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tillknll ndc :wkkunnig<l ·- 1\l W ars milit~ira förvaltningsut redning.
Cnder!;iik.nin garna i vad rör deu lokala förvaltningsorgrmis:tlione ;l ha för marinens del hillills främst berött
dislri kbförvaHning cn vid sydkustens och Yi.i.stkustcns marind i 'il rik l samt fiirvaltningen vid Stockholms k usfarlilkrifö!·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 försvarsutred ning
har fö~·vallniug:sorganhalionen vid Gotlands och örcsuwl'
nwrindistrikt undergMl vissa förändringar.
Slutligcn lwr gen<•lll besi ni av marinförvalln inge>l
()rlogsvarvcns stLillnin.~ i förhftllandc till marindistrikt schefen rc>glerats smnt förvnl!ningsc) l·ganisationcn ombord

iindr nh.
Det har synts lämpligt att i denna årsberättelse fl-ämsl
lämn a en översiktlig fr::unsliillning över Hndct· sc1wrc tid
ddln~:na iHg~i.rder och aktuella förslag på det förvaHninp.5organi~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 lörualtningsv erkswnhelcn har hcrätleiscn
insl\.rönkts till eu mee e1ler mindre sumnwrisk redogörcls(~
för vissa förvaltningsv erksamheten 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 underlwllstjii nslen
nnsells n ttgot böra behandlas. Dc med underhiHlstjä nsten
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 förem å l för särskilda överväganden och ut re d.
n inga r.
Svar p å fr å gan ont verksamhe tens inriktnin a u nd".
"'
:s
1 n a.. rmaste framtiden fö lj e r direkt av de lämnade
r edn.
(en
görelserna.
Förvaltningsorganisatoriskt ha myndigheterna all "C nomföra d e ändringar i bestående organisation, om vill~ a
beslut när som helst kunna väntas, samt att genom fo rtt~ att a organisationsundersökningar utreda möJ'Iig·h eter 11 •
d
l'
~"·
.10l' ytter 1gare rationaliseringar i organisationen.
Vad förvaltningsverksamheten angå r kommer d emul
för marinförvaltningens d el att i första hand vara im·iJ, ..
tad P ~ den I~ya se~årsplanen för ersättningsbyggnad , s 0 1•1
m~ tag1ts av arets nksdag, och lösand et av de problem av
olika slag, som äro förbundna med ett genomförand e a,·
planen inom beräknad tid.
Ifråga om underh å llstjäns ten får vad hittills vidt agih
betraktas endast som en början. Ytterligare å tgärder sa mt
omfattande planläggningsarbete återstå allt j ä m t.
L

I.

FöRYALTl\I~GSORGAl\'ISATIO~E~.

A.

Den cen~ra la j'örvaltningen.

1. Vap en-, skeppsteknisk-, intendentur- o. civilförvaltn inq.
I oktober 1950 redovisade 19L16 års mifiHi.ra fö rvallningsutredning resultatet av sin utredning om försv areh
c~ntrala tyg-, intendentur- och civilförvaltningstj änst Som

vantat v a r har utr edningen framlagt förslao· om betvel an de
organisationsändringar b erörand e såv äl 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 d en skeppstekniska förvaltningen, som ifråga O l'l
mtend en turför vaJtningen, har utredningen undersökt a ltern ativa lösningar, del s för försvarsgrenarna gemensa m-

tyg- och intendenturförvaltningar (alternativ I) , d els
försvars g ren svisa fön·altni ng ar (alt c ma tiv II). F ör tygförvallnin ge n förm'das altern a tiv n och fö r intend e nturföt'V::lltningen alterna tiv I.
1\rigsmaterielvcrkel föresl ås skol a utgå ur organisation en. V crk ets uppgifter i vad rör krigsindustri planeringen, standardiseringen och kontrollmetodiken samt såsom försv are ts patentorgan skulle övertagas av ett nyorganis erat ce ntralt verk - försvar e ts indu s triplan e ring - ,
und er d et att a nskaffningsuppgifter na sl.;_ulle r1nkolllma p<\
försv a rsg rensförv altningar n a - arme-, m arin- och flygförva ll ninga rna -- och de för försvarsgrenarna gemensamm a ämbe tsverken - försvarets inlendenturförvaltning,
fortifik ationsför val tningen, fö rsva r e ts sj ukvå rds sty r e Is e
sam t försvarels civilför valtning. Då en f ör svarsgr ensvis
h elt genomförd uppdelning av konstruktion och a nskaffning av för flera för svarsgrenar gemensam eller likartad
mat eriel icke skulle stå i överensstämmelse med kravet pft
koncentration av förvaltningsverksamheten, föresl år utredningen att fördelningen av krigsmaterielens handhavande 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 huvudfö rvaltnin g försU1s projektering, konstruktion, försök, utarb etande av teknisk t u nd er lag för anskaffning, inköp,.
leYeransnn sk onlroll samt upprä ttande av materielbeskriYnin gar och undrrh:dlsinstruklioncr. r dc fa ll, där en försvarsgrensfön·altning sålunda skall ulöva huYudförvallni n gcn beträffande viss mate riel för annan fö r svarsgrensförv altn i n g~; rbik ning, skall denna andn1 fön·altning m ed vi ssa undanlag i fr~lg a om sam mansalt materi el h andUigga allenast frågor rörn de kt·igsförheredelsearhete,
ekon o mi sk plmwring, materielinspektion, förrådshåll nin g
och r ep nra 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 reparati on-tjänst (verksiadslJ:,T[t) och för förrådshållning (förn1t:",L1,'.T<l) ~;n m l pti :·;tubsorgan för ledning och planerin g :. ·:
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 krigsförvaltni ngsplaner, ekonomisk planering, ail
1:1änna ulrcrlningar samt sammanhållning av hesiktnin:..:'och inspek lionsv erksamheten, "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 sjörcvision eJ•
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 ]1fylJesl all rcdo'<'isa ÖvC'rhefä1havarens synpunkter pl't ut -
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taget vore tillrådligt att geno mför a st1 genomgripand e re_
former som förvaltningsutredningen föreslagit. De o 111 _
fattande, viktiga materielanskaffningar, som pagmge,
skulle allvarligt kunna störas under det säkerligen langvariga organisationsskede, som en vittgående reform innebure. Därför borde endas t sådana reformer vidtas, som
- inom ramen föe hittillsvarande förvaltningsorg an isation - kunde undanröja vissa förefintliga olägenheter och
därmed åstadkomma rationellare arbetsformer inom berörda förvaltningar och främja samverkan förvaltni ngsmyndigheterna emellan. Vid ett bibehållande av den nuvarande förvaltningsorganisationen vore ett i möjligaste
mån klart särskilj ande av befogenheterna mellan k ri g:'materielverket och försvarsgrensförvaltninga rna samt
sjukvårdsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen n ö<1vändigt. Materiel, utan . för masstillverkning tillräckligt
fixerat underlag, borde icke anskaffas genom krigsm at erielverket Principiellt borde därför verket anskaffa m a
tcriel i mass- eller standardutförande, varvid ansk affningen endast borde omfatta större mängder.
Beträffnnde den materielanskaffning, som sk ulle ~tvi l<l
försvarsgrensförvaltninga rna, u l tala de övcrbcfälhavarcJI
att huvudförvaltningsprincipe n borde tillämpas i de fa li,
då materielen vore av samma eller likartat slag för tv;,
eller flera försvarsmyndigheter.
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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 rsvarsförvaltningarnas samarbelsdelegation, i vilken skulk
ingå chefen för kl'igsmatericlverkct, cheferna för arm (·förvaltningcns tyg- och inlendenluravdelningar samt souscheferna .i marjn- och flygförvaltningarna.
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Sm;om framgar av denna har nWt'inlcdni11gen i princip
ansluli.t sig liH militära förvaltningsutred ningens förslag
i vad aYscr y~rb,amhetcns uppdelning pil stahsorga11, sakorga n och iunklionclla organ. Förefintliga skiljaktigheter
mcllnn för. h;gcn nvsc i lmn1dsok ';i~;~;a organisntionscnh elcrs indelning, viss verk>amhcts hänförailde till elle•'
in om organisalionsenhe t, omfattningen av verksamheten
fö1· viss organisationsenhe t eller del nv sadan samt pc1scnnlorg~~ni~'. nlioncn. Del har hör icke ansclls ni.'Hhändi'l:l
~1!t JHl il~lrmare ingi1 hiiqw.
!_.~wiifikrdionsj'öruulininu.

2.

1Pi3 urs riksdagsbesini :mg[\,end2 organisationen n-,·
för,.,varcl~; cenlrnla förvallning förutsatte, nU närmare tllrednin g skulle ske rör::wdc organis~1i.ioncn tw försvC~rl' ~
b yggnads- och forl ifikalionsi'önallni ng. Dock f~:st~~n!-!.;,
att denna pf1 tre organ - - förs'.'ursgrensförv altningarna f ö rdcladc •·erksam h e t skulle cc n lraliseras. Sådan ut redni ng har d~irefler ',;erkställts a\' !:iärskilt för detb ändamil
tillkalla de sakkunniga - fortifikations- och hyggmHlsföJ·val!ningsntrednin gen - varefter frågan prövats av Hl-W
[n·s militära förvalbingsutredn ing. 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 --- fortifikalionsfönn 1tninucn - - . som har a lt l18ndhi.ggn lnwnddclcn HY försvarels byggnnds- och foröfiknlionsycrbamhcl. För ycrket o·i11kr ör l0lR utf~i.rdflcl in-

struktion (SF:-:. 1G5J-Hn.
f3tn:11-U'i!!3er!ngs.:~ elrt1on
l F~::-la~sek"t!on
Juridisk

s~io.m

Eko'llo:U!I ek tion

SjukiJ(m/:-:j'iin•ol! ni nr;.
GcnoEl beslut ...-id HH!l års riksdag - efter ntrednin;.~
n-> 1~l1 i ~l.rs mililårsjul;s:'lrdsk ommittC och nlHHandc nv
l\) H) {u·s 111ilitiira förvaltningsnlrerl ning - ha >iss8 mindre
organisatoriska jämkningar skett inom försn1reb s,iukYflrdsför...-altning. ,"\mhctsvcrkcl har ~mntidigl omdöpt>;

.'?.

t i[] försv:n·i.' l s c,,j u1n·[l r<b~;tyrclse.
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B.

Den inku/u f'örvaUningen.

.1lr!rinclislril.-lcn utom örlogsvarv o kustartillerij örsuu ,
Friin och llled år 19-14 har sta tens organisation ~~
nämnd fortlöpand e bedrivit org::misationsunde rsökninrra 1.
. l S toc I( l1olms, Karlskrona och Göteborgs örlogsstation"'er,
v~<
vilka undersökningar jämväl konnnit att omfatta vi~sa
delar av marindistrikten i övrigt.
Efter förslag av chefen för marinen, grund ad e ]la
organisationsund ersökningar och resultaten av p ålagda
försöksorganisatio ner, fattade Kungl. Maj :t den 28/ l 1!) l!)
heslut om organisationen av örlogsstationerna s mili tära
ledningssida. I anslutning härtill har chefen för marinen
d en 18/ 6 19-19 medd elat föreskrifter för tjänsten vid ö· 1ogss la tio n.
Fd\gan om hur föl'Yaltningen vid örlogsstationerna
framdeles skall var a organiserad är däremot ännu ickl'
löst. Förslag har framlagts av Statens organisationsnäm nd
i vad rör Karlskron a och Göteborgs örlogsstationer, men
däremot icke för Stockholms örlogsstation. I det följ and e
lämnas en redogörelse för innebörden i dessa förslag samt
för vissa under senare å r vidtagna ändringar i marind istriktsorganisatio nen.
·!.

Ostkustens nwrindistrikt.
Gen om mo den 21 / 9 19-Hl ha nv a för eskrifter m eddela ls för organis ation av och för~allningen vid H årsl)ärdens depä. Dep~'\chefens främsta uppgift a ngives vara
aLt tillhand ahå lla kustflott a n och andra inom skärgårdsomr t'\det befin Uig a sjöstridskrafter m fl d en ser vice, som
dep åns organ och anstalter möjliggöra. I detta svfte skall
d epåchden uppehålla erforderlig fortlöpande. kontak t
d els med chefen för kustflolian och de övriga sjöstvrk echefer m fl, som skola betj ä na s, dels m ed 'vederbÖrliga
fö rva ltningar inom marindistriktet Denn a sistnänm;l a
besliimmelse är främst för a nl edd därav att vissa av dc

inom depån belägna organen och anstalterna ät:o a_tt an~ e
såson1 framskjutna delar av motsvarand e orgamsnlwn V ](!
verk111 arindislriktet. Så är fallet med vissa förråd och
direkt
äro
avseende
ekonomiskt
och
städer som i tekniskt
un derställda örlogsvarvet eLler marindistirktets intendenturförvaltning. Ifråga om dessa inskränker sig depåchefens åligganden i avseende på driften och utnyttjandet
till de uppgifter, som meddelas av resp myndighet.
'Vidare är att märka, att det i clepfu1 ingåen d e kustfl ottans basförbindelseväs ende 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.
av och förvaltNva
'
. bestämmelser för organisation
ningen vid motortorpedbåtsla g ha utfärdats genom mo
el en 30/ 1 1951. Enligt dessa skall till Gålö förlagt motortorpeclbå lslag på särskild order rustas i fredstid och avses för fredsrustade motortorpcdbåtsf örband. Laget är
u nderställt chefen för Hårsfjärdens depå. Då motortorp edbåtsförband är baserat vid laget ställes detta till äldst e
chefen för nwtortorpedbåtsf örband förfogande.
Fr o m den 1/ 1 1952 har försöksvis anbefants en
ändrad organisation av marinens skolor på Berga och
nid Storkholm.wudeln ingen. De hittills vid stockholmsavdelningen anordnade tjänstegrensskolo rna ha sålunda
i samtliga avseenden underställts CMUOS. Underofficersskolan, flottans vapenofficersskol a samt tj änstegrensskolorna benämnas gemensamt marinens skolor på Berga
(Bergaskolorna) . Chefen för stockholmsavdeln ingen är
direkt underställd CMUOS och i Stockholmsavdeln ingen
ingående fartyg avsedda för utbildning ombord av Bergaskolornas elever.
Den 15/ 11 1951 har 194-8 års örlogsbasutrednin g avgivit betänkand e med förslag angående flyttning av Slack-
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hohns öclo~sbns iill Sto c· i·~ lHJlU1~~ "; ~ }dr :;.~ skii~· .~-~·ar '~
1!1.) t: W). Ehuru utredningen gjorl vissa utl~;i~LHIL" ;JL~1 i•t·andc förvaltningsorgan isationen efter eventuell lid .. .
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Syclkuslcns nwrimlistrikl.
organisntionsund ersökningarna \'• '
<l\'
hnr organisation"näm ndcn r·
marindistrikt
~wd~'ttslcns
De däi'··:id frnm1 P'~ ·'
f!q\·i ~.<tt i rupvurl dPn 2ii ·l) 1D::i0.
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!ninga r. Häi·u töver ha vcrkst~illda under-;(·, ,
nin •.!ar ;-id flottans v~irnpliktsskoln ~nm t flottans sjiim'l n nc~;:]!:·lcn

.:kol n fönwlell fii1 ·sbg till i!ndringat· i der>. ,l\· :..;:uugl. ~\t:' i :l
-;,c n om beslut den 28; -i 1\) Hl faslstdlda org,misationen m·

~l en milil~ira ledningssidan vid iirlogsstationen.
Org,mi::-:aticnsniim ndcns föi·slag inncbii.r i huvudsak

fiiljan dc.
Likm·lade fö1 vnltningsorgan vid marindislrildet, i)rlc ;sialion~n och :;ji.imansskolan samm:mföras till organisnlorisl.:H enhcict· lydande direkt un(lcr marindisirikhchci't.::u. Sjömansskolan underställes slalionschefcn. Stali ousehcfcn 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.tsch dcn p~Hi:igges ansvarcl icke blotl fö1 ·
d'-'n mlcr:diYn och dtirnwd smnmnnhängande vcrksamlletrn :,;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 •:tbildningen i land, för bevnkning, luftskydd och basförsvar, för personalrcgislreri ng och därmed sammanhängande 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"!1skap.
Ehuru organisationsund ersökningarna icke inndatt:tl
marindis trikts:·;!nben för u lsö.tler organisationsPä mml Ln
likvi.il ull de:;s j)ersonalaY<lclnin g 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 marindistrjklschcfen. Ea närmare redogörelse hi.irl'iir lämnas nedan
vi(l bchnndlingcn nv örlogsval'Yf'n.
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Förutom h är nämnda principi ella ändring ar i den
uvar ande organis ationen innebär organis ationsnä mndens
11
försla g bl a persona lorgan:i .satorisk a ändring ar av i vissa
fall långtgå ende slag.
D et är klart att ett vidtaga nde av de genomg ripande
förändr ingar i den nuvaran de organisa tionen, som här
för eslagits, väckt allvarlig a erinring ar från såväl marinledninge ns som. de berörda lokalmy ndighet ernas sida. A v
särskild tyngd är därvid den kritik, som. med rätta kan
riktas mot organis ationsfö rslaget i vad rör tendens en att
skilj a m.ellan å ena sidan flottan och å andra sidan kustartilleri et och att sålunda icke organis atoriskt betrakta
marindi striktet som en enhet. Chefens för marinen härutinnan i yttrande den 1/ 3 1951 gjorda uttaland e m.å här
citeras: "Den pågåend e utveckli ngen inom krigsväs endets
område har alltmera påvisat samhöri gheten och det inh nrdes beroend et mellan olika försvars grenar och vapenslag och verksam h eterna grip a alltmer in i varandr a. För
mig står det som en naturlig konsekv ens härav att exenlpelvi s verksam heten under krig inom ett av kustarti lleri
försv ar at huserin gsområd e för sjöstrid skrafter med nödvändigh et blir sådan atl av flottnn och kustarti lleriet bemannad e förb and, anstalte r o s v förekom ma så att säga
om varandr a, men att b å de operativ ledning och underh ållstj änst måste vara enhetlig t organise rade. Om man
h etr akt ar krigsorg anisatio neii på detta sätt, böra all a ansträngn ingar inriktas på att få en så dan fredsorg anisatio n ,
som är lättast anpassa d för och som häst förb ereder övergången till krigsorg anisatio n. D et är min avsikt att med
utnyttja nde av resultat et fr ån de nyligen avslutad e organisation sförsöke n inom Stockho lms kustarti lleriförs var
för anstalta om motsvar ande undersö kningar etc inom
Bleking e kustarti lleriförs var. Därvid bör man i ett sammanhan g behand la organisa tionen av marindi strikte t i
dess helhet, kustarti lleri såväl som flotta , militär a förhand såväl som förvaltn ingsorg an".
'l'i dskr ift i .'). iöctise n del .
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Mol organisa tion snämnden s fö rslag att flaUan s ~ ·.·
h.-. · · t t . ./<J -.
nwnsskola skull e uppg;'\ i örlo gss- lationer1
cd ll1 e va r i t
.
'
.
. '
...'
. ·. .
M· · .. 1
KunrrJ.
sHia.
a. t t e t m t a fr an mannlednmgens
1') !'
d] · l
~
l
l o l
0 .~;:sa. . (en / Ö 19.) 1 fattat heslut härom och upphäv t dc
sarsk1l d~ reglemen te t fö r skol an av den 30; 0 19-13. ~i~ t
so 111 • f·:.. mansskolans verksamhe t såYäl i utbildnings() 1'l
'
. '
, l . :
, a tnmgsavseende m m hedrives i en li.rrhet härm ed f.
l o 111
"'
1 ·~ ln~ .
d
en o- / ' ~")l
. .mom örlogsstationens organisatoriska 1..<1 ,.ll
rga.ms ~ twnsnän~nd e ns försla g beträffande organ i'-<t~
.
l.I.onen, v rd .. orlogs~tatwnen, intendenturförvaltningen oeh
s.Jnkva~:~lsforva!tnmgen ha däreft er varit förem å l f ör direkt~ forhandlmgar mellan repres entanter för chefen för
1
dac" 1.,.·
och ••nämnden . I stort sett har eniahet
marmen
\l(
(")
o
uppnatts betraffande p ersonalorgani sa tionen för d en miJ i ~.ära le~ningssidan vid örlogss tationen. Enighet h ar
d~re mo~ . m te kunnat n ås i vad rör förvaltningen . 1\fcmngsslo l Jal~tighe.terna äro såväl av principiell som p er::;onalorgamsatonsk art. Sin ståndpunkt i fråaan h ar
19.)2
ch ef en för marinen redovisat i skrivelse ~len
till statsrå d e t och chefen för försvar sdepartemen,tet.
. Chefen för marinen föreslår att örlogsstation en orga mseras pfr följande direkt under stationschefen lYdan de
:wd elningar, d etaljer samt skolor, nämligen centr;·I avd elni ng, p:rson a lavdelning, kasernvårdsavd;lning, sjukvård sav <.l eh:mg, musikavdelning, intend enlurdetalj , idrottsd eta i.J , flottan s sjömansskola och flott a ns värnpliktssk ola.
I den utsträckning medel ställts till förfogande ell er
elje. t di sponeras, förutsättes stationschefen 'vara lok nl
fö rv altnin gsmyndighet i vad avser övningar och utbil dm av invenning vid ö rl ogss tation en samt und erhåll
t::wie t· i kaserner, skollokal er och expedition e r m m äve n-·
s~m ifr,å~a om rekrytering, civilan ställning och pe;·sonalvanl. ~rlf stationschefens förvaltning hänföres även örlogss t a Lwnens manskapskassa.
I förvalt nin gsverksamh ete n sk ullc stationschefen b iträdas dels 11v örlogss tationens intcndenturd eta lj , del s i

G/2

;n

.,-ad I'Ör annan än till inlenden tn rtjiinsten hänförlig verk:;an~het, av de a vdelning:ar ell er detalj er, smn verksamhete n b erör, all t enligt stalionschefens n ärmare b estämmand e.
Förvaltninge n i övrigt, avseende örlogsstationen, föru tsälles ombesö rj as av marindistriktsch efen och marindistrikte ts vederbörliga förvaltningsorgan. Såsom en följd
härav skulle allts å marindistriktets intend enturförvaltning
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 t e t s
sjukvå rdsförvaltning de sjukvårdsförvaltnilngsären d en ,
som nu ankomma på örlogsstationen.
Marindistri/dels intendenturf'örvaltniny föreslås organiserad på utrustningss ektion , förplägnadssektion och
exp e dition, med indelning av verksamheten på sätt framgår av nedanstående skiss.
III arindistriklels sJukvårdsförvaltning utgöres av ex pedition, sjukv å rdsförråd och läkemedelscentraL Tan~
till
]1olikliniken och skärmbildsstationen överföras
..
.
~rlogsstationens sjukvå rdsavdelning.
Den principiella skiljaktigheten mellan chefens for
marinen här relaterade förslag och organisationsnämndens
uppfattning hänför sig till intendenturförvaltningstj änsten s o rganisation. Organisationsnämnden anser i m~t:<; a ts
till chefen för m arinen a tt sä rskild intendenturd etalJ rcke
erfordras för slali011_en p ~t grund av den företagna minsknin.oen i s ta t ionschefens f ö rv altningsverksam h et. I intend e n~urförvaltnin gsavseende borde stationschefen repliera
p<l och betjänas av marindi s trikt ets i nlenden turfö rv alt:
nin o varig·enom en inte nd enturoffi cer a nse.:~ :~unna utgn
.
f
'
-=''
u r o rgonis:Jlionen. Här emot h ar chefen ör mannen
·_wfört~ att de l förhållandel a tt stationschefen alltj ämt,
eh uruväl i minskad omfattning, skall vara lokal förvaltningsmyndighet, 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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organisatio nen, vid vilken ett särskilt intendentu rorgan
måste finnas med hänsyn till örlogsstati onens förflyttmn g.
Möjlighete n att minska antalet intendentu rofficerare i
organisatio nen på sätt organisatio nsnänmden föreslagit
kan enligt chefens för m.arincn n1cning avgöras först när
den nya organisatio nen genomförts och hunnit verka en
tid . Han borde därför tillsvidare kvarst å med tjänstgörin g
såväl vid örlogsstati onen son1 vid marindistr iktets intendenturförv altning. Behovet föreslås därefter särskilt undersökas. För behovet talade även vissa förh ållanden ,
som i stort sett syntes ha förLisetts av organisatio nsnämnden, nämligen att intendentu rförvaltnin gen vid Sydkustens marindistr ikt numera även omfattar Malmö m.arina
bevaknings område, att ytterligare behov av intendentu rofficerare för utbildning en föreligger samt att det kunde
visa sig lämpligt att kasernvård en pålades intendentu rofficerare, i vilket fall stationsint endenten skulle placeras
si'tsom chef jämväl för örlogsstati onens kasernvård savdelning.1)

Malmö marina bevaknings områd e.
J enlighet med beslut av 196l års riksdag har Kungl
[\'la.! :t förordnat om indragning av öresunds marinelistr ikt
fr o m den 1/ 7 1031 , som därefter uppgått i sydkustens
marindislr ikt. Genom. särskilt beslut har Kungl Maj :t
vidare förOi·dnal att för del direkta handhavan det inom
de delar av Skånes kuster, varom chefen för marinen
~i.grle bestämma, av uppgifter, som ankomma på chefen
för Sydkustens marindistr ikt, må finnas organisera t
ett marindistr iktschefen underställt bevakning sområde,
Malmö marina bevakning sområde (BoMö).
Genom go den 2;);'6 1951 ha vi.;;sa bes länunelser meddehits ;.mgc'lcndc org:misatio nen av bevakning sområdet.
Enligl tlcssa å ligger det bevflknings chefen att under che-
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<:

Kungl. Ma j: ts bes lut om n y organisatione n har m edd ela ts i
1)
brev den 6/ 6 195 2. (T S, A nr 26/52) .
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fen f(ir sydkustens lHP.rindistrikt och enliot dennes ;·'
l.<l l
b
.
l
l t''
.
m_~rc );s ammanc e i vad avser ]wvakningsområdet veri- stalla sad~n phmläggning och omhänderhava sådan v c 1 l~ 
1 ac nggc,_r
samhet, som enligt marindislriktsin"t"lll:ti_oi1CJ
'~ - .. .
marindis tJ·ik tschef.
a .. ·, 111 «IJ).
.
r I-~ anslutning härtill har chefen för Svdkustens
efen
ch
för
instruktion
Särskild
"
i
1!151
t_Jstr~ zt d;n 30~()
tl\!!l
bes
meddelat
1or Malmo manna bevakningsområde"
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 ~
- '
n
,
...
,
1 W1
• 0 _ , flels av _chefen for Karlskrona örlogsvarv gen om
sknvclse den ;) j 9 Hl51.
Vääkuslens marindislrikt.
Den Il/2 Hl -17 avgav s! atens or ganisa lionsnämnd
rapport rörande organisationsundersöknin garna vid Göteborgs örlogsstation och Västkustens marindislrild. l' ndersökningarna, som verkställts av försvarets centra la
orga~1 i salionskommitt e, hade omfattat såväl den milit ä r~1
lcdnmgen som förvaltningen vid marindistriktet med u ndantag för örlogsvarvet och kust a rtill eriförsvaret.
... '~.Tid undersökningarna har organisationskommitte11
forutsatt dels vissa ändringar i de militärterritorielh b ef~ilsförhöllandena, dels kustartilleriets överförand: ti ll
a ~·mcn. Yästkustens marindistrikts militära och föna ltnmgsverksamhet 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'
·
.. ·I ogss t atwnen
,·l 01
ledninnsoraane
nnhtara
skulle uDp a:•
11 \H
,..,
. " '
.
.
.
l

nwnn(hstnktsslaben, varYid dennas funktioner i.

v;d

rör kustartilleriet samtidigt öve rföras till kustartilleriför~wareL Motsvarande sammanslagning föreslås ske i vad
rör marindistriktels och örlogsstationens förvaltningsorgan.
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 uttal andet
att starka skäl talar för ett inordnande av varvet i en för
marin distriktet och örlogsstatjonen gemensam förvaltn ingsorganisation.
Yid fö1·slagets överlämnande till Kungl Maj :t framh öll 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 förutsättnin gn r, på vilka organ isationsförslaget uppbyggts - relaterade 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 synpunkt 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·"
för att helt 1·'- 1·a"< Y•l~
station schefens arbete också tillräckligt
~
sm man. örlogsstationen borde därför alltjämt kv ars 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 indistriktets förvaltningsorgan, vilket i stor utsträckning 1 cdan skedde.
Såsom i det föregående omnämnts har örlogsst al lnens militära ledningssida fått sin slutliga utform n ing
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
Förvaltningsorganisation en
kustartilleriet till armen.
däremot torde i sinom tid bliva föremål för ytterliga t e
överväga nden, 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 organisationsunde rsökningarna inom Sydkustens marindistrikt har orga n isationsnämnden även gjort vissa principuttalanden an gående örlogsvarve ts ställning. örlogsvarvet har ans et ts
höra knytas närmare till marindistriktets organisation i
övrigt och i princip lyda under marindistriktschefe n.
Denne skulle därigenom få det fulla ansvaret för utru stning, bemanning m m av de flottans fartyg, sont utru st ns
inom marindistriktet, samt för underhållet i krig av såväl
underställda fartygsförband m m som övriga stridskrafter,
vilka i underhållsavseende rep liera på' marindistriktet
Detta skulle, enligt nämndens mening, framförallt me d
hänsyn till mobiliserings- och krigsförberedelsearbet e t
samt ledningen i krig, vara en väsentlig fördel i förhål -

]::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~ann ing 1~, m. ~: tt
rvets s]'älvständiga stallnmg 1 forhallande hh maun· l ·· '
~
va
distriktschefen härigenom minskades, borde r c {e 111~1ctra
alt varvet i rent tekniska och liknande fr ågor lyd d e chreld
under marinförvaltningen.
I samband härmed uttalades vidare, att det särskilt
borde undersökas, huruvida icke d en sålunda föreslagn~
ändringen av varvets ställning medgåve förenklingar ~
orcranisation en utöver vad nu av nämnden förutsatts l
fråg a om örlogsstationen och marind.ist::.iktct i övrigt
Härmed torde organisationsnämnde111 1 forsta h and ~1a
:'\syftat möjligheterna för en sammanslagnin g a~ manndistriktets 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
för ändringarn a närmast inriktades pa att llllerkanna marindistrikischefen ökat inflytande p å krigsförberedelsearbetet och genomförandet av sjöstridskrafternas färdigställande vid skärpt läge, ävensom på örlogsvarvets verksa m hel under krigsorganisation.
Frågan om icke blott här berörda örlogsvar~s utan
om samtliaa örlogsvarvs ställning i förhållande tJ ll ~ua
rindistrikt:ehefe n har därefter varit föremål för särslul~a
överväganden av rnarinförvaltningen, som den ;'11 ~.9;:)1
meddelat föreskrifter av i huvudsak följande mncbord.

?

Va rvsch ef skall vid fullgörandet av sina uppgifter
ställa sig till efterrättelse de direktiv, som marindistriktschefen finner erford erligt meddela för tillgodoseende av
det operativa . krigsförb~redelsearbetet samt de militära
..
oel1 genom f"OI· a~1cl ~· . Det
operationernas planlaggande
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 d e tta .
Framsli~llningar angående med elsbehov och fii rslau
lill ans1agsfördelning, arbetsberällcl~e samt arbets- oc~
underhi'tllsplaner, ~om örlogsvarv har att avgiva till hö.~t·e
myndigheter, skola insän das genom marindistriktschefen.
örlogsvarvets planer för mobilisering samt för vcrksmnhelcn under heredskapstillsUmd och krig skola fiire
fastställandel godkännas av marindistriktschefen i den
mån d e lta icke ankommer på högre myndighet .
Till central förvallningsmyndighet ställda för sing
eller yttranden i fötvaltningsärenden, som äro av särskild
hetydelse för krigsberedskapen, skola insändas gen om
marindis tri k tschefen.
I auslulning härtill gäller för marinförvaltningen , at t
marindistriktschefen skall tillställas kopia av till vederbörligt örlogsvarv ställd skrivelse, som berör det ope raliva krigsförberedelsearbetet och planläggningen av mil it~ira operalianer samt därmed sammanhängande und erhållstjänst.
Dc åtgärder, som så lunda vidtagits för att regl etT
örlogsvarvens ställning i förhållande till marindistri kbchefen, lösa ju icke den av organisations~J~ämnden berörda fr~1gan om möjligh e terna att förenkla den nuva ra nde organisationen. Huruvida s{tdana finnas kan ickt
klnrhiggns utan särskilda or!Ianisationsundersöknin aar
\'arvens ställning torde vi:il därför få förutsätt as bliv n
föremi'tl för ytterligare behandling framdeles i samban <'
med dc fortsatta organisationsundersöknin garna in on
marinclislrikten, avsee nde marindistriktsorganisation en ·
dess heJheL
Ll

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 orgnmsae• or-•
Tv den rapport rörand
J~1D<
•
<
c
·
t1ons 1..;._on1Dll' t l'e. ·l.).\' ~arvndv·1l
orgmusal.wnsstatens
som
,
rna
ganisntionsnndersökninga
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1 lcr 2-;; G 19-16 överlänmade, förordnade
..
.· ..
...
namn< < 1
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: ·.~
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01 ''okc B
T•
.. · l en s förs, ha
'
,
•
c~ ·
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övcrensstänllnelse
skulle utföra~ ulan ändring av kustartillerifö.rsvare.ls lynnaclsstälining i förhållande till högre mynd~ghet 1 av~e
ende nö. tenitoriell indelning, militär ledmng och forvallni1~g samt ske i nära samarbete med nämnd en . .
De n 13/ 1 19;)1 hm· chefen för Slackholms ku.st~wlllle
riförsvar såsom försöksledare till Konungen avgivit slutrapport över organisationsf~rsö.ken . .. Erfarenh:.i~J:na vid
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~
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arna skola betjän a även r e '"'aemen tet ' uta 11 att 1Y<1ll't d
' s·
· g är för handen .IJ
··
stallnm
r,;n
. I samb.? nd med Kungl . ~aj :~s beslut uppstå r spö
Ie_t l voa~ J~~n d~n n ya_ org_a~~Jsatwnen kan applic eras jä \'~~
val pa _ovu_~~ kustar hllenf orsvar , i första hand Bl ek iocr ,
ku,..sta rtrllen forsva r. I sitt förenä mnda yttran de den 31 }r
marin en härom uttala t , alt det 1· 11 ur 11!:( ~J1
19ol har chefen
•
•
. o för..
f nr . .
~ mellgg er sa vasent hga olikhe ter de olika kustar t ill Pri~~rsYaren et~1ellan, att de vid SK nådda försök sresul t a ten
1~ke _utan vr_dare kunna tilläm pas vid de övriga . O r.<~a 
msatw nen vrd. dessa borde därför bliva för emål fo·· l . S~~.
dt l 'Id
s <J a utredn mgar, sedan organi sation en för SK bliv lt
f as ts tälld.

1

7.

.o

Organ isation en ombor d.

. .. F~ o m 1/ 11 1950 gäller, i anslut ning till nytt sjötJ_ans Lr eglem en te, en delvis ny organi sa tio n för förv altmnge_n ombor d. I de "Prov isorisk a föresk rifter för förvaltn~ngen ombor d å flottan s fartyg ", som av marin för. 11 aJ .
gen faststä.llts • att gälla })å försök tillsv 1'd aie,
valtnm
.
J
r.
01
va tnmgs orgam satwn en och förval tnings verksa mh ete11
s~_mt denna s förhål lande till verksa mhete n inom de olik a
t~ar_rstegrenarna i stridst jänste n på ett helt annat sätt ä n
t1 drgare klarlag ts.
~nder ~örvaltningsmyndigheten - fartyg schefe n
..
a~· fo~·val_~nu~gsverksamheten uppde lad på' förval tnings ...
~~ c.nm' namhg en t_!g-, sk~ppsteknisk, intend entur- , sjuk ' al ds- och kassaf orv altnmg , och dessa i sin tur me d
kassaf örvalt ningen , })å d etalJ.. er , t 1'Il' Vl'll"'
'- d
undan.. tag
d för
b
d äro hänfö rda · '{' Tad h"ar sag t s om
ombor
upp or ·erna
d
up~) eln~ngen på förval tnings grenar gäller jämvä l f ör
r d NTed ans t·agsverk samhe ten vid fartvg
f mdvaltnm
.; sförbac 1 •
1·
en e s oss utvisa r organi sation en för kryssa re samt regel0

har meddel ats i
l ) Kungl. Maj: ts beslut om nyorgan isatione n
brev den 6/ 6 1952 (TS , A nr 47/52).

lydnad sställn ing i förval tnings avseen de i det fall
fartyg et ingår i eskad er i kustfl ottan.
FörYa llning sgrcns chefer äro förban ds- och fartyg schef för tygför valinin gen, stnhs- och fartyg singen jör för
skepps teknis ka förval tninge n, stabs- och fartyg sinten dent
ell er inlend entnnm deroff icer för intend enturf örvalt ningen, stab'>- och fnrtyg släkar e för sjukvå rdsför valtni ngen
samt in Lenden l nroffi cer ellf'.r intend enturu ndero fficer f ö!·
kassaf örvalt ningen . Då särski ld förval tnings grensc hef
ic.ke finnes är förban ds- och fartyg schef själv förval tningsg rensch ef för ifråga varand e förval tnings gren.
Chefe r för detalj erna utses av fartyg schefe n, företrä desvis bland tjänste grensc hefern a. Finnes icke detaljc hef
fullgö res denne s åligga nden av fartyg schefe n.
Av intress e i elen nya oganis atione n är vidare den
fördel ning av ansva ret för mater ielen ombor d, som föreskrivit s. Förde lninge n är gjord dels i horiso ntell led förval tnings grensc hefern as ansva r för till förval tnings grenen hänfö rd mater iel - , dels i vertik al led - tjänste grensc hefern as ansva r för i tjänste gt·ene n ingåen de materiel. Förva ltning sgrens chefer na biträd as i sitt ansva r
av detaljc hefer och uppbö rdsmä n samt av person al, som.
av fartyg schefe n fördel ats till specie ll tillsyn (ansva rsområd en). Sådan person al lyder närma st under vederböran de uppbö rdsma n.
I samba nd med de yttran den och förslag , som av sjöstyrke chefer m fl nylige n ingivil s till chefen för marin en
över det nya sjötj änstre gleme ntet, ha också vissa erinringar gjorts ifråga om det provis orisk a förval tnings reglemen tet Dessa ha framf ör allt gällt förd elning en av
materi elansv aret, som ansett s skapa osäker het om. vad
ansvar et ligger. Försla g har frams t ällts att detaljc hef skall
utgå ur organi sa tion en silsom varan de ett onödig t led
mellan förval tnings grensc hef och uppbö rdsma n. Upp bördsm ännen skulle därvid i stället överta ga en del av
detaljc h efens uppgif ter. Härige nom och genom en pre-

111 ässig

'l'idsh i ft i S ,.i öz>äs'3ndet.
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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 ·
förvaltning sbestämme lserna äro f n föremål för överar~
betning bl a med hänsyn till de erinringar, som enlig t
ovan framställts .

- - -·- - -- - -

L_ _ _ _ _

.J

Faslighels f ör vallningen.
Scdan juli månad 19~19 ha för fortifika tions- och
byggnadsfö rvaltningen inom I. och HI. militäromr ftdena
särskilda försöksorg anisationer tillämpats. Inom det
förra har p röva ts ett system med ett för samtliga försvarsgrena r gemensam t regionalt organ för såväl befästnings- som övrig byggnadsv erksamhet - förlagt till militärbcfälss tabei1 - såsom instans mellan centralförv altningen och lokalförva ltningarna. Inom det senare militärområde t har tillämpats en organisatio nsform med
loka lmyndighe terna direkt underställd a centralmyn digheten ntan någon regional mellaninst ans.
Den 26/11 Hl51 ha fortifikatio nsförvaltni ng en och
statens organisatio nsnämnd i gemensam skri v el se till
Konungen överlämna t "Rapport över organisatio nsförsök
1!J!0-- 1~)!10 inom I. oc.h III. militäromr ådena rörande försvarets fastighetsf örvaltning" samt hemställt att förslag
skulle förehiggas riksdagen till ny organisatio n av försvarets faslighetsf örvaltning enligt de principer, som
föreslagits i rapporten. Dessa innebära i huvudsak följande.
För fastighetsf örvaltninge n skall under centralmyn digheten finnas två instanser, regionala och lokala. Militärbef älhavarna skola vara regionalmy ndigheter för
samtliga lokala myndighet er inom r espektive miEtärområden , oheroenrle av vilken försvarsgre n dess a tillhöra.
Härvid har dock i vad rör förvaltning en av andra fastigheter än befästning ar undantag gjorts föt · så dana loka'myndighct er, som själva f örfoga över kvalificera d b yggnadsteknis k och fortifikato risk sakkunska p och dessutom
äro av betydande omfattning . För marinens del ha sålunda nndanlagit s Karlskrona och Slackholm s örlogsvm v
samt Blekinge och Stockholm s kustartillcr iförsvar.
Ifråga om förvaltning , som avser i befästning ars delfond redovisade objekt, skola sålunda alla marinens ]oknlmyndig heter -- örlogsvarv och kustartiller iförsvar -

8.
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vara underställda militärbefälhavar e. Ifråga om f astighetsförvaltningen i övrigt är förhållandet dets am m· 1
utom för Sydkusteus och Ostkustens marindistrikt, d~ 1:
lf1kalmyndigheter na i detta avseende äro direkt underställda den centrala myndigheten.
Den regionala förvaltningsmynd igheten skall - med
nämnda undantag i vad rör Sycl- och Ostkustens m arinelistrikt -- leda och utöva uppsikt över fastighetsförvallningen vid samtliga underställda fastigh etsförvaltande
lokalmyndigheter samt ombesörja och övervaka de reparations-, nybyggnads- och förändringsarbete n, som
myndigheten ålagts utföra. Regi'onalmyndigh eten skall
vidare övervaka att de Inedel, som anvisats lokalmynd igheterna, användas p å ändamålsenligast e sätt enligt givna
anvisningar samt inspektera nämnda myndigheter.
Regionalmyndigh eten skall även granska och angel ägenhe lsgra d era lokalmyndigheter nas årliga underh å Ilsförslag och övriga anslagsäskanden. I mån av beh oY
äger regionalmyndighe ten härför påkalla biträde av m arin personal, tillhörande myndighet, som är hclågen inom
vederbörligt militärmnråde.
I de fall regionalmyndighe ten beslutar i fastigh elsärende rörand e lokalmyndighet ur marinen eller flygv apnet, skall vederbörande försvarsgrenschef eller försvar sgrensförvaltning dessförinnan beredas tillfälle att fr amlägga sina på ärendet inverkande militära synpunkter.
Vid regionalmyndighe ten uppdelas fastighetsärend enn
på en befästnings- ot:h en hyggnadsavdelnin g.
I sitl utl å tande den 28/ 1 1952 över den sålund a
ifrågasatta organisationen har marinledningen avstyrk l
förslaget om militärbefälhavar en såsom regional instan s
för marinens lokala fastighetsförvalta nde myndighe te r·
S:'lsom motivering h ärför anföres, alt militärbefälhavar e
ifråga om marinens fastighetsärend en saknar förutsättningarna för att göra de militära bedömand en, som erf0rdras fi)r planläggning, angelägenhetsgrad ering, beslu t

m m. Sådana förutsättningar finnas i stället inom de
marina myndigheterna. Ett införande av militärbefälhavaren såsom regionalmyndighe t för de marina lokalförvaltningarna skulle enligt marinledningens åsikt varken
medföra en förbättring av marinens fastighetsförvaltn ing
eller för centralförvaltning ens 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 ärendena bliva fördröjda och behandlas på ett ur marinens
synpunkt sett osakkunni gt sätt.
I rappor ten över organisationsförs öken behandlas
även försvarets bränslekontrolL D!enna samt därtill knuten bränsl-eförsörjnin g och kontroll av vatten-, gas- och
elektrit:itetsförbru kningen föreslås överföras till fortifikationsförvaltningen i samband med genomförandet av den
nya regionala ot:h lokala organisationen för fastighetsförvaltningen.
Marinledningen har i denna del av rapporten ansett
att ett överförande av bränslekontrollen m m tillsvidare
bör amtå och såsom hittills åvila armeförvaltninge ns intendentm·avdelnin g.
Anskaffningen av bränsle och förvaltningen av härför
avs edda medel bör enligt marinledningens mening ankomma på vederhörliga försvarsgrensförv altningar, oberoende av ett eventuellt överförande till fortifikationsförvaltningen av bränslekontrollen m m.
(Forts.)
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Sjöstriden utanför Nordkap den 26
december 1943.
Av kommenelär H. V. Auysb w·u.
(Artikeln har tidigare varit publicerad i Dansk Tidsskrift for Sö vaesen, n o-v-d ec 1951.

Den har m ed v ed erbörligt tillstånd översatts för

Tids krift i S;iöväsendet av kommendörkapt en

o. Kroksted t ).

l)J"LEDNl::\G.
Fihh å!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 genombrytningc 1:
av Engelska ka~1alen tillsammans med Prinz Eugen, blev
slagkryssaren tilldelad stridsgrupp "Nordmeer" i Nordnorge. Denna stridsgrupp var vanligtvis baserad p å Kaoch Langfjordarna, sidogrenar till Altafjord.
. Med denna bascring fyllde stridsgruppen en flect- inbell1g: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 BareJ:ts hav åren _1942 och 19L13 hade ytterligare oroat dc
alllCra de, 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 f öt·
lillforscln t~ll ~yssland så hindrande tyska stridsgrupp cn.
'" ~)es~~ forsak _resulterade bland annat i att slagskep p et
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 dä rfö r nu blott av slagkrys:-;aren Scharnhorst och 5 j agare.

Förh dlland 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 fjärrsky dd, vände han med
denna styrka tillbaka till Akureyri för att där komplettera
olj eförråden och förbereda sälu·andet av nästa Rysslandsk Oiwoj, som han med säkerhet förmodade skulle bli anf allen av Scharnhorst, eftersom den nyss avlämnade konvoj 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 därefter skjuta lysgranater;
2. att formera de fyra jagare, som han hade såsom
11håtsbevakning, i två grupper, och att i god tid ge dem.
frih et att intaga lägen för torpedanfall;
3. alt behålla kryssaren Jamaica i närheten av slagskeppet 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 tilllät dem att följ a konvojen hela resan på grund av handelsfartygens 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 ATord m c er.
Intcrimsehef: Konteramiral Bey.
Chefen, mniral Knmmetz, permitterad.
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33,

z

34,

z

l

38

·?

l

2 000 4-15 cm i
kel torn.

en~

2 000 5-15 cm, varav
2 i dubbeltorn
l för .

er~ ~:

Torped

32 000 9-28 k i trip~ 6-53,3 cm
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

Jagarflottiljen
z 29, z 30

8. ~--

Fart
Artilleri

-

l
30,0

l 900

l

8-53,3 cm
i kva~
drupeltub.

38,0

325

))

38 ,0

32 5

l

o

"'
"'~

Typ och namn

~

~

":j

~

::.:>

""''"'cp
Kryssarna
Belfast

Anm. Den operativa lerlningen utövades vid denn a
av den med Flottkomand at förenade "Marineg.rup p e
Nord" under chefen för marinstridsk rafterna i Norge,
flottchefen, amiral Schniewind.
·
t~d

stridsgrupp I.
Chef: Viceamiral R. Burnett.

......

~

.,.. 'cp"'"'

l

slagkryssaren
Scharnhorst

z

Bestyckning

Norfolk

sheffield

Bestyckning
Artilleri

l

tx:l

Fart

g·"' "'~

l

'';"

Torped

l
10 000 12-15,2 cm k i 6-53,3 cm
i trippeltub.
trippdtorn, 2
för och 2 akter
8- 10,2 cm lvk.

32,0

750

9 925 8-20,3 cm k i 8-53,3 cm
dubbeltorn, 2 i kvadrupel<
för och 2 akter. tub .

35,5

680

9 100 9-15,2 cm i tri p' 6-53,3 cm
i trippeltub.
peltorn, 2 för
och l akter. 810,2 cm lvk.

32,0

l

700
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Strids gmpp Il.

Ry:s:slandsk onuo jen .

Chef: Amir alen Sir Bruce Frase r.

-

t::J

:::;

'"'"

stagske ppet
Duke of York

Bestyck ning

"'

~~

T yp och namn

l

'-

Far t

~

Artill eri

'l'

l

T orp eLI

~-~

28,5

Kryssar en
Jamaic a

Jagarna
Sava ge
Scorpio n
Saumar ez
Stord

19 handels ftg
Jagarna
Onslow
Onslau ght
Orwell

I 900

kvadru peltorn ,
I för och l ab l
ter och l du b,
beltorn för.
16- 13,2 cm lvk.

l
3I ,5

l 700 4- I2 cm k.
1-76 mm lvk.
6-40 mm lvk.

76 ,ol

8-53,3 cm
i kvadru pel,
tub .

;:l

~

l

l

l

Bestyck ning

:::::::

Fart
Artiller i

l

T orp ed

l

7

183

))

34,0

183

»

36,5

220

17,0

80

32,5

134

17,0

80

4- 53,3 cm

Impuls ive

l 400 4-10,2 cm k.
6- 40 mm lvk.

Haida
Hu ron
Iroquo is

l 900 6- 12 cm k.
2- 10,2 cm lvk.

Korvet terna
Honeys uckle
Oxlip

~:

34,0

l 700 4-10.2 cm k .
1- 76 mm lvk .
6- 40 mm lvk.

Jagarna
Whiteh all
Wrestle r

(f~

to

('O

183

Scourg e

Minsve paren
Gleane r

:;·

34,0

5- 53,3 cm
i l tubstäl l .

9801

I83

CD

1 600 4- 10,2 cm k.
6- 57 mm lvk.

l

8 000 12- 15.2 cm k i 6-53,3 cm
trippel ltorn, 2 i trippelt ub.
för och 2 akter.
8-10,2 cm lvk.

"'

:::;' O
~

'"'"'"''l'

l
35 000 I0-35,6 cm k i 2

t::J

Typ och namn

~-~

l
i kvadru peL
tub.

830 2- 10,2 cm k.
~~l 320 4- 10,2 cm k.

1- 76 mm lvk.
725 1- 10,2 cm k .

{-- 53,3 cm
i trippel tub

Anm. De -1 sista fartyg en tillhö rde "vVes tcrn Appro
aches Comm and".
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Engl ands konu o je n.

HÄN DEL sEFö RLO PPE T.

Besty cknin g

Typ och namn

- --- --- --.- --- --1 Fart
Artill eri

l

l

Torpe d

-

20 hande lsfart g
Jagar na
Musk eteer
Matchless

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

Oppo rtune
Virag o

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

Mil n e
Meteo r

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

Asha nti
Athab ascan

l 900 6-12 cm k.
4_ 53 , 3 cm i
2-10, 2 cm lvk. kvadv upeL
tub.

Minsö karen
seagu ll
Jagar na
Beagle
Westc ott
Korve tterna
Diane lla
Popp y
A cantu s

8-53, 2 cm
i kvadr upn J,
tub.

J 320

))

183

34,0

170

36,5

183

36,5

220

17,0

80

»

35,0

138

6-53, 3 cm i
trippe ltub.

34,0

138

17,0

80

875 2-11\ 2 cm k.
l 360 4-10 ,2 cm k.
1-76 mm lvk.

36,5

925 1-10, 2 cm k.
1

l

l

l

Anm . De 5 sista farty gen tillh örde "vVe
ste, A .
nche s Con unan d".
rn ppro -

l

Den 21 dece mbe r låg den tysk a strid sgru
ppen till
ank ars i Lang fjord en med sex timm ars
gång bere dska p.
Den 22 dece mbe r gick den upp i tre tim.n
wrs bere dska p
p å orde r frän Mar ineg ru ppe Nord med
anle dnin g av ett
fr ån Luft konn nand o NV ingå nget med dela
nde om att ett
fl ygp·l:an lrapp orter at, ·atb det kl 1045
400' väst Tron dh eim hade obse rver at en konv oj på 40
trup ptra nspo rtf ar tyg och beva knin gsfa rtyg , däri blan d
förm odlig en ett
h anga rfart yg, på kurs 45° och med 10 knop
s fart. Seda n
fl ygpl anet återv änt till base n och span ings
resu ltate t gran skats, n'led dela de Luft kom man dot, att den
omn ämn da konvoj en icke best od av trup ptra nspo rtfar tyg
utan av hannels farty g på 2.000--3.000 'brt.
llnd er kväl ls- och natt imm arna förlo rade
s känn inge n
m ed konv ojen .
Den 23 dece mbe r kl 1123 fick man åter
känn ing med
lwnv ojen . Dess kurs var nu ~~O o , farte n
alltj ämt 10 knop .
Kon voje n best od av 17 vanl iga hand elsfa
rtyg och 3 tank farty g, som. ging o tills amm ans i sju kolo
nner . skyd dsstyrk an best od av 3--4 krys sare sam t 9
j ag are och korvette r. Kl 1214 ingic k ytter ligar e en rapp
ort, att 1 krys sare och 5 jaga re befu nna sig för om. konv
ojen .
Kl 1750 beor drad e chef en för ubåt arna i
Norg e 8 till
sjöss vara nde ubåt ar (Eis enba rtgru ppen
) att intag a bev almi ngsl inje vid Björ nön från ruta AB
2622 - AB 9136,
efter som. han räkn ade med att en Ryss
land skon voj var
på väg.
Kl 2300 avgi ck strid sgru pp II från Aku
reyr i till den
avta lade möte spla tsen med Ryss land skon
voje n ost om
Björ ön. Fart 15 knop .
Den 24 dece mbe r kl 1-100 mott og den
tysk a strid sgrup pen ett m.ed dela nde från Luft kom man
do Lofo ten att
konv ojen s läge kl 1220 enlig t ingå ngen
flyg span ings rapport 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 flyget, och att detta höll känning med den. Denna omständighet oroade den engelske flottchefen, så mycket mer n
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 assera Björnön utan att ha blivit ohsreverad av fiend en ,
medan Rysslandskonvojen, som icke höll sin stipulerad e
fart, hölls under ständig observation och därigenom m öjliggjorde en koncentration av ub å tar mot sia' beordra d e
den engelske flottchefen följ and e förhållnin~'sorder: c

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 flottchd en säker på, att stridsgrupp I och de tillstötand e jagarn a 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 stridsgrupp en 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 fjärrsky dd innehar emellertid den största fara för den tyska stridsgruppen 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 östfronten yar utomorden tligt bekymmersam, tog han tillhakn sin :mh å llan och sände följande order: "Insätt
stridsgruppen mot konvojen den 25 d ecember", en timma
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senare följd av tidsangivelsen 1700, vilke t inneb a r tid punkten för stridsgruppens avgång från ankarpla tsen.
A vgången blev emellertid uppskjuten cirka två ti m mar,
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 f örst
nu, medan denna manöver pågick, överlämnades amiralens operationsorder till flottiljchefen.
I den i operationsordern anförda operationsplcmen
följde stridsgruppens chef en anvisning från Mari negrupe Nord, som gick ut på att anfallet med hela stridsgruppen skulle insättas den 26 december i gryningen
(cirka kl 1000); att samlat anfall dock endast skulle insättas under gynnsamma förhållanden (väderlek, sikt
och säkra underrättelser om fienden); om gynnf!amma taktiska omständigheter icke förelågo för Schar nhorst, 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 avsåg 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 agama till anfall först vid mörkrets inbrott eller, om gynnsamma förutsä,ttningar bedön1.des före1igg,a den 27 december, då anfalla med hela stridsgruppen.
Kl 19;)2 beordrade chefen för ubåtarna i N or ge radioledes de i Nordhavet varande ubåtarna att även i hög
sjö utnyttja varje tillfälle tiU skott; kort därpå rapporterHele ubåten Dunkelberg, att den skjutit häckskott mo t
en jagare i ruta AB 657-1 men bommat, samt att konvojen
hade passerat över ub å ten.
Kl 2052 meddelade Luftkommando Lofoten, att spaning 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

Stj ernöysund och Söröysund och kl 2200 intogo jagarna
plats som ubåtsb evakning 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 ub å ta:rna i Norge order till
nb åtsgruppen Eisenbart (8 båtar) att förskjuta den hittills intagna bevakningslijnen ostvart till en ny linje mellan 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 radiomeddel ande 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.
2.

Vi måste hjälpa den.

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 överensstämmelse härmed .
L1. A vbnt striden efter eget bedömande. Principiellt
avbrytes stri~len, om tunga s{östridskrafter uppträda.
5. Informera besättningarna om läget.
Er offensivanda.

Jag tror på

Framgång och seger.
Dönitz, Storamiral.

Tidskrif t

Sj öväsen det.
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Vid midnatt var vinden SV- 6, sjöhävningen 5 llle <l
grov akterlig dyning, sikten god och molnigheten ökande.
Vä derleksförhål landena gjorde chefen för den tysk a
s tridsgruppen betänksam med hänsyn till jagarnas insatsmöjligheter, och trots att han så att säga hade tillbrag t
hela sin tjänstetid i torpedb å ts- och jagarvapnet, d ocl~
aldrig i Ishavet, de sista 2lh åren som flottilj chef, avsände han utan att samråda med sin flottiljchef kl 2:15:>
följande radion'leddela nde till Marinegrupp e Nord : "I
operationsom rådet är vind och sjö sannolikt 6- 8. Utnyttjandet av jagarna påverkas starkt härav. Fartn edsä ttning".
Med detta radiomeddela nde bröt stridsgruppch efen
den ytterst viktiga radiotystnade n och möjliggjorde för
fientliga radiospaning sstationer att pejla in Scharnh orst
och således få vetskap om, att slagkryssaren stod till sj öss.
Omkring kl 0300 den 26 december inkom följa n de
svar p å ovannämnda radiomeddela nde: "Om j agarna icke
kunna hålla sjön, kan det endast bli fråga om att genomfora operationen som en kryssaraid med Scharnhor st
ensam. Avgörande t ankommer på sjöstyrkechef en".
Med anledning av detta svar begärde chefen f ör
stridsgruppen flottiljchefen s bedömande av väderleksförh 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 u p pmärksamhet hur läget utvecklades, och strax efter kl 0300
avsändes, f örmodligen med anledning av inpej lingen a v
Scharnhorst vid dennas signalering till Marinegrup p e
Nord, ett radiomeddela nde till chefen för de engelsk a
styrkorna (stridsgrupp Il) om, att Scharnhorst sannolik t
s tod till sjöss (mottaget kl 0339).
Natten mellan den 25 och 26 december hade stridsgrupp II stått på- ostvart med 17 knops fart. På grund av
\_

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 tillfredsställa nde, frå nsett möjligheten, att Scharnhorst skulle anfa lla i gryningen och därp å dra sig tillbuka, ty i så fall skulle stridsgrupp II ännu vara alltför långt borta för att kunna avskära slagkryssaren .
Kl 0327 rapporterade ub å ten Dunkelberg: "Ruta AB
61H2, nedtryckt av närbevaknine gn. Vind S- 7, sjöhävning 6- --7, sikt 1500 m". Denna rapport, sammanställd
med tidigare rapporter, bekräftade konvojens kurs, dock
skilde sig läget 30' fr ån den plats, som förutberäkna ts
av den tysk a 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
följand e :
a) Rysslandskon vojen samt de fyra jagare, som detacher ats från Englandskon vojen 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) stridsgrup p II N 7107 O 1048, d v s ci rka 215'
SV till S om B j örn ön, kurs 80°, f art 24 knop.
d) Englandskon vojen 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 Rysslandskonvoje ns kurs cirka 30' ost om dennas läge, såvida
konv ojen fasthöll vid sin hittillsvarand e kurs och fart.
Med undantag av försämrad sikt blevo väderleksförhållandena oförändrade.
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Då den engelske flottchefen (stridsgrup p II) med säkerhet räknade med, att den tyska slagkryssa ren skulle
anfalla Rysslandsk onvojen, beordrade han, åsidosättan de
radiolystna den för konvojens säkerhet, denna att gira
nordvart, i hopp om att genon1. d enna kursändrin g f örsvåra för Scharnhor st att hitta konvojen. Vidare fi ck
slridsgru·p p I samt äldste jagarchefe n i Rysslandsk onvoj en order att uppge sina lägen; själv angav han eget läge
jämte kurs och fart.
1\J Ol\28 lindrade flottchefen Rysslandsk onvojens kur s
till 45 o och beordrade stridsgrupp I att närma sig denn a
för ömsesidigt stöd, då han önskade, att stridsgrupp en
skulle ha j ag are för eventuell samverkan .
Kl 0700 beordrade chefen för elen tyska stridsgrupp en
racliJoledes sina j aga re att fartygsvis intaga plats p å en
linje ftån nedersta högra hörnet i ruta AC 4.16-± till
nedersta vä nstra hörnet i ruta AC L1HlG och att fr amgn

på kurs 250 ° med 12 knops fart och med Scharnhor st 10'
ost om sig.
Flottiljche fen beordrade jagarna att intaga plats
nordifrån i följande ordning: Z 33, Z 30, Z 29 (flottiljchefsfartyg et), Z 38, Z 3L1.
Kl 0755 ändr ade elen tyska stridsgrupp en per radio
kursen till 230°.
Hittills hade de tyska j agarna rört sig mjukt i den ak ..
terlig a 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 agarn a med sina duhbeltorn .
Scclan stridsgrupp I kl 0815 per radio erhållit rapport
om Rysslandsk onvojens läge, kurs och fart från den
eskorteran de äldste jagarchefe n, ändrade stridsgrupp en
kurs till 305° och ökade farten till 24 knop.
Kl 0822 observerad e Z 29 (flottilj chefsfartyg et) , på
väg till sin plats i bevaknings linjen, på radarskärm en
och n å got senare med kikarspani ng ett fartyg förut om
styrbord på ungefär jämlöpand e kurs och på ett avstånd
ay cirka 55 hm. D å fartyget föreföll misstänkt och även
Z 30, som gick styrbord om Z 29, ansåg fartyget misstänkt,
bedömde de b å da jagarna, att det var en fientlig jagare
och sände rapport härom till Scharnhors t.
Det bör observeras , att på dessa nordliga breddgrad er
mörker råder om vintern hela d agen med undantag av
3- 1 Limmars dagsljus.

Siridens j'i.irsta sked e .

Kl 08-lO fick kryssaren Belfast (stridsgrup p I) p å NV
kurs radarkänn ing med Scharnhor st i 295 °. Avst åndet
mellan fartygen avtog hastigt.
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. Kl 0915, då stridsg rupp I låg på linje med gruppenngslin jens bäring 180°, var bäring en till Scharn horst 250°
(Schar nhorst kurs 230°) och avstån det 119 hm.
Stridsg rupp I ändrad e då gruppe ringsli njens bärin o
till 160°, och kl 0921 rappor terade kryssa ren Sheffic ld
fienden i sikte i 222 °, avstånd 119 hm.
Kl 0\:!24 öppnad e Belfast eld med lysgran ater och fem
minute r sen are beordr ades stridsgruppe~1 insätta huvu dartiller iet.
Kl 0930 ändrad e stridsg rupp I kursen till 265 ° men en dast kryssa ren Norfol k (flaggs keppet ) öppnad e eld me d
sina 20,3 cm kanone r på ett avstånd av 90 hm.
Enär man ombor d på Scharn horst med rätta hade
väntat sig att få fienden i sikte i förlig bäring och således
antagli gen had e haft h ela uppmä rksamh eten rikta d för över, kom mötet med fienden överra skande , och fi endens
närvar o blev antagli gen först observ erad, då lysgran a-

tern a tändes över fartyge t; för detta antaga nde talar dels
att ingen chef frivilli gt vill utsätta sitt fartyg för beskju tning långsk epps oeh dels att endast den akterst a radarn
och styrbor ds avstån dsmäta re samt endast det akterst a
28 cm tornet utnyttj ades under skjutni ngen*) .
Siridsg rupp I girade kl 0938 babord hän till kurs 105°
och Norfol k fortsat t e till kl 09-!0 rned att beskju ta Scharn horst, som blott avfyra de några få salvor och därp å gira de babord hän till kurs 150°, efterha nd ökande farten
till 30 knop.
Kl 0946 girade stridsg rupp I till kurs 170°, vid vilken
tidpun kt avstån det hade vuxit till 220 hm.
Under det att Scharn horsts eld var utan verkan , hade
Norfol k träffat Scharn horst två gånger . Den ena projektilen hamna de på batteri däck (under officer smässe n) utan
att detone ra, medan den andra förstör de fartyge ts förlig a
radar och dödade en del av eldledn ingsbe tjäning en för
luftvär n et i förliga märsen .
Att förliga radam blev förstör d var en mycke t allvarsam skada, ty därme d var Scharn ihorst radarb lind i
en förlig sektor på G0-80 grader.
Cirka fem minute r före striden s slut hade det ay
jagarn a Z 29 och Z 30 observ erade misstä nkta fartyge t
genom all avgiva igenkä nnings signal visat sig vara jagaren Z 38. J agaren hade under gång till sin plats i bevaknin gslinje n ta git fel p å ordnin gen mellan rutorn a. Nu
fick den klarh e t i läget och intog rätt plats och
den felakti ga rappor ten till chefen för stridsg ruppen rättades. I övrigt hade jagarn a under detta för dem så
nervp å fr est and e interm ezzo ohserY erat ak ter om sig p f1
försvann i
*) Enär hela besättni gen med unebrrta g av 36 man

u tan
djupet med fartyget , föreligg er ingen rapport om sjöstride n
den
vilka
av
erare,
blott några iakttage lser av 2 räddade u nderoffic
mebabcrcl,
cm
för·ut
angivare
nattr:nål
en e var utkik vid artillerie ts
dan den andre tjästgjo rde i ett 15 cm t orn.
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elt avstånd av cirka 200 hm flera lysgranater, som synbarligen låga över det för Scharnhorst anbefallda läget.
Efter den korta striden stvrde
Scharnhorst n1ed hörrt:>
J
fart sydvart och sedan med varierande kurser sydostvart,
varvid avståndet snabbt ökades till stridsgrupp I, sm1 1
följde efter, bibehållande Scharnhorst i radarn. Då stri dsg!.·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.
Kl 0955, då Scharnhorst girade till NO-lig kurs, avsände den följande radiomeddelande till jagarna: "Rut a
AC 4133. Är beskjuten av · fientlig kryssare".
Det inrapporterade läget blev en stor överraskning
för flottiljchefen och hans underlydande chefer, ty slagkryssaren befann sig ·enligt detta icke 10' ost om bevakningslinjen 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 kunn a
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 denn e
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 stridsgrupp I. Sistnämnda order verkställdes Id 0951.
l

styrkornas rörelser mellan stridens första och rmdra.
skeden.
Den tyska stridsgruppen.
Ubåten Liibsen hade kl 1000 utsänt följande radiop1eddel:mde: "Konvoj kl 0945 ruta AB i6365'', vilket meddelande antagligen föranledde stridsgruppchefen att kl
i 009 sända meddelandet "Angiv Edert läge" till j agarfl ottiljen. Meddelandet blev kl 1013 besvarat av flottiljchefen (Z 29) med: "Förflyttning enligt plan i ruta AC
4.413, kurs 230°, fart 12 knop".
·M otsvarande rapporter ingingo också från . övriga
j agare och därmed blev det klarlagt, att jagarei1 Z 3-l
fel aktigt intagit plats i lden nordligaste änden av bevakningslinjen i stället för i den sydligaste.
Kl 1025 sände ubåten Li.ibsen ,följande radiomedde lande: ,.Kl 0900 påträffat konvojen, som. går med tända
l anternor. Osäkert bestick".
Ovanämnda två rapporter från ubåten gjorde, att
flottiljchefen ställde sjg följande frågor: "Skall jag ;fortsätta med mitt hittillsvarande bevakningsuppdrag eller
skall jag vå eget bev ~1g styra mot kouvojen''. Hans överväganden ledde emellertid icke till något resultat, ty kl
1027 ingick följ ande radiomeddelande från stridsgruppchefen: "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
om läge, kurs och fart på order därom av stridsgruppchefen. Av ingångna rapport er framgick, att bevakningslinjen på det stora hela hade varit rätt placerad, men
att jagarna efterhand hade kommit så långt från varandra, att linjen till slut hade fått en utsträckning av 30'.
l
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Kl 1100 mottog stridsgruppch efen en rapport om, a tt
ett flygplan observerat 5 far tyg NV om Nordkap p å stol't
avstånd').
Väderleksför hållandena voro oförändrade, ' men dya_
- to,
nets ljusaste timmar hade nn inträtt.
Kl 1135 ändrade flottiljen kurs till 30o ; på radio order
från stridsgruppch efen, 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~ radiomeddelande från stridsgruppch efen: "Operera mot ruta 6365''
och därmed hade sjöstyrkechef en givit jagarflottiljen fr il

*) Den riktiga or dalydelsen vet man icke nu, m .e n den ena av
de tidigare omnämnda 2 underofficerarna meddelade senare, att h an
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 radiorapport icke hade uppgivit "5 fartyg NV om Nordkap" utan "5 f artyg, varav förmodligen l tungt, NV om Nordkap". Chefen för Luftkommando NV, som för övrigt tidigare varit sjöofficer, hade emellertid på eget bevåg ändrat den ursprungliga texten till "5 fartyg
NV om Nordlmp" och vidarebefordrat den sålunda ändrade rapporten
radioledes till operationsavdeln ingen i Marinegruppe Nord och t ill
chefen för stridsgruppen. Då flygp lanet i fråga hade landat, hade
han vidare kallat v ederbörande spanare och medd elat hcnom "att
han icke ville ha några förmodanden i spaningsrapport erna, m an
skulle vara så god att bara meddela det, som man hade sett".
I operationsavdeln ingen 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 väderleksförhåll andena
had e detacherats för att intaga en upptagsställning i en fjord i överensstämmelse m ed stabens anvisning d en 26/ 12 kl 0300 till chefen
för stridsgruppen med anledning av dennes radiomeddelande den
25/ 12 kl 2355.

h el Jalt manövrera för anfall mot Rysslandskon vojen, dock
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 Rysslndskonv ojen. Enär stridsgrupp I under ,rådande vind och sjöhävning, SV 7- 8,
bl ott 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.ysslandskon vojen; kl' 1020 hade
emellertid stridsgruppen förlorat radarkontakt en m ed
Scharnhorst.
Rysslandskon vojen, 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 känn ingen med Scharnhorst och avsåg att närma sig konvojen.
Kl 1024 anslölo sig jagarna l\Insketeer, Mathless, Oppcrtune och Virago till stl'idsgrupp I, och kl 1029 fick
denna radarkontakt med Hysslandskon vojen i 324° p å ett
avsUmd av 256 hm, varvid stridsgruppen med jagarna
som närbevakning började sicksacka 10' för mn konvojen.
Flottchefen var vid denna tidpunkt av den uppfattningen, att det endast fanns ringa möjlighet för stridsgrupp 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 hö1·an de jagarnas ringa bränslebehåll ning. 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 telegrafisk t beordrat äl ds te
.
Ja_?:Jrchc:_:n vHl konvojen alt enligt eget bedömand e b e.
slamm? ttyss.landsk onvojen~ kurs, or.h kl 1155 beordra de
denne lWDVOJ en att gira Lill kurs 12Go för att hålla stridsgrupp I 111ellan sig och Scharnhors t.

Forts . i nästa n:r.
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Hinsley, F. H., Command of the seea. The nava l side of british history from 1918 to the end of th e seeo nd world war. Land. 1930.
* Drury, C. M ., The history of the Chaplain Corps US N . Vol. 2. Wash.
1950. 4:o. 372 s. 193.9- 19 49. (Navy Dep . Bureau of nava l persanne!.)
Stradlin g, A. H., The brass ha t. Being hints on how to make th e job
easier. Aldershot 1951. 101 s .
Greiner, H., Die oberste vVehrma chtfi.ihrung 1939- 1943. Wiesbaden
1951. 444 s .
Howardt, D. , Th e 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 örlogsbasutredning d en 15. november 195 1. Sthlm 1951. (S. O. U. 1951: 46.)
Marinkalende rn 1952. Ärg_ 15. Utg. av Sveriges Flotta. Up ps ala 1951.
Ekman , C., Betänkande med förslag till förvaltningsr eglemente för marinen i fr ed. Avgivet på uppdrag av CFD. Sthlm. 1948.
Rylander, G. & Thord, Å., Krigsneurvse rna och de mod erna stridsmedl ens p sykiska verkningar. Sthlm 1950. Särtryck ur KrV A: s
Handl:r och Tidskr. å r g. 154 (1950).
Education sense. Prepared for t h e a rmed forces. \Va sh. 1950. (Bureau
of naval p ersonnel. Navy dep.)
Åhlund, G. B ., Handbok i artilleri för flottan . S jöartill eri ets grunder.
Utarbetad enligt uppdrag. Sthlm 1951. 4: o. 10 9 s. (Fortifikation sförvaltningen , Befästningsb yrån.) (Mimeogr.)
Falken s tam, C., Röd spion. En skildrin g av elen farligaste spionaffär
som av slöjats i v årt la nd. Fallet är ä gnat att mana envar till
oavlåtlig vakth å llning m ot lands förrädi ska element. Sthlm 1951.
S9 s.
Hagen, W. , Die geheime Front. Organi sation , Personen und Aktion en
des d eutschen Geheimcli en stes. ZUri ch (cop. Linz-Wien) 1950.
515 s.
Campbell , G. & Evans, I. 0., The book of flags. Oxfors 1950. 115 s .
Orientering i fr ågor rörande ra cliote,J miska hj ä lpmed el för navigation.
Sthlm 1946. U r K. Tgstns Tekn. lVIecl cl . nr 3.
Manual of seam anship. 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 atu rföreningen 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.
Världs politiken s dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie.
7/8 . Castberg, F., Förenta Nationerna. 1951.
9. Christensson, H., Den persiska oljekonflikten och dess bakgrund. 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.

Bibliotekets verksamhet under år 1951.
(1950 års siffror inom parentes.)
Bokbeståndet.

Accessionen under året har uppgått till 622 (7 -! 9) vol. och det
beräkn ade bokbeståndet den 31. dec. 1951 är 32.108 vol. AccessionsJängden för året uppgår till 8.77 3 (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 utl ånade 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·l tal 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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