D et är endast Fra nkn·k·e, som J)OrJar
·
.
..
.
p.·
t-klassen.
uyby'"'en m·ed s1na lre latta kryssare
av zrnwu gae ,
·J··
t>t>
5" 1
·
lf t
Därefter börj ar Italien sina i konku.~·e
ns n~e( .. or sa tt ~. i n' ll Jabyggen utveckla:de l~itta kr yssarse n er ; damast Engl~tnd, _ ]er
pan och allra sist USA, som för sina lä tta kryssare bJIW 11 ~~ tn
10,000 ts tandaa·dd eplacem cn t, medan alla öniga hinder" J,tt'
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~ryss arc siarlade utveckli ngen med stan darddep lacemen t mellan 5,0i0- 8,500 t.

Typöver sikt.
Som bakgrun d för följande framstäl lning av kryssar utvecklinge n efter första världskr iget halr samman s tällts bifogade översikt av lälla kryssare , tabell l. ~led utgångsp unkt från
1939 h a r ti dsbegrän sn ingen bakåt valls i enlighe t med åldeTI~ 
grän serna i 1936 ftr s. Londonf önlrag, d v s k ryssare s tapelsatta före 1.1.1 92 0 och färdiga 1923 h ava icke m ed tagits. Översikten omfa tta r :-tlla d c mariner 10 s tyck en , dä1· s[tlunda icko
över:l.riga kry ssare funnos färdiga eller voro under b yggnad
vid andra världskr igels utbrott samt d essutom d c som därefter tillkomm it eller påbörjat s i den m å n tillgängl iga källor
giva u pplysnin g här om.
I översikl en Yalda b etecknin gar ÖYerens slämma i s lor l
sett m ed i m a rina lmanack orna vanligen förekom mande och
torde därför ej erfordra sär skilda förklarin gar. För 'k alibeiruppgifl cr har gen omgåend e Yalts millime termått och samman fatt ningen av pjäser och torp eder har indicera ts " e tc. I uppgifterna om flygutru stning b c lytlcr F flygplan , K katapult och
H h angar. I k olumnen »beslyck ningspla n >> har gjorts ett för sök att m ed en enkel formel karakt ärisera huvudb estyck ning ens uppställn ing. Siffroru a angiva a ntal pjäser pe;r lavettage
eller to rn : 2 = dubbclto rn. 3 = trippcllo rn. Lavetlag ens inbördes läge angives p:i följande sä tt : fa rtyget tänkes Yänt med
förstäven {tt höger p å för fartyg s ritnin gar brukligt sä tt, vilket
ll1ark erns av pilen , som sk iljer förHga och a ktra torngrup p er.
Tornens r elat iva höjdläge inom resp. torngrup p angives med
bråks trcck, så alt ovanför (in nanför) br:'lkstre ckct angivn a torn
äro överhöjd a dc und er (ulanför ) angivna. I dc äldre lypc[·na
förek ommand e enkellav etlagens uppsUill ning angiver
alt
Pjäserna. slå o m ed elb a rt efter var:1ndr:1 på samma dä ck , m edan ett - angiver :1tt pj ~i se rn a skiljas :lt :-tv mellnnli ggandc
bryggor e tc. Där b onlvar ts upps tällnin g f örekomm er åskåd liggöres delta :-tv lanllagc bclcckn ing cYanför och nedanfö r
Pilen, som i Yiss mån kan s~igas represen tera grupp en av
skors tenar , däck shus m m. I maskinu ppg ift erna betyder VT

+

-
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utväxlade turbin er , T dircktkopplad c, D::-.1 die sl'lmo torcr .
p
panntryckct, öh överh e ll ningsl empcraturen.
J(onstmktions urs pr ung .

Av dc 1 O representerade marinerna ii. ro endast dc större
hell självförsörjand e med aYsccndc pa kon s.truktiollspro jekt.
Dc mindre marinerna hava h elt eller delvis anlit at Llc större
m:uinernas erfarenhet vid utformningen av sina kryssarly per.
Sålunda represenlera argentinska och spanska kryss:H'l' engelska konstruktioner , holländska kryssare äro starkt paYc rkade
:w tyskt inflytande, Thailands kryssare äro av ilali rmkt ursprung.
A lel ersfördelning.
Översiktens 1 \)4 kryssar;e kunna med avseende p ~t sin tillkomst uppdelas i tre huvudgrupper :
1) typer tillkomna under första världsk.lrig et ,
2) typer tillkomna under mellankrigslid en och fii.nliga Yill
andra världskrigets utbrott ,
8) typer tillkomna i omedelbart smnband m ed andra
världskrigets utbrott och delvis f n ännu under byggn ad.
· e n av el cssa t,ru
' ppc1· l. llOlll l'CSI" · 1n ariner f mmFö d cl nmg·
g:ctr av nedanstående sammanställni ng:
J

Antal krys sare
G r u p

l

l

Argentina .................... .. ... ..
Brittisk a I m periet .... .. .... .... .
Fran k rike .. ... . .. .......... .... .... .
Holland ........ ..... .... ....... ..... .
Italien ........ . ... ... ........... ... . .. .
Japan .. ............ . ................. .
Spanien ......... ...... .... .. ....... ..
Thailand ...... .. .......... .. ........ ..
Tyskland .... .. ... ............ .. . .... ..
USA .. .................. . :.:.;
· ..:.;,:...:.:.
" :.;_
" ·:.;,:
...:.:.
.. +·
Summa

2

]l

l

S:a

3

1

l

3

2
G
:2

23
12
3

23
3

12

14

6

:2

s

3
:2
G

l

4

40
9
10
_:.:;_--7--:-:---7--::::::-:23

75

96

49

vs

7
26
20
5
2

10

---59

Hl-l
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As de Yid amh-a Yärldskrig els ulbrolt färdiga, icke ö \·eråriga kryssarna , \)8 stycken, härrörde således ca 23 % från
första världskrige t. Grupp 2, m ellankrigstiden s kryssare, in nehåller ännu typer, som lill sin karaktär tillhöra första världskrigets utvecklingsst{ mdpnnkt: I Spanien 1\!Jiguel d e Gervantesklassen och i Tyskland Emden. ?\ågra kryssare av sp ecialtyp
kunn a ej h elt anses som fullvärdiga s tridsfartyg: den engelska minkryssaren Ad v entur e, franska sko-lkryssaren Jeann e
d' Are och minkryssaren La Tour d'uvergne, japanska minoch skolkryssarna (?) av Kalori-klassen .
Accelerationen av kryssarbyggen a i samband med andra
världskriget är påfallande och innebär på några få år en fördubblin g av totala beståndet ick e överåriga kryssare. De lta
förhållande är betecknande och styrker erfarenheterna från
fön-a världskriget i fr[tga om behovet av ett stort antal lätta
strid sfartyg.
A llmämw utv ecklingslinjer.

Förhoppninga rna rörande fördragsbesläm melsernas. dämpande inflytande på det konkurrensmä ssiga krigsfartygsby g gandet måste avgjort betecknas som felslagna. Dc kvantitativa restriktionerna framprovocera de med naturnödvändi ghet
en strävan att söka få ut så mycket som möjligt ur de medgivna tonnagen , ton för lon räknat. Konkurrensen inriktades
på det kYalita tiva området. Medan detta givetvis gäller alla
förclragsbegr~insadc fartygslyp er kunna utvecklingslin jerna för
de lälla kryssarna sammanfattas enligt följande.
Skrov. Det r edan före första världskriget införda långspantsystemet viclareu lvccldas och anpassas till svetsningsteknikens sp eciella förlhållanden. Långspantsyst emets möjligheter till hållfaslhctslck niskt riktiga och materia-lbespa rande konstruktioner tillvaratagas p å bästa sält i samband med svetsningen, vars rutveckling är ett framträdande drag i denna Lidsperiods skeppsbyggeri . Yiktsbcsparing cn med svetsning relativt nitning 11ppgives enligt olika källor uppgå till 10 a 15 %.

(iyP-) NAMtJ
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Utrustning. Kännclccknamlc för utrustningens Ul \'l't k lin ..·
är elen alllmcr ti lltagancl c användningen a v al umini un1 1l'"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.
p o r,möblcr och inrcclningsdc taljcr, s.laliv, bes lag, fä rger etc.
Bepansring . Redan före försla världskriget lillä mpa llcs
metoden att iubygga sido- och däck sp ansar såsom b iiran d~
skrovförband. Denna metod har bibeh[tllits och vid a reuln•c klals. Sve tsningen h:u- vunnit inslcg även vid .sammanfogni ng.
en av pansanläck och -skolt. Bepansringen på dc lä!! a kr )' Ssarna, vid periodens början svag , i flera fall ob efintli g, 'isar
en fortskridande förstärkning.
Propellennusl;ineri . Kol eldningen öv ergives helt oeh hålkl och ersättes m ed oljeeldn ing. Ängti·yckcL höjes och ön' rheltning kommer al ltmera till användning liksom hög l'iirÄngpannorna äro ule slu !an dc
värmning av matarvattnet.
va llenrörpannor av inom varje marin speciellt utbild ad lyp.
Siclocklade ångpannor användas för besparing av hin gdu !ry mmc. Ängpannornas enhetseffekt ökas kraftigt , pann or p a upp
till 30,000 AHK förekomma. Försök med n ya typer ay hiigtrycbpannor hava gjorls (Baucr-\Vagncr, Benson , La :.lon !)
men någon standardtyp a v dessa hår ännu icke u lve c!·la t s.
Propellermaskineri et utgöres som regel av utväxlande turbin er, enslaka anläggningar med die selmotore r för ma r,chlart
förekomma. Det ckiftnirdiga maskineri e ls sp ecifika u try mm esb ehov undergår en for tskridande minskning liksom de ss
sp ecifika vikt, som f n i bä s la fall ligger omkring 11 k g/A Hl\ .
Jämfört m ed förh å lla ndena 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 fördragsp eriod en s b örj an en
markant förändring, betecknand e för dc allmänna sl rii\·a ndcna mot effektkonccnlralion . Dc tidigare anYänd a C'nk l:t
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l~cJ.; s l a \' etlagcn m ed öppna sköldar och yttre lan gning, upp 1tlilld ::t utefter f artygets s.i dor, ersä ttas Ö\'erallt av tornlavett a;•
·,e J1lCd inre lan gnin g och upp ställda i ö,·el"höjda grupper
~ör och akt er i medellinj en. Vid p eriodens början Yar dubb eltorn reg el, und er dess sena re del blir trippellom e t öve rvägande- Denna k on cell !rat ion tillmötesg<1r ej enda st de t ö ka de
~rave t på större elclvolym, den ~ir äYen n ö{h~indig fö1r att b ereda plats för luft\'ärnsa rtill eriet, som undergår en våldsam
utveckling och Yars fjä r r Y ~i.lrnspjä s.e r i flera fall få en kalibe1·
50111 n ärm ar sig hu\'udarti ll eri ets . ::\än·ä rnsp jäserna förekom1na i un gefär sa mma anlal som fjärrYä,r nspjä ,:c rna och samUlanföras i multipe llaYetta ge: II-, IV- ev. VIII-pipig a.
T orpedbest yckningen , där saclan fö rekomme r, är nu uteslutand e upp s tälld på däck. Dc tidi ga re an\'ända , utrymmes krävan de unclcrnt ll cnstubern a före komma ej m era . Tuberna
sammanför a s i nidbara dubbel-tri ppel- eller kn1drupp elställ.
På japan ska kryssar e förekomm a fas ta h·~ir.s k e pp s tub c r på
huvud däck.
FlyguinLs tning har införts på dc allra flesta kryssare.
Siarten sk er medels t nidbara eller fa sta k atnpult cr . För planens fö rYaring ombord för ekomma alltmera hangarer , anting m inrymda i ÖYerbyggn aderna ell er inr edda und er däck akterut. Flygplan ens antal va rierar mellan ett till sex.
Fart. Tidigare ha r Yisats att m edelfar ten h os förr a världs krigels si s ta kryssarse rier var ca 30,6 kn op med e n spridning
IUcllan 27 ,5 och 33 knop. FartniYån hos m ellankri gslidens
kryssa re är anmärkni ngsvärt likformi g. Franses specialkry ssarna finn er man r ecl::m vid p eriod ens början dc farter , som
ledermera i s tort se t t bib eh ålla s i fö ljand e typ s.e ri c r: 32- 34
knop . Endast Italien ::tYYiker från denna r ege l genom all inleda typutYcck ling en 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 kryssarse rier upp \'Jsade e ll m edclclcp laccment av ca 6,400 ton m ellan g rän serna
!,500- 9,800 ton. :\Iellank rigs tid cns storl cksutycck1iJ ,g f ram ~
'
av n edan s tående sammanst ällning:

-
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Tidigaste
typer

Argentina ............... .. .... .. ...... .
Brittiska Imperiet ...... .. ..........
Frankrike ..............................
Ho Uancl .......... .... . .. ·· ······ ······
Italien ············· ·············· ······
Japan ................................. ...
Spanien .. .... ...... .. ....... .. .. ........
'rhail ancl ····· ·· ······ ·················
'rys klan el ·········· ··· ··········· ·· ····
USA ······ ······························
Typmedeltal l

l

7,100
7,250
6,740
5,07(1
8,500
7,475

-

~·t

tits .a
färcl tga

6,780
/6,977/

stapel! a
n. g da

-

,.,e
~
6,500
10,000

s,ooo

7,600
(3,450)
7,874
8,500

8,000
8,350
8,000
9,000

-

--

f5,600f

l ~
Sis t
l

l

/6,000/
9,480

l

7,470
(8,045)
/8,335 /

l

(-±,450)
8,000

-

ll

7,685
(8,:2'25)

Dc tidigaste typerna äro tämligen jämnstora med ett medeltal av 6,780 ton. Frånräknas den av Versailles-fredens bc:; L~immels€ r säwskilt hårt begränsade tyska mari nen hlir med e1ltalet för kryssare i »fri konkurrens » ca 6,980 Lon.
De närmast före andra världskriget färdigby ggda 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
enad
lon eller 20 %. D å farten under motsvarantl c -·d·
'l sp .
•.
•
o
l
l
..
ff
l dc ,tatanet hållils IJ å konstant mva JC ra al
l •raktiskt
· '
"
1 1 celi cnska kryssare t o m sänkts - avspeglar denna t ep a .
.m entstillväxt dels den allmanna
..
f..ors t ar
" k .
"Y 'Jr lillen e1
· nmg en " ' ..
)
( trippeltorn i ' stället för dubbcltorn, utökning a\' lufln nnel
och dels förbättring en av skyddet.
.
l Ll l· ryssar·
De n ä rmast före andra världskngel
stape sa a ~ · ]el
typerna äro påfallande jämnstora. Det allmän n a ntedclt~n,
F1·a.otli'äknas
~ir ca ~1, 690 ton.
- den lilla thailändsk a kryssat
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erhålles ett .m edelt al av ca 8,230 ton, således en tenelens till
storlcbrcd uktion. Della kan clch·i:; uppfatlas som en sista
roflcx a Y förclragspolitikcn. 1936 års L ondonfördrag inn ehöll
nämligen en spec ialb es tämmclsc, enli g t vilken kryssar e s törre
än 8,000 t on med kanoner gröne än 155 mm icke skulle fil.
byggas unel er ticlen 1.1.1937 till 31.12.1942. Av slörre betydelse än den undan för undan uppluckrade fördragspolitiken
är dock de t alltid aktuella probleme t om avvägning m ellan
stodek och antal, varför återhållsamheten i s torleksutv eckling
sannolikt mes.t bör tydas som ett försök att ftterföra de lätt<1
kryssarna till en mindre s lorl ck sniy,'\. eller å tminston e d ~imp :1
tenden sen till överd imensionering.

Typdif j'ercnticring.
Liksom dc kryssartypcr, vilka utkiimpacle första värld skriget, voro utfol'madc att passa den tidens taktiska uppfatt ning, så bära mellankrigstidens krys sartyper prägeln av vad
man anse tt sko la bli nästa •k rigs ansikte.
Umlcr upptaklen till försla Yärlclskrige t hade ännu ing eu ting hänt, som bchöYde rubba den h ä vdvunna uppfattning en
om den sa mlade fiollans taktiska organisation för strid. Förra
krigets enda verkligt slom flottstrid - Skagerackslagct - ;:;cnomfördes också helt i »linjetaktik ens » strängt slutna form ,
ri vilk en den lätta kryssaren s:'tsom »fl o ttkryssarC >> hade sin
perifer a plats. noggrnnt bestämd.
Mellankrigsliden omfattar flygvapnets genombro tt och utveckling till en m :l'ktfaktor av stigande betydelse. Det gilllde härunder alt finna formen för de t nya vapnet:; smnarbete m ed dc gamla, m en också alt draga konsekvensern a a,.
dess anta gna 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 n y epok inom krigskons.te;1 stod för
dörren och alt n ästa krig ick e skull e komma att likna d rt
närmas t föregående.
Inom marinerna har man int e vari t sen a lt söka anpassning till dc nya förhållandena. Dena anpassning började för

-
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övrio't red a n umler förra vär ldskrigeL Härvid SYn· 1 ~ l
~
.
. ...
...
. - ..
• .'
t c ren l
tekm ska fragorna vant Jamforelsev1 s latla alt beh ~ir,] - . 1 .
.
.
. "' . 11let[
olika med el anknytes ,d et nya vapnet 1 flottorn as l.Jiin~ t. F]y_
gel får sin plats ombord, de-ls p å den nyskapack hang arfa·rtygstypcn, dels på de r edan befintliga fartygstyper na <llltifran
slag skepp till jagare och u -bitar.
De takti sk a konsekvens-erna hava varit svårar<' ~111 pa för h a nd överb licka. Aldrig så illusori sk a fr edsö vningar kt u 111 :1. ej
h elt e rsä tta dc erfarenheter kriget ger. ~l en redan llJHI<·r mellankrigstiden nnsåg m a n sig man sig kunna skönja h a f undam en tala ulvecklingsd rag: den gamla linj e taktik en \orc . Ölminston e delvis, ut spelad och flyg et i flottan s tjä nst 'a r icke
endast ett spaningsinstrumen tutan även ett ound gä ngligt komplement till farlygens egna skydds - och anfallsm<'d cl. Takli k en måste få en annan rytm, dess form bliva smidif,:.trc och
i stor ut s-träckning baseras på smärre, snabba ,grupper. Härigenom hava dc Hilla fartygstypernas uppgiftsom rad<· u LY itlgats och dess b e tydelse ökats.
Uppfattningen om dessa o nwandlingar börjad e strax för•2
andra värld skriget :-~v s ätla spår i dc Hitta kryssarn as lyp diffcrc nticring. Luflviim skrys saren uppkommer, typisk t nog, fö rst
i England. Dc försia enh eterna äro äldre »flottk ryssare mllh cs tyckaclc m ed en hart luftvärnskanoner ; 1937- 3\J s la pclsa lles Dido -klasscn som dc första för sitt äncl a m.iU k on slruerntb
Juftvärnskryssarna .
Enligt tidigare b eg reppsindelning kan
denna nya kryss art yp uppfaltas so m en spccialulYccklin g av
»flottkryssarcll >> avseeld alt k ompkliera huvndförhandc!'> lufl,·ärnsartilleri , m e n el en är ocks å att utiryck för en nnnan eld
av kryssarnas f:lora arbetsområde, nämlig en konvojl jiin stcn,
en av de l moderna krigels vikligasic och svåras te up pgi fter.

Tiden 1939- 1943.
Den 1 ,se ptember 1939 inl edd e<;. från tysk sida m ol Po~:n
dc strid sh a ndling ar, vilka ullöst e an dra vä rl clsk rig d. For.
'
l e rustmngs
.
l)cgransnmg
..
.
f- ~u
" sm
. ]'Jrnlell
a
tlragspolllikcn
angacnc
<
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nvslu tniug
verkligheten had e den .v arit vitrd elös flera år
tidi gare.
Av typöversikten framgår vilka kryssare som voro under
byggnad vid k rigs.u lbrolle t.

England hade lO luflviirn skryssarc av typ ,Dido uneler
byggna d . Dessa kryssare ut göra en utveckling <~v A retlmsaJ;.Iassc n, vilken dc m ycket likna till storlek och dimensio ner.
I Dirlo har Aretlws a:s G-152 mm och 8-102 mm LV ntbylls
mot l 0- 1;~2 mm :allnu1lskanoncr i lorn lavctlage. Enligt s.cnustc uppgifter sk o la y tt erl igare 6 kryssare av denna typ ha va s tapcllagl s.
Fiji-kb ssen , s lapcl's att l938-39, uttryckligen som en
>> Lonclon-Trea ly-8 ,000 ls ty p >> ä r tydligen ett försök ,a tt inom
elt r educerat deplacement inrymma Newcastlc-Belj'a st-s-c ricrnas
pres tand a. Ne wcastle-typen tillkom som svar på elen japan ska .Mngmni -klas scn och är den föt'sla engebka kryssaren m ed
trippcltorn . Typ ens lutsliga utveckling till 10,000 t i Belfast
mås te betraklas so m en ur cnge1sk synpunkt ogynnsam lö snin g och Fiji-klassen's 8,000 t å ter spegla reaktion en mot ho tande överdimension e ring.
Prunkrik e stapellade 1939 dc 3 kryssa rna av typ de Gmsse,
vilka :äro en utveckling av den närmas ie föreg[tendc Lugalissionnere-kl asscn . Vid den tyska ockupationen av Frankrike
1941 sprängd es alla de Grasse-kryssarna på sina stapelbäddar.
H olland s-tap elsa tte 1938- 39 krs ssar typen d c leven J>rovinsien, omfattande två fartyg. Den kan uppfa tta ~ som en
mycket stark utveckling av de Ruyter, .s åväl m ed f\\·s cenclc p <t
artill ei'icffckt som sk ydcl. Dess a kryssares öden efter ty skar nas ockupatio n av Holland iir ej närmare kiinL
I talien forts.ä tler m ed dc 1939 s tap ellagda k ryssarna av
Ciano-- klass sin m ed sä llsynt kom:ckvcns utY ecklaclc pch successi vt förb~iltrade krys sarseri c. Ciano synes va ra i det närlllas.tc lik den närmast föregåend e Garibaldi-klassen. Huru Vida dessa kryssarbyggen kunnat fullföljas under kriget synes ganska osäk ert.
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1939 s tapelsalte Italien dessutom 12 hitt a k ry~'"l.
.. .
..
. · · · te :i\'
Jfricono-!yp d v s traklatsmassigt ,a ro de krY::>sarl' ll:1 "
t:>l'lllld
ay sitt deplacement (över 3,000 lon) men tlll sm k on~ l rul · t·
' l\'·)
karaklär äro dc rena ja gare. :\led nuvarande lerminolo"i ..•
1hl t)
ra de hemma i torr)e dkrYssarklassen.
Den är ko n stnwra(i' .,,.0 111
"
motYikt mot fransk a m a rinens stora »conlrc-torp ilknn. . ..l[ricono-lypcn planerades bliva färdigställd umler 19.Jl t:.c n torde
fördröjt s a v krigsförh ftllandcna.
Japon forts~itler m ed de 6 kryssarna av Hos itlutc -k la ssen
en utvecklingslinje som började m ed den 19:31 ~lapel lagd : 1
Mogwni-lypen: 8,500 l, 15 ~ 155 mm k. i 5 lripp dto m . Dc
fyra första enheterna av denna klass voro s ta rk t Öw'rhesl yckadc och yall a dc till följd där::],_v stora bekymme r, som fi";r~ cn ad c
deras in sättande i tjänst. .-\v alll alt döma synes stahilil ctC'n
Ett silta emellan p [t å tskilliga japanska m ellankrigskons truktioner under sirilYan efter slörsia artillerieffekt pa m in sia
möjliga deplacement.
De b~tda sisht :fartygen av Mognmi-typen omk on-,tr ncrade>
och kommo sitledes att bilda en klass för sig, T nn c-k la~sc n ,
där •l mvudbcstyckningen reducerades till 12 ~ 155 m m k. i -±
trippeltorn , alla uppställda på backen, dc båda m ellersta överhöjda. Aktra delen av fartyget har reserverats för fly gt jänsten
med hangar, katapult er , förhalningsbanor och härgning-;k ran,
d v s .e n däcksdi sposition som s tarkt påminn er om ,·ar fly gplankryssare Gotland. Tone-klasse n har samma dcplacrment
som 11/ogani, men är nagot kortare och en met er hrerla re. .
I Hasiclate-kla ssen, stapellagd 1938, har b cstyckn iugcn b:behi'tllils till 12~155 mm k , men deplacementet h a r fa tt sli.
·
l)lir uncra tt"ll 0v , 000 ton , yario·enom
bcs tvcknmgspropori!Onen
t"l
o
J
R"
gefär densamma som i elen engelska Newcastl e-klasscn.
oc
••
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
.
fmn.,
i Italien. Denna kryssartyp ar
. n. c en nuns t a s·· mn
_ .. . a
och den kan sägas bilda en öv ergångstyp mot torpcdkr~ s~~nn•r ·
Inom den snävt tilltagna cleplaccmenlsramcn har m nn cfl e -

- •

'

•

t._

v

•

'

.

,~

lt farten i

aY~ikl

alt erhålla ett mot bestyckningen harmo-

~iernnd e skydeL

T yskland frigjorde sig 1935 genom >> Gcselz fi.ir den Aufder deutschen \V ehrm~1.cht>> , formellt fr~l.n V ersailles-fredcns. rustnings-bestämmelser. Real i ler synes del! a skett lå ngt
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 ulveckhngss cri c,
som genom ,-aria tioner i formgivning , dimen sionering och bestyckn ingsuppställning ger intryck av att dc olika variantern a
ej vari t h elt tillfrer.hställandc.
1 938 ~:Hl uppr;ivcs Tyskland hava påbör'j a 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 eng elska Fiji-klass.cn.. Framskridandet av dessa kryssarkonstruklioncr, vilka b eräknats bliva
färdig a 1941~42 , iir icke känt.
USfl s tapelsal le 1940~42 32 kryssare av Cleveland-typ ,
en utveckling av USA:s enda under mellankrigsliden konstruerade lätta kryssartyp , Brooklyn, som med 15 ~ 152 mn1 k avsågs som ett svar på Japans Mogami-klass. I Cleveland-klassen h ar huvudbes tyckningen reduccmts till 12 ~ 152 mm k ti!l
förmån för hl a ökat skydd och något högre fart. Enligt
vissa u ppgifter skulle en del av dessa kryssare omkonstruera.·
till hangarfartyg eller flygplankryssare . Andra uppgifter åter
fönn åla att endast seriens 4 första fartyg s,k ulle 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
anordn ade underdäcks-hangaren , som upptager 2 däckshöjdct·
OCh en längd av 38 a 40 m. Den uppgives rymma 4 starlklara ell er 8 nedmonterade flygplan . För alt åstadkomma
detta utrymme har fartygen konstruerats med bred sp egelakter. Bordvarts om hangarluckan stå dc 22 m långa kalaPul terna och längst akterut bärgningskrancn. Denna planlösnin g av flygutrustningen är enkel, klar och utrymmesbc'Parandc och är föga störande för m·tilleriuppställningen. Hub~ u
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många <lY Ckv elund-kl assen s kr yssare , som hu 1111 il F ..
..
.
stallas 'l ena eller anclra fo rmen l.... an f n CJ. CX. <lkl '\ll" t· \. <ll dt "'.. _
t'~
as
:\[cd den 19±0- 4 t stapellag da Allanta-kla !->~cn fö ljde \_; ,
..
k· rY s~arc l I S.\
d el en!!elsk
a t•xeml) l et l)el ra.. ff' a n cl e l u f't nnns
~
·
·
un 1
h es tyclming en utgöres a Y allmå lskano n er i du blwlloru 1ik s~c111
mm mol lJi du:s 1:\')
l)å Dido ' men kalibe rn är end ast 127
.
-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 osanno lik med hansyn ltll mojh ghelen all insätta
den hi\rfi.ir .c rforderli ......2'a maskinc ffek lcn , som ö wr~LH.tw is J-.
,,
\. l 1n
beräkna s till ca 200,000 Al-II\:. Farluppg iften 3~ knop har
varit den oftast förekom mande, den h äremot SYa ramle effekten k a n uppskatt as till ca 125,000 AHK , ä Yen delta d l effekt b elopp, som e j ulan särskilda ans trängnin gar k an imymma s
i ·e n kr yssar e a Y ifr agaY::u ande k a rakhtr . Slutligen har c[fektb 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 ku n1w n n antagas vara i tjän st.
Luftyärn skryssar n a h a Ya [tl skilligl intresse och i di-;kuss ion s•inlägg från olik a håll h a r man sökt alt finn a d•·n fö r dem
lämpliga kombina tionen aY takti sk a ege nsk aper i fiidudbncle
till öv rig a krys sa rtyper. Härvid har man fr amhallit alt allm ålskanon erna väl äro till6ickli ga mot sjtimal fnlll och med
torpedkr yssar e och n cd a t m en ot·illräck liga mot anrl1 ,1 kryssar e. Denna artilleris liska Hndcrläg senhct 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 slagkraf t och s.kydd
desto h ög re f art. Mot bakgrun den av sådana lankL·gangar bed öm es den engelska Dielo-typ en som för l[mgsam mt·Lb n At·
Ianta-typ en skullc yara m era logiskt aYYägd .

Hl

l

Omorganisationen av den centrala
militära förvaltningen.
Bland de förändri ngar, som vårt försvars väsende efter
intagand el av den förstärk ta försvars beredska pen hösten 1939
hittills undergå tt, är den av 1943 å rs riksdag beslutad e omorganisatio nen av den centrala militära förvaltni ngen en av d e
mest genomgr ipande. såtillvid a torde organisa tionsförä ndringen rent av kunna beteckna s såsom smått revolutio nerande
som genom densamm a en mer än trehund raår ig tradition inom den högsta militärfö rvaltning en nu i tvenne hänseen den
brytes. Sålund a har all tsedan krigskol legii och amiralite tskollegii inrättan de år 1630 resp. 1634 den kollegial a styrelseform en för de bägge äldsta försvars grenarna s ekonomi ska och
tekniska ledning varit ett a v de m es t framträd ande kännctecknen för svensk militärfö rvaltning . I och m ed den nya
Qrgani•s alionen upphör denna styrelsef orm för att efterträd as
av ett system närmare a nslutande sig till det hävdvun na militära chefsb egrepp et
Den andra stora och kanske mest i
Ögonen fall ande förändri ng en är, at t förvaltni ngen, vilken hittills varil organise rad för svarsg'r ensvi s, nu till viktiga: delar
brytes ut ur de enskilda försvars grenarna för att samman fö,r a5
till ämb elsverk, vilkas r espektiv e arbetsom råden komma att
01llspänna
hela krigsm akten .
. Frågan om den centrala militära förvaltni ngens organisa hon har flera gånger vid t idigar e tillfällen varit föremål för
Tidsktift i
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diskussioner och utredningar. Den av den förstä r klet 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 bemyn digades chc.
fen för försvarsdepart ementet år 1940 att tillkall a ett antai
sakkunniga för att utreda hilhö.rande spörsmål. Enligt av
statsrådet för utredningsarbe tet givna direktiv sku lle de L fö rst
och främst taga sikte på att uppdraga riktlinjerna f iir Pn fra 111 _
tida omorganisatio n av förvaltningen. Sedan dc sakku nniga
avgivit sitt betänkande och ett flertal myndigheter lH'rc tts tillfälle yttra sig öv.e r detsamma, förordnade Kun gl. :\la j: t o111
ny utredning av frågan, varvid detaljerade d'6rslag till en nyorganisation efter de principiella riktlinjer som u pp dt ng ils a 1·
1940 års sakkunniga, borde avgivas. D e förslag, som denna
utredning , »1941 års militära förvaltningsut redning , f rambde i sitt våren 1942 avgivna betänkande, lades. m ed Yissa modifikationer till grund för den Kungl. Maj: ts prop osition, som
nu utmynnat i riksdagens inledningsvis nämnd a beslut.
Enär riksdagsbeslut et, vilket så när som på ett par punkter 'ansluter sig till Kungl. Maj:ts förslag, ännu ick e 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.

saJllt rationalisering och effektivisering av organisation och
:trbetsformer inom dc särskilda förvaltningsm yndigheterna ».
Dessa allmänna principer hava lett fram. till en uppdelning' av den centrala militära förvaltningen på åtta särskilda
ätnbetsvc r k, nä m l igen
krigsmateriel verket,
försvarets fabrikss.Lyrclsc,
försvarets fortifikationsfö 'rvaltning ,
försvarets sjukvårdsförva ltning,
försvarets civilförvallnin g,
armeförval t ni n gen,
marinförvaltni ngen och
flygförvaltning en.
Vad först angår frågan om centralis er ing av likartade arbetsuppgifter framhålles i propositionen, hurusom de alltmer
ökade kraven på samordning av de olika försvarsgr.e narnas
verksamhet vid lösandet av deras respeklive slr idsuppgifter
jämväl uppreser krav på ett intimare samarbete även då det
gäller själva förvaltningen. Den före den förstärkta förs.vars beredskapcns intagande hösten 1939 beståen de 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 krigsmaterielnämnd, samt försvarsväsend ets verkstadsnäm nd är enligt pro positionen tillräcklig. Vid den sålunda föreslagna ytterligare
centralise ringen av elen cenlraia förvaltningen, har man gått
fram efter samma principer som dc, vilka kommit till uttrycl..:
Vid införande t av de nyssnämnda tv·ennc organisationer na,
~"ilka i denna sin form måste betraktas såsom rena krisorgan.
D v s man sammanför likartade arbetsuppgifte r inom de tre
försvar sgrenarnas nuvarande centrala förvaltningar till ett
iin1'b etsverk.
På tyg- och intendenturför valtningarnas område syftar centraliseringen till en koncentration av det krigsindustrie na för-

Huvudprincipe rna för den nya organisati on en.

Innan en närmare redogörelse lämnas för den n~·a organisationen, kan det vara av intresse att något b eröra dc ~uvudprinciper, enligt vi'lk·a d·e nsamma u tf orma ts·. Dess·t
· ·' pnn·
..
ciper, vilka äro fyra till antalet, hava av chefen för i01:sv~Is~
111
· ·
· ·t s saol une] a: » centl"tliSC1
"
departementet i propos1t10nen
angtvt
'
0
av likartade a!'betsuppgifte r, förstärkning av den tekn iska .~~~
. om r··orsvars r··orv a ltn mt:. ·•en , foi
merkantila sakkunskapen m
.....
..
. rfl y t an d c t pao cl e f a ck"ern·lr
av
for
stärknina av det m1'l'1tara
m
b
c
.
o
.. .
f''
·s<>rcnsVJS,
vallningen, som alltjämt skola om'b esoqas
orsvaL o
·

1

-

722-

beredels earbetet samt anskaffn ing av i första: hand massartik .
lar och sådana förnöden heter, vilka äro i t ckni_skt avseende
fixerade. I proposit ionen framhåll es, att en dylik cent ralise.
ring på dessa områden är ägnad at~ motarbe ta__ ko~1kurrens för.
svarsgre narna emellan vid utläggnm g av bcstall~1m gar hos in.
dustl·ien samt att befordra en för krigsans kaffnmgen n öchän.
dig standard isering av materiel- en . . För handhav andel av ovan
sacrda uppgifte r ombildas . krigsma terielnäm nden till clt fast
ce~tralt ämbetsv erk , benämn t krigsma terielver ket. H ärvid förutsättes, att centralis eringen så genomfö res, att dc for dringar
på kvalilet och funktion sdugligh et,o s~om _:ur mi~itii~· s~:npunkt
måsle anläggas å materiel en, icke as1dosat tas v1d m hoslanclet
av vinsten med centralis eringen ur tillverkn ings - och slanclnrdisering ssynpun kter.
. .
.
Såsom. en konsekv ens av principe n »Centrah sen ng a Y hkartade arbetsup pgifter» samman föras vidare de krig">makl en
tillhörig a fabriker na och större verkstäd erna under en gemensam förvaltni ng, försvare ts fahriksst yrclse, vilken u ppbygges
med försvars väsendet s verkslad snämnd som stomme. De tre
försvars "renarna s nu från varandr a skilda fortif ikationsfö rvaltning~r samman slås till försvape ts fortifH\.alion sförval ~nii-~~'
de nuvaran de armeförv altninge ns sjukvård sstyrels e, ma n~fm
valtnin" ens sanitetsa vdelning och n1otsvar andc organ mom
flycrför~allnino·cn brylas ut ur dessa förvaltni n gar f ör a tt_ geme~1smnt hil~a försvare ts sjukvård sförvaltn ing . slutl igen
kommer på saJ;nma s~itt huvudde len av cle tre försv arsg_r~ nar.
" t'll
nas centrala civild'ör valtnmg
met1 d ar
1
an k I1ulen rcnswns
.
verksam het att samman föras till försvare ts civilförv alln lll? · .
.. tar
.. 1-rnzng
·
Den andra huvudpri nC'ipen, f ors
cw den teJ-msJ,.a
'
.. •
•
o
\"\ra en
och merkant ila sakkuns kap en, kan sagas 1• v1ss
man '
.
. l
-·J·sstvrclscn
föl 'el av elen första. Krigsma tene
v·e r l-.et oc h f a J)!l"
· .
.
J
.
...
l l
l·om met
få helt civil lednmg,
varJamte personal en l'k
1 a ec es ' ·"kel'
alt rekryler as från den civila marknad en. Vad m a n so _
.
.
..
fllf" . "l- ·a d<'n ccn
vinna genom en dylik orclnmg,
ar -~tt . l .?r sa ..r." - . ·w det
trala militära förvaltn ingen den nödvane liga ov·crbllck cn '
[\
för nutidens krigförin g så nödväne liga samarbe tet m ed den 11
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jJidnstri , varigeno m övergång en till krigsma terielpro duktion vid
~rigsulhrottct eller eljest, då så måste ske, underlät tas.
De t
är emeHert id icke blott dc bägge nu nämnda ämbetsv erkens
personal , som avses bliva rekryter ad från privatind ustrien el]er d enna närståen de kretsar, utan så är även tanken att i
vissa fall förrfara V'id tillsältan det av tjänster inom cle delar
av den t ekniska centrala förvaltni ngen, vilka fortfaran de kvarbliva inom dc reducera de försvars förvaltn ingarna, arme-, marin- och flygförv altninga rna. Vad som därvid i föt·sta hand
faller i ögonen är förslaget , all souschef sbefalln ingarna rinom
marin- och flygförv altninga rna skola kunna tillsåtlas med antingen lämplig person ur respektiv e försvars grens m.ilitära eller civilmil>iti:ira kårer eller med en helt civil helfaUni ngshavar e.
Vad anneförv altninge n beträffa r har däremot -e n elylik ordning f n icke ansells genomfö rbar utan kommer souschef en
för denna förvaltni ng att t v väljas bland någon av dess bägge
militära avdelnin gschefer .
Den tredje principe n, j'örstiirk ninlj av det militära inflytandet, avs.cs i första hand bliva tillämpa d i fråga om de inom
förs varsgren arna alltjämt kvarståe nde centrala förvaltni ngsorganen , arme- , marin- och flygförv altninga rna. Härvid föreslås
den ordning, som f n gäller vid flygvapn et, nämlige n att försvarsgren schefen jämväl tillägges chefsska pet över försvarsg renens förvaltni ng . Proposit ionen utgår emellert id från att försvarsgren schefens befattnin g med förvaltni ngsange lägchcte rna
inskränk es till att omfatta allenast viktigare mål av principie ll
eller eljest vittgåen de betydels e. Dc löpande ärenden a böra
regelmäss igt ankomm a på souschef ens handlägg ning, såvida
desamma icke delegera s till än lägre befattnin gshavare .
Det militära inflytan de t över de gem.ensa mma ämibetsv-erken, vilka otvivelak tigt lätt kunna komma a tt intaga en bc1Ydligt mera självs ländig ställning i fÖI'hålla nde till den mililära ledninge n än nuvaran de a rme- , marin- och flygförv altllingarna , avses bliva tillgodos ett därigeno m att överbefä lhaVaren tillförsäk ras elirekliv rätt till desamm a. Beträrffa nde den
&etnensan una civilförv allningen är dock denna direktiv rätt •i n-
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skränkt till att endast anc förvaltningens eget kr igslörhere
1
. lk
c1cscarb c te. För försvarsgrcnsche f crnas. v1c ·ammande inför ..
en b eg ränsad anvisningsrätt till dc gemensam ma fortifik~'
ti on s-, sjukvå1•ds- och civilförntllningarna. FörsY~H'>grcnsch::
fcrna hava däremot icke bcr-elts något avgöraml l' in flyt. •11
. l l('
1
på krigsmaterielverkets och fab riksstyrelsen s verk sa m het.
Den fjärde och sista huvudtwineip, som legal lill grund
för om organisation en , ration ali ser in g och el'fdtiuiscri ng inom
de särskilda förvaltnin gs myndigh eterna, avser ålgii nkr på den
'i nre o rga ni sationens område. Sålunda k ommer hl ,1 L' n ökad
delegering av rällen att fatta bes lut i ärenden av mmdre vikt
a lt genomföra s. Härigen om ·e rnås en sådan avl astning av cl c
högre chefernas arbetsbö·rcl a, att dessa hinna ~ign :\ lllL' ra tid
och omsorg åt handl äggninge n av de större fr ågormL
De ovan r elaterade, principiella riktlinjerna för o morganisationen av den ce ntral a militärförvaltningen h ava 1 allt väsentligt av rikselagen godkänts att ligga Hl grund !"iir nyorgani sationen s genomförand e.
De nya ii111Jb ets uer1:ens arb e fs llfJfJgifter och organis((tio n.

Förutom dc uppgifter p [t det industriella kri gsfiirbercdcl·
searbetets område sa mt i fråga om anskaffriin gcn av förnödenheter av mass- eller standardkaraktär ävensom Llä rmecl
samm anhängande verksamhet för b efrän'lj andc av fi\r nö dcnh etcrnas standardis.ering, som enligt r edogörelsen ovn n skall
åvila det nya krigsnwterieluerket, tillägges d ctsrun ma ~ven
vissa å ligganden beträffande merkantil a vlalsgransk ning och
rådgivning till d c övriga centrala förvaltningsm yndi ghet erna.
.
..
.
Vidare skall krigsmatenclvc
r k·et u tova
v1ss
v-er 1-.s la d s'l·o ntroll
.
l
·f···
samt o nJibcsör ja skö tseln av d c s .k- mc u s.tn orra, d en. Y'•lrtn
. ed.
förslås de förråd ' där r åYar or halvfabrikat och fii.r digpro duk'
. (~
,
..
r··or VI.d are l)c·nbe
ter lagras, innan ocsamma
ut l amnas
• . lnll1o
. ·n
11
respektive t'ill de militära förba nden. I nära anslulnln ~
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 standa rdis,ering av materielen, förordar propositionen, a tt verket erh åller
rätt att utföra kons trukti onsgran skning av all sådan m a teriel,
vars anskaffning an kom m er på verket. BcträUande! sådan
materiel, som alltfort kommer a tt anskaffas av försvarsgrensförvaltnin garna, bör granskningsrätlen endast tillkomma krio·smatericlverkct i den mån Kungl. Maj:t bestämmer eller öv~r
enskommclsc därom träffas mellan verke t och vederbörande
för svarsgr·c nsförvaltning. Den konstruktionsverksamhet däremo t, som bedrives fö r att p å basis av gjorda erfarenheter
ell er på ann a t sä tt framkomna ideer åstadkomma ändamålsenli gare och bä ttre m ateriel, skall lik som hittills kvarbliva
hos dc r educerade försvarsgrensförvaltningarna. Detta skall
även vara förhålland et med för dessa konstruktionsarb etens
bedrivand e nödvändig försöksverksamh et och därmed sammanhängande materialanskaffning. I detta sammanhang b ör
nämnas, a ll krigsmaterielverket avses bliva tillagt vissa uppgifter på patcn tområ dct, vilket k ommer till uttryck därigenom,
att verke t sk a ll fungera som patentorgan för hela försva r sYäsen de t.
Proposi ti o nen förutsätt-er att vissa grupper av materiel
skola eller kunna unelandragas krigsmaterielv·e rkets anskaffningsområ dc. Detta gäller i förs ta hand ansk affning av krigs f~rtyg och flygplan, vilken materi ela nskaffning dels är gmndlaggand c för r espek tive försvarsgrens h ela verksamhet dels
även är av d en speciella oc:h delvis även k omplicerade ~atur,
att särskilda organ med utbildade spec iali ster erfordras enbart
för dessa anskn ffnings uppgifter . Samma förutsättes förhållandet bliva b e träffande a n skaffningen av stridsvagnar och
andra fo rd on för armen i den m ån denna materiel icke k an
anses vara i tekniskt avseende fixerad.
De fabriker och verkstäder, som enli g t propositionen skola
linelers täll as försvarets fabrik~s tyr else, äro statens ammunitionsfabriker, centrala 1'orpedverk staden, Carl Gustafs s tads
gevärsfaktori, Åker s krutbruk, armens och marinens centrala
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reparationsve rk t··
beklädnadsverkstäder, centrala tvätt- och
s a.
.
der samt slutligen gasmaskfabriken i Aker. Fabriksstyrelse1
jämte fabriker och verkstäder bilda gemensamt försvaret~
fabriksverk. Frågan i vilken utsträckning verksamheten vid
dc nänmda inrättningarna hör upprätthållas efter atrrinträdandct av normala fredsförhållanden och därmed samn1a 11 _
hängande minskning i krigsmaktens totala anskaffingsvoly 111
har gjorts till föremål för ingående undersöknin gar. Ä ena
sidan har härvid fran1hållits, att nytillvcrkningcn vid fö rsvarets fabriker och verkstäder i stort sett hör bibehållas vid den
omfattning, som proportionellt svarar mot förhållandena före
den förstärkta försvarsberedskapens intagande. Ä andra sidan har hävdats den uppfattningen, att verks.amhcl cn bo rde
avsevärt inskränkas till förmån för den privata in du..,tricn,
vilket skulle medföra den fördelen , alt denna industris he rcdskap för övergång till krigsproduktion främjas . Utan alt taga definitiv ställning till detta spörsmål förutsättes del emellertid i propos.itionen, att det »kommer att tillses , alt om möjligt en viss minimiproduktion kan upprätthållas vid de statliga fabrikerna och de enskilda fabriker, som äro och fö re
kriget varit speciellt inriktade på krigsmaterieltillverknin g '' .
Såsom under föregående avsnitt nämnts, skall byggnadsoch fortifikationsverksamheten inom hela föi·svar s.Yiiscnclet
centraliseras till ett ämbetsverk, försvarets fd,rtifikations fö rvaltning. Med hänsyn till den utvidgade byggnad sverksamhet,
som är en följd av den beslutade femårsplanen, anse s. emellertid en centralisering av samtliga försvarsgrenarnas fortifikationsförvaltning för ögonblicket icke möjlig. Av denna nnlcclning komma marinförvaltningens fortifikationsavdelning och
flygförvaltningens bygnadsavdclning att tills vidare ky::ubliva
inom de reducerade marin- och flygförvaltningarna . Däremot anses icke den nuvarande fortifikationsstyrelsen inom armeförvaltningen böra organisatoriskt inrymmas i denna fö rvaltning 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 blivande reducerade armeförvaltningen avses eneleTa av avdelningscheferna vid tyg- eller intcndenturavdelningarna, ett förhållande, som icke ansetts vara lämpat för byggnads- och befästningsverksamhetens kvarblivande <inom anneförvaltningen.
I stället kommer av det gemensamma ämbetsverket på detta
fö rvallningsområde tills vidal~C att organiseras allenast armedelen under namn av armens fortifikationsförvaltning. stege t till gemensam förvaltning har av Kungl. Maj :t föreslagits
bliva uttaget först i slutet av den tidsperiod, som femårsplanen omfattar.
Frågan om inrättandet av en försvarets sjukvårdsförvaltning komplicera s i viss mån av det förhållandet, att man inom detta verksamhelsområde måste räkn a med tvenne från
varandra till arten delvis skilda arbetsfält, nämligen den rena
fö rvaltningsverksamheten, som omspänner lfrågor angående
hälso- och sjukvård i allmänhet', tandvård , hygien etc, sjukhus och sjukvårdsmateriel m m samt å andra sidan inspekti onsverksamlh et. Vad den första fr•å gan beträffar, de rena
för valtningsuppgifterna, har intet skäl ansetts tala mot ,en
cen tralisering av verksamheten inom samtliga försvarsgrenarna. Inspektionsverk samhetens ställning vid nyorganisalionen
har dä remot varit en mera svårknäckt nöt.
Såsom chef för den gemensamma sjukvårdsförvaltningen
föreslår propositionen en generalläkare. De nuvarande marinoch flygöverläkarna skola kvarstå inom respektive försvarsgr·e nar såsom målsm.än för den rena sjukvården vid dessa,
varjämte i analogi härmed inrättas en ny tjänst såsom armeö,v edäkare med motsvarande arbetsuppgifter för armens vidkommande. Enär allt förvaltningsaribete överflyttas till den
gemensamma sjukvårdsförvaltningen, komma de arbetsuppgifter, · 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 d c
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olika försvarsgrenarna. I detta avseende hava ås.i k tPrna "'ått
starkt isär inom. skilda läger. Spörsmålet har i prOJ)(>si lio~en
lösts så, att generalläkaren tillerkännes rätten att fö r inspek.
tion närvara vid övningar etc samt att insp·ektera kascrnhy.
gien. Det har nämligen ans.etts nödvändigt, aU den myndighet, som. bär högsta ansvaret för den militära sjub llrdsför.
vallningen, även bör kunna följa sjukvårdstjänste n i dess
praktiska utövning för att på så sätt få impulser till atgärder
i förbättrande syfte. Däremot anses generalläkaren ich hö ra
utrustas m ed direktivrätt gentemot försvarsgrensö verli\km-nll.
De erinringar, som generalläkaren ur de synpunkter, som den
gemensamma sjukv å rdsförvallningen företräd a, anser sig böra göra med anledning av sina inspektioner, torde dii rl'ö r få
i annan ordning delgivas dc respektive försvarsgr en ama.
Mot Kungl. Maj:ts förslag till en centralisering il\' den
militära sjukvårdsförvaltnin gen till ett för h ela kri gsmak ten
gemensamt ämbet sverk har riksdagen icke funnit anl<·dning
till några invändningar. Beträfifande det föreslagn a sättet fö r
inspektionsverksam hetens ordnande har riksdagen däremot uttalat eLen åsikten, at t förslaget icke synes va ra full t rationellt.
Enligt riksdagen borde generalläkaren kunna utr ustas med
oinskränkta befogenheteT i inspektionsavseend e Utan all n agra organisatoriska olägenheter därigenom skulle b ehöva up ps tå. Riksdagen har emeller tid - för undvikande :n u pp skov - icke velat motsätta sig det i propositionen framlag da
förslaget men har samtidigt hemställt om skyndsam. utredning
angående inspektionsverksam hetens rationaliserin g. l det_ta
sammanhan<' har riksdagen vidare anhållit, att Ku ngl. :\[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 generall äkaren
som chef.
Till försvarets civilförvaltning komma att ko ncentreras
samtliga med den kamerala och administrativa förvallninge n
..
. f ragor.
'
T'll
sanunanhangancle
1 d .e n gemensamma r··.
01 va llnin"CJ1
"
övei,flyttas ävenledes hela den inom de nuvarande arme-, ma-

-729-

rin- och flygförvaltningarna bedrivna revisionsverksamhe ten .
Inom var och en av de tre försvarsg rensförvaltningarn a kvarbliver av »civilsidan » endast ·e n civilbyrå för den av ämbetsverkens eg,en verksamhet föranledda administrativa ooh ka merala förvaltningen oc.h därmed sammanhängande arbetsuppgifter.
Såsom av den tidigare r edogörelsen framgår komma omfattande delar av marinförvaltning ens hittillsvarande al1betsuppgifter att Öv·e rföras till de för h ela förwar sväsende t gemensamma ärnbetsvc'r ken. Anskaffning av standardvaror och sådan materiel, som i tekniskt hänseende är fixerad, övertages
sålunda a v krigsma terielverke t Marinförvaltningen nu åvilande uppgifter p å sjukvårdsförvaltnin gens område överflyttas
helt till elen bliva nde gemensamma sjukvårdsförvaltnin gen,
vilket i stort sel t även är förhållandet i fråga om till civilförvaltningen 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 utgå r saniletsavdelningen helt, medan av civilavdelningen kommer att - under namnet » Civi~byrå» - kvarstå allenast en mindre del för den av marinförvallningen s
egen verksamhet betingade administrativa och kamerala förvaltningen. Artilleri-, torped- och minavdelningarna sammanslås. till en avdelning, vapenavclelningen, i samband varmed
ärenden rörande radio- , signal- och telefonmateriel, som hittills handlagts å torped- r espektive minavdelningarna överflyltas till en nyinrättad tele- teknisk b yrå inom ingenjöravdelningen.
Naul•iska avdelningen försvinner h elt i den nya organisationen. Av dess a11betsuppgifter Ö•v erföras till ingenjöravdelningen ärenden angående optisk och akus ti sk signalmateriel ,
vissa m e ra t·e kniskt b e tonade navigeringsistrume nt, kommunikations- och eldsläckningsväsen det ävensom med förhyrning,
försäkring och bärgning av fartyg sammanhängande frågor.
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Intendenturavdelni ngen övertager ärenden rörande viss 111 t
riel ingående i farlygens skepparuppbörcler, angående med:~:~
b~hov och stater för övningsanslagen samt anskaffning av
undervisningsmate riel. Vad som efter överförandet av nu
nämnda ärenden till ingenjör- och intendenturavdelni ngarna
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 enligt ovan påläggas ingen jör- och intendenturavclelni ngarna,
komma dessa för framticlen alt verka i stort sett inom samma områden som hittills. Samma är i stort selt fö1'hållandet
med det nuvarande kontoret för teknisk revision, viikeL emellertid kommer att få s.itt namn förändrat till )) förråclskontrollkontor )) . slutligen kommer, såsom omtalats i det föregående, fortifikationsavdeln ingen alt Lills vidare i avvaklan på inrättandet av elen gemensamma försvarets fortifikationsctvdelning kvarbliva inom marinförvaltning·e n.
Mariillförvaltningen s · blivande organiastion jämte byråin·
delning,en framgår av efterföljande skisser.
Såsom redan tidigare nämnts övertager chefen för marinen chefsskapet över den nya marinförvaltningen. I sin
egenskap av chef för marinförvaltningen kommer han alt närmast biträdas av en souschef för föl'valtningen. Denne befattningshavare 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 . Beträrffande ärendenas handläggning i övrigt innebär elen nya
organisationen en vidsträckt delegering av desammas avgörande till avdelnings- och byråchefer (motsvarande), yari genom ämtbelsv·erkets atbetsformer göras smidigare till båtnad
för ärendenas. snabba •b ehandling.
Vad nu sagts angående marinförvaltningen gäller i tilllämpliga stycken även arme ocll flygförvaltningarna efler omorganisationen. Dessa ämbetsveTks inre organisation blir dock
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n aturliga skäl icke exakt överensstämmande med den nya
J11arinförvaltningcns . Sålunda kommer armeförvaltningen, som
11 u 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 gcnmnförande uppdelad å materielavdelning, intendenturavdelning och civilbyrå samt inlill tidpunkten för den gemensamma
fortifikationsförvaltningens inrättande jämväl en byggnadsavdelning.
!tV

Den nya organisationens genomförande.
Med dc avvikelser, som framgå av redogörelsen ovan, antog riksdagen i juni innevarande år Kungl. Maj :t s förslag till
omorganisation av den centrala militära fö'r valtningen. Beträffande tidpunkben för on1corganisationens genomförande
framhölls 1 propositionen, hurusom tvenne omständigheter
därvid måste tagas i betraktande, nämligen »å ena sidan angelägenheten 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 tillfälli g nedsättning i effektiviteten hos ifrågavarande förvaltningsorgan». Med utgångspunkt från detta föreslog Kungl.
Maj :t, att det nya krigsmateriel verket, vilket i viktiga hänseen den redan vore tillfinnandes i den dåvarande krigsmaterielnämnden, borde upprältas med ingången av budgetåret
1943/44. Av samma anledning borde försvarsväsendets verkstaelsnämnd vid samma tidpunkt omorganiseras till försvarets
fab riksstyrelse. Så har också skett, i det att krigsmaterielverket och fabriksstyrelsen tillkomma från och med ingången
av juli månad detta år.
Beträffande inrättandet av de övriga gemensamma ämbetsverken ocih i samband därmed omorganisationen av de
tre försvarsgrensförvaltningarna föreslog propositionen ingen
bestämd tidpunkt, enär så pass genomgripande förändringar,
Ti dskrift i Sjöväsendet.
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som det vore fråga om, givetvis måste kräva en a vseviird f''
b eredelsetid för att alltför stor effektivitetsminskn ing av 1 Ot··
·
l tnmgsapparaten
..
All ' diin1 lela
f orva
s k-a11 k·unna unel VIkas.
a av
. .
.
uttalanden 1 en senare framl a gd proposJttOn och nw d an led.
ning av denna f a 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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