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Utdrag ur årsberättelse i reglementen 
och förvaltning. 

A,·given å r 1945 av ledamoten S. A . Fredholm. 

I. Förvaltningsberättelse. 

Den uli årets s talsverksproposition intagna berättelsen över 
försvarsdepartementets verksamhet under år 1944 skilj er sig 
från tidigare avgivna därigenom att departementschefen, stats
rådet Sköld, lämna t en mera utförlig orientering, avsedd att 
visa huru långt det på 1942 års försvarsheslut baserade orga
nisations?rhetet - med undantag för frågor av hemlig natur 
- fortskridi t intill senaste årsskifte. 

Denna statsrådets redogörelse är av sådan art, att den
samma i väsentliga delar hör inflyta i örlogsmannasällskapets 
årsberättelse i reglemente och förvaltning. Vid sådant för
hållande och då framställningen skulle förlora på omarbetning 
eller allt för hård beskärning, kommer densamma att här åter
givas i tämligen oförändrad form och med uteslutande allenast 
av sådana delar, som kunna anses vara av begränsat intresse. 

Försvarsbes lutels genomförancle i s tort. 

För fö rsvaret gemensamma ålgärcler. Den sammanslagning 
av försvarsdepartementets tre kommandoexpeditioner till en för 
hela försvaret gcmensa,m kommandoexpedition, som enligt för-

Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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svarsbeslut skall ske, har ännu icke genomförts. Chefen föt 
försvarsdepartementet har för avsik t föreslå, att denna Olllorga, 
n isa tion genomföres från och med budgetåret 1945 j 46. 

För överbefälhavaren och försvarsstaben h a utfä rdals in, 
s truktioner i anslutning till försvarsbes lutet. Till överbefalha
varcns förfogande har ställts i försvarsbeslutet avsedd persona l. 
Försvarss tabens personalorganisation har lämpa ls er ter dc i Iör, 

svarsbeslutet angivna grunderna. 
De centrala förvallningsmyndigheterna mom försvan·l ha 

omorganiserats i överensstämmelse med 1943 års riksdags IJ c·
slut. Av organisationsprogramme t å terslår att genomföra rlen 
del, som avser försvarets fort i Lika lions- och byggnadsverksmn
het, i vilket hänseende särskild utredning pågår. 

Enligt försvarsbeslutet skull e i Uppsala inrä llas en s~i.rsk ilcl 

läroanstall - försvarets läroverk - för meddelande å l mHler
bcfäl av huvuddelen av den allmänbildning, som kräves lör 
befordran till underofficer och till officer på ak tiv s lal. L:iro 
ve rkct har inrättats och är i verksamhet i för ändamålet upp
förda lokaler. .i\nnu å lers lår aU utforma den tekniska linje, 
som ,j försvarsbeslutet avsells skola ingå i läroverkels organ i
sa lion. 

Personalvården inom försvaret bedrives enligt de rik llinjcr 
och medelst de organ, som i fö rsvarsbeslutet angivits. 

Armen. Den krigsmateriel, som anskaffa ts enligt försYars 
bcslu tet, har successivt tilHörls armens krigsorgan isation sam 
tidigt som äldre materiel planenligt överförts från fäll armen 
till sekundära uppgifter. De flesta truppslagens ombeväpning 
har genomförts. Då viss m ateriel ännu icke lcvercra.ls, har 
krigsorganisation beträffande några förband icke erhåll i L firn 
avsedda omfattningen. Omorganisationen av vissa infan Ll'r i
regementen till cykel- eller molorinfanteri har i huvudsak ],u n
nat genomföras trots lmapph clcn på drivmedel och gummi. 
Däremot h ar, främst på grund av den begränsade till gången 
på gummi, med den planlagda motoriseringen av artill eriet i 
viss utsträckning måst någon tid anstå. Dc i organisa li nnen 
avsedda jägarbrigaderna samt vissa cykelbrigader ha ännu jc];c 
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. 6 anisera L s. Brigadernas uppsä ltande skulle medföra ett sön
Olo 
derbrytande av VJSSa operativa enheter, vi lka under beredskaps -
tiden erhåll i l en värdefull samövning. El t sådant sönderbry
ta11de har ansetts icke böra ske så länge ber·edskap är anbefaiJI.d . 
pansar - och motorbrigader ha kunnat organiseras i avsedd om
fa ttning, dock tills vidare m ed någo t reducerad sammansättning 
på grund av vissa lJrister i fråga om personal och materiel. 

Krigsorganisationen har sålunda med vissa unelantag i stort 
sett erhållit den i 1942 års försvarsheslut avsedda omfaUningen. 

Även a rmens fredsorganisa tion är i huvudsak anpassad till 
överensstämmelse med försvarsbeslutet. Annestahen har om
organiserats enligt däri angivn a rik llinjer. Anneinspektionen 
är i verk amhet på sätt i försvarsbeslutet förutsatts. Den mili
tär territori ell a indelningen är helt genomförd. Samtliga m ili 
tärbefäls- och försvarsområdesstaher ha uppsatts. De beslutade 
nya truppförhanden äro organiserade eller under uppsällande 
och ha delvis inflyttat i färdigställda kaserner. Personalsla
terna äro till slörsta delen fyllda. Vissa kompletteringar åter
stå ännu, bland ::tnnat vid pansartrupperna, Bergslagens artil
leriregemen te, luftvärnet och trängen (trängtrupperna). 

Marinen. Marinledningen har organiserats på sätt i för
svarsbcsl u l el aYsetls. Flottans örlogsstationer och kustartille
riels truppförhand äro uppsatta i enlighe t med samma beslut. 
Personalkadern har planenligt ulöka ls; dess slutliga s torlek är 
dock i vissa fall heroende av pågående utredningar. 

Dc nya farlyg, som enligt försvarsbeslutet skola tillkomma, 
ha i stor utsträckning färdigställls. Jagarna av s. k. modifierad 
Göteborgstyp ha tagits i JJruk. De två kryssarna och dc två 
större jagarna äro under byggnad. En av de båda kryssarna 
har i milten av december 19-±4 sjösatls. Den andra kryssaren 
och en av jagarn a ha beräkn a ts komm a alt sjösättas under 
första halvå ret 1945 ell er däromkring, m en bliva med säkerhel 
fördröjda av den pågående verks tadsslrejken. Den andra jaga 
ren skall planenligt färdigs täll as först efter femårsperiodens ul
~ång och bygges därför i långsammare tempo. Byggandet av 
1 försvarslJcs lulct ingående seglande övn ingsfar tyg har ännu ej 
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påbörjats, men projekteringsarbetena och huvudritningarna itro 
färdigställda. För kustartilleriet avsedd nybyggnad av fartya ~ · ~ och hålar fortgår enligt plan med vissa mindre avvikelser. Be-
träffande dc större motortorpedbålarna pågå omfallande under
sökningar och prov rörande lämplig maskintyp. 

Enligt försvarsbeslutet för kustartilleriet avsedda hallerier 
ingå redan i huvudsak i krigsorganisa tionen. 

Femårsprogrammet beräknas för floHan vara i huvudsak 
genomfört den l juli 1947. För kustartilleriet är programme t i 
stort sett fullbordat. 

Flygvapnel. En avsevärd utökning av flygvapnet enligt 
1936 års försvarsorganisation ägde rum redan före den l juli 
19-!2. Under de första krigsåren forcerades sålunda uppsä lla n
det av det år 1936 beslutade flygvapnet. Därutöver tillkommo 
två jaklflolliljer (Göta flygflottilj och Skånska flygflottiljen), en 
bombflottilj (Kalmar flygflottilj), en fjärrspaningsflottilj (Sö
dcrmanlands flygflottilj) och en flygbaskår (Norrbottens fl yg
baskår). 

Av de flottiljer, som jämlikt 1942 å rs försvarsbeslut skola 
tillkomma, har följande uppsatts eller äro under uppsäll::lll de, 
nän;ligen två jaktlflolliljer (l3råvalla och Upplands flygflot til
jer), en bombflottilj (Hallands flygflottilj) och en torpedflottilj 
(Blekinge flygflottilj). Flygkadetlskolan, bomb- och skjutsko
lan samt tekniska skolan ha im·ätlats. Centrala flygverkstaden 
i Arboga är under uppsättande. Tre av de eskaderstabcr, som 
enl igt försvarsheslutet skola ingå i organisationen, samt ös tra, 
västra och norra flybasområdesstaberna ha uppsatts. 

Under nästa budgetår skall ytterligare en jal;:tflotlil j (Häl 
singe flygflottilj) organiseras samt organisationen av fjilr cle 
eskaderstaben och södra flygbasområdess taben genomföras. 
Därjämte skola förberedelser vidtagas för uppsättande un ele r 
budgetåret 19-!6/ 47 av den sjunde jakLilollilj (Söderlörns fl )·g
flottilj) , som jämlikt beslut av 1944 å rs riksdag skall inrii.l tas 
utöver försvarshesJu le l s organisa tionsram. 

Flygvapnets utbyggande är i väsentlig grad berocndl' av 
möjligh elerna all för nya bes tällningar utbilda erforderl ig per-
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l och all anskaffa materiel men beräknas vara genomfört sona · · · l ti ll elen 1 juli 19-17. Flygindustriens produldwnskapac1tet 1ar 
nl·tJ"sl;:t tagel helt tag ils i anspråk. pro"" , ......, v 

Ralionaliscnngs- och besparingsarbe/el inom försvar els 
fr edsorganisation. 

Under de första kngsårcn var det nödvändigt a ll inrikta 
ans trängningarna på a lt snabb L stärka och utöka. försvarsan-
t Iterna. I samma mån som dessa åtgärder bunt frukt har 
~;pmärksamhcten i stigande omfall1~ing kunnat in.rikta~ på 
sådana å tgärder, som äro ägnade att forenkla och ralwnah.sera 
försvarets organisation och verksamhet i syflc a lt nedbnnga 
försvarsutgifterna utan aU därigenom ävenlyra resullalet av 
ansträngningarna aU s tärka försvarets effektivitet. I detta hän
seende har mycket funnits vara eftersatt, delvis beroende på 
att de före kriget existerande förvaltningsorganen icke haft den 
ändamålsenliga organisation och ej heller i full utsträckning 
elen personal, som kräves för ett effektivt arbete på detta 
område. 

Bland rationaliseringså tgärderna under den hittills för
flutna delen av femårsperioden 1942 / 47 bör i första hand näm
nas den omorganisation av de centrala förvaltningsmyndighe
terna, som jämlikt 1943 års riksdags förutnämnda beslut skett 
från och med den l januari 1944. Den tidigare gällande orga
nisationen kännetecknades av en ur arbe tssynpunkt föga ända
målsenlig uppdelning av förvallningsuppgiftern a m ellan för~ 
svarsgrensvis verkande organ utan överblick över försvaret 1 

dess helhet och därigenom i stort sett saknande möjlighet att 
effektivt genom samordning av för försvarsgrenarna l il< artad 
verksamhet nedbringa försvarsutgifterna. Härutinnan har ge
nom den nya förvaltningsorganisationen en radikal ändring 
skett. Centrala, för alla dc tre försvarsgrenarna avsedda organ 
ha inrättats för ledningen av den rent civiladministrativa och 
kamerala verksamheten ävensom revisionen (försvarets civil
förvaltni ng), sjukvårelen (försvarets sjukvårdsförvaltning), för-
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svarels Jabriker (försvarets fabriksstyre lse) samt för det l·. · . 

industriella Jörberedelsearbele t och de stö tTe al1Sl'·a['1' . 't lgs -
. . . .. · . . . . . . . " m ng su p)-

gli tema (ktJgsm a tenelverket). Sarnt1d1 a t har den tekni s!· 1 

·I· . . . , o . 'a Och 
met ,an lda sakkunskapen m om iörsvarsförvaltninaen fö · ·t:· . 

. . .. . . . . .. . o LS ,\J kts 
~-~h delnulllma 1~1flylm~det oka ts mom de fackgrenar, so111 a llt-

Jamt skola ombesorJaS forsvarsgrensv is (anneförvaltnincren 
· ,... 1 

· o . 111 a_ 
nn ~rv.a lnmgen o~h flygförvaltningen) . Omorganisationen in-

nebar aven en ratwnalisering och effektivisering inom d , ... . 
k l d f" . t sa, -

s 1 a orvallnmgsmy11digheterna både vad deras organ isa tion 

ocoh arbe tsformer beträffar. Av organisationsprogrammet a ter

s tar - som redan nämnts - a ll crenomföra endast de11 del . 
. o . w m 

avser Jörsvarets fortifikations- och byggnadsverksamhet, i vil-

ket hänseende särskild utredning pågår. Förslag i denna del 

kommer eventuellt att förelägcras 1946 års ril·sdaa Det :· . l 
.. o ' o· ,u a t 

vanla, alt Jörv~llt~ingsrnyndighe lerna efter denna genomgri-

pande omorgamsatwn av den centrala förvaltningen skola vara 

ms.lade. a ll. mer effck livl än tidi gare varit möjligt fu llfölja 

ralJOna!Jsermgs - och organisationsuppgifterna inom försvare t. 

Aven på andra områden har man sökt i den mån sil är 

möjligt häva den föga rationella uppspaltningen av l ika rtad 

verksamhet på smärre organ . Denn a strävan har hitt ill s a\·salt 

resultat bland annat i fråga om reparation och underhåll av 

inlcndenlurma teriel. Sålunda ha 1943 och 1\144 års riksdagar 

cHer därom av Kungl. Maj :t J raml agda J örslag anvisat medel 

för anordnande av vissa större för försvaret gemensam ma an

s lallcr för tvät t och underhåll av kläder, skodon m. m., i sam

band varmed ett s tort antal av de mindre, fö rbandsvis ordnade 

tvätt- och reparationsanläggningar, som nu finnas, skola ned

läggas. Sedan denna organisa tion fullständigt genomförts. be

räknas försvarets fredskostnader komma a ll genom ålgiirden 

nedbringas m ed ett avsevär t belopp. ' 

En rationalisering av verksamheten h ar i viss utsträckning 

genomförts även vid armens och m arinens centrala bekläd nads

verkstäder, som sedermera överförts till fö rsvarets fabr ik-;vcrk 

och alltså numera slå under ledning av försvarels fabri ks
styrelse. 
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p å tygförvallningens område ha, liksom tidigare inom in

endenturförvaltningens, funnits elt fler tal smärre verkstäder för 

~·eparation och underhåll av tygmateriel. Arbetet h ar inriktats 

å aU sammanföra dylika verkstäder till driftsekonomiskt mer 

~~lfredss tällande enheter under kompetent ledning. Verkstä

derna ha där så kunna~ ske gjorts gemensamma för de tre för 

svarsgrenarna eller för å tminstone två av dem. Som allmän 

princip har gällt, alt på orter med två eller flera fö,rband bör 

tinnas endast en sådan verkstad, gemensam för alla förbanden. 

Denna ration alisering har möj liggjorts genom av riksdagen sär

skilt anvisade medel. På längre sikt böra dessa åtgärder leda 

till minskad belastning på underhållsanslagen. Arbetet på detta 

område är dock ännu icke slutfört. Vid en minskning eller 

avveckling av den förs tärkta försvarsberedskapen får särskilt 

uppmärksammas, att den ansvällning av verksamheten, som be

redskapen nödvändiggjort, icke blir bestående. 

Driften vid försvarets verkstäder i allmänhet ha rationali 

serats. Genom ans tällande av arbe tsstudieingenjörer för spill

tidsundersökningar h ar eftersträvats ett bättre underlag för pla

neringen av arbetet. 
Enligt beslut av 1944 års riksdag skola örlogsvarven i Karls 

krona och Stockholm erhålla en ändamålsenligare organisation 

och s täll as under enhellig ledning. De härmed sammanhäng

ande planeringsåtgärderna h a framskridi t långt. Organisatio

nens genomförande blir dock i viss mån beroende av möjlig

heterna all för den tekniska ledningen av varven förvärva kom

petent civil personal. stalsrådet torde här ha underförstått, att 

detta hittill s icke lyckats, vilke t tyder på att möjligheterna till 

fritt val av lämpliga civila ledare äro och måh ända också kom

ma att förbli va starkt begränsade. Den tekniska rationalise

ringen av Slockholms örlogsvarv är i det närmaste avslu tad. 

Vid Göteborgs örlogsvarv pågå motsvarande arbeten. 

Vid de nytillverkande fabrikerna och anstalterna inom för

svaret, vilka nu som nämnts stå under ledning av försvarets 

fabrikssl.vrelsc, Li !lämpas modernare arbetsmetoder än tidigare 

samt rättvisande och enhetli ga principer vid prissättningen av 
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produkterna. Härigenom erhålles en säkrmc uppfattni ng 
0 111 

driftsekonomien. Av riksdagen ha beviljats avsevärda ansJaa 
för modernisering av anläggningarna och deras maskinutrus t~ 
ning. I ledningen för fabrikerna och anstalterna anlitas i över
vägande grad ingenjörspersonaL Den milltära personal, son

1 
tidigare tagits i anspråk, överflyttas successivt till andra upp
gifter. Arbetet med rationalisering av driften pågår. 

Anskaffningen av materiel och förnödenheter har t idigare 
vari t i hög grad decentraliserad. Dess uppgifter ha numera i 
stor utsträckning lagts över på krigsmatericlverket. Härigen0 111 

ha skapats större förutsättningar för ekonomisk gynnsammare 
upphandlingar och har undvikits den konkurrens mellan ol ika 
organ, som med den tidigare ordningen till ekonomisk olägenhet 
för statsverket kunnat uppkomma. Ä ven den anskaffning, smn 
fortfarande ankommer på andra organ inom försvaret, sker nu
mera centralt i den mån så är möjligt. 

Den materiel, som användes inom försvaret, är fortfarande 
icke så enhetlig som ur ekonomisk synpunkt vore önskvärt. 
Jämsides med den motsvarande verksamhet, som på andra om
råden, bedrives, pågår inom försvaret standardisering av mate
rielen, som undan för undan avsätter resultat. Kontorsmöblerna 
ha förenklats och enhetliggjorts efter de normer, som gälla för 
den civila statsförvaltningen. En standardisering har genom
förts eller överväges även såvitt angår vissa kaserninventarier 
och annan intendenturmateriel ävensom flygmateriel. Häri
genom ha betydande kostnadsbesparingar redan kunnat ernås. 
Efter krigsmaterielverkets tillkomst torde arbetet på detta om
råde komma att systematiskt bedrivas och föras över på nya 
områden. 

Även beträffande byggnader har inom försvaret genom
förts en viss standardisering. Efter förslag av 1940 års m ilitära 
byggnadsutredning har Kungl. Maj :t fastställt standardritningar 
för de till kasernetablissement hörande byggnaderna. Dessa 
normer ha i huvudsak lagts till grund för det pågående bygg 
nadsarbeteL En standardisering i viss utsträckning även av 
byggnadsdetaljer har kunnat ske. Genom inköp i s lön·e Jzyan li-
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ter och vid lämplig:1 tillfällen, vilka inköp möjliggjorts genom 
te läggande av särskilda förlagsmcdel, har ernåtts en min sk
u~~o· av materialkostnaderna för byggnadsverksamheten. 
]1 1 · t> l " . d o " • • •• Förrådstjänsten har centra 1serats 1 en man sa vant mOJ-
. t Ytterligare åtgärder på detta område planeras. Häri-

]Jg . b . 1· J... o d l t b .. lt l enom kan ar e te t ratwna 1seras, ona su ryn1111e . a ·· re u -
g rltj as och expedieringen förenklas. 
n) d 1 d r·· r·· b d h · · De löpan e wslna erna or trupp or an en m. m. a 1 VISS 

utsträclmmg nedbringats. Ccnlral kontroll av uppvärmnings
anläggningarna och deras skötsel har lett till en reduktion av 
bränslekostnaderna, under budgetåret 1942/43 för armen be
räknad till 16 °/o. Även för bränslekontrollen vid marinen och 
flygvapnet anlitas numera armens organ. 

Med ledning av vunna erfarenheter söker man få fram ur 
driftssynpunkt lämpligare typer för matinrätlningar samt stan
dardiserad och lämplig maskinutrustning. Arbetet bedrives i 
samarbete med andra stathga och kommunala organ. Bety
elande besparingar i de framtida driftskostnaderna för matin
rättningarna beräknas h ärigenom kunna ernås. Serviseffek
terna på flottans fartyg ha standardiserals och elt förslag till 
omläggning av grunderna för beräkning av mässpenningarna 
ombord är för närvarande enligt Kungl. Maj :ts beslut föremål 
för praktisl<a prov. Härvid undersökas även möjlighelerna att 
minska antalet kök ombord och i övrigt rationalisera utspis
ningen. 

Den bokföring av statsutgifterna, som tillämpas inom för
svaret, är ofta ej tillräckligt differentierad för att medgiva kon
troll av kostnaderna för särskilda organisalionsobjekt, exem
pelvis för de till truppförbanden hörande sjukhusen, eller för 
särskild verksamhet inom truppförbanden. För att kunna bättre 
bedöma kostnaderna för vissa delar av marinens verksamhet 
har marinförvaltningen igångsatt en på successivt lämnade sta
tistiska uppgifter grundad undersökning rörande kostnadsför
delningen vid olika organisationsenheter. Med lednmg av detta 
materiel är det meningen att undersöka skäligheten av kost
naderna för löner, expenser, resor etc. Om undersökningens 
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resulla l därtill föranleder Lorde molsyarande undersök ni ner 
t> at· 

Yara a lt emo tse även inom andra delar av försvaret I de tta 
sammanhang hör nämnas, alt inom marinen på sistone genolll
förls centraliserad dispositionsbokförmg, varigenom bätt re över
blick över anslagsställningen möjliggöres. 

Det har på det verkstads- och byggnadsekonomiska ontrådet 
inom försvaret varit möjligt alt nå förhållandevis goda resultat 
liksom också att i viss utsträckning införa rationellare llll'Loder 
för anskaffning och förvaring av förnödenheter och materiel 
och för kontroll av dnftskostnader m. m. Besparingsarbe lt'l på
går på olika områden. De åtgärder, som här komma i l'råga, 
kunna i allmänhet vid tagas utan att därigenom rubbni ng be
höver ske i försvarets helhelsorganisation. Åtgärderna kunna 
därför som regel successivt genomföras utan svårare öven·ägan
den i organisatoriskt hänseende. 

Annorlunda är läget på expeditionstjänstens och den lokala 
fö rva ltningsorganisationens områden. Här slöler m an p{l en 
omfattande organisation, som ofta är svår att bringa Lill sam
slämmig verksamhet. I motsats till den civila statsförvall
ning~n är denna organisation icke uppbyggd med den l'reds
mässiga verksamheten som enda riktpunkt utan som sig bör 
anordnad med tanke på nödvändigheten av att snabbt kunna 
omställas till krigsfot. En av de främsta orsakerna Lill decen
traliseringen är den hänsyn som redan i fred m ås te Lagas till 
verksamheten i krig. Häri ligger också en av de väsenlligas te 
svårigheterna då det gäller all skapa en rationell organisation 
och inom organisationen tillämpa rationella arbetsmetoder. En 
förulsällning vid detta arbete måste nämligen vara att organisa
tionen kan i krig fungera tillfredsstallande, vilken synpunkt 
ofta icke låter sig förena med de krav, som i fredsorganisator iskt 
hänseende höra uppställas. Delta medför, att en helhels lösn ing 
är svår för alt icke säga omöjlig att i ell sammanhang aslad
komma. 

Givelvis har det dock varit möjligt att redan nu Yad be
LräUar expeditionstjänsten genomföra vissa å tgärder. Salunda 
ha moderna arbetsmaskiner införts, förvaltningsmyndi gheter-
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och förhandens telefonanläggningar u Lökals och förhällrats 
Jl fll~ den vämplikliga arbe lskrafl, som tidigare tagits i anspråk 
0~ l·1-1·vaöromål i stor utsträckning ersalls av kvinnlig ar-fol· s~ o ' ~ 

belskraft . . 
Be träffande å ler de rent orgamsalonska problemen har m ed 

änsyn till vad nyss anförts en metod vid rationaliserings
hrbete ~ måst väljas, som tidigare icke nämnvärt använts vid 
atatligt organisationsarbete, nämligen försöksverksamhet i 
;äinplig omfattning. i\Ied stöd a v ula v Kungl. Maj :t lämnat 
bemyndigande tillkallades den 5 februari 1942 inom försvars
departementet särski lda sakkunm ga, militära expeditionstjänst
kommiUen, för att biträda med utredning rörande möjligheterna 
att föt·enkJa och modernisera den militära expeditionsljänsten. 
Efter förslag av denna kommitle har Kungl. Maj :t förordnat 
om försök vid Upplands infanteriregemente med visst av kom
mitten ularbetat förslag till ny regementsstabsorganisation m.m. 
Efler förslag av kommitten har Kungl. Maj:t förordnat om mot
svarande försök med ny organisationstyp för örlogss tation saml 
ny organisatlOn av förvallningen Yid Slackholms kustartilleri
försvar. Ex p ed i Lions ljänstkommi l ten har dessutom framlag l 
förslag till enhetli ggörande och förenkling av expeditions- och 
förvallni ngsljänsten. Bland annat har kommillen verkställt 
en översyn av del mycket stora antal blanketter, som brukas 
inom försvaret och föreslagit en omarbetning i syfte att minska 
antalet blankeller och kostnaderna härför. En fortlöpande 
granskning av vissa delar av försvarels blankettbestånd skall 
jämlikt Kungl. Maj :ts heslut ske inom försvarets civiUörvalL
ning. 

Sedan stalens organisationsnämnd tillkommit, ha organisa
lionsundersölmingarna inom försvaret uppdragits åt ett särskilt 
utredningsorgan, försvai·eLs cen tral a organisationskommitte, som 
är underställd oraanisalionsnämnden och för vilken Kungl. o 
Maj :t den 4 februari 1944 fastställt instruktion. Vissa av de 
arbetsuppgiller, som Yarit militä ra expedi Lions tjänstkommitten 
anförtrodda, ha i samhand därmed överförts på organisalions
kommitten, yardter expeditionstjänslkommitten avvecklats ef ter 
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aU ha slutfört sina å terstående arhclsuppgiflcr. De försök . 
l· d j'·· o . o , • ' SO!l) 

en 1gl el oregacnclc paga mom för·syarc i· ul fö ras nu ll 1 . ' . < • n c c,. 
lcdmng av org::misalionskommilten, som därvid bilrädes ay · 
b l l l . .. l <n

e ss u c teman oc 1 andra experter. 

. o Det skoul:c föra för .långt alt här närmare redogöra för elen 
salunda paga~nd~ forsoksvcrksamhclcn. Allenast m å erinras 

om a~l orgamsatwnskommitten av Kungl. :VIa j :t erhållit b(·

m~ndtga~;dc oalt, 01~1 så för I_örsökcns _genomförande finnes ptt
kallat, 11 «nga av Iumgl. :\Iar t ulan nksdagens hörande ullilr

dad~ f?rcs~~rifler. Förslag rörande ny organisation ay Yissa 
ma~mrallntngar inom försvaret torde vara att vänta i början av 

av mnevarande år. Vid vilka tidpunkler kommillens förslacr · 
.. . l t> l 
ovngt mnna före li gga är det för tid igt alt ännu yllra sirr 0 11 ,, h l. 

För övers~·n av verksamheten inom särskilda områden av 

försvaret har det befunnits lämpli gt aH verks täll a särskilda ut

redn in gar vid sidan av dc av försvarets centrala organisations

kommille bedrivna. Bland dessa utredningar må nämnas sak

anslagskommiUen, som är sysselsall med undersökning rörande 

behovet av icke-ordinarie personal inom försvaret och om öwr

föra ndc av avlöningskos tnader från sakanslag, varifrån dYl ika 

kostnader nu ~ viss utsträckning bestridas, till avlöningsar;slag. 
Denna utrednmg kan dock bedrivas endast i den mån s[t är 

möj li gt med hänsyn t ill andra pågående utr-edningar, vilkas 

resultat kunna inverka på personalbehovets bedömande. Yidare 

må nämnas 1940 års militära byggnadsutredning, som sysslat 

med granskning av v issa byggnadsfrågor inom försvare t och 

f ram lagt det för slag till standardritn ingar för byggnader inon: 

försvaret, som berörts i det föregående. Sistnämnda u tredning 
har höslen 1944 avslutat sin verksamhet. 

:\Iånga av de särskilda utredningar, som nu pågå, äro av 

den beskaffenhet, att de borde principiellt utföras genom de 

ordinarie förvaltningsmyndigheternas försorg. Att så icke ske tt 

har bland annat sin grund däri, att dessa myndigheter dels, 

såsom förut framh ållits, varit i vissa delar tämligen svagt orga

niserade med begränsade resurser nU verkställa utredningar av 

detta slag och dels uneler den förstärkta försvarsberedslwpcn 
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y ar il upptagna med handläggn ingen av sådana frågor, som 

under beredskapen måst äga före träde. Obestridligen ligger det 

en viss fara ~ att för r a tionaliseringsarbele lila enbart till in

stanser vid s1dan av de ordinarie förvaltningsorganen. Sist-' 

nämnda organs intresse för dylika frågor kan komma att av

trubbas och många av de å tgärder, som förvaltningarna i ra tio

naliseringssyfte el jes t normalt slmlle h a vidtag it, kunna bliva 

skjutna på framliden i avbidan på slutförandel av de under

sökn ingar, som bedrivas av andra organ. På längre sikl YOre 

en sådan u l veckling betänkli g, då de t m åste föru tsättas, a ll för

yaltningsmyndighe lerna efter en ayvccklin g ay de särskilda 

undersökningsorganen eller en oms Lällning av dessas verksam

het till andra områden m ås lc fortsättn ingsvis helt svara för 

rationaliseringssträvanden a i nom s ma förvaltningsområden. 

Det mås te därför inskärpas, a ll dc organisa lionsundersökningar, 

som nu genom särskilda organ bedrivas, självfalle t icke få ut

göra hinder Jör Jörvaltningsm~rndighclerna a ll själva i lämplig 

utsträckning laga initialiv ti ll alt genomföra rationaliserings

åtgärder inom sina Yerksamhelsområden. Det bör även fram

hållas, a lt elen omsl~indighcten, att på längre sikt inriktade or

ganisalionsundcrsökningar genom särskilda organ pågå, icke bör 

få h indra vidtagandet av provisoriska anordningar genom de 

ordinarie m~·ndighctcrnas försorg i syfte alt - såsom i vissa 

fa ll h itti lls skell - snabbt få till stånd en rationalisering av 

Ycrksamhelen och cll nedbringande av s lalsu lgiflerna i avbidan 

på de slutli gt ifrågakommande å tgärdernas genomförande. 

Härv id förutsättes självfallet, att dylikt rationaLiseringsarbete 

sker i nära samarbete med sta lens organisa tionsnämnd och dess 

underorgan, försYarels cen trala organisationskonnnitlc, dels för 

undvikande av dubbelarbete, dels för alt den särskilda expertis 

beträffande organisationsfrågor och tekniken för lösande av 

dessa, som finnes representerad hos dessa organ, skall kunna 

tagas i anspråk i full utsträckning. 
l detta sammanhang bör nämnas, a ll marinfönailningen 

sedan någon tid tillhaka varilinriktad på aH förenkla marinens 

lokala förvallningsorganisation och vcrkstti.dcr genom a t l sam-



- 320-

manföra parallellt arbetande förvaltningsorgan och wrksl~icler 

I delta SYfte har mar införvallningen försöksvis bcrenom J'ö1·t · - ~ en 
omorganisation av förvaltningsorganen inom l\'orrlandskus tens 
marindistrikt och avser aLL utsträcka försöken även til l andra 
marindistrikt. Genom ianspråktagande i högre grad av örlogs
varvens kapacitet söker marinförvaltningen vidare l wgr~insa 

antalet lokala verkstäder och förråd. 
Vilka organisationsformer och arbetsmetoder som än Yä lja:; 

hl i r det ytterst heroende av personalens duglighet och intresse, 
om del åstundande resullalet skall kunna uppnås. Personalens 
utbildning och användbarhet för olika uppgifter har därliir un
der de senare åren mer än tidigare uppmärksammats inom för
svaret. För utrönande av värnpliktigas lämplighet för nl ik:~ 

befallningar m. m. anordnas numera psykologiska prov. Vid 
antagning av officersaspiranter och manskap i fast ans UUin ing 
förclwmma i samma syJte specialprov och andra urvalsålgär
dcr. För alt ställa denna verksamhet under kompetent ledning 
har inom centrala värnpliktsbyrån jämlikt beslut av HJH års 
riksdag inrättats en särskild prövningsdetalj med särskil d. sal\
kunnig personal. Den fortsalla utbildningen av officerare inom 
armen är föremål för utredning genom inom försvars de pa rlc
menlcl tillkallade sakkunniga, som jämlikt s ina elirekliv ha alt 
uppmärksamma bland annat Önskvärdhelen av att oHi cerarna 
bliva förtrogna även m ed vissa ekonomiska spörsmål och med 
civil samhällsorganisation och verksamhet. Motsvarande ut
redningar torde vara avsedda att senare vidtagas även beträf
fande marinen och flygvapnet. En strävan under dc senaste 
åren har vidare varit all ersälta militär personal med civil i 
sådana befallningar, som med fördel funnits kunna bekhidas 
med civil personal. I detla syf LLe har anställls elt slorl anta l 
ingenjörer inom armen med uppgift att taga befallning bland 
annat med vården av tygmateriel. Värnpliktiga, som tidigare 
lag i ts i anspråk för handräclmingsarbete ha ersalls av civil 
handräckningspersonaL Kvinnliga skrivhiträden ha, såsom re
dan omnämnts, anställls i stället för värnplik tiga, som s~·ss cl
sa lls med skrivgöromål. Frågan om marinintendenturldtrens 
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·"anisa Li on och möjligheterna alt med civil personal bekläda 
0~:sa av de befattningar, som hittills bestritts av marininten
~enter, har gjorts till föremål för ny utredning genom särskilt 
tillkallade sakkunniga. Genom dessa å tgärder, som redan vid
tagits eller planeras, blir det möjligt a lt frigöra den militära 

ersonalen för uppgifter, där den kan göra den största nyttan. 
p Genom praktisk upplysningsverksamhet har personalens 

uppmä rl<samhet riktats på nödvändigheten av att sparsamhet 
ialdtages m ed statens medel. 

Chefen för försvarsdepartementet utgår från alt rationalise
rings- och besparingsarbetet skall ef ter nuvarande linj er m ed 
all kraft bedrivas. :.\f_ycket återstår nämligen ännu att uträtta 
i dessa hänseenden. l\'ågot eftersättande av försvarets effekti
vitet beh0vcr därigenom icke ske. 

Bereclskapsl;oslnaclernas beslriclanclc. Atgärcler för nccl
bringanclc au clcssa /;oslnacler. 

Vid försvarsbeslutet förutsattes, alt vid sidan av femårs
planens kostnadskalkyler - avseende dc fredsmässiga utgifterna 
för försvaret - skulle i särskild ordning bedömas och täckas 
utgifter för vidmakthållande av landets försvarsberedskap. 

På förslag av försvarels civilförvallning har enligt beslut 
av Kungl. M::>. j :t från och med ingången av innevarande budgel
år krigstitelsystemet avskaffats inom hela törsvaret och före
skrifter meddelals av innebörd, att såväl de fredsmässiga utgif
terna som med beredskapen sammanhängande allmänna lö
pande utgifter - med undantag endast för utgifter hänförliga 
till anslagsgruppcn, Avlöningar m. m. till fasl anställd personal 
- skola redovisas under riksstatens vanliga anslagsbcteck
ningar . Härigenom ernås i stort selt samma specificerade redo
Visning av försvarsutgifterna som under fredstid. De nya be
stämmelserna innebära, att de anslag, som påverkas av bered
skapskostnader, få överskridas för bestridande av dylika kost
nader. De överskjutande beloppen anses skola i vanlig ordning 
läckas genom medelsanvisning på tilläggsstat. 
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Förslagets genomförande öppnar ökade möjligheter till kon, 
troll av försvarsu lgiflernas fördelning på olika ändamål Och 
medför även vissa andra fördelar. Så länge beredskapsutgifter 
förekomma torde dock möj lighet icke föreligga att beträffande 
ell Hertal av fjärde huvudtitelns anslag uppskatta den fak tiska 
fredsmässiga belastningen. Liksom hittills får därför kontrol
len av belastningen å femårsp lanens kostnadsram i det väsent
liga basera sig direk t på medelsanvisningarna å fjärde huvud
titeln och Jör avskrivning av kapiltalinvesteringar. 

Ehuru en översikt över de åtgärder, som vidtagils till ned
bringande av beredskapskostnaderna Icke erfordras för ett be
dömanae av anslagsäskandena under riksstatens fjärde huvud
ti Le l, vilka j u avse försvarels fredsorganisatiOn, kan del med 
hänsyn till åtgärdernas återverkan i vissa fall på fredsorgani
sationen vara av värde att i detta sammanhang heröra även 
dessa frågor, vilka dessutom ur allmän synpunkt äro av stort 
intresse. 

Anbefallandel av förstärkt försvarsberedskap i september 
1939 ställde försvarets organ inför svåra uppgifter. Den i vissa 
hänseenden svaga organisation, som speciellt förvaltningsmyn
digi1eterna erhållit under den föregående fredsperioden gjorde 
det icke möjligt för dem att friktionsfritt bemästra många av 
de problem, som genom beredskapen uppkommo och den däri
genom oerhört ökade arbetsbördan. Den första tiden måste 
ägnas ål att söka överhuvudtaget få organisationen att h jälpligt 
fungera. Allleflersom personalorganisationen utökades, erfa~ 

renheter vunnos och beredskapen mer och mer blev ett led ' 
verksamheten yppades möjligheter att i ökad grad ägna sig åt 

arbetet för nedbringande av beredskapskostnadernas r elativa 
stmleksordning. . 

Redan på cH tidigt stadium slod det klart, 81 l ett särskilt 
organ för granskning av statens krisutgifter - de militära li],
som de civila - erfordrades. Statens krisrevision, som i det ta 
svfte tillkom, har för nedbringandet av försvarets hereclskaps
k.oslnacler necllanL ell omfattande, energiskt och resulta lllring
ancle arbete. I ~etyclancle utsträckning har detta arbete le!L till 
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t adsr ecluklioner även för ticlen efter beredskapens upphö-
1'0~~:. Vad nu sagts gäller j ämväl beträffande krisrevisionens 

~;terfölj are, statens sakrevi~ion, vi lket organ i ~en mål~. dess 
särskilt aktuella gransinung av beredskapsutgifternas anda-

nu . . .l 
o lsenlighet det medgiver torde komma att successiVt mn da ma . . 

· verksamhet även på vad med försvarets freclsorgamsatwn 
Sli1 

sammanhänger. 
Till en del ha besparingsåtgärderna skett på initiativ av 

krisrevisionen eller sakrevisionen. Till en del ha förvaltnings
myndigheterna liksom de militära myndigheterna spontant gri
pit in . Det faller sig svårt - och torde heller ~eke i . detta 
sammanhang vara av särskild betydelse att gora skillnad 
mellan det arbetsresultat, som framkommit på den ena eller 
andra vägen. Helt allmänt bör nämnas, att ett nära och gott 
samarbete äger rum mellan å ena siclan förvaltningsmyndig
heterna och de militära myndigheterna, å andra siclan de på 
deras områden arbetande granskningsorganen. 

Bestämmelser ha successivt utfärdals för att förebygga att 
överflödig eller med hänsyn till tjänstens art överkvalificerad 
person al hålles i tjänst. En förnyad granskning i detta hän
seende pågår jämlikt en nyligen utfärdad högkvartersor·der. 
Förhud har meddelats mot korta inkallelser eller inkallelser för 
att inlämna utrustning. Civila arbetare och entreprenörer ha 
i allt större utsträckning använts vid befästningsarbeten för att 
effektivisera arbetet och undvika inkallelser. 

I fråga om förplägnadstjänsten har det varit möjligt vinna 
betydande besparingar genom fortlöpande kontroll över livs
medelsföl sörjningen och livsmedelsåtgången vid försvarets ut
spisningsanstalter. Atgärder ha vidtagits för att försvarets livs
medelstillgångar skola handhavas på betryggande sätt. 

Förläggningsförhållandena ha varit föremål för undersök
ningar, som resulterat i åtgärder för nedbringande av kostna
derna. 

Undersökningarna rörande materielvården ha föranlett 
.ändringar i vissa materielvårdsreglementen, varigenom ansvaret 
för handhavandet av tygmaterielen skärpts. Då erfarenhelerna 
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från den genom inmönstring eller rekvisition verkställcia a1 < l-

skaffningen av hästar, molorfordon och fartyg vari l mindre lili-

fredsstä Jl ande ur ekonomisk och milltär synpunkt och detla att 

hänföra bland annat till brister i rekvisitionslagstiftningen, har 

ny rekvisitionslagstiftning genomförts. Central molorfordons

redovisning har lett till bällre överblick över försvarets bilpatk. 

En central inspektionsmyndighet för försvarels motorforclou har 

inrättats. Genom kontroll av flertalet av de civila moton·erk

städer, som utföra arbeten å dessa motorfordon, ha besparingar 

ernåtts och vissa missförhållanden rättats. 
Etl ändamålsenligt utnyttjande av materiel och andra n_YL

tigheter har eftersträvats. I detta syfte vidtagna åtgärder be

träffande flottans hjälpfartyg medförde på sin tid en ar lig 

minskning av beredskapskostnaderna med omkring två mi ljoner 

kronor. Atgärder ha även vidtagits lör aU i god Lid få till stand 

överenskommelser med vederbörande fartygsägare om ändrings

och återställningsarbeten vid hjälpfartygens återlämnande s~un t 

för aU åstadkomma en Jördelnmgsplan för reparationernas ut

förande vid olika varv, allt i avsikt att så snabbt smi1 mö j Ii g l 

efterberedskapens upphörande kunna återlämna fartygen. Inom 

det militära transportväsendet har man sökt ändamålsenligare 

ordna transportturerna, vilket lell till att ett antal förh~·rda 

transporfartyg kunnat återställas och till väsentliga besparingar 

både i penningar och drivmedel. Betydande godstranspOl ter, 

som tid1gare skett med lastbilar, ha kunnat överföras till jii rn

vägar eller andra transportmedel. Nödvändiga lastbilstranspo r

ter ha samordnats efter visst tursystem eller genom särsJu ida 

körcentraler. Avsevärda besparingar 1 driv- ocl1 smörjmedel 

samt elt rationellt utnyltjande av oundgängligen er~orderl iga 

lastbilstransporter ha härigenom vunnits. I viss utsträckni ng 

ha även personalbesparingar kunnat ernås. 
I åtskilliga hänseenden ha åtgärder vidtagits för att m insl,a 

behovet av personal för olika militära uppgifter. Markbeya];

ningen har omlagts i syfte a ll få bevakningen ordnad efter en

hetliga grunder och med hänsynslagande till bevakningsfö rr

målens värden. Dessa åtgärder ha lcll till hempermittering av 
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. runl ta l 1,300 m an, motsvarande en besparing per år av om-
J ' . l ]d·ing 5 m ilj oner ;ronor. En undersökning angående fälldepå-

ernas organisation och verksamhet har enlig L Kungl. Maj: ts be

slut föranlett vissa å tgärder, som kunna beräknas ha medfört 

en ];os tnadsminskning av omkring 17 miljoner kronor per år. 

ökad användning av bevakningshundar har föranlett, all mer 

än 2,500 värnpliktiga kunnat hempermitteras, medförande en 

årlig besparing av omkring 10 miljoner kronor. Genom änd

ringar i fråga om den militära handräckningstjänsten har det 

varit möjligl all Jrigöra omkring 500 värnpliktiga från militär

tjänst, vilket minska l slutsverkels kostnader årligen med om

kring 2 miljoner kronor. Härutöver ha framlagts åtskilliga för

slag till handräcknings tjän s tens ra tionalisering, av vilka flera 

torde kunna giva ekonomiskt betydelsefulla resultat och som för 

närvarande enligt Kungl. Maj:Ls beslut äro föremål för över

väganden genom statens organisationsnämnd. 

Granskningen av organisationen och verksamheten vid för

svarsområdena har lcU till besparingar i fråga om dc direkta 

kos tnaderna Jör verksamheten och till cll minskat personal

behov. Härigenom och genom minskning av personalen vid 

armeförvaltningens intendenturavdelnings centralmagasin ha 

inemot 850 värnpliktiga kunnat hemförlovas och kostnaderna 

nedbringas med per år räknat omkring 3 miljoner kronor. 

Fraktkostnaderna vid import av drivmedel ha nedbringats, 

vilket jämte andra omständigheter lett till en sänkning av driv

medelspriserna. 

För befäslmngar ha standardtyper numera fastställts, som 

användas inom all a Lre försvarsgrenarna. 

Granskningen av de militära myndigheternas upphand

lingar, varvid man söker tillse alt förmånliga priser utverkas 

och attlämplig materiel användes, har i icke obetydlig utsträck

ning resullera l i besparingar f ör statSYerket. 

Även på många andra områden har man - i stort och 

Sh1ålt - med växlande framg[mg sökt i görligaste mån ned

bringa beredskapsulgiflerna. ALL i vidare m{m än nu sl<cll redo-
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visa det ekonomiska utbytet är icke möjligt. Ehuru hes 
· ·· l d d Pa-nngarna a ro )e ty an e, måste det konstateras att el t err· ' l· t 

. .. .. ' c ' LV[ 
resultat vmnes forst nar all personal inom försvaret - m iii : . 
och civil, befäl och menig - fått intresse för de ekonon · L1"

1 

. . . . .. . ns ,a 
synpunkterna. I detta hanseende har otvivelaktigt en förhät _ 
ring inträtt under beredskapstiden. Detta intresse hör vid cl~t 
fortsalla arbetet på bästa sätt tillvaratagas. 

Av stalsrådets här framlagda berättelse framo·år tvdli ut 11 ~ t:> " t:> oa 
all mycket redan gjorts för genomförandet av 1942 års Iörsy m·:~ 
beslut ävensom för begränsning av försvarsutgifterna, m en att 
åtskilligt ännu återslår ogjor t. På grund av omständighelernG 
har omorganisations- och rationaliseringsarbetet till stor del 
omhänderhafts och måste alltjämt handhavas av andra iin de 
ordinarie förvaltningsorganen. statsrådet konstaterar, att de lta 
arbetssäll kan inverka återhållande på dc ordinarie förnlt
ningsmyndighetemas möjlighet att själva taga initiativ till 
åstadkommande av förbättringar och kostnadsbesparingar, men 
framhåller samtidigt nödvändigheten av positiva insatser i dvlil; 
rikt1r1ing även från de sistnämndas sida. . 

Här skall endast tilläggas, a lt de lokala förvallnin gsmyn
digheterna icke alllid ha så lätt att tjäna flera herrar pa en 
gång. Lokalmyndigheterna hava flitigt besökts av representan
ter för krisrevision, sakrevision, expeclitionstjänstkommille, för
svarels centrala organisalionskommitte, marinförvaltning, civil
förvaltning, sjukvårdsförvaltning och andra oraan vilka re11rc-\__ b ' . 

senlanler undcrstlmdom varit begåvade med sinsemellan slri·· 
claude ideer och uppslag. Alskilliga av dessa sakkunniga eller 
exper ter ha icke ägt tillräcklig kännedom om marinens organi 
sation och arbetsbetingelser. Det är förldarliat om detta hos b 

de verkställande förvaltningsorganen skapat osäkerhet beträf-
fande den framtida utvecklingen och därigenom verkat i viss 
mån återhållande på den egna företagsamheten. Såsom stats
rådet och även marinförvallningen vid flera tillfällen framhål
lit, är det emellertid angeläget alt bortse från dessa svårighe ter 
och göra det hi:ista möjliga även i en till synes gansim komplice-
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rad situation. I stor utsträckning har delta redan skett och 
]{UD otvivelaktigt också ske i fortsättningen. 

Man må likväl icke föreställa s1g, att försvarsförvaltningen 
såsom helhet betraktad eller i sina särskilda delar skall kunna 
uppnå en sådan grad av fulländning, aU den icke under alla 

0111ständigheter måste bliva föremål för kritik i olika avseen
den. Det har också, naturligt nog, visat sig all de nya centrala 
förvallningsorganen ingalunda äro sl,otlsäkra. 

II. Reglemente för mar'inen. 

Uti senaste årsberättelse i förevarande ämne meddelades 
dels att arbetet med utformande av nya reglementen för mari
nen pågått uneler år 1943, dels alt förslag till gemensamt tjänste
reglemente för krigsmaklen avlämnats till Kungl. Maj :t. Dessa 
frågor ligga numera något annorlunda till. 

Sålunda har förslaget till Ljänslereg1emenle för krigsmaklen 
varit på remiss hos försvarsgrenscheferna och har därefter un
derkastats en överarbetning inom försvarsdepartementet av en 
för ändamålet tillsatt kommission. Vidare har arbete pågått 
med och förs lag avgivils till en befordringskungörelse för ma
rinen, innehärande att från nuvarande RM samtliga bestäm
~elser angående antagning, befordran och avgång utbrytas och 
J stället sammanföras i en särskild kungörelse. Först sedan för
slaget till gemensamt tjänstereglemente för kngsmakten och 
befordringskungörelse för marinen blivit fastställda, kommer 
arbetet med utformande av ett nylt, enbart på kommandoföre
skrifter baserat tjänstereglemente för marinen att kunna av
slutas. RlVI II avses därefter komma alt revideras och erhålla 
h_enämningen »sjötjänstreglemente». Såsom en motsvarighet 
hll detta reglemente avses tillkomma ett »fältreglemente för 
kustartilleriförsvaret». i\'ytt förvaltningsreglemente för mar i
nen kommer så snart som möjligt att utarbetas. Arbetet här
n~ed kan emellertid icke sättas igång för fullt förrän förvalt
llin gsorganisationen slutgiltigt utformats. 
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111. övriga reglementen, författningar, instru k
tioner m. m. 

Del ä r uppenbart a ll genomförand et av 1942 års försvats
beslut m ed därav följande utbyggnad av försvaret och Olllliigg
ning av såväl den centrala som den lokala förvaltningsorgani sa
tionen måsle medföra elt mycket omfattande arbete med utfär
da nde av nya och revidering av äldre lagar, författningar, regie
m enlen och instruktioner av olika slag. Produktionen pa de tta 
område har under del gå ngna året varit r iklig. 

Det ä r uteslutet att inom ramen för denna årsbcriittelsc 
åstadkomma en detaljerad redogörelse för innehållet i ck ut
komna akterna. Här skall därför endast lämnas en sumnwr isk 
översikt, avsedd att i någon mån antyda arten och omfange t 
av vad som pres terats på ifrågavarande område. 

I öuigl hänvisas lill svensk förfa ttnin gssamlin g och lji'l n
slemeddelande fö r sjöförsvaret, vilken sistnämnda innelta ller 
fullständigt sakregisler över båda samlingarna. I del föl ja nde 
å tergivas dessutom inom parenles de nummer i 1944 års SF S, 

som ,j va rj e särskill fall avhandlas. 

Centmia f örvallmngsmy nclig h e l ~r. 

Instruktion för krigsmalerielverJ..:el har utfärdals (:3:lD) att 
gälla fr. o. m. den l juli 1944 i stället för tidigare ul [5rdade 
föreskrifter rörande verksamh eten inom detta verk. 

Krigsmaterielverket har a ll i enlighet med nämnda inst ruk
tion och de föreskrifter, som elj es t ä ro eller varda medd elade, 
förbereda och genomföra dc å tgä rder, som erfordras fö r a ll för
svarets behov av för dess krigsberedskap erforderlig m all'r iel 
och övriga förnödenheter på bäs la sätt tillgodoses i enlighet med 
fastställda planer eller vederbörande myndighets anvisn ingar. 

I utövandet av sin ämbetsbefattning har l.;rigsmatericl verket 
a tt med beaktande av de fordringar, som av beredskapsskäl 
måste uppfyllas, iakttaga omtanke, planmässighet och sparsam
het. Verket bör med uppmärksamhet följa utvecklin gen pa de 
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råden, som äro förem ål för dess verksamhet, samt vid taga 
oJ11 1 i\ I · f ·· l o d o l ·· d ·11 l t f· eller bos Kun g . I UJ :t ores a e a gar er, VI <a ver <e · mner 

ål<allade. 
p J(ri gsmalen elverket har att vid fullgörandet av sina upp
ifter ställa sig till efterrättelse de direktiv, som överbefälhava

g finn er erforderligt meddela för tillgodoseende av krigsberen 
redskapen samt de militära operationernas planläggning och 
·enomförande. Det å ligger ämbetsverket att ständigt hålla 
~verbefälhavaren underrättad om uppkommande frågor av 
sådan art, särskilt frågor rörande företrädesrätt vid krigsmate
rielleveranser och på verket ankommande förrådsuppläggning. 

Krigsmaterielverket skall låta sig angeläget vara att jämväl 
i andra fall än där sådant särskilt angivils samarbeta med 
övri ga centra la för vallningsmyndigheter inom försvaret och med 
myndigheter, som hava att tillgodose folkförsörjningens intres
sen eller verka för arbetsmarknadens reglering samt i förekom
mande fall jämväl med andra myndigheter. 

I SF n:r 340 å terfinnes kompletterande föreskrifter angå
ende krigsmaterielverkets organisation vid krig eller krigsfara. 

I örlogsmannasällskapets senaste årsberättelse i föreliggande 
ämne redogjordes för då utfärdad instruktion för försvarets 

fabri/,sverk. Denna instruktiOn h ar numera upphört att gälla 
och ersalts av nya förckrifter av i huvudsak enahanda inne
börd (n:r 341) . 

Kungörelse har utfärda ts med vissa bestämmelser för m a

rinförvaltningens verksamhet vid krig eller krigsfara (n:r 125). 
Bestämmelserna, som äro av intern natur, sakna allmänt in
tresse. 

Marinförvallningens instruktion har ändrats ifråga om va
penavdelningcns och skeppsbyggnadsavdelningens organisation 
Och arbclsuppgifer (n:r 602). Sålunda har den teletekniska 
byrån under en marindirektör såsom chef överförts från den 
sistnämnda till den förs tnämnda avdelningen. 
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Vissa för försvar e l gemensamma institutioner m . m . 

Kungl. i\Iaj :t har utfärdat reglemente för försvarels läroucrf, 
(.J-97), som har till uppgift all i närmare föreskriven oml'all ni n., 
meddela fast anställt mansl.;:ap och värnpl1ktiga ur armen, ll1a~ 
rinen och flygvapnet den allmänbildning, som fordras för au 
vinn a anställning såsom officer eller underofficer på aktiv slal 
ävensom dc kunskaper i tekniska ämnen, som äro av bct~·cl c!s~ 
för tjäns tgöringen vid vissa speciallruppslag. 

Frågan om samordning av hemortsförsvarels ol ika grenar 
har under året resulterat i utfärdandet av en civilförsnrslag 
med tillhörande civilförsvarskungörelse (536 och 646) . 

Civilförsvarets uppgift är att utöva sådan verksamhel för 
rike ls försvar, som icke åvilar krigsmakten samt annan i sam
band därmed stående verksamhet. Till civilförsvarels uppgifter 
höra sålunda bland annat den verksamhet, som hittill s inbe
gripits i begreppen luftskydd, undanförsel och förstö ri n g, saml 
omhändertagande av en mera omfattande flyktingsslröm. 

Civilförsvarets ledning utövas centralt av civilförsvarss ly
rels~n. Under denna handhar länsstyrelsen ledningen in<;m 
varje län. Riket indelas i civilförsvarsområden, vart och elt 
under ledning av en civilförsvarschef. 

Inom varje civilförsvarsområde skall finnas dels allmiinl 
dels, i den mån så av bebyggelsens täthet eller eljest erfordras, 
särskilt civilförsvar. Det sistnämnda benämnes hcmsl.;:ydd för 
byggnader av bostadskaraktär och eljes t verkskydd. 

Civilförsvarets organisation inom varje civilförsvarsomn'tde 
skall framgå av organisationsplan. Förekommande tj änstegre
nar äro: ordningstjänst, observations- och förbindelscl j i1 ns t, 
brandljänst, teknisk tjänst, gasskyddst]änst, sjukvå rdstj änsl , ut
rymnings- och socialtjänst samt undanförsel- och förstörings
tjänst. 

Samordnandet av civilförsvaret och försvarsmaklen h ar ut
formats så att där så prövas oundgängligt Konungen eller, ef ter 
Konungens bemyndigande, överbefälhavaren må förordn a all 
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der högs ta civilförsvarsbcredskap, mililännyndighet må för 
u~

1

rsk il da fall meddela civilförsvarsmyndighel föreskrift om full
~örande l av ciYilförsYarel åvilande uppgifter. Denna clirckt iv
~·· tt som sltlunda förelinnes enelast i kri gs licl , torde närmast 
1a ' 
avse frågor av rent operativ art. 

Frågan i Yad mån de militära c ta blisscmen ten och anlägg
ningarna skela inlemmas i civ i lförs \·arsorganisationen är be
roende pll Kungl. l\Iaj:ts föreskrifler, vill;a emellert id i skri 
vande stund icke utfärdats. 

Såsom tidigare nämnts har K ung l. :\I a j: l förordnat, alt or
"anisationsundcrsökningar skola verkställas inom försvaret un
o 
der ledn ing av en särskild organisationsavdelning - för svarels 
centrala organisalionskommitte - underst ~iJld s tatens organisa
tionsnämnd. Tills vidare intill dess Kungl. !\I aJ: t annorlunda 
förordn ar skola undersökningarna ej avse försvarets centrala 
förvaltningsmyncl1ghetcr. 

Jämlikt Kungl. l\faj:ts instruktion för [orlifil.-cdionsJ..:åren 
§ 5 mom. 3 (712 / 43) lyder chefen för fortifikationskåren i egen
skap av inspektör över rikets befästningar direkt under över
befälhavaren och bilrädes härvid av en särskild stab, befäst
ningsinspcklionen, bestående av en av Kungl. 1\'Iaj :t såsom stabs
chef förordnad regementsofficer samt härutöver av chefen för 
fortifikationskåren beordrad erforderlig personal ur fortifika
tionskåren. 

Inspektören för rikets befästningar skall äga oavlåtlig upp
märksamhet åt befästningsväsendets utveckling, vaka över all 
dess särskilda behov behörigen tillgodoses samt vidtaga eller 
föreslå därav föranledda åtgärder ävensom enligt överbefälha
varens anvisningar utarbeta förslag till erforderliga nybygg
nads- och ändringsarbeten samt ulföra dc inspektioner, som av 
omständigheterna påkallas. 

överbefälhavaren har numera utfärdat instruktion för 
nämnde inspektör. 
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M arinclistriklcn. 

KungL l\laj :t har fastställt instruktion för marindistrikts

chefer och m ar i n dis lriklss Laber ( marindistrikt s i nstruk l i on ). 

:\Iarindistrik tschcf utövar ledningen av och uppsiklen öret 

den militär a verksamheten inom marindistriktet med undanta" 
" av dels den verksamhet, över vilken militärbefälhavare en ligt 

militärbefälinstruktionen utövar ledning och uppsikt, dels ock 

verksamheten vid marindistriktschefen icke unders tällda fö r

band ur fl ygvapnet. 

I den mån överbefälhavaren eller, enligt överbefälhaYarens 

bemyndigande, marinch efen för visst fall så förordnat h ar ma

rindistriktschef därjämte att inom särskilt angivet område ulan

f ör det egna marindistriktet verkställa opera l i v l krigsf örherc 

delsearbele, planlägga och leda mi litära operationer och mol

svarande militär verksamhet samt handlägga därmed samma n

hängande frågor om luftförsvar, underhållstjänst, kommunika

tioner, underrättelse tj änst samt signal- och kryptotjäns t 

Marindistriktschef ä r, i den mån han ej enligt överbefäl

havarens förordnande underställts militärbefälhavare, m ar in

chefen ansvarig dels för det opera tiva krigsförberedelsearbe tet 

samt operationers och motsvarande militär verksamhets plan

läggning och genomförande jämte därmed sammanhängande 

frågors h andläggning, dels ock för underställdå sjöstridskrafters 

och kustartdleriförsvars krigsdugli gh e t och tjänstba rhet i öwigt 

samt för a tt anbefalld krigsberedskap städse vidmakthålles. 

Likaledes har fastställts instruktion för kustartilleri för

svarschefer och kustartilleriförsvarss taber (kust a rti llcriför

svarsins lruktion) . 
Kustartilleriförsvarschef utövar under marindistriktschefen 

ledningen av och uppsikten över den militära territoriella verk

samheten inom försvarsområdet samt annan militär verksamhet 

vid understä lld a förband, m ed undantag av den verksamhet, 

över vilken enligt vad därom är särskilt stadgat annan chd ut-

övar ledning och uppsikt. . 
Kustartilleriförsvarschef är marindistriktschefen ans\ an g 

för unders tä llda förbands krigsduglighet och tj änstbarhel i öV-
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. i de hänscenden dessa förband äro honom unders tällda 
ngl 0111 för försv a rsområ dets försvar samt för a lt befästn ings -
g_ vens .. . l . d r k l ' r agning a r m. 111. aro l 'ngs u g rgt S ' l C Z. 

an aBestämmelser h ava utfärda ls angående kustartilleritrupp-

·· rbandens ständiga indelning på fredsfot sa mt angående orga

f~ tr·on m. m. av kustarti lleriförsvarsstaber och truppförbands-
11rsa 
depåer i vissa fall. 

ö r log ss tal ionerna. 

Chefen för m arinen har i samarbete med försvarets centrala 

organisa tiOnskommille utfärda t fö resknfl an gående organisa ti o

nen av Göteborgs örlogsstation. 
Likaså hava bestämmelser utfä rdats angående organisatio

nen av sjömanskårerna vid Ka rl skrona och Stockholms örlogs

stationer. 

Farlvgsclepåer, torpeclbåls lag. 

Provisor iska hes lämmelser för torpedbåtslag hava utfä rdats. 

Vissa föresb·iflcr römncle sjö-, 1-.: usl- och gränsbevakning m . m. 

Tidigar e gällande förhud för krigförande makters örlogs

fartyg att uppträda i svenskt yttre territorialvalten ost öland 

har upphävts (599). Ändring och tillägg har gjorts (338 och 

600) till kungörelsen den 26 september 1938 angående sjöfarten 

inom svenskt kus tvatten under utomordentli ga förhållanden. 

Chefen för marinen har fastställt bestämmelser för h andels

far tyg, vi lka m edfölja ~vensk eskort ävensom »platsbiljett >> och 

sign~ ltabell vid eskortering. 
Kungörelsen den 20 juni 1941 angående användning inom 

marinen av tullverkels kustbevakning vid mobilisering eller för

stärkt försvarsberedskap har givits ändrad lydelse (336 och 732). 

Chefen för m ari nen h ar faslslä lltt ändrin gar n:r l oc.h 2 i 

reglemente för marinens kus tbevakning. 

Vissa delar av 1942 års gränskontrollkungörelse hava upp

hört att gälla sam t e rsalts av sär skilda kungörelser (728 och 
729) om övervakande av samfärdseln över r ike ts gränser vid 

krig eller krigsfara (gränsövervalmingskungörelse). Allmänn a 
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anvisninga r Ldl organisationsplan smul allmän instruktion fö· 

gränsövervakningspersonal meddelas av Kungl. .i\Iaj :. I an~ 
sl utning härtill har ändring vidlagils (73 1) i 19-!1 års regkn1ent 
för higspo~i s cn vid marinen. e 

Provisoriska beslämmelser för förv a llningen uicl Norrlands

f..:uslens marinclislril~l mecl Gustavsviks örlogsdepå sumt 

Hemsö kustarlilleriförsuar mecl Härnäsanels l.:u s l-

ar till ertcle lach ement. 

Såsom redan tidigare nämnts, går den provisoriska Jönall

ningsorganisalionen ut på a lt sammanföra parallellt arbetande 

förvaltningsorgan och verhtåder. I sådant syfte h ar under 

marindistriktschefen och kustartilleriförsvarschefen imättals 

följande för båda gemensamma förvaltnmgsorgan, n ämligen: 

vapenförvallning, fortifikationsförvaltning, varvsfönalln1ng, 

intendenturförvaltning och sjukvårdsförvaltning under ledning 

i nämnd ordning av kustartilleriofficer, fortifikationsofficer, 

mar,iningenjör eller eventuellt civil befattningshavare, in ten

denturofficer och marinläkare såsom chefer, var och en med 

närmare angiven och relativt vidsträckt befogenhet. 

Utgången av detta försök, vilket mötts av hetänldigheter från 

kustarlillerihåll, emotses med intresse, då ju avsikten synes 

vara a lt senare pröva detsamma även på andra håll inom ma

rinen. 

lY. Kommitteer, som fortsätta sin ve,rksamhet efter 
utgången av 1944. 

Försvarels j'orsb1ingsnämncl. 

Den 30 december 1943 avgav nämnden betänkande angå

ende forskningsverksamhetens inom försvarsväsendet framtida 

ställning och organisation. Dess utredningsuppdrag är därmed 

si u lförl. 
Forskningsnämnden fortsätter dock sin verksamhet såsOJ11 
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arbetsorgan i avbidan på försyarels forskningsanstalls till
sall1 
j;OJ11St. 

['/redning för mälande au priss tegring å byggnadsförelag eller 

marl~föruäru inom försvaret m. m. 

Nämnelens uppdrag beräknas l:omma alt kvarstå under den 

tid, som å tgår för utförandel av de i 19-!2 års försvarsbes lut 

förutsedd a hyggnaclsarhetena. 

194-3 års ulrC'Llning rörelile/e sjöl;rigsmaterielen . 

Unde1 år 19-!-! hava krigserfarenheterna och sl riclsmcdelns 

utveckling varit förem ål tör undersölming cch bearbetning. På 

grundval av vunna resultat hava unelersökts olika operativa 

problem för det svenska sjöJörsvaret. 

Genom försorg av stalens handelskommission har utredning 

verkställls beträffande hehovel av import uneler krig. Denna 

utredning ligger till grund för p~tgåencle undersökning angående 

behovet av sjöfarlsskydd. I samråd med marinförvallningen 

samt i viss uts träckning m ed olika varv hava projekterats olika 

fartygslyper. Dessa äro för närvarande föremål för jämförande 

undersökningar vid ol ika allerna liva flollyper. Vidare har i 

samråd med marinförvallningen utarbetats förslag tillmoderni

sering av Sverigeskeppen. Från flygförvaltningen hava inford

rats synpunkter på f l~'gmaterielens utveckling, vilka synpunkter 

varit förem ål för överläggningar m ed elen i fl.vgfrågor sakkun

nige ledamoten. I samband därmed har undersökts behovet av 

flygstndskrafter för samverkan med sjöstr i dskraflerna under 

olika betingelser. I samband med stuelicbesök vid Syclkustens 

marindistrikt hava vissa försök utförts med rörli gt kustartilleri. 

I samråd med marinförvaltningen h ava sprängförsök mol olika 

slags underva ttenskroppar utförts i Bofors. Dessa försök J,om

llla inom elen närmaste tiden a tt slutföras. 

Studiebesök hava vidare förelagils vid Jmslflollan, Yäst

kus tens marindistrikt samt skeppsvan' i :\Ialmö och Göteborg 

för taktiska och tekniska överläggning ar i till utredningen hö
l' d an e frågor. 
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19Vi- års militärsjul-.:vårdsl-.:ommilte. 

Av dc för utredningen meddelade dirckti ven Iramgar bland 

ann a L, a t l vid u trednin gen borde undersökas Iörutsältningal'lla_ 
för en rationalisering av inspektionsverksamheten på sii tt a

11
_ 

givils i 19-!3 års riksdags första särskilda utsko tts av ri ksdage
11 

godkända utlåtande n:r 2. I anslutning därti ll borde fö rhål

landel mellan militärsjukvårdens ledning och den högsta Jnili

tära ledningen omprövas. övervägas borde även möj ligheten 

all, såsom ett första led i en utveckling mol s lörrc enhetl ighet 

och koncentration, anordna gemensam utbildning för hliYandc 

militärläkare av olika kategorier och underlätta överga ngen 

från en m ilitärläkarkår till en annan. Elt ylledigare lecl i ut

veckLingen skulle sammanförandel av militärläkarna till en för 

försvaret gemensam kår utgöra. Även G.enna fråga borde när

mare utredas. Utredningen borde även avse spörsmåle t om de 

kompclensl{rav, som lämpligen böra uppställa s Iör läkare vid 

militärbefälsstaber och truppförband, för bataljonsläkare vid 

fällläkarkåren samt för motsvarande läkare inom marinen och 

flvgyapnel, för läkm·personal i reserven och å reservsla t 11 1. Jl 

ö~ervägas borde även frågan i vilka fall mili lär ocl~ ci.vi l per

sonal skall behandlas utan särskild ersättning och 1 v1l k1 fall 

särskild ersättning må utgå samt frågan OIT\ möjlighet O<"h rätt 

för militärläkare all med sin tjänst förena privat praktik. 
En första del av utredningens betänkande, omfattande led

nings- och inspektionsverksamhetens ordnande inom mi li t~r

s jul:vården, gemensam utbildning för försvarets värn p l1k LJga 

likare och sammanförandel av försvarels läkare till en gemen

sam kårorganisation, har slutbehandlats den 22 december 19J4. 

Försvarels u p plysniJtgsutredning. 

Dc för utredningen meddelade direktiven framgå av dcpar

lcmcn Lsehel'cns an förande till statsrådsprotokollet vid medde

landel av förenämnda bemyndigande. Departementschden .an

förde därvid bl. a., aH de yttre omständigheternas trycl' 1 ~],c 
kunna l helt förhindra slitningar mellan mil i lära och civila Jl1: 
trcssen. Atgärdcr had e vidtagils för alt hos allmänheten !'l, flP' 
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.- . d förståelse för försvarsmaktens verksamhet och arbc tslör

o:aJanden och för att bland militärpersonalen sprida upplysning 
]Ja! sådana samhälleliga förhållanden, som låge utanför dess 

oJll ]" aa verksamhetsram. Del vore välbetänkt, om stalsmak-
van lo o f · d ·-

as verksamhet stödde de strävanden, som asy ta e en an 
tern . __ . 
. stare förankrm g av forsvaret hos det svenska folket. l3cred-

~~apstiden hade givit ril'a erfarenheter rörande de föreliggande 

bristerna, och del syntes lämpl~ gt, att, medan dessa erf~rcnhct:l 
.. nu voro levande, med Jednmg av dem upptaga fragan tlll an _ 
övervägande. Anordningar vore önskvärda för att hålla de 1 

t"änst varande officerama och den fast anställda personalen i 

ivrigt i fortlöpande kontakt med samhällsfrågoma liksom även 

med utrikespolitiska spörsmål. Beträffande den del av upp

lysningsvcrksamheten, som vände sig mot allmänheten, vore av 

vikt, att samarbete komme till stånd mellan militära organ och 

de större ungdoms- och folkbildningsorganisationerna samt de 
ekonom i ska och f ackliga sa mm anslutningarna. 

[;/redning rörande Sveriges försvarsb eredskap. 

General Thörnell har av Kungl. Maj: l utsetts att bi träda 

med utarbetande av historik rörande de åtgärder, som vidlagils 

för stärkande av Sveriges försvarsberedskap under det pågående 

kriget och rörande därunder ur militär synpunkt gjorda iakt
tagelser och erfarenheter. 

For t if i l-.: al ions- och bygg nacls/örvallnin.r;su l redningen_ 

I dirckliYen för utredningen framhålles bl. a., att vid pröv

ningen av del omfattande frågekomplex, som sammanhänger 

l11ed spörsmålet om den framlida organisationen av forlifika

tions- och byggnadsförvaltningen inom försvaret, måste över

blickas vidsträckta avsnitt av såväl den militära som den civila 

statsiön altningen. Yalel synes i stort se ll komma aU s lå mel

lan två alternativ, del ena med en skiljelinje mellan byggnads

Och befästningsverksamhel och det andra med gränsen liksom 
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nu dragen mellan å ena sidan den civila byggnadsverksam het 

och å andra sidan försvarets fortifikations- och byggnadsve .1e.
11 

l ,_ 

samheL Fullständiga organisationsförslag för båda allerna Liver 

med därtill hörande personal- och kostnadsberäkningar borct
1 

utarbetas, vilka förslag borde framläggas med föro rd för ett a~ 
dem. Förhållandet mellan vederbörande centrala förvaltnir1cr 

t>S -

mvndighet samt Kungl. l\Iart och den högsta militära ledn i11ue 
" " n 

j äm te befästningsinspektionen borde klarläggas. Spörsmi'lle t 0111 

fortifikationsoffi cerarnas rekrytering och utbildning borde även 

utredas i samband med behandlingen av frågan om organisa

tion av fortifikations- och hyggnadsförYaltningen. 

L' lrecln iny rörande beJwuet au Lekc-ordinarie personnl 

inom försvar sväsendet m . m. 

I direktiven Jör utredningen framhå lles tL a., a lt en u tred

ning av fd1gan om enhetligare redovisning av avlönin gskos t

nader för rcke-ordina n e personal vid försYarsv äsendcl borde 

igångsättas. Utredningen borde främst ha till syfte all söka 

avg'ränsa den från sakanslag avlönade personal, som borde an

ses vara under fredsförhållanden på längre sikt erforderlig. 

AvlöningsKostnaderna Jör denna personal borde bestrida:-; från 

avlöningsanslag. l samband h ärmed borde klarläggas, h uruvida 

den vid de centrala förvaltningsmyndigheterna anställda icke

ordinarie p erson alen skulle avlönas från m yndigheternas egna 

adöningsanslag eller hån försvarsgrenarnas allmänna aviö

ni ngsanslag. Y ad belrårfar sådana verksläder och förråd, som 

på grund av si n om fa llnmg eller av annan anledning redovisade 

inkomster och utgifter å särskilda driftstitlar vid sidan av r iks

staten, borde övervägas, om icke fö r åstadkommande av mer 

rättvisande självkostn adskalkyler den vid dem sysselsatta per

sonalen borde som regel avlön as från dessa driflstillar. 

1944. ärs u lreclning rörande försvarels läkemedelsförsörJni ng. 

Av de för utredningen m eddelade direktiven framgår hl. a., 

att uppdragel avser å tgärder för ås tadkommande av en ända-
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' lsenlig och lJelryggandc förvaring och skölsel a v försvarels 

~ ::~emedelsförråd ävensom rationell ersättning av förråden. 

1944. års mansl.:apsutreclning. 

Av de för utredningen meddelade direktiven framgår, att 

utredningen skall syHa till alt nedbringa försvarets kadrer av 

Jast anställt manskap i första h and så långt, att sannolikhet 

föreligger för att en tillfredsställande rekrytering skall kunna 

ske. Behovet av fas l anställt manskap i olika befattmngar skall 

vid utredningen omsorgsfullt och r estriktivt prövas. I vad mån 

Jwntraktsanställt manskap kan ersättas med civil eller civilmi

litär personal eller av värnpliktiga skall ingående övervägas. 

Behovet av en ytterligare utökning av pensionsberättigande be

ställningar och möjlighelerna atL genomföra en sådan bör även 

undersökas. 

Ulreclning rörande uni{ormspli/;: l för vtss personal inom 

försuarsväs enclet. 

A v de för utredningen meddelade direktiven framgår att vid 

utredningen bör övervägas i vad mån behov överhuvud taget 

föreligger av att bibehålla eller stadga uniformsplikt för civil

hliiitär och civil personal samt innehavare av arvodesbeställ

ningar för pensionerad personal inom försvarsväsendet i dess 

helhet. 

'l'idskrift Sjöväsendet. 23 
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Fartygsledningen och artilleriet. 
Några rikt• och eldledningsspörsmål vid 

artilleriskjutningar. 

De flesta fartygschefer tillhöra annan vapengren än arli ll'c
riet. De hava icke närmare studerat artillerieldledning sedan 
kurserna vid KSS och KSHS. Följden härav blir måhända all 
fartygschefen överlämnar artilleriet och hela dess utbildning 
till artilleriofficeren för att därefter återupptaga kontakten en
das'!: i samhand med inspektioner och vid kr i Lik över utförda 
skjutningar. Under detaljövningarna ~siktinställnings- , ladel
och riktövningar m. m.) torde delta förfaringssätt vara ända
målsenligt, men redan under de förbereda1i.dc skjutningarna 
måste fartygschefen successivt övertaga artilleriets högsta led
ning. Gör han icke detta, kan det inträffa, att artilleriets topp 
prestation - skjutningen med egen ammunition - förfelas. och 
detta trots att den måhända föregåtts av ett flertal tuhsJ,j ul
ningar med gott resultat. 

Skjutningen kan också gå bra, men man kan då aldri g göra 
sig fri från den misstanken, att resultatet berott på den ofrån
komliga Iredsmässighelen (låg målfart, säh,erhctsvinklar m . Jll.) 
eller på en härmed sammanhängande påpasslighet hos perso
nalen. Man hör helänka att en övningsskjutning där måHak to
rerna alltid äro mer eller mindre kända och konslanta och cJ5r 
ingen initerande moleld slör personalen, dels är mycket Hill8J'C 
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utföra, dels lämnar plats för en sm ar lness, som blir olänk
nll 11cter strid. Där å lerstår endas t rutinen. 
b r u 
a Bär nedan framföras vissa synpunkter på samarbetet mel-

1 far tygsledningen och artilleriet samt avses klargöras, i vad 
]aJ, vissa taktisk- Lelmiska krav kunna fullgöras av artilleriet 
Jl}flll . t"lll . d och hur delta sker. Frågor~1a hava _1 s t~rt scH upps a s 1 en 
ordning de bliva aktuell a v1d en slqutnmg. 

Avståndsmätningen. 

De flesta i s taliv uppsalta avståndsmälare hava möjlighet 
till justering på såväl känt avstånd som med s. k. dubbel inner
justering (absolut justering). Vid den senare metoden låter 
man strålarna från en ljuskälla via ett streckglas vandra dc 
ordinarie ljusstrålarnas väg inne i instrumentet. Justeringen 
blir alltså här oberoende a\' de atmosfäriska förhållandena. 
Genom aU efter en Iörsta justering omkasta ljusstrålarna 180° 
eliminerar man inverkan av eventuella :Urylningsfel i jusler
anordningens spcgelsyslem. 

Av metoderna är innerjustering den absolut överlägsna. 
Justering på känt avstånd kan icke utföras i alla väder. Den 
måste ofta utföras i en riktning i förhållande till solen, som 
ej alls överensstämmer med bäringen under elen kommande 
skjutningen, varigenom stora fel kunna uppslå vid denna. Vi
dare sKer innerjuster ingen på skenhalt oändligt avstånd, varför 
mätfelen under skjutningen alltid bliva mindre än vad som 
motsvaras av del ev. juslerfelel. Slutligen behöver observatören 
ej jäklas under innerjusteringcn. Han kan beredas så mycket 
tid han anser sig behöva. Fel är att tilldela observatören en 
viss tid för ändamålet. Avståndsmätningens precision är myc
ket beroende av observatörens lugn. 

Är Liden före en skjutning knapp, är siklen dålig eller fin
nes intet juslermål på minsl samma avstånd som max.-avstån
det under den kommande skjulmngen, bör man därför ej juslera 
På känt avstånd utan lita till innerjusleringen. Justering på 
känt avstånd sl.;all del oaklal ske med jiimna mellanrum, såsom 
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en ko11Lroll på all icke något systematiskt fel uppslått i ora 
;:,:1-

nen för innerjusteringen, vilken dock Lrots a llt ulföre, ltl an 
reellt mål. 

Avståndsmätarnas p recision beslämmer insl..:jul ni nusr f !)Cl , 

f elns storlek. Ett mått på precisionen finnes i det s. k. miiL I'elet 
Det teoretiska mälfelel, som beslämmes av näthinnans di sko nti~ 
nuerliga byggnad, kan sägas utgöra det slörsta fel i ars t:lnct 
som erhålles från en m ycke t sk icklig observatör med en viss 
avståndsmätare, uppställd på fast underlag vid m ä tn ing lllot 
stillaliggande mål och under de mest gynnsamma omsliindicr _ 
heter i övrigt(= betyg 10 vid mälövning l enligt ASI). Inna~
för gränserna för det teoretiska mälfelet gruppera sig de obser
verade avs tånden slumparlat som t ex i en träffbil d. Det 
praktiska mälfelet vid avstå ndsmätning' från far"Lvg un der u·1n" o)....., t"l'- b 

mol rörligt mål har slalisliskl visat sig vara c:a 4 gångn så 
stort som del teoretiska felet. 

Finnes blott en avs tåndsmä tare ombord, m:Jsle galTeln 

överstiga dennas praktiska mälfeL lVIan hör observera all möt
felet och därmed gaffeln växer m ed kvadra ten på avslan det, 
och. att bådadera jämväl bero av omständigheterna vi d mät
ningen (sikt, rullning, rök etc.) . Den eldledare, som lagn Li11 
gaffeln i överkant, begår därför icke något fel. Beslämml'lse ma 
i AE I äro tillämpliga hloll för pansarskeppen och ä ro L. o. 111. 

för dessa all betrakta såsom en ledning. 

O rclerg iv ningen liZl elcl leclaren. 

För eldens snabba och rikliga öppnande kräves all mcler
g ivningen från fartygschefen till eldledaren går perfekt. Inge n 

tvekan eller missuppfattning får uppslå. Under övningsskjut
ningar, då kanske endast ell mål finnes eller · då eldled,nen 
redan under anloppet har eldfördelningen klar för sig, fr es tas 
fartygschefen ofta alt nöja sig med de korta orderna: »:'IHtl SB 
60°» och sedan i sinom lid: >> Öppna elden >>. Gentemot det ta 
måste framhållas att övningsskjutningen även i ordergivn ingen 
i möjligaste mån måste likna stridsskjutningen för all icl' e för-
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•.. J· n" skall uppsta Yid denna. Den Slluationen kan inträffa, 
, ·Ji l " . . 

tt far tyget lvmgas gtra omedelban ef ter det fartygschefen an-
:jvit mål, med påföljd all eldledaren tvingas spana i en annan 
~j]dn i ng än den angivna. Har eldledaren då ej fått en god be
skrivning av m ålet och dess omgivningar, fördröjes eldöpp-

·111 o·en eller öppnas den kanske mot orä tt mål. Ehuru intet 
11 " strikt schema finnes för ordergivningen hör fartygschefen vänja 
sig vid att ständigt begagna en viss Labellalur, t ex följande : 

,,Till medelsvår t artilleri : 

l\Iå l SB 90°, bäring -!5° 
Två bogserade stridsmål (En kryssare av N. N. klass) 
Från vänsler mål n :r l 
i\Iålel har mga särski lda kännetecken (:\Iålet har två skor-

stenar) 
Tubproj ektil (Slålgranal) 
Fö rberedd eldöppning (Hastig elclöppning). >> 
Sedan eldledaren rapporterat: >>Medelsvåra klart>> beordras: 

»Öppna eld med medelsvårt artilleri ». 
Att angiva bäringen till målet innebär för fartygschefen å 

de Jlesla im· tyg i n te t extra besvär, enär i allmänhet bärings
pejlskiva slår till hans omedelbara förfogande. A fartyg med 
gyroansluten eldledningsindikator underlättas målfattningen 
genom bäringsangivningen, om fartyget g irar efter m ålangiv
ningen. Detta gäller även och kanske speciellt nattetid vid för
berett anl'all. - Fartygschefen skall beordra projektilslag om 
mer än en granattyp finnes som kan ifrågakomma. Denna or
der kan vara g i ven på förhand i samband med genomgång 
med resp. eldledare av Länkbara må l och str idsfall och därvid 
lämpliga proj ektiler. I delta senare fall har eldledaren en min
nestablå för valet av projektil. - För anledningen till ordern 
0111 förberedd eller hastig eldöppning redogöres uneler rubriken 
>>centralen stämn1er>>. 

Cenlmlen >> slämme!'». 

Eldledningscentralens viktigaste instrument är indikatorn 
komposantuppdelaren - som ur ege t fartygs och m ålets 
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rörelsclaklorcr och ur Yindelemenlen beräknar rela tiv fan 0 

l · · d · l ·· l · ch 
re at1v vm 1 oc 1 t vars s <Jutplanet. Dessa värden bliva se 1 

• . o • • c an 
till sammans m ed avslandet Ingån gsvärden Jör erhållande 

upp- och sidsätlningskorrektioner. Hur delta sker (med ntelav 
. . ~-

mska eller grafi ska upp- och s idsä ltnine-skorrektörer me,l o . 
• u , b t a -

flska tabeller eller y tterst m ed skjuttabellen) är likgiltigt vid 

studiet av h är ])erörda principer. 

Parallelltmed indika torn arbeta avståndsbordet och sidbor

det I stort sett a rbeta dessa så att avståndet resp. sidvinkeln 

(från avs tåndsmätarna resp. centralsiktet) successivt p lo ttas 

varigenom ett m ått erhålles även vid borden på den re la tiv~ 
farlen i resp. tvärs skjulplanet (avs tå ndsfaklor och sidfaklor). 

Faktorerna jämföras m ed de av indika torn beräknade, varefter 

om erforderligt dc bedömda elementen - m å lvinkel och mål

fart - korrigeras så alt indikatorns faktorer överensstämm a med 

hordens. Centralen säges då »s tämma>>. 

Det säger sig självt a ll tiden till dess cen tralen stämmer ej 

kan genera liseras. Det kan taga li era minuter innan ti ll räck

ligt •många säkra avstånd kunnat m älas. Om fartygschefen vill 

hava snabbast möjliga eldöppning bör han vid målangivningen 

meddela eldledaren della (t ex ordern: »Hastig eldöppning ») . 

- E ldledaren inväntar då icke a lt cenlrakn skall stänuna 

utan rapporterar alt artilleriet är !.Jarl, så snart han få l l med

delande, a ll centralen ä r klar för eldöppn ing. 

Skjutning uneler gir. 

Under en gir tillkommer a ll bem äs tra dels för riktama en 

extra rikthastighct, dels Jör eld ledningen en tangen tiell h astig

het, den sistnämnda ås tadkommand e ell avdriftsfel och ett 

svängningsfel i n edslagen. 

Den exlra ril.: thastighelen är li ka s lor som fartygels gir

hasli ghet Ar tilleriels m aximala rikthastighel beror av p jiiscr

nas rörlighet och riktamas färdigheL Sedan riktarskicklig

heten uppövats, hör den maximala girhas tigh eten under skjul-
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. 
16 

utrönas. Detta hör ske redan under tubskJ" uln incrarna. 
]111 tJ t"> 

J{ärvid måste dock observeras a ll vid skjutning mot stillalig-

aande mål eller mål på kontrakurser det korta avståndet redan 

~111der egen r ak kurs medför stor bäringsändringshastighet Den 

under dessa förhållanden vid t ex frångir utrönta max.-gir

bastigheten kan därför ökas någo t vid skjutning under dager 

!11ed egen ammunition. Noggrann protokollsfäring under ut

provningen, både vid bäringspejlskivan och kompassen , är med 

anledning h ärav erforderlig. 
För att far tygschefens minne ej skall alltför mycket be

lastas, kan på roderlägevisarens tavla markeras det för skjut

ning under gir gällande y ttersta roderläget för vissa aktuella 

farter. 
Den tangentiella hastigheten ås tadkommer som nämnts två 

olilza fel. Dessa inverka båda till en förflyttning av nedslagen 

såväl i höjd som i sida. Endast sidfelet beröres här, emedan 

detta är det mes t betydelsefulla under en skjutning. 

Auclriflsfelet uppkommer genom fartygets avdrift under 

giren. Är denna t ex 10° innebär detta under bahordsgir att 

tangenten till fartygets tyngdpunktsväg kommer att ligga vid 

BB 170° i stället för r ätt akterut. I det ögonblick målet befinner 

sig i sistnämnda riktning (180°) har fartyget därför en hastig

het åt vänster i förhållande till skjutriktningen och indikatorn 

borde då vara orienterad mot BB 170°. Vid 12 cm kan å 

jagare blir avdriftsfelet i sida under ovan angivna förhållanden 

vid 30 knops far t (15 mjsek) och på avstånd 10000 m = 15. sin 

(180- 170) . 1,3 = vänster 3,4 streck. 

Svängningsfe let gör sig mest gällande vid de aktra pjä

s~rna, som befinna sig på s törst avstånd från fartygets sväng

I~mgscentrum. I det ögonblick under en gir, då t ex målet be

finner sig rätt akteröver, utvisar indikatorn i centralen sidvinkel 

180° och korrektionen för egen fart blir O. De aktra pjäserna 

~lava emellertid i detta läge en hastighet tvärs skjutplanet som 

~r lika s tor som girhastigheten gånger avståndet från resp. pjäs 

hll centralstktet. Om jagaren i det fall som berörts i samhand 

lned avdriftsfe let h ar en girhastighet av 3° dvs 52 streck per 
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sekund od1 avståndet mellan centralsildet och den aktra kano, 
nen är 50 m blir svängningsfelet = 52 · 50 · O,oo1 · 1,:; ""' 

vänster 3,+ streck. Det sammanlagda girfelet vid den aktra 
pjäsen blir i detta fall alltså 3,+ + 3,+ = 6,s streck på 10000 11 1, 
dvs nära en mållängd hos ett stridsmässigt mål för en 1·aua·1. • <-> e. 
Vid förut uppställda pjäser motverka girfelen varandra. 

Den tangentiella hastighetens girfel kunna för nän·ara ncie 
ej bemästras av eldledningen. Genom avsiktlig eflerslitpn ina 

~ 

vid indikatorns följning av centralsiktet eller genom sidsä tt-
ningskorrektioner efter på förhand uppgjorda och praktiskt kon
trollerade tablåer kan felet delvis elimineras; helt går det ick~, 

därtill äro omständigheterna för variabla från fall till Jall. 
Det är slutligen för arlilleriel betydelsefullt hur rodret 

lägges. Rodret får ej läggas för hastigt, speciellt vid uppstött
ningen. Ändringen i rikthastighet vid pjäserna mås1L' ske 
mjukt. Om stöttningen ulföres sa långt att fartyget börj ar gira 
åt motsatt håll omkastas riktningsvägen och några ögonblick 
av osäkerhet 1 riktningen uppstår på grund av svängningsmas
sornas tröghet. Idealet för artilleriet är att giren avslutas med 
midskeppsror, som må hava föregå tts av en så svag stöttning, 
all fartygets gir långsamt övergår i rak kurs. Under strid är 
det oftast oviktigt, om fartygel efter en gir kommer någon eller 
några grader vid sidan av den angivna eller beordrade kursen. 

Var felen i nedslagen vid övningsskjutningar äro att söka. 

Den förs ia saluans fel i avstånd beror i allmänhel på av
ståndsmätningen. Givetvis kunna fel uppstå på grund aY fel
aktigt beräknad utgångshastighet och på fel i vind~ eller Juft
täthetsbestämningen, men dessa äro i regel små vid sidan av 
avståndsfelet Dess fel i sida kan hava berott på att giren av
slutats med ofördelaktig roderläggning. 

Arbetar sig under skjutningens gång nedslagen bort från 
målet i avstånd, ligger felet i centralen, i det indikatorn tro
ligen använt felaktiga målelement. Felen i sida under ycrk 
ningsskjutnmgen stå, om målels fart är konstant, oftast utanlär 
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1
tralpersonalens kontroll. Hava felen uppslått uneler sådana 

c~;·]l å ll anden, alt tappaxellutning Iörclegal, kunna de vara att 
fO.J ·a i tappvinkclkorrek lören. Denna kan endast kontrolleras, 
~01 ,' manuellt drivas av personalen. Vid haveri å tappvinkel~ 
JC ,e 
·orrektör eller vid aysaknad av sådan har eldledaren blott aU 
\]ossa alla salvor ål samma krängningshåll och införa korrek~ 
~jon för tappvinkelfelel. - Felet kan också vara orsakat av 
fartygets manöver enligt ovan. 

Det hör slutligen observeras, att nedslagen vid skjutning 
mot snabbgående mål och på kontrakurser skenhart kunna ligga 
fel i sida, ehuru sidsättningen varit riktig. Detta fall inträffar 

0111 salvans fel i ayslånd är stort och beror på målets förflytt~ 
uing under ell tidsförlopp som molsvarar skillnaden i skjuttid 
mellan den rätta och den använda uppsältnmgen. Vid skjut~ 
ning från en jagare med 12 cm kanon mot ett mål som går 
på kontrakurs med farten 10 m jsek på 5000 m avstånd åstad~ 
kommer ett uppsättningsfel av 50 m ett skenhart sidfel av 12 m . 
Vid tubskjutning blir felet större och gör sig mer gällande på 
grund av att målet då i regel är kortare än elt verkl igt måL 

I nclirekl skjutning. 

Den indirekta skjutningen kan taUiskt sell uliiJras enligt 
två olika principer: skjutning i vis~ angiven bänng od1 skjut
ning med hjälpriktpunkt 

Den förstnämnda principen kräver bL a. elt bäringshord i 
centralen som automatiskt kan inrikta centralsiktet i målhä~ 
ringen. Denna princip behandlas ej närmare här. 

Den andra principen - med hjälpriktpunkt - innebär att 
de mätande organen, centralsildet och avståndsmätaren, inriktas 
lllot en väl synlig hjälppunkl, vars läge i förhållande till m ålet 
är känt. Om man betraktar hjälpriktpunkten (H) som ett rör~ 
ligt måls läge i skottlossningsögonblicket och målet (M) som 
dess läge vid nedsiagel inser man, att sträckan H-M motsvarar 
det rör liga målets förflyttning under skjultiden. Sträckan H- l\1 
kan därför vid en viss skjultid (dvs visst avstånd) sägas mot~ 
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svara en viss måll'arl. Den indirekta skjutningen med hjä! 
riktpunkt innebär därför intet nytt, eldledningstekniskt se~; 
Det är huvudsakligen endast det förhål landet, att sträclzan B-~· 

i de flesta fall kommer att molsvara en målfart, för stor at: 
utan vidare inställa på indikatorn, - som komplicerar proble
met och som för ernående av tillräcklig precision fordrar ett 
tillsatsinstrument Detta instrument har till uppgift att uträkna 
det tillskott i upp- och sidsättning, som beror av sträckan B-\I. 

Vad som till det yttre skiljer den indirekta skjutni ngen 
från den direkta är att den kräver centralriktnmg. Detta beror 
bl. a. på alt tillräckligt stor sidsältning ej kan inställas vid 
pjäserna för att kil.;ama skola kunna riktas mot H och eldrören 
samt idigt peka mot ;vr. Siktinställarna vid kanonerna kunna 
således frigöras. 

Vidare erfordras avståndsmätning huvudsakligen endas t för 
att giva elt första avstånd till H. Därefter erfordras miilare 
endast för att kontrollera centralens uträknade avstån d. 

Slulligen är salviaklen beroende av snabbheten vid ned
slagsobservationernas verkställande och överföring. 

Tubskjulningar. 

Farlygens centralinstrument sakna i allmänhet kunkrop
par och skalor för !ilen tnb (20 mm tubJzanon). Man m åste då 
för att erhålla rätt uppsättning dubbla eller l<anske flerdubbla 
avståndet till målet, innan det införes i instrumenteringen. 
Härav följer, att någon precision ej kan påräknas vid skju t
ning med liten tub. Härtill kanuner en viss rent ballistisk ore
gelbundenhet hos ammunitionen. Vidare utföras skjutningar 
med liten tub på så korta håll att dels vid centralriktning 
parallaxuträknaren går i botten och icke förmår föra all a pjä
ser~ • .a sidledes på mål samtidigt, dels ordinarie avståndsmätare 
ej kunna nyttjas. 

Skjutningen med liten tub är för aPtilleriets vidkom mande 
endast att betrakta som en övning i ordergivning (mottagni ng) 
och i skjutreglernas tillämpande samt som ett prov på atl order-
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... -in<>s- och avfyrningsanordningar fungera. Personalens 
orcrlOl vid instrumenten i centralen och vid pjäserna kunna icke 
nrbete 
bedörn as. . . l. . b b.. . . b ... Manövern under skjutnmg m ed 1len tu or eJ mne al a 

o d med låg farl runt målet eller i åtta. I stället bör högsta 
oal1o · · l f ·· d l h .. ". onibla fart eller mmst marsc 1 art anvan as oc 1 oupp or-
dlSP .. . l l .. . . 
. dU o·irar göras med alltmer okade rorvm ~ ar. Aven om preCl-

llo 0 
'o d ·1 'l l.. 'd d . erl ändå eJ· kan bliva stor, fa oc ~ n ztarna 1arv1 en er-sJOI1 c . . 

forderli ga övningen med accelererad och relard.erad nkthasllg-
t Att den höaa farlen medför kortare eldtrd ar endast en 

]1e, b . f o 
fördel, enir såväl fartygschefen som eldledaren hängenom a 
en anledning all öva sin vikliga ordergivn ing. Den för tub
skjutningen anslagna tiden konu:1er. till st~.rst~ delen att åt~.å 
fö r fa rtygets manöver till nya skjutlagen. Ar tiden knapp, bor 
skjutningen avslutas efter viss löpning. Det är värdelöst att 
förl änga löpningarna för att ammunitionen skall gå åt. . 

För skjutning med stor lub finnas kroppar och skalor l 

cen tralen. De svagheter och brister, som vidlåda skjutning med 
liten tub, äro här eliminerade. Skjutning med stor tub är en 
direkt inledning till skjutningen med egen ammunition. Den 
bör utföras under hög fart och manövern bör vara fullt strids
mässig. Såsom anförts under rubr. »skjutning under gir», bör 
riktarbetet särskilt övas genom kraftiga girar. Tubernas maxi
miporte bör utnyttjas blott om snabbinskjutning skall övas. 
Om fartygets fart är låg, böra små avstånd användas för att 
stor sidvinkelhastighet skall erhållas. Skälet härför har ovan 
anförts under »skjutning under gir». 

H. Aspenberg. 
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"Handledning för skeppsbrutna.'' 

. Bland alla dc problem, som kunna uppslå tu1c~ er en sjö
slnd, är sällcl lör fartygets övergivande kanske minst beha nd

lat i Jackli lteraturen. Under kriget i Fjärran östern liksom 

under slage t om Allanlen ha erfarenheter gjorts på både brit

tiskt och amerikanskt håll. En amerikansk sjöofficer, lieule

nant cornmander Chambliss U. S. Naval Reserve har i en ll ]ljl

sals i Proeecdings för juli år 1943 lämnat ett fl ertal värcll'fulla 

synpunkler på hithörande problem. 
' » Fartygsförluster m ås le tagas med i beräkningen s{l snar t 

del gäller sjöstrider>>, säger Chambliss. Därvid uppstå ii\·cn 

personalförluster av vilka emellert id en del äro onödicra för den b 

händelse vederbörande varit informerad on1 bästa sälll'l all 

lämna si tt fartyg. Kännedomen härom jämte lämpliga ålgii rdcr 

måste belraktas såsom klokt förutseende. Fördelningsexercisen 

bygger på all varj e man skall kunna uppnå sin station, och dcl la 

är i verkligheten svårare än man vanligen tror. Ju större farl~'g et 

är, desto noggrannare måste varje man ombord känna de de la r, 

han måste passera till eller från sin drabbningspost Särsk ilt 

gäller delta reservutgångar och andra kommunikalionslcclcr, 

där ångrör eller oljerör går fram. En skada av sådan arl . a lt 

elen tvingar åtminstone delar av hesältningen a lt söka si g upp 

på däck, kan tänkas ha ås tadkomm it läckor på dylika rö rled

ningar, som därför spärra den annars vanliga vägen. Del gäl

ler då a lt automatiskt Jinna lämpli gas te reserv och detta skall 

kunna ske även i dåli g belysning och rök! God fartygsldinnc-
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underlällar möjligheten a ll kunna öve rgi ya farly 00"el om 
dolll 

l
den ~kulle komma. Del är wårt all bedöma denna och 

sLLll . ' 
del ä r inte osannol1kl alt kommunikationerna inom lart.v gel i 

del avgörande ögonblicket ej fö rmedla ordern. Bland instängda 

eller isolerade personalgrupper m ås te då den till tjän stes täll

ningen främs le ge order härom. 
Då folket kommil upp på däck, uppslå r nästa fråga. Hur 

skall man lämpli gas t förfara då det gäll er all överge Iart~·ge l? 

Trots »klädsel Jör s trid » uppvisa olika hesältningsmedlemmar 

i ett sådant ögonblick ringa grad a\' överensstämmelse. För 

den, som kommil relativt tunnkl ädd eller tanskc n aken från 

ett eld - eller lurhimum, gäll er det a ll om möjligt få Lag i clt 

eller annat klädesplagg. Dessa Sk)·clda kroppen i stor ulslräck-

11mg från onödiga skavsår eller andra blessyrer då del gäller 

all över eller ulmed s idan komma ned i Ya lln el eller i en båt. 

Av största betydelse är i denna situation ell par handskar! 

Del lzan gälla all röja splint, klättra över vassa och lzanskc 

hela pH1tkonstruklioner, eller a ll utnyttja en båtgina. Skador 

måste undvikas på händerna, som äro den skeppsbrutnes !ör

näs ta medel till räddning. Etl par vanliga läderhandskar äro 

värda sin vikt i guld då del gäller att överge fartyget. Dc skola 

ligga i ena b)·xfickan och vara reserverade för verkligt nödfalls

behov. En vanhg sjökniv kommer därnäst och i tredj e rummet 

en diminutiv ficldampa av stavl~·p. Den kan under förflyttning 

upp på däck vara till slor hj ä lp för några korta ögonhlicl~ och 

riktad mot en livbå t eller annal bärgningsfartyg kan dess sken 

vara det, som sl<ilj er ägaren från dem, som komma på Jörteck

nmgen över saknade; en genomskinlig gummihu\· hindrar val

len a ll kortsluta batteriet m en låter ljuset passera. 

Frågan om livväst är slutligen den icke minst viktiga. På 

amerikanska Jarlyg har man tydligen två typer alt välja på, 

dels den mera allmänna, som ä r fylld med kapock, dels en 

uppbl åsbar av gummi. Den senare typen J ö rordas på am er i

kanskt håll på grund av dess större smicligl1el samt mindre 

n~otstånd uneler s imning. Kapockvästen sk.vddar visserLigen 

battre mol kringfl~·gande splint och är mindre lzänslig för me-
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kanisk åverkan, men har i övrigt många olägenheter. Dtt ll) 

m~ste .. simma fö1: l~ vet från e. t t. drivand~ skro~ ell~r b r innan~~ 
olJa, ar den snud1ga gummivasten ovarderhg. Aven då d 
gäller skydd mot skakningar vid på avstånd detonerade SJ"tu]et 

l,_ 
bori1ber, lämnar livvästen av gummi bättre skydd. Den llöc]_ 

ställde hör i sådant fall övergå till ryggsim med västen placerad 
under korsryggen för att få mellangärdet så högt som lllöj li at 
i vattenytan. Vilket slag av livväst man än kan få lag i så ~t 
den bättre än ingenting. Redan sedan många år ti lll J:tka ha 
de flesta ulländska mariner konstruerat sina livvästar så, att 
en särskild krage hindrar härarens mun att komma un der Val
teny tan 1 händelse av medvetslöshet. 

På vilken sida skall man försöka lämna fartyget? Läget 
].;anske icke medgiver något val, men finnes det möjlighet så 
hör det ske över lovartssidan. Hur svag vind som än råder, 
är den nödställde icke i stånd att simma så fort som Iarlygct 
driver. Risken ökas av vrakspillror och dylikt, som samlas ut
med läsidan. Måste denna likväl användas hör m an väl ja 
platsen så nära endera stäven som möjligt. På så vis b lir sim
turen kort för att uppnå relativt fritt område. Från vilken sida 
m~n än blir tvungen att lämna fartyget, är det nödvändig t all 
komma ihåg ungefärlig riktning till närmast liggande Holtar, 
båtar, vrakdelar o. d. Dessa synas väl red~n från n ågon mc
ters höjd, men äro kanske osynl1ga i måttlig sjöhävning från 
vattenytan räknat. 

Ell viktigt problem är sättet att förflytta sig ned i va ttnet. 
Endast om intet annat val återstår, får man hoppa. Detta kan 
- även från ringa höjd - lätt medföra, aU man bryler nacken 
eller hhr medvetslös av ell slag från livbältet mot käken. Där
till kmmner risken av från skrovet utskjutande eller m ed del
samma fasthängande delar, vilka uneler vallenytan effektivt 
sätta punkt för elen hoppandes räddningsförsök. Finn es till
gång på sådana nät, som numera alltid användas för urlas t
ning av lrupp i samband med landstigning höra dessa an
vändas. Dvlika nät äro dock mera osannolikt tillfinnandes 
Lå örlogsfa;·Lyg, varför man m åste tillgripa andra m etoder. 
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ssa äro i förs ta hand en slang och därnäst en sladd. Slangen 
pe ootl fäste för dc handskklädda häEderna, men man måste 
gei : upp på munstycket, så att detta icke »slänger till». För 
pass 
. de slang och sladd gäller, att de mås le vara fast belagda om-

va ·d l{anske överflödigt att påpeka, men den amerikanske för

~::ta~·ens erfarenheter visa på att dylik kontroll kan löna sig. 
Så kommer nästa råd. Glid inte utmed slangen eller repet. 

I synnerhet om handskar saknas, riskerar man att fördärva 
bänderna i sådan grad, att den fortsatta räddningen allvarligt 
försvåras. Väta, olj a och blod bidraga a lla alt göra såväl 
slangar som Lågvirke hala. Stoppa genast upp varje tendens 
till slirning. Rätta sättet att komma ned i vattnet är, att lik
som vid nedgång på lodlina, låta det ske »hand-over-hand>>. 
Det gäller alt taga hänsyn till elen närmast föregående liksom 
alt hålla utkik på den efterföljande. Om denne skulle börja 
glida, måste man hålla undan huvudet och taga stöten mol 
axlarna. Det är nödvändigt att fortsätta med armgången ända 
ned i vallnet. Felbedömning av avståndet till vattenytan kan 
medföra samma risker som förefinnas vid hopp från däck. 
Särskilt gäller detta om fartyget rullar, då rörelsen i förening 
med sjöhävningen på elt ögonblick avsevärt kan förändra den 
nödställdes höjd över ytan. Först när fötterna äro under vatlnet 
skall man lägga av och omedelbart simma bort från fartyget i 
uppskattad riktning mot närmaste flytande föremål. Om för
hållandena medgiva, hör man eftersträva att avlägsna sig om
kring ett par hundra meter eftersom detta avslånd skänker 
någorlunda säkerhet mot kringflygande vrakgods och utrunnen 
olja. Ri sken för antändning måste man alltid räkna med. ?\är 
oljan icke längre täcker ytan som ett obrutet skikt utan i stället 
bildar cirkulära fläckar, är man sannolikt klar för ett even
tuellt eldområde. 

Under uppehållet i vattnet hör man hålla sig stilla så myc
ket som möjligt så snart ett säkert område uppnåtts. Undvik 
att sätta högsta farl mot ett fartyg, som bärgar överlevande! 
Plötsligt uppträdande ubåtar kunna tvinga detta att avbryta 
l'äddningsarbelet och kraftförbrukningen har då varit till ingen 
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nvlla. Finnes ingen håt eller flotte i närheten, är det radtia 
alt uppsöka en samling av andra skeppsbrutna, enär ett flctt~t 
dylika liiltare kunna uppläckas både från flygplan och fr ihl 
fartyg. Har det däremot lyckats de nödställda att komma intil~ 
en flotte, bör denna användas att hålla tag i, och utrymlllet 
pa flotten reserveras för skadade eller utmattade. 

Mot dessa amerikanska synpunkter kan man först göra in
vändningen att de lämpa sig för tempererade områdt'n och 
måste följaktligen modifieras för att helt passa hos oss. F rämst 
gäller detta skillnaden i temperatur, som tvingar ti ll kortast 
möjliga vistelse i vattnet utom möjligen under högsommar
värme. Antalet livfJoltar bör därför göras så stort som kraven 
på stridsmässighet medgiver, och de skola vara utrustade med 
bl. a. reservproviant och förbandsartiklar. 

Till sjöss måste man räkna med en viss portion tur, och 
detta kanske mer än någonsin då det gäller ,fartygets ÖYer
givandc>>. Har problemet emellertid blivit ventilerat och rikt
linjer i likhet med vad här framhållits, meddelats besättningen, 
kan sannolikt ett antal sjöfolk bärgas och behöver icke sedan 
upr~tagas såsom saknade. 

A. F. S. 




