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107:e årgången.
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o 

Arsberättelse i reglementen och 
förvaltning. 

Avgiven år 1944 av ledamoten F. V. Lindgren. 

(Forts. från häft. 6, sid. 32:1.) 

III a. Reglemente för marinen. 

Vitsord för underofficer av 2. gr. vid flottan. 
Genom kbr den 29 januari 1943 - TS A: I nr 3/43 

har föreskrivits, att oberoende av beslämmelserna i RM I A 
§ 22 mom. 11 skall från den 1 april 1943 !beträffande under
officer av 2. gr. vid flottan den för tjänstbarhet tillämpade 
betygssättningen ersättas med avgivande av vitsord: »mycket 
·kicklig >>, >>skicklig >> , »användbar >> eller >> otillfredsställande>> . 
Vitsord om uppförande skall icke längre avgivas. Genom mo 
!21/43 och 122/43 hava utfärdats kompletterande föreskrifter 
härlil!, resp. fastställts nya formulär till rulla för UO. 

U P,rnnuntringsklasserno av sJ.: of j' as. 

§ '> Bestämmelserna i RM I A § 23 mom. 15 och RM III A 

19~ 1 Inom. 10 hava enligt Kungl. Maj :ts beslut den 15 oktober /3 (TS A: I nr 37/43) upphört att gälla. Ifrågavarande be
~ alllelser stadgade, alt chefen för marinen ägde b c,stämma 
'l'ltt Villkoren för uppflyttning i uppmuntringsklass. Bäran-
ldsl·1··tt . 

' 1 1 Sjöväsendet. 24 
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det å uniform av uppmuntringstecken har upphört 111e 
1 

gången av år 1943. ' 111. 

Förvaltningen vid lazstartilleriförsvar. 

Med stöd av khr den 6 november 1942 - TS A: 1 
36/42 - angående vissa förvaltningsföreskrifter har 1\\rpn: 

anslutning till införandet av begreppet kustartilleriför-svar 
1 
,1 

slutat vissa provisoriska ändringar i Rl\1 III B kap . ;H) och ~c· 
avhandlande förvaltningen vid kustartilleriförsvar, resp ll 

1
• 

b d · h · · A.. 1 · ·r o .. • PP· ör smån oc mventermgar. n c rmgarna 1 raga aro intao 
'o· 

na i TS A: II nr 46/43. 

Ny yrkesgren vid sjömcmskåren. 

Jämlikt mo nr 90/43 skall ulan hinder av stadgandena i 

RM yrkesgren minmatros fr. o. m. den l juli 1943 uppdelaspä 

yrkesgrenarna minmatros och svepmatros (TS B: II m 12/43). 

III b. Diverse föreskrifter av reglementskaraktär. 

Genom brev den 17 december 1943 - TS A: I nr 43/43 

har Kungl. Maj :t angående fastställande av ritningm och 

modeller till persedlar och materiel för marinen fö rordnat föl

jande att gälla fr. o. m. l janua1'i 1944: 
- huvudritningar till nybyggnad eller viktigare förändring 

av större fartyg ellm· av större befäs.tnings- eller hyg"nadsan· 

läggning, till viktigare vapen av gemensam betydelse för de 

l 'k f" .. · · h l Her till o 1 a orsvarsgrenarna avensom ntmngar oc mo( c .. 

egentliga uniformspersedlar skola ingivas till Kungl. :\Iaj:t for 

fastställelse samt 
-ritningar och modeller till annan materiel vid marinen sko· 

la fastställas av KMF enligl i dess instruktion s tadgad ordning. 

. ·\' .. lo"·s' ~~ 
KMF har bemyndigat chefen för Stockholms or " . ,,

1
• 

att låta uppdela mindepartementets fönåd i elt minutredn
111

' 
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' d ett sveputredningsförråd, ett materialförråd ett reserv-
förra ' .. o .. • • • ' 

. ·entarieforrad for mmmvcntaner samt ett reservmininven-
JJ1' f " . . ( l . förråd or S\'Cpuwenlaner. TS A: n nr 6 43) 
1nne · 

Genom go nr 7±7/43 - TS B: I nr 31/43 - har utfärdal s 

föreskrifter rÖrande insändande (IV arsrapporter vie[' marinen. 

Arsrapport skall avgivas av regementschef (kår- och cle

lachementschef) till vederbörande kuslartilleriförsvarsch cf, 

som i sin tur avgiver årsrapport till vederbörand e marindi

striktschef. Slationschef och chef för lokalstyrka avgiva li

kaledes rapport till marinclistriktschef. 

Marindislriktschcf, cheferna för sjömanskolan, sjökrig.,.

och sjökrigshögskolan, insr::-eklören för KA och tjänstegrensin
spBkLörerna avgiva årsrapport till CM. 

Föreskrifter angående förande av tjänstematrikel samt 
rullföring av personalen. 

Enligt go nr 728/43 skall tjänstematrikelkort enligt fast

ställt nytt formulär och omfattande uppgifter erforderliga för 

befattningshavares å aktiv stat och å reservstat pensionerino· 
- b 

upprattas och föras av vederbörligt kameralkontor eller kassa-

förv~Itning, som utbetalar vederbörandes avlöning. Tjäns.te

IUatrJk,elkorten bilda tillsammans tjänstematrikeln. Utdrag ur 

densamma göres genom avskrift av vedei'börligt kort (TS B: 
I nr 29/43). 

I anslutning härtill och i a v vak tan på nytt tjiinsteregle

~ente skola jämlikt mo nr 545/43 - TS B: II nr 44/43 -
lSsa i ren} t f" . . . .. 

f" . o emen e or .mannen mlagna bestammelser om rull-
f~rmg (§ 65), komplettering för placeringsrulla (§ 84) samt 
Oran de a t... . . 

'"d e V Jans tematnke} § 108) fr. O. m . l januari 1944 tills 
1 

are På försök upphöra att gälla . 

trär/ stället skola på rullföringen inverkande förändringar be
ande officerare och vederlikar, vilka förändringar kunna 
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antagas icke vara kända av chefen för marinen .genorn lttfa 
dade order m. m., signalledes meddelas sagde chef , so111 i t. 
forderli"a fall vidarebefordrar meddelandet ti ll r esp . perso er. 

t:> • . naJ. ohef :Motsvarande meddelande 1 vad avser undcroHicer· · . are skola tillställas vederbörande slatwnschef. 
Tidigare till vederbö·rande rullförande myndighet insända 

kvartalsuppgifter å tjänstgöringsförhållandena skoLt tills vi. 
dare icke lämnas. 

III c. Diverse reg,lement'en och instruktioner. 

Reglemente föi' sjökrigsskolan. 

Kungl. Maj: t har den 26 mars 1943 utfärdat ny tt regle
mente för sjöki'igss•kolan. (TS A: I nr 13/43.) 

Enligt detla reglemente är sjökrigsskolan en fö r marinen 
gemensam utbildningsanstalt med uppgift att m eddela utbild
ning å t dem, som söka ans tällning som officer eller m~rinin· 
'aenJ'ör ävensom meddela värnpliktiga off•iccrs- eller vtss an· t:> ' • nan utbildning. Verksamheten bedrives vid aspirants.kola 1 

land, kadettskola i land samt praktisk~ kurs·er ombord och 
i land. 

Skolans personal utgöres av chef, regementsofficer :t r f~ot 
tan, och souschef, d :o ur kustartilleriet, samt k om pamod'ftce· 

. · 'l b f tt · . h . ]' at f·1s ts ta!lda rare, arvodtster och ClVl a 1 e a mngs. avat ·e en 1t:> , · . . .. . 

personalförteckningar, vidare till skolan kommenderad m t!Itat 
och civilmilitär personal sam t civil lärarper sonaL 

. f" · ma· Chefen för skolan som lyder direkt under ch ef en °1 

' . - h ... t<>'öringen rinen, leder och övervakar utbtldnmgen oc tpns "' 1 . f" b'ld . l .l ·iy·tnclc ocl vid skolan. Han är ansvang .. or ut 1 nmgens )eui ' 
äger utfärda för tjänsten erforderliga föreskrifter . . ul· 

J 'ld . h }'::tdctt Utbildningen omfattar aspiran lut )l m ng oc u 
11

er 
. . . l "'l· t . ~ t udct bildnin g samt v1s.s utbtldmn g av vp SJO ~ap enet , 

och liks tällda samt bedrives å olika utbildningslin jer. 
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Reglemente för flottans sjömanssl.:ola. 

p en 30' juni 1943 utfärdades reglemente för flottans SJO

sskola. Reglementet, som är intaget i TS A: I nr 21 /43, 
JJlal~ er att flottans sjömansskola är en gemensam utbildnings-nc!!V , 
a "talt för flottans manskap m ed uppgift att meddela nyanta-
nns stanunanskap grundläggande sjömilitär utbildning samt er
;;;derlig fortsatt undervisning i allmänbildande ämnen . 

Verksamheten bedrives i land och om:bord å för skolan 
uteslutande avsedda fartyg eller å till förfogande ställda far-

t 
c1 jnaående 1i lokalstyrka. y, o 

Närmare bestämmelser om utbildningen meddelas av che-
fen för marinen samt beträffande förvaltningen av marinför
valtningen . 

Personalen bes tår av en kommendörkapten såsom chef 
amt dels innehavare av arvodesbefattningar och civila be

fa ttningshavare enligt fastställda personalförteckningar, dels 
till skolan kommenderad militär och civilmilitär personal, dels 
ock särskilt förordnad civil lärarpersonaL 

Chefen för sjömansskolan leder och övervakar utbild
ningen och tjänstgöringen vid skolan och är ansvarig för att 
verksamheten bedrives enligt gällande instruktioner och före
skrifter. 

Vid skolan ska ll finnas en läkare, smu har sig anförtrodd 
elevernas ·hälsovård och övervakar de h ygieniska förhållande
na vid skolan. Han skall företa sjukmönstring och härvid å t 
skolans personal och elever lämna kostnadsfri läkar- och sjuk
vård enligt gällande bestämm elser. Han leder även undervis
ningen i hälso- och förban dsl ä ra. 

För tillämpningen av reglementet, som trätt i kraft den 1 oktober 1943, i övPigt erford erliga bestämmelser skola m ed
delas i konunandoväg. 

d Rörande förvaltningen vid sjöm anssk olan har KMF m ed
elat särskilda föreskrifter (TS A: Il nr 36/43). 
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Vissa under år 1943 fas tställda resp. upphävda rec 1 . . 9 en1 e 
len och znstruktwner 111. 111. framgå av n edanstående ·t 1 , 

11
-a,)]a: 

Order 

go 100/43 

go 483J43 

go 530/43 

go 623}43 

go 623}43 

go 799}43 

go 815}43 

mo 28/43 

mo 86/43 

mo 88/43 
mo 145/48 

n10 146/43 

mo 147/43 
mo 164J43 

n10 189/43 

mo 269/43 

go b85j43 
go 585/43 
mo 325j43 

l Fast-l Upp-l 
ställd hävel 

1 

l 

Reglemente m. m. 

--Bestämmelser om åtgärder för 1 1 ' 
t Jatsbärg. 

n ing. 
Reglemente för marinens ku sil>eYa]- . ( \.lllnrr 

del I (RMKB: I), 1943. " 
Rekrytinstruktion för kustar1illeriet 

(RekriKA} 1943. 
Qia,ssky,ddsinstru kti on för armc'n (G-asl); 

1943 att gäll a för KA. · 
Gasskyddsinstruktion för kustar tilleriet 

(GasiK). 
Handbok för användande av tt'lPgraf och 

teleJon (HTT) 1943 års upvlaga. 
Exercisreglemente för flot tan YIII. 

Skycldstjänst (SkER) 1939. 
Andrad lydelse av skjutinstruktion för 

kustartilleriet (SIK) 1935 kap. IV. 
Skj utning mot luftmål (hsk jutning) 
1943 (fastställd på föorsök) . 

Andring nr 3 i Fördelningsbok [ör ubåtar, 
typ Sjölejonet, 19'40>. 

Kap. I i Dyl(oriinstruktion för marinen. 
Provisoriska bestämmelser för skjutning 

mot landmål (flå försök vid KA). 
Tillägg· till Förs] ag till ARK tlel II B 

1937. 
Andrad bilaga 2 till SIK, 1933. 
Handvapensreglemente för Kustar tille riet 

(HRR). 
H ancllcclning i Racliostationstj>inRt för Ma· 

rinon (HRM). 
Provisoriska bestämmelser för spärrskjul· 

ning med hjälp av lyssnarappn rat ocb 

spärrskjut bord. 
Silhuottbok över örlogsfartyg 1040. 3 .. . ·rD) 194· · Orlogsf:art.yg Igonkanmngsbok (O . _ t· 
H andledning· i Instruktionstjänsr ncl f]o 

tan (HitjF), 1943. 

~ Il F ast- Il Upp-l 
order ställ d hävd 

1
---- l JJlO 463j43 j 

JJ'l O 481 j43 
JJlO 510/43 

JJ10 453/43 

!llO 564j43 
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Reglemente m. m. 

Exercisreglemente för flottan !(ER}, Hand
vapen (HER) 1943. 

Fördelningsbok för ub typ Neptun. 
Provisoriska skolskjutningstabeller för 

handvapen Flottan 1943 (IISI/36 tab. 
43). 

Exercisreglemente för flottan VIII Skydds-~ 
tjänst, del I (SkER:I). 

Handbok rörande_ viss strålkastarmateriell 
vid kustartilleriet 1943. 

IV.. .förord ningar m. m. berörande reservpe,rsonalen. 

Ang. tjänstgöringsskyldighet för viss rese m personal. 

Genom kungörelse den 30 juni 1943, SF nr 552, har för
ordnats, att beställll'ingshavare, som jämlikt föreskrift i all
männa tjänstepensionsreglementet efter avgång med pension 
tillhör vederbörlig r·eserv, skall vara skyldig att i reserven full
göra tjänstgöring i krig och då vpl eljest tages i anspråk för 
rikets försvar eller säkerhet ävensom vid vissa övningar eller 
större rustl1'ingar. 

Krigsmaktens reserustater . 

Genom kungörelse den 24 september 1943 SF nr 749 har 
ntfärdat 1 .. 1 k · ' ' • s umgore se ang. "l'lgs111aktens reservstater. 

_Kungörelsen är gemensam för hela krigsmakten. Vad 
~larmen beträffar förekommer reservstat endast för kustar-
hl!eriet och t b t"ll · f" ·1· .. l f o · upp agm· es a nmgar ·or m1 1tar persona ran 
gcnerah . 1 'l .. - .. 
d 

naJor oc 1 b l lo]tnant samt flaggunderofficer och un-
eroff' lcer av 2. graden. 

d
. Beställn in!!arna å reservstat besättas med personal som 
" .. . v ' erh 'o~erflyttas från aktiv stat, eller ock med personal, som 

alht avsked från aktiv stat med tillstånd att kvarstå över 
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stat. Antalet bes tällningar bestämm.es genom av Kungl, j[ . 
fastställd personalfö'fteckning. · aJ:t 

Befordran å reservstat kan på grund av ådagaland 
1 t> c n .. 

lighet äga rum av kapten till major. Löjtnant ävensom Une] ti' 

officer av 2. gr. å reservstat kan samtidigt med den i tur~t
räkning närmast efter honom slående löjtnanten (underart 
ceren av 2. graden) på aktiv stat vid kus tartilleriet heford 

1
' 

till kapten resp. flaggunderofficer i kustartilleriet. Ä ven bra~ 
e. 

fordran i marinen kan företagas enligt särskilda bestälUlllelser. 
Personalen å reservstat räknar tjänsteställning enlig t sam. 

ma grunder, som gälla för personal på aktiv stal. 
Personalen ifråga är skyldig att tjänstgöra i k rig och då 

värnpliktiga eljest tagas i anspråk för rikets för svar eller sä. 
kerhet eller för beredskapsövning. Dessutom skall den ful!. 
göra fredstjänstgöring med 90 dagar för varje under tjänste. 
tiden infallande hel treårsperiod. 

Personalen kan även inkallas till fr ivillig tjänstgöri ng en
ligt Kungl. Maj:t bestämmande i varje särskilt fal t. 

Avlöning utgår till reservstatspersonalen enligt siirskild i 
,kungörelsen intagen löneplan. 

Ftnir som från anställning på aktiv sta t elle r ö·;er stnl 
överflyttas till undeTofficersbeställning på reservstat erhå ll er 
vid första anställningen på sagda stat ekiperingshjälp med !Je. 
lopp, som Kungl. Maj :t bestämmer. Personalen p å re<;errst;t 
erhåller vid inställelse till tjäns tgöring samt Yid återfärd fran 
tjänstgöring fri resa från resp. till bostadsorten samt trak~_a· 
mentsersättning. Under tjänstgöringen äger personf!lcn ratt 
att uppbåTa traktamente, sjötillägg, flygtillägg , mässpennin~ar, 

· f-l d f.. " .. å tnJula representatiOnspengar m. . an ra ormaner avensom ' , k-
sjukvård enligt samma som för motsvarande p er son:1l pa a 
tiv stat gällande grunder. 

1 
r 

I kbr elen 24 september 1943 - TS A I nr 35/-!3 - 1a 
Kungl. Maj :t bl. a. meddelat särskilda bestämmelser be träffai1' 
de tillsättande av beställningshavare å reservstat. 

1 
r 

l 1a 
Genom •kbr den 30 juni 1943 - TS A II nr 32 -!3 - tnl 

personalförteckning fastställts för off. och uoff. å reservs' 
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. -ustari:'illeriet att gälla budgetåret 1943/H. Förteckningen 
,-Jd k e1er följan de beställningar: 
upPt~o överste, 3 majorer, 5 kompaniofficerare och 6 under-

officerare. 

Reservbefäl skungörelse för JJlJ((rinen . 

J{ungörelse har utfärdats genom SF nr 816/43 ang. per
l i marinen s reserv (:rcsembefälskungörelse /ör marinen). 

sona k .. 
1 .. . ) Enligt denna ' ungore se utgo·res mannens reserv av a 

roiralitetets reserv, b) flottans reserv, c) kustartilleTiets re
a rv d) m arin intendenturkårens reserv samt e) de civilmilise , 
tära kårernas. - mariningenjörs- och marinläkarkårernas 

reserver. 
Förutom de redan nu befintliga grupperna av pensions

avgången och förtielsavgången samt i reserven utnämnd per
sonal - den senare gruppen i kungörelsen benämnd >> reserv
anställda>> - utgöres marinens l'Cscrver a) av officerare och 
underofficera r e samt civilmililär personal av officers t jänste
klass, som vid värnpliktstidens utgång vinner inträde i reserven 
(>värnpliktsavgångna ») , b) av furirer , vilka vid avgång från 
aktiv sta t inträda i r eserven för att genomgå utbildning till 
underofficer i reserven (»aspirantanställda >> ) samt c) av fu
rirer vilka vid avgång från aktiv s.lat vinner in träde i reserv 
i avvaktan på underofficersanställning i rese rv ( >> Övergångs
anställda ») . 

Till amiralitetels reserv hänföras pensionsavgångna och 
förtidsavgångna officerare och civilmilitär personal av l ägs t 
konteramirals och generalmajors tjänstegrad eller tjäns.teklass. 

Till sjöofficerskårens och marinintendenturkårens reser
ver hänföras pensionsavgångna, förtidsavgångna , reservanställ
da Och värnpliktsavgångna, reservans.tällcla och värnpliktsav
gångna od1fi cerare av lägre grad än konteramiral och general
lll.ajor. 

Ii Till kustartilleriets reserv hänföras pens·ionsavgången, för
t~savgången, reservanställcl, värnpliktsavgångcn, aspirantan-
alid o ~- .. " "lld ·1· .. l · l ·· 

at Chl overgangsansta nu 1tar persona , som 1c ~e ar 
t h" . 

anföra till amiralitetets reserv. 
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Till örlogstationernas reserver hänföra<s pensionsnyn-.l_ 
f ... t' d o ·· 11d h ·· l'k ;,, llgnu or 1 savgangna, reservansta a oc varnp 1 ·tsavgann- 11 , • 

D <l ltt 
derofficerare, pensionsavgångna flaggkorpraler och hii"b·' l. 

män samt aspirantanställda och övergångsanställda fu ri~e1:
1 t · 

Till de civilmilitära kårerna slutligen hänföras f rån ~
derbörHo· kår r)ensionsavnån"en och förtidsavo·ån ncu l)e . . c. 

o o o o o t sona] 
av lägre tjänsteklass än konteramirals samt reservanstälJd 0~1 
värnpliktsavgången vid vederbörlig kår anställd ciy iJn1ilitä; 
personal. 

Annan personal i reserv än pensionsavgången anställes" 
t> e. 

nom förordnande med undantag av fänrik och marinu nclerin. 
genjör, som antagas medelst s.kriftl>igt antagningsbeYis. 

Inträde i reserv sker i regel i tjänstegrad eller tjiins teklass 
motsvarande den beställning, vederbörande senast innehaft på 
aktiv stat ell er reservstat eller ock i innehavande grad eller 
klass. 

Inträde som furir må efter ansökan medgivas furi r vid 
avgång från beställning på aktiv stat efter mins t fem års 
fast anställning uneler f6rutsättning att vederbörand e förbin
der sig att omedelbart efter avgången från aktiv stal genomglt 

särskild utbildning till underofficer i reserv. 
Inträde i reserv i förening med befordran till underofficer 

av 2. graden kan även uneler vissa villkor b eviljas furir Yid 
avgång från manskapsbeställning på aktiv stat eller ci\'ilan· 

ställningssta t. 
Till fänrik resp. marinunderingenjör i reserv kan antagas 

elen, som fyllt härför i resp. utbildningsbestämmelser stadga· 

de villkor. 
Värnpliktig kapten, löjtnant eller unclerofDicer. t illdelad 

flottan, ävensom värnpliktig kapten eller flaggun<leroffic~r, 
tilldelad kustartilleriet, kunna vid ådagalagel särski ld Jiimpltg; 

h t f .. f t'" .. . 'el l . kt ft nr1sö];al e · or ortsatt Jans.tcronn n· VI u·1rrsrna ' en e er " o o n .. ·n· 
v>inna inträde i reserv vid värnpliktstidens utgån g. ÄYen yftl l· 

pliktig läkare eller ingenjör a v officers tjänsteklass , y ars for 
tt t ... t .. · 'el l · l t .. .. k'lt .. l " rcl ];f!II sa a Jans gormg H u1gsm a { en ar sars ·1 · ons ~va , 

v rv 
likalecl es vid värnpliktstidens utgång erhålla inträde i rese · 
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mma gäller ~iven beträffande vid stammen förordnad 
sa]; sa 9 . . el f" ] ] . el o 

' .· 
1
Jäkar-e av ~- gr. antmgen vr ·ororc nanc etr ens utgang 

I11 fl
1
:
1
dessförinnan efter minst tre års förorclnanLle i stammen . 

eiJel Såsol11 huvudvillkor gäller att i reserv endast få anställas 

alltarras el en , som är välfrejdad och känd fö r laglydnad 
eller ' "' . 

b inedborgarsmne. 
oc . l .. ] o el Befordran 1110111 reserv ~an aga rum av l en, som pa grun 

' l "ala"cl dunlio·het n'jort sin därav förlJ' än t enlint ' "issa v a c a, < b b b b b , o 
närskilda grunder, som i kungörelsen angivas. 
5 

Beträiifancle personalens tjänstgöringsskyldighet gäller, alt 

den är skyldig tjäns-tgöra i krig och då v~irnpliktiga eljest ta

~as i anspråk för l'ikets försvar eller säkerhet eller för full

;örande av beredskapsövning. 
Härutöver, d. v. s. i fr edstid, är personalen skyldig att 

fullgöra tjänstgöring enligt särskilda i kungörelsen angivna 
bestämrnelser. Sålunda åligger det exempelvis pensionsav
gången personal, som icke uppehåller arvodesbefaltning, att 
tjänstgöra en on1gång om 30 dagar för varje före utgången 
av det kalenderår, varunder 55 års ålder uppnås, infallande 
treårsperiod,, vederbörande til1hör reserv. Förlidsavgången 

officer eller unelerofficer i flottans reserv skall dels fullgöra 
en förs ta reservtjäns.tgöring, off>icer 12 månader och under
officer 6 månader, dels en repetitionsövning o m 60 dagar för 
Yarje hel femårspel'iocl av elen del av anställningstiden, som 

i~f~ller före utgången av det kalenderår, varuneler han fyller 
4t ar, dels slutligen en tjänstgöringson1,gång om 30 dagar för 
varje följ ande hel treårsperiod av anställnings liden före det år, 
han fyller 55 år. Kustartilleriet tillhörande förtielsavgången 
eller reservanställd officer och underofficer eller övergångs

~nställd eller aspirantanställd furir skall fullgöra en repet'i
t~?ns tjänstgöring om 35 dagar och en befälskurs om 13 dagar 
for var· t o • 1 "l l · · l · f ll f" je rearspenoc av an s ta mngsllc en, som rn a er orc 
ltlgåncr l o 1! c]l .~ o ... ,.. . t>en av ;:_et ar, varuneler han IY er '± 1 ar, samt en tjanst-
gor!Uo<o o 30 el f" · f"l' el l l · o ri t>~ mgang om agar or varJe o Jan e 1e uearspe-
5~~· so111 infaller före utgången av det :h, varunder ,han fyller 

0 ar. 
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I kungö·relsen ptadgas vidare om de avlönings. Och 
sionsfönnåner, som utgå tm här ifrågavarande• olika Pe p~,,. 

r so 
kategorier. 11al. 

Y. Vissa föres.krifter peträffande de värnpli ktiga, 

Lag om vapenfria värnpliktiga. 

Genom SF nr 121 har den 26 mars 1943 ,utfärda ts lug on 
vapenfria värnpliktiga, som trätt i kraft den l april l9.f3. Ti~ 
digare gällande lag om vrpl , vilka hyst samvelsbetiink ligheter 
mot vpl-tjänstgöPing, ~1ar därmed upphört att gälla . 

Enligt den nya lagen m å värnpliktig, för vilkPn bruk av 
vapen mot annan skulle medlföra djup samvetsnöd, i .stilllet 
såsom vapenfri värnpli'ktig fullgöra vapenfri tjänst och utta
ges endera till sjukvårdstjänst .vid krigsmakten eller ti ll tjänst
göring vid luftskyddet. Dessutom må vapenfri vpl, dä r om
ständigheterna påkalla sådant, uttagas till eller anvi\ndas ~ex
peditions-, yrkes- och handräckningstjänst eller civi lt arbete 
,utom densamma för stalens eller kommunens räkning. Dylik 
värnpliktig skall vara befriad från all övas •i vapem bruk och 
från att bära vapen eller ammunition. 

Beträffande tjänstgörings liclen föres•kriver laglll, att rn
penfri värnpliktig s.kall vara skyldig att för sin ut•bildning 
tjänstgöra ett antal 1clagar, som med en tredjedel övt'rs tiger det. 
som angives i 27 § l mom A i värnpliktslagen. Tjänstgöringen 
i omgångar fördelas på hela värnpliktstiden. Vid inkall el s~ 
av vpl jämlikt 27 § 2 mom ell er 28 § av värnplik lsla.gen JH:I 

jämväl .vapenfri värnpliktig inkallas till tjänstgör ing, va rvid 
beträffande tjänstgöringstidens längd skall iakttagas, alt vn· 
penfl"i vpl skall tjänstgöra en tredjedel längre än han sku~:~ 
hava tjänstgjort, därest }um ej erhållit tillstånd till vapen 

tjänst. ri 
Konungen meddelar tillstånd till fullgörande av vapci:,~. 

tjänst ävensom ,beslut om den tjänstgöring, till vilken dril ,. 
penfrie vpl skall uttagas . Dylikt tillstånd eller bc:,Jnl J;.:lil ~ 

-375-

den å terkallas eller ändras. Även äger Konungen be-
~onUilo k t · o el f · ·· 1· k · · ·· 

0111 ev. av "Or nmg av sa an vapen n varnp 1 "t1gs tpnsl-
siL11_a d vilken tidigare fullgjort viss del av honom jämlikt 
görJllJiktslagen åliggande tjänstgöringsskyldighet före den tid-
rtirJlP d b.. d l 0 11· "ll o d "ll f 

k
t då ve er oran e er 1a 1t t1 stan h att ullgöra va-

pUll ' ... 
enfri tJanst . 

p Då vpl ansöker om tillstånd till ;vapenfri tjänst, skall han 
·ara !befriad , om han så önskar, från att övas i vapens bruk 
''

01
t från .,a tt bära vapen eller ammunition, intill dess Kosa 

nungen prövat ansökningen. I det fall att ansökningen •icke 
bifalles, skall de vapenfria tjänstgöringen icke tillgodoräknas 
såsom fullgjord värnpliktstjänstgöring. , 

Ifråga om fel och försummelse med avseende å tjänstgö
ringen, är den vapenfrie vpl 'Underkastad bestämmelser i ,sär
skild Jag, för så vitt han •ick•e lyder under strafflagen för 
krigsmak ten . 

För tillämpningen av denna lag erforderliga närmare fö
reskrifter, innefattande bl. a. sätt för avgivande av ansökning 
om tillstånd till ~7apenfri tjänst, inskrivningsnämnds (inskriv
ningschefs) befattning med dylik ansökning m. m. , har Kungl. 
~!aj:t u~färdat kungörelse genom SF nr 122/-!3. 

Förordnande av värnpliktig personal till befäl eller till 
befäl eller till civilmilitära tjänstemän. 

. I sist föregående årsberättelse har redogjorts för av sär
~~Ilda sakkunniga framlagt: förslag till bestämmelser rörande 
fo rordnande p.v värnpliktiga till befäl. Sedan vissa myndig
~le ter lll. f l. av g i vi t yttranden över försluge t, har Kungl. Maj :t 
; .. brev den 29 oktober 1943 (TS A I nr 39/43) m eddelat grund
~1ggande bestämmelser rörande dylikt förordnande. Enligt 
dess~ bestämmelser må värnpliktig, som besitter därför erfor-
erbrr utb"ld · l ·· · k l"f""l · f.. l "ll ,.ii t> • 1 n111 g oc 1 ovnga ·va 1 1 ;:a tiO ner , ororc nas h 
Ni~l~hktig kompanioff•iccr, värnpliktig underofficer eller värn

hgt undePbefäl eller till värnpliktig civilmi litär tjänsteman, 
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antingen för viss l'id eller tills vidare, läno:st intill ·· 
~ ~ Yarnplikt 

tidens utgång. s. 

Värnpliktig ~r .skyldig att moll::\ga förordn:tJHll' s~tnlt , 
·· r·· d f.. d ' 1· 1 l u l[ gora ( arme orena e a 1gganl e. · 

Förordnande till vpl befäl eller vpl civilmili tä r tjäns te! 
meddelas av vederbörande försvarsgrenschef eller unele r d 

11
an 

lydande chef eller myndighet. enne 

Genom go nr 822/43 - TS B I Jll' 36/43 - h a\ a tilHin
1 

ningsförcskrifter till ovannämnda kbr blivit utnirdadc _ <'}· 
sinens förordnandeföreskrifter , . · a. 

Hemf0tlouning eller hempermittering vid wulcru(ie nde ou 

urrest eller annnt frihetsstraff'. 

I kbr den 3 ,december 1943 - TS A I nr ±l 43 - har 

Kungl. 1\Iaj:t meddelat föreskrift i rubr. ämne :w i huvudsak 
följande innehåll. 

Den, som undergår arreststraff, må icke hemförlovas eller 

hempermitteras, f'ön·än s.traffet avtjänats. Däres t den, som 

skall undergå arreststraff, icke är i tjänst, skall han inkallas för 

straffets undergående. Dylik inkallelse kan .ske till närmaste 

i förhållande till vederbörandes vistelseort bcHigna mili tära 

förband. 

Värnpliktig, som skall undergft .annat frihetss traff än 

arrest, skall hemförlon1s eller hcmpcnnitlcras fö r straffels 

avtjänande. 

Vidare .skall värnpliktig, som av polismyndighel ksarhållcs 

såsom misstänkt för brott ·eller häktad, ej hemförlm·as eller 

hempermitteras före eljes.t bestämd tidpunkt. 

Föranleder kvarhållandet .icko till häktning eller bli.r 

häktad frikänd, skall det anses, som om vcdcrbö r:uHlc yafll 

i tjänst intill sistnämnda tidpunkt. 
·o Jlr 

I anslu tning till ovannämnda kbr hava genom g . ~s· 

858/±3 - TS B I nr 40/43 - utfärdas närmare ti lliimpnll
1
o 

föreskrifter. 
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VI. Anställning och utbildning. 

Vak anssii'i'tning av ordinm·ie beställningar vicl marinen'> 

poliskår. 

sedan Kungl. Maj: t i juli 1942 updragi t åt Hl 3D års po

lisutredning att bl. a. undersöka, huruvida de marinens poli~
kår nu tillkommande uppgifterna i stället kunde utföras ge

noin statspolisorganisationen eller på annat säll och utred

ningen därefter meddelat, att vissa ändringar syntes påkalla

de i fråga pm kompelcns.villkoren för kårens beställningsha

vare, av vilken anledning en vakanssättning av dc ordinarie 

beställ11ingarna borde övervägas, har Kungl. Maj :t num2ra 

(TS A l nr 9/43) förordnai, att leeliga ordinarie beställningar 

l'id marinens poliskå r tills vidare icke få ~Hcrbcsä ttas utan 

allenast uppeh ållas på förordnande. 

Kbr har ,den 26 februari 1943 - TS A I nr 10/43 - ut

färdats angående antagning och utbilclning av officersaspiran

ter och l..:acletter vid flottan. 

Förordnande av pfficersaspiranter och kadetter vid I<A till 

högre tjänstegracl. 

Med frångående av bestämmelserna i kbr den 21 januari 

1938 ang. an tagning 1och utbildning av officersaspiranter, kust
artill erikadetter och reservkadetter vid KA, har genom kln· 

den 21 maj 1943 -- ~TS A I nr 16/43 - medgivits, att offi
cersaspirant vid KA av vederbörande truppförbandschef c.f

~~r genomgången underbefälskurs vid .artillei'ia v delningen m l 

1~rord~as till korpral och vid antagning till kadelt förordnas 

~ ~ furu· . Vidare får kuslartillerikadett, som genomgått sjii 

0 
tJgsskolan, lägre kursen, av inspektören för kuslarlillcrict för

h~·dnas till underofficer av 2 . . graden samt efter genomgången 
ogre kurs vid sjökrigsskolan, till flaggkaclclt. 
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Genom kbr den 4 juni 1943 -- TS A I nr 22/43 
- dd l b -- l o d --- ha,. KungL ~IaJ :_t me e at_ nya estamme ser an~aer~ " c untug

11111 och utb1ldmng au aspLumter och kadetter ULd SJ ol..:n usskol ~ 
, d z· , ans marinintendents- och reserumten ents ll1Jer. 

Genom kbr .den 30 juli 1943 - TS A I nr 29/-!a _ ha, 
motsvarande nva bestämmelse-r utfärdats beträffande of~ice a • t , rs-
ospirante'r och kadetter samt reservofficersaspiranter och re. 
servkadetter vid kustartilleriet. 

Konstituering av personal vid försvarsväsendet vid mobi/i. 
sering och förstärkt försvarsberedskap m . m. 

Genom ))rev den 3 d ecember 1943 - TS A I nr 42/43-
har KungL Maj :t meddelat grundläggande bestäm melser rö
rande konstituering av personal vid mobilisering och förstärkt 
försvarsberedskap m. m. 

I den omfattll'ing, som hetingas av det för k rigsorganisa
tionen erforderliga personalbehovet eller eljest av .särskilda 
förhållanden må enligt i kommandoväg närmare angivna be
s tämmelser personal på ak tiv stat, övergångsstat, reservs tat, 
avaåno·ss.tat och disponibilitetsstat samt personal i reserv, sjö-

o t> 'll värnskåren ävensom värnpliktig personal konst>iluerats li 
officer, 

1
underofficer eller underbefäl eller till civilmilitär 

tjänsteman. Med värnpliktig personal likställes i förordnan· 
dehänseende dels viss från r eserv avgången p ersonal, dels 
kPigsfrivillig personal samt sådan icke vpl-personal, som jäm· 
likt rekvisitionslagen eller eljest tages i anspråk fö r yetksam· 
het av den art, att konstituering därvid bör äga ru m. . 

f " " · k " · IJ·:ins tephk· Under samma orutsattmngar an aven vrss ' 
, "11 f " t ·s t]'änste· tig eller krigsfriv·illig personal konstlineras tt orsm 1 fl 

män likställda m ed officerare, underofficerare eler unde rbC al; 
'Förslag till konstituering till regementsofficer aYgivcs 

11 

Kungl. :Maj: L , u n; 
Konstituering till kompaniofficer, underoffi cer cllCt 

... .. , ·t"'instc· derbefäl eller till civilmilitär tpnstcman eller fo rs\·nr s J< 
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av motsvarande grader meddelas av försvarsgrenschef el-
111~11a;111an .direkt under Konungen eller överbefälhavaren ly
leJ de chef eller myndighet eller av under försvarsgrenschef 
dadn 

1
de chef eller myndighet. 

l\' aJ 
· Då konsti tuering upphör, ,är vid försvarsväsendet anställd 
ersanal skyldig att återgå till den före konstitueringen inne-

p "ll . ]Ja v da ans ta n m gen. 
Dessa ;bestämmelser gälla med de inskränkningar, som i 

kommandoväg kunna komma att bestämmas jämväl vid för
stärkt försvarsberedskap samt vid beredskapsövningar. Be
stämmelserna gätla fr. o. m. den l januari 1944. 

Genom go nr 823 - TS B I nr 37 /43 - hava tillämpnings
föpeskrifter ,utfärda ts till ovannämnda kbr benämnda »Mari
nens konstitueringsföreskriften. 

Genom brev den 17 december 1943 - TS A I nr 48/43 .
har Kungl. Maj :t meddelat nya bestäm.clser ang. antagning 
och utbildning au mariningenjörsaspircmter och mariningen
jörskadetter . 

Bestämmelser för den frivilliga marinlottcwtbildningen. 

Med stöd av go nr G22/42 har utfärdats bestämmelser för 
den frivilliga marinlottautbildningen att gälla fr. o. m. den 
l11pril 1943 (TS B II nr 8/43) . Utbildningen anordnas i mån 
av tillgängliga medel av överstyrelsen för Hi'ksförbundet Sve
riges Lottakårer , till H.iksfönbundet anslutna marinlottakårer 
och lottaförhand. 

Utbildningen bedrives inom vissa tjänstegrenar (uU)ild
llingslinjer) , nämligen expeditions tjänst, föl'bindelsetjänst, för
}:llägnaclstjänst, luftförsvarssignaltjänst, materieltjänst och .sjuk
l'årdstjänst. Även inom andra tjänstegrenar kunna kurser 
anordnas . 

UtbildninO'en försin-<,.år i rencl i e11 utbildnin crskurs i varJ·e l '" t> . t>t> t> t> 
,~-anstegren , i vissa även i 'en hölgre kurs för u~bildning till 
tssa kvalificerade befattningar. I samtliga tjänstegrenar ::m

Otdn~ .. 
"s aven repetittionskurser. 

1'idskr;ft . s . .. .. d t n_.-, ' 1 JOVasen e , '/u 
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Enligt dc fastställda kursplanerna avses lottorna Ulh it j 
l . " l . d . . c a:, till olika befattningar, exempc v1s 'e~ter ,;.urs 1 expe lllons tjä · 

. . .. d f k . r J . l ' 1151 
till kontors- och kanshb1tra en; e ter , ·urs 1 or· )lll l dsetjän 
till växeltelefonister samt telefonposter i förhindclsl'Ce ntr~t 
samt efter kurs i förplägnadstjäns t ti ll kokersk or och efter a l 
nomgången h ögre kurs i samma tjäns tegr en till kök-.fii r e st &~: 
der skor samt hiträdande 1husmödrar. 

Bestämmelser flör antagning m. m. av lottor virl nutrinen 
hava utfärdats i mo nr 297/43 - TS B II nr 28/-1:3 - att gälla 
fr. o. m. l augusti 1943 . 

Personaluttagningscentral för m arinen . 

Intill dess en för m arinen gemensam personal utlagnings. 
detalj organiserats i marinledningen skall jämlik t m o nr 192/-!3 
- TS B II nr 20/43 - den av IKA upprä llade per,.ollalultag
n ingscentral cn efter anvisningar från mariu~tabcns u thill1n in gs
avde1ning ä ven handlägga ärendPn r örande person alu ll agning-
en vid flottan. 

, Gen om mo nr 249/43 - TS B II 23/43 - h aYa f:l ~ls ti1llts 
,, P rovisorisl.:a utbildningsbestämmelser f ör vii r n p/ i l.: t i u u s jökop
tener och maskinister». 

VII. Avlöning och pension. 

a) Ändringar i de militära cwlöningsreg lem entenu, k rigs
aulöningsreg lementet m . m. 

Jämlikt kbr till ÖYcrbefälhavarcn elen 11 juni 1 \)±:l (SF 
nr 343) har förordna ts om vi ssa ändringar i krigsl edighetsbe· 
s tämclserna den 6 december 1940 (SF nr 986/40), ' i lka än d· · · 1·e 
ringar bl. a. innebära, att elen fast ans tällda perW~Ht~C11 JC~/l 
Hi.noTc äcrer uppbära terminslön under J..:rigspenwssron ° 1 0 0 -1 oc l 
tjänstledighet jämlikt § 4 a och b (sjukdom saml ''1 ~ r-

. · ·· 1·1 · c1·· t t . o • 1 l"l-·l f-1 \l te rckreatwn). T1ll varnp 'J ~li ga aremo · u gar 1 c y 1 ~ , ' 
minslön liksom förut. 
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Genom k'br den 17 december 1943 (SF nr \.J20) har d ock 
, 

11
" 1. .Maj: t m ed retroaktiv verkan fr . o. m. l jul i 1943 mecl-

)\tl1:1 • 1•• f"o l"bl oll , ·rit , att tenmns on ar ) J e 1a as under tjänstl edighet på 
"'1 nd av .sjukdom , därest vederbörarnde vårdas utom fredsför ,,ru 
nii"'IJ1ingsorten ell er, då fråga 

1är om ståncligt tjänstgörande 
l•o" l .1.. .. 

.• 0 11 a l utmn l en ort c ar vederborande har s1in s tadig:va-
pei ~ ' ~ 

rnndc bostad . 
Genom kungörelse den 30 juni Hl43 , SF nr 47 5, har för-

ordnats om 1vissa änclringm i militäm avlöningsreglementet SF 
nr 27 5/39 (J\foH.). 

I löneplanen Ob - .officerare i vi !-s1. chefshciSLäl lningar -
hava inlagts tvenne nya lönegrader, betecknade Ob:3 och Ob5, 
med år~ l öner av resp. kr. 17,000: - och kr . 20,000: - . De 
törulvarande lönegraderna Ob3, Obi och Ob5 betecknas n u
mera med resp . Ob4, Ob6 och Ob7. Lika~å har i löneplan C b 
- civilmilit är personal i vissa chefsställningar ,-- inlagts en 
ny lönegrad Cb2 med en årslön av kr. 16,000: __: och tillkom
mit en ny lönegrad Cb5 med en årslön av kr. 20,000: - . Den 
förutvarande lönegraden Cb3 mo!svaras i d en ändrade lönepla 
nen av lönegra den Cb·L 

Tillkomsten :<W cle nya lönegradern a ha jäm\·~il föranlett 
ändringar av vissa andra s lä1len i aYlöningsrcglem enlet i och 
för reglerand e av bestä ll ning s.havarnas i dc nya lönegraderna 
semester- och lJ-~i nstledig:he tsförhållanden SJ.Öti!Ui.•w flvu·Lillän·" u ' Ut"'~' J b bh 

IU. m . Genom kungörelse SF nr 608/-±:1 hava Yi darc ändrinaar 
företag its i tillämpningsiöreskriflcrna till avlöningsreglemcJ~tct 
(SF nr 4 79/39) ))elräf'fancle beloppen för vi ka riatsersätln ing 
Och tjänstgörinus traklamcnten för beshi llningshavare i de nva r- <J <J J 
oncgraclcrna. 

, . Vidar'e har genom kungö relse .SF nr 609/43 gjor ts ändring 
l hlläu<Jo} t•• . l "1[ l .. c ( 

4 1 
oo v Je s am me scrna tt al manna re~e rrglcmcnlct SF nr 

96142) beträffande r ese- och t rak ta mentsk lasser, till vilk a de 
llya lönegraderna ,skola hänföras. 

11 
Bland övriga ändringar, som oYannämncla kungörelse (SF 

a~ 475/43) inn efa ttar, m~irkes alt tjänstledighet för fullgörande 
llppdrag såsom rikslbgcns rc ,·isor för vederbörande beställ-
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nin'''shavare numera endast medför A-avdrag å lönvn sunll t> . d . .. O.lt det skall ankomma på Kungl. MaJ:t att ,m~ giva ersat tning för 
flyttningskostnad lill bcs.tällningsha vare V'ld bl. a ... k(.lfll lllende. 
ring såsom elev vid de mi litära högskolorna. Betra t !ande sist. 
nämnda ersättning har Kungl. Maj:t genom b rev dl'n 22 de. 
cembm· 1943 - TS r-\. I nr 46/43 - förordnat, atl Stockhohn 
skall anses utgöra förläggningsort för bl. a. ofd:'icer, Yilken ef. 
ter ingången a v juli månad 1943 1kommend:rals ~as u m elev i 
tvåårig kurs vid sjökrigshögskolan, under tiden tlll komn1cn. 
deringens upphörande. Samtidigt har fö rordnats, al l oberoen. 
de i MoR 31 § ersättning för flyttningskostnad ma 'hcYi ljas 
bl. a. bes tälln ingshavare, vilken .i egenskap av elcY enl ig t ovan 
erhållit ändrad förläggningsort. 

Genom kungörelse SF nr 631/43 hava vissa ä n<lnngar in
förts ~ den till det militära avlöningsreglementet hörande 
tjänste f ört cc k n in g en. .. .. 

I anslutnino· till den under år 19-!2 beslulaCLe: andrade lo-
neställningen fö:- fä1wikar ,(jfr SF nr 683/42) har n Hl marinen 
al1 n"'tx beslällnin" för fänr ik utgått ur löneplan Oa. t>' t> l" , Beträffande beställningar i 5 lönegrauen av samma on:-
plan märkes tillkomsten av dylik för CM?N, un.der de t alt. tl· 
digare upptagen beställning för chefen for mannen. centtala 
b eklädnadwerkstad utgått. . .. .. . a för 

I lönegrad O a 6 är allernaliV t uppford hest~~.l!m_no. .. . 
CMDN . Tidigare i denna lönegrad upptagen beslallm.t~g for 
Chefen för Göteborgs kuslarlilleriförsvar tillika ChL·I ,for ]{,.\ 
4 är uppflyttad till löneplan Ob l lönegraden. . . . be· 

I sistnämnda löneplan 2 ,lön:graden hav~ til.l~-u:n~l~t och 
s tällninga1• för Chefen för Blrokmgc kuslart rlleni OJ s\ · 
Chefen för KMF:s vapenavdclning. för 

Inom löneplan .Cb märkes slutNgen, alt beställ ningen 
· k .. fl tl ·t f' ·a' I, 9 lJ'll 4 löne•rraden . marinövcrdue · tor upp Y a s 1 ' - . t> • .. ·ord· 

Genom kungörelse SF nr 960/43 har Kungl. ::\~lart foi Till 
nat om .helt n y lydelse av tjänstcförteckningei: tfraga. upP· 

' ' .. t... L f" ·tecl·ntn''E'Il n u skillnad mo t den rföl'ctgaenoe ar .Jans c or ' t> • li~ : t 
' l" . 1 . ' an e( le r o s tälld icke ef ter löneplaner OC1l oncgrac er u,. 
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·J- fö rband pch inrättningar m . m. med angivande av till 
vei . ' verk etc. hörande beställningar och deras lönegrader. ,,ar Je 

Ä ven i manskapsavlöningsreglementet SF nr 652/40 (MaR) 
r "en om kungörelse SF nr 4 76/43 införts ändring beträffan-

]Ja 
0 

·d f l l .. d d ' ·k d , avdrag v1 u . goran e av upp rag sasom n ·s a.g,ens de "-
revisor. 

För ,a tt komma i å tnjutande av hyres- och ortstillägg er-
fordrades tidigare, att gift bes.tällningshavare, tillhörande löne-
Jan Ma, skulle kunna räkna en anställningstid av minst fyra 

~r . Genom h är ifrågavarande kungörelse har :förordnats , att 
dylik beställningshavare endast behöv,eT räkna en anställnings
tid av ett år för att få uppbära hyres- ooh prtstillägg . \ 

Genom kungörelsen den 30 juni 1943 SF nr 505 ooh 506 
bar förurdn ats om ändringar i vissa delar av r esp. allmänna 
tjänstepensionsreg lemen tet och uilmänna familjepensionsregle 
mentet. 

Ändringarna, i vad de avse militära bes tällningar, äro 
huvudsakligen betingade av införandet av de ovan omf6r
mälda nya lönegraderna inom löneplanerna Ob och Cb samt 
de nya bes tä lln ingarna å reservstat. 

Genom kungöPeJse SF nr 702/43 har ändring gjorts i till
läggsbestämmelserna till manskapsavlöningsreglementet .(SF 
nr 653/40 i vad avser ersättning för dyl.:erictrbete. Enligt ti 
digare gällande bestämmelser uppbar dykare å inmö nstra d .båt, 
tillhörande vid kustartilleriet anordnad mineringsskola, under 
viss förut sättning det stipulerade clyk.aretillägget till sjötilläg
geL Enligt denna kungörelse utgår samma tillägg till dykare 
å varje inmönstrad båt tillhörande kustartilleriet. 

Ändmcl clyrortsgmppering . 

Ku :enon: kungörelse de1:. 17 december_ Hl-!_3 , SF nr 875, har 
v· n:;,J. MaJ:! beslutat om andrad placenng 1 dyrortsgrupp av 
lssa Orter, att gäll a från den l januari Hl44. Bland ändring

~l'na Inärkes bl. a., att Karlskrona ach Vaxholm upflytlats till 
Ytortsgrupp F. 
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Avlöning till kadetter. 

J än: Ii k t kl~ r den 29 janu_ari 1943 (TS <~ l . n r (\ 43) ärr~ 

kadett vtd marmen - dock ej reservkadett vtd flottan _ 
11

"' r 

flaggkorprals grad att i !stället för honom eljest ti!Jl. .. o 111 111a 1~ed 
kontanta förmåner uppbära månadslön och terminslön C n\i~l'e 
7 löneklassen, varvid terminslönen skall beräknas cnlio· t l .. <:>

1 
to lO~r . 

re tariffen. I samband hänned har Kungl. Maj:t fö rordnat " 
· ' , att 

kaelett vid marinen - med unelantag av vissa ·katq.(orier att-

tagna åren 1940- 1942, som äro att anse såsom inkallade e 
11 -

ligt § 28 mom. l i VL, 'lnå -· förutom. förmåner in na tu ra 

samt ev. hemortslön och krigsfamiljebidrag - sasom av lö. 

ning .åtnjuta terminslön: kadett med furirs gard enl igt 4 krigs. 

löneklassen och annan kadett enligt 7 krigsl ö n eikla s~en i båda 

fall enligt högre tariffen. 

h) Reserupersomden. 

I reservbefälskungörelsen för marinen - SF nr KlG/43-

äro jänwäl intagna bestämmelser om avlöningsförm~t ncr ti ll 

reservpersona len. 
Jämlikt dessa bestämmelser .utgå Nll pensionsavgången 

personal under t.Finstgöring lön enligt för personal på akti1• 

stat gällande grunder, därvid lönen skall utgå eft er 1lcn lönc· 

grad och lönekla ss eller motsvarande, som vedet•börande ome· 

delbart före avgång från ,beställning på aktiv stat eller reserv· 

s tat tillhörde. 
F örtidsavgång en, reservanställ d, vämpli ktsaugånyen, äver· 

gångsanställd och aspirantanstälfcl personal å tnjute r ,under 

tj'änstoörino· lön efter elen löneurad vilken motsvarande be· 
b b b ' ... 

ställningshavare på akhv stat tillhör. lVIarinunderingcnJor 

uppbär arvode ,motsvarande lönen enligt 16 löncgt aden .och 

16 löneplanen Ca. Marinläkare av 2. gr. i reserv uppbär ]Ik ~· 
leeles arvode men motsvarande lönen enligt 20 lönegraden oc 

1 

20 löneklassen av samma löneplan . 
o .. ... ·t rö ring 

Personal som har •cQ'et hushall och full"'or I J~'n s ~ 
' " . n . 'J c· 

utom bostad sor ten, så att det vanliga kvartere t ej kan b J J 
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ållas, uppbär lön efter den ortsgrupp, till vilken manta!sskriv

\1o·sorten är' hänförd. Övrig personal åtnjuter lön, som. ifråga 
111 " •• • • l k om tjänstgonng vtc ·us tartilleriet, utgår efter den ortsgrupp, 

till vilken förbandets förläggningsort är hänförd, och eljest 

eft-er elen ortsgrupp, till vilken tjänstgöringsorten tillhör _ _ 

vid sjötjänstgöring efter elen ortsgrupp, till vilken vederböran

de marindistriktschefs eller stationschefs tjänstgöringsort är 

hänförlig. 

Furir i reserv å tnjuter utöver lön naturaförmåner eller 

ersä ttning för dessa )ika som fast anställt manskap på aktiv 

stat. 

Rörligt tillägg . å lön å hyres- och orts~illägg utgår till 

därtill berättigad enligt samma grunder, som gälla personal 

på aktiv stat. 

Pensionsavgången personal får under tjänstgöring· viel

kännas avdrag å lön en med samma belopp som de samman

lagda tjäns.tepensionsf'örmåner, vedet'börande under t1·änstoö-
. o 

ringsliden äger uppbära. 

. Reservpersonalen åtnjuter lön även under in- och utryck

nmgsdagar samt vid förhinder att deltaga i tjänstgeringen på 

gr~md av bl. a. olycksfall eUer sjukdom, ådragen i tjänsten, 

s_varare smittsam. sjukelom ävensom vid fötbucl att «öra tjänst 

ttll f~rekommande av smittans spridning. Även u71d er .sjuk

dom .~ andra fall samt vid tjänstledighet av annan anledning 

u_~phares lön Ullder sammanlagt högst en tiondel av al1!befalld 

lJanstgörings•hid. Vid andra förhinder att tjänstgöra upphär 

~~-se~·vpersonal:n lön med tjänstledighetsavdra·g enligt samma 

ac er, som galla personalen på aktiv stat. · 

. Under tjänstgöring åtnjuter reservpersonalen sjukvård 
en]urt f' . . . 
111 

" 01 motsvarande personal på aktiv stat gällande b estäm-

elser - dock att d 'd t··· ·· · en, som vt pnstgormgens slut är inta-
gen för o ·d o • k o el .. .. 
t .d Vai pa SJU ·var sanstalt, ager aven efler utrycknin os . 
l en ot . . o 

a !lju ta sjukvård under högst sex månader. 

f ~ För sin inställels-e till tjänstgörin()' ävensom vid å terfärd 
r<~n t... o 

Janstgöring äger reservpersonalen fri resa samt trakta-
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mentsersättning enligt allmänna res.ereglementet i regel avsee
1 de färd mellan vederbörandes bostadsort (hemvist i l yrkobo~~ 

föringsort.en) och tjänstgö.ringsorlen. 
Vidare utnår under tjänstgöring till personal , son1 11 o . ur eget hushåll och åtnjuter lön enl~gt mantalssknvningsorten 

ortsgrupp, reservibefälstraiktamente m ed de olika lönegradern~ 
fastställda belopp, varierande från 3: - upptill 6 : -- kronor 
Dylikt traktamente får icke utgå mer än högst 60 dygn av e1~ 
och samma tjänstgöringsperiod. 

De till personalen på aktiv stat u tgående särskilda för
måner, såsom ~jötillägg, uppbörds-ersättning, flygtillägg, flyg. 
tra.ktamentc, mässpengar, representationspengar, r<ildartillägg, 
ersättnino för dykeriarbeten m. m . tillkomma jämv ~il resen·-o 
personalen efter enahanda grundar. 

Till ,viss reservpersonal utbetalas även ekiperingsh jälp med 
belopp, som av Kungl. Maj:t bestämmes i särskild ordning. 

Ekipering·shjälp till vissa underoflicerare i reserven. 

Genom Kb r den 17 dec. 1943 - TS A: I nr 44/4:3 - hnsa 
vi sa underofficerare av 2. gr. i flottans eller KA:s resen , 
som från anställning såsom flaggkorpral i r eserven befordra t ~ 
till underofficerare av 2. graden i reserven, tillerkänts ekipe
ringshjälp med olika belopp, beorende på oin .sabel anskaffa:s 
eller icke, samt vad beträffar underofficerare vid KA jänwal 
beroende på tiden för befordran. 

c. Värnpliktiga. 

f · ·· l'l · · l r l{un"l. I anslu tning tilllagen om vapen na varnp 1 -.liga l::t , " 

3/43 f .. d t .. l . o· 'l\' l,nn-Maj :t i kungörelse SF nr 12 oror na om an c n n o • 
l . . k b t.. !ser ona· crörelsen (SF nr 527 42) med proUlsons "a es mmn c · t> 

•• d"ron1 avlöning åt värnpliktiga m. m . innehållande föresknH a aeJ1 
a tt förhöjning av penningbidraget utöver en krona olll .. dat>de 

. . k l f" .. l rboran skall beträffande vapenfn vpl 1c e s \. C', orT an vec e . . Jn"al· fullgjort tjänstgöring under sammanlagt femllmndrat jugo c'" 
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Likaså har kungörelse utfärdals om ändring av li llämp-
. 1 r~sbes tänunelserna - SF nr 51 /40 - till Krigsavlönings-

11 1~~ementet (SF nr 286/41 ), varigenom fastställda tidsperioder 
r~; värnpliktigas å tnjutande av lerminslön enligt den högre 
fo 'ffen beträffande vapenfria värnpliktiga ökas med etlhundwn 

tJ·uao daga r. rn o 
Genom kungörelse SF nr 566/43 har förordnats , a tt ovan-

nämnda provisoriska b es tämmelser ang. avlöning åt värnplik-

1
·11,1 skall äga fortsa tt giltighet till och m ed den 30 juni 1944. lo' 

1 kbr den 29 januari 1943 - TS A: I nr 3/43 - har 
medgivits, a tt tidigare meddelade bestämmelser angående fria 
resor i vissa fall för anhöriga ti ll värnpliktiga (kbr den 6 mars 
1942) ,få for tsättningsvis gälla även under år 1943. Bestäm
melserna avse, a tt anhöriga till värnpl•iktiga under bered skap s
tjänstgö-ring u tom sin hemor t, som drabbas av allvarlig eller 
långvarig sjukdom, äga rätt att efter truppförbandschefs med
givande på stats.verkets b ekostnad företaga resa från sin bo
stadsort till den värnpliktikes vistelseort och åter. Vid så
dant medgivan de skall främst övervägas, huruvida dylikt be
sök kan vara av betydelse för den sjuk es tillfrisknande eller 
eljes t va ra av synnerligen vikt för honom. Dylik resa med
gives endas t en gång för en person i a nle-dning av ett och 
samma sjukdomsfall. 

Genom kbr den l1 juni 1943 - TS A: I nr 19/43 - har 
Kungl. Maj :t med anledning av en framställning från styrel 
s~n för Sveriges förenade studentkår medgi,nit, a tt med änd
nng av tidigare gällande bestämmelser för m ar inens vidkom 
Illande ersättning till värnplil..:tiga vid marinen för begagnande 
a11 egna beklädnadspersedlar under tjänstgöring må från och 
llled den l juli 1943 ut<>å med höost 65 ö re för lj'äns l0 Örin°S-d o o o o 
/g llled fördelning av b eloppet på olika persedelgrupper en-
~gt RMF:s närmare fö reskrifter. Dylika föreskrif ler hava 
b ~·färdats den 22 juni '1943 - TS A: II nr 2i /43 - ooh inne-ara bl ... r·· · a. , att till ,värnpl ikti g ' 'id flottan utbetalas 10 Ö•re 
or Underkläder (kalsonger, undertröja och strumpor), 15 öre 
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för skodon (skor , snörkängor och stövlar), 40 iirr flir 
övriga persedlar samt 65 öre för h el beklädnad . al! r~_ 

Tidigare av Kungl. Maj:t lämnat medgivande att till y:i. 

l ' l l' f' l k l t ... ' Il). pliktig vid flottan , som er 1a 1t agg ·orpra s Jan stegrad Oc] 

som enligt fartygschefs order mässar i flaggkorprah mäss elle
1 

underbefälsmäss må utgå mäsSJJenningar enligt sam ma .,.1. t 
, . ~ • .. l:l un. 

der som till personal av motsvarande 1Janstegra cl vid st" , . <d)l. 

men har utsträckts att gälla tills vidare till och mwl den 30 
juni 1944 (TS A: I nr 26/43). Fr. o. m. ;den l janua ri 19{1 
utgår ej längr;e: till dylik värnpliktig den förmån av e:ctrn ter. 
minslön enl. § 6 i KAH. lägre tariffen, som. tillkom mer annan 
värnpliktig personal vid sjötjänstgöi·ing (k'br den 17 decem. 

ber 1943) . 
Genom kbr den 1 oktober 1943 - TS A: I nr :15/43-

har stadgnts, att över stat anställd värnpliktig vid tjii ns tgöring 
.såsom flygspanare får uppbära flygtillägg med 150 k ro nor för 

månad räknat. 

d) l eJ; e ordinmie pcrsonol. 

Ändringar i militära icke-ordinariereglementet SF 276/39. 

Genom kungörelse SF nr 606/ nr 606/MI har förordnats om 

vissa ändringar i Militära icke- ordinariereglemenle l. I den 
till reo·lementet fooade tj-änsteförteckningen hava, s.ft vi tt an· 

tl tl r 
går sjöförsvaret, tillkommit följande nya befattnmgar: or: 
rådsman i lönegrad 5, kassör vid kameralkontoret Yid :MDO 

1 

~ . aen 
löneorad 11 och studierektmi i lönegrad 23. Befa ltnll1o 

~ . .. . .. . 'l l t· t . . . c a l\ enas! kassor 1 18 Jonegraden har begransats tr a . el\~ • 

kassören vid kameralkontoret vid MDS. 
l .. 1in";· 

I överensstämmelse med ändringarna 'i övriga av 01 ? J •III· 
TegJementen har även för den icke-ordinarie persona en 

~ åsoni 
förts bestämmelse om A-avdrag å lönen vid uppdrag 

5 

riksdagens revisor. J;aP 
f o .. f.. f" t 1 f t t;1· 11 i 1nans I raga on1 ratten or oru varanc e ·as ans ' .;·J;tl:l 

·l "11 · · t d' · l e·fatl ·11" Ft ti ll"·odOI'
1 

att vtc arrsta mng 1 ex ra or tnane J " n1 t:> . ' " 
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t'd för placering i högre löneklas~ har föreskrivits, 
tJ'iiJlS te l .. . . . 

t"änstgonngen v1d försvarsväsendet, som kvalificerar till 
:~ttl'kJ hÖ 'J re placering, skall hava ägt rum -efter det vederhö-
dY 1 b o 

de fyllt 18 ar. 
ran 1 kbr den 12 mars 1943 - TS A: I nr 11 /43 - har så-

ändring vidtagits i tillämpningsföreskrifterna l'ill föreva
~~::de avlön i~1gsreglemente att rätten till övertidsersättning till
lagts jämväl telefonvakt av 2 klass. 

e) Ozkig personal. 

Kungl. Maj:t har genom .kungörelse (SF nr 118/43) med
delat föreskrifter ang. handläggningen av vissa frågor rörande 
tillämpningen av 1942 å'rs tjänstepensionsreglemente för ar
betare. Enligt ku~görelsen förordnas, att där hos myndighet, 
som icke är verkstyrelse, tvekan uppstår ifråga om tillämp
ligheten a v 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, 
fråga härom skall underställas vedetbörande verkstyrelses 
prövning. Verks-tyrelsen må i sin tur •i fall av tvekan ävensom 
ifråga ,om placering i pensionsgrupp av arbetare inhämta ytt
rande av statskontoret. 

Genom kungörelse (SF nr 948/43) har meddelats vissa 
ändringar i k ungörel sen SF nr 695/42 med föreskrifter röran
de tillämpningen av 1942 års tjr'inste- och j'amiljepension~reg
lementen fö r arbetare m. m. Vid tillämpningen av dessa reg
lementen skall så anses , som om försvaret utgjorde ett och 
samma ve rk , vars styrelse vore försvarets civilförvaltning -
:lock att den centrala förvaltningsmyndighet inom försvaret , 
Inom vars förvaltning~områcle vederbörande arbetare är an
ställd, skall forbfarande utöva vissa på verkstyrelse ankom
~la.~de befogenheter. Förs-varets CJiviUörvaltning skall rörande 
.. '

11ampning.en av realementenas föreskrifter samråda med de ov . tl 

.. rtga centrala förvaltningsmyndigheterna samt i vissa fall 
avei1 . < 

Ined försv arets aYtalsnämnd. 

färct~\MF har ~-en 10 juli 19:_3 .- TS A:. I_I nr 41 /43 -:- u_L
t nya bestammelser betraftande ovlomng m. m. ttll m d 
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marinen tjänstgöronde lottor att gälla tillwi cla re, s ' 
. a ~~~ 

krigsavlöningsreglementet är i kraft. c-

Avlöningen utgår efter olika grundeT b eroend e p å 
01 

derbörande lotta har län~n~ eller kortare tjänst görin" 
1
\
1
"e-

~ c tl· !\ l 
längre tjänstgöring förstås sammanhängande tjänstgörinrr · et 

. l . 6 d " l h l d . " tl 
1111' der en tlc av ·mmst agar, son- oc 1 e g agar m raknade 

Under längre tjänstgöring utgår kPigslön, bc~t aendc a,
månadslön och terminslön med olika belopp, varierande efter 

vederbörande tjäns teställning. Terminslönen ulgår Yiclarc ef. 

ter två oli'ka tm·iffe r, en högr·C och en lägre. Enl ig t elen höo. 
re tariffen utbe talas terminslön från och med den löne termin 

som tager sin början näst efter 252 . tjäns.lgöringstimman: 

dock tidigast ffiter 42. tjänstgöringsdagen efter i nr) ckningsda. 

gen. Härut,öveT å tnjutes inkvartering ·och förphignacl in na. 

tura ävensom sjukvård i likhet med värnpliktig . l'ndcr vissa 

förhållanden kan is tället kontant ersättning erhå llas fö r in

kvartering och förplägnad ävensom beklädnadsersii ttning. 

Vid kortare tjänstgöring uppbär 'lotta timersät!ning, som 

liksom terminslönen utgår efter en högre eller en lägre tariff 

'med olika helopp allt ofter vederbörandes tjänstcsUillning. l 

övrigt åtnjuter tim.avlönad lotta förmåner enligt samma grun· 

der, som ovan ang'ivits .- dock äger h01~ icke upphii ra ersält

ning för inkvartering och ej h eller förplägnad eller ersättning 

därför. Portion m å dock utJ)ekommas mot er sicitlning. 

f) Resekostnads- och traktamentsersättningm. 

Genom kbr den 11 juni 1943 (SF nr .343/43) h<tYa anbc· 
" k . l' l l .. elserua fallts vissa ändringar i 6 8 av ngslec 1g 1cts )estanun 

1 
(SF nr 986/40) avseende ersättning för resekostnad i sambauc 

m ed krigspermission och tjänstledighet. 
.. l "tt . ,... f .. l l omnibus Sålunda ar sta( gat, att ersu n mg or are m er 

1
_ 

gäldas av s taten oberoende av fä nivägens längeL Tidigare u
11 

gick dylik ersättning ;endast under förutsättning att )Juss resn 

omfatl adc minst 20 km. 

-391-

V,idare har införts, alt ersättning j' ör sov pi at s far utgå vid 

J t På grund av s jukdom. Dylik ersättning utgick icke 
]edig le 

tidi g~;~;i gt det ändrade kbr m å crsätlning ej endast såsom ti

. . ut "å för resa till och från den ort, varest den p ermitte-11,,a te o ( d är bosatt, utan även till ,och från den ort, varest den per-

r\~e:·ades närmaste anhörige är bosatt. 
JU ' ·Utöver tidigare gällande räl t för p ermitterade ,a tt vid r.esa, 

varar [ttta timmar eller m era, utfå föq)lägnadskostnad 
sOUl ]' d b " l ' ]' .. d' l d" 

daives slut 1gen ve er' oranc .c nu1tara myn 1g 1eler att, ar 
Jlle o 
sii finnes lämpligt, vid måltidss lation eller på anna t säll till-
]iandahålla dc resande j'örplägnad . 

g) Div erse. 

Ersättning vid fall av bestående förlust ou arb etsförmåga. 

Genom kbr den 23 juli 1940 hava fastställts provisoriska 

bestämmelser om särskilda förmåner åt personal vid försvars

räsendet, som drabbats av kroppsskada. KungL Maj:t har nu

mera hes tämt (TS A:~ nr 8/43), att om det b efinnes, att kropps

skadan medfört b estående förlust av vederbörandes arbetsför

måga, skall i s tället för sjukavlöning utgå ersättning i fonn 

av livränta enligt av riksförsäkringsanstalten tillämpade grun

der. Sagda anstalt skall i förekommande fall besluta rörande 

utbe talning av dylik livränta; skolande i avvaktan p å defini

tiva bestämmelser rörande ersättning för kroppsskada, bes.Ju

len begränsas att avse en tid av högs t ett å r i s~'i ndcr. 
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Dvärgubåtar och människotorpeder. 

Under nu pågående krig ha åtskilliga nya str id~medel och 
tekniska hjälpmedel blivit insatla i den stor:a kra[Lm~i.Lnitlgen 
I n,te minst från sjökrigels område kunna exempel kim las här
utinnan. I m ånga fall har vetenskap och telmik i förening 
Lunnat ~1stadkonunl<'l n ~1got helt nytt, varigenom föruls~itlningar 
skapats för ändrade metoder i sjökri~förin:gen, m edförande en 
omlä<>crninP" av sättet att UJ)pträda till SJ.ÖSS och i strid. En 

U"::! t'l 

c{!dan nyhet är t. ex. ekoradio. I andra fall ha dc tekniska 
framstegen medfört förbät tringar och specialiseringar av redan 

!;ända Yapen. 
Sistnämnda utyeckling är p åfallande beträffande ubåls

yapnet. Niigra revolutionerande nykonstruktioner ha ej selt 
dagen, om man bortser från de obestyr,kla rykten beträffande 

· . d ·or-e enhetsmotorn, som dyka upp trd efter annan och, om e ' 
sanna, o l\ ivelaktigt skulle annon:sera ett epol~gönmdc framsteg 
1):\ ubåtsteknikens omr[lde. Däremot har under de senaste året~ 
några sparsamma uppgifter offentEg1gjorts rörande ],J igsinJsatser 
av specialbygo·da ubåtar av minsta srtorlek, första g~mgen i saJII" 

" ~ "' . . 7 de-
hand med det Japansl'a anfallet mot Pearl HarhOI den .. t 

. . "11 ... l{aJI 
cemher 1941. En sammanfattnrng av vad som hrllr s ar e 
beträffande dessa speciella ubåtstyper synes vara av intress 

för lidskriftens läsar,e. . [el' 

Tvenne i princip skilda konstruktioner av sådana fark?~·o
ha bl iv i l kända, nämligen dels >> cluärgubåtan, dels nnän 11

'
5

' 
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.. der». Del l'an f. ö. sältas i fråga, on1 det senare vapnet 
/01Fe inrangeras bland uhitarna; så har emeller tid här skeu. 
, I·~ JI d .. b o t ·•t • f.. o l . ' "' ]3egreppe~ vargu. a · nw a v~ ors ta gangen om 'nllig. ~u· 

då uppgtfter om Japanska ubatar av denna storleksordmn g 
lgJ4, l . .. ld D . ' d ·· ' .. -jade cirku era 1 var s pressen. en Japans~m vargubalen 
]Jo,

1 
denna tid (bild l) h ade ett deplacement av 12 ton, var 

J ra n 

Bild l . Ja,pan.sk dvärgulbåt (HJ,3c1). 

ll,S lh lång och 2,3 m bred. Den framdrevs elektriskt; baltcrieL 
nnl[attad -o l l 
]' c e b ac 'umu alorcr, vardera om 2 volt vid 30 amp. 
'arten var 3 knor). UbMen sades kunna dvka till 60 m dJ'up 

i'Ch · • 
a\' \'JS~as 3 timmar i sträck i u-läge. Bestyckningen utgjordes 
ho:n 40 crn torpccllub och en kulspruta. Besältningen räknade 

t>s t 4 man. 

före~en vid P earl Harbor insalta ubåten är n ågot olik den 
:,Rencte. Vid des~ utiurmnin g ha erfarenheterna från det 
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nästan tioåriga experin1entarbete, för vilket förutsättni 
tydligen varit tillfinnandes, kunnat utnyttjas. Den är 19 ~gar 
h1ng och 1,5 m bred, deplacerar 15 Lon, har en hesättnina-,CJ 111 

man och är beslyckad m.ed två 45 cm torpedtuber. F an : ,
1
a.v 2 

uppgivits tiH 24 knop, vilket förefaller otroligt ; aktionsradilar 
a ngives till 24' med ekonomisk fa rt. Fm·tyget fr amdriYes ten 

lllect 
c·lektromolorer. 

Enligt vissa uppgifter slmUe lä111gden uppg~t t ill 18 
Iii 

bredden till 2 m och aiktionsnadien till 20'. Måhända rör de; 
~ig i delta fall om en stön·e variant av föreg åJende typ. · 

Fartyget har i stort sett det konventionella ubåtsutseendet 
Däck salmns emellertid. Tornet, som blott är m eterhög t, inne
~luler övre delen av fartygschefens manöverplats. DYärgubåten 
är i övrigt konsiraerad efter samma principer som en stor ubåt 
Av<;evärda förenklingm· föreligga dock, beti111gade ay den bl yg
samma aktionsradien och de övriga begränsningar i uhåtem 
pr,estationsförn•åga, som S8Jmmanhä111ga Ined den ringa stor
leken. Någon lufLkompres6or finnes sålunda icke, ej heller 
reservlorpeder. 

Den brittis/..:a dvärgubåten (bild 2 och 3), viH;.en gjorde sin 
debut vid an]a1let mot slagskeppet 'rirpitz i AHafjorden den 
22 september 1943, är m ellan 9 och 10 m lång och har en be
sättnil11g av 3 till 4 man. UbMen SlaJmar ·hrygga och torn!:.on
~Lrul.;:tion. Den har ett peris,J.::op. Betnäffancle bestyokninge:t 
sakna s uppgifter; den lmn dock rimligh1is ioke uppgå till mer 
~in två torpedtuber, förmodligen 45 cm. Aven denna båt kan 
antagas va ra h elt elektri skt framdri ven. De t p:\ b ild 2 synlig-c 
vertikala röret torde vara en luftmast för sä kersliillande av 
Yeutilati onen vid gång i sjö, då skrovet över spolas av vågorna: 

Beträffande den tyska dvä11gubåten ä r föga kän t. Del har 
1 

pressen uppgiviLs att besältningen skulle uppgå t;i J,l 8 ~ 10 rua!l· 
Denna uppgift lå ter förmoda, a tt det h är rör sig om et t farty.g. 

b1• 
som är ej obetydlig t större än de japamska och hritti sJ,a ut Ör 
t arn a av dvärgtyp och som ifråga om opemh on sduglighet u.gen 
e tt m ellantinl! m ellan tidigar e n ämnda dvär l!ubåtar oc_h ]·" 

~ u u f 15"' 
Yanli g ub3t. Tm jämförelse m lt n ämnas att SauU,o. Il 
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Bild 2. Brittisk clvär,gllibåt (1)9'43) . 

1'· 
ldslcrit . 

t 1 Sjö t·äsendet. 2G 
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flottans »b::tby-ubå l», sjösa lt år 1930, på ett marsch)~ 
" "e~d 

pl,accmcnt av 99 ton har en besältning av 13 m an, lv[t ~5 e, 

torpedtuber och kan m edföPa 9 minor. Den tyska uh~tten 
1
tn1 

tänkas medföra fyra :.\ sex torpeder. Den torde llärjänlt 'UJ~ 

mols::tts till dc tidigare n ämnda ubå tarna, vara försedd e, 1 

e tt särskilt propellermaskineri för gång i marschhige, anti~~~ed 
d ·· d ' l ll l r·.. "e11 

clla nu ulgores av 1cse motorer e er - e1uru oga Lroli at 

fartyget har enhetsmaskincri . I varje fall kan aktionsr:di; 

tänkas vara betydligt stön·c än hos dc tidigare n ämnd a chäru·~ 

ubåtarna, fönsåvitt icke de tyska dvärgubåtarna konstrucra~s 

efter nya, hittills h elt oprövade linjer. Enligt Yissa uppgifter 

skulle dc n ämligen utgö'l·a en karsning m ellan m olorlorpcdhiJL 

och ubå t, d. v. s. de skulle genom stark begränsning ay för. 

rådsutrymmcn, oljetankar m. m. ha kunnat skänkas en mycket 

hög fart i marschläge. Om delta, i motsats till vad nyss an

tagits, verkligen är fallet, torde deras aktionsradie i slinlet vara 

starkt beskuren. Om ubåtarna användas på de inre linjema, 

t. ex. mot invasionsfartyg i Kanalen, spelar delta emellertid 

mindre roll. De kommande lu·igshändelscrna få ulvisa vilket 

som är .det rät1a. 

l detta sammaJn.han:g skall även den s. k. n1ännisko torpeclen 

(human torped o) omnämnas. Dess h ä.r beskrivna form (bilcl4) 

har av britlerna använts i MedelhaYet bl: a. vid ett nattanfall 

mot Palermo den 23 januari 1943, då en s(tdan »torped» säJ1kte 

den italienska torpedkryssaren Ulpio Traiano av Regaloldassen 

och en annan svårt skadade en transportångare på 8,500 ton. 

Detta yapen är en modern efterföljare till, eller olll man 

så vill avart av den Bushnel'ska ubåten av år 1776. Den be-

, ' · dl 'l d f ·l· t på vilken 
s tar av en specialkonstruerad lorpe 1 man e m ~o s , .. _ 

besättningen, två man, rider gränsle, iförd speciella dyJ.,~e 
dräkter. Besättnineren skyddas mot det av framfarlen orsal,a . 

v, , .. . t JalsCI· 
vattentrycket av vagbrytare pa foPk ant av resp . Sl L P ·ver 

Propellermaskineriet består av en elektrisk motor, soll1 dn 11 
' .. f"!'LilOI 

tya motroterande propellrar. Farkosten manovreras. 0 . der 

med propellrarna m ed tillhjälp av horisontal- och vcrLik3 11 0 

- 397 -

Il hallas llankar. Framför förarsilsen finnes e tt l\ onlrollhord 
<n.JI d' 
-ed Mnopass, JU[lllWnomclcr m . fl. inslrumenl (bild 5). 
111 l l' . l "l J " . l 

;\s na ur 1ga s za \tUn mann1s \O lorpeden icke mwändas 

ot andra än stil la li ggande m ål. ;\ä r »lOJi1edl'n» i skyeld av 
111 l ' l ' . l 
1
nörl.;er ell er c~~ 1g .~~\l nä rm a t sig m ålet i Ina rsch liigc, dyker 

den, for tsä ller I u-lagc m ot male t och intar slutligen bollenläge 

Bilicl .J. Bri tti"k m änniskot.orpc.d (Ji9J.3). 

Under detla . Härefter anhrin g.as en SJ1 rän()'laddnincr vid fa1·-

~ ~ . b v 

fö~:~s ~o llc t~ , på en .propellcrhylsa el. dyl. L.addninge_n med-

Lo Pd »tOJpcdcn» 1 form aY en loss tagh:1r 1orkon. Efter alt 
ltenla crc 1.1 L ··t f 11 .. · 

~~· o 1 ag 1 s y er en a\' 1na n!1Cn s1n nndningssiick m ed 

r·) Jgas och Htr p~\ s{t sä tt Ilvtkra fl n ocr a lt höJ·a sicr till r:na' l-. 
art .. - ::o · v .< 

1. } geLs be tten , m edföran de sprii.ngladdn in cr cn. Fas lsMla ndet 
'an I .. ·r .. v 

!act 
1~ 0J tgcn Lanl\&S ske m agn eti sk t. Efter ::~plcnmdc t hringas 

clnnwe t'll J · • · 

b\:ssf" .·u 
11 1 .. ex p 0 'S10!.l genom. en tJdsmslii.l ld detonator. 

011 nnan hor emell cl'Licl b e~a ltnmgcn h2 förfc,ga t s ig undan ! 
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Det är uppenbart all del här skisserade anfalisfö rfara
1 

f d h · c1· f·· L ·· t · ' \det · or; rar gynnsamma oc samll •Iga oru sa tnmgar i fr:'ta-a 
bottendjup, sjöhävning, belysrningsförhå1la nden, ho llcnb~ · ]on\ 

s 'af_ 

Bild 5. Drith.sk människotorpe(\. .Föraren's plats med ko ntrollbordet 

l . jJ (I t 
fenhet m . m. förr al l resullal skall kwma ernås. BoLtenc JLl " 
på platsen fi1r s~llundo. ej Yar ::t för stort; om sjöhäyning rbder 

l lllpat 
under anfallet och m~\Hmt~·gct ::tY denna anledning s a 
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eller ruUar kunna sd'tri2hclcr uppslå vid sprängladct 11 · 
. .. '-', llJ cre 

ap terande; belysnmgsfo11hallandena och YattneLs klarhet ". n~ 
o d t b .. . f" ''d' 111

'1:HP vara sa ana, a t esallningen ser a lt ut ·ora no tga lllat .. · 
L • , 1oyr 

och arbeten under vattnet; havsbottnen b6r helst '~ara .iänln er 
bgom fast, där »torpeden» ~kall intaga bottenläge, etc. Oth 

Människatorpedens fart och aktionsradie äro sjähhllet 
mycket begränsade. 

Aven en tysk upplaga av »minniskolorpeden>> fö relis"er 
Den tyska Yersionen (bild 6) beslår av en lorpedlik n:mdc » ~r~ 
};ost» med en diameter av c:a 0,6 m till yars undersi da en Y•anlin 
~orped av omJuing '1,5 m längd är f1astkopplad. En lll at~ 
»torpedryllaren», siller gränsle öv·er »farJ"oslens» förliga del 
cch ~kyddas mot det av framfarten orsakade valtentrycket av 

en vågbrytare mmt ett slags glaskupa. Han är Yidare u teustad 
med dykväst av vanlig ubåtstyp. 

Under an:fa.llet framföres aggregatet i eller j u st under 
vattenytan. På lämpligt skjutavstånd avfyras torpeden, \'ar

efter »lorpedry ltaretl>> söker undkomrna och återg:t ii ll depå
fart?get. resp. basen i land. 

Detta vapen är uppenbarl.igen atwändbart änn mot rör
liga mål, ehuru i mycket begränsad utstråCikning. 

I samtliga fall spelar 2:ktionsradien en betydan de roil för 

de nu nämnda vapnens användning. Unde~· vissa förh~dlanden, 
då operations,J>injerna.s längd är gynnsam nred häns~·n Lill far-· 

lwstemas prestanda, d. v. s. kort, kan givetvis landb-asering yara 
Länkhar, men i de flesta fall måste dYärgubåtarn.a eller tnän
nisl\Jolorpedenna fm,mföi-as mot målet ombord på speciella de
påfartyg och sedermera vid lämplig tidpunkt sjösii llas med 
hjälp av dävertm, kranar eller ghdbanor, som, om f:l.rl\os terna 
förvar,as i las trummen, kLuma anordnas i ans1utning till öpp· 
ningar i fartygssidan. 

I d , .. ·1· h l d e1· ladda en man moJ t g eter sa ~nas att me egna resurs . 
1
. 

batteriet, komprimera luft för tankblåsning, eflet{dlntng a 
torpeder m. m., äro dYärguh~ttarna intimt be1~oende aY sill de· 
p:Hart~·g . Männis.kotorpederna äro det under alla fö rh:'Jl],aJ1deJ1· 
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J)etydelsen av dessa stri~s.medel bör icke ÖYerdriYas. Samt
.. . 

0 
väl att anse som ongmella resultat av den experiment

r6a al 
10:. amhet, som en stormakts ekonomiska resurser kunna till-

yetl,S Lt l't t l d f ' 1 .. t'll f" , f" . men son1 e · 1 e · .an ar Jegrans'a 1 onnan or mera 
J:ttfll,i

6
!:!,ande och nödvändiga uppgiHer. Otvivelaktigt haV1a vissa 

]la l n v , t d ·f ' d l d .. 1 ' ]ta t uppnat s me vapnen 1 raga - en tys ;:a vargu Ja len 
resu l .. t .. .. d 1 l' d .. . såvitt mn, ann u oproYa - men uppen )ar 1gen un er 
~ ' 'eoieHa förutsättningar och till stor del nred hjälp av det 
~~erraslmingsmoment , som oftast ~1tfö,lj er premiären för ett nytt 

stridsmedel. 

Juni 1944. 
Fl. Engström. 
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Kustsignal väsendet. 
En ålerblid:. 

Genom beslut den 30 j nni 1943 förordnade Knn0l. ~I aj l alt 
fr. o. m. den l juli 19H skulle org::miseras , {\farinens Kust
bevakning >> , innefalland e bl. a. dittillsva.randc lm slsignahäsen .. 
det. Det senare namnet torde därför inom nftgm ar J,onuna 
alt försviihl1:J. ur r eglementen och instruklionsböd~er . och kom
mande generationer av l'amra ter i Yapnet kanske u nderstundom 
simlic ställa sig frågande till vad som InC\nades h i.innecl. om de 
vid genomgående av gamla handl,ingar påträffade mde l. ~[ed 

hänsyn härtill är det måhända påkallat aLt i denna lidskrift nu 

uppdraga konturerna av kustsignalväsendet och i samhand här
med nämna n ltgot om tidigare militär kusU)cvakni_ng i vårt 
land, i elen m tm s ~t vari t möj li gt m ed hj}ilp av tillgängli ga 
tryckta källor. 

X n nu i vrtra dagar kan man på fri LL liggande b la bergs
höjder längs kusterna påtri.i.Ifa fragment av uppresta socl\er
toppsformiga s li llningar av gamla torra stänger (\-;irdkasar). 
Dc utgöra rester från ett signalsystem för alt m ed rök eller 
eldsken sprida unclcrrältelscr rörande observerade förela g över 
havet, vilket redan i forntiden kända förbindelsemedel under 
ofreds lider även i v~t rt land mwänls för alt fr~m kusttraJzt erna 
varna längre inåt land helägna or ter. Dc platser, yarest sudan[l 
v~trclkasar varit belägna, ha fortfarande ofla J.;.yar prefixe t , ],ase" 
i sill namn (Vårdl; asbcrget, Nynäs kase etc.). 
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All viirdkasar användes under vikin ga liden är ställt utom 
~vivel. I Snorre Sturlassons Konungabok angivas de norska 

3:1 ~dkaslinj ernas s träckning på 900-lalel, och Olaus }la.gnus' 
,·~- ·a ria om dc nordi ska folken » a yhamdl.ar såväl cle inhemsl;a p JS I -
". d]<asarna som sic:nalclcl ar i främmande länder. l den mbn ~ n r ' c .. ._, 

' : ·t l"nds adminis tration log fastare fonn och föreskrifter av Y" l <-

3;jlll ~il1 betydelse u Lfärda~c-o_ f.ör dC; mi\ n ~a <om ii »l,onungarikcn ., , 

1 
då funn os, blev ocl,s:l frag,an om hlsolernas bevakande mo-t son 

fientliga överfall förem ål fö-r innebyggarnas omv:hdttacl oc h 
intresse. Upplandslagen L. ex . s tadgade sl,yldighcl för Rosb -
6ens innebyggare a tt ordna m ed bergvakl, s lraudvakt oc h by
~akt, 3 H runtända vårdl;asar, v:ari gcnom den hingli g.gandc byg
den varnades, S~::unt a ll genom buclkaYlc eller p:\ annat sä tt 
fortJ;affa Jneddcla·nden om gjorda ia1kLLagclser Lill sjö1ss. Som 
alla fri a besut tn a män vid denna tid had e rätt a ll b~i ra vapen 
och skyldighet a lt ställa s ig till förfogande för r iht~; skydd vid 
öYerbll, kan man därför med fog säga a ll militär lmsthcvak-
ning och undcrrällelseljäl11st med vid tJielen i fråga använd a 
förbindeJ.sem edel redan i förhist011isk tid fanrrs anordnad i Y~tr! 
land för a lt vid beh ov träda i verksamhe t. 

Under härefter följan de sekel förbättrades an tagligen ul
kil,s tj äns ten vid kusterna i takt med frams tegen i öuiga hiin
scenden. AU tornen till vid kuslenna helägna kyr];or tidi gt 
togos i anspråk s ~tsom u tkiksplalscr ~ir Lill fullo heYis.a l, liksom 
ock a tt fyrar med sin därstädes ständ igt varani:le bema nning 
använts för kustfanallncns ÖYcn-akancl e. Fr~H1 1719- 1721 ltrs 
sjö,krig i Ös tersjön omtalas vårdJ,asar på Ölands os tkust, och 
pos teDingar vid Arholma bMz och vid So·clerarms brtlz, lil,som 
ock skyldighet alt Lända signalelda r på Roslagskusten då ryska 
flouan blev synlig. Bland förbcredcl~crna för 1721 :'t !'S kampanj 
0
.111l,abs ock,så a ll en öv.crstelöjlna;1 t Falkenberg i mars avreste 

~Il! Gri ssleh amn m. n. slti·ll cn för alt tillse al l YårcH,asama YO.CO 
1 

behöri g'l skick, samt alt \1id Umeå st~indigt hölls strandvakt 
~11 d_er de ti der clå Kvarken Yar isbelagd. ~\tt dc ryska kusl -· 
r ar.Jningarna under dessa år icke alltid kunde förhindra:s bc
OdcJe säkerligen icke p[t att unel errä ttelser salmaeles om dc 
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annalkande gahlrHottorna, ulan på a LL de i land hefi t . 
. l l . l . "Il ·· l!" d ·d l f" l[] In, 

a rmes, yr ;.orna JC ;.e 1 l1 r ao;. tgl go ll 1unno r~un lilJ " 

pla tser, varest landstigning och brands-k;aHning verk.;tii.llde. d~ 
J änwäl från 1808-1809 års krig omta las befi nLl i()" het ~. ,, en a 

s trandvak ter, och vårdkasar i RosLagen vor-o anbefallda s·\ <V 

dc skulle kunna träda i verksamhet. Emellertid ::tns~l>go,s att 

bliva mindre behövliga sedan »opl,iska lclegratlin jcr ,, up pri.i. tt,d~ 
· S l l l l ·· o l ats 
1 ... toc ;. 10 ms s .::argare . 

Dc~ta torde yara första gån ge:n man i vårt lanels kri crs 

historia påträffar m·clet >> telegrrafering >> såsom clt fiirb indel;c: 

m edel för underrä ttelsetjänsten till lands. Såväl v årn egna solll 

främmande länders fartyg - ooh framför allt öll'logsfarlyg _ 

hade å tminstone under några ~u-hundraden använt sig av olika 

slag av signalflaggor, fyrverl<Jssign:alell', kanonskoU och lal!l ternor 

(eldar) för a tt överlwinga meddelanden till sjöss, och dessa 

m etoder hade väl också kommit till användning vid signalerincr 

m ellan fartyg och land, oc.h på land under sådana förhallanden 

att förbincle1s,erna anordnats genom fl.ott aA1S personal. Men 
l 

)>op tiska telegrafen >> kom att bli,1a av näm nog rcYolut,1oneran-

cle betydelse även för kusrtbe~akningen, varför eH nånna re skär

skådande av densamma h är toPde w11na p~ sin pla ts. 

Den opti,ska telegraf, varom här är fråga, hade konstru ~rat s 

a v dåvarande överintendenten friherre Eddcrantz. Dem: c h1de 

p å hös'le.n 179± fått kännedom om dc då i Frankr ike uLförda 

försöken nwd en av förutvarande abben Chappe kons truerad 

s. k. opbi<>k telegraf. lfrågavaraA1de appaml, fig . l , bestod av 

c:a 5 m hög mast, i vars topp Yar fäs·Lad mittpunkten av en 

rörlig arm. De båda nockarna av denna YOro fö rsedda med 

var s. i g likalecles rörl>ig arm. V ar och en a v de tre armarna 

l d · ··11 · 1·· l 'Id d · l l , ,; o leJleJ 
;.un c msta <as 1 ett a ge, son1 )l a c en v1Jn ze av ""' \ 

e n m ångfald av 45°) mot horisont:::,! planet. Då ,, huy uda ~·nlen; 

lmr:.de inlaga -l och Yar och en av »biarman.1Ja>> kunde g1
'"
85 d 

olika mer eller mindre ' 1ä1l skilda lägen, blev det möj ligt 'att J11:n 
dcnn.ct. konstruktion giya max. 196 olika tecken. fi g. 2. ,\s des' 
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Fig·. 1. Ch::!p•pe.s optiska tel egraf. 

Fig-. 2. Olika tceken Yicl Chappes optiska telegraf. 
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am ·ände sig dock Chappe endast av l\ å serier m ed Ya rctc .. 

tecken. Fö-r användningen hade Chappe u lm-beL.< l ett ~ '1 9~ 
oJ,ika s,ignalböcker, var och en med 92 sicLor och varje sidaa nlaJ. 

92 order, signalgruppcr , ord eller m eningar. Signalbasti ; ] 1110d 
uppgick på kortare disla.J11ser i klart och lugnt väder till 01~~:~ ten 
3 t eclzen jm1inut, m en sjönk vid sämre väderleksförhallanden Ing 

l .. ' d 'l l 1 · 1 l 1 · .. · Och angre a vs lan ll mn1<r1ng tec zen 111tmul. Ann u under 1\riJ 
J · .. d f l ' · d l n. znget an van e rans z a ann en sng a v enna le egraf. 

Som av ovan s l ~lCn de framgår utgj orde Chappes optislza te
legraf en fa~t semafor. I m er eller 1nindre m odi fie rad f'o 

l'llJ 
införd es de~ma tel egraf i e tt fler ta l länder, ex. vi s i England 

Spanien, Egyp ten , Indi en, TysUand, Ös terrike och Ryssland: 

T. o. m. under KPimJz,ri gets sista år anl~ades en elylik op ti ,k 

lelegmflinje m ellan .\bo och Vib org för a lt lämn a de rysb 

marinmynd igh eterna m edrlelanden om västm aktsfl otto rnas rö

relser i Ös tersjön . 

Edelcranlz, som ins[Ig betydelsen av det nya fijrlJ in clclsc

medlet, h ade redan i s.Jutet a v ok tober konstruerat en modifierad 

()p li sk telegraf och fä rdigs tä llt en linj e m ell an Slol'kholm och 

Drollningh olm, Yilken linje den l n ovember 179-l a YJn·uyadcs i 

den kun gHga familjens ni.irvaro. U tseendet ,ay dc hii.n icl an

vända a pparalel'l1a fr am gå r av fi g. 3. Som S,Yill''i öYerens

slämdc dessa m ed föreb ildem i så m Slto att h{tda yoro fas ta 

sem aforer , m en ulformande l m ed två på en lodr ~i. l a. el sillande 

rörliga a:rmar s].;.,ilde si.g ,-äscntligt fr[m föreb ilden. Genom olil<a 

i n s l ~illnin g av de rörli ga annarna kunde med appara ten giYas 

lG olikt leclzen , fi g. J. Ehuru fö,rsöJ.;,el slog ,-ä l ut ,-ar docl: 

Edelcran lz icke nöjd m ed sin kom:Lt·ul\Lion, frfun sl heroendet~ 
[l [l endas t ett få tal leckcn kunde giyas med densamma, 'a1 0 

v g\' 
mycket a rbe te mtJ;s,le n edliiggas på a lt ularheLa olil.;,fl slag 

signalböchr för sJ.jlda iindamål. 
Redan den 30 janua ri 1795 hade han därför konstruerat~!; 

ny modell, Y.i lken byggde p[t en h ell och h åll el 3!11 n~tn pdnc!J 
. . swll-

bel räffande de olika teckn en . Här hleY del icl.;,c oJJl,a JJL 
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. ,, rörliga armar, som gay de skilda tecknen, ulan i stället 
. o a 

Jl ll
1
". c]es avläsningen på anh<tlet svn.liga luckor. l\Ian är be-
~ & . J v 

j)ns joad anse det vara en s ter framg ång at t övergiva semafor-

r:~5111;111et och i stället införa nummersys lem s[tsom grund för 
<\ f . -.. 1. teleO'ra enng. 
opllS' "' 

o 

Fig. 3. E.delcrantz' optiska telegraf hl/H i9,J. 

1 ~ }_ 
l { Jt JL Il JL 

11 12 1.3 14 21 22 2.3 24 

l 
~ 

{i 
JL Il JL 

31 32 .33 34 41 42 43 44 

Fig. 4. Signalter:ken \'~tl Ede,Jcrantz' optiska tele~gra ( :.'11/119±. 
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Den nya modellen bestod av en lodrät ställnino· 
11 

f } . l - "' lCd t 
rrsta 1onsonte la armar. P {l dessa voro med likalede 1'e 

son tclla axlar fäslade 10 s t. rödiga lucl\Jor. Sedermera Isö}~Ol'i, 
r~des konstruk tionen s~LillYi da a tt tre luckor fäslacks lil!~d~ 
Ol h en av dc lre honsanteila armarna och elen 10 l a, 
l ·" l l l f" d · · ' · llcka.n 
1Ja p cc m c t, asLa es 1 toppen av elen (mellersta) loclri\ la . ' 
o· . t f " o J d .. . Slan. 
"'en 1 s . or pa noc .;:en av en oversta honsonlclla armen. Go 

nom elt system med clraglinm- och motvikter kunde h l· " 
. · . . . IC 'Ol'na 

gtwts antmgen ver lll.;:al eller hor·i,sontell ställilling, och hi\ ricre
1 ·l "l] .. ']' l . t> 10111 

e1 10 s moJ 1g 1eler att g tYa ett bcl,'dancle antal tecken rl·; , . . 
J , , , ,aJ·Je 

Fig. 3. Exennpel på signaler med E1delcrantz ' O·ptiska tc ll'g-rn[ :v:
11793 

(enligt HlOIS å rs s ignaLbok) . 

6315 A 636 

Allmiin uppmärk.sa;mhet forch·as. Y å ra ha Y ::l .skingra t ,Je !i en t liga . 

lucka i synligt (Yerlikalt) läge representerade clt siffer lal. 

(Fig. 5). 

AYläsningen var således följande: 

Den övers ta , ensanuna, luckan benämndes >> A » cch yar av

sedd såsom hjälplecken. översta horisontalraden hclcckna clc 

siffertalet »h, mellersta »2» och understa »·±». Den heraldiskt 

~eU längst till höger bef,intliga Yertikala raden beleckn.aclc hUJl 

dralal, elen mellersta tiortal och den Yänslra enhelslal. De aY 

dc olika synliga luckorna bcled\!n.acle talvärdena summerttde5 

till sammans och deras siffersumma angav signalen. Totala 

antalet signa ler blev således 777 med och 777 utan fö rhol;stavcil 
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J)c tydelsen av dc olika s~ignalcma angays i signaltabcller, 

, J\;>r~ acle till en ordbok, där varje uppslag hade 512 signaler med 
01

1 
~) 12 utan föi·boks lav. Olika signallaheller tryckLes åren 

c 1 . 0 
0 - 1-;u7 1808, 1836, 1837 och 1850. 

17.,J, ' v ' . . ' . 
f,lt särskilt uppslag 1 1808 ars s1gnalhok upplager de s. k. 

l·J·sidirra» signalerna med fö,rhokstaven >>A>>, vilka användes 
)) l '- o o 

för oft a åtedwmmancle tjänstemeddelanden mell an sla lronerna. 

Som förut nämnts hade dc iordningställda Yårdka:sarna i 

Ros,!agen ansetts hliYa obchö,vliga a ll anvåncla under 1808--0D 

års krig sedan dc optiska tclegraflrinjema därstädes fullbordats. 

Jfrågavarande linj m· betjänade sig av stationer anorrdn.ade i 

Stockholm (på Mosebacke), Koberget (vid Kummelnäs), Flcd

riksborg, Bammarboda, Siarö, Grytholmen, Köpmanholm, Ka

pellskär, Gisslinge, Arholma bål:, Salnö, Senneby, Grisslehamn, 

Nonvreta, Torskgrundet, Käringön, Djurstens båk, No.rr·hocla, 

örskärs båk, Rödhäll, Förrådsberget, Limö samt slu ~s talionen 

Gävle (i l;yrklorn el) . Dislansen mellan de olika s tationerna 

rari crade, men öYer:s teg icke 2 mil. Varje stalion heLj fu1ades 

av 2 a 3 man . Linj en yar i s låncl att ganska snabbt fort skaffa 

meddelanden rörrande gjorda iakttagelser och såsom exempel 

förtj änar anföras följande. Efter expeditionen till Västerhotten 

(augusti 1809) saknades i huvudstaelen länge varje som hälst 

unden ä llelse om skängårdsfloUan, men på den koa·La tiden av 

45 minuter kom en dag från Gävle meddelandet: >> Nu kommer 

skärgårdsfloHan och slyrer åt öregrundsrgrepen >>. 

Efter fred en med Ryssland på höslen 1809 utfärdades i ok

lober samma ar go om upplösning av telegra.flnrå Hningen, utom 

beträffande linj en mellan Stockholm och Grisslehamn, ~ilken 

emellertid i slutet aY [Het även nedlades. 

Om telegraflinjerna på ö·stra kusten i huvudsak avsågos för 

att tj äna rent militära intressen fingn mnlsYarande linjer i 

Göteborgs skäJ·gårcl be tydelse jämväl för handel och sjärfart 

framför allt för fiskerinäringen. Särsl;ilt för si lHisl\et var det 

av Slörs,ta Yikt a ll i tid erhi't,Jla kännedom om vares t sillen gick 
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till, och en tidsvinst av en postdag 'id dessa ti llfällen 1 
vara av mycket storl v~irde. Den allmänna kust;;i"nali 'l111 d~ 
n ingen härslädes indrogs emellel'tid de:n sista ln<n s'""' 1~ 1 ~

1ratt, 
därefter synes endast linjen m ellan Nya Varvet och C· .1' och 

•• • • o -at Sle 
fastnmg hava h1hehalli Ls. lls 

Jämväl i Skane och Blekinge samt i P om m ern anL d 
' l l f']' f a O o opl1s ~a te egra · mj er ör kustsignalvä:sendels räkning. Ur -~ 

d l ·t· 1 o d , . . 1de, 
e .;:n ts . .;:a nwna erna p a varen och sommaren 1801 lnd, l" 

• . • c c anrrs 
J,us.ten 1 syd och sydost ordna ts utluksposter fö r al t ohsene; 
den engelska flottans rörelser. Sålunda angivas dylika u 1 a .. . , . s. . l v l P-
r allan e 1 nnns 1amn, p å Hanö, i Karlshan11n , p å Ölands söctr

3 

och norra uddar sa mt vid inloppen till Väslervik och :\orrkö
pi.ng, men n ågon sammanhängande s ignalering m ellan dessa 
kunde icke för ekomma, ulan verkställda iaklla gclser skulle med 
extra posrt insända:s till Konungen och till bef.i.iilhavande amira
len i Karlskrona. 

I början av {u · 1809 utbytles den diLLillsvamnde signale
ringen med flaggor mellan Km·,lskrO!l!a och Kungsholmen mot 
telegrafering. Två optiska telegrafs tationer upprä tlades dK1, den 
ena, på »vaklkaiStellet», den andra på Kungsholmen. Ti ll Yar
dera stationen kommenderades l underofficer S'Om bc.Etlhayarc 
och 2 skeppsgossar. 

Under Krimkriget 185± blev det en viktig angeUigenhel all 
erhålla l::ännedom om yäsrlmaktsflollornas rörelser i Ostcrs jön, 
'l'adör kuslbeyarkningen organiserades. I go den (i mars 185J 
anbefalldes därför att tel_egraferiingen i Stockholms skärgård och 
p~t VästJ.::uslen skulle påbörjas forlast ;nöjligt och uppriilLhMlas 
från solens uppgån g till dess nedgång. Hänned u ppnadde del 

cplisk,'l telegrafn ä tet sin stör sta utveckling se.dan 18m!. l\Ien 
redan 1853 hade den oleklri ska telegrafen m ellan SLocldwhn och 
'Cppsala blivit färdigställd, och under 1851 fullbordades en linje 
m ellan Uppsala och Gris,sleh mnn, va ri genom denna för beYal::
ningen ay dot nona inloppet t ill Stockholms srl::ärgård vil:: Li g3 

p la ts erh öll r,Jektrisk telegr afförbindelse nued huYuds taden. 1Jn .. 
der de n~irmasl föl j ande ~tren u lbvggdes det elektriska telegraf· ... .._ . r 

nrl::e l till a ll omfa tta h eh lan de L men de opli :;; l::a [l']cgJ::W 
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t;ioncrna fi ngo till en början kvarst:i i reserv. Så småningom 
~~~vo de em ellertid nedlagda: ~1858 Dalarö, 18Ci6 Vaxhohn och 

·u9tmd, 1869 Sandhamn, 1811 Arholma och Mars trand 1876 
fUl . . . ' 

d:cort ·OCh sluthgcn 1881 lmJ Cil mellan N va Varvet och Vin" a J ,an ~· .. .; " 
via ]3dinno. . . 

De mellan ' n1kt1gare platser v1id ril<!ets kusrter anordnade 
optiska tdegmfEnjerna utgjorde f Dån 1700- balets slut till mitten 
av 1800-talet den slormme, kring vilken i händelse av krigi ska 
f&rvecldlingar ett efter då:tidens fordringar relativt fullgott kust
<i"nalv:äsende kunnat uppbyggas. 
.. " 

Sedan ingenjör Bell i Nordamerika år 1876 konstruerat den 
elektriska trådtelefonen dröjde det inte länge innan uppfin
ningen blev k än d i vårt land, och att det nya förbindelsemedlets 
möjligheter tiH fullo uppskattades av såvä1l civila som militäw 
myndigheter är självklart. I olika delar av landet inrättades 
privata telefonbolag, ''a1rjämte staten påhörj:ade anläggnirng av 
trådteiefonlinjer från Stockholm till de viktig1arst,e platserna i 
landet Reda n år 1889 anlades så!lun.da det s. k. »Bohusländska 
s,illfisikenätet», ge111om v;ilket 23 all!slutna staJtioner f~skare på 
olika .ställen i Boh lllslän kunde få snabba unclierräittel,ser rörat1:cre 
förekomsten av sill m. fl. för derars näring -v:irl.;:ti,ga uppl)'lsningar. 

De sjömilitära myndigheterna .insågo omedelbart den oer
?örda fördel, som ge:nom trådtelefonen erbjödJos :~'ör kusternas 
bevakning ooh för :att förmedla O'Dder och rapporter m. m. ti ll 
och från utevarande fartyg. Ar 1889 upprättades i flottanJS stab 
en_ detalj erad P. M. med förslrug till an.läggn:ing av ett antal 
»SJrgnal- och telefonstationer» längs rikets kuster. Efter an
hlodan från dåvarande statsrådet och chefen för sjöförsYars
departemen tet in~av chefen för flothns stab i oktober 1890 ei1 
fran1 ~tällni ng,. on~ · bevilJ. ande a v ett ansla1" för anlä rYo·nincren i f , o '- - • - L' 'OU -, 

taga, vilken hc6iknarles komma att omfatta srammanlagt 47 
~ l . ' 

1
. a~toner . Till 2G n v dessa ay~ftgs behövligt att anlägga teldon -
tn]er. I heds tid honle d0ck finnas allenast 3G statrandr och 
~n l h "'gni l t d f.. d ' .. 1 d ·l l ' · "' . n g.;; zos na en or essa nern.u1a es ti c :a 180,000:-
Tidskrift . S ... .. l t 

t Javasene e . 27 
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1-:ronor. Genom all utesluta en station med särsk ilt böo 
läggningc;;kostnad beräknade emeller tid statsrådet cl e~1 heh~v;11-
summan till 164,000: - kronor, varav en d0l borde erh tll tga 

as In 
lotsverke ts överskottsmedel och en del från Handels- och .' .. t\ 
farlsfonden då ifrågavarande stationer kunde anses h lintSJo. 

stort gagn såväl för lotsverket som f6r den allmänn a sjöfa:· av 
H .. · bcl ·· d d 99 000 ' .. ten. angenom 1ov es en ast ~, : - [-::ronm begaras av Ril· 
dagen, vilken också bevi.ljade beloppet men ans[l.g al l su111 's-. l11an 
borde uppdelas på två hudget[u·. Av 1891 och 1892 år-; ri! · sct~ 

v ' '· ''"ar 
:mslog01s därfö,r vaPtdera året eLt helopp av 46,000: - kr0nor fö. 
anläggning av ifrågavarande slart.ioner. Genom dessa heslu t l· 

1 

· 'an 
man så ledes säga att grunden lades för de t moderna kus ts ignaL 
väsendet. 

Många frågo11.· m!l.stc emeHer tid lösas innan delta hncJ0 

Lräc1a i funkbion. Till en början hlev det nödväncli gL aLL slut
gi.Itigt bestämma platserna fö,r de olika stationerna. Dera;; 
preliminära lägen voro v;issedigen ang,ivna i ovan omnämnd 
P. M. till S1tatsrådet, men för det noggmnna valet av pla ts gjor
des under åren 1892-1894 ett antal undersöJm:ingia!l.", vilka ledde~ 
av dåvarande kommendö·rkaptenen Prins Oscar Bem·adollc och 
dåvam:nde lmptenen H. von Krusenstierna m. fl. Genom sär

skilda K. Br. till telegmfstyrdsen a1~befralMes diCLla "'crk låta 

anlägga olil<a ledningar, vill<a i november 1893 anmäldes vara 
utförda. 

A.v Kvinn,of<?rbundet för Sveriges sjöförsvar utgåYos under 
åren omkring sek.elskiftet en jul·t<idnir1g med namnet , fr isl<a 
Vindar>>. Omslaget av denna för år 1903 prydes av en repro
duktion efter en mGlnin.g av A. vVaHander och framstiillcr en 
lypisk havomvärvd sl<ärgårdsldippa med örlogsfartyg i hal<
grunden. På strandhällen synes en 1ols, som m ed elt par 

semaf•orflaggor ger hokslav~Leclmet »U». Fig. 6. 
Bilden skulle illuskem en i tidningen infö-rd di.kt : ,,LolS01

:

signalmannen» och g·er en för:es tä,Uning om huru man tiinU 51 ~' 
ordna frågan om kustsignalstationernas bemanning. Lotsen var 
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·J.Jidd sin Y:lnliga Ljän~ledräkt, men denna var p:\ Yänslra ÖYer-
1 ru

1
en föQ·s~dd med smgalmatrosens yrkesbeteckning, e tt par 

~ors] agda signalflaggor, och o_vanför denna d:harande undcr

offi cersko~Tralens gradbe,Lecb1mg, e_n hmglig krona, allt utfört 
[!\'gult klade .. Det var saledes mcnmgen a lt framställa en lots, 
yi)ken tjänstgj orde som förman på en å platsen anordnad kust

signalsta tion. 

.Fig. 6. Lo•tsen - Signal:manllien. 

v Bän ·id m <'tsle h{tllas i E1ir.ne t, all lotsverket då fortfarande 
ar ett halvmiJ.i tärt verk, som Jvdde under och tillhörde sjöföa·

:avaret. LotsverJ, c ls personal ,.,~ro hi,gsmän och tillhörde floot
ns re rl i.k .. se:v samt Yoro p~t grund hi:irav hefri.a.de Ir:ln all värn-

nn ~savn ing i fredstid. Då i de flesta fall lmst:s.i.gr&'1Js la:tionerna 
Oidnat , b ~r- l' ligt s a ~.-uJnl 1ga loDs- e.Her fyrplats,er blev det också möj-

att ordna en snabb mobilisering av kustsignah'i:i sendet däri -
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ge:1Jom .. att - . åt~11in>slone e.n del a~' - .personalen kunde l<·h 
Iran dar befmthg l~o~sverkets a111vaggnmg. A terSI~oden ay "as 
beh6vliga personalslyrkan avsågs ::lllt länma:s från flollan. den 

Genom .onm omnämnda l_J es.lut f~ms således teldun till d~ 

fl es ta av dc planerade kust·sJgnaJsta~wn.erna Qch persona] fö · 

aU bemanna dem. Men turtgL vågande inv.ändnilrtgar resLes 
1110

t 

att utfömnde't av e.n del anläggningar skulle ske först i samban~ 
med mobilisering, var~genom h ela arlllä.ggl1lingens betydelse 

skulle komma att nedsläktats bunske jUis.t under den viktigaste 

penioden av ett kommande krig. Chefen fö,r flottans stab be

gärde darrför år 1899 ett al'lS,1ag 'fötr utbyggnad av kustsignal

v,ä>s•endets telefonled111ingar 6amt fö[- komple~er>ing m sLalioner

n.rus mate.ri.e:l m. m., bl. a. innefwttande uppförandet a v en del 

bos tadsskjul vid somliga: slahloner. Frmnsrtällruingelll fö ranledde 

emellertid icke för deL dåvamn:de någon åtgärd. 
Höts,len 1901 åleriloo[l:J. chefen fö.r fLotians stab med förn~'ad 

frat~.nställnJing i är'Cll~~det. Förutom de tidi gare anförda önske

målen h ems tälldes nu·: jäni.vi:U, om mer]tel för all anlägga -! sta

tioner fä>r >> lrådlä>s telegTtaJi» vjd lmstts.ignalväsendet, sa alt ute

varande fa.rtyrg även utom - s~ lde av land srläds·e slmllc kunna 

kommunicera med kustbevakning,en. - (Den fullstå11diga or

ganisa tionen av det fö[>estla'gria nätet »tl1ådlösa sLationer», upp · 

gj-ol't i Högste Bef.ä!Lhavarerits för lm!Sile&kadern!S stab av flagg

adjutanten, dåva.rande lojlnan len Ch. de Champs, upp tog s~Ju

manlogt 17 straLioner, så heEtgna långs kusterna av östers]011
' 

f l .. 1 · d S . · '"i vande att flottans artvQ:, var som 1a st Jl110i111 e venge Oll•o 
.J v • '<1'3 

lmslhaven, skulle lntm1Ja stå i förbindelse med n ågon eller 11•3 ~ n 

av des!Sa stationer.) - Framställn1ingen upplogs i proposJll
0
f
1 

till 1902 [m; riksda!! och bifölls, men anslaget uppdelades Pd 
" ' l !1 a 

3 ~tr med 100,000: - kronor för vartde.J.n ~u·en. För de sa u. ,_ 
· d · "ar fil· 

bekomna medlen fullbordades st,alwnern.tas telefonle n mo .: ·des 
skaffades signalmateriel och öw:ig utrustning samt uppfoJ 

hos tadsskju.l, där slt nr erforderligt. 
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J{and i h and nwd all::t anlä ,?gnjngs~rbclen hade under hela 

. 
1 

fortgått utarbetandet av !nstrukttoner, regle:1.nente, moh-
udeJ D ' .d. .. . 

eller m. m. a, som ll· tgare n anmts, e:U s lort antal slatwner 

t~(l'" l'5 på lots- ell er fyrplaser, och då en del av bem·al1.11Jingen 

an å:.s att tagas från lotsverkoLs där hefinL1iga anläggningar, 

: '
5 

"es må nga skäl som talade för alt lotsverket i fredstid skulle 
J unn L • .. • .. 

dha,na all den maten el, som. anskaff.aus for kusts1.gnalv.asen-

~:~: räkning. Såväl det vid lolsV1e11ket tjän1sLgörande distr,ikts

befälel som en stor del av personalen i övrigt l~ade böQ·jat sin 

bana vid flott an, kände således väl till de förhålland,en, under 

yilka flottan arbetade och tillhörde sjöfö,rsvaret. Då för tiden 

saknades vidare någon J.ämp1ig organisalionsfmm fö[· f1ollans 

Jandmyndigheler, vM·ige.nom det skuJle varit möjli gt för dem 

alt handhava materiel tillhörande kusts.ignalvä:sendet, då det

samma icke Vlar rus•t.at, varför det var naturligt aH lobs,verke t 

fick ~ i g anför trott detta uppdmg. För att tillhandagå med h är

för erforderlig saklmnskap i Jotss.tyrel>sen sLälldes till en början 

en i flottans s1..ab tjänstgörande ·Offti oer till förfogande för »>n
~pektören» i styrelsen , men då det hefanns önSikvärt att kust

signalväsendel inom lnts.styt~el tSCJ1 fö,reträddes av sär>Silci1d före

dragande, föreskrevs genom K. Br. den 30 sept. 1904 aU en i 

flo ttans stab tj äns tgömnde regementsofficer eller kapten finge 

i komma.nldovi.i.g beordras tjäns.tgöm såsom »extra ledanuot» av 

lotsstyreLsen föQ- handläggning av ärenden 11örande kusts,ignal

Yäscndet och lotsverkels mobiliserjng, med bibehållande av sin 

tjänst i Hotrta.ns s tab. Den fönsle innehavaren av denna post 

blev självfallet dåwu·ande lwmn1>endörk·apLcJ1ietn H. von Krusen

stierna. - I .samband me·d att lot v·e1'limt srkildes från sjö-fö,r

svaret föreskr'evs sedermera genom K. Br. den 12 sept. 1913 att 
e~tra leckm11ole111 ej skulle tillsäUaiS i kommandoväg ucflan genom 
sarskilt nådig·t förmd:nand e. -

lo]· Antalet kusls,ign:alsLationer y,äx te med åre111. Särskilt för 

be~;~s tyrkornas basområden uppstod behov av fl era och bätti·e 
a;:,lla platser för alt förmedla rapporter och order, och i Stook-
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holm<; skäruård anlades den en a s lalioncn efler den ., 
"' . .. «11llra stockholmseskaderns fartyg YOl"'O mga snabblopme, O{'h Pla . . 

d d l ' f l l .. .. d . nernn för deras anYän an e 'uno.e o la )e 1oy.a an ras p:t grund 
inkomna rapporter efter det dc för viss·L uppdrag bl ivit detacl av 

'· l · d · l le_ rade från eskader ch efen. S1gna enng me stgn a - eller av_ 
ståndsflaggor blev då det medel, genom Yilket de under clacre. 
kunde erhålla nya direktiv för sitt uppträdande. " 1 

I den m~m de gamla troljäJlarne 2. och ;;, k b 'is pansar
JJåtarna emellertid ej längre med fördel kunde aJl\'iindas ens 
för positionsförwar i skärgården, och kusLarLiUeriets anlä acr 

'-' bt)~ 

ningar flyttades lfu1gJ·e och längre ut mot havsbandet , m inskades 
heho,ne t av de inre lmsts ignalsta tionerna, vli.lka dihiiir i olika 
etapper efter hand nedlades. 

Då förb indelsemedlen i och genom »gnislsignalcringcns» 
a llmännare infö-ranclle förhältmdes i ditLins oanad grad bortföll 
så S1nå11'ingom signalering med signal- och avs•landsflaggor 
sam t blänkfyrar från kuslsignalvä.sendeLs stationer , och denna 
materiel avfördes från station-ernas inventar.iefö•r1eckuin gar. 

Un der föregående '~ärlds,krig, 1914-18, då kustsignalväsen
del i enlighet med fölreliggande planer givetvi-s omedelbart rus
tades, yppade sig p{t vissa lmststr:äd-cor behov a v öka t antal 
kus ls,ignalsta tioner, och nya rekognosceringar för u tseende av 

Iämpiiga pJ.a tscr Yerkställdes för de tta ändamåL E n del av de 
föres lagna stationerna hJ.evo också anlagda, men d:l signalering 
till och från fartyg munera icke var av så pDimär betydelse 
som tidigare utan. stationerna mera skulle observera rörelser P~ 
havet, hlevo sta tionerna ofta förlagda längre inåt land och pa 
betydande höjd över havsytan. Under vissa meteorologi ska för
hållanden visG.dc sig delta vam mindre lyokligl. 

Flygels ~1llLjämt ökade betydelse i militärt h änseende !1ar 
för kuiS•Ls,ignalYäsendets del medfört vidgat verl{Jsamhctsomrade; 
Det räck'Le ej J.än,gre a tt hålla territorlahnaHnen un der upP511' 

utan även luflhnvet måste noga observeras. Den ofan tl iga ]Je-
.. 'lida 

lydelsen av alt lufthev:1kningsrapporler rned störst a moJ ·~-
<;nabbhet kunde inkomma till Yederbörande central:J. m~·ndlo 
heter, vilken betydelse bl. a. tagit sig ullryck i införande l av en 
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. _•.' Id lda1ss trafiktekniskt hänseende för ~elegraf- och tele-
å.P~d f" l . . J s · ridelanden berö~·ande dylika före~a.g, har O[' msts1gna -

f JI1'
111 e · · · f ll· · h .. · · t ' d t·s vidkommande hl. a. resulterat 1 ett u t eratt1ga "son •e . 

ya '" o ökning a v personalen vid lmstsignalsLationerna. Då en 
J;ra.V pa . , .. . . .o 

0 .. , , 111'111u endast kunde l1amn.as av flottan, och da utom ·dan [' · "' · 5~ ·u11alstationerna jämväl en del andra marina organ hade ]·usLS1t-' le .. • 

' t de up·p·uifter sicr anförtrodda hetraffande kusthevailmmgen, likar a "' . "' .. . . . 
~ 6s tiden nwgen för genomförande av en fullstand1g rev1s10n 

anse b' .. o. ' bl" t 
av hda detta k·omp1ex. Sedan. arendet under nagra a: . ot s 

och stötts mellan de olika mynd1gheter111a blev det, som 1 mled-
. . fr·ar11h!\.lli ts slutligen definitivt o-rdnat genom beslutet Hlngen · ·, 

den ~iO juni 1943. 

Efter denna 1nem sumn1al'i'ska å terblick kan det rnåhända 
yara av intresse att närmal'e skä11skåda några punkler i ut
yeckllngen under de si,sta 50 åren, näm1ig•en frågan om telefon
led.nin,O'at'na och om bernanningen, v;ilka båda ärenden äro a v 

"' ~n~gomnde betydelse för kustsi.gnahcäsendets verksamhet. 

T'elef onlecln i1 1gar n a. 

Soin tidigare nämnls hade riJ{Jsdagen vid beviljandet av 
anslagen till t elefonledningar för lmstsi.gnalstationerna ansett 
att en del av de hi.~rför erforderliga medlen kunde tagas från 
lotsverkets öv:e11skotLsmedel ooh från allmänna sjöfartsfonden, 
då de anlagda ledningarna beräkllJades komma att bliva till 
stort gagn såvä1l för lotsvePkels anläg~gningar som fö,r den all
lnänna sjöfarLe1l.. Nedanstående citat ur p_roposition n:r l, 
5. huvudtiteln , till 1891 åJ>S rikcsdag, punkt 14, anföres här: 

>> SignaJl och telefonstationer. 

En Mand de VliJ<Ligasrte uppgifterna under all k,ri:gföring är 
0
_tvive]aktigt möjligheten av snabba m•eddelanden angående en 

flendes fä1,ehavanden, och, vad sänskilt beträffar dylika med
deianden om en fie<ntlig flottrus rördser och destination, har be-
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hovet därav ökats i samma mån som h astigh eten h os nu tid 
. . . . ens 

Ju,1gsfartyg bhv1t mer och mer uppdrrrven. 

För att så mycket som möjl1igt är kunna avh jälpa de t 
. . . l .. o d ta. behov, borde å de V1kt1ga;ste utposLerna 1 s1 \arg ar a rna och . 

kusten sågnalstationer inrätLas, vilka genom telefonledn~ncr a 
~ • "'ar 

där sådana icke förut finnas, sättas i förb indelse m ed när111las t~ 
riks telefon- eller telegmfstation. 

Genom dylika an.m·dr11ingar kunde meddelanden skyndsamt 
fortskaffas, dels från vederbörande befälh.ava.re för annen Och 
flottan till inom signalhåll befintl iga egna fartyg och tvärLom 
dels angående de iakttagelse1·, som från de respek tive signal~ 
·stationerna kunna göms beträffande fientliga fartyg, och däri

genom förenä1m1da befä,lhavare beredas tillfälle au m ed stöd 
därav ordna sina operationer. 

Liksom "urmen och flottan under krigst id skulle han stort 
gagn av ifrågavarande anstalter, torde den allmänna sjöfarten 
hava det icke mindre uneler fredsförhå llcmclen. Så t. ex. kunde 
vid tilläventyrs i en sLa.~ions närhet inti·äffan de skcppsb~-.>ll, 
grundstötl1iing eller annat missöde, till följd varav skyndsam 
hjäl•p erfordrades, sådan omedelbart genom telefonsta tionens 
försorg rekvireras, redare och fartygsbefälhav·are kunde mellan 
sina respektive hemvist och en stor 1nängcl platser i slz~irgården 
meddela sig med varandra, bogserbåtar tillkaUas o. s. Y. 

Aven fö,r lotsverket bleve dylika inrättningar, synnerligast 
med hänsyn tillmöjligheten av säkerhetsa!l1staHernas ordentliga 
vidmak thållande, av icke ringa gagn, hälost näsLan alla de före
slagna stationerna äm avsedda att föl'<lägga1s till lots - eller fy r

platser samt betjänaJS av lots- och fyrpersonalen. 
På grund av den nytta, som if.råga.varande anstaller sålunda 

under fredstid skulle 1~1edföra för den allrrnänna sj öfarten dels 
direkt och dels genom lotsinrättningen, torde såväl h andels- och 

sjöfartsfonden som lotsverket bö.ra bidraga med medel l~~l s ta~ 
d "d r·· t ••tt. d t]ans.te tionernas anordnande och un1 er sa .an oru sa mn ,., .< c d 

· . b for -d epescher från och till lots- och fyrplatser kostnadsfn tt e . d 
r as, varemot för enskilda san1tal och meddelanden avgifter bor d: 

el f .. 'l t l f J ·a6 11311 er.lä ggas enligt sam1na grun er som or m {S e eons )eg" " 
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'"reskrive t, nämligen för meddelanden mellan or ter, som ä,ro 
är f.o äJ~ 25 nym il av·läg:sna från varandra, 50 öre, elj esrt 30 öre, 
n~ e~a avgifter under läinpl,ig kontmil borde uppbäras och r:edo-
VIlll d . f.. t o rl ,~ t f.. .. ;] . . v veder:böran e sta lJOns ores, anuiäcre san1' oret:ra,ues:v~s 
~~a . . . 

·· das till s,Jgnalst•at ionernaJs och telefonledmngm·nas unanvan 
d erhåll. 

Del behövlåga antalet sjgnalstationer beräknas ~il,l 47 och 

telefonledningar till 26, dämv dook enlias t 36 signalstati1mer 

h 14 telefon:inrältningar höm under fredsbid ifrågakomma. o c 
Hela kostnaden för sam.Higa de föres lagna sl:ationerna med 

ledningar bm;älma:s till 259,450 k,rOJlJOr, och fö,r de anordningar, 
wm under fr edstid borde vidrtaga:s, ti,]} 178,325 kronor. 

Då likväl bland de stat ioner, som bLivå>t avsedela at t u tföms, 
jag anJSer åtminston e en kunna utgå s·ås·o:n1. alltför k101st:sam i 
förhånande t ill det gagn, som med deJ11samma k unde förväntas, 
bör anläggn1ingssumn1Jan kunrua nedsä t,La1s till i runt La1l 164,000 

lmonor, varav jag h ar al1Jlodming antaga att tillhopa 72',000 kro
nor kunna påräknas från handels- och sjöfarLsf,onden saJ11t från 
överSilwtt å lots- och fyrmedlen, vanigenom den summ a, som av 
andra statsm edel är beh övlig, sålunda nedbr inga's t ill 92,000 
lmmr, om a nvisande av vilket belopp för ~tr 1892 j ag h en-usläller 
alt EdePs Kungl. Maj :t helug,ade hos Riksdagen göra nådig 
framställning.» 

Seda<n Riksdagen bi,f,all it den i propositionen gjorda fram
ställningen avlätc-s s,ä['Ski,lda kungl. lwev, genom vilket byggan
det av ledningarl1Ja anbefalldes. I dessa brev fö-reskrevs sam
tidigt huru kostnaden för leclningan1as underhåll skulle er
läggas. Sålunda säges i ett nåd. brev den 11 septmilJber 1891 
(till manintörvallningen): 

»- - - att underhåll och betjänande av ifrågavarande 
telefonlinj er fö,r närmaste tiden skall av telogmfstyrel,s,en om
besörjas och ko<>tnade11 dädör av Eder likaledes från de för 
anläggni n,.en avsedda medel till s.tyrels·en utbetalas ITlJOt fram-. o 

hda ei'sättning av inflytande avgifter för telefonernas begag-
nande, _ _ _ ,, 
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Och i n;olsyarande skriY<~lse till marinfönalln ine(cn d 
sep tember 1892 uttryckes beträffande undcrh[lllcl a, dc daen ~ 
lagda ledningarna samma sak på följande säll: an_ 
... >>- - - a lt underh[lllct av ~aJ~d l edning~ma skall onlbe_ 

sarJas av Lelegrafstvrclsen mot en arlH! ersall111mg av q-l , l ·. '---' ~ ......, ......, ._ • u '" r or 
och a ll för betjänande a Y ledningarna samt underhall ay a) 

10
t 

l ll ·11 ·· d l 1.. o • l Pa-rater s .\.a L1 namn a styre se er aggas en arsm wlt a y 470 
kronor; 

att kabla-rna skola underhållas genom flottans för ora · 1 " ' OC1 at t samlliga av ifrågawirande telefonledningrs anliio-a 11 · 
. " " 1ng 

uppkommande koslnader och avgr1fler - - - skola hestridas 
- - de :\rl ig ersättnings- och avgiflsbeloppen m ol framtida 
go ttgörelse a\' inflytande a\:g ifler för ledningarnas begagnande. 
--4-» 

Det synes av dessa citat fnungå a lt vederbörande ansett 
underhållet av de anlagda telefonledrl!ingarna skulle kunna be
stridas genom influtna avgifter för enski ld a telcfl•nsamtal. 
Emellertid målle dessa icke uppgått till det storlckshclopp, som 
avsetts för alt kunna go LLgöra telegrafverkets kostn ader för un
derhåll m. m. , ty i propositionen n:r l , 5. huvudtiteln. ti ll 1893 
fu·s ri<ksdag anföt~·es i punkt 12 i delta ärende hl. a. fö ljande: 

»Signa-1- cc h telefonsLalioncrs betjäriandc ~amt· telefon led ningars 
underh8ll. 

Under er i n ra n, alt dc s.ignal- och telefonstationer. l ill Yilkas 
inrättande 1891 och 1892 tn·s riksdagar ansisat m edel. kunde 
antagas bliva fullbordade under loppet av innevar·ande ~tr, har 
chefen för flottans s~ab am11i1t, att till bcslrida,nde aY utg if terna 
för underh~tll ay telefonlcdningarl11a till dessa stationer samt för 
abonnernangsaYgiftcr till Lclegraherkcl och de enskilda bolag, 
med vilka sta tionerna konuna att slå i förbindelse, erfordrades, 
enligt Yerkslällda beräkningnr, [n·ligcn 7,750 kronor, yartill k01~1 ~ 
me arvoden till ett belopp ::tv 25 kronor yid varj e station ttl : 
den, som omhänderhade vården och uppbörden av s t ationerna~ 
materiel; och då antalet ifrågavarande staLianer vore Hl. sJ;ull: 

lit o d f" l d df" o J' J 1 ' 1 220 a sa c ore-s ::tgna arYO ena m e ora en ar 1g ;.ost nat a \ ' 
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];ronor. Hän·id är förutsalt a lt underh~lllet aY shäl Iandled-
. ,oarne som kablarue skulle Oll1lhesörJ· rus a,· tclecrrah-erket mol 

J1ll1to' .. . . t> 
diirför bei'aknad avg1fl samt a lt lotsverket skulle, mot rätt aLt 
erhålla de fr[m allminhelen inflytande Lolcfonavgliflerna, bc-
J.;osl::t utgifterna för uppsamlingen å s lationern{l. 
· I fråga ·Om beredande nY medel till bes tri dande av oYan 
omiörmälda kostnader har chefen för flottans stab fö-res.lagit, 
att, då lotsver-ket hade a ll av ifr·å,ga\~arande s,lal ioner pilr,~1Jma 
gaJilska stort gagn, lotsmedlen bo!·de lämna n ågot hidiJ:a,g till 
gäldandel av kostilladerna för ledningar111as underhåll och för 
abonnemangsa,ogifterna, vilket bid11:lig läm.p1igc.n lmnde bestäm
mas till en tredj edel av nämnda till 7,750 k<!·,on:or beräknade 
kostnader eller till ett bdopp av 2,583 kronor 34 öre, samt a ll 
återstttende beloppC!t av sislnäm111da l"ostnader, ut,göNwde 5,166 
kronor 66 öre, ävel1iSOm det t'ill an r;oden för vård och uppbörd 
av stationermus materiel erforderliga be1opp av 1,225 kronor 
skulle bes tridas av anslag för Bollan. Fö,r ifrå:gakonu111andc 
stal1om ers betj änande samt för underhull av teiefonl-edningar 
erfordrades al-ltså å fbUan.s s tat el t anslag a v tillhopa 6,391 
honDr 66 öre ell-er i runt tal 6,400 Ja·onor. 

Då jag till alla delar instämmer i chefens för flo ttans stab 
förevarande fmmst ällning, emo t vitken lo~sstyrds-cn och telc
grafstyrelsen i vad dem angår, icl<e haft något att cninra, Hn· 
jag hem.s lälla, del Eders Kung.l. lVfaj :t täcktes föreslå riksdagen, 
att till signal- och telcf,onstationer;s betjänande samt teldon-· 
l~dnirug,aJ·s underhåll uppfö-ra ett årligt an:s.lag på femte huvud
llleln till helopp av 6,400 kro·nor.>> 

Riksdagen synes emellertid hava hyst vissa betänkligheter 
hlot att uppföm eH fixerat belopp för detta änc1am~ul å flottans 
~ lat. I anledning av Iiil<,sc1agerts skrivelse i ärende avlä ts den 
Il maj 1894 ett k. br. till lolsstyreJs.en av nedanstnende lvdelse: 

»Sedan Vi , vid fö,redragn1ing av ~ Riksidagens skråvel~.e den 
~maj 189:3 angående reglcr,il11gen av ulg,ifterna under rih>statens 
el11te huvudtitel för år 1894, med anl<cdning av Riksdagens u L

talande i 12. pun:klen, alt kostnaderl1Ja för sig111al- och telefon-
statione· l t... d l f l d · ' ' liS Je pnan e samt te e on e mngars underhall borde, 
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i den m ån de ioke funn:iDs b6ra u tgå av lotsverkets nH'del b 
str1idas av flottans underhållsanslag, anbefallt Eder att ifrå:
om bestridande av dossa kostnader inkomma nted y llran de, "11 

samt I till å tlydnad härav den 13 juni 1893 inkommit lll 
d d ' · l · l · ·· l d.. 'd ·· d ed u n er an1,g s 'rwe se 1 am n et oc 1 arv1 , enar e för flotta! 

räkning vid vis!Sa lots- och Jvrplatser anordnade tek.fonslat1· lS ' . . · · oner 
hade ganska rmga d1rekt nytta för den allmänna sjö,far ten samt 
vad anginge signalstationerna, dessa vore helt orh h{tliet a,, ~ 

sedda för flo ttans ändamål, anh ållit, alt Vi måtte finna riks
dagens antydan, ra tt m ed el till ifrågavarande ändam{tl skulle 
kunna tagas av loisverl<ets tillgångar, icke föranleda någon 
åtgärd ; 

har V tn· marinförvaltning uti infordrat yttrande i iirendet 
den 29 december 1893 anrört: 

att gentemot va d I andragit det synles vara tillräokligt att 
hänvisa till det v1id äskandet hos 1891 års riksdag ay anslaget 
för anläggning vid rikets kuster av signal- och telefonsta tioner 
uppgivna ändamålet n1Jed dessa ; 

att av det statsverksproposiLioncn till nämnda riksdag bi
lagda ' statsrådsprotokollet öve·r sjöförsva11särenden den 12 janu
ari 1891 inhämtades: 

att liksom armen och flottan under lmigs.tid skulle hava 
stort gagn av ifrågavarande anstalter den allmånna sjöfarten 
ansågs hava det icke mindre under fredsfö,rhållanden ; 

a tt även för lortsverket dylilka inrättningar bl.eve a Y ioke 
ninga ga1gn, helst nästan aHa de föres.l,agna stationerna voro 
avsedda att förläggas till lots- och fyrrpla tser och betjönas av 
lots- och fyrp ersonalen samt att på gnllld av den nytta ifr~uga 

varande anstalter sålunda under fredstid skulle n11edfö.ra för eLen 
alJm änna sjöfarten dels direkt och dels genom. lotsinrättningen 
såväl handels- och sjöfartsfonden som lotsverket ansäges böra 
bidraga med medel till stat1ioncrnas ordnand e: 

att, då riksdagen därtill beviljade det ä-skade anslaget aY 

nit liotvå tusen kronor, detta förulsa tte a lt det uppgivna ända
måle med den ifrågavarande an lä1ggningen godkändes, 
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att, i överenssläm:melse därmed, för signa l- och telefonsla
. e1,11as anläggning tagits i anspråk fl1~111 lotsverkets be~ r) a -uon ~ 

. oar femtiotusen kronor och från h andel1s- och sjMarls,fonden 
rJno• 
. ootvåtusen kronor; samt 

LJllo att vid nu anförda förhållanden Edert ordande däwm att 
·onal- och telefonslationerna skulle hava anlagts för flottans 
;~;:ning eller allenast avse dess ändamål icke förtjänade av
seende och att lotsverket icke syntes kunna undandraga sig att 
Jämna bidrag jämv.äl till bestridande av kostnadema fö,r sta
tionern1rus betj änande och underhåll, vadan förvaltningen hem
stäJlde, a tt Oss täcktes fö,rordna , att sådant bidrag sku!Me av 
lotsverkets nJJedel utgå samt att bidraget skulle utgöra 1ninst en 
tredjedel av årlriga utg1ften för ändanJJålet. 

Va d sålunda för.ekonJJmit hava Vi tagit i nådigt ö-vervägande 
och, med av1seende å vad marinförvaltningen uti ärendet anfört , 
funnit go tt i nåder förm;dna, att de årliga u tgifterna för ifråga
varande si gnal- och telefonstJabionel's betjänande samt telefon
ledningars underhåll skola pesh1ida~s till ena hälften av lotsver
ke~s 1nedel och till den andra av ansl1aget tilrl flottans nybyggnad 
och underhålL Vill<!e t Vi Eder till kännedom och unde11dånig 
efterrättelse hä,rigenom i nåder mcddele. S~od,holms sLott den 
11 maj 1894.» 

Behovet av ur strategisk synpunkt lämpligt anlagda kust
signalsta tioner kunde emdlertid i längden icke tillgodases alle
nast med sådana, som vor,o anlagda å lots- eller fyrpl,atser, Yar 

för under de närmast följande å1'en en hel del dylil-ca stationer 
t!l!kommo å andra platser. Att uL§iftern.a för underhåU av des•s1a 
ledningar under såd~una betingelser icke länl!pligen. hm1de be
s~rida'S med medel från lotsYerl\'et syntes vederbömnde hava 
illlsett, Yarför framstäMn ing gjopdes i n11ars 1904 alt uppdrag 
11låtte givas å t chefen förr flottans stab, telegrafstyrel1sen och lots
styrelsen att gemens·am ut,aJ'bela besLämmelse r för kusrl•signaJ
VäJsende ~s telefonmateriels unde1'håll m. m . Genom nåd. br. i 
111aj erhöll s bemyndigande härtill , och efter föt,handhngar med 
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de Ö\Ti ga ~i lllD C lSVerken avlä ts i februari 1905 det o·emet . 
.. . . .. . o l salnnl 

fo•t slag~l. DcHa blev faststall t genom n~~~l. b1> den l ? juli 190~'1. 
och har sedan denna dag ulan en enda andnng van L .,:ill ' 

f .. h · l l d :-->' ande e tt or a an c, som, diå det gäller bes lämmelser av ehJJ1 . ' " - ' 01111s]· 
na lur, masle betecknas s.åsom ganska enas tående! ' 

F~L<; Län någon ändring sålunda icke fön~kommi t .i d" , 
f. "lld b .. . " d~ as.ls la · ·~ ·es lam1ndsern::t betyder della ingahmda aL L de t ic]·', 
gnJisslat VId deras tiUämpande, sär,skilt under senare ' \ !'l io1 1 '

0 
, , . . , le en. 
l e1I.egnfverket, v1lket mer och mer flumsLå tt som elt a\ 1·1 d . . .. . <n els 
vikt1g~reaHa1:sdnvande ved(, har anset t de givna be:tänm1el-
serna 1 hog .gr.a·d om·oderna och för deLsamll.na o.fötrmånlJ. '''t ') :o· . .L ep 
oerhö.rda utvecl.-ling, som under senare decennier karak tin·isera: 
telegrafverkct, har jänw:äl medfört atl kännedom om de:;sa sä.r
besitämmelser fö-r ett särski lt slag av telef.olliedruingar icke varit 
så spDi dd till alla dess underlydande, som önskl1gt skulle Yari t 
Yarför i en del fa.ll bestämmelserna icke b.Jivit följda. ärtiii 
lwmmer a! t bes tämmelserna cenlralisemde ubräili.r11ingeu av de 
telegrafverke t tillkommande ersättningsbeloppen, vill;et med
fö rde omotiverat hög arhet1shela:stniDJg fö1r telegrafstynJscn, i 
mo lsa~s mot alla andra anläggningar, v.ilkrus ekonomiska mel-· 
lanhavande ·SikÖ;tl,es direkt genom vederbö.rande under ställda 
myndi~heler i telegrafverket·s tjä·111st. Efter - som vanlig t -
lån gvariga förhandli1;gar har där.tör telegrafs tyrdsen nu i sam
råd nwd chefen för m aDinren och ~otssty.relsen till Kungl. l\Iaj :t 
i111givit föa'Slag till upphävande av de genom ovan omförmälda 
nåd. br. den 15 juli 1905 fa:sbs t.ällda besLämmeLserna för kust
si.gnalväsendeLIS tele.5onl,edningm·s underhåll m. m. sam t a tt ti ll 
telegrafstyrelsen öve11lämma alla landle dningar, som t illhör t hit
LiUsvarande kuslisignalvä:sendet, och del är a tt hoppas a ll. ären
det snart blir a'~gjort. 

För sin Lid voro emellertid dessa för eSikriHer svnucr1igen 
väl avfa ttade. I faslställ elsehrevet reia,tems till en bör ian vad 
som framkommi~ t under de ~h, de tidigar~e bes lä:m:111elser:1:1 varit 
gällande. Det frmnhålles härvid, att ].:,os t111aderna för un ~lerhåll 
av landledni111gar är lätt alt beräkna, under det att motsvarande 
kos tnader för val lenkablar sv~n·hgen lå ta sig i fö.n,äg bcriil,:nas. 
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t fastställd es därför ell enhetspris för underhållskoslnadcn av 
pelplinje till 15 ln·onor per km och för trådlinje Lill 5 kronor 
<;[O . 
·e . lzfl1, uneler det a lt kostnaden för valtenkablarnas underhåll 
~~].Je bes tridas genom r:ikning fr [m telegrafverket för vm·je 
.;ärskilt tillfälle de behövde repareras. Den hillills lotsverket 
: 11·06111de sl.;yldighelen a ll deltaga i bcslridandet av kos tnaderna :1 oo· 
för underhållet av teldonledningarna till kustsignalstationerna 
skuHe upphö,ra, och myndighetrena h ade i detLa smnmanhang 
anf@rt bl. a. a lt de kostnader, som lolskaptener'lla hade för ut
för~de av illlspektinnsresor till kusls~gnalstalionerna voro sv~u·a 
att fixera, då de i allmänhet företogas i samband med dessas 
övriga resor i lotsverkeLs tjänst. Vidare anfördes, a lt kostnader
n(t för uppräH.andet av mobili:seringslaheller för lo~s verkels del 
icke kunde på förhand beräknas, men a lt dylika kostnader borde 
bestridas av flottans medel em•edan tabellerna voro avsedda a lt 
tjäna rent millitära syilen. Med anl edning härav föreslogs -
em.eda.IJ den årliga ha lva u.nderhåUskostnaden ansågs motsvara 
vad SOH1 för J.otsverl.;ets del å bg:inge för bes tnidande av ovan an
givna inspektionsresor och upprättande av mobiliscningstabeller 
- alt dessa 1ws lnader slmlle kvittas med flo ttan på så sält a lt 
floHan enbart bestrede underhållislwslnaden för de an1agda tele
fonlinj erna. För den h ändelse dylik l:inj.e var anordnad ~ill lols
eller fyrplats medgavs lolsverket rält att utm1 erlåg.gm1:de av 
ab.onnemangsavgift för ledning ing'å som abonnent å apparat. 

Att denna beslämmclse v.ari t fönnånJ ig för lo lsYerkels vid
komm·ande lorde utan v:idare inses. Från floHans anslag ha år 
efter år ulbeLalats aVIgiHerna för underhåll av kus~s:ignalväsen 
det•s olika telef.onledningar, varvid längden städse ber,äkna:ts ef
ter en jämlikt föFes.krifterna i tidigare angivna Bestämmelser 
u.ppräHa.d »Förteckning över kuslsignalväsende~s telefonmale
rt('b, Lotsverl<cet har -- mot edä.gga:nde av al·lenas t appara t
abonnemangsavgift - haf.t rättigh et alt med de l'injer, som vari t 
~O~drtad.e till lots- eller fyrplats, varest smntidigt lmstsi.gnal-
·tatLon v ·· t .. t d · " b · ·1 1 f .. D an uppra t:lJ , mga som. a onnent 1 n .-s te e onnatet. 

d
.PPhävancle t av de nu snart 40-åriga beslämmelserna kommer arr.. . L 

or aLL mcdfö.ra ök1ade kostn~der för lotsverkels telcfonabon-
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nemang på en hel del platser, men, som sagt, ur telegrafverk 
synpunl<:t är de.t fördelaktigt att ensartade bestämmelser blie~s 
r ådande föt~.· varje telefonabonnemang, oavsett huruvida led .' a 

f o b·· · 1 r·· L l -~r l t ·· 1 · ni n. gen r an orpn a.n .ag•Ls or · e egrwver ~e s egen 11a n11ng e)) 
genom telografverket f.ör kusls1ignalväs·endels räJ{!ning. Uncta1~: 
tagna fr·:ln den allmänna hcstämmels·en aH de forna kusLsi,crn.n1 

b <u~ 
väsendet tillhö·rande ledningJama skola övedämnas till telegraf. 
verket är10 s.amthga för lmslsignalväsendet anLagda vattenkablar 
vilka ingå tt i dess telefonmater:iel. Dessa skola fortfa rande till~ 
höra flohan elle·r särsJz,i,Jt angi\1Cil.1 myndighet och underhållas 
på samnm sätt som tidigare, d. v. s. genom rälming för varje 
gång n ågon r·eparation å dem måst utföms av telegrafverket 

Det är att förmoda alt de fölfeslagn:a nya bestämmelserna 
skola bidraga till att skapa reda och ö•verslkådlighet beträffande 
tel.ef.onförbindelserna. Des·sa hava under de gJångna 50 ~ren 

utvecklats i tidigare oanad gmd och numera kan man knappast 
tänka sig hur föi,håHandena g•estaHade SJig vid tidpunklen för 
dc förs>ta kustsirgnalledningar•l1as tiHlwmS>t. Då Vloro telefonled
ningar till ensligt belägna pLa~sCI!.· synnerl1gen ova:nEg::t, under 
del att numera nästan varenda hten klabb ska.ll h ava telefon 
för den händelse någon skuJ.le bliva bofast därute. Härtill 
]{Jommer a tt den på 1nånga arrdra håll fortgående deocnlra1i e
rirrgen äv.en på delta område bör få göm s,ig gällande, till för
mån för effekrt:ivileten. 

Bemanningen och dess in·l;unrlering . 

Tidiga.re har i denna uppsals angtivibs, att bemanning för 
kuslsigna1stat-ionerna till en början avsåg:s kunna tagas enJbaJTI 

•• o de från lots- och fyrslatens pm-sona!. Erfiar,enhetema Iran 
f . l ··· · · ·11 dt l d l ,. lyäse.ndet ors la <ng.so·vnmga-r, 1 VI <a c nys mplll e misesigna < 

· d l "d d f o b .. · avsedda deHog, v1sa e emel erti snart nog, aL1t en ran orJan · 
bemannincren var otilb1äcldi.g för att kwnn:a tilJ.fredsståUandr 

" .d . D l-J _, .. r·· .. d .. Jld i·"f l all fullgöra arbetet VI sta~wnerna. el Ul ev Ular or no va o . t 
fö,rslär!,:a bem::mning,cn JTH?d petsanal från f,Jotta:n, d{l lolsYerke 
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]'unde avslå met~.· personal för hör i:fdgavarande ändamål 
j eke ei~ fårhållanden dii samtid1gt lot~111ings- och fyrning,stjän.sl 
un.d ·li cr ordnil11g skulle förräUas. Med en förman (från lots-
. van " . o o 1 

. fvr.sta len), ytlerl1gare en man fran l·otsverl<'el och tva man 
eJlei • l d · Il f Il o o •• l l . . flottan b ev .et 1 a a a nJ~angen gang ra, t uwg1gt alt 
fl'an d l . . L . d . l 11 • d .. rpiitla uLl"ik, e 'Laga 1 ~1gna er mg 1ne s1g/l11a - e 1.er avstan s-
f~ cr,gor samt omhä.ndcrhava all >>i•nre Ljänsl» på s.l,ruliorre:n. För
f a~1,nen måste hela tiden finnas till hands fö•r att skö,ta rap
Jll1,tering, leda signnle•Ping etc., och då det gäUde att resa dc 
pol era i allmänhet 16- 19 m höga, slignaJ!slbängemn fingo alle ung , 
mru.l JUgg:a i för alt hrusbigOJSt möjligt få nWilel.'ielen klangjord. 
Med hänsyn till den dåtida !tågn fanlen hos fattygen, vilken 
medgav a tt längre tidsmoment för aVIglivande ooh mott!UJgaJlJde 
av S'ignaler etc., kunde diock derrna bemanning anses "\'ara nå
gotlunda tillfredss·Lällande, ehuru även den måste anses ha.va 
vanit i mins.ta laget. Under h'edsövni111gar i ett par dagar eller 
en v1eoka mä.rktes l{Janske iake o1äg.enJ1.e l,erl1Ja så myaket, men 
gjorde sig desto mera gällande under längre ruiS;lningHr, särskilt 
om sjukdioms- eller olycksfall tiHstöUe, då den redan i sig själva 
minimala sty,rkan ytterl·iga1r.e deoimenades. Då det t. ex. gällde 
härr111t'11'i-ng av proviant - för den händelse nrdi'lllarie l.ä.genhe:t ej 
\'arit tillräcldig - hände det nog ofta rutt de å ~ta·tJionen kvar
\'a:ra.rrdc läng.LallS.fullt bLidmde efter den båt, med vilken deras 
kamrater beräknades å terv.ända, oah \1id sådana ti,U,f,ällen kunde 
tjänsten å ensliga pLatser bliva säPsl<!ilt betwng:ande. 

Att lotsv,el'kets pm1sonal avsågs för tjänstg-ö-ving å de upp
rättade kustsignalstationerna var då för tiden sjä>lviklart. Lots
verket lydide undtir sjöfönsvansdepartementet och samtLiga i lots
verkets tjä11.11St anstäl,Jda >1oro befriade från värnpliktens full
görande i fredstid eftersom de tillhörde floHans reserv, och som 
sådana voro tjänslg.öringsskyldig.a i krig och vid större mst
ningar jämhkt 1885 års värnpliJktsl1ag med däri gooom beslut år 
l891 och 1892 vidtagrra ändnirrgar. Ar 1897 anmodades chefen 
för flottans stab och lotsstyrel-~en att inkomma med fönslag till 
bernannincr av kus,tsignaLstati.onerna, och eventue11t sikculle hä.r
för lipprä.t~as en särskild kår. Förslaget avgavs omedelbar.t men 
föranledd · o •• d e mgen atgar . 

7' ·d 1 
skrift i S jöväsendet. 28 
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19Ql f1rs värnpliklsJag föreskrev aH yärnplikLi1ga Lillhö~·a 
!·o,ts-. och fyrinrättningarnas personal l'iksLälldas mrd dec ll~ e 
flottan fas.t anställda. I anslutni111g härbill ulfärdad•>s d \·Jd · · .. · ~. en 9\ 
november 1901 en kungörrelse, SFS m 108j01, m.ed bes liim111 l ~J 
för lots- och fyrpersonalens tjäns.tgöri111gsskyldi!ghet Yid fJ,0~1 :er 
I denna heslämdes alt nämnda personal - med undan tao· n. 

· d 1 .1 "lld l ·d .. D av YJs.sa n~e •1\.onlra~d ar11Sl.a. ·' .a va ;,iare VI sn1ane ledfyrar ._, 
uw;ler hela !Sin Ljällsrlel,id v:id loLsverket skulle tillhöra flo lians 
reserv, .dock ulan rublming av ifr ~1gavarandc personals civila 
släUning i avseende å tjii.n;:-Len vtid lotsvePkeL V1idare m1gavs i 
förordningen de olika tjänstegrader i flottans resen, s.om inne
hades av de olika befarllnil1igshavarne i loiJ.wer:ket, sam t före
skrevs, aH var och en, :sorn jäml:ikt fö.ron:iJllingen Lillhö'fC1c flo t
Lans 1·ese-rv, vid inträffande krig eller :sLön:·e rlllslning vore skyl
dig tjänstgöra vid floUan, antingen i eg.e111skap av bemanning 
il lmst.signalstation eller i annan befallning vid kusLs·igna.hcä
scndet eller ,- föJ: lotsa1r - såsom lots ii flotLans fartyg. Den 
för tjänstgöring vid lmstsri.gnalväsendet uN1a.gna personalen var 
också .skyldig att i fredstid undergå utbildning h ärför, l iksom 
att då Konungen •så f6rordnade, på hulrlelse av lotssty,relsen v1id 
\·ilkcn tid på året .som hdst under en l(lortare . tid dellaga i örv
ningar med lmstsignalväJsendet. Nänmare föres~mifter .för t jä111:sl· 
.göringm Vlid kustsignalväsendet skulle meddelrus i Reglemente 
för kustsignalväsendet 

Detta uLgjordes vid denna tidpuntkt av ett år 1897 faststäLit 
"Förslag», vilket 1907 följdes av ett ny>tt reglemente. Det sist .. 
nämnda ersarttes år 1926 av ett nytt. Saill1tliga desSia tre voro 
slämpliade »Hemlig>>. Ar 1939 utkom åter1igen nytt reglemente, 
vilket gällde t.ill den 30 juni 1943. Sistnämnda reglemente var, 
liksom det nu för m~artinea]S 1<-ustbe\nkning gällande, ioke 
heml:igt. 

Enligt 1914 års vämpliktslrug (SFS 202/14) vono vid lots
och fyrstalen anställdia befallningshavare fortfarnnde liks talida 
med vid fiollan ]rus.t anställda. I den nya fömrdning, som ut
färdades beträffande användll'ing av lotsvenkels perso111al ooh 
materiel föa· militära ändamål (SFS 615/15) angiv·cs ioke längre 
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ttlotsverrlzets olika befa~L~1ingsh.~va~·e in:n~1a vi.~~a tj iins•Legr~der 
~ JotJ:anS reserrv, utan iJanstestallmng 1 VJSS tpns.tegrad da de 
1 ~I 6öra dem :lhgg,ande tjänst.g6ringsSik)'llrdi.ghet v~d flottan. 
{!l "Bär nämnda kungörellsc kvarsLod i 10 år och ei's,attes don 

8 
dec0mber 19Q5 av en ny (SFS 502j25). I srak fördirl1Jnes föga 

!kiljal<ti g:h~ ter _mdlan dessa tre k~ngörelrser, det är ~~•est . f~rå.ga 
mmoderl11SCI'll1g av utm·yck och ' 'lSISa noggrallinane foresknfter. 

0 
Genom dlen fö-ror.dnia11g, som den 30 juni 1943 uMärrdades 

för lots- och fyrstatens pcrson~l!lS skyld1ghet artt fu!llgö,ra mi,J.itär·
t' änstgöring (SFS 567/43) upphävdes den sedan gailTJmalt sagda 
. .lersonal åvil-ande skyldigheten att flllllgö~·a ohligafonisk tjänst 
~id kustsignalväsendet Numem gärl.ler, att Siådan befattning,s
havare, viLken fullgjort i värnpliktslagen föresikriW'Jn för:sta 
Ljänstgöning, kan inkallas Li.ll tjänstgöring i egen1s~<ap av vä'l·n-
pl1Ui.g endast i den mån som lotsstya·dsen ti.ll ohden föir ma
rinen anmält .a.tt befa ttningshavare:n i fråJga id<ce er.Jiorldrras för 
sin tjänst vid lotsv,erk,et. Vid .sådan inl\iaUelse skall doak tjånst
gö•ringen' fullgöras vid marinen:s 1mstbe~a:lming, ooh om möjligt 
vid s'ta1ion, som är fönlUJgd å eller i näDheten av vederbörandes 
01~dinarie stati·oneringsort. 

Liksom indelni111gsverket en gång utgjort den svenska krigs-
JuaMens käl1na har lotsverkels perSJona:l i många är varit en fast 
personalorg.anirsation fö~· kustsrignalväsendet, och dess gainla och 
unga lotsfönmän, mästerlotsr~,r, lolsa1r och lots.lärlingatr samt fyr
lnäisbai'e, fyrvaktare och fyrbiträden ha i aJlmänhet 1ned nit och 
trohet sökt fylla sitt vLilrv jämv.äl vid lms~Siignalväsendet. En 
gamma•! tradition ha1r fö,rsvunni(t på ,gmnd av den n1oderna 
lidens lmav på specialisering. Med den m ångfald olika ålig
ganden, som numera n1åste fyllas av lmS1tbevaJminge11.1 för att 
den ·sJ\IaLI kunna blivca vad den hör YI3Jra, har det v•arit omö·jligt 
a1t i .aJlhnänhet kum11a fordra fuillständig.a kunsk•aper i aMt vad 
som :Pör militäna fö-rhållanden av den penson, som för länge 
s:ctan genomgått utbildning för tjänst vid dåva[·an:de kustsignal
Vas~J:]Idet. Tiden dder ~ort i våm dagar, och särs~<ilt inom krigs-
11~_ak1en växla uppgifterna hastigt. Nya föreskriftm· i oEka 
hanseenden , ej blott bet1~äffa~1Jde s.i.gna1erin:g, ställa ökade krav 
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på den perso111al, som skall användas för speoieUa ändamål 
systemet med blandad bemanning av kust>signalvräsendet 'boch 
utdömt. lev 

Ehuru en dylik blandad bemanning ur åt5ikilliga hänsp 
d l d · ·· d · d f -en .. ·en (Un e vara av VIS1st vaJ· e ViiS•a· e er •arenhcterna fr-ån d 

d l o t . il . l .. en nuvara111 e anga rllls: mngen av (UIStSII.gna' vas·endet dock att 
h l . b · en-et 11g emannmg vore att fön~dmga. Lots- eller fyn:nan 
bl h . l d o • l . l . . ne·Jl , ev mer oc. mer ISO .ena' pa sm msts.1gna sbartion, hdiiga~·e ha-
.de ju personalen t'i1l 50 °/o bestålt av folk från lotsvePket n , 1en 
med den utöknil111g av sta~ionernaJs bemanning, som undan fö; 
undan mås.t Viidtagas för att id.e persona1len Ö•ver hövan skulle 
ansträngas, haT propor1.ionen f.önändra ls. På en del håll kunde 
det härvid ic;ke undviikas att den som förman förordnade civile 
befattningsnNHmen från lotsverket till .åren blev betydligt yngre 
än någon värnpliktig, vilken lwmmenderats så,som manskap å 
dylik station. Svårigheter hava under dessa fö'liliållandcn upp
ståH fö,r fö,rmannen att upprätthåUa sin auktoritet, och det har 
bliV1it nödvändigt att helt och hållet operem bort det civila 
inslaget vid kustbevakningen. Här.till har också bidragit att 
dessa , civila befatt111irtg1shavares mi.1itära egensimper i en del 
fall mimena Lämnat åtSikiHigt övrigt att önslm, vi,lkel även hi
dmgit till att deras stäU111i,ng icke aHrt.id blivit vad d en bort vara. 

Det är emellertid aHtid med ett visrst vemod man ser en 
gammal tradition brytas, men utvecklingen får h ärr såväl som 
på andra områden bes,tämma vad som bäir göras för alt få ut 
mesta möjliga effektivit·et ur en orga111isation. 

En speciell sLyrim hade det g~mla systemet med blandad 
bemanning när det gällde perso111alens inkvrarterin1g och bespis 
ning. Härvid är det id~e endast förhålrlandet å sådana sta tioner, 
vilka anlagts å lots- eller fyrplarts, uban jämViäl vrid dylika, sm11 

ka:stats ut >>i g~eogmfien» långt bortom ~n äma och redlighet· 
Den vana vid enslighet, som utan tvrivel fö:m~a·nns h os fynnan~ 

·g l 
nen i äldre da,glar, och den oskattbara erfare111het att reda 51 
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1 
situationer, som fö,refanns hos skä[·gårdsbefollmingcn i all

a·! ;thet och hos lots- och fymnannen i synnerhet, var en till
~ " av allra största betvdeJ.se dlå det gäMde att stäUa i mdning 
gano l ~ • 'llv l srk. fl l o o .. d kustsig[]a1J:>Iiatwn, VII {en (all e ett ertra ar stabt oanvan . 
~å den som fönnan avsedde befattni,ng~sh~avaren i allmänhet 
mder fredstid var fövorrdnad som uppböQ·dsman på stationen 
~id< omvandJ,ingen - rustningen - av en station giv;etvis be
~ydligt lättare för sig genom att hru~ redan Vlisste varesrt aHa 
~lika inventarier fönrumdes och hur de simlie användas. Han 
blev därför den givne ledaren. Fön i v.ärJden }{lunde »gubbm,na" 
också ta befäl och tålde inga inv:ändninrgar, med kärv myndighet 
dekreterande att så och så skulle det '~arra! 

Fö·r inkvarteringen ålåg det lotskaptenema att i fvedstid 
uppgöra »planer>>. Gällde det en station, belägen på lots- eller 
fyr'plats, var problemet velativt enkelt, ruUuid fanns det något eller 

1~ågra rum, en ej använd sko1sal eller en bagm1stuga (brygghus) 
i lotsverkets på platsen bef,intliga byggnader, som kuUJde arn
v.ändas. Ett vindsrum var ju lämpligt f,ö[· att inkvm,tem ett 
par man från flottan - stationema:s pensonal fråil1 lotsv:eriket 
kvarbodde i sina ondinrarlic »fredsbostä:der» - ocih så varr den 
saken ordnad. Mathållningen åtog sig oftast nå:gron av lots
eller fyrplaLsens kvinnliga innevånare, hustrun tiU en lots eller 
en fyrvaktare tog bemanningen »i maten», och gällde det endast 
några dagars rust11ing blev besväret icke så tyngande. 

Annor.Iunda ställde sig förhå~landiena 'på ensl,1gt belägrna 
platser. Varest en lmsts·i1gna,lS1tartion skulle förläggals bestämdes 
av militära skäl och fanns det i·nga bostadshus på piratsen så 
ficik bemannin1gen under varmJare å:rst,id ligga i tä!lt eUer od\lså 
uppfördes för deras inkv:art,e11ing skjul. Det vi'S·taJde sig gans~m 
snart att dy.Iika behö·vde a:nskaiffi3Js för ett Hertal platser, ooh 
cheJ.en f.ö·r flottans stab hade dä111uör - Slom tidilgare omnämnts' 
- redarn årr 1889 hemställt om medel f.ö•r l<rompletrte11ing a:v kust
~i-gnallsta·tionernas materiel m. m., men fö11st genom bes1lut av 
1902 års riksdag blev anslaget beviljat. Från detta an1s1lag upp 
fölldes under årens lopp på omkring 20 platser eniktl1a bostads
skjul med yttre dimen1s1ioner 4,5 X 3,4 m och med en inViäno•ig 
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höjd av 2,6 m. Byggnaden inrymde 4 fas,ta bnitsar, p laeet'ad 
2 och 2 över varandra, divct1s,e skåp, 'några fälltbmd och l '" .. l e 
slä!l. Uppvärmning ·under den kalla tiden ombesörjdes ge1~~; 
en mitt ~ stugan plaaerad järnkamin, vilken även använ des fö~ 
mallagmng, och vars avloppsrör var draget inomhUJs under 
Lalw t för att lämna från sig mesta möjhga viärinmnärrl!gd. Dessa 
smtt skjul stå fortfarande kvar på de fl es ta plabser, men haya 
under tidernas lopp genom utbyggnad Miv,it mera änd amåls
enl iga, och under före§åendc världsJu,ig aruslrod'bdes Yid eLt 
mindre a,ntal stationer en större typ av bostadshus ~:ned Yller
dimensioner 6,50 X 4,30. I des:sa fanns särsi\Jilt rum föi: för
mannen, avskilt kök med ordentlig jäm:spis m. m. 

För varje statim1 anskaffades vidaPe behövliga inven tarier, 
s[tsom 1Siäll1guLredning - madra,sser, kuddar, fiHnr, lru<a!11 och 
putvar - octh kokkärl samt skaffnting:seffeikter - gryLor och 
kas truller, fat, tallrikar, muggar, kaffepanna icke att förrglöm
ma r Ooh för att icke vintertid all utkik,s t}äns.t skulle föJiSYåras 
cUer fö~·hindras aiJiskaHades till rustaide stationer sårski ld vin
tcrutruslll1ing - päJs och pälsnuössa, pätl ~s.tö,v] ,ar och h almsl,or 
samt varma vantar. I inventarierna ing1ingo ocl<så ki~mre -
Iångkikare och dubbelkikare - pejlsktiva, fot:ogenl,arnva. yxa, 
såg och vedbock samt piasavakvast ocih sopskyLfeL Att all för 
signakring beh6vlig materid uppfördes i inventani eförtcck
nin gen .säger si.g självt. För varje sta t,ion upplades e:U antal 
cx.cmplar dyli,].;a inventarieförteokningm·, vilka fön a,rades i 
f1<edsti,d deLs hos lotssty1'elsen, dels h os lotsk,aptenei1 och dels 
hos uppbö1'dsmann en. Vid rust111ing ö~verJ,ämnades lotskaptenens 
exemplar till bevakningschefen då -denne tillträdde sibt be~äl. 
Det allra m es la av vm·je sLatimts inventru' icr förvarades u nder 
tippbördsmannens ansvar i hostadsskjulet, dä111est s~ådan t fanns 
uppfört, eljest h ade utrymme h ärför heretts i någo t J,o[,syerket 
tillhörigt förva'Pingsmun å plabsen. Då cnsl1igt belä,gna Izust· 
signalsta tion er ofl a voro utsa lla för inbrott, varvid de bcgiirliga 
inventarierna bortstuJ.os, må,ste på en del h åll respektive upp
bördsmän tmn sportei·a upphörden Lill sin hostad för alt bmna 
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dovisa dcnsailnma vid de enligt r eglementet av 1o~Sikaptene; t re , . . 
fäi'r:ättade mv_enteru11gam a. . . _ , . 

Att kuslsJgnalviasend eLs ma.Len el salunda po. hedsfot stod 

der lotsverkels överinseende hade s ina skäl. Till en hö•rjan 
Ull 
föreföll del naturli gt a lt en kus tsignalsLaLion p[t en 1ots- eller 
fyrpl a ts förv::wade sin materiel på samma sält soiln sogda s ta
tions i'Jwenlarcier, och då kus,tsignals·Lationens upphönlsman i 
de fl es ta fall samtidigt handhade lotsverke ts däa: förvarade upp
börder kunde invente[·ing av de olika uppbördorna fu1l.göras 
s:untidigl. Lo·tskapt encrna besökte m ed sina tj äns tefartyg un
der årens lopp flerfaldi ga gänger dc o-lika lols- och fyrplatserna, 
,rym·för det icl"e behövde bliva n ågot extra besvär för a Lt fö-rrä tta 
inventering jämväl vid kusbSiignalsLa.Lioncn. Men med numera 
ordnad orgru1isahon av de oJ.ika nwrin.disLrikten, varigenom tm 
dessa kommi.t att höm en mångfaLd på olika pla~ser förvarrad 
materiel, är det tyd1i gt a tt den tidiga re ordningen helrälffandc 
kusls,ignalväse111det ej 1ängre kunde bibehållas. Ä ven ur denna 
synpunkt har därfö[· den fullständiga skilsmäs,san mellan kust
signalväsendet och l'otsverket varit nödvändig t. 

Tidigare har i f6rbi.gående nämnts a lt bespisningen av per
,sonalcn på sådana sLaLi,oner, som vo1·o belågna på lots- eller 
fyrplats i allrnänhet kundle m·dnas ulan stöil.T·e svå righet då det 
giUde en kortare tid. Annorlunda ställde sig förhållandet v.id 
längre tids rustning, sä1rsk,ilt för avsides belägna stationer, på 
utöar elle1· där andra speciella svårigheter gjorde sig g,ällande 
för transporterna. De gCJnom lobskap tenernas fö11sor.g i fredsLid 
Uppgjorda pkmerna för bcsp~sningens ordnande ru11gåvo för 
sådana stationer att proviantering.en skuUe ske genom bevak
llil11gschefens försorg, för vilket ändaanål också i freds,tid härfö r 
an~affades stora s. k. ppocvianikisLor. För personal tjänstgö
rande vid kust<>igna lväsende t nt.arbelades förslag till särshld 
5Pi'>,ordning, vilken underkastades s:a~l<kumll.ig gPru1sJming av 
Inarinöverläkaren och sedermera låg ti1l g,rund för proviant-
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sändningarna. Om överhandsväder s tundom förorsakade a t 
kommunikationerna till s·ärskilt ubsatta lms·tsign:al slalione~~.· ick ~ 
kunde ske i enlighet med uppgjord turlista, eller om särsl"il~ a111St11ängande tjänstgöring medlfört, alt de i portionsstaten in
gående proviantartiklarna utspj.sats i större mängd än som av 
sp isordningen angivits, hmde personalen stäl1rus in'för hote t av 
proviantbrist För a tt en11eHertid icl{•e pensonalen sJmlJe behörva 
svälLa ihjäl om proviant uteblev, medfördes vid Dustningen ett 
antal reservporLianer av konserver fnån Bottans fö,Ddd. 

Stillaståcnde ä11· aUtid deLsamma som reLativ tillbakagån,o· 
~ t)• Liksom på andra områden har också lmstsign.alväsendet dä nför 

utvecklats och till godogjort sig vunna erfarenheter på det fö r
bindelseteimiska m. fl. områden, samt i skiftande gestalt full
gjort sin andel i försvar·ets tj änst som en fmmskjuten spanings
och observationslinje på land eller i landets närhet. Den dag 
är måhända ej så avlägsen, då maninens kusthevakllling t ill 
hörand~ stationer, utrustade med de aUt mer fuLLändade anord
ningarna för att genom mdioeko, fotogrrufering på långa avs tånd 
samt i tjocka och osiktha'l"t ~ä·der, tdevision m. m., ytterligare 
fullkonmas för att forLfarande kunna fullgöm sin ·urg.arrnla upp
gift: att i tid vmna läng1re in belägna platser för fientlliga företag 
mot landet på, över och under vattnet! 

Stookholm i mrurs 1944. 

T. Suenon ius. 




