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Kungl Majjt har &t mig uppdragtl att eon aaktnumlg inom

färBvaradepartementet hitrÄda med att utarbeta hietarik rörand*

de åtgärder, bob vidtagite fdr att b^I» Sveriges försvere-

beredBlBi) under det pågående kriget rörande därunder ur

militär eynpaaW gjorda iÄttagelaijP och erfarenheter, Jag

ekall äga att från vederbörande myn^l^eter erhålla de upp

lysningar och det biträde, e«a öro ^forderUga för arbetet.

Jag har för avsikt, att nodet^ arketet i huvudsak följa

den Bkedasindelniug, son ftmngte ar bifogade utkast tiU dis

position, Varkeamheten inom Styrolsais arbetsområde 8r emeller

tid avsedd att belysas i ett särskilt kapital, son i a» följd

omfattar hela tidm l/T 1937 - SV? 1944, varvid särskilt vik-i

tiga frågor av allmänt Intresss komnA att upptagas äveo i da-

skedesvie smamanställda kapitlen.

Jag har äran anhålla, att genom Styrels ens försorg vid

tagna viktigare åtgärder i eanaanfattad form tillställas mig

så snart ske kan,

Kuvudeaken vid denna redogörelse är i första hand att

få en översikt över vidtagna åtgärder, icke ma fullständig

be8kri'vning ev utförandet, bet är önskvärt, att ävai wen-

tuella misslycksnden ooh orsakerna till dem belysas, W a



i rad män lirlatande ekoncmiBka ooh pérsonelle resoraer i

fredstid ha föranlett hrister i förh.s;i:sde.lsQ9rhetQt.,,

StookfaojiB i ma
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Oeneral.



Statans Jftrnvagar
•  •■■Formittr 68 C •

<JMd)

t-nr.
Mt

MtMLib
nr. 737.

i

hr ' Beslut
V'

(exp.

Bil. Gd.
arande;

Sd-ici
Delglves:

Brc M-fb:
- Pbr

Underskrift:::

f'
m̂Yl\> y

tlUX

OawreXea Benr OaO* fhBnwH»

Bila SanmBiialiaHiring»
'frws.J "y €^a^,cr^ t

»WBdBteteiAtMflrdar Tid M.

OtadBr liBiitdacdxe tlU Ooaemleiio staplvelss i taoj 1944 ler
relesn hHxtns4

ätflftrdOF via
Mdotid» ax^'
dleamiBa til
lisara beOjrB^e
hSvtlll*

äran BmsSada sa iaon slQrrelsQa utoxtatcd "Sanu&ttainff
St Ar bsredöcopcBo l^sn3o eoh traAtow BwetiUåaff 19J1k4S44iV

r »fSih&llandffii hora lehe nsdi^vlt ett knmul S*n
Sirest vleoa sraaitt i ftraaDtaUaingsB caisoo bOm 31 tter-

eller utmkleo Sr elsrreleea teredA att lan*» sta aatBraåu e
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Inledning.

I. Läget 1/7 1937.

II. 1/7 1937 - "Ansohluss" II/3 I938.

III. 12/3 1938 - ockupationen av Böhaen - Mäiren 15. mars 1939.

17. 15. mars - 23. augusti 1939>

T. Krigsutbrottet. Törstärkt försvarsberedskap, Tiden intill

första finsk-ryska kriget,

VT.. Vinterkriget i Finland.

VTI. Ockupationen av Norge och Dannark.

VIII.. Maj - september 1940.

IX. Hösten 1940 - 15. mars 1941» en återhämtningsperiod.

X. 15. mars - nidsommax 1941..

XI. Tysk-ryska krigets utbrott - februari 1942.

XII. Våren och sanmaren I942..

XIII. Hösten 1942 och de första månaderna 1943.

XIV. Fördelningsövningarna 1943.
\

XIV. 15. oktober I943 - 51/3 1944, en ny återhämtningsperiod.




