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l\ 

A:Hs~dan b.eredskapens upphörande har j'örvaltnitl f, · 
r;rqumsalwncn m om fiirs\"H'CI s·"tlll s;1· ttet f'" . f"·· It · 

• • L .u •L or orva 11111 ,. 

verksamhetens hedriv'1!H1c V'1l'it f'<·)· t'elll."'l f"' .. ·' · ' ' . " or npDnn, 
1,amhet fdm sirv~il stalsmaktemas som föt·svm·sm~·;Hli Jj 

iernas co;en sida, vilket tagit sia u ltrvck dels 1' s-~;,.,! :1···1 J r . . ...__ O ,_ ~ ~ (_L , ,) \. 

a~· ~\.Ung!. l\Iaj :i anbcfaUda ul•·cdningnr, dc+ .. i under. < 

~m:gm· och <ltg~irdcr av de militära myndighete ma. s,, ·; 
l~rnga.om de f~~rra so•n dc 'iC·Iwrc har statens organi ~.J 
IJOnsnamnd anlltah s<'l"Olll _,;i,·sl·il' o1·<J·1 f" · · 

• • • < ·- .... i. '- - l h< 11 or orgn~t I l i-

t10nsundersökninuar. l'lrcdnin<T·1rJ1'1 fl''ll 1111 <1 ·.·.~ ] .. · 
• ......, - - .._-,c (. 'l... ei~.,o .... ~ n l ·.·-

i~mp::<rna, som omfattat saYiil den ecntc·ahJ som betvdn 1 c 

del:1r av den lokala förvaltningen, ha syftat till ralion nl . 

senngm· och förenklingm· i orgailisalionen med en !' 'J '. 

lidig slriisan att ulan ef tersält ande nv cffcldivilefen !1ll !l'

l;:n kostnaderna. 

Ctl'edning beträffande den centrala förvallningson~· ·· 

nisaiioncn har verkställts av särskilda uv Kungl. l\[ui 1 

-l! 1 

tillknll ndc :wkkunnig<l ·- 1\l W ars milit~ira förvaltnings

ut redning. 
Cnder!;iik.ningarna i vad rör deu lokala förvaltnings-

orgrmis:tlione;l ha för marinens del hillills främst berött 

dislri kbförvaHningcn vid sydkustens och Yi.i.stkustcns ma

rindi 'il rik l samt fiirvaltningen vid Stockholms k usfarlilk

rifö!·s,·nr oc:h ha vcrksliiltts genom statens organisations

nämnd. 
~.:.~1som en föii<i av sårskilda beslut efter förslag a\' 

Hl-l :'i <H's förs v arskom m i lte och 191\) ars försvarsutredning 

har fö~·vallniug:sorganhalionen vid Gotlands och örcsuwl' 

nwrindistrikt undergMl vissa förändringar. 
Slutligcn lwr gen<•lll besi ni av marinförvallninge>l 

()rlogsvarvcns stLillnin.~ i förhftllandc till marindistrikts

chefen rc>glerats smnt förvnl!ningsc)l·ganisationcn ombord 

iindrnh. 
Det har synts lämpligt att i denna årsberättelse fl-ämsl 

lämna en översiktlig fr::unsliillning över Hndct· sc1wrc tid 

ddln~:na iHg~i.rder och aktuella förslag på det förvaHninp.5-

organi~atoriska området. ..\rsherällelsen kommei· h~trige

nom att i \iss man röra sig även utom den för densamm:1 

nngivna tiden, vilket dork ansetts nödvändigt fö1· erh~tllnn

de av snmJJHuihang i framslLillninf!en. I samband hii.,·

mcd mf1 också omnämnas, alt m"tgon årsberättelse her(,

rand e förvaltningen icke avgivits sedan februari 1\l 17. 
r vad riir lörualtningsverkswnhelcn har hcrätleiscn 

insl\.rönkts till eu mee e1ler mindre sumnwrisk redogörcls(~ 

för vissa förvaltningsverksamheten berörande reglcmeu· 

ten och föreskrifler nt m, som meddelats under aren 195:\ 

--1\l;)l eller vilkas utgivande iir att vänta inom en nän 

fram lid. 
Slumgen hat· i årsberättelsen också underlwllstjiinslen 

nnsells n ttgot böra behandlas. Dc med underhiHlstjänsten 

förknippade problemen - fri.i.mst i vad avser undcrhåll::.

tjänstcns organisntion, ledning m m - ha nnder senare 

tid ~!l ltmera kommit i förgrunden och inom marinlcdnin:~-
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en varit föremå l för särskilda överväganden och ut re d. 
n inga r. 

Svar p å frågan ont verksamhetens inriktnina u nd". 
1 .. :s "' 
(en n a rmaste framtiden fö lj e r direkt av de lämnade r edn. 
görelserna. 

Förvaltningsorganisatoriskt ha myndigheterna all "C 

nomföra de ändringar i bestående organisation, om vill~ a 
beslut när som helst kunna väntas, samt att genom fo rt
t~ atta organisationsundersökningar utreda möJ'Iig·h eter11 • 
~"· l' L d 
.10l' ytter 1gare rationaliseringar i organisationen. 

Vad förvaltningsverksamheten angå r kommer d emul 
för marinförvaltningens del att i första hand vara im·iJ, .. 
tad P~ den I~ya se~årsplanen för ersättningsbyggnad , s0 1•1 

m~ tag1ts av arets nksdag, och lösandet av de problem av 

olika slag, som äro förbundna med ett genomförande a,· 
planen inom beräknad tid. 

Ifråga om underhållstjänsten får vad hittills vidt agih 
betraktas endast som en början. Ytterligare å tgärder samt 
omfattande planläggningsarbete återstå allt j ä m t. 

I. FöRYALTl\I~GSORGAl\'ISATIO~E~. 

A. Den cen~rala j'örvaltningen. 

1. Vap en-, skeppsteknisk-, intendentur- o. civilförvaltn inq. 

I oktober 1950 redovisade 19L16 års mifiHi.ra fö rvall
ningsutredning resultatet av sin utredning om försv areh 
c~ntrala tyg-, intendentur- och civilförvaltningstj änst Som 
vantat var har utredningen framlagt förslao· om betvel ande 
organisationsändringar b erörande såväl d~n centr~la f ör-
valtningsorganisationens struktur såsom den utform a des 
ttr 19-13 som ämbetsverkens interna organisation. 

Såväl i vad rör tygförva ltningen, i vilken även inn c
~·altats den skeppstekniska förvaltningen, som ifråga Ol'l 

mtendenturförvaJtningen, har utredningen undersökt a l
tern ativa lösningar, del s för försvarsgrenarna gemensam-
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111a tyg- och intendenturförvaltningar (alternativ I) , dels 
försvars grensvisa fön·altni ng ar (alt c ma t iv II). F ör tyg
förvallnin ge n förm'das alterna tiv n och fö r intendentur
föt'V::lltningen alterna tiv I. 

1\rigsmaterielvcrkel föresl ås skol a utgå ur organisa
tionen. V crk ets uppgifter i vad rör krigsindustri plane
ringen, standardiseringen och kontrollmetodiken samt så
som försv are ts patentorgan skulle övertagas av ett nyor
ganiserat ce ntralt verk - försvar e ts indus triplanering - , 
under d et att a nskaffningsuppgifterna sl.;_ulle r1nkolllma p<\ 

försv a rsgrensförvaltningar n a - arme-, m arin- och flyg
förvallningarna -- och de för försvarsgrenarna gemen
samm a ämbe tsverken - försvarets inlendenturförvaltning, 
fortifik ationsför val tningen, fö rsva re t s sj ukvå rdsstyr e Is e 
samt försvarels civilförvaltning. Då en för svarsgrensvis 
helt genomförd uppdelning av konstruktion och anskaff
ning av för flera försvarsgrenar gemensam eller likartad 
materiel icke skulle stå i överensstämmelse med kravet pft 
koncentration av förvaltningsverksamheten, föreslår ut
redningen att fördelningen av krigsmaterielens handha
vande mellan de tre försva rsgrensförvallningarna sker 
t:fter principen att den försvarsgrensförvaltnin~, som för 
sin försvarsgren har att anskaffa den största mängden av 
ett för flera försvarsgrenar gcmensa111t matcrielslag, skall 
ha ndha huvuclförualfningen av detsamma. Med huvud
fö rvaltnin g försU1s projektering, konstruktion, försök, ut
arbetande av tekniskt under lag för anskaffning, inköp,. 
leYeransnnsk onlroll samt upprä ttande av materielbeskriY
nin gar och undrrh:dlsinstruklioncr. r dc fa ll, där en för
svarsgrensfön·altning sålunda skall ulöva huYudförvall
ni ngcn beträffande viss mate riel för annan för svarsgrens
förv altn i ng~; rbikning, skall denna andn1 fön·altning -
m ed vi ssa undanlag i fr~lga om sammansalt materi el -
h andUigga allenast frågor rörnde kt·igsförheredelsearhete, 
ekon omi sk plmwring, materielinspektion, förrådshållnin g 
och r ep n ra lionstj än s t. 
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Ifr;_,p;n Pm dc cenir::lla förYullningamas interna Oi'i-!<l

nisnlion filt u h~1Hcr utredningen en fördelning av fön nit_ 

nin,'!:sup p gift<' rn8 p a olika en h c ter i non1 verken efter l'.l 

lioncllarc i~n;ndcr Öil hittiils. Yctk:>~:mhctcn förcsla ~ s·1_ 

lunda uppdelad pa sakorr;an för dc tek nisk;:.. funktion • •:. 

hciräffandc matericlen enlig l dess fönlclning pi\ mate t j,.j_ 

&'YllJlj)(T, pi\ /twktionell!l orgun för inköpsverksamhel (i 1>

köp~Lcnlral), för standardiscringsfri'tgor, katalogisct i11;, 

tryck, Litlcraturljänst m m (förlagsbyrå), för reparation-

tjänst (verksiadslJ:,T[t) och för förrådshållning (förn1t:",

L1,'.T<l) ~;n m l pti :·;tubsorgan för ledning och planering :. ·: 

iimhels-vcrkci~> verksamhet m m, vilka exempelvis för m;

rinför-.·a llnin~en skulle utgöras av "c en l ra l planeringen· 

för uppgörande av krigsorganisalionsplancr, sanm1ansl<i 

ning av krigsförvaltningsplaner, ekonomisk planering, ail 

1:1änna ulrcrlningar samt sammanhållning av hesiktnin:..:'
och inspek lionsverksamheten, "ccntralexpcdi lioncn" f i. · 

personal- cch avlöningsfrågor saml allmän kontorsorg, -

nisaiion m m samt "j uridiska sektionen" för j uridi::J,- ~ 
administrativa frågor. 

Vad slutligen angår civilförvaltningstjiinslcn må hit·· 
endast omnämnas a lt den tekniska revisionen av fnrtygew. 

räkenskaper och förråd, som nu handhas av sjörcvisioneJ• 

inom förs,,arets civilförvaltning, föreslagils skola ver: ... 
ställas av resp fackförvaltningar. 

Organisationen av försvarels ccntr:1la förvaltning ~m: · 
nv marinförvaltnin,'4cn enligt förv~lliningsutredningens fi\ 
siag framg{u· :w ncdanst<leiHle tablåer. 

Del s!;:ulle föra för Umgt aU hiir redogöra för ;dla <~ · 

erinringL.r mot och synpunkter pa fiirYallningsulrcdnin 

0ns för~.hig, som i ingi\'na yllrandcn frmnförls av de olii ,, 

rcmissmstanserna. l\Ied hänsyn till det ställningstngan, ' 

iill utredningens förslag i vad rör större organisalorisJ;. ' 

~i.ndringar i den centrala förvallningsorganisationen, so• 
rPdan föreligger fr[m Kungl. Maj :t s i:iida, ä r det här t i ]1-

fylJesl all rcdo'<'isa ÖvC'rhefä1havarens synpunkter pl't ut -

ArnC
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filr
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"' <)verbcf~11hanuen ulL~11ade, all del n~~<l ~:~msyn h 

kn1v~ t p[1 hcrcdsknp icke i radande värhlslagc oYcdlllvUd-
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taget vore tillrådligt att genomför a st1 genomgripande re_ 
former som förvaltningsutredningen föreslagit. De o

111
_ 

fattande, viktiga materielanskaffningar, som pagmge, 
skulle allvarligt kunna störas under det säkerligen lang
variga organisationsskede, som en vittgående reform in
nebure. Därför borde endast sådana reformer vidtas, som 

- inom ramen föe hittillsvarande förvaltningsorg anisa
tion - kunde undanröja vissa förefintliga olägenheter och 
därmed åstadkomma rationellare arbetsformer inom be
rörda förvaltningar och främja samverkan förvaltni ngs
myndigheterna emellan. Vid ett bibehållande av den nu
varande förvaltningsorganisationen vore ett i möjligaste 
mån klart särskilj ande av befogenheterna mellan k rig:'

materielverket och försvarsgrensförvaltningarna samt 
sjukvårdsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen n ö<1-
vändigt. Materiel, utan . för masstillverkning tillräckligt 
fixerat underlag, borde icke anskaffas genom krigsmate
rielverket Principiellt borde därför verket anskaffa m a 
tcriel i mass- eller standardutförande, varvid anskaff
ningen endast borde omfatta större mängder. 

Beträffnnde den materielanskaffning, som skulle ~tvi l<l 
försvarsgrensförvaltningarna, u l talade övcrbcfälhavarcJI 
att huvudförvaltningsprincipen borde tillämpas i de fa li, 
då materielen vore av samma eller likartat slag för tv;, 
eller flera försvarsmyndigheter. 

För att säkerställa samarbetet och samordna verksam
bP-ten avseende militärtekniska och produktionstekniska 
frågor berörande materielanskaffningen för krigsmakten 
föreslog överbefälhavaren vidare inrättande av en fö r
svarsförvaltningarnas samarbelsdelegation, i vilken skulk 
ingå chefen för kl'igsmatericlverkct, cheferna för arm (·
förvaltningcns tyg- och inlendenluravdelningar samt sous
cheferna .i marjn- och flygförvaltningarna. 

För alt Ö.stadkomma ra tionellare arbetsformer ino!ll 
dc skilda förvaltningarna ansftg överbefälhavaren slnl1i-
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n förvalt"en att de ålgärder i stort borde vidtagas, sol 

~}. ·s utredningen förordat. . . . . .. . ·d 
uing . d 28/ D 1951 har Kungl. MaJ .t folOl ·· 

Genom heslut en · 1 ." 1-
d , ·befa"lhavaren föreslagna ms n an,__ t dels om. e av over c ·t . 

na ~ . l ·'gslnaterielverkets anskaffning_suppgl ter, inom·na 1 n1 . g 11 
"" • . • :· ttande t av ett för försvarsförvaltmngarna ~e

dels om una · · ·betsdele-
. t ·era 1 f'örsuarsf örualtmngarnas samw 111ensan1 Ole; J , ' 

gation. , H 

Samtidigt uppdrogs åt arme-, marin- och flygfol~V~~ ~-
. . a att efter samråd såväl inbördes som m ed m.tl-

n,mg~ln f" . , ll 'noen och försvarets sjukvårdsstyrelse m
hka lwns m v a n l b . .. d ·n- för-

, - J , J f"' r<>la J till bestämmelser ror an e Vl .... en 
k ommd JJ.e(t 

0 
• g . d, · ""- altningsutred-

. . ·- - i ghe l som enhgt en l lOIV 
vaHmngblll) nll . ' . . -1 df, altningsprincipen 
ningens betänkande angivna wuu orv . , . . de 

b , L . ai·a aJ1s1·affande och förvaltand~ organ l avseen o 

o r v c • " < · t 1 f" · tv ::1. 
på m ateriel, som är av ~amma eller ltkarta s ag OJ 

eller flera försvarsmyndJgheter. 

If . . o aa oJn de av förvaltningsutredningen föreslagna 
l abc . i ·ga 

·.· d . , 1a i J'örsuan;grensj'örualtninqarnas m erna OI , 
an nngan . . . . ·l, t lt lesanma 
nisation fann Kungl. Maj :t det augc agc a ( . ' ' c 

, c be,ll·hndc i och för å~lt.adkommande av bespa-
vunn ~'-c · · . . f F". all Prh·'\. lla 
rin ·a r och m era rationella arbets orm er. 01 <., - . , f ·lag· för dc Yllcrligare överväganden, som ha,rulmnan 
Ull ( et c~ " • f" lt nnaen ·1tt 
erfordrades, uppdrogs det å t bl a mar!l~--orva I. ~ .~ -

. d l f". ·Iao till ändringar J forvaltmngsult ... d mkonuna m.c c c ots <t"> • • , o 

, förslag som - med beaktande av numcta J ,l-
nmgens · , ' o 1 ll · l j förvalt-
dm;de förhållanden - kunde finnas pa ;:a cH e , ,o 

. . 1;' . t l· · ·gsmalcrielverket bJbchal-ni llgCllS OrganJSa bon, ( cll ('S -,l} L' • . • 

l P. ,- ·,JJed ·mPivna ändringar ifråga om arbctsupp~Iftel, ~en 
" ' ' ' ,-. • ·f t } :1 llCl'JlH! 

1 . fo"' t·esla.ana försvarels J !l( us n p L ",, av utrec n1ngcn L t"> c , • . 

· 1 . · L • ·amt beträffande inlendeutnrforvaltmngs-
Ic ;:c argamseras Sc c < · • • • II 
tjänsten v~iljcs förvaltningsulrcdnmgens altetnahv , 

, I p • ! ·al fo"t·slaa hgavs av marinledningen den 1-1/ 12 
11101(!1, • <t"> • , " ] < 

1951.- Den därv id föi·eslagna organis:1tionen for \'er '-CL 

framgår av följande organisationstahla. 
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Sm;om framgar av denna har nWt'inlcdni11gen i princip 

ansluli.t sig liH militära förvaltningsutredningens förslag 

i vad aYscr y~rb,amhetcns uppdelning pil stahsorga11, sak

organ och iunklionclla organ. Förefintliga skiljaktigheter 

mcllnn för. h;gcn nvsc i lmn1dsok ';i~;~;a organisntionscn

helcrs indelning, viss verk>amhcts hänförailde till elle•' 

in om organisalionsenhet, omfattningen av verksamheten 

fö1· viss organisationsenhet eller del nv sadan samt pc1-

scnnlorg~~ni~'. nlioncn. Del har hör icke ansclls ni.'Hhändi'l:l 

~1!t JHl il~lrmare ingi1 hiiqw. 

2. !_.~wiifikrdionsj'öruulininu. 

1Pi3 urs riksdagsbesini :mg[\,end2 organisationen n-,· 

för,.,varcl~; cenlrnla förvallning förutsatte, nU närmare tll

rednin g skulle ske rör::wdc organis~1i.ioncn tw försvC~rl' ~ 

byggnads- och forl if ikalionsi'önallning. Dock f~:st~~n!-!.;, 

att denna pf1 tre organ - - förs'.'ursgrensförvaltningarna -

f ö rdcladc •·erksam h e t skulle cc n lraliseras. Sådan ut red

ni ng har d~irefler ',;erkställts a\' !:iärskilt för detb ändamil 

tillkallade sakkunniga - fortifikations- och hyggmHlsföJ·

val!ningsntredningen - varefter frågan prövats av Hl-W 

[n·s militära förvalbingsutredning. På grundval av (\är .. 

vid framlagda förslag har 1917 års r iksdag beslutat Oiil 

organiserandcl av de t för försvare L gcmcns::umna ~im})c[ , .. 

ycrkel --- fortifikalionsfönn1tninucn - - . som har a lt l18nd

hi.ggn lnwnddclcn HY försvarels byggnnds- och foröfikn

lionsycrbamhcl. För ycrket o·i11kr ör l0lR utf~i.rdflcl in-

struktion (SF:-:. 1G5J-Hn. 

.'?. SjukiJ(m/:-:j'iin•ol! ni nr;. 

GcnoEl beslut ...-id HH!l års riksdag - efter ntrednin;.~ 

n-> 1~l1 i ~l.rs mililårsjul;s:'lrdskommittC och nlHHandc nv 

l\) H) {u·s 111ilitiira förvaltningsnlrerlning - ha >iss8 mindre 

organisatoriska jämkningar skett inom försn1reb s,iuk

Yflrdsför...-altning. ,"\mhctsvcrkcl har ~mntidigl omdöpt>; 

t i[] försv:n·i.' l s c,,j u 1n·[l r<b~;tyrclse. 
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B. Den inku/u f'örvaUningen. 

·!. .1lr!rinclislril.-lcn utom örlogsvarv o kustartillerijörsuu , 

Friin och llled år 19-14 har statens organisation ~~ 
nämnd fortlöpand e bedrivit org::misationsundersökninrra . 

. l S I l "' 1 

v~< toc ( 1olms, Karlskrona och Göteborgs örlogsstation er, 
vilka undersökningar jämväl konnnit att omfatta vi~sa 
delar av marindistrikten i övrigt. 

Efter förslag av chefen för marinen, grundade ]la 
organisationsundersökningar och resultaten av p ålagda 

försöksorganisationer, fattade Kungl. Maj :t den 28/ l 1!) l!) 
heslut om organisationen av örlogsstationernas mili tära 
ledningssida. I anslutning härtill har chefen för marinen 

den 18/ 6 19-19 meddelat föreskrifter för tjänsten vid ö· -
1ogss la tio n. 

Fd\gan om hur föl'Yaltningen vid örlogsstationerna 
framdeles skall vara organiserad är däremot ännu ickl' 

löst. Förslag har framlagts av Statens organisationsnämnd 

i vad rör Karlskron a och Göteborgs örlogsstationer, men 

däremot icke för Stockholms örlogsstation. I det följ ande 

lämnas en redogörelse för innebörden i dessa förslag samt 

för vissa under senare å r vidtagna ändringar i marindi
striktsorganisationen. 

Ostkustens nwrindistrikt. 

Genom mo den 21/ 9 19-Hl ha nva föreskrifter m ed
dela l s för organisation av och för~allningen vid H års
l)ärdens depä. Dep~'\chefens främsta uppgift angives vara 

aLt tillhandahå lla kustflottan och andra inom skärgårds
omrt'\det befin Uiga sjöstridskrafter m fl den service, som 

depåns organ och anstalter möjliggöra. I detta svfte skall 

depåchden uppehålla erforderlig fortlöpande. kontakt 

d els med chefen för kustflolian och de övriga sjöstvrke
chefer m fl, som skola betj änas, dels m ed 'vederbÖrliga 

fö rvaltningar inom marindistriktet Denna sistnänm;la 

besliimmelse är främst för anledd därav att vissa av dc 

inom depån belägna organen och anstalterna ät:o a_tt an~e 
såson1 framskjutna delar av motsvarande orgamsnlwn V ](! 

111 arindislriktet. Så är fallet med vissa förråd och verk

städer som i tekniskt och ekonomiskt avseende äro direkt 

underställda örlogsvarvet eLler marindistirktets intenden

turförvaltning. Ifråga om dessa inskränker sig depåche

fens åligganden i avseende på driften och utnyttjandet 

till de uppgifter, som meddelas av resp myndighet. 
'Vidare är att märka, att det i clepfu1 ingåen de kust

fl ottans basförbindelseväsende ät· underställt chefen för 

kustflottan i vad avser driften och utnyttjandet. 
En schematisk framställning över lydnadsställning 

för de serviceorgan och -anstalter (förvaltningar) , som 

ingå i Hårsfjärdens örlogsdepå finnes intagen i TSD nr 

H0;'-19. 
Nva bestämmelser för organisation av och förvalt-. ' 

ningen vid motortorpedbåtslag ha utfärdats genom mo 

el en 30/ 1 1951. Enligt dessa skall till Gålö förlagt motor

torpeclbå lslag på särskild order rustas i fredstid och av

ses för fredsrustade motortorpcdbåtsförband. Laget är 

underställt chefen för Hårsfjärdens depå. Då motortor

pedbåtsförband är baserat vid laget ställes detta till äldste 
chefen för nwtortorpedbåtsförband förfogande. 

Fr o m den 1/ 1 1952 har försöksvis anbefants en 

ändrad organisation av marinens skolor på Berga och 
nid Storkholm.wudelningen. De hittills vid stockholms

avdelningen anordnade tjänstegrensskolorna ha sålunda 

i samtliga avseenden underställts CMUOS. Underofficers

skolan, flottans vapenofficersskola samt tj änstegrenssko

lorna benämnas gemensamt marinens skolor på Berga 

(Bergaskolorna) . Chefen för stockholmsavdelningen är 

direkt underställd CMUOS och i Stockholmsavdelningen 

ingående fartyg avsedda för utbildning ombord av Berga

skolornas elever. 
Den 15/ 11 1951 har 194-8 års örlogsbasutredning av

givit betänkande med förslag angående flyttning av Slack-



hohns öclo~sbns iill Sto c· i·~ lHJlU1~~ "; ~ }dr :;.~ skii~· .~-~·ar '~ '( } . 

1!1.) t: W). Ehuru utredningen gjorl vissa utl~;i~LHIL" ; J L~ -
1 i•t·andc förvaltningsorganisationen efter eventuell lid .. . 

ning, har det icke imzålt i utredningens un1Jdrau ul t 11'·.''.-.._, ~ ... \.., "-. l -

nwre utforma densamma. Förvaltningsorgani~; at 1 J "' n 

ll!ir heroende av omfattningen och si1Hct för ulfl'-'lLJ 1 , 

P ..:t: p·~u.te bliYc: föremål för siin:ldlda överväganden r,·~: .. : 
del llcslul fattats om ulflyl lningcn. Det ör (iiii'i'ii t, , . 

iid i "t c:!t nu n~inlH<lf' m{-4<1 hiiqw. 

f.io!lwul.: mw indistrik!. 

Furii.-·unds j'örrodsdq)((. wm tillkom enligt 1\l 1:2 el l,; 

fii' ~,y;,:·;,!Jr:slut, men aldl'i.~ ors:>·;miser8dei; har tl (<i · ; l l , . 

1 li',L;<lai~nlwnen enligt bcsl~ll a~: 1\J ~~ ~1rs 'riksdcw ~::d· 1) . ~ 
h;md!in:..ren av 1()!;) <trs fiirsvarskonnni'!b; f:ir"l:,., ... , 

~ - o.,_ l. L \. - .,_(..~ ~ 1,.> -

c.Hie i'iit·syarch·: organisDlion. . 

_\y inlre~;se för mRrincns del ~ir den omoruani~<t '. 

n;· \'f!. mi lit ii r be j'alss! abc n, som enligt nmH~ord~ ·;· de n : 

1!1;\2 vidla,~its. Dc särskilda aYdelnin'!arn2. F och K 

u!gålt och ei'saits med en "cktion uppd~lad p:1 opcra h n 

aydclninc;· (nnl IX n) o(.:h cxnedilion med boktwpl>:· 1 

(ayd IX d \ . S[tsom chef för scl~tioncn 1)hlccras deJ~ iii 1i· 

Yid :-.:[nLcn ljii.n,,t ~<:fiirandc officeren pil :ll.;.l/v stat '.·i d ··i .. 
~«n cllc,. hu s lnrliUct·ict. 

Syclkuslcns nwrimlistrikl. 

nc~;:]!:·lcn <l\' organisntionsundersökningarna \'• ' 

~wd~'ttslcns marindistrikt hnr organisation"nämndcn r· 

f!q\·i ~.<tt i rupvurl dPn 2ii ·l) 1D::i0. De däi'··:id frnm1 P'~ ·' 

fö:sLqen till föriindringar i fön:altnings~rganisalio;1''· ' 
aYse icke blot[ örlogss!~llionctl ulan iiY~n flottans s.•'-

11W!lsskob smnl marindistriktets intendentur- och si l'' -
V<:rdsfönal!ningar. Häi·u töver ha vcrkst~illda under-;(·,, 

nin •.!ar ;-id flottans v~irnpliktsskoln ~nmt flottans sjiim'l n -

.:kol n fönwlell fii1 ·sbg till i!ndringat· i der>. ,l\· :..;:uugl. ~\t:' i :l 

-;,c nom beslut den 28; -i 1\) Hl faslstdlda org,misationen m· 

~l en milil~ira ledningssidan vid iirlogsstationen. 

Org,mi::-:aticnsniimndcns föi·slag inncbii.r i huvudsak 

fiiljan dc. 
Likm·lade fö1 vnltningsorgan vid marindislrildet, i)r

lc ;sialion~n och :;ji.imansskolan samm:mföras till organi

snlorisl.:H enhcict· lydande direkt un(lcr marindisirikh

chci't.::u. Sjömansskolan underställes slalionschefcn. Sta

liousehcfcn befrias i princip fr ii n alla förvaltning~iin·n

den, ,·iJlws handläggning övertages av mmindi:;;triktsc!w· 

fcn underställda förvallningsor~an. 
1\i"nrindistrill.tschdcn p~Hi:igges ansvarcl icke blotl fö1 · 

d'-'n mlcr:diYn och dtirnwd smnmnnhängande vcrksamlle

trn :,;nnl för förn1.ltningen J!tan även fi.ir utbildniw·eH 

cch de ~mdra '-'et·ksamheter, som nu [n·ila dal.ion~'chd ::~ . 
örlog~;sialiuncn upphör diirmcd alt ·vnra en i stort r--c i l 

~·iii.ivst::indig; organL;;ation. Sta!iouschdcn ans,·arnr r::'ll'· 

I~<as[ undc~· ma,rindislrikl~cchcfcn ceh infiir denne för •:t

bildningen i land, för bevnkning, luftskydd och basför

svar, för personalrcgislrering och därmed sammanhäng

ande verksamheter, för rättsvård och personalvfn·d, fi);· 

hnndriidmingsl.i~inst, för ordning och renhftUning i1wm 

stationens etablisscment samt för mus il' ~jiinstcn. lian ·i r 

diirji.imle pcrsonnl.kårchef för underofficerare och llH"!1-

skap. 
Ehuru organisationsundersökningarna icke inndatt:tl 

marindis trikts:·;!nben för u lsö.tler organisationsPä mm l L n 

likvi.il ull de:;s j)ersonalaY<lclning skall ulga och dess up:>

giftcr uppdela~ p~t andra an!clningnr inom sl8ben och 

sln.lioncn. 
Yid~_H'C hal' ni:imnden gjort vissa uttalanden nngåcnde 

ödogsvnrvct, vilkel anses höra underställas marindistrjkls

chcfen. Ea närmare redogörelse hi.irl'iir lämnas nedan 

vi(l bchnndlingcn nv örlogsval'Yf'n. 
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Förutom h är nämnda principiella ändringar i den 

11
uvarande organisationen innebär organisationsnämndens 

förslag bl a personalorgan:i.satoriska ändringar av i vissa 
fall långtgående slag. 

Det är klart att ett vidtagande av de genomgripande 
förändringar i den nuvarande organisationen, som här 
för eslagits, väckt allvarliga erinringar från såväl marin
ledningens som. de berörda lokalmyndigheternas sida. A v 
särskild tyngd är därvid den kritik, som. med rätta kan 
riktas mot organisationsförslaget i vad rör tendensen att 
skilj a m.ellan å ena sidan flottan och å andra sidan kust
artilleriet och att sålunda icke organisatoriskt betrakta 
marindistriktet som en enhet. Chefens för marinen här
utinnan i yttrande den 1/ 3 1951 gjorda uttalande m.å här 
citeras: "Den pågående utvecklingen inom krigsväsendets 
område har alltmera påvisat samhörigheten och det in
hnrdes beroendet mellan olika försvarsgrenar och vapen
slag och verksamh eterna gripa alltmer in i varandra. För 
mig står det som en naturlig konsekvens härav att exenl
pelvis verksamheten under krig inom ett av kustartilleri 
försv ar at huseringsområde för sjöstridskrafter med nöd
vändighet blir sådan atl av flottnn och kustartilleriet be
mannade förb and, anstalter o s v förekomma så att säga 
om varandra, men att bå de operativ ledning och under
h ållstj änst måste vara enhetligt organiserade. Om man 
hetraktar krigsorganisationeii på detta sätt, böra alla an
strängningar inriktas på att få en så dan fredsorganisation, 
som är lättast anpassad för och som häst förb ereder över
gången till krigsorganisation. Det är min avsikt att med 
utnyttjande av resultatet från de nyligen avslutade orga
nisationsförsöken inom Stockholms kustartilleriförsvar 
för anstalta om motsvarande undersökningar etc inom 
Blekinge kustartilleriförsvar. Därvid bör man i ett sam
manhang behandla organisationen av marindistrikte t i 
dess helhet, kustartilleri såväl som flotta , militära för
hand såväl som förvaltningsorgan". 

'l' i dskr ift i .'). iöctisen del . 30 
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Mol organisa tionsnämnden s fö rslag att flaUan s ~ ·.· 
nwnsskola skull e uppg;'\ i örlogss lationer1 h.-. · · t t . ./<J -. 

. ·. . ... ' . ' . ' - . cd ll1 e va r i t 
a. t t e t m t a fr an mannlednmgens sHia. KunrrJ. M· · .. 1 l o l l ~ d] · l 1') !' 
0.~;:sa . . (en / Ö 19.)1 fattat heslut härom och upphäv t dc 

sarsk 1l d~ reglemen te t fö r skolan av den 30; 0 19-13. ~i~ t 
mansskolans verksamhe t såYäl i utbildnings- so111 • f·: .. -
, l . : . ' ' l () 1'-

, a tnmgsavseende m m hedrives i enli.rrhet härm ed f. 
d 1 · ~ ln~ . "' l o 111 

en - / ' ~")l mom örlogsstationens organisatoriska 1 .. 1 , o . . < .ll 

. rga.ms~ twnsnän~ndens försla g beträffande organ i'-<t~ 
l.I.onen, vrd .. orlogs~tatwnen, intendenturförvaltningen oeh 

s.Jnkva~:~lsforva!tnmgen ha därefter varit förem å l för di
rekt~ forhandlmgar mellan representanter för chefen för 

marmen och nämnden . I stort sett har eniahet da"1.,.· 1 
o •• (") c \l( 

uppnatts betraffande p ersonalorgani sa tionen för d en mi-

J i ~.ära le~ningssidan vid örlogsstationen. Enighet h ar 

d~remo~ . m te kunnat n ås i vad rör förvaltningen . 1\fc
mngsslo lJal~tighe.terna äro såväl av principiell som p er
::;onalorgamsatonsk art. Sin ståndpunkt i fråaan h ar 

chef en för marinen redovisat i skrivelse ~len G/2 19.)2 
till statsrå d e t och chefen för försvarsdepartemen,tet. 

. Chefen för marinen föreslår att örlogsstationen or

ga mseras pfr följande direkt under stationschefen lYdan de 

:wd elningar, d etaljer samt skolor, nämligen centr;·Iavdel

ning, p:rson alavdelning, kasernvårdsavd;lning, sjukvårds

av <.l eh:mg, musikavdelning, intend enlurdetalj , idrottsde

ta i.J , flottans sjömansskola och flott ans värnpliktsskola. 

I den utsträckning medel ställts till förfogande ell er 

elje. t di sponeras, förutsättes stationschefen 'vara loknl 

fö rv altningsmyndighet i vad avser övningar och utbild

ning vid ö rl ogsstation en samt underhåll ;n m av inven

t::wie t· i kaserner, skollokaler och expedition e r m m äve n-· 

s~m ifr,å~a om rekrytering, civilan ställning och pe;·sonal

vanl. ~rlf stationschefens förvaltning hänföres även ör
logss ta Lwnens manskapskassa. 

I förvalt ningsverksamh eten sk ullc stationschefen b i

trädas dels 11v örlogss tationens intcndenturdetalj , del s i 

.,-ad I'Ör annan än till inlenden tnrtjiinsten hänförlig verk

:;an~het, av de avdelning:ar ell er detalj er, smn verksam

hete n b erör, all t enligt stalionschefens n ärmare b estäm-

mande. 
Förvaltningen i övrigt, avseende örlogsstationen, för-

u tsälles ombesö rj as av marindistriktsch efen och marin

distrikte ts vederbörliga förvaltningsorgan. Såsom en följd 

härav skulle alltså marindistriktets intendenturförvaltning 

h l a över taga ansvaret för m a th å llningen och driften av 

ö rl o~ss ta tionens ma t i m· ä ttningar samt marindis tri k te t s 

sjukvårdsförvaltning de sjukvårdsförvaltnilngsärenden , 

som nu ankomma på örlogsstationen. 
Marindistri/dels intendenturf'örvaltniny föreslås orga

niserad på utrustningssektion, förplägnadssektion och 

expedition, med indelning av verksamheten på sätt fram

går av nedanstående skiss. 
III arindistriklels sJukvårdsförvaltning utgöres av ex 

pedition, sjukvårdsförråd och läkemedelscentraL Tan~
]1olikliniken och skärmbildsstationen överföras till 

~rlogsstationens sjukvå rdsavdelning. . .. 
Den principiella skiljaktigheten mellan chefens for 

marinen här relaterade förslag och organisationsnämndens 

uppfattning hänför sig till intendenturförvaltningstj äns

tens o rganisation. Organisationsnämnden anser i m~t:<; a ts 
till chefen för m arinen a tt sä rskild intendenturdetalJ rcke 

erfordras för slali011_en p ~t grund av den företagna minsk

nin.oen i s ta t ionschefens fö rv altningsverksamh et. I inten

d e n~urförvaltningsavseende borde stationschefen repliera 

p<l och betjänas av marindi s triktets i nlenden turfö rv alt: 

nin o varig·enom en intendenturoffi cer a nse.:~ :~unna utgn 
-='' ' f . 

u r o rgonis:Jlionen. Häremot h ar chefen ör mannen 
·_wfört~ att de l förhållandel a tt stationschefen alltj ämt, 

ehuruväl i minskad omfattning, skall vara lokal förvalt

ningsmyndighet, bl a i vad rör viss intenden~urt~ä.nst, 
bör framgå av organisationen. För en sådan ordnmg t f ~· ed 
talade också en önskvärd överensslärnmelse m ed kngs-
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organisationen, vid vilken ett särskilt intendenturorgan 
måste finnas med hänsyn till örlogsstationens förflyttmng. 
Möjligheten att minska antalet intendenturofficerare i 
organisationen på sätt organisationsnänmden föreslagit 
kan enligt chefens för m.arincn n1cning avgöras först när 
den nya organisationen genomförts och hunnit verka en 
tid . Han borde därför tillsvidare kvarstå med tjänstgöring 
såväl vid örlogsstationen son1 vid marindistriktets inten
denturförvaltning. Behovet föreslås därefter särskilt un
dersökas. För behovet talade även vissa förhållanden , 
som i stort sett syntes ha förLisetts av organisationsnämn
den, nämligen att intendenturförvaltningen vid Sydkus
tens marindistrikt numera även omfattar Malmö m.arina 
bevakningsområde, att ytterligare behov av intendentur
officerare för utbildningen föreligger samt att det kunde 
visa sig lämpligt att kasernvården pålades intendentur
officerare, i vilket fall stationsintendenten skulle placeras 
si'tsom chef jämväl för örlogsstationens kasernvårdsavdel-
ning.1) 

Malmö marina bevakningsområde. 
J enlighet med beslut av 196l års riksdag har Kungl 

[\'la.! :t förordnat om indragning av öresunds marinelistrikt 
fr o m den 1/ 7 1031 , som därefter uppgått i sydkustens 
marindislrikt. Genom. särskilt beslut har Kungl Maj :t 
vidare förOi·dnal att för del direkta handhavandet inom 
de delar av Skånes kuster , varom chefen för marinen 
~i.grle bestämma, av uppgifter, som ankomma på chefen 
för Sydkustens marindistrikt, må finnas organiserat 
ett marindistriktschefen underställt bevakningsområde, 
Malmö marina bevakningsområde (BoMö). 

Genom go den 2;);'6 1951 ha vi.;;sa bes länunelser med
dehits ;.mgc'lcndc org:misationen av bevakningsområdet. 
Enligl tlcssa å ligger det bevflkningschefen att under che-

1 ) Kungl. Ma j: ts bes lut om nyorganisationen har m eddela ts i 
brev den 6/ 6 195 2. (T S, A nr 26/52) . 



430 

fen f(ir sydkustens lHP.rindistrikt och enliot dennes ;·' 
. l t'' l . b l.<l l 
m_~rc );s ammanc e i vad avser ]wvakningsområdet veri- -
stalla sad~n phmläggning och omhänderhava sådan vc 1 l~ 
samhet, som enligt marindislriktsin"t"lll:ti_oi1CJ1 c ,_ ' ~ - .. . a nggc r 
marindis tJ·ik tschef. 

I anslutning härtill har chefen för Svdkustens 111 a .. ·-r -~ . , «IJ). 

t_Jstr~ zt d;n 30~() 1!151 i " Särskild instruktion för chefen 
1or Malmo manna bevakningsområde" meddelat bestl\!!l -

1~-Jels;r a ngaende bevakningsområdets omfattning, hcf~ils
forhallanden samt den militära verksamheten. 

.. För:allningsverksamheten har, i avvaktan p& m lt 
forv~1ltl~In~sreglemcnte för marinen, reglerats dels ·:l\' 

marmd1stnktschefen i förvallningsinstruktion de 1..1 ~ 
1 W1 , ... , n - ' 

• 0 _ , flels av _chefen for Karlskrona örlogsvarv genom 
sknvclse den ;) j 9 Hl51. 

Vääkuslens marindislrikt. 

Den Il/2 Hl -17 avgav s! atens or ganisa lionsnämnd 
rapport rörande organisationsundersökningarna vid Gö
teborgs örlogsstation och Västkustens marindislrild. l' n

dersökningarna, som verkställts av försvarets centra la 
orga~1i salionskommitte, hade omfattat såväl den militä r~1 

lcdnmgen som förvaltningen vid marindistriktet med un
dantag för örlogsvarvet och kust a rtilleriförsvaret. 

... '~.Tid undersökningarna har organisationskommitte11 
forutsatt dels vissa ändringar i de militärterritorielh b e
f~ilsförhöllandena, dels kustartilleriets överförand: ti ll 
a ~·mcn. Yästkustens marindistrikts militära och fönalt
nmgsverksamhet sku ll e sålunda endast avse flottan m ed 

dess st~·id~uHl~ och depåförband, örlogsvarv, förråd och 
andra mraltmncra1· 5 . 

, i_ rapporlen föresl:"1s atl befattningarna s~1som marin-
dJ:t_n_~dschef och chef för örlogsstationen förena<>. D C' 
nnhtara ledninnsoraane 1 ,·l .. ·I t · 
. . . . " ' ,.., 1 \H 01 ogss atwnen skulle uDp a:• 
l nwnn(hstnktsslaben, varYid dennas funktioner i. v;d 
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rör kustartilleriet samtidigt öve rföras till kustartilleriför
~wareL Motsvarande sammanslagning föreslås ske i vad 
rör marindistriktels och örlogsstationens förvaltnings-

organ. 
Organisationskommittens förslag till organisation för 

marindistriktet efter ova11 nämnda sammanslagningar 

framg{u· av efterföljande skiss. 

I fråga om örlogsvarvet, vilket s~1som ovan nämnts 

icke innefattats i undersökningarna, göres det uttalandet 
att starka skäl talar för ett inordnande av varvet i en för 

marindistriktet och örlogsstatjonen gemensam förvalt

n ingsorganisation. 
Yid fö1·slagets överlämnande till Kungl Maj :t fram-

höll statens organisationsnämnd, att förslaget ägde så 
stora och uppenbara förtjänster, att detsamma borde för-

söksvis 1n·övas. 
I sitt yttrande över organisationsförslaget den 12/5 

1 !).17 framhöll chefen för marinen bl a att de förutsätt
ningn r, på vilka organ isationsförslaget uppbyggts - rela
terade ovan - icke vm·o för handen. Först sedan den 
besUH~ncle organisationen genom ett nyll försvarsbeslut 
ändrals så att sf1 blev fallet, kunde förslaget övervägas 
och försöksvis prövas. Cr marindistriktsledningens syn
punkt fmmes id·e möjlighel att med nuvarande uppgifter 
och verksamhel realisera förslaget om ett sammanförande 
under en och sammn person av marindistrikt och 0rlogs-
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station. Med den omfattning örlo::;sstationen h ade, ve t·" 

stationschefens arbete också tillräckligt för att helt 1·
1
·a" ~ 

~ '- < Y•l 
sm man. örlogsstationen borde därför alltjämt kvars t~ 
som ett självständigt förband med egen militär ledni

11
a 

Y::Hl förvaltningen angick borde däremot försök göras a7~ 
för örlogsstalionens vidkommande repliera på mar indi
striktets förvaltningsorgan, vilket i stor utsträckning 

1 
c

dan skedde. 

Såsom i det föregående omnämnts har örlogsstal l

nens militära ledningssida fått sin slutliga utformning 
genom Kungl Maj :ts beslut den 28/-1 1949. Den av or gn 
nisationskommitten föreslagna föreningen av befattn inr: 
ama såsom marindistriktschef och stati~nschef salmar 11~1 
aktualitet liksom även den förutsatta överföringen ay 

kustartilleriet till armen. Förvaltningsorganisationen 
däremot torde i sinom tid bliva föremål för ytterliga t e 

överväganden, beroende på det beslut Kungl Maj :t k nn 
komma att fatta i frågan om motsvarande organisation 
vid Syclkustens marindistrikt. 

!1. örlogsvarven. 

I sin ovannämnda rapport över organisationsunder
sökningarna inom Sydkustens marindistrikt har organ i
sationsnämnden även gjort vissa principuttalanden an
gående örlogsvarve ts ställning. örlogsvarvet har anset ts 
höra knytas närmare till marindistriktets organisation i 
övrigt och i princip lyda under marindistriktschefen. 
Denne skulle därigenom få det fulla ansvaret för utrust
ning, bemanning m m av de flottans fartyg, sont utrust ns 
inom marindistriktet, samt för underhållet i krig av såväl 
underställda fartygsförband m m som övriga stridskrafter, 
vilka i underhållsavseende repliera på' marindistriktet 
Detta skulle, enligt nämndens mening, framförallt med 
hänsyn till mobiliserings- och krigsförberedelsearbet e t 
samt ledningen i krig, vara en väsentlig fördel i förhål -
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]::mdc till nuvarande organisation, e:~.ligt .. vil~en , tre ~ 
förhållande till varandra i stort sett SJalvstandrga chefer 

ansvarade för f:-u·tygens .. ru~tnin~, ~en~anning 1~, m. ~: tt 
rvets s]'älvständiga stallnmg 1 forhallande hh maun-

va ~ · l · · ' 
distriktschefen härigenom minskades, borde r c {e 111~1ctra 

alt varvet i rent tekniska och liknande fr ågor lydde chreld 

under marinförvaltningen. 
I samband härmed uttalades vidare, att det särskilt 

borde undersökas, huruvida icke den sålunda föreslagn~ 
ändringen av varvets ställning medgåve förenklingar ~ 

orcranisationen utöver vad nu av nämnden förutsatts l 

fråga om örlogsstationen och marind.ist::.iktct i övrigt 
Härmed torde organisationsnämnde111 1 forsta h and ~1a 
:'\syftat möjligheterna för en sammanslagning a~ mann
distriktets och örlogsvar vets intendenlurförvaltnmgar. 

I yttrande (den 1/ 3 1951) över nämn~ens .:·apport 
sade sig chefen för marinen i dennoa del. foru~~alla, att 
förändringarn a närmast inriktades pa att llllerkanna ma
rindistrikischefen ökat inflytande p å krigsförberedelse
arbetet och genomförandet av sjöstridskrafternas färdig
ställande vid skärpt läge, ävensom på örlogsvarvets verk

sa m hel under krigsorganisation. 

Frågan om icke blott här berörda örlogsvar~s utan 
om samtliaa örlogsvarvs ställning i förhållande tJ ll ~ua
rindistrikt:ehefen har därefter varit föremål för särslul~a 
överväganden av rnarinförvaltningen, som den ? ;'11 ~ .9;:)1 
meddelat föreskrifter av i huvudsak följande mncbord. 

Varvschef skall vid fullgörandet av sina uppgifter 
ställa sig till efterrättelse de direktiv, som marindistrikts
chefen finner erforderligt meddela för tillgodoseende av 
det operativa . krigsförb~redelsearbetet samt de militära 

.. l f" · l Det operationernas planlaggande oe 1 genom OI a~1c ~· . 
åligger varYschefen att fortlöpande hålla marmchs~r:kts
chefen underrättad om inom varvet uppkommande fragor 
av sådant arl. Därest varvschefen i något hänseende 
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Jinner ~ig icke kunna efterkomma marindislriktschc f~ n · 
direktiv, ~kall han anmäla de tta . 

Framsli~llningar angående medelsbehov och fii rslau 
lill ans1agsfördelning, arbetsberällcl~e samt arbets- oc~ 
underhi'tllsplaner, ~om örlogsvarv har att avgiva till hö.~t·e 
myndigheter, skola insändas genom marindistriktschefen. 

örlogsvarvets planer för mobilisering samt för vcrk
smnhelcn under heredskapstillsUmd och krig skola fiire 
fastställandel godkännas av marindistriktschefen i den 

mån de lta icke ankommer på högre myndighet . 

Till central förvallningsmyndighet ställda försing 
eller yttranden i fötvaltningsärenden, som äro av särskild 
hetydelse för krigsberedskapen, skola insändas genom 
marindis tri k tschefen. 

I auslulning härtill gäller för marinförvaltningen, at t 
marindistriktschefen skall tillställas kopia av till veder

börligt örlogsvarv ställd skrivelse, som berör det ope ra
liva krigsförberedelsearbetet och planläggningen av mil i
t~ira operalianer samt därmed sammanhängande under
hållstjänst. 

Dc åtgärder, som så lunda vidtagits för att regletT 
örlogsvarvens ställning i förhållande till marindistrikb
chefen, lösa ju icke den av organisations~J~ämnden be

rörda fr~1gan om möjligheterna att förenkla den nuvara n
de organisationen. Huruvida s{tdana finnas kan ickt 

klnrhiggns utan särskilda or!Ianisationsundersökninaar 
Ll ~ 

\'arvens ställning torde vi:il därför få förutsätt as bliv n 

föremi'tl för ytterligare behandling framdeles i samban <' 

med dc fortsatta organisationsundersökningarna inon 
marinclislrikten, avsee nde marindistriktsorganisationen · 
dess heJheL 

Ii. l\ u siarlille r il örsvare n. 

År 19-±3 p<'lbörjade militära expcditionslji'tnstkommilt(•J 
vissa undersökningar ang<"tende organisationen vid Stock-

halms kustarlilleriförsvar, vilka undersökningar P ~l~öl
·, 1e [u· övcrflvtlades på för~warets centrala orgnmsa
J~1D< 1 ' t l' ·l. ).\ arvndv·1l Tv den rapport rörande or-t1ons . .;._on1Dll e. ' ~ · c < • • • 

ganisntionsnndersökningarna , som statens orgmusal.wns-
.. 1 lcr1 2-;; G 19-16 överlänmade, förordnade h.ungl 

namn< < ... .· .. 
Maj :l j december samma i'tr att :tab:~ .. och ~onaltm~:~:'.-
tj~i.nsten vid Stockbo'tms. kustarhll e J.'J fo J sv~I m~d .' 1: · .~ 
undantag skulle försöksvis omorga:mscras 1 hn\ ~t .ds~l'-h"' 

' l .. · l s förs ha T• 01 ''okcB övcrensstänllnelse mec namn< en , c~ · - • , 

skulle utföra~ ulan ändring av kustartillerifö.rsvare.ls lyn

naclsstälining i förhållande till högre mynd~ghet 1 av~e
ende nö. tenitoriell indelning, militär ledmng och for

vallni1~g samt ske i nära samarbete med nämnden .. 
Den 13/ 1 19;)1 hm· chefen för Slackholms ku.st~wlllle

riförsvar såsom försöksledare till Konungen avgivit slut

rapport över organisationsf~rsö.ken . .. Erfarenh:.i~J:na vid 
försöken ha visat att orgnmsatwnsnamndens fo.~ s1ag om 

alt i kusiartilleriförsvarsföi·val~ningen .UPl~~aga a.~cn :l~ ~~ 
sårsl;:ilda förvaltning, som av mfantenbefalhava • en h~.l 
gare utövades i avseende å dc i kustartille riförsvaret u

~:'\cnde armeförbanden varit lämpligt. 
~ I vad ri.ir kustartilleriförs-varet förutsättes ett " en~.~ 
ledningsorgan - kustartilleriförsvarss taben - sl~~ .. 11 ., 

kusta rtille;·iförsv;;E·schefcns förfogande. Stabe~1 fo ru t-
. l l 1 o •Ar1 11·ala\'llclni"o ll1fantcr:-sälles orgamserac c c s p a c~ - c c -'c:: . .. _ 

•1vdclnina och chefsexpedition för d en nnlltara. Ieo· 
< "' • f" t , •1lc•· ningen dels på förvaltningsavdelnmgar or yt,-, J, • >! -

,. ' · k . 0 
• l fort1'f'il··1t1' 011s- fart-vrrs- och verksiads-

dcntur-, SJll \~U<S- , . ~~< _' :"" .. • . 

• .c.. . 11 ·11g T'nder de ohka forva llmngsav-smnl tcassc-Hotva n1 ~· "-' .. o • _ 

delningarn a sorlera kustartilleriförsvarets forrad enligt 

följande organisatio;.L 
1···r·uudeliliizr1·cn . Cndcr en 

;} . J • • 

n rli ll<'ri!nven i ~~ ric- , tclciiwcnlane-, 
:-;k \ '<hbförrfl d sam t resende lsförr [1 el 
eyi,l~E· '-'nm l rcscr':dcl~förr[Hi för 

n dilleritygfön 81 tar e: 

lelentrednings-, ga~

för m otorfordon och 
artilleriinventarier i 
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Un der en mintygförvaltare: nunmventarie- mi n·' 
muni lions- t l ' . nlll-

T sam reserve elsförråd för mininventarier. 

·-" ( ;_nder en mnmunitionsförvaltare: ammunitionsfö
1
,_ 

l rHJ, 111nefa!tande deluppbörder av artilleri- och l 
'"'DP . ·t· f... land-
. "· -namnn1m Jon or kustartilleriet samt am ·t · 
för armcon. c 

111lll1l Jon 

. Under en. armetygförvaltare: tygmatericlförråd, in nl'

~a.t~and? armens tygmale1·iel utom ammunition wmt ku·;f

di tillenets handvapenförrå d. 

. Intenden~.arcwdelningen. Under en intendenturfiir

VRitar~: heldaclna:lsförråd (KA) (utom till KA 1 fö rla nd 

del), m tendenturmventarieförråd (KA) . ; · t l '~ 
1 C o • 

, atmcm ent en-

ttr onad, dnvmeclelsförråd och skrivmaterielfo .. I'l''~ l 
'l ' l ,, l et( o 

, ]il wnrG saudelningen. Uneler en förvaltare. · l· 
vl\ rclsförråd. c • SJ U ,_ 

Forlifikationsavdelningen . Under en förvaltare: fo r-
ti fika tionsförrå d. · 

Fartygs- och uerksladsaudelningen. Under en fö r

vnllm·e : fRrtygsmaterielförråd. 

. Uneler civil förrå dsmästare: materialförråd hänfö rt 
ll!l verkstäderna. 

• ,o Ifråg~ om ~en r egionala uppbördsorganisationen för c

s l,1s ~~ .mmsk~ung av antalet regionala uppbörder till tre. 

f ... Foi . ledmn~en av d~n 1~1ilitära verksamheten och 

o t valbungen VId kustartiJlenregementet förutsättes . -

f-~r1et~tschefen ~iträclas av r egementsstab, organiserad ~)~'\ 
o J~l~ c avd~lnn~gar: stabsavdelning m ed regementsex-

perhtw_ n, utht1dmngsawle1ning personalavd 1 · · t 
d t j l . ~ ' c e ning, ll1 CH-

en ura~' C e nmg, sjukvårdsavdelning och kassaa~deJni J a 

Un:l~r mlendentura_vdeiningen sortera ett delförråd ;ö~: 
hel ... lA.dnacl, e tt provwntförråd och ett ö · f .. . o 

1 J p dh . Vnings OlTa(' SO m 

l,,,n as av gemensam förvaltare. 

. . .S8som härav framgår har försöksorganisationen och 

~lut! Rp~)ort:~~ grundat sig p å den förutsättningen 
hl!SinrtilJenforsvaret ·h l· t . , . , , 2tt 

I . . · .. oc -..us arlllJenregementet skoJa h a 
1clt skilda forvF~ltningar. 
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Under försökstiden (den 15/ 6 1950) har emellertid 

statens organisationsnämnd framlagt förslag om total 

sammanslagning av kustartilleriförsvarets och regemen

tets förvaltningar. Med anledning härav bar chefen för 

kustartilleriförsvaret efter anmodan av chefen för mari

nen, son1. principiellt instämt i organisationsnämndens 

förslag, undersökt möjligheterna för en utflyttning av 

ku startilleriförsvarsstaben till Oscar-Fredriksborg och 

däröYer avgivit rapport den 18/ 5 1951. Resultatet av 

ilenna undersökning gav vid handen att en total utflytt

ning erfordrade nybyggnad till avsevärd kostnad. Med 

hänsyn till att sammanslagningen i huvudsak berörde 

endast intendentur-, sjukvårds- och kassaavaelningarno 

har kustarti\ilerifö,rsvarschefen emellertid ifrågasatt ge

nomförandet tillsvidare av en övergångsform till den 

totala sammanslagningen av innebörd att endast kustar

tilleriförsvarets intendentur- och sjukvårdsavdelningar 

förflyttas till Oscar-Fredriksborg. Detta beräknas kunna 

ske utan några genomgripande byggnadsåtgärder. Även 

kassaavdelnincrarna skulle sammanslås med förläggning 
v 

till Yaxholm. Givet är att de med den totala samman-

sJagningen beräknade vinsterna icke helt kunna uppnås 

vid denna provisoriska lösning. Vissa nackdelar äro 

också förknippade därmed, att delar av staben äro för

lagda till olika platser. I vad rör förrådsorganisationen 

innebär sammanslagningen i fö1~hållande till slutrappor

tens försJag endast smärre förändringar. 

I underdånigt yttrande den 31 ;'10 1951 har chefen för 

marinen dels framfört vissa erinringar beträffande de i 

s] u trapporten framförda organisa tionsförslagen, dels u t

talat sig om den ifrågasatta sammanslagningen av kust

arliileriförsvars- och rgementsförvaltningarna. Sålunda 

anser ehefen för marinen ett införande i kustartilleriför

svarsstaben av förvaltningsorganen med förråd och verk

städer, på sii t t i slutrapporten föreslagits, vara olämpligt. 

Förvaltningsorganen anses böra liksom tidigare vara or-
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gan iserade vid sid:m av staben och lyda direkt undc
1 

ku:;tarti11erifötsvarschefen. I samba nd dä nned bo rde 

ben~i lltniugcn "fön·<l ltnin!.( am ·än das i stället för avdcl

nin~. \~hefen för ma rin en h a r vidare anse tt sig hör
11 

vama fiir den s ta rka koncen tration av m a terielen, so n
1 

fö reslagit s, till ett fåtal förrådsenheter m ed i viss a fn ll 

ytte rst heterogen sammansättning, vilket äventyr ade ma

terie lens rätta skötseJ och vård. Bl a m ed hänsyn hiir

till föreslås en annan uppdelning av tygförvaltninge 11 ~ 
olika fönå cl. Av intendenturförrå den vid kusta rtill eri

regemen le t föreslås delförrå det av beklädnad och p nn i

antförrådet i stället hänföras till kustartilleriförsvare ts 

fö rvaltning, und er det att övningsförrådet, som uteslutan

de är organiserat för utbildningsverksamheten vid rege

mentet, ansetts böra bibehållas i r egementsförvaltningt n 

under särskild uppbördsman. Materialförrå det föreslas 

ingå i kustartilleriförsvarets in tenden i urförvaltning 

stället för i ve rkstadsförvaltningen. 

. \.ad därefter angår den ifrågasa tt a sammanslagning

en av kustartilleriförsvarets och kustartilleriregemenl eh 

förvallninga r avstyrker chefen fö r marinen en to ta1 s<~

dan, men tillstyrker sammanslagning av intendentur-, 

sj nln·årds- och k assaförvaltningarn a (-avdelningarn a), 

va rvid intendentur- och sjukvårdsförvaltningarna sk uJ ie 

fö rl äggas till Osear-Fredriksborg. D en i enlighet h ärmed 

föres lagna förva ltningso rganisa tionen framgår närmare 

av eft erfölj an dc organisationstablå. 

De t 111?1 konstateras, att den av CM sålunda förord al ic 

organisa tionen ~kilj er sig i betydande asveend en fr ån de n 

uppfattning, som företrädes av organisa tionsnämnden. 

If råga om fö rhåll andet m ell a n de geraensamma fiir

valtn ingso rga nea oc h regementsehefen, h a olika uppf ::~i ;

ningar gjort sig gäll ande. Ch efen för marinen har för

nisa lt att förvaltningsgrenscheferna skola lyda u n de r 

regementschefen i frågor, som ankomma på denne. Or

ganisationsnämnden däremo t har ansett, a l t förvaltning-
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arna skola betjäna även r eaementet uta11 att 1 1 
·· · '"' ' Y< ll't d 

stallnmg är för handen.IJ · ' s-

. I samb.?nd med Kungl. ~aj :~s beslut uppstår spö r,;n .o 

Ie_t l voa~ J~~n d~n nya_ org_a~~Jsatwnen kan appliceras jä 1\'~ ~ 
val pa _ovu_~~ kustarhllenforsvar, i första hand Blek iocr , 

ku,..startrllenforsvar. I sitt förenämnda yttrande den 31 }r 
19ol har chefen för marinen härom uttalat alt det · r J 
f n r . . . o .. • • , 1 11 u 11!:( ~1 
~ mellgger sa vasenthga olikheter de olika kustart illPri-

~~rsYaren et~1ellan, att de vid SK nådda försöksresult a ten 

1~ke _utan vr_dare kunna tillämpas vid de övriga. Or.<~a 
msatwnen vrd dessa borde därför bliva föremål fo·· . ~~. 
l 'Id . l Sdt -

s <J a utrednmgar, sedan organisationen för SK bliv 
f as ts tälld. lt 

7. Organisationen ombord. 

. .. F~ o m 1/ 11 1950 gäller, i anslutning till nytt sjö

tJ_ans Lr eglemen te, en delvis ny organisa tio n för förvalt

mnge_n ombord. I de "Provisoriska föreskrifter för för

valtn~ngen ombord å flottans fartyg", som av marinför

valtnmgen fastställts att gälla })å försök tillsv1'd . 1 . 
r. J . . • aie, 1 aJ 

01 va tnmgsorgamsatwnen och förvaltningsverksamhete11 

s~_mt dennas förhållande till verksamheten inom de olik a 

t~ar_rstegrenarna i stridstjänsten på ett helt annat sätt än 

t1 drgare klarlagts. 

.. ~nder ~örvaltningsmyndigheten - fartygschefen 

a~· fo~·val_~nu~gsverksamheten uppdelad på' förvaltnings ... 

~~ c.nm' namhgen t_!g-, sk~ppsteknisk, intendentur-, sjuk

' al ds- och kassaforvaltnmg, och dessa i sin tur med 

undantag för kassaförvaltningen, })å d etalJ. er t1'Il' 'll"' 
b .. d . , Vl '- d 

upp or erna ombord äro hänförda '{ Tad h" t 
d · · ' ar sag s om 

up~) eln~ngen på förvaltningsgrenar gäller jämväl för 

f m valtnmgsverksamheten vid fartvgsförbar1d NTed t·0 

d 1 · .; c • ans a-
en e s oss utvisar organisationen för kryssare samt regel-

l ) Kungl. Maj: ts beslut om nyorganisationen har meddelats i 

brev den 6/ 6 1952 (TS , A nr 47/52). 

441 

111ässig lydnadsställning i förvaltningsavseende i det fall 

fartyget ingår i eskader i kustflottan. 

FörYallningsgrcnschefer äro förbands- och fartygs

chef för tygförvaliningen, stnhs- och fartygsingenjör för 

skeppstekniska förvaltningen, stabs- och fartygsintendent 

ell er inlendentnnmderofficer för intendenturförvaltning

en, stab'>- och fnrtygsläkare för sjukvårdsförvaltningen 

samt in Lenden l nrofficer ellf'.r intendenturunderofficer f ö!· 

kassaförvaltningen. Då särskild förvaltningsgrenschef 

ic.ke finnes är förbands- och fartygschef själv förvalt

ningsgrenschef för ifrågavarande förvaltningsgren. 

Chefer för detaljerna utses av fartygschefen, företrä

desvis bland tjänstegrenscheferna. Finnes icke detaljchef 

fullgöres dennes åligganden av fartygschefen. 

A v intresse i elen nya oganisationen är vidare den 

fördelning av ansvaret för materielen ombord, som före

skrivits. Fördelningen är gjord dels i horisontell led -

förvaltningsgrenschefernas ansvar för till förvaltnings

grenen hänförd materiel -, dels i vertikal led - tjänste

grenschefernas ansvar för i tjänstegt·enen ingående ma

teriel. Förvaltningsgrenscheferna biträdas i sitt ansvar 

av detaljchefer och uppbördsmän samt av personal, som. 

av fartygschefen fördelats till speciell tillsyn (ansvars

områden). Sådan personal lyder närmast under veder

börande uppbördsman. 

I samband med de yttranden och förslag, som av sjö

styrkechefer m fl nyligen ingivils till chefen för marinen 

över det nya sjötj änstreglementet, ha också vissa erin

ringar gjorts ifråga om det provisoriska förvaltningsreg

lementet Dessa ha framför allt gällt fördelningen av 

materielansvaret, som ansetts skapa osäkerhet om. vad 

ansvaret ligger. Förslag har framställts att detaljchef skall 

utgå ur organisationen silsom varande ett onödigt led 

mellan förvaltningsgrenschef och uppbördsman. Upp

bördsmännen skulle därvid i stället övertaga en del av 

detaljchefens uppgifter. Härigenom och genom en pre-

'l'idsh i ft i S ,.i öz>äs'3ndet. 31 
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cisering av vad som skall hänföras till "underhåll'' oeh 
vad som. skall förstå.s med "vård" anses klarare linjee 
kunna v1m1as. De för fartygen gällande provisorisk · 
förvaltningsbestämmelserna äro f n föremål för överar~ 
betning bl a med hänsyn till de erinringar, som enlig t 
ovan framställts. 

---·------

L _____ .J 
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8. Faslighels f ör vallningen. 
Scdan juli månad 19~19 ha för fortifika tions- och 

byggnadsförvaltningen inom I. och HI. militäromrftdena 
särskilda försöksorganisationer tillämpats. Inom det 
förra har pröva ts ett system med ett för samtliga för
svarsgrenar gemensamt regionalt organ för såväl befäst
nings- som övrig byggnadsverksamhet - förlagt till mi
litärbcfälsstabei1 - såsom instans mellan centralförvalt
ningen och lokalförvaltningarna. Inom det senare mili
tärområdet har tillämpats en organisationsform med 
loka lmyndigheterna direkt underställda centralmyndig
heten ntan någon regional mellaninstans. 

Den 26/11 Hl51 ha fortifikationsförvaltningen och 
statens organisationsnämnd i gemensam skri v el se till 
Konungen överlämnat "Rapport över organisationsförsök 
1 !J!0-- 1 ~)!10 inom I. oc.h III. militärområdena rörande för
svarets fastighetsförvaltning" samt hemställt att förslag 
skulle förehiggas riksdagen till ny organisation av för
svarets faslighetsförvaltning enligt de principer, som 
föreslagits i rapporten. Dessa innebära i huvudsak föl-
jande. 

För fastighetsförvaltningen skall under centralmyn-
digheten finnas två instanser, regionala och lokala. Mili
tärbefälhavarna skola vara regionalmyndigheter för 
samtliga lokala myndigheter inom r espektive miEtärom
råden , oheroenrle av vilken försvarsgren dess a tillhöra. 
Härvid har dock i vad rör förvaltningen av andra fastig
heter än befästningar undantag gjorts föt · så dana loka'
myndighcter, som själva förfoga över kvalificerad bygg
nadsteknisk och fortifikatorisk sakkunskap och dessutom 
äro av betydande omfattning. För marinens del ha så
lunda nndanlagits Karlskrona och Slackholms örlogsvm v 
samt Blekinge och Stockholms kustartillcriförsvar. 

Ifråga om förvaltning, som avser i befästningars del
fond redovisade objekt, skola sålunda alla marinens ]o
knlmyndigheter -- örlogsvarv och kustartilleriförsvar -
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vara underställda militärbefälhavare. Ifråga om fastig
hetsförvaltningen i övrigt är förhållandet detsamm·1 
utom för Sydkusteus och Ostkustens marindistrikt, d~ 1: 
lf1kalmyndigheterna i detta avseende äro direkt under
ställda den centrala myndigheten. 

Den regionala förvaltningsmyndigheten skall - med 
nämnda undantag i vad rör Sycl- och Ostkustens m arin
elistrikt -- leda och utöva uppsikt över fastighetsförvall
ningen vid samtliga underställda fastigh etsförvaltande 
lokalmyndigheter samt ombesörja och övervaka de re
parations-, nybyggnads- och förändringsarbeten, som 
myndigheten ålagts utföra. Regi'onalmyndigheten skall 
vidare övervaka att de Inedel, som anvisats lokalmyndig
heterna, användas p å ändamålsenligaste sätt enligt givna 
anvisningar samt inspektera nämnda myndigheter. 

Regionalmyndigheten skall även granska och ange
l ägenhe lsgra d era lokalmyndigheternas årliga underhå Ils
förslag och övriga anslagsäskanden. I mån av beh oY 
äger regionalmyndigheten härför påkalla biträde av m a
rin personal, tillhörande myndighet, som är hclågen inom 
vederbörligt militärmnråde. 

I de fall regionalmyndigheten beslutar i fastigh els
ärende rörande lokalmyndighet ur marinen eller flygv ap
net, skall vederbörande försvarsgrenschef eller försvars
grensförvaltning dessförinnan beredas tillfälle att fr am
lägga sina på ärendet inverkande militära synpunkter. 

Vid regionalmyndigheten uppdelas fastighetsärend enn 
på en befästnings- ot:h en hyggnadsavdelning. 

I sitl utlå tande den 28/ 1 1952 över den sålunda 
ifrågasatta organisationen har marinledningen avstyrk l 
förslaget om militärbefälhavaren såsom regional instans 
för marinens lokala fastighetsförvaltande myndighe te r· 
S:'lsom motivering h ärför anföres, alt militärbefälhavare 
ifråga om marinens fastighetsärenden saknar förutsätt
ningarna för att göra de militära bedömanden, som er
f0rdras fi)r planläggning, angelägenhetsgradering, beslu t 
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m m. Sådana förutsättningar finnas i stället inom de 
marina myndigheterna. Ett införande av militärbefälha
varen såsom regionalmyndighet för de marina lokalför
valtningarna skulle enligt marinledningens åsikt varken 
medföra en förbättring av marinens fastighetsförvaltning 
eller för centralförvaltningens del åstadkonm1a nämnvärd 
arbctsavlastning. Fastmer torde en dylik regionalinstans 
komma alt innebära betydande risker för att i den marina 
förvaltnin gen kommer att införas en instans, där ären
dena bliva fördröjda och behandlas på ett ur marinens 
synpunkt sett osakkunnigt sätt. 

I rappor ten över organisationsförsöken behandlas 
även försvarets bränslekontrolL D!enna samt därtill knu
ten bränsl-eförsörjning och kontroll av vatten-, gas- och 
elektrit:itetsförbrukningen föreslås överföras till fortifika
tionsförvaltningen i samband med genomförandet av den 
nya regionala ot:h lokala organisationen för fastighetsför-
valtningen. 

Marinledningen har i denna del av rapporten ansett 
att ett överförande av bränslekontrollen m m tillsvidare 
bör amtå och såsom hittills åvila armeförvaltningens in
tendentm·avdelning. 

Anskaffningen av bränsle och förvaltningen av härför 
avsedda medel bör enligt marinledningens mening an
komma på vederhörliga försvarsgrensförvaltningar, obe
roende av ett eventuellt överförande till fortifikations
förvaltningen av bränslekontrollen m m. 

(Forts.) 
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Sjöstriden utanför Nordkap den 26 
december 1943. 

Av kommenelär H. V. Auysbw·u. 

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Dansk Tidsskrift for Sövae

sen, no-v-dec 1951. Den har m ed vederbörligt tillstånd översatts för 

Tidskrift i S;iöväsendet av kommendörkapten o. Kroksted t ). 

l)J"LEDNl::\G. 

Fihhå!landena på tysk sida. 

Scclan Scharnhorst blivit reparerad för de skador, 
som den erhöll genom två minträffar utanför Schelde oel 
Tcrschelling den 12 februari 19-L3 under genombrytningc1: 

av Engelska ka~1alen tillsammans med Prinz Eugen, blev 
slagkryssaren tilldelad stridsgrupp "Nordmeer" i Nord
norge. Denna stridsgrupp var vanligtvis baserad p å Ka
och Langfjordarna, sidogrenar till Altafjord. 

. Med denna bascring fyllde stridsgruppen en flect- in
bell1g:s uppgifter, i det att den genom sin blotta tillvaro 
tvang den engelska flottan att säkra konvojerna till och 
från Ryssland med ett fjärrskydd av kryssare och tu nga 
enheter utöver konvojernas vanliga närbevakning av f 1~c
gattel·, korvetter och jagare. 

Tillfälliga framstötar av tyska sjöstridskrafter i Ba
reJ:ts hav åren _1942 och 19L13 hade ytterligare oroat dc 
alllCrade, och eftersom man i huvudsak var hänvisad ti ll 
denna ii!lförselväg till Ryssland, försökte den engelsk;t 
f~ot.~~edmng_cn med alla medel att oskadliggöra den föt· 
lillforscln t~ll ~yssland så hindrande tyska stridsgruppcn. 
'" ~)es~~ forsak _resulterade bland annat i att slagskeppet 
liqHtz forsattes 1 icke stridsdugligt skick den 22 septcm
!Jer 19--13 genom anfall av en liten engelsk underv a ltcns
!1 ;1 t p å Kafj orden; stridsgruppen "N ordmeer" bestod där
fö r nu blott av slagkrys:-;aren Scharnhorst och 5 j agare. 
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Förhdlland ena pä engelsk sida. 

Efter det att ch efen för Homc Fleet, amiralen Sir 
Bruce Fraser, under december m ånad hade följ t en 
engelsk konvoj till Kola med en honom direkt underställd 
sjöstyrka, stridsgrupp II, som fjärrskydd, vände han med 
denna styrka tillbaka till Akureyri för att där komplettera 
olj eförråden och förbereda sälu·andet av nästa Rysslands
k Oiwoj, som han med säkerhet förmodade skulle bli an
f allen av Scharnhorst, eftersom den nyss avlämnade kon
voj en hade nått Ryssland utan att ha blivit anfallen av 

s l agkryssaren. 
Före avgången från Akurcyri höll därför amiralen 

ett chefsmöte och meddelade, att om man fick kontakt 
m ed Scharnhors t, så var det hans avsikt: 

1. a lt söka sig in på ett asvtånd av 110 hm och där
efter skjuta lysgranater; 

2. att formera de fyra jagare, som han hade såsom 
11håtsbevakning, i två grupper, och att i god tid ge dem . 
frihet att intaga lägen för torpedanfall; 

3. alt behålla kryssaren Jamaica i närheten av slag
skeppet Duke of York som stöd men med handlingsfrihet 
att om den blev beskjuten öka avståndet och undandraga 

sig striden. 
Då aktionsradien hos hans jagare emellertid icke till

lät dem att följ a konvojen hela resan på grund av han
delsfartygens långsamm a fart, sände han i väg konvojen 
så snart den var klar för att själv senare löpa ut och med 
en marschfart av 15 knop hinna ifatt och samm.anträffa 
m ed den ost om Björnön. 

DELTAGANDE STYRKOR. 

Stridsgmp p AT ord m c er. 

Intcrimsehef: Konteramiral Bey. 
Chefen, mniral Knmmetz, permitterad. 
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l o Bestyckning s et> ...... 
Typ och namn et> "Z.. Fart 8. ~--

~ "' .,.. '"' Artilleri l Torped 
er~ ~: 

cp ·? 

slagkryssaren l l l 
Scharnhorst 32 000 9-28 k i trip~ 6-53,3 cm 30,0 l 900 

peltorn. 2 för i trippeltub. 
och l akter, 
12-15 cm k, 
varav 8 i club~ 

bel• och 4 i 
enkel torn. 
14-10,5 cm Iv 

J agarflottiljen 
z 29, z 30 2 000 4-15 cm i en~ 8-53,3 cm 38,0 325 

kel torn. i kva~ 
drupeltub. z 33, z 34, z 38 2 000 5-15 cm, varav )) 38 ,0 325 

l 
2 i dubbeltorn 
för . 

Anm. Den operativa lerlningen utövades vid denn a 
t~d av den med Flottkomandat förenade "Marineg.ruppe 
Nord" under chefen för marinstridskrafterna i Norge, 
flottchefen, amiral Schniewind. · 

l 

4-19 

stridsgrupp I. 
Chef: Viceamiral R. Burnett. 

- l l o Bestyckning tx:l 
~ "' "' "' Typ och namn 
~ ":j Fart g· ~ "'~ 
~ ::.:> 

l ""''"' Artilleri Torped '';" 
cp 

Kryssarna l 
Belfast 10 000 12-15,2 cm k i 6-53,3 cm 32,0 750 

trippdtorn, 2 i trippeltub. 
för och 2 akter 
8-10,2 cm lvk. 

Norfolk 9 925 8-20,3 cm k i 8-53,3 cm 35,5 680 

dubbeltorn, 2 i kvadrupel< 
för och 2 akter. tub . 

l 

sheffield 9 100 9-15,2 cm i tri p' 6-53,3 cm 32,0 700 

peltorn, 2 för i trippeltub. 
och l akter. 8-
10,2 cm lvk. 
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Stridsgmpp Il. 

Chef: Amiralen Sir Bruce Fraser. 

t::J 
~-~ 

Typ och namn :::; "' Bestyckning '-

~~ Fart ~-~ '"'" ~ Artill eri l T orp eLI 'l' 

stagskeppet l l 
Duke of York 35 000 I0-35,6 cm k i 2 

kvadrupeltorn, 
28,5 I 900 

I för och l ab l 
ter och l du b, 

beltorn för. 

16- 13,2 cm lvk. l 

Kryssaren l 
Jamaica 8 000 12- 15.2 cm k i 6-53,3 cm 3I ,5 9801 

trippelltorn, 2 i trippeltub. 

för och 2 akter. l 
8-10,2 cm lvk. l 

Jagarna l 
Sava ge l 700 4- I2 cm k. 8-53,3 cm 76 o l 
Scorpion 1-76 mm lvk. 

, I83 
i kvadrupel, 

Saumarez 6-40 mm lvk. tub . 
Stord 

451 

Ry:s:slandskonuo je n . 

-
t::J Bestyckning to l 

:::; "' ::::::: ('O 

Typ och namn -'O Fart :;· ~: 
CD ~ 

l 
;:l ~ (f~ 7 
'"'"'"' Artilleri T orped 

'l' 

19 handelsftg 

Jagarna 1 600 4- 10,2 cm k. 5- 53,3 cm 34,0 183 

Onslow 6- 57 mm lvk. i l tubställ . 

Onslaught 

Orwell l 
Scourge l 700 4-10.2 cm k. 4- 53,3 cm 34,0 183 

1- 76 mm lvk . i kvadrupeL 

6- 40 mm lvk. tub. 

Impulsive l 400 4-10,2 cm k. )) 34,0 183 

6- 40 mm lvk. 

Haida l 900 6- 12 cm k. » 36,5 220 

Hu ron 2- 10,2 cm lvk. 

Iroquois 

Minsveparen 830 2- 10,2 cm k. 17,0 80 

Gleaner 

Jagarna ~~l 320 4- 10,2 cm k. {-- 53,3 cm 32,5 134 

Whitehall 1- 76 mm lvk. i trippeltub 

Wrestler 

Korvetterna 725 1- 10,2 cm k . 17,0 80 

Honeysuckle 

Oxlip 

Anm. De -1 sista fartygen tillhörde "vVestcrn Appro

aches Command". 
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Typ och namn 

20 handelsfartg 

l 

Jagarna 
Musketeer 
Matchless 

Opportune 
Virago 

Mil n e 
Meteor 

Ashanti 
Athabascan 

Minsökaren 
seagull 

Jagarna 
Beagle 

Westcott 

Korvetterna 
Dianella 
Poppy 
A cantus 

Bestyckning 
- --------.------1 Fart 

Artilleri l Torped 

l 920 6-13,2 cm k. 
1-76 mm lvk. 

l 700 4-10,2 cm k. 
4-40 mm lvk. 

l 935 6-13,2 cm k. 
1-76 mm lvk. 

8-53,2 cm 
i kvadrupnJ, 
tub. 

l 900 6-12 cm k. 4_ 53,3 cm i 

875 

l 360 

J 320 

2-10,2 cm lvk. kvadvupeL 
tub. 

2-11\2 cm k. 

4-10,2 cm k. 
1-76 mm lvk. 

)) 

» 

6-53,3 cm i 
trippeltub. 

925

1

1-10,2 cm k. 

l 

-

36,5 183 

34,0 170 

36,5 183 

36,5 220 

17,0 80 

35,0 138 

34,0 138 

l 

17,0 80 

l 

l 
Anm. De 5 sista fartygen tillhörde "vVeste, A . nches Conunand". rn ppro-

453 

HÄNDELsEFöRLOPPET. 
Den 21 december låg den tyska stridsgruppen till ankars i Langfjorden med sex timmars gångberedskap. Den 22 december gick den upp i tre tim.nwrs beredskap på order frän Marinegruppe Nord med anledning av ett fr ån Luftkonnnando NV ingånget meddelande om att ett fl ygp·l:an lrapporterat, ·atb det kl 1045 400' väst Trondheim hade observerat en konvoj på 40 trupptransport

f ar tyg och bevakningsfartyg, däribland förmodligen ett h angarfartyg, på kurs 45° och med 10 knops fart. Sedan fl ygplanet återvänt till basen och spaningsresultatet grans
kats, n'leddelade Luftkommandot, att den omnämnda konvoj en icke bestod av trupptransportfartyg utan av han-
nelsfartyg på 2.000--3.000 'brt. 

llnder kvälls- och nattimmarna förlorades känningen 
m ed konvojen. 

Den 23 december kl 1123 fick man åter känning med lwnvojen. Dess kurs var nu ~~O o , farten alltjämt 10 knop. Konvojen bestod av 17 vanliga handelsfartyg och 3 tankfartyg, som. gingo tillsammans i sju kolonner. skyddsstyrkan bestod av 3--4 kryssare samt 9 j ag are och korvetter. Kl 1214 ingick ytterligare en rapport, att 1 krys
sare och 5 jagare befunna sig för om. konvojen. 

Kl 1750 beordrade chefen för ubåtarna i Norge 8 till sjöss varande ubåtar (Eisenbartgruppen) att intaga bevalmingslinje vid Björnön från ruta AB 2622 - AB 9136, eftersom. han räknade med att en Rysslandskonvoj var 
på väg. 

Kl 2300 avgick stridsgrupp II från Akureyri till den avtalade mötesplatsen med Rysslandskonvojen ost om 
Björön. Fart 15 knop . 

Den 24 december kl 1-100 mottog den tyska strids-
gruppen ett m.eddelande från Luftkommando Lofoten att konvojens läge kl 1220 enligt ingången flygspaningsrap
port var ruta AB 8518, kurs 50°, f art 8 knop. 
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Under tiden hade stridsgrupp II mottagit rapport om, 
att Hysslandskonvojen blivit observerad av det tyska fly
get, och att detta höll känning med den. Denna omstän
dighet oroade den engelske flottchefen, så mycket mern 
som konvojen praktiskt taget gick utan skydd, och Id 

UOO bröt lum därför radiotystnaden och beordrade k on
vojen alt sä tta ned farten 3 knop, medan han själv me <! 
stridsgrupp II ökade marschfarten till 19 knop. 

Yinden var vid denna tidpunkt i ;-Jordhavct SY--1 
med snöbyar och grov sjö. 

Då Englandskonvojen synbarligen var på väg att p as
sera Björnön utan att ha blivit ohsreverad av fienden , 
medan Rysslandskonvojen, som icke höll sin stipulerade 

fart, hölls under ständig observation och därigenom m öj
liggjorde en koncentration av ubå tar mot sia' beordrade 
den engelske flottchefen följ ande förhållnin~'sorder: c 
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1. EDglandskonvojen skulle styra nordlig kurs för 

att avlägsna den från det sannolika stridsområdet; 

2. fyra jagare från Englandskonvojen skulle ansluta 
sig till Rysslandskonvoj en. 

Dessa två order hlevo verkställda, och därmed kände 
sig flottchden säker på, att stridsgrupp I och de tillstö

tande jagarna vid anfall från Scharnhorst antingen skulle 

driva undan slagkryssren eller tillfoga den skador och 
därmed ge stridsgrupp II tid att hinna fram. 

Den 25 december inrapporterade ett tyskt flygplan 

konvojens läge i ruta AB 6722 och kort därpå inkom en 
rapport från ubåt Hansen, att en konvoj passerat över 

den kl 0\JOO i ruta AB 6720 på kurs 60°. 

Kl 1215 gick den tyska stridsgruppen på order från 

JV[arinegruppe Nord upp i en timmes gångberedskap. 

Kl l !20 inrapporterade ubåt I-lansen konvojens läge 

i ruta AB 6723, kurs 601°, fart 8 knop, vind S- 7, regn, 

sikt 2'. 
Därmed förelåga erforderliga upplysningar om själva 

Hysslandskonvojen men, frånsett en osäker rapport från 
Luftkommando Lofoten om en förmodad stridsgrupp, 

i:i.nnn ingenting on1 fjärrskyddet, som man med ledning 
av hittills vunna erfarenheter på tysk sida n1ed rätta 

kunde förvänta vara på plats. Ett sådant fjärrskydd in
nehar emellertid den största fara för den tyska strids
gruppen på grund av att slagskeppet Tirpitz icke var i 

operalionsdugligt skick. 

Till följd av flygspaningens ofullständiga r es ultat och 

de mycket ogynnsamma väderleksförhållandena gjorde 

flottchefen framställning till chefen för krigsmarinen om 
a t t uppskjuta operationen mot konvoj en, men efter aH 

ha moltagit elt n<eddel:mde om, att s tällningen på öst
fronten yar utomordentligt bekymmersam, tog han till
hakn sin :mh å llan och sände följande order: "Insätt 
stridsgruppen mot konvojen den 25 december", en timma 
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senare följd av tidsangivelsen 1700, vilke t innebar tid 
punkten för stridsgruppens avgång från ankarpla tsen. 
A v gången blev emellertid uppskjuten cirka två timmar, 
enär amiralen och hans stab först skulle överföras fr~111 
Tirpitz i Kafjorden till Schamhorst i Langfjorden. 

Kl 1901 fick 4. jagarflottiljen order a tt lätta och först 
nu, medan denna manöver pågick, överlämnades amira
lens operationsorder till flotti ljchefen. 

I den i operationsordern anförda operationsplcmen 
följde stridsgruppens chef en anvisning från Mari ne
grupe Nord, som gick ut på att anfallet med hela strids
gruppen skulle insättas den 26 december i gryningen 
(cirka kl 1000); att samlat anfall dock endast skulle in
sättas under gynnsamma förhållanden (väderlek, sikt 
och säkra underrättelser om fienden); om gynn
f!amma taktiska omständigheter icke förelågo för Scharn
horst, skulle anfall ske eribart med jagarna m.ed slag-
kryssaren placerad i en upptagsställning, om erforderligt 
ev i ett väntläge i den yttre delen av fjor den. Dock av
såg stridsgruppens chef att i sistnämnt fall undvika strid 
icke blott med Scharnhorst utan med hela stridsgruppen 
oc.h med hänsyn till konvoj ens kryssarskydd s ä t ta in j a
gama till anfall först vid mörkrets inbrott eller, om gynn
samma förutsä,ttningar bedön1.des före1igg,a den 27 de
cember, då anfalla med hela stridsgruppen. 

Kl 19;)2 beordrade chefen för ubåtarna i N or ge radio
ledes de i Nordhavet varande ubåtarna att även i hög 
sjö utnyttja varje tillfälle tiU skott; kort därpå rapporte
rHele ubåten Dunkelberg, att den skjutit häckskott mot 
en jagare i ruta AB 657-1 men bommat, samt att konvojen 
hade passerat över ubå ten. 

Kl 2052 meddelade Luftkommando Lofoten, att spa
ning med ett flygplan, utrustat med radar, icke hade 
observerat konvojen och icke heller någon skyddsstyrka. 

Under tiden hade den tyska stridsgruppen, som efter 
hand ökat farten till 25 knop, styrt ut i Lopphavet genom 
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Stj ernöysund och Söröysund och kl 2200 intogo jagarna 
plats som ubåtsbevakning för om slagkryssaren. 

Kl 230-1 på läge N 7038 O 2105 girade stridsgruppen 
till kurs 10°, vilken kurs bedömdes bära mot konvoj en. 
Yinclen var vid denna tidpunkt SY- 6, sjöhävningen 5, 
sikten god, molnigheten tilltagande. 

Kl 2330 gav chefen för ubå ta:rna i Norge order till 
nbåtsgruppen Eisenbart (8 båtar) att förskjuta den hit
tills intagna bevakningslijnen ostvart till en ny linje mel
lan rutorna AB 1778 och AB 473-1, såframt de icke hade 
k änning med konvojen eller sälcert läge på densamma; 
i enlighet med denna order styrde ubåtarna ostvart. 

Kl 23c10 motlog stridsgruppen följand e radiomedde
lande från chefen för krigsmarinen: 

l. Fienden kommer att 1ned en viktig konvoj förse 
i~yssarna med livsmedel och vapen och därmed försvåra 
vår öslhärs hjältemodiga kamp. Vi måste hjälpa den. 

2. Anfall konvojen med Scharnhorst och jagarna. 

3. Det taktiska läget skall utnyttjas skickligt och 
djärvt. Nöj Er icke med ett till hälften vunnit resultat. 
lUv upp den hoppackade samlingen. Vår största chans 
ligger i Scharnhorsts överlägsna artilleri, varför insats 
med detta skall eftersträvas. Insätt j agarna i överens
stämmelse härmed . 

L1. A vbnt striden efter eget bedömande. Principiellt 
avbrytes stri~len, om tunga s{östridskrafter uppträda. 

5. Informera besättningarna om läget. Jag tror på 
Er offensivanda. 

Framgång och seger. 

Dönitz, Storamiral. 

Tidskrif t Sjöväsen det. '23 
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Vid midnatt var vinden SV- 6, sjöhävningen 5 llle <l 

grov akterlig dyning, sikten god och molnigheten ökande. 

Väderleksförhållandena gjorde chefen för den tysk a 

s tridsgruppen betänksam med hänsyn till jagarnas insats

möjligheter, och trots att han så att säga hade tillbrag t 

hela sin tjänstetid i torpedbå ts- och jagarvapnet, docl~ 

aldrig i Ishavet, de sista 2lh åren som flottilj chef, av

sände han utan att samråda med sin flottiljchef kl 2:15:> 

följande radion'leddelande till Marinegruppe Nord : "I 

operationsområdet är vind och sjö sannolikt 6- 8. Ut

nyttjandet av jagarna påverkas starkt härav. Fartned

sä ttning". 
Med detta radiomeddelande bröt stridsgruppchefen 

den ytterst viktiga radiotystnaden och möjliggjorde för 

fientliga radiospaningsstationer att pejla in Scharnh orst 

och således få vetskap om, att slagkryssaren stod till sj öss. 

Omkring kl 0300 den 26 december inkom följande 

svar p å ovannämnda radiomeddelande: "Om j agarna icke 

kunna hålla sjön, kan det endast bli fråga om att genom

fora operationen som en kryssaraid med Scharnhorst 

ensam. Avgörandet ankommer på sjöstyrkechefen". 

Med anledning av detta svar begärde chefen för 

stridsgruppen flottiljchefens bedömande av väderleksför

h å llandena. Denne svarade: "Med vind och sjö akter in 

har hittills inga svårigheter förelegat och det finns inget 

underlag för en bedömning. J ag räknar med att vädret 

bättrar sig". 
I amiralitetet i London följde man m ed spänd upp

märksamhet hur läget utvecklades, och strax efter kl 0300 

avsändes, förmodligen med anledning av inpej lingen av 

Scharnhorst vid dennas signalering till Marinegruppe 

Nord, ett radiomeddelande till chefen för de engelska 

styrkorna (stridsgrupp Il) om, att Scharnhorst sannolik t 

s tod till sjöss (mottaget kl 0339). 
Natten mellan den 25 och 26 december hade strids

grupp II stått på- ostvart med 17 knops fart. På grund av 

\_ 

459 

den grova SJOn och dennas r:i;ktning i förhå,~lande till 

kursen och även till följd av farten hade jagarna stor 

svårighet att undgå alt kastas tvärs sjön; Duke of Yorks 

för- och akterskepp lågo ständigt under vatten. 

Flottchefen ansåg situationen tillfredsställande, från

sett möjligheten, att Scharnhorst skulle anfalla i gryning

en och därpå dra sig tillbuka, ty i så fall skulle strids

grupp II ännu vara alltför långt borta för att kunna av
skära slagkryssaren. 

Kl 0327 rapporterade ubå ten Dunkelberg: "Ruta AB 

61H2, nedtryckt av närbevakninegn. Vind S- 7, sjöhäv

ning 6- --7, sikt 1500 m". Denna rapport, sammanställd 

med tidigare rapporter, bekräftade konvojens kurs, dock 

skilde sig läget 30' från den plats, som förutberäknats 

av den tyska stridsgruppen. 
Kl 0400 befann sig den tyska stridsgruppen på läge 

N 7210 O 2216, d v s cirka 114' SSO om Björnön, kurs 

100, f art 25 knop. 
Vid samma tid voro de engelska styrkornas lägen 

följande : 
a) Rysslandskonvojen samt de fyra jagare, som de

tacherats från Englandskonvojen N 7331 O 1854, d v s 

flO' S om Björnön, kurs 70°, fart 8 knop. 
b) stridsgrupp I N 7352 O 2712, d v s cirka 137' O 

till S om Björnön, kurs 235°, fart 18 knop . 

c) stridsgrupp II N 7107 O 1048, d v s cirka 215' 

SV till S om B j örn ön, kurs 80°, f art 24 knop. 

d) Englandskonvojen N 7442 O 0527, d v s cirka 

102' V till N om Björnön, kurs 267°, fart 8 knop. 

Kl 0423 girade den tyska stridsgruppen till kurs 30° 

och kl 0500 till kurs 4 o . Med denna kurs och 25 knops 

fart borde stridsgruppen omkring, kl 0630 skära Ryss

landskonvojens kurs cirka 30' ost om dennas läge, såvida 

konvojen fasthöll vid sin hittillsvarande kurs och fart. 

Med undantag av försämrad sikt blevo väderleksför

hållandena oförändrade. 
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Då den engelske flottchefen (stridsgrupp II) med sä

kerhet räknade med, att den tyska slagkryssaren skulle 

anfalla Rysslandskonvojen, beordrade han, åsidosättande 

radiolystnaden för konvojens säkerhet, denna att gira 

nordvart, i hopp om att genon1. denna kursändring för

svåra för Scharnhorst att hitta konvojen. Vidare fick 

slridsgru·pp I samt äldste jagarchefen i Rysslandskonvoj 

en order att uppge sina lägen; själv angav han eget läge 

jämte kurs och fart. 
1\J Ol\28 lindrade flottchefen Rysslandskonvojens kurs 

till 45o och beordrade stridsgrupp I att närma sig denna 

för ömsesidigt stöd, då han önskade, att stridsgruppen 

skulle ha j ag are för eventuell samverkan. 

Kl 0700 beordrade chefen för elen tyska stridsgruppen 

racliJoledes sina j aga re att fartygsvis intaga plats p å en 

linje ftån nedersta högra hörnet i ruta AC 4.16-± till 

nedersta vänstra hörnet i ruta AC L1HlG och att fr amgn 
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på kurs 250° med 12 knops fart och med Scharnhorst 10' 

ost om sig. 

Flottiljchefen beordrade jagarna att intaga plats 

nordifrån i följande ordning: Z 33, Z 30, Z 29 (flottilj

chefsfartyget), Z 38, Z 3L1. 

Kl 0755 ändr ade elen tyska stridsgruppen per radio 

kursen till 230°. 
Hittills hade de tyska j agarna rört sig mjukt i den ak .. 

terliga sjön, dock under tämligen kraftiga girar, men då 

de nu styrde upp mot vind och sjö, började de arbeta 

hårt. De krängde starkt och togo mycket vatten på däck. 

Z 29 och Z 30, som blott hade ett enkelt kanontorn på 

backen, rörde sig dock betydligt bättre :i sjön än dc tre 

övriga j agarna med sina duhbeltorn. 

Scclan stridsgrupp I kl 0815 per radio erhållit rapport 

om Rysslandskonvojens läge, kurs och fart från den 

eskorterande äldste jagarchefen, ändrade stridsgruppen 

kurs till 305° och ökade farten till 24 knop. 

Kl 0822 observerade Z 29 (flottilj chefsfartyget) , på 

väg till sin plats i bevakningslinjen, på radarskärmen 

och n ågot senare med kikarspaning ett fartyg förut om 

styrbord på ungefär jämlöpande kurs och på ett avstånd 

ay cirka 55 hm. Då fartyget föreföll misstänkt och även 

Z 30, som gick styrbord om Z 29, ansåg fartyget misstänkt, 

bedömde de båda jagarna, att det var en fientlig jagare 

och sände rapport härom till Scharnhorst. 

Det bör observeras, att på dessa nordliga breddgrader 

mörker råder om vintern hela dagen med undantag av 

3- 1 Limmars dagsljus. 

Siridens j'i.irsta sked e . 

Kl 08-lO fick kryssaren Belfast (stridsgrupp I) p å NV 

kurs radarkänning med Scharnhorst i 295°. Avståndet 

mellan fartygen avtog hastigt. 
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. Kl 0915, då stridsgrupp I låg på linje med gruppe

nngslinjens bäring 180°, var bäringen till Scharnhorst 250° 

(Scharnhorst kurs 230°) och avståndet 119 hm. 

Stridsgrupp I ändrade då grupperingslinjens bärin o 

till 160°, och kl 0921 rapporterade kryssaren Shefficld 

fienden i sikte i 222°, avstånd 119 hm. 

Kl 0\:!24 öppnade Belfast eld med lysgranater och fem 

minuter sen are beordrades stridsgruppe~1 insätta huvud

artilleriet. 

Kl 0930 ändrade stridsgrupp I kursen till 265 ° men en

dast kryssaren Norfolk (flaggskeppet) öppnade eld med 

sina 20,3 cm kanoner på ett avstånd av 90 hm. 

Enär man ombord på Scharnhorst med rätta hade 

väntat sig att få fienden i sikte i förlig bäring och således 

antagligen hade haft h ela uppmärksamheten rikta d för 

över, kom mötet med fienden överraskande, och fiendens 

närvaro blev antagligen först observerad, då lysgrana-
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tern a tändes över fartyget; för detta antagande talar dels 

att ingen chef frivilligt vill utsätta sitt fartyg för beskjut

ning långskepps oeh dels att endast den aktersta radarn 

och styrbords avståndsmätare samt endast det aktersta 

28 cm tornet utnyttjades under skjutningen*). 

Siridsgrupp I girade kl 0938 babord hän till kurs 105° 

och Norfolk fortsatte till kl 09-!0 rned att beskjuta Scharn

horst, som blott avfyrade några få salvor och därpå gi

rade babord hän till kurs 150°, efterhand ökande farten 

till 30 knop. 
Kl 0946 girade stridsgrupp I till kurs 170°, vid vilken 

tidpunkt avståndet hade vuxit till 220 hm. 

Under det att Scharnhorsts eld var utan verkan, hade 

Norfolk träffat Scharnhorst två gånger. Den ena projek

tilen hamnade på batteridäck (underofficersmässen) utan 

att detonera, medan den andra förstörde fartygets förliga 

radar och dödade en del av eldledningsbetjäningen för 

luftvärnet i förliga märsen. 

Att förliga radam blev förstörd var en mycket all

varsam skada, ty därmed var Scharnihorst radarblind i 

en förlig sektor på G0-80 grader. 

Cirka fem minuter före stridens slut hade det ay 

jagarna Z 29 och Z 30 observerade misstänkta fartyget 

genom all avgiva igenkänningssignal visat sig vara jaga

ren Z 38. J agaren hade under gång till sin plats i be

vakningslinjen tagit fel p å ordningen mellan rutorna. Nu 

fick den klarhe t i läget och intog rätt plats och 

den felaktiga rapporten till chefen för stridsgruppen rät

tades. I övrigt hade jagarna under detta för dem så 

nervpåfrestande intermezzo ohserYerat akter om sig p f1 

*) Enär hela besättnigen med unebrrtag av 36 man försvann i 

djupet med fartyget, föreligger ingen rapport om sjöstriden u tan 

blott några iakttagelser av 2 räddade u nderofficerare, av vilka den 

en e var utkik vid artilleriets nattr:nålangivare för·ut cm babcrcl, me

dan den andre tjästgjorde i ett 15 cm t orn. 
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elt avstånd av cirka 200 hm flera lysgranater, som syn
barligen låga över det för Scharnhorst anbefallda läget. 

Efter den korta striden stvrde Scharnhorst n1ed hörr 
J t:> 

fart sydvart och sedan med varierande kurser sydostvart, 
varvid avståndet snabbt ökades till stridsgrupp I, sm1 1 

följde efter, bibehållande Scharnhorst i radarn. Då strids
g!.·upp l kl 0955 observerade Scharnhorst gira babord h än 
till NO-lig kurs, girade stridsgruppen kl 1000 styrbord 
han till kurs 305 o och kl l 014 till 325 o för att komm a 
mellan Rysslandskonvojen och Scharnhorst, som den 
engelska stridsgruppchefen bedömde , ha för avsikt att an 
fa1la konvojen nordifrån. 

Kl 1020 förlorade stridsgrupp I radarkänningen m ed 
Scharnhorst i bäring 78° på 329 hm avstånd. 

l 

Kl 0955, då Scharnhorst girade till NO-lig kurs, av
sände den följande radiomeddelande till jagarna: "Ruta 
AC 4133. Är beskjuten av · fientlig kryssare". 

Det inrapporterade läget blev en stor överraskning 
för flottiljchefen och hans underlydande chefer, ty slag
kryssaren befann sig ·enligt detta icke 10' ost om bevak
ningslinjen utan cirka 50' NO om den plats, där den skulle 
hn varit. 

Undersökningarna efter krigets slut ha givit till r e 
sultat, att de två sista siffrorna •,i lägesangivningen kunna 
ha varit otydligt skrivna och av radiotelegrafisten felak 
tigt avlästa som 33 i . stället för 99, vilket läge ungefär ä r 
det som. stridsgrupp I angivit såsom Scharnhorsts position 
kl 0955. 

Så snart stridsgrupp I rapporterat känning m.ed 
Scharnhorst till flottchefen ( stridsgrupp II) ,_;hade denne 
beordrat Rysslandskonvojen att gira nordvart och kl 0937 
- p å en anhållan från stridsgrupp I om. j agarstöd -- · 
givit order till j agarna Musketeer, M atchless, Opportune 
och Virago att lämna konvojen och ansluta till strids
grupp I. Sistnämnda order verkställdes Id 0951. 
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styrkornas rörelser mellan stridens första och rmdra. 
skeden. 

Den tyska stridsgruppen. 
Ubåten Liibsen hade kl 1000 utsänt följande radio

p1eddel:mde: "Konvoj kl 0945 ruta AB i6365'', vilket med
delande antagligen föranledde stridsgruppchefen att kl 
i 009 sända meddelandet "Angiv Edert läge" till j agar
flottiljen. Meddelandet blev kl 1013 besvarat av flottilj
chefen (Z 29) med: "Förflyttning enligt plan i ruta AC 
4.413, kurs 230°, fart 12 knop". 

·Motsvarande rapporter ingingo också från . övriga 
jagare och därmed blev det klarlagt, att jagarei1 Z 3-l 
felaktigt intagit plats i lden nordligaste änden av bevak
ningslinjen i stället för i den sydligaste. 

Kl 1025 sände ubåten Li.ibsen ,följande radiomedde 
lande: ,.Kl 0900 påträffat konvojen, som. går med tända 
lanternor. Osäkert bestick". 

Ovanämnda två rapporter från ubåten gjorde, att 
flottiljchefen ställde sjg följande frågor: "Skall jag ;fort
sätta med mitt hittillsvarande bevakningsuppdrag eller 
skall jag vå eget bev~1g styra mot kouvojen''. Hans över
väganden ledde emellertid icke till något resultat, ty kl 
1027 ingick följ ande radiomeddelande från stridsgrupp
chefen: "4. jagarflottiljen kurs 70°, fart 25 knop". 

Åtlydande ordern drog sig jagarflottiljen ostvart. 
stridsgruppchefens ;avsikt stod emellertid icke klar för 
flottiljchefen, men han förmodade, att man ombord på 
Scharnhorst bättre än han själv kände till konvojens läge. 

Framenwt kl 1100 avgav varje jagare radiorapport 
l 

om läge, kurs och fart på order därom av stridsgrupp-
chefen. A v ingångna rapporter framgick, att bevaknings
linjen på det stora hela hade varit rätt placerad, men 
att jagarna efterhand hade kommit så långt från var
andra, att linjen till slut hade fått en utsträckning av 30'. 
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Kl 1100 mottog stridsgruppchefen en rapport om, a tt 

ett flygplan observerat 5 far tyg NV om Nordkap p å stol't 

avstånd'). 
Väderleksförhållandena voro oförändrade, men dya_ 

' - to, 

nets ljusaste timmar hade nn inträtt. 

Kl 1135 ändrade flottiljen kurs till 30o ; på radioorder 
l 

från stridsgruppchefen, som samtidigt angav sitt läge kl 

1120 i ruta AC 421L!, kurs nord, fart 27 knop, vilket läge 

låg ;)0' NO om jagarnas. 
Kl 1158 mottog flo ttiljchefen följande~ radiomedde

lande från stridsgruppchefen: "Operera mot ruta 6365'' 

och därmed hade sjöstyrkechefen givit jagarflottiljen fr i-

*) Den riktiga ordalydelsen vet man icke nu, m .en den ena av 

de tidigare omnämnda 2 underofficerarna meddelade senare, att han 

påminde sig, att det kl 1430 meddelades besättningen, att en engelsk 

stridsgrupp (stridsgrupp II) befann sig väst om Scharnhorst på 

ostlig kurs. 
Några veckor efter striden ägde ett samtal rum mellan officerare 

frHn jagarflottiljen och chefen för Luftkcmmando NV; av detta sam_ 

tal framgick, att ifrågavarande f lygplans spanare, som var sjöofficer 

och som hade siktat de i rapporten omnämnda fartygen, i sin radio

rapport icke hade uppgivit "5 fartyg NV om Nordkap" utan "5 far

tyg, varav förmodligen l tungt, NV om Nordkap". Chefen för Luft

kommando NV, som för övrigt tidigare varit sjöofficer, hade emel

lertid på eget bevåg ändrat den ursprungliga texten till "5 fartyg 

NV om Nordlmp" och vidarebefordrat den sålunda ändrade rapporten 

radioledes till operationsavdelningen i Marinegruppe Nord och t ill 

chefen för stridsgruppen. Då flygplanet i fråga hade landat, hade 

han vidare kallat v ederbörande spanare och meddelat hcnom "att 

han icke ville ha några förmodanden i spaningsrapporterna, m an 

skulle vara så god att bara meddela det, som man hade sett". 

I operationsavdelningen vid Marinegruppe Nord hade man icke 

uppfattat fartygen som fientliga utan hade ansett dem vara 5 egna 

jagare, som på grund av de mycket dåliga väderleksförhållandena 

hade detacherats för att intaga en upptagsställning i en fjord i över

ensstämmelse m ed stabens anvisning den 26/12 kl 0300 till chefen 

för stridsgruppen med anledning av dennes radiomeddelande den 

25/ 12 kl 2355. 
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h el alt manövrera för anfall mot Rysslandskonvojen, dock 
J 

utan att meddela flottiljchefen vad han själv avsåg göra 

m ed Scharnhorst. 

De engelska styrkorna. 

Scharnhorsts gir till NO-lig kurs kl 0955 hade, såsom 

tidigare angivits, blivit observerad från stridsgrupp I, 

vars chef genast bedömde, att slagkryssaren norrifrån 

avsåg att försöka anfalla Rysslndskonvojen. Enär strids

grupp I under ,rådande vind och sjöhävning, SV 7- 8, 

blott kunde komma upp till en högsta fart av 24 knop, 

m edan Scharnhorst bedömdes kunna hålla 30, girade 

stridsgruppen till NNV-lig kurs för att snarast intaga plats 

m ellan Scharnhorst och H.ysslandskonvojen; kl' 1020 hade 

emellertid stridsgruppen förlorat radarkontakten m ed 

Scharnhorst. 

Rysslandskonvojen, som kl 0930 hade girat nordvart 

p å order från flottohefen, sedan denne mottagit rapporten 

från stridsgrupp I om känningen med Scharnhorst, blev 

kl 1030 beordrad att återtaga sin tidigare kurs 45°, enär 

fl otlehefen bedömde, att stridsgrupp I hade förlorat kän

n ingen med Scharnhorst och avsåg att närma sig konvojen. 

Kl 1024 anslölo sig jagarna l\Insketeer, Mathless, Op

pcrtune och Virago till stl'idsgrupp I, och kl 1029 fick 

denna radarkontakt med Hysslandskonvojen i 324° på ett 

avsUmd av 256 hm, varvid stridsgruppen med jagarna 

som närbevakning började sicksacka 10' för mn konvojen. 

Flottchefen var vid denna tidpunkt av den uppfatt

ningen, att det endast fanns ringa möjlighet för strids

grupp II att påträffa Scharnhorst; det skulle möjligen 

vara om ett eller annat f artyg fick känning med den och 

lyckades hålla känningen. 
Framemot middagstid befann sig flottchefen i en 

vansklig situation på gruno av de till stridsgrupp II hö-

1·an de jagarnas ringa bränslebehållning. För komplet-
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tering måste stridsgrupp II antingen gå tillbaka till 
Akureyri eller fortsätta till Kola. 

. Kl 1~22 h.ade flottchefen telegrafiskt beordrat älds te 

Ja_?:Jrchc:_:n vHl konvojen alt enligt eget bedömande b e. 

slamm? ttyss.landskonvojen~ kurs, or.h kl 1155 beordrade 

denne lWDVOJ en att gira Lill kurs 12Go för att hålla strids
grupp I 111ellan sig och Scharnhorst. 

Forts . i nästa n:r. 
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Nyförvärv till Marinstabens bibliotek under tiden 1/11-31/12 1951. 

Utdrag. 

* Betecknar byte eller gäva. 

Hinsley, F. H., Command of the seea. The naval side of british histo

ry from 1918 to the end of the seeond world war. Land. 1930. 

* Drury, C. M., The history of the Chaplain Corps USN . Vol. 2. Wash. 

1950. 4:o. 372 s. 193.9- 1949. (Navy Dep . Bureau of nava l per

sanne!.) 

Stradling, A. H., The brass hat. Being hints on how to make the job 

easier. Aldershot 1951. 101 s . 

Greiner, H. , Die oberste vVehrmachtfi.ihrung 1939- 1943. Wiesbaden 

1951. 444 s . 

Howardt, D. , The Shetland bus. Land . m . fl. 1951. 220 s'. 

Amma!, Brassey's. The armed forces year-book 1951. Land . 

Betänkande med förslag angående flyttning av Stockholms örlogsbas 

till Stockholms södra skärgå rd. Avgivet av 1948 års örlogsbas

utredning den 15. november 1951. Sthlm 1951. (S. O. U. 1951: 46.) 

Marinkalendern 1952. Ärg_ 15. Utg. av Sveriges Flotta. Uppsala 1951. 

Ekman, C., Betänkande med förslag till förvaltningsreglemente för ma

rinen i fr ed. Avgivet på uppdrag av CFD. Sthlm. 1948. 

Rylander, G. & Thord, Å., Krigsneurvserna och de moderna strids

medlens psykiska verkningar. Sthlm 1950. Särtryck ur Kr V A: s 

Handl:r och Tidskr. å r g. 154 (1950). 

Education sense. Prepared for th e a rmed forces. \Vash. 1950. (Bureau 

of naval personnel. Navy dep.) 

Åhlund, G. B ., Handbok i artilleri för flottan . S jöartill eriets grunder. 

Utarbetad enligt uppdrag. Sthlm 1951. 4: o. 109 s. (Fortifikations

förvaltningen, Befästningsbyrån.) (Mimeogr.) 

Falkens tam, C., Röd spion. En skildrin g av elen farligaste spionaffär 

som avslöjats i vårt la nd. Fallet är ägnat att mana envar till 

oavlåtlig vakthå llning m ot lands förrädi ska element. Sthlm 1951. 

S9 s. 
Hagen, W. , Die geheime Front. Organisation , Personen und Aktionen 

des deutschen Geheimclien stes. ZUrich (cop. Linz-Wien) 1950. 

515 s. 
Campbell , G. & Evans, I. 0., The book of flags. Oxfors 1950. 115 s . 

Orientering i frågor rörande racliote,Jmiska hj ä lpmedel för navigation. 

Sthlm 1946. Ur K. Tgstns Tekn. lVIecl cl . nr 3. 

Manual of seamanship. Vol. l. Loncl. 1951. (Aclmiralty.) 
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* Bigelow, H. B. & Edmondson, W. T., vVind waves at sea, br eakers 

and surf. Wash. 1947 . 177 s. (H. O. Pub. no 602. Hydrographic 

Office, Navy Dep.) 

* Techniques for forecasting wind waves and swell. vVash . 1951. 4:o. 

38 s. (Hyrographic Office, Navy Dep.) 

(Pilots.) Pub!. by the Hydrographic dep. , Admiralty. Lond . Norway 

pilot. P. l. 7th ed . 1948. 

Ports of the world. Ed . by A. Hurd. 5th ed (1951). Lon d. 

Lindsström, Claes, Sjöfartens historia. Sthlm 1951. 4: o, 598 s . 

Borg, G., Det röda massanfallet. Sthlm 1951. 280 s. (Militärlitter atur-

föreningen nr 202). 

Smyth, J. G. (utg.), The Western defences. Lond. 1951. 144 s. 

Aircraft, Jane' s all the world' s, 1951/52. Lon d. 1951. 4: o . 

Guderian, H., Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg 1951. 464 s. 

Chalmers, W. S., The Iife and letters of David, Earl Beatty. L ond . 

1951. 488 s. 

Dauphinee, J., Opportunity in Canada. Lond . 1948. 214 s. 

Clausen, O. G., Canada. Khvn 1951. 115 s . 

Moh r, A., En lukket verden. (Tibeet.) Oslo 1951. 163 !!. . 

Quicksee Desk atlas. 7th ed. High Salvington, Sussex u. ä. 

Världsatlas, Bonniers stora. Sthlm 1951. Atlasfolio. 

- - - Register. Sthlm 1951. Atlasfolio. 22.5 s. 

Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie. 

7/8 . Castberg, F., Förenta Nationerna. 1951. 
9. Christensson, H., Den persiska oljekonflikten och dess bak

grund. 1951. 

Conventian de Geneve pour l'anu\lioration du sort des blesses, des 

malades et des naufrages des forces armees sur mer du 12 aout 

1949 (Convention no 2). Geneve 1949 . (Comite internatianale de 

la Croix-Rouge.) 

Oppenheim, L., International law. Vol. l. 6th ed. Lond., New York & 

Toronto 1947. 940 s. l. Peace. 

Building America's might. Report to the President by the director of 

Defense mobilization . Wash . 1951. 4 : o. 43 s. 
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Bibliotekets verksamhet under år 1951. 

(1950 års siffror inom parentes.) 

Bokbeståndet. 

Accessionen under året har uppgått till 622 (7 -!9) vol. och det 

beräknade bokbeståndet den 31. dec. 1951 är 32.108 vol. Accessions

Jängden för året uppgår till 8.773 (11.474) m., vilket ger en mede'

volymbredd av 14,1 (15,3) mm. 

Utlåningen. 

Biblioteket har under året varit öppet 258 (266) d . och under 

samma tid haft 1.447 (1.471) studiebesök, utlånat 2.070 (2.087) vol. 

samt 4.807 ( 4.605) tidskriftsur från det löpande årets tidskrifter. Av 

de utlånade böckerna ha 195 (221) sänts interurbant och 46 (112) 

rekvirerats från andra bibliotek. 

Läsrummet. 

Läsrummet har under året haft 595 (608) studiebesök. 

Verksamhet per dag. 

I mede·ltal pr dag har biblioteket under 1951 mottagit 2.,4 (2,8) 

böcker, haft 5,6 (5,5) studiebesök, utlånat 8,01 (7,8) vol. och 18,6 (17,3) 

tidsluiftsnr, varjämte läsrummet haft 2,3 (2,3.) studiebesök. 
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