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Nr 49.

Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående 
markutbyte beträffande Kalmar regementes kasernområde; 
given Stockholms slott den 11 februari 1916.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks
dagen medgiva,

att ett å statsrådsprotokollet bifogad karta med bokstäverna D-E- 
F-Gr utmärkt, Kalmar regementes kasernområde vid Eksjö tillhörigt 
område må överlåtas till regementets officerskår för att användas till 
byggnadstomt för en officerspaviljong, mot det att officerskåren, efter 
att hava förvärvat ett Eksjö stad tillhörigt, å samma karta med bok
stäverna A-B-C utmärkt område, till kronan överlämnar sistnämnda om
råde för att tilläggas kasernområdet ävensom erlägger ett kontant be
lopp av 600 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens 
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all 
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
B. B. E. Mörcke.
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Chefens 
för Kalmar 
regemente 
skrivelse 

den 28 april 
1915.

Utdrag ur protokollet Över lantförsvar särenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 11 februari 1916.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden Hasselrot, 

von" Sydow, 
friherre Béck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet Mörcke, anförde härefter:

»Uti underdånig skrivelse den 28 april 1915 anmälde chefen för 
Kalmar regemente, att enligt av arméns kasernbyggnadsnämnd upp
rättat förslag till byggnadsplan för regementets kasernetablissemang i 
Eksjö en idrottsplats vore avsedd att anordnas i nordvästra hörnet av 
kasernområdet. Denna idrottsplats vore emellertid beträffande såväl 
form som storlek av otillfredsställande beskaffenhet på grund därav, 
att två stallbyggnader måst placeras på mark, som lämpligen borde till
höra idrottsplatsen.

I omedelbar anslutning till idrottsplatsen funnes ett Eksjö stad till
hörigt område, å en skrivelsen bifogad karta betecknad med bokstäverna 
A-B-C. Därest detta område av kronan förvärvades, kunde omförmälda
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stallbyggnader lämpligen placeras därstädes och till följd därav idrotts
platsen erhålla en ändamålsenligare form.,

Då regementets officerskår hade för avsikt att från Hultsfreds 
mötesplats i sammanhang med regementets kasernering i Eksjö för
flytta officerskårens å nämnda mötesplats befintliga officerspaviljong 
och därför önskade i Eksjö förvärva lämplig byggnadstomt, vore offi
cerskåren villig att av Éksjö stad inköpa förenämnda område A-B-C 
och överlämna detsamma till kronan, under förutsättning att officers
kåren i utbyte erhölle ett sydost om det blivande kasernetablissemanget 
beläget, å omförmälda karta med bokstäverna D-E-F-G- betecknat, 
kronan tillhörigt område.

Med anledning härav anhölle regementschefen, att kasernområdet 
måtte så regleras, att utbyte skedde av området D-E-F-G mot om
rådet A-B-C.

Då det för möjliggörande av en eventuellt erforderlig utvidgning 
av den föreslagna byggnadsplanen vore önskvärt, att området A-B-C 
förvärvades åt kronan, och området D-E-F-G icke kunde anses vara av 
någon särskild betydelse för de militära övningarnas bedrivande, till
styrkte chefen för andra arméfördelningen bifall till den av regements
chefen gjoTda framställningen.

Uti den 22 maj 1915 avgivet yttrande förklarade arméns kasern
byggnadsnämnd sig icke hava något att erinra mot det ifrågasatta 
markutbytet, då därigenom vissa förändringar och förbättringar i situa
tionsplanen för kasemetablissemanget skulle kunna göras.

é

Arméförvaltningens fortifikationsdepartement hemställde uti den 25 
maj 1915 avgivet yttrande om bifall till den av regementschefen gjorda 
framställningen.

Sedan fortifikationsdepartementet anbefallts att inkomma med utred
ning angående arealen, beskaffenheten och värdet av ifrågavarande 
båda områden, överlämnade departementet med underdånig skri
velse den 21 augusti 1915 en av t. f. stadsingenjören i Eksjö I. Lind
gren verkställd utredning i berörda hänseenden.

Enligt denna utredning innehölle området A-B-C en areal av 
omkring 2,126 kvadratmeter (24,105 kvadratfot) och området D-E- 
F-G en areal av 5,800 kvadratmeter (65,795 kvadratfot). Det förra
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Departements
chefen.

områdets tomtvärde kunde beräknas till 18 öre för kvadratfot och det 
senares till 7,5 öre för kvadratfot. Området A-B-C utgjordes av i 
det närmaste plan mark, varemot området D-E-F-G vore mera 
kuperat och fordrade terrasseringsarbeten för större eller medelstora 
byggnader.

För egen del framhöll fortifikationsdepartementet, att av utrednin
gen visserligen framginge, att värdet av det markområde, kronan skulle 
avhända sig, med omkring 600 kronor överstege värdet av det område, 
kronan skulle erhålla i utbyte. Då emellertid kronan erhållit först
nämnda område utan ersättning av Eksjö stad att användas för mili
tärt ändamål samt arméns kasernbyggnadsnämnd för sin del icke haft 
något att erinra mot, att samma område överlämnades till officerskåren 
för därmed avsett ändamål, vidhölle fortifikationsdepartementet sin i 
ärendet gjorda hemställan.

Då, enligt vad myndigheterna meddelat, kasernområdets utökning 
med området A-B-C skulle möjliggöra genomförandet av vissa för
bättringar i situationsplanen för kasernetablissemanget samt området 
D-E-F-G icke kan anses vara av någon särskild betydelse för de 
militära övningarnas bedrivande, finner jag mig böra tillstyrka, att först
nämnda område åt kronan förvärvas genom överlämnande av sist
nämnda område åt regementets officerskår. Däremot anser jag mig 
icke kunna biträda fortifikationsdepartementets förslag, att ifrågava
rande markutbyte skulle äga rum utan kontant vederlag åt kronan. 
Enligt vad den verkställda utredningen giver vid handen har området 
A-B-C ett värde av 4,338 kronor 90 öre och området D-E-F-G ett 
värde av 4,934 kronor 62 öre. Värdet å detta senare område över
stiger således värdet å det förra med 595 kronor 72 öre. För skill
naden i de båda områdenas värde synes kronan böra av officerskåren 
erhålla ersättning. På därom framställd förfrågan har även officerskåren 
förklarat sig villig att, i händelse det föreslagna markutbytet komme 
till stånd, till kronan erlägga, därest så påfordrades, en mellanavgift av 
600 kronor.

På grund av vad sålunda anförts, får jag hemställa, det täcktes 
Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen medgiva,

att det å bifogade karta med bokstäverna D-E-F-G utmärkta, 
Kalmar regementes kasernområde vid Eksjö tillhöriga området må 
överlåtas till regementets officerskår för att användas till byggnads
tomt för en officerspaviljong, mot det att officerskåren, efter att hava 
förvärvat det Eksjö stad tillhöriga, å samma karta med bokstäverna



A-B-C utmärkta området, till kronan överlämnar sistnämnda område 
för att tilläggas kasernområdet ävensom erlägger ett kontant belopp av 
600 kronor.»
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Till denna, av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av 
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Harald Wiens.
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