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Arsberättelse i regletttenten 

och förvaltning. 

F orts f r förcg nr. Av ledamoten Segrell. 

II. REGLEME;\JTE~ OCH SARSKILDA 'FöHYALT
NINGSF0HESKHIFTER M. M. 

A. Allmänna reglen1enten och ekonomiska ordrr. 

Tjänstereglemente /'ör marinen (TjRM l och Il). 

Genom go 11/3 1950 erhöll chefen för marinen b2-
myndigande att på försök utfärda föreskrifter för sjö
tjänsten. Sedan erfarenhet av föreskrifternas lämplighet 
vunnits och yttranden över desamma inhämtats, skulle 
chefen för marinen inkomma med förslag till nytt regle
mente för sjötjänsten vid marinen. Med stöd härav fast
ställde chefen för marinen den 8;/9 1950 Tjäns'teregle
mente för Marinen, Del II, Sjötjänst (TjRM:II) att på för
sök gälla fr o m 1/11 1950. Reglementet är gemensamt 
fö r flottan och kustartilleriet. En strävan har varit att 
llr reglementet uhnönstra allt av förvaltningskaraktär, 
som i stället ansetts böra inflyta i förvaltningsregle
mentet Det faller därför utom ramen för denna å rsbe
rättelse att närmare redogöra för det nya sjötjänstregle
mentets innehåll. Här må endast omnämnas, att regle-· 
mentet för närvarande är före1nål för överarbetning inom 
marinledningen på grundval av de yttranden över erfa
l'enheterna vid detsammas försökstillämpning, som nu
mera inkommit fr:'\.n sjöstyrkechcfer m fl. 

Motsvarande bemyndigande att på försök utfärda re-
lemente för landtjänsten (TjRJYI:I) har lämnats chefen 
för marinen genom go den H/12 1951. Utarbetandet av 
detta reglemente har liksom av TjRM:II verkställts av 

Tidskrift i Sjöuäsemlet. 
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en inom marinledningen tillsatt särskild kommit~e - m a. 
rinens reglementskommitte. Reglementet är för när ·a
rnnde under tryckning och torde efter ·len de1 miw" c' 
j nstcringar komma att inom närmaste tiden utLil·dns a Il 
tillämpas fr o m oktober m ånad delta år. Även det lu 
reglemente är gemensamt för fiollan och kuslarlillcri c .. 

Förvaltningsreglemente fär marinen (FRM). 

Avsaknaden av ett a k luclll förvaltningsreglemente f i",. 
marinen har sedan lång tid framstått som en brist. De om. 
fattande förändringar, som såväl förvaltningsorganisati o. 
nen som förvaltningsverksamhe ten fortlöpande undcrgf1tl 
under och efter beredskapstiden, ha gjort, att dc före be
redskapen utfärdade förvaltningsreglemen tena i betydan 
de delar icke äro tillämpliga. Tid efter annan ha dessas 
beslämmelser satts ur kraft genon1 av Kungl Maj :t och 
dc centrala förvaltningsmyndigheterna i annan ordnin;,; 
meddelade föreskrifter. 

Nödvändigheten av a lt utarbeta nya förvaltningsreg
lementen ha stått fullt klart för m.arinförvaltningcn 
Ämbetsverket har också genom särskilda utrcdningsm Öl' 
sedan elt flertal år tillbaka m·be la t med ett sådant reglc 
mente, gemensamt för flottan och kustartilleriet och om 
fattande såväl land- som sjötjänsten. Reglementet ä r 1111 

på det hela taget färdigt och har marinförvaltningen den 
10;11 1951 fastställt utgivandet av detsamm.a. Rcglemell
tet är för närvarande under tryckning och beräkn n" 
kunna utgivas under 1952. 

Del nya reglementet är uppdelat p å fem. avdelninga'· 
·- allmänna föreskrifter, förvaltningsverksamhetens om
fattni ng, speciella förcskrifler, marinens lokala förvall 
ningsorganisation i ]and och förvaltningen ombord ~ 

flottans fartyg - och ersätter nuvarande RM I Bj 37 och 
RM III B/31. Reglem.entets avd V innefattar med viss~l 

mindre justeringar de förvaltningsföreskrifter för flotta ns 
fartyg, som redan år 1950 provisoriskt utfärdats. A l l 
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observera ~i r att i reglementet meddelade förvaltnings
b' stämmclser i princip cndasl gälla sådan verksamhet, 
: v•ll bedrives under marinförvaltningens ledning och sko
la tillämpas heträffande annan verksamhet endast där 
ved erbörande centrala förvallningsmyndighet icke ulfär
Jat bestämmelser i det ifd1grrvarnndc ämnet. I det faH 
att i reglementet intagits föreskrifter, som avse materiel 
m m och förmrmer inom annan centr al förvaltningsmyn
digh e ls verksamhetsområde, skola i överensstämmelse 
m ed n~ ;ssnämnd8 princip dc föreskrifter , som dessa myn
digheter meddela för ifrågavarande materiel m m , iakt
tagas och sålunda kompleltera reglementets förc~,lu-ifter 

och äga vitsord före dessa. 
I den första utgåvan komma n t1gra bestämmelser icke 

att :Herfinnns för örlogsvarven, beroende därpå, att de
finitiv sl~illning ännu icke kunnat tagas till vissa problem. 
frärnsl be1·örnnde marinverkstädernas ställning. Lilws:'1 
återsl{t alt utarbeta de särskilda förvaltningsbestämmelser, 
som kunna vara erforderliga föJ· bevakningsområden och 
opera lionsbascr. 

Sam ling j' ör marinen av f'örvaltningsföreskrij'ter (S.lfFF) . 

För att underlätta arbetet för de befattningshavare. 
som ha all handlägga förvaltningsärenden, har marinför
valtningen H\tit u tarbeta elt sakregister över gällande för
valtningsföreskrifter saml i anslutning till detta i ett an
tal pärmar samla tillämpliga författningar , kungl brev, 
ämbehskrivelscr, föreskrifler m m. Samlingsverket, som 
utgivils i juli 1951, har erhållit benämningen "Samling för 
m arinen av förvaltningsföreskrifter (Sl\IFF)". Tyvärr har 
verket icke kunnat vid utgivningen göras komplett, då åt
skilliga föreskrifter varit utgångna och å ter andra under 
omarbetning. Avsikten är emellertid att fortlöpande 
komplc llera samlingsverket. 

Geuom utgivandet av Sl\'fFF har ett hinge känt behov 
tillgodosells. Det ständigt ökade utgivandet av förcskrif .. 
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ter och mwisningar i ett flertal publikationer har icke 

hlolt försvårat överblicken inom de olika förvaltningsmn

Iådena, utan även medfört svårigheter för den enskilde 

befattningshavaren att skaffa sig en egen samling av fö1· 

t j änslens skötande erforderliga förvaltningsföreskrifter. 

Genom tillkomsten av SMFF komma också de av marin 

distriktscheferna hittills utgivna san1lingarna av förvalt

ningsföreskrifter att bliva överflödiga. 

Kuslj'lottons ekonomiska order (Kj'lo E:noll). 

Ny ekonomisk nollonler har av chefen för kustflottan 

faslslällts att gälla fr o m den 1/ -1 19:)1 - Kflo E:noll 

1H5L Ordern är utarbetad efter delvis andra principer 

iin tidignrc och innehåller såväl hänvisningar i koncen

trcr:Jd form till för förvaltningen ombord gällande b c

shinnnelser inom dc olika förvaltningsgrenarna, som av 

chefen för kustflottan medflelade föreskrifter ifråga om 

verksamheten för ernående av enhetlighet i förvaltningen 

vid sjöstyrkan. Förutom förvaltningen behandlas i or

dem även rättsvården. Till ordern är fogat särskilt sak

regi,ster. Tvenne ändringar till ordern ha tills dato n l· 

givils, dels den 7 j5 1951, dels den 2Jj1 1952. 

B. Vissa särskilda l öruallnings verksamheten reglerancli 

j'öreskrifter m m. 

Plan j'ör ersiittninysbyggnad m m j'ör /fottans furty q. 

Efter femå rsperioden 19-12/ -!7 har det i avvaktan p <~ 

resultatet av arbetet inom 19-!5 års försvarskommille och 

1!) W års försva rsutrcdning, icke funnits någon plan p~1 

]ängre sikt för ersättningsbyggnad för fiollans fartyg. 

Försyarskommittcn löste icke frågan om en sådan plan . 

Då det i början av ~~r Hi51 Yisade sig alt utredningsarbetel 

h10m Hl 10 års försvarsutredning måste uppskjutas j)<l 

O\'iss tid, tillsalte chefen för m arinen med chefen för för-
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sYarsdeparlemenlets godkännande en särskild kommith~ 

med uppgift att inom marinledningen utreda frågor röran-

de för ersältningsbyggnad lämpliga fartygstyper. Kom

mitl en avgav den 6/6 1951 till chefen för marinen be-

tänkande med förslag lill en ses<"u·splan för nv- och om

byggnad av fartyg för flottan. Chefen för m;rinen, [50111 

med tillstyrkan överlämnade förslaget till Kungl Maj :t 

den 29j 6 1951, ansåg sig kunna räkna med att det före

sJagna programm et skulle kunna genomföras under se:x:

:'irsperioclen 1952j 53---10:J7 j 58. FörsJaget innebbir i huvud
sak följ ande. 

Byggnadsverksamheten under sexårsperioden inriktas 

i princip på att dels tillföra flottan nya enheter som er

sättning föt· fartyg, vilka under sexårsperioden beräknas 

bliva överförda från linje- till reseryfloltan eller ut-

rangeras, dels kompietlera eskadrarna. För alt nå dessa 

mål föresh\.s nybyggnad av L! jagare av modifierad ölands

typ, 11 motortorped-motork anonbåtar av större typ, 15 

molortorpedbåtar av typ T 32, 3 ubåtar av Hajenlyp, ett 

minfartyg av ny typ och 12 mindre minsvepare (typ M 

51). Dessutom föreslås att 11 äldre jagare skola ombyg

gas till fregntter. De till nybyggnad föreslagna jagarna 

avses såsom ersältning för 2 stadsjagare och för kryssaren 

Gotland. Motortorped-motorkanonbåtarna avses för kom

plettering av eskadrarna. Övriga till nybyggnad föreslagna 

fartyg ersätta molsvarande enheter, vilka under perioden 

enligt gällande tidsnormer beräknas bliva överförda till 

reservflottan eller utrangeras. Kostnaderna för ny- och 

on<byggnadsprogrammct beräknas till i runt tal 440 mil

joner kronor enligt prisläget den 1/ 7 1951. 

P;t grundval av dessa förslag hemställde Kungl Maj :t 

vid 1951 års riksdags höstsession om hcnwndiaande att 
. o 

uthigga best ~i llning å viss materiel för 2 jagare och 6 

motortorped-motorkanonbåtar inom en kostnadsram av 

2t) miljoner kronor (props 1951 :223), vilket bemvndiaande . o 

riksdagen lämnade. I proposition (nr J 8) till inncva-
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nmdc års riksdag har Kungl Maj :t hemställt om godkän

nande av den angivna planen för flottans fartygsbyggnu

der, dock s<1som en sjuårsplan för liden 1952;53-1958/G\l, 

samt om bemyndigande att medgiva utläggande av ytter

liga re beställningar enligt planen inom en kostnadsram 

av 350 miljoner kronor. I detta beställningsbemyndigande 

ingå !'> amllign fartyg utom ubåtarna, vilka icke ansetts 

behöva beställas under budgctårt 1952/53. 

S ta lsutskotlct har vid behandlingen av propositionen 

anslutit sig till Kungl Maj :ts förs lag, men har föruts alt 

att flotLplanens verkställighetstid begränsas till sex år, 

däres t del.ta med hänsyn till industriens lcveranskapacilet 

och förhållandena i övrigt kan komma att visa sig möjligl. 

Hiksclagen har beslutat i enlighet med ulskoltels försl ag. 

Vissa materiel/öreskrifler m m. 

Ett för försvarsväsendel gemensamt krigsmaterielreg

lemente har av Kungl Maj :t utfärdats den 22/ 6 1950. Reg . 

lcmentet tillämpas fr o m den dag Kungl Maj :t förordna1 

om tillämpning av allmänt krigsförvaltningsreglemente 

Med krigsmateriel avses i reglementet alla förnöden

heter, som krigsmakten behöver för sin verksamhet vi(' 

krig cHcr krigsfara med undantag av livsmedel. Yissa 

slag av krigsmateriel, som snabbt förbrukas eller äro a\ 

ring u v ä r dc benämnf'ls förbrukningsmaterieL Vad som är 

all hänföra till förbrukningsmateriel be<>Lännncs av ve

dcrhörliga centrala förvaltningsmyndigheter. 

Krigsmaterielreglementet innehåller i övrigt föreskrif

ter angående anskaffning, tillhandahållande, underhåll 

och förvaring, undanförande, förslöring och tillYaratagan

de, ansvar och kontroll, <>kada och förlust, kassation samt 

redovisning. 
De ytterligare före skrifler för krigsmaterielens för

valtning, som kunna erfordras, meddelas av vederbörliga 

c-cnlrala förvall.ningsmyndighctcr. Sådana ha för mari-
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nens del utarbetats av marinförvaltningen och torde kom

ma att utsändas i en nära framtid. 

Den nya "Katalog över malerialillredninq" varmed 

~rbetct ~ågåtl inom marinförvaltningen alltsedm~ år 19-!6, 

a~ nu fal~.di~ställd. och distribuerad. Katalogen upptager 

sadana forradsarhklar, vilka i regel lagerhållas i mari

nens materialförråd (vcrkstadsförråd) De ·· · d 
• • • . . c • n ar uppg]or 

l LIc delar 1 fyra band, omfattande 

Del I A och B Materialutredning utom elmateriel och 

verktyg. 
Del II Elmatericl och 

Del III Verktyg. 

Därutöver tillkommer särskild ordlista, avsedd att 

underlätta användningen av katalogen i dess helhet. 

I katalogen tillämpad gruppindelning, använda be

n~m~~ng,ar m_ m skola tillämpas vid bokföringen såväl 

VId forra?en 1 lm~d som ombord samt vid beställningar 

av matcnalutrednmg. 

.. . De~1 4/4 1~50 har marinförvaltningen meddelat nya 

m~r~n~ngsbestammelser /ör beklädnad. De olika slag av 

mar~mm~, sm~- förekomma, äro dels märkning i egentlig 

memng sasom aganderättsmärkning (kronmärknina) stor

J~_ks~:1~r~ning, individPelJ märkning, kassationsmfu·l~ning. 
forsalJnmgsmi:irkning sam t märkning av persedlar an

skaffade för egna medel, dels bestickning eller försegling 

med plomb. , 

Nya ulrustninr;slislor f'ör beklädnad ha fastställts 

11 j 10 1!)51, dels för marinens kadetter och aspiranler på 

sjöofficers-, marinintcndents- och mariningenjörslinjerna 

samt reservlinjerna av molsvarande kategori, dels för of

ficers- och reservofficersaspiranter, kadetter och reserv

kadetter vid kustartilleriet samt för värnpliktiga vid kust

artilleriet, vilka uttagits Lill officersulbildning. 

. . Anvis~1in_gar beträffande centralanskaj'fni;<g av expe

dztzonsmwenel och kontorsmaskiner ha utfärdals av Ula

rinförvallningen den 2-!j l 1930. 
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Den 17 j 10 1950 har ämbetsverket fastställt ny ulru:·:i
uingslista föe flottans fartyg och hjälpfartyg i vad avser 
expeditionsmateriel av inventariena tur och konlonnnaski
ncr, ny behovsstat j'ör ex:pedilionsnwteriel av förbr uk
ningsnatur för samma furtyg samt ny salsj'örteckninq f'iir 
kustarlilleriel i vad avser expeditionsmateriel av såyöJ 
invenlarie- som förbrukningsnatur. 

Den 2·1/7 1950 ha nya föreskrifter utgivits föL· lilllum
dahållande m m av förplägnadsmateriel vid marinen, vari 
meddelas normer för tilldelning av såväl köksutrustn ing 
och kökseffekter som serviseffekter till förplägnads an
stalter och mässar i land och ombord. 

Enligt meddelande av marinförvaltningen den 20/l 
1!)31 skola de av armeförvaltningens tygavdelning i TLA 
nr 17/ 51 utfärdade bestämmelserna för utlåninq av 6.:/ 
mm gevär mj96 och kulsprutepistoler till frivilliga skytte
väsendet jämväl gälla för marinen i tillämpliga delar. 

Den 28/6 1951 har ämbetsverket vidare meddelat be
stämmelser om utlåning av marinen tillhöriga motorfor .. 
don dels inom, dels utom försvaret. 

Enligt föreskrift den 15/1 1951 skall vid haveri i fonn 
av bränder och läckor i fartyg och båtar rapport snarast 
efter händelsen ingivas till marinförvaltningen. Rappor
ten skall innehålla uppgifter om. 

havcnställc. angivande de av brand eller vattenf:vll
ning berörda rummen (exempelvis med angivande av 
cEick och spantnummer), 

orsak till haveriet, 
alarmering (tid och sätt), 
beredskapsgrad (gäller rustat fartyg) före och efter 

haveriet, 

tidsförlopp (tid för insättande av personal, när släck
ning eller tätning avslutats samt när bevakning indragils 
eller länsning fullbordats), 

använd materiel, 
skador, primära och sekundära, 
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iakttagelser beträffande fartyget s byggnadssätt och 
skyddsmaterielens funktion. 

J ämlikl i olika sammanhang meddelade bestännuel
ser m tt för visst tillfälle marinen tillhöriga qymnastik.·:a
l ar, e:rercislws o d upplål(ts till skolor, idrotts- och skylle
föreningar m m , till föreningar av marinens personal eller 
ti ll enskilda personer för anordnande av övning, tävling, 
uppvisning, utställning, föredrag o d. För a tt täcka <te 
direkta kostnader, som kronan åsamkas samt bereda kro
nan ersältning för förslitning av lokaler och tiHhörigheler 
i samband med upplåtelsen, har fortifikationsförvaltning
en och marinförvaltningen den 23;2 Hl50 fastställt en 
gnmdtaxa, vari angivas de grunder efter vilka ersältning 
skall erläggas av nyttjanderättshavaren. Ersättningen är 
olik i fall, då entreavgift upptages och då sådan aYgif!: 
icke erlägges. 

Förplägnad . 
i\Icd upphävande av krigsförplägnadsbeslänunelscrna 

av år 1932 har Kungl Maj :t den 2/3 H)51 utfärdat regle~ 
mente angående förplägnadstjänsten inom krigsmakten 
under beredskapstillstånd och krig (krigsj'örplägnadsreg
lemenie). Reglementet tillämpas fr o m den dag Kungl 
Maj :l förordnar om tillämpning av allmänt krigsförvalt
n ingsreglemente. Med krigsförplägnadstjänst förstås en
ligt reglementet dc tekniska och ekonomiska åtgärder för 
anskaffning (tillkomst), utlämning, förvaring, v:''trd och 
förbrukning av livsmedel, som erfordras för krigsmaktens 
verksamhel under beredskapstillstånd och krig, samt re
dovisning och kontroll däröver. I livsmedel innefattas 
såväl proviant som furageartiklar jämte därtill hörande 
emhallDge snm t dess u tom genom krigsförplägnadstjänsten 
tillhanclnhå lien stimulantia. 

Kriosföri)läanadsreelemcntet innehåller bestämmelser n b ..._, 

om krigsportion och krigsrnlion, krigsportionsstater och 
krigsralionsslaler, om rätt tm och tillhandahåll:mde av 
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krigsförplägnad samt om anskaffning, förvaring, och Yfl rd, 
undanförande, förstöring och tillvaratagande, ansvar och 
kontroll, skada och förlust, kassation samt redovisning 
av livsmedel. De ytterligare föreskrifter beträffande 
krigsförplägnadstjänsten, som kunna erfordras, meddelas 
av vederbörliga förvaltningsmyndigheter. Så dana beräk
nas för marinens del komma alt av marinförvallningen 
meddelas i form av krigsförplägnadsinstruktion. 

I anslutning till bestämmelse därom i "Ubålsljänstin
struktion" (UbTI 1950) har marinförvaltningen den 16/ \l 
1950 meddelat föreskrifler angående nödproviant för Il·· 

bätar. P å r ustad uh å t skall finnas nödproviant, avsedd 
ntt anYändas i katastroffall, då annan bespisning icke kan 
ordnas. Förrådet av nödproviant skall räcka för h ela 
besättningens bespisning under 6 dagar och förvaras på 
sådant sått att det inom varje tryckfast avdelning om 
möjligt finnes tillräcklig nödproviant för det maximala 
antal man, som kan tänkas uppehålla sig där. För nödpro
vianten har marinförvaltningen utarbetat stater, som äro 
sam mansatt a av lättsmälta livsmedel, vilka icke fordra 
si.irskild tillagning. Nödprovianten utlämnas till fartygen 
i fukttäta kartonger, som innehålla dagsporlianer (2 m ål. 
tider) för en man. 

För till o·odoseende av behovet av portionsj'örstärk
niny åt rlr• 1;~rna uid sjökrigsskolan, marinens underofli
cerssl,·ola och /lollans sjömunsskola har Kungl Maj :t ge
nom ämbetsskrivelse den Bj~J H)50 medgivit förhöjning aY 

porlionspriset vid sagda skolor med belopp högst intill 
33 % av normalportionspriset. 

G,~nom äs den 2,1G 1~)50 medgav Kungl l\Iaj :l att i 

normalportionsstaten ingående kontant belopp av fem 
procent t v fick höj as med en procent. Sedermera har 
Kungl Maj : t genom äs den 10/ 8 1951 medgivit en ytter
ligare höjn ing t v under budgetårl 1951 j 52 med tre pn · 
cent, Yari.genom normalportionsstatens kontanta belop .1 
f n utgör nio procent. 
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Genom kbr den 1 0; 8 1951 ha ändrade procentsatser 
fastställts för beräkning av skeppsportionspriset p å grund
ya} av nonnalportionsprisens genomsnittsvärde. De änd
rade procentsatser, varmed delta värde förhöjes för er
hållande av skeppsportionspriset, äro: 
110 j{ vid konservutspisning å ubå t och motortorpedbåt 

med egen mathållning, 
90 % vid färskutspisni ng å ubåt och motortorpedbåt 

med egen mathållning ävensom för fartyg på ex
pedition för undersökningar och mätningar av mi-
litärleder samt fartyg, som användes för sjökarte
verkets mätningsarbeten, 

80 % för f artyg, som användes för statens isbry ta rverk

samhet, 
50 % för övriga fartyg med högst 15 portioner, 
45 % för övriga fartyg m.ed 4ö-150 portioner (alter

nativt må räknas med 50 r;;, förhöjning och -!5 
portioner, därest rle lta ger ett högre genomsnitts
vä rde per portion ). 

40 'j, för övriga fartyg med över 150 portioner (alter
nativt m å räknas med 45 ';; förhöjning och 150 
portioner, därest detta ger ett högre genomsnitts
värde per portion). 

Dessa nya procentsatser innebära en icke obetydlig 
förbättring av kosthållet för de minch·e fartygen. 

Förrådsorganisation och /örrddsrc do visning. 

Gemensam lärrådsh ällning försvarsgi·enarna emellan 
förekommer f n i icke obetydlig omfattning i vad rör 

olika slags materiel. För reglerande_ av därmed s~~mna:1-
hängande problem har den 31 / 1 19:->0 meddela~s AnviS·
ninQar för upphördsförhållandenas ordnande vul gemen-

LO ll " sam förrådshållning försvargrenarna eme an . 
Gemensam förrådsh ållning kan ske enligt olika aller

nativ. I regel överlämnas materiel och förnödenheter till
h örande en försvarsgren till föruarinq i förr ttd tillhörigt 
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an n an försYarsgren. Den myndighet i vars förråd fö r
varing äger rum är ansvarig för materielens och förnö<lc 11 • 

helemas befintlighet, vård och redovisning inför den fö :· 
Yallningsmyndighet, som malericlen och förnödenhctcrn 1 

tillhura. I vissa f all kan materiel tillhörande en försv ar:-.
gren fugas ti ll LLppbörd vid annan försvarsgren efter sä r
ski ld överenskommelse myndigheterna emellan. Såväl i 
första som andra fallet åligger det den myndighet, smn 
matericlen och förnödenheterna tillhöra att lämna erfor
derliga förvaltningsföreskrifter och vid behov ställa sp ' . 
cialu tbild ad vårdpersonal till förfogande . Myndigheten 
öger också, att genom förrådsinspektioner förvissa sig Oi:' 

materielens och förnöd enh eternas befintlighet och till 
s tånd. Slulligen kan gemensam förrådshållning ske ut<m 
att matericlen eller förnöd enheterna överlämnas till fö1 
yaring eller tagande till uppbörd. Så är falle t då hel för 
r i\ dsbyggnad eller avskild del därav av en försvarsgren 
o,tälles till annan fö rsvar sgrens förfogande. 

Med förrådsorganisationen sammanhänga också dc 
rllgärder, som i december 1951 vidtagits för att minsku 
riskerna för inbrott vid f örrl'td. E nligt bemyndigande m 
Kungl Maj :t har överbefälhavaren tillkallat särskilda sak
kunniga med uppgift att i första hand på grundval av in
speldioner verka för att å tgärder snabbt vidtas för nl l 
minska inbrottsr iskerna vid förråd tillhörande försvaret. 
T v har undersökningen begränsats till att omfatta för · 
råd för vapen, ammunition och sprängmedel. 

Den 20/1 1950 har fortifikationsförvaltningen utfärd at 
bestämmelser angående uppbörd, r edovisning, kontro ll 
och inventering av forlifikationsmateriel. Följande olik H 
~lag av förråd finnas eller kunnn upprättas: fortifik a
lionsförråd, omfattande maskiner, redskap och verktyg, 
luftskydds- och bandmateriel m m samt materialier för 
underhåll, vård och skyeld samt nybyggnad av b efi:i.s l
ningar, byggnader och andra fastigheter; verkstadsf örräd , 
c·mfa llande materiel och materialier för driften vid forl i-

fikali onsverkstäder; materieluppbörd fö r viss byggnad 
eller anläggning (eller grupp därav), som utgöres av till 
denna hörande lösa materialier , dvs alla icke fast mon
terade tillbehör, vilka anskaffas ochf eller underhållas p:'\. 
anslao· under fortifikationsförvaltningen samt tillf'ällig n 
uppbörd av fortifikationsmateriel, som må upprättas för 
vissl större arbete. 

f-< r o n1. den 1j 7 1951 gälla h elt nya grunder f ö:· r edo · 
visning m m av idrottsrrwleriel vid n1.arinen. Idrottsma
lede len hånföres till in tcndenturma teriel och redovisas 
dels i fasla upphörder vid vissa förband i land samt vid 
kustflottan, dels i intenclenlurinventarieförråcl, varifrån 
materielen utlämnas såsom lån till förband i land, som 
icke ha fast iclrottsuppbörd, samt till fartyg enligt utrust
ningslistor. Förbandens anskaffning av idrottsmateriel 
ske;. enligt löpande avtal, som upprättas av marindistrik
tens in tendenturförvaltningar. 

Den l5j 3 1951 har marinförvaltningen meddelat nya 
föreskrifler och anvisningar för LLppbördsreclo uisningen 
ombord. Dessa innebära dels en överarbetning av fö ru t
varande bestämmeJser i anslutning till den ändrade för
vallningsorganisationen ombord, dels en förenkling i vissa 
siveken av det tidigare redovisningsförfarandet 

. Genom go nr 3738 den 13j10 1951 - marinens bok
order - ha 'bestämmelser meddelats rörande sådana för 
marinen avsedda böcker och blanketler, som tillhanda
h ållas av fö r svarets kommandoexpedition. Sådana icke 
h emliga (öppna) böcker samt blanketter äro förtecknade 
i marinens bok- och blank ettregisler. I försvarets kom
mandoexpedition h andläggas ärenden angående marinens 
böcker och blankeller av bokdel.aljen, inom vilken finnes 
en marinavdelning med bokförrftd (marinbokförrädet). 
För att tillh andahålla böcker till marinens n1.yncligheter, 
r xpedi Lioner m m, skola lokala bok{ ör räd finnas vid ma
rindislrikt j ä m te kustar tilleriförsvar samt vid vissa skolor. 
Närmarc föreskrifter och anvisningar för organisation av 
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och redovisning m m vid dessa lokala bokförråd och bok. 
npphönlcr äro meddelade genom mo den 13/ 10 1961. 
Blanketter tillhandahållas genom marinens skrivmaleriel
förråcl. 

Ifråga om sådana blanketter, som tillhandahållas av 
försvarets civilförvaltning, har detta ämbetsverk elen 30;'1 
19:31 fastställt "Föreskrifter och anvisningar för beställ
ning m m av blanketter jämte förteckning över av för
svarels civilförvaltning lagerhållna blanketter (FaBlank) ". 

(~cnom mo elen 31/ 1 1D52 h a nya bestämmelser med
delals för film- och bildbandstjänsten vid marinen. För 
filmdistributionen finnes dels en filmcentral vid filmde
taljen inom marinstabens utbildningsavdelning, dels film
depåer vid Sydkustens ocb \'~istkustens marindistriktsami 
vid sjökrigsskolans och marinens underofficersskola. Di .. 
slributionen av bildband sker dels från arkivförråd v id 
hildbandsdetaljen inom. marinstabens utbildningsavdel
ning, dels hån distributionsförråd vid MDO, MDS, l\1D\" 
och MCOS i anslutning till bokförråden, vid KSS sa111 f 
vid kustartilleriregementen i ansl utning till förhandens 
excrcisuppbörder. 

Enligt av marinförvallningen elen 2-1/G 1951 meddel a
dc föreskrifter skola erforderliga sjökort för kustartilleri
försvaren beställas från navigeringsinventarieförråden v id 
örlogsvarven. Periorliska nauliska publikationer beslällnc· 
av förhand direkt från sjökat'leverket och lotsstyrelsen 

Upphandling och rekvisition. 

I mars 1951 har HH(-) års upphandlingssakkunniga ti ll 
Kungl Maj :t överlämnat betänkande med förslag till för 
ordning angående upphandling och arbeten för staten 
behov m m (1952 års zzpphandlingsj'örordning). 

Gällande upphandlingsförordning är utfärdad ~n· 1920. 
:Mot densamma har tid efter annan framställts den erin
ringen att dess bestämmelser icke möjliggjorde önskvärd 
affärsmässighet från statens sida, vilket också haft till 
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följd att et! flertal myndigheter medgivits elispens från 
att tillämpa förordningen. Yid utarbetandet av sitt för
slag hade sakkunniga beaktat d clia förhållande och jäJ:l
väl tagil h~insyn därtill att ulvecldingen gått mot en allt 
stark.are centralisering av den stalliga upphancllingsverk
samltc lcn till vissa myndigheter försedda med erforderlig 
expertis samt att större möjligbeler nmnera föreligga föt· 
statsverket att utöva effektiv kontroll över myndigheter
nas upphandlingar än som var fallet vid tiden för till
komslen av n u gällande npphandlingsföl·ordning. ~ågon 

ingående detaljreglering har därför icke ansetts erforder-
. lig i den nya förordningen. Yägledande vid utformningen 
bar varit, att staten s~1som förbanellande och avtalsslH
tande parl skall erhålla samma läge som motparten. Sam
tidigt som förordningens beslämmelser närmare anknyt a 
till rådande fö rhållanden inom affärslivet möjliggöres en 
för Elaten ur affärsmässig synpunkt förnu'\nligare ställning 
än för närvarande. 

Jämlikt föreskrift i rekvisitionsförordningen utövas 
ho~st3 lillsyne11 över ial.;: tt~H~~mdet ~w bcstämmelsemn i 
reln·i silionslagen och rekvisitionsförordning nv marinför
vnltningcn, såvitt angi\t· rl'kvisilion av fartvg, av armt~

förY allning·.::n s~n:itt :mgår rekvisition av bl a motorfor
don , släpfordon OC'h motorredskap samt i övrigt av för
svm·ets l'ivilfi.irvallning. Det ankommer pft dessa tillsyns
myJHiighclcl· att meddela dc ytterligare föreskrifter och 
anvisningar, som erfordras utöver vad författningarna in

nehålla. 
I enlighel härmed har marinförvallningen den 25/ 2 

Hl-l!) faststälH "Bestämmelser och mwisningar för hjälp 
fartygs i an::,pr~l.klagande,. moUagande , besiktniilg, förvalt

ning och å terJämnan de". 
Armdörvallningens tygavdelning har den 9/~ 1!) 1\J ut

giYit '"Handledning Yid rekvisition av matadordon m m". 
Den 1Jj G Hi30 har försvarels civilförvaltning meddelat 

"Föreskriftct~ och anvisningar rörande tillämpningen a v 
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gällande rekvisitionsförfattningar i vad avser annan rek . 

Yisition än rekvisition av hästar, hundar, hästfordon, mo .. 

torfordon, släpfordon, molorredskap och fartyg (allmän 

rekvisition, FA Rek)". Vissa ändringar i dess~ ha dät 

j ä m. te fastslällls den 27,16 1951. 

Undersökningsförfarandet. 

Fr o m år 19"19 gälla helt nya bestämmelser för den 

mililbira rättsvården. Härigenom har också undersök-

ningsj'örf"aranclet uid förlust eller skador på egendom, so m 

tillhör eller nylljas au krigsmakten, ändrats. Grundläg

gande bestämmelser för undersökningsförfarandet åter

finnas numera i mil'itära rättegångs1agen, 10 kap, och 

militära rättsvårdskungörelsen, 18--23 §§. I anslutning 

härtill har försvarets civilförvaltning den 7/ 11 1950 fast

ställt "Föreskrifter och anvisningar angående förfarandet 

i ersättningsmål (AFSE) ", vilka i detalj meddela hurlt 

i olika avseenden skall förfaras. 

Vidare har marinförvaltningen den 13/5 1950 med

delat "Särskilda bestämmelser angående besiktnings- och 

lindersökningsförfarandet vid marinen". Av dessa fram

går bl a att sakkunnigt biträde vid undersökning skal! 

påkallas hos underhållsmyndigheten - dvs den myndig

het som förvaltar medel för materielens underhåll -

eller utlåtande i övrigt inhämtas från denna, innan beslu t 

fattas i undersökningsärende, i de fall att befälhavar1· 

icke anser det möjligt att med anlitande av tillgängli !."( 

personal tillfredsställande utreda anledningen till och om

fattningen av skada ellet· förlust. Så skall också sk('. 

när det vid skada gälle1· att avgöra, huruvida fråga iit' 

e>m normal förslitning eller icke. Under normal försl it

ning kunna även inbegripas skador, som uppkommit s[l

som en följd av att materielen använts för sitt avsedda 

ändamål med iakttagande av den aktsamhet omständig

heterna medgiva. Det är klart att det i många sådann 

fall - icke minst när del gäller skrovskador - kan varn 
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~~yårl att avgöra, huruvida uppkommen skada kan hän

föl·as till normal för.,;litning, för vilken besiktningsförfa

rande bir Lillfyllcsl, eller till skada i egentlig mening, som 

påfordrar undersökningsförfarande. Hänsyn måste tagas 

ti ll såYäl omslbindigheterna i samband med skadans U];p

komst som skndans art. För att säkerställa underhålls

myndighelens berättigade intresse av att undersökning 

verkställes har i marinförvaltningens förenämnda be

stämmelser även intagits föreskrift om att underhållsmyn

digheten skall äga att hos vederbörande befälhavare på

kalla undersökning enligt rättsvårdskungörelsens bestäm_

melser i det fall att sådan icke verkställts där undersök

ning enligt underhållsmyndighetens uppfattning borl ske. 

Fcn: unclersökningsförj'aranclet i samband med olucT: -

händelse, som krävt dödsoffe1· eller medfört svår kropps

~kada på person eller väsentlig skada på egendom, som 

icke tillhör försvarsväsendet, har chefen för marinen cre-
"' 

nom mo den 10j 9 1951 meddelat särskilda föreskrifter. 

I sådana fall kan särskird skadekommission tills ä tlas för 

att handha utredningen eller för att biträda åklagare eller 

polismyndigheten vid utredningen. Skadekommissionens 

uppgift avser främst att fastställa olyckshändelsens or~alc. 

Angående wulersökning:;förj'arandet vid skada på en

·'·kild egendom ha bestämmelser intagits i det nyn föt·valt

ningreglementet för marinen (FRM). 

Mässw· och marketenterier. 

I ämbetsskrivelse den 17/ 2 1950 har Kungl Maj :t med

delat uissa ekonomiska beslämmelser beträffande !nii~sur 

och markctenlerzer uicl försuarsväsendet. Enligt veder

börlig cenlral förvaltningsmyndighets bestämmande m~l 

av sl::=:tsmedel hestridas kostnade r för anskaffning och 

lmrlerhåll av möbler n1 m till mäss, marketenteri och fri

lidsrum för officerare, underofficerare och manskap. 

Smnma är för11Mlandet belrilffandc servis, rlnktyg, köks-

1'idskr,ift i Sjöl'iiscndet. 
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utrustning m m, erforderlig för utspisning i sådan mäss, 

som är gemensam för personal ur flera truppförband 

(motsv) eller som eljest regelbundet ianspråktages fö r ut

spisning av dylik personal. A v statsmedel må också h c. 

r.h·idas kostnaderna för uppvärmning, belysning, vallen

förbrukning och inre renhållning. Kosluaderna för föt 

brukning av bränsle och elektrisk energi för matlFtgnin ;,4 

skol n chitcmot regelmässigt hestridas Av mässen eller ma r

ketenteriet. Vede~'börlig försvarsgrensfö rvaltning kan dock 

i samråd med civilförvaltningen medgiva befrielse här i

från. För lokal, som upplåtits till bostad M vid mäss 

(marketenteri) anställd personal skall hyresersättning er

läggas till kronan. Civil- och fortifikationsförvaltninga n w 

kan dock helt eller delvis befria mäss ( marketen ter i\ 

från alt erlägga sådan hyresersättning. 

I anslutning till dessa föreskrifter har försvarets ci

vilförvaltning den 21 /3 1950 meddelat bestämmelser om 
redovisning av hyror för bostäder åt personal vid mark e-

tenterier och mässar samt rlen 28/R 1931 vissa förtyal i

ganden till ämbetsskrivelsen. 

::\[cd föranledande av det nya sjötjänstreglementet hm 

1w1rinförvaltningen den 4/5 1951 lånmat {ÖI 1eskrifter {ör 

redovisning av mässhållningen vid gunrumsbord samt 1 

underofficers- och högbåtsmansmäswr ombord å flolian s 

j'w·iyg. Av dessa framgår bl a alt mässpenningarna lik-

som mi.issens övriga inkomster äro avsedda för al t be

strida mässens gemensamma utgifter för mässhållningen . 

Mässföreståndare är skyldig alt föra k assabok och mi.i~ s

lzonlon samt därjämte, därest mässmedlemmarna så h C'

stämma, proviantliggare, vinliggare, i1wentarieförtecknin g 

och de övriga redovisningshandlingar, som mässhållni ng
ens omfattning påkallar. 

Vidare bestämmes i föreskrifterna om revision av 

mässräkenskaperna sam t om bokslut cch re\·isionsh c
rättclse. 
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Kas.,auäsc n d et. 

Den ~H /l H);)() lutr försvarets civilförvaltnina medde-
5 

Jat vissa föreskl'ifter angående (IIJ annan än kassör mol-

lagna konlunta m ede l. Sådant moltagande får endast ske 
av befallningsh~ware, som därtill sä rskill bemyndigats av 

civilförv:=tltningen. Så snart inbelalningama uppgtt till en 

summa av 1.000 kronor och i allt fall varje vecka, skall 

beloppet insättas å ved erbö rlig kassas inbc lalningskonlo. 

I anslutning härtill sltt också de föreskrifter för r edo
visning av avgifterna för privata trådtelefonsamtal och 

telegram ombord å flottans fartyg, som av ämbetsverket 

meddelals den ~D/8 19;)0. För redovisning av sådana av

gifter skall å fartyg finnas telefonkassa, som handhas av 

telefonslyrman eller, där sådan icke finnes, av annan be

f attningshavare, som därtill utses av fartygschefen. Så

som växelkassa utlämnas till telefonstyrman clt slående 

förskott av 50 kronor. Mottagna telefon- och telegram
avgifter inlevereras till fartygets kassa, d å beloppet upp
går tilJ 50 kronor eller i vart fall varje mfmad. 

I anslutning till bestämmelserna därom i allmänl 
fredsförv al tnings reglemen le och i kassareglementet har 

civilförvnltningcn och marinförvallningen gemensamt den 
8j5 H);) l meddela t mwisningar angf1ende innehörden m m 

av uites!, som tc>clmas p<"l räkning eller annan redovis
ningshandling. 

F öljande nya kassaföreskri/ler m m ha under åren 
1030-1()51 utL-irdals av försvarets civilförvallning med 
fillämpning fr o m nedan angivna tidp unkter: 

Den 1/ 5 1931. Föreskrifter ang:"tende kassaväsendet om

bord å flottans fartyg under expedition till 
utländska farvnll cn (Kassa ullandscxp). 

Den 1j 7 1951. Föreskrifler för C-kassa ombord il. flol
lans fartyg (C-kassa ombord). 

Den 1; 11 1951. Föreskrifler angående utbetalning av sär

skilda kontanta fönnånet· unrler sjötjänst
göring (F-sjöförmåncr·). 
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Den 1; '1 19:J2. Föreskrifter för B-kassa ombord fl flot
tans fartyg (B-kassa ombord). 

Vidare har ämbetsverket enligt meddelande i oktober 
1 :J:i~ fastställt nya krigsbokföringsföreskrifter (FKF-kri,~). 
kriHstitelförleckning för D-kassor marinen, krigstilelför
leckni~1g för flottans fartyg samt krigstitelf?rteckn~ng f~r 
A- och B-kassor, varjämte utarbetats PM till ledrnng Yl d 

handhavande och förvaltning av stående förskott vid m o
biliserade förband (PM Förskott mob) samt PM till led
ning vid handhavande och förvallning vid mobil~_sering 
::JV förskottsmedel ombord å flottans fartyg (PM Forsko lt 
mob F). 

Del har icke ansetts erforderligt att här lämna n ågon 

1·edogörclse för innebörden i de ovan upptagna kassaförc
sk rifterna. 

Slutliaen må omnämnas, att civilförvaltningen i syfk 
att åstadl~mma större överskådlighet och underlätta t ill
låmpningen å marinens fartyg av gällande bestän:_melser 
0111 avlöning och därmed samnwnhä,1gande sporsmal 
lå tit samma~1slälla dessa i en särskild publikation b e
nåmnd "Be:-:lämmei.sN rörande .w"irsk ilda förm åner nnde1 

s_jöf}än:.;t görinu m m". 

III. UNDERHALLSTJX~\STEX. 

Del kan utan överdrift sägas att de problem, som 
sanunanhänaa med marinens underhållstjänst i krig, och 
~Ht främst flottans, länge varit förbisedda. Detta gäller 
icke så nwcket den del av underhållstjänsten, som aYser 
uppgöran(le av materielplaner eller övrig på ~ÖrYaltnings
nwndighelerna ankommande teknisk-ekononnsk verksam
h~l, i ;illca avseenden sedan länge direktiv och anvisningar 
funnits, ulan fastmer underhållstjänstens omfattning sam 1 

dess org~misalion och ledning inom olika instanser, sam
bandet mellan den operatiYa och den teknisk~ekonomislw 
-ver1csamhelen samt spörsmålen om hur underhållstjänsten 
skall bedriyas och verka, främst inom marindistrikten ocl1 
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vid inom dessa befintliga förläggningsplatser för fartyg 
och kustartilleriförsvars[msta l ter. 

Cnder de senaste åren har emeller tid ett allt slöue 
intresse visats detta viktiga område och en intensiv verk
samhet bedrivits för alt analysera problemen och skaffa 
underlag för organisationens och vcrksumhetens utfonn
ning. 

Ett led i angivet syfte har varit organiserandct av en 
sårskild under hå Ilsdetalj inom marins labens operations
avdelning samt förstärkning av vissa marindistriktsstaber 
med särskild personal för underhållstjänsten. Till spörs
m ålet om hur underhållstjänsten skall representeras inmn 
marindistriktsstaberna och vilka änd ringar, som därav 
kunna föranledas i dessas nuvarande organisation, har 
slutlig ställning ännu icke kunnat tagas. 

Yissa av de med underhållstjänsten förbundna pro
blemen ha gjorts till föremål för särskilda utredningar. 
I organisatoriskt avseende ha så varit fallet i vad rör 
Ostkustens och Västkustens marindistrikt, varvid särskilt 
frågor om organiserandet av operationsbaser samt led
ningen och verksamheten vid dessa i underhållsavseende 
varit föremål för studium. På grundval av dessa och över
väganden inom_ marinledningen ha inom marinstaben ut
arbetats grundläggande bestämmelser angående organisa
tion av och verksamheten inom sjöstridskrafternas opera
tionsbaser. Föreskrifterna torde inom närmaste liden 
komma att fastställas och meddelas i fonn av mo*). 

Samtidigt härmed och i nära anslutning till utarbe
tandet av förenämnda bestämmelser har inom marinsta
ber;s operationsavdelning (uEderhållsdetaljen) utarbe
tats förslag till HIHlerh .-'dlstjånstinslruklion för marinen 
(UlJL\I), som n v ses in n e hå Ila de gr u n d läggande bestäm
melserna för underhållstjänsten. 

'''J :Meddelade TS. Dn r 23/52. 
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I underhållsinstruktionen definieras vad som förstås 
med marin underhållstjänst samt densammas ändamål 
och indelning och klarlägges u tövandet, ledningen och 
organisationen av underhållstjänsten. Vidare meddelas 
nllmänn a bestämmelser angående underhållsanstalter m 
m och sället för underh ållsbehovens tillgodoseende sam t 
angående upprättande av underhållsplaner m m. Sinl
Iigen återfinnas i inst:ruktionen särskilda bestämmelser 
för de olika underhålls tj ä nstg renarna - tygtj änst, skepps
teknisk tjänst, intendenturtjänst, fo rtifikationstjänst och 
S.i ukvi'lrdslj än s t. 

Såsom komplettering till instruktionen får fö ru tsättas 
l.;:omnw a ll utfärdas s~irskild a taktiska underhl"tJlsföre
~krifter för flottan och kustartilleriet. 

Ytterligare en inom marinledningen pågående sär
skild utredning må här nämnas, nämligen den, som haft 
att klarlägga marinens transporttjänst och därmed sam
manhängande problem. Utredningen, som arbetat mer än 
et1t ftr, har alltefter det a rbetet fo r tskridit och dc om 
fattande problemen p enetrerats, redovisat resultaten i sär
skilda rapporter. Dessa ha under senaste tiden samm an
ställts och avses utgå i form av anvisningar att tjäna 
till ledning för beräkningar av transportmedelsbehovet 
Transporttjänstutredningens arbete är emellertid icke av
slutat hbi.rmed. Omfattande undersökningar återstå allt 
j ii m t, bl a i frågor röran dc transpor l t j änstcns ra tionali 
sering. 

I delta sammanhang må slutligen omnämnas, att m a 
rinfönallningen den 23/ 2 1952 förordnat om ~ änJcilcl u i 
redning i assikt att undersöka marinens nuvarande fö r 
råds- cch uppbördsorganisation och dänned samman
hängande problem. Vid denna torde de operaliva syn 
punkterna komn'la att särskilt övervägas. Utredningen 
avses alllså ske unde r· beaktande av de krav och betino·cl-

"' ser, som äro förknippade med en effektiv underhå llstjänsl 
i krig. 

Sjöstriden utanför N ordkap den 26 
december 1943. 
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Av k omm endör II. V. Auysburg. 

(översatt från dans!wn av k :mmendörkapten O. Kro:rstedt ;. 
(Forts. och slut). 

Stridens andra skede. 

Kl 1200, medan kmwojen höll på a~t ändra kurs till 
125 °, s l yrde stridsgrupp I -15 o , f art 18 knop, och fem mi
nu ter senare, kl 1205, då stridsgruppen hade Rysslands
konvojen babord akter på elt avstånd av 9', fick Belfast 
taclarkontakt med Scharnhors.t i 75° på ett avstånd av 
279 hm. 

Chefen för stridsgrupp I gav de jagare, som anslutit 
sig till honom, order att samlas på hans styrbords bog och 
ändrade k l 1219 kurs till 100°. 

Scharnho rst, som sedan kl 1120 hade styrt kurs Nord 
med 25 knops far~, fick sannolikt omkring kl 1200 kän
ning med str idsgrupp I genom sin aktersta radar; ome
delbart därefter girade slagkryssar en till kurs 240 ° och 
minskade farl en till 20 knop, förmodligen för att gå akter 
om st ridsgrupp I och anfalla Rysslandskonvojen, som för
modades gå väst om s~ridsgrupp I (jämför flygsp anings
rapporten 23j l2 kl 1123*). 

Den ändring av kursen ostvart till 100°, som strids
grupp I vidtog, gjorde det sannolikt klart för Scharnhorst, 
alt den var upptäckt, ty från stridsgruppen observerades 
slagkryssaren kl 1220 ändra kurs YästYart, förmodligen i 
av::;ikt att få akterradarn alt bära. 

'') Den ena av de två tidigare cm.talade un.de~"officerarna, som 

h ade sin drabbningspost vid artilleriets nattmålangivare förut om 

babord, har meddelat, att man strax efter kl 1200 f rån flera ställen 

på fartyget - sålunda också han själv - hade observerat fartygs

silhuetter i förlig riktl'ing. Radarn hade då redan givit varning. 
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Kl 1221 rapporterade Sheffielcl, att Schamhor~l Ya:· 

i sikte, och stridsgrupp I fick nu order att öppna eld p .t 

ett avstånd av 100 hm. Skjutningen inleddes med lys

granler. 
Sch::trnhorsl, som heskö':t stridsgrllppen med dc h a 

förliga 28 cm tornen , il1lancl även med dc fö rl igaste 1;) 

cm tor11en, fick icke igång elden förrän de första lysgra

n a t eJ n a lände över f artygct. 
De engelska kryssarnas nedslag föllo nära Scha:·n

horst, men någon träff erhölls icke. Scharn!horst hade 

bä t'trc tur och träffade kl 1233 :'{orfolk i dess förliga 20.0 

cm torn, som saltes ur stridbart skick, varvid durken av 

säkerhelsskäl sattes under vatten. En annan projekti l 

träffade midskepps och gjorde samlt:liga radarapparatc !' 

med undantag av en oanvändbara, varjämte en officer 

och fem man dödades och fem man svårt sårades. Yi d 

samma tid blev Sheffield ingaffiact av en 28 cn1 salva , 

varvid splitter av en fotbolls storlek träffade fartyget och 

slog genom dess sida. 
Under artilleristriden, som varade i cirka 20 minuter 

och utkämpades på avstånd från cirka 71 till 113 hm, 

hade Scharnhorst efterhand ändrat kursen lill SO och 

samtidigt ökat farten till 28 knop. 
Kl 1211 s:tvrde Scharnhorst, efter vad stridsgrupp I 

uppgivit, kurs. 11Ci0 fart 28 knop. Av~tåndet hade nu 

vuxit till 113 hm och chefen för s tridsgrupp I gav m·del' 

om eld upphör. 
Samtidigt som chefen för stridsgrupp I kl 1221 givi l 

order om eldöppning, hade han beordrat 36 . .i agardivi 

sioncn, som gick på hans styrborels bog, att insätta br

pcdanfall mot Scharnhorst. På grund av de ogynnsamma 

väderleksförhållandena, som betydligt nedsatte jagarna:-; 

högsta fart, samt Scharnhorsts snabba reträtt, lyckades 

jagarna icke komma in på skjutavstånd, men Musketcer 

rppnade kl 1222 eld med sina 13,2 cm kanoner på ell 

avstånd av 64 hm och fortsatte därmed till kl 1236; und er 

denna tid hade avståndet varit nere på 37 hm . 
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styrkornus rörelser m ellan stridens andra orh tredje 

skeden . 

l;. jagar[ lottiljen. 

Såsom tidigare angiYits, hade flottiljen kl 1158 av 

stridsgruppchefen fått order att operera för anfall mot 

Rysslandskonvojen i ruta AB 6365; flottiljchefsfartyget Z 

29 gick därför kl 1217 fram på kurs 28 °, far t 15 knop , och 

beordrade med radio och strålkastare samling av övriga 
jagare. 

Kl 1226 beordrade chefen för ubåtarna i Norge ubåten 

Li"tlJsen, som kl 09-!5 hade observerat Rysslandskonvojcn, 

r.it sända pejlsignaler till kl 1300, men det lyckades icke 

jagarna, som hade fått kännedom om denna order och 

sttlnuda lys<>nade på ubåtsfrC'kvenscn, att uppfånga dessa 
signaler. 

Cnder ticlen hade Z 30 och Z 38 anslutit sig till flot

ti ljchefen, och dc tre j agarna gingo nu fram på Ii nie 

med flä:ttiljehefsfartyget i mitten och dc tv& andr a ja
garna på siktbarhetsgränsen. 

Z 3-L kunde till följd av sitt läge, som elen uppgivi t , 

n n fram först efter cirka två limmar; Z 33 hade däremot 

ej uppgivit sitt läge, varför tidpunkten för dennas an
::>lutning var flottiljchefen obekant. 

Efter elt radiomeddelande frå n ubåten Ltibsen kl 

1015 om Hysslandskonvojen utan lägesangivning, mottog 

flc•ttilj en kl 13-l3 från stridsgruppchefen ett radiomedde

lande av föl jande innehåll: ""J. jagarflottiljen anfallet av

brytes". Då det icke stod klart för flottiljchefen om det 

med denna order avsågs operationen mot Rysslandskon

vojen eller den samfällda operationen, anhöll han om 

närm ac anvisningar hos fi trid sgruppchefen, som kl 1420 

besvar~1dc hans födrågan med "Inlöp". Därmed hade 

flotlitj en fML frihet att manövrera oberoende och satte 
na sydlig kurs och 12 knops fart. 
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Sclwrnhorst. 

Som tidigare angivits, upphörde S\triden kl 12-!1 mel

.lan stridsgrupp I och Scharnhorst på grund av den sist

n~imndes kursändring till SSO och fartökning till 28 knop . 

\'ind och sjöhävning voro som tidigare, och regn- och 

snöbyar jagade över operationsområdet. 

Man vet icke, om elen tyske stridsgruppchefens avsikt 

med ovannämnda manöver hade varit att dra den engels

ka stridsgruppen I sydvart, bort från Rysslandskonvojen, 

för all på så sätt ge ~1. jagarflot'liljen fritl manövet-rnm , 

men ett st~\r fast: kl 13-13 beordrade han flottiljen att av

hr~~ta operationen mot Rysslandskonvojen, därtill må~ 

hända föranledd av det av ubåten Li1bsen kl 1315 sända 

meddelandet, som angav Rysslandskonvojen men saknade 

lägesuppgift, sam t av det tidigare kl 1025 av samma ubåt 

sända meddelandet, som också angav Rysslandskonvojen 

och som även det var utan lägesangivning, men var fö r

sett med den tillagda upplysningen "Osäkert bestick". 

Framemot kl HOO blev besättningen meddelad om att 

fartyget var på väg Ullbaka till basen, och något senan 

alt man mottagit en spaningsrapport från flygvapnet, som 

gick ut på att en engelsk stridsgmpp befann sig väst on' 

farlyget på osllig kurs*) . 
Under gången sydvart v~u· man ombord på det klan 

med, att en kryssare höll känning med Scharnhorst akter 

nt, och strax efter kl 1600 hade fartygschefen meddela' 

genom artilleritelefonernn, al t radarn angivit fartygsen

heter om styrbord*) . 

Siridsgrupp l. 

Sedan stridsgrupp I kl 12~11 hade gjort eld upph ÖJ 

ökade den f:::rlen till 28 knop för att behålla känningen 

med Scharnhorst intill dess stridsgrupp II kom på eld

Öp]Jningsavstånd. 

*) Meddelat av en av de två tidigare omnämnda underofficerarna 
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3f). j ag::u·divisionen gick i rättvänd kolonn väs.t om 

stridsgruppen p[l cirka 18J hm aYsttmd från Scharnhorst. 

Kl 1250 pejlade stridsgmppen Scharnhorst i 1:~8 ° , av
stånd 123 hm. 

Stridsgrupp I höll fortlöpande flottchefen (stridsgrupp 

II) underrällad om läget, och då Scharnhorst fo rtsalte på 

en kurs, som kunde medföra, att stridsgrupp II kunde 

sättas in, försökte stridsgrupp I icke att engagera Sebarn

horst ntan fortsalte strax utanför radarporlen all upp
r ätthålla känningen. 

36. jagardivisionen minskade efterhand avståndet till 

Schnrnhorst, men kunde på grund av den grova sjön icke 

kormua in på skjutavstånd . 

I\] 1559 l1lev jagardivisionen p å order av flottchefen 

(slridsgrupp Il) grupperad västligare för altl förhindra 

Scharnhorst att gira västvart och söka sig tillbaka till 

Rysslandskonvojen eller in på Altafjorden. 

Trots sina skador följde ~01·folk med stridsgrupp I 

intiH kl 1603, då kryssaren tvingades alt minska farten 

för all bekämpa en ombord uppkommen brand, men den 

kunde vid 1700-tiden åter ansluta till stridsgruppen. 

Kl 1610 måste Sheffield minska farten till 10 knop 

på grund nv ett axelhaveri på babords maskin; kl 1621 

var man emelle11'lid i stånd att öka farten till 23 knop, 

men på grund av den lid, som hade g~'ltt förlorad fö r att 

avhjälpa hascrict, och farlnedsättningen, var kryssaren 

icke i stl'md att ansluta sig till stridsgrnppen. 

Kl 1610 fick stridsgrupp I radm·kontakt med strids

grupp II i 176° på 366 hm avstånd, och stridsgruppen 

fi ck nn nY flottchefen order att omedelbart öppna eld med 

lysgranaler mot Scharnhorst. AYsh1ndet fn'ln Belfast till 

Sclurnhorst vnr då 176 hm. 

Siridsgrupp II. 

Stridsgrupp Il hade under dagen med ledning av från 

~~tridsgrupp I ingångna rapporter styrt en kurs, som förr 
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eller senare borde medföra, att Scharnhorst blev avskuren 
från reträtften till Norge. 

På grundval av från stridsgrupp I mollagna Hpplys
ningar bestämde sig flottchefen för alt tillsammans n1ed 
J ama1ca öppna eld på cirka 119 hm a vs tån d och att be
ordra bevakningsjagarna insätta torperlanfalL 

Omkrinc kl HOO fann flottchefen, att stridsgrupp Il 
skulle kunn; engagera Scharnhorst Id 1715, om. slagkrys
saren bibehöll lmrs och fart. 

stridens tre d je skede. 

Försia artiller~,~triden. 
På grund av Scharnhorsts kursändringar sydvart upp·· 

nåddes emellertid radarkontakt redan kl 1617 i bäring 2D o 
p;'\ ett avstånd av 416 hm. Avståndet minskades snabb t 
och Belfast observerades snart akter om. Scharnhorst p :1 
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Duke of Yorks radarskärm. Kl 1G17 beordrade flottchefen 
sina fyra jagare a l t inlaga gynnsamt Jäge för torpedan
fall. J agarna hade strax efter Duke of Yorks försita ra
darkontakt med Scharnhorst grupperats i två grupper på 
ömse sidor om flaggskeppets bog. 

Kl Hi-12 girade Scharnhorst något babord hän antag
ligen för att få hela bredsidan alt bära. Kl 16-17 öppnade 
Belfast och kl 16-18 Duke of York eld och skölo lysgra
n:aler. Kl. 16501 ~åg:o Duke of Yorks lysgranater över 
Scharnho1·st, varefter stridsgrupp II öppnade eld med 
huvudartilleriet på etl avstånd av 110 hm. 

l\Ian vet ej om stridsgruppchefen på Scharnhorst strax 
eflcr babordsgiren tvekat om haE skulle beskjuta Duke 
of Y ork om si.yrbord p {l del kortare avståndet eller N or
f olk &kler ut om babord på ett något längre av»tånd eller 
om hu n o;kulle dela elden; då lysgranaterna låga över 
Scharnhorst och upplyste fartyget, sit:odo emellertid alla 
dess svåra torn enligt flottchefens rapport svängda lång
~kepps, varför fartyget icke omedelbart kunde besvara 
elden från Duke of York; då elden äntligen öppnades 
var elen 'till att börja med oreglerad. 

Redan i sina tre första salvor fick Duke of York in 
en träff på Scharnhorsl, med påföljd att slagkryssarens 
förligaste torn genast vid stridens hörjan sattes nr strid
bart skid:. Förmodligen på grund härav girade Scharn
horst vid denna lid till nordlig kurs. 

Duke of Y ork ändrade likaledes kurs babord hän till 
600 för att följa efter och för att undvika torpeder, som 
Scharnhorst kunde ha skjutit, om den vadt mera påpass
lig ( flottchefens rapport). 

Då Scharnhorst girade nordvart, gjorde sig Belfast i 
stridsgrupp I hereeld att skjuta torped, men öppnade i 
stället tillsammans med Xorfolk eld med huvudartillerict, 
di\. Scharnhorst nämligen åter hade ändrat kursen mera 
ostvart, förmodligen för alt undvika stridsgrupp I och för 
atl få hela bredsidan att bära mot Duke of York. 
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Kl 1708 låg Schamhorst stöttad på ostlig kurs ot:h 

besköt Duke of York med sitt huvuartilleri. Dess taktik 

gick ut på att s lyra sydvart, avskjuta en bredsida, där

efter gira babord hän och styra ostvart till dess artillerie t 

~Her var klart atl skjuta nästa salva, på så sätt försv åran<k 

Duke of Y orks eldledning (floUchefens rapport). 

Under detta skede av striden lågo Duke of York och 

Jamaica söder om Scharnhorst, användande sig av samma 

taktik som denne, medan stridsgruppens fyra jagare i tv~t 

grupper på styrbords och babords låringar av Sc:harnhorsl 

sökte komma in på torpedskjutavstånd men endast lång

samt vunna på slagkryssaren. 

Norr om Schamhorst underhälla Belfast och Norfolk 

(slridsgrupp I) elden så länge de voro inom radnrportc, 

vilkeu eld Scharnhorst besvarade med två salvor, varefte r 

dc från kl 1712 följde efter på osllig kurs, alltjämt hållan

de sig norr om. 
Shefficld (stridsgrupp I) låg fortfarande långt akter 

om stridsgruppen till följ d av sitt maskinhaveri. 

Den till stridsgrupp I hörande 3G. jagardivisionen. 

som Lidigarc hade sllyrt nordväst om Scharnhorst, ändrade 

kurs kl 1700 och följde efter på ostlig kurs under lång

sam avståndsminskning norr om Scharnhorst för att in

sätta torpedanfall. Divisionschefen (Musketecr) efter-· 

slrävadc att synkronisera divisionens anfall med jagar

anfallet fdm stridsgrupp II, men på grund av elt tekniskt 

fel på Musleeteers radiostation, lyckades han icke få för 

bindelse med Savage (äldste jagarchefen), varför jagarna 

i stridsgrupp II insatte sitt anfall cirka 40 minuter innan 

36. j agardivisionen nådde fram till anfallsliige. 

Jamaica, som följde efler Duke of York under snw 

girar från den ena sidan till den andra, följde flagg

&keppets manöver. Den öppnade eld kl 1652 på ett av

~;tånd av 1Hl hm och fortsalte beskjulningen så snart till 

fälle gavs intill kl 1712, då avståndet hade ökat till 1();) 

hm nch fartygschefen ansåg a tt forlisatt eldgivning p: ; 
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delta nY:;l:'lnd vore av tvivelaktigt värde och störande föe 

flaggskeppets nedslagsobservationer på radar. 

Da Jamaica upphörde med elden, var icke längre 

ut1gon kryssare inom artilleripor'tc . Artilleristriden mel

lan Duke of York och Scharnhorst fortsalte till kl 1820, 

då Scharnhorst gjorde eld upphör på ctl avstånd av 183 

hm, troligen på grund av en träff från Duke of York. 

Sistnämnda fm•tyg upphörde med elden kl 18-!-1, då av

stånde t hade ökat till 19G hm. 

.. ~t: harnhorsts eld, som i början hade vari l oreglerad, 

forballradcs i salvlakt och precision efterhand som av

sitmdc1t ökade, och då detta var mellan 155 och 183 hm 

blev Duke of York ordentligt ingafflacl och många ned

slag voro niira träffar. Båda masterna blevo genom

skjuln <.l av 28 cm projektiler, som emellertid icke deto

n erade ( flottchefens rapport). 

Scharnhorst själv fick, såsom 'tidigare angivits, vid 

den första träffen från Duke of York sitt förligaste 28 

cm torn salt ur stridsdugligt skick och förlorade dänned 

33 ';i av sitt huvudar(lillcri. Tornet blev stående i samma 

rik tning som före träffen, men svarade icke p {t signaler, 

och kunde icke beträdas på grund av brand och stark 
rök u l yecJding. 

X~1got senare satte en andra träff stYrbords förlicra 

15 cm enkeltorn ur s.tridbart skiclc . " 

I öwigt fick Scharnhorst und er det tredj e skedets 

försbl artilleristrid å tskilliga träffar av svåra och medel

svåra projektiler , Yilka bland annat ås~adkommo brand 

i flyghanga ren och förorsnkadc haveri e r p i"t förbindelse

medel och rigg. 

Kl 1820 blev Scharnhorst träffad av en nv 35 G Clll 

projekti l, som sprängde huyuångröret till farl;'gel~ m~l
skinrum nr 3, Yarvid detta helt föll ut, och Scharnhorsl 

tvingad es minska farlen till 20 knop. DärYarande ingen

jör hoppades dock att kunna reparera skadan på 20 eller 
30 minuter. 
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Förlila torpedanj"allel. 

Vid denna tidpunkt föreföll det flott ch efen som om 

det ~inuu kunde vara möjligt för Scharnhorst att lyck a· 

komma undan. och mycket Ilerodde därför p å om de fyr a 

j aga re, som tillhörde stridsgrupp II, kunde n å fram till 

anfall. 

J agarna hade kl 1820 till följ d av Scharnhorsts höga 

fart blott kommit in på etl avstånd av 1G5 hm, och flo tt 

chefen h ade redan bestämit sig för att gira mot Norge i 

förhoppning om, att Scharnhorst skulle följa efter i giren 

och på så sätt ge jagarna en anfallschans, d å dessa plöts

ligt observerades vinna snabbt på Scharnhorst, som flot t

chefen nu förs~:od, hade m åst 1ninska farten på grund av 

en träff. 

Kl 18-10 voro Savage och Samnarez akter om Sebarn

borst och Scorpion och Stord tvärs ut om slyrbord, båda 

grupperna på ett avstånd av 191 hm. 

Scharnhorst öppnade en uppenbarligen kraftig m en 

dålig l ledd eld nw
1
t j agarna akterut*), som besvarade 

elden med sina 12 cm kanoner, enär avståndet hade gått 

T~ed lill 6-! hm. 

Medan denna grupp, stadigt minskande avståndet, drog 

på sig hela elden, närmade sig den andra gruppen till 

synes osedd, och kl 18-!9 blev Scharnhorst, vars fa11t n u 

var nere i 20 knop, belyst av lysgranater, som avfyrats 

f rån den förstnämnda gruppen; i skenet av dem obser

verade Scorpion, att Scharnhorst ändrade kurs sydv ar L 

sannolikt för att undvika torpeder från Stord, som i sam

ma ögonblick gjorde skjutgir. 

*) A tt icke båda jaga rgr;.1ppcrna b levo tagna under mycket kraf

tigare eld cch vid en tidigare tidpunkt sk ylldes, efte r utsa go a··· 

överlevande frå:r: Scharnhorst, på dålig ledning a v 15 cm artillerie" 

och 10,5 cm lv och et t m ycket bristande samband mellap. fartyge~ 

artilleriofficerar e, vil!i:et resulte;·ade i en rad motstridiga order (flott 

chefens rapr)ort ) . 
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Scorpion girade ögonblickligen och avsköt å tta tor

peder p å 19 hm avstånd och Stord därefter åtta på 1ö 

hm. Under jagarnas reträtt blevo de häftigt b eskjutna 

av Scharnhm·sts 15 cm kanoner och 10,5 cm Iv, men skjut

ningen var vild. Elden hesvarades av b åda jagarna. 

Genom kursändringen över syd till SV lyckades 

Scharnhorst undvika torped erna, m.en genom samm.a gir 

kommo Savage och Saumarez i ett "glimrende" skjutläge 

förut om styrbord från Scharnhorst•. J agarna svängde 

snabbt ut sina torpedtuber om styrbord och gingo till an

fall. Savage avfyrade å tta torpeder på ett avstånd av 

32 hm, medan Saumarez, som. blev häftigt beskjuten, blott 

kunde skjuta fyra torpeder på 16,5 h m avstånd, enär det 

andra tubstället aldrig blev utsvängt på grund av skador 

p å personal och materiel, förorsakade av den häftiga be·

skjutningen. En officer och tio man dödades och elva 

sårades och farten nedsattes till 10 knop på en maskin . 

Båda jagarna blevo häftigt beskjutna under anfallet och 

besvarade elden under reträtten nordvart. 

T ids l<rdl : .'-:iiicii:<cluTef. 
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Scharnhorst blev vid sistnänmda anfall träffad av 
1re torpeder, varav en detonerade i ett pannrum, 1nen 
fortsatte 1. v med 22 knop. Fartyget stöttade p å sydlig 
kurs, farten var nu 20 knop men minskade efterhand och 
nu nalkades stridsgrupp II snabbt västifr ån för a tt å ter
upptaga artilleristriden. 

Andra artilleri.<;triclen. 
Kl 1901 öppnade stridsgrupp II åter elden p å ett av

stånd av 95 hm, kort därpå följ d av Norfolk (stridsgrupp 
I), som dock upphörde med beskjutningen efter två salvor 
på grund av svårigheten att sikta rätt mål. 

stridsgrupp II fick med detsamma in träffar pa 
Scharnhorst, som ännu besköt de retererande jagarna m ed 
medelsvårt artilleri och 10,5 cm Iv. Efter fem 1ninuter, 
under vilken tid Scharnhorst upprepade gånger btcv 
träffad och brand och gnistor syntes från exploderande 
ammunition, skiftade fartyget öve1· sitt medelsvåra ar
tilleri på JJnke of York. .A..sståndo t var då 73 hm. 

Kl 191 f) öppnade Belfast i stridsgrupp I eld mot 
Scharnhorst p å ett avstånd av 155 hm; några få minuter 
senare stöttade Scharnhorst på nordlig kurs. 

Kl 1928 upphörde Duke of York med beskjutningen 
för a tt ge Belfast och Jamaica tillfälle att insätta torped
anfall. 

Under denna andra al"tilleristrid utnyttjade Scharn
horst blott då och då en del av sitt huvudartilleri. Orsa
ken härtill var brist på amnnmition. Kort efter det a t t 
striden upptagits, avgavs följande rapport till chefen : 
''Ammunitionsbehållning i andra tornet 3 projektiler, i 
uklersta tornet ingen". 

Mellan kl 1901 och 1928 hade efterhand Sch arnhorsls 
fart sjunkit till 5 knop. 
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Andra torpedanfallet. 
Kl 101\:l beordrade flottchefen Jamaica och kl 1920 

Belfas t at t gå fr am och sänka Sch arnhorst med torped; 
vid denna tid hade slagkryssaren blott ringa fart. Båda 
kryssarna gingo genast fram mot Scharnhorst. 

Kl 1925 sk6t Jamaica sina tre babordstorpeder på ett 
avstånd av 32 hm dock utan att träffa, sannolikt på grund 
av felb edömning av målfarten, och kl 1927 sköt Belfast 
sina tre styrbordstorpeder. Därpå girade båda kryssarna 
till kontrakurs för att skj uta den andra sidans torpeder, 
Jamaica under eldgivning med hela sitt artilleri. Samt
liga torpeder bommade. 

Scharnhorsl svarade med vild eldgivning från medel
svårt artilleri och lättare pjäser dock utan att å9tad
komma någon skada, och elden inställdes innan Jamaica 
kl 1907 p å ett avstånd av 3-1 hn'l avfyrade sina styrborels
torpeder mot Scharnhon:.t. Två träffade. 

Då Belfast skulle skj ula sina tre babordstorpeder, var 
det emellertid ett sådant mele av fartyg och eldgivning 
i närheten av Sch arnhorst, alt kryssaren styrde sydvart 
för atl avvakta ett mera gynnsamt tillfälle. Kl 1948 när
made den sig åler för att skjuta torped och avfyrade en 
lysgrana t för att belysa Scharnhorst, men observerade då, 
att slagkryssaren sjunkit. 

Tredje torpedanfallet. 
Då II. s tridsgruppens jagare insatte torpedanfallet 

mot Scharnhorst, voro I. stridsgruppens jagare (36. ja
gardivisionen) ännu i etl långt akterligt läge, och trots 
Scharnhorsts kursändring till SY tog det nästan .1Q mi
nuter, innan anfallet kunde insättas. 

J agarna konnno till anfallsområdet vid ungefär tid 
som Jam aica och Belfast slutförde sina första anfall. 

Scharnhorsl höll då på att änd ra kurs från NO till 
SV, men i samma ögonblick som divisionen, formerad på 
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två grupper, avsköt sina torpeder, hade Scharnhorst stöt
tat på en SV-lig kurs, nästan utan framJarL Jagarna an
föllo norrifrån och akter om slagkryssaren på sarruna 

kurs som denna. 
Musketecr och Matchless anföllo Scharnhorst om h a-

bord, och kl 1933 sköt Musketeer fyra ~torpeder från styr
hords sida på ett avstånd av 9 hm. Man observerade två 
möjligen tre träffar mellan skorstenen och förliga masten. 
Efter anfnllct styrde .i agaren väs:tlig reträttkurs. 

Matchlcss, som följde Musketeer i anfallet, fick en 
sjö. som slog över torpedtuben och förorsakade haveri 
på vridningsanordningen. Såsom anfallet utvecklade sig. 
måste tuben, som. var utsvängd om. babord, vridas över 
till motsatta sidan, men innan order härom hann avgivas 
från bryggan, slog en kraftig sjö över denna och avbröt 
orderförbindelserna därifrån; ordern att svänga tuben 
över till motsatta sidan kom därför icke fram i tid. J a
garen girade då runt utan att skjuta, och då den näst~ 
gång närmade sig för att anfalla Scharnhorst, denna gång 
förifrån om. styrbord, hade slagkryssaren sjunkit, ooh ja
garen hjälpte därför Scorpion att bärga överlevande från 

Scharnhorst. 
Opportune och Virago anföllo Scharnhorst vid samm.a 

tidpunkt som de två tidigare nämnda jagarna och liksom 
de akterifrän men från styrbordssidan. 

Kl 1931 sköt Opportune fyra torpeder på ett avstånd 
:w 19 hm och två minuter senare en andra salva om. fyrn 

torpeder på 23 hm. 
Yirago, som följde Opportuae i anfallet, avsköt kl 103-1 

sju torpeder på 26 hm avstånd. 
Efter anfallet satte jagarna västlig reträttkurs, Yira

go beskjulande Scharnhorst med sitt artilleri så länge slag-

kryssaren var synlig. 
I sin rapport räknar flottchefen med blott summa fem 

träffar för denna division. 
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Scharnhorst hade efter J amaicas andra torpedanfall, 
som resulterade i två träffar, börjat få styrbords slagsida, 
och denna ökade efterhand mer och mer. Fartygets läge 
angavs per radio på klart språk till Marinegrupp Nord, 
och chefen gav order om, att fartyget skulle sänkas och 
att besättningen skulle påtaga livvästar och göra si~ be
redd att hoppa utombords. Slagsidan ökade mer och mer 
s~mtidigt som fartyget började sjunka allt djupare och 
~l] u p are med förstäven; besättningen fick då order att 
overge. fartyget. Med propellrarna alltjämt snurrande 
r~mt gick Scharnhorst efter en svår explosion inombor:ds 
ti:l botten I_~l 1~15. Blott 36 av den till 1.900 man upp
gaende besaHnmgen blev räddade av j agarna Scorpion 
och Matchless. 

Kort därpå anslöt sig Sheffield till stridsgrupp I, och 
flottchefen beordrade de i striden deltagande stvrkorna 
att oberoende avgå ·till Kola. · 

4. jagarflottiljen. 

Såsom .tidigare angivit hade jagarflottilj en, som kl 
U~O ~v s.tn~s~rupp~~efen fått order att inlöpa, fortsatt 
ansluht sig hl1 flottilJen. Detta gjordes först kl 1800 

__ Omkring kl 1840, då flottiljen befann sig i ruta .AC 
4b;, mottog flottiljchefen från stridsgruppchefen ett 
ofulls tändigt meddelande, som angav, att Scharnhorst be
fann ,sig i ~tri? med ett engelskt slagskepp (tidsnr 1656) .. 

_Kort darpa mottog flottiljchefen ett meddelande från 
~Ianne~ruppe Nord till stridsgruppen av följande lydelse: 
. K! 16o6 o rap~orterar ett engelskt fartyg ett slagskepp i 
20 , avst:c~nd 6, kurs 120°". Meddelandet hade avlyssnats 
och ~echlf!rerats ~v Marinegruppe Nords avlyssnings- och 
~lechiffrermgssektwn men dechiffrerats felaktigt, eftersom 
mget en~elslzt .~a_rtyg v~do ifrågavarande tid befan nsig i 
d_~n angivna barmgen fra n Duke of Y ork. (Flottchefen 
sande ett meddelande med tidsnr 1650 till Amiralitetet om 
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~in första kontakt med Scharnhorst; avståndet till Scharn .. 

horst passar men icke bäring och kurs). 
Kl 1Sll mollog flottiljchefen följude meddelande frå n 

chefen från ubåtarna i Norge till ubåtsgruppen Eisenbart: 

''S~tli omedelbart högsta fart mot ruta AC -19-lO", och kort 

därpå meddelaclc Marinegruppe Nord till Scharnhorsl : 

"llbå la r o~h j agar e ha beordra ls till stridsområdet med 

nnvändande av högsta fart". 
Della meddelande föranledde flottiljchefen alt styra 

mol stridsområdet, fast han icke fått någon direkt order 

därom. Denna kom dock något senare och hade följand!' 

lydelse: "Stridsområde Scharnhorst. Styr mot ruta AC 

LH:i77 från kusten. Angiv läge och kurs". 
Flottiljchefen girade till kurs 140°, sedan 150° och 

satte efterhand upp farten till 27 knop. 
Väl en timme senare inkom följande n1.eddelancle från 

Marinegruppe N ord: "A v bryt omedelbart operationen, 

undvik känning med fienden, inlöp omedelbart i skär

gården. (Tidsnr 2017) ". Flo llilj chefen hand] ad e genas l 

i överensstämmelse med den givna ordern och styrde me•l 

hög fart mot kusten; den 27 december kl 1000 ankrade 

flo-ttiljen på inre Kafjorden med undantag av Z 33, som 

ule till sjöss vid n~tgot tillfälle hade förlorat känningell 

med flottiljen och först kl 0120 inpasserade genom Lopp

havet, medan flottiljen hade inpasserat Hmgt nordligare 

genom Kvalsund. 

ERFAREXHETER. 

Personalen, 

Medan den i operationen deltagande engelska perso

nalen från den högste till den lägste slod på en hög niYa 

pi\ grund av alt den ständigt var sjögående och hade sjö

vana i detta ords sanna betydelse, och i synnerhet i del 

aktuella haYsområdet, Yoro förhållandena helt annorlun

da för den i samma operation deltagande tyska personalen . 
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enär stricbgruppen till följd av brist på drivmedel nästan 

ständigt hade legat till ankars sedan den 9 september; 

personalen kunde därför givetvis icke i praktisk utbild

ning stå på samma nivå som den engelska liksom den 

heller ieke kunde anses som sjövan i samma grad. 

Därtill kom dessutom alt de bästa värnpliktiga av 

Scharnhorsls stora besättning blivit avkommenderade i 

oktober för att utbildas lill underofficerare. Visserligen 

hade 100 icke sjövana rekryter tillförts fartyget som er

sättning, men även om man med det äldre manskapet 

hade kunnat nybesätta de viktigaste poster från vilka un

derofficerscleverna hade tagits, så kunde en sådan om

flyt tning av personal.en och det tillkommande nya, icke 

sjövana manskapet dock icke undgå att verka nedsättande 

på h ela fartygsmekanismens effektivitet. 

Därtill kom: 

att chefen hade övertagit sitt befäl i oktober månad 

och sålunda blott haft ringa möjlighet att föra och man

övrera fartyget, 

att 2. artilleriofficeren hade konunit ombord omedel

bart innan operationen, och slutligen 
alt 80 offic·erare - bland dem 1. orderöverföringsof

ficeren, samtidigt biträdande eldledningsofficer - under

officerare och värnpliktiga befunna sig på pemission. 

Sedan november befunno sig vidare 80 officerselever 

ombord för utbildning. 
Yad sedan 1. jagarflottiljen beträffar, hade denna 

med hänsyn till personal och övningar det icke mycket 

bättre slällt än Scharnhorst; sålunda hade två av flottil

jens fem fartygschefer tidigare icke deltagit i operationer 

i ;\orra Ishavet. 
Medan vidare samtliga engelska chefer och i särskild 

grad chefen för stridsgrupp I visade en offensivanda en

ligt den engelska flottans bästa traditioner liksom en mot

svarande samarbetsanda och skicklighet, så visade tre av 
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flottiljens fem chefer under operationen en bristande föi' 
måga att samarbeta inom flottiljen och en n ågo t förblu f
fande bris l på skicklighet; förhållanden, son1 blott delvi s 
kunna hänföras till bristande övningar till sjöss, och som 
skulle ha varit otänkbara i den gamla kejserliga marinen . 

Vad slutligen chefen för stridsgruppen beträffar, hade 
han icke tjänstgjort på elt stort fartyg, sedan han var 
fänrik, och hade aldrig tjänstgjort i Norra Ishavet. 

lllaierielen. 
Alt den engelska radarapparaturen var den tyska 

överlägsen, kom som en fullständig överraskning för 
stridsgruppchefen. Detta framgår av att han under 
Scharnhorsts artilleristrid mot Duke of York radioledes 
meddelade flottiljchefen, att fienden sköt med radar på 
över 180 hm avstånd. 

A v flottchefens rapport framgår, att Duke of York 
fick Scharnhorst i radarsikte på 416 hm. Den tyska ra
daranläggningen presterade betydligt sämre resultat. Att 
Duke of York använde radar för avståndsmätning under 
skjutningen, var ingen nyhet; det gjorde även de tyska 
fartygen. Det nya var, att den engelska radarn var s:"t 
känslig i sida, att den kunde användas för eldledning, när 
nwtståndaren icke var i sikte. En sådan prestation var 
den tyska radarn icke i stånd att till, i det att radar
Hlätningen var upp till 1 o osäker i sida. Detta var en 
betydlig fördel för Duke of York under nattstriden mot 
Scharnhorst. 

O peraiionens ntfömnde. 
Den engelske flottchefens överlägsna ledning av ope

ralianen och hans djärvhet att så att säga blotta kon
vojerna på bevakningsstyrkor för att koncentrera så 
många stridsenheter som_ möjligt mot Scharnhörst står i 
gräll motsats till den tyske stridsgruppchefens ledning och 
uppträdande under samma operation. 
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\~is si hade stridsgruppchefen få lt en anvisning från 
Marinegruppe 0rord, som gick ut på, att anfallet skulle 
äga rum den 26 decem_ber vid gryningens början (cirka 
kl 1000), men en anvisning är dock blott en anvisning 
och icke en order; med hänsyn till all nöjaktiga under
rättelser förelåga om Rysslandskonvojens läge, kurs och 
fart liksom även om skyddslyrkans sam_mansätlning och 
läge hade det väl varit rikligast alt snarast sätta in strids
gruppen, i synnerhet som rådande vind- och sjöförhållan
den i förening med mörkret gjorde det i hög grad svårt 
för ub{\ta rna att hålla känning med konvojen, alldeles 
bortsett från möjligheten att konvojen kunde ändra kurs 
och fart, vilket den j u också faktiskt gjord e p å order 
från den engelske flottchefen . 

Men vad gjorde stridsgruppchefen? Efter att kl 1215 
ha mottagit order från Marinegruppe Nord om, att hans 
sjöstyrka skulle ligga med en timmas gångberedskap, 
s tannade han med sin stab ombord på Tirpitz; han och 
staben voro alltjämt ombord på Tirpitz ännu då man 
fdn Marinegruppe Nord hade fått förvarning om, att 
stridsgruppen skulle gå till sjöss; först tre timmar efter 
det han mottagit denna förvarning befann han sig med 
staben ombord på Scharnhorst, därmed fördröjande ope
rationens igångsättning två timmar. Men icke nog häl·
med: först då jagarna höllo på att lätta ankar fick flot
tiljchefen stridsgruppchefens operationsorder. 

När så lill slut stridsgruppch efen hade kanunit ut i 
rum sjö, blev han, som så att säga hade tillbragt hela sin 
tjänstelid i torpedbåts- och jagarvapnet, de sista 2% åren 
till och med som flottilj chef, betänksam över jagarnas 
insatsmöjligheter, och trots atl han just hade mottagit ett 
från chefen för krigsmarinen avsänt meddelande, som_ på
visade nödvändigheten av att anfalla och förstöra kon
vojen, sände han utan att ha tagit samråd med sin flot
tiljchef ett radiomeddelande till Marinegruppe Nord, vari 
han uttryckte sin betänksamhet. Genom denna åtgärd 
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bröt han den för operationens lyckliga genomförande 

mycket viktiga radiotystnaden och utsatte sig därmed för 

den möjligheten, att de engelska spanings- och pejlsta

tionerna kunde konstatera, att Scharnhorst hade flytt~1 t 

p8 sig och kanske stod till sjöss. Denna möjlighet hley 

faktiskt verklighet och resulterade i, att Amiralitetet kun

de meddela läget till den engelske flottchefen och gör[i 

det m.öjligt för honom att vidlaga ytterligare åtgärder fö r 

att förhindra Scharnhorsls anfall på Rysslandskonvojen. 

detta anfall, som ju var den enda anledningen till att 

stridsgruppen befann sig till sjöss. 

Man får onekligen den uppfattningen, att stridsgrupp

chefen icke hade så slor lust alt inlåta sig på det företag, 

som han beordrats u iföra. 
Med hänsyn till kännedomen om konvojens läge, kurs 

och fart, och svårigheterna för ubåtarna att i mörkret 

under rådande vind- och sjöförhållanden l>ehåHa kän

ningen med konvojen samt med hänsyn till alt det som 

regel är lättare: alt osedd närma sig en konvoj akteL·ifrån , 

enär utkik och bevakning äro svagast i den riktningen , 

så borde stridsgruppen ha styrt en mera västlig Jcurs fö r 

att påhörj a spaningen så nära det sist angivna läget för 

konvojen, som förhållandena medgåvo, och därpå h a 

gålt ostvart i den gruppering, som stridsgruppen nu intog 

från öster. Därvid skulle också en eventuell kurs~indrinp 

från konvojens sida ha haft mindre sannolikhet att spela 

någon roll. 
Även om stridsgruppchefen ombord på Scharnhorsl 

blev överraskad av det första mötet med stridsgrupp L 

så borde detta dock icke ha föranlett honom att snarast 

möjligt av bry la känningen med fienden; lvärtom borde 

han genast ha ökat farten, girat till jämlöpande kurs ocl1 

fortsatt striden, så mycket mera som den lanken låg n ~ixn 

till hands, atl där skyddssl~'rkan var, där borde ocks[l 

konvojen vara. Det är ingen tvekan om, att hade chefen 

för stridsgrupp I varit ombord på den förnämliga slag-
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kryssaren Scharnhorst, så hade han genast sökt strid med 

motståndaren och genomfört den till dess yttersta kon
sekvens. 

Så kom Scharnhors!s andra möte med stridsgrupp I. 

Denna gång kom det icke överraskande för den tvske 

stridsgruppchefen, men återigen avbröt han striden ~fter 

ett kort engagemang och "fr~m detta ögonblick var denna 

slngkryssare", som då-~arancle förste sjölorden, Admiral 

of the Fleet Viscount Cunningham uttrycker sig, "en sla

gen fiende". Den var elt slagcl fartyg, jagat på flykten 

av tre mycket mindre och svagare motståndare. Som 

vanligt hade Hitlers f!olta icke visat sig äga den strids

vilja, som rådde i den kejserliga tyska flottan under åren 

191-1- 1918. Det var Admiral Graf Spee-affären omigen. 

Med de vid ifrågavarande tid rådande väderleksförhål

landena skulle den enligt sjökrigskonstens principer ha 

varit stånd att jaga undan Belfast, Sheffield och Norfolk, 

anfalla konvojen och undkomma i säkerhet efter alt ha 
ödelagt denna. 

Efter detta andra möte med stridsgrupp I fortsatte 

den tyske stridsgruppchefen sydvart utan att försöka att 

skaka av sig motståndarna, som han visste höll kätmin~_~ 

med Scharnhorst. Och intet hade varit lättare, om han 

blott ändrat kurs llpp mol vind och sjö, enär stridsgrupp 

I i så fall kunde ha gått med högst 24 knop, m ed:m Scharn

horst l edigt skulle ha kunnat gå -!- 6 knop fortare. Det 

VC\r därför, för att om möjligt hindra slagkryssaren att 

gira västvart och bryta sig igenom till Rys<;landskonvojen 

eller liil Allafjonlcn, som flottchefen (slridsgrupp II) be

ordrade 3G. j agardivisionen (slridsgrupp I) alt in laga el t 

mera västligt läge i förhållande till Scharnhorst. Hade 

detta skett, skulle enligl flaUchefens rapport varken Duke 

of York eller jagarna i stridsgrupp II ha kunnat följa 

honom mot den gwva sjön. :r\1an vet icke Yilka skäl 

stridsgruppchefen hade för den kurs han valde, men ett 
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är s~ikcrt: farlygel gick sitt öde till mötes, genom att Duke 
of York. fick känning med det. 

Den ståtliga slagkryssaren hade förtjänat en bättre 
fartygsledning och en hältre ledning av artilleriet. 

Ii: ALLOR: 

Admiral Sir Bruce Fraser: Sinkin g of the German Battlecruiser 
Scharnhorst on the 26th December 1943; 

Karl Peter: Schlachtkreuzer Scharnhorst, Kampf- und Unter-

gang; 

Admiral of the Fleet Viscount Cunningham: A Sailor' s Odyssey ; 
Jane: Fihting Ships. 
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Meddelanden från utländska mariner. 

Meddelande från Marmens pressdetalj . 

Korea. 

sjömaktens betydelse i Iiorcaluiget. Forts. 

Kampen om Korea har denna gång, liksom tidigare på samma 

krigsskå deplats, starkt framhävt sjökommunikationernas betydelse 
och SJbmaktens medel att föra en offensiv krigföring över sjön. Ka
rakteristiskt nog nämns också amerikanarnas lösning av försörjnings
problemet som oöverträffat och bara möjligt med hjälp av ameri
kanska fartygsresurser och organisation. Händelserna i Korea har 
emellertid visat, att kriget inte kunnat föras utan herraväldet till 
sjöss och tillräcklig tillgång till brukbart handelstonnage. Den av
görande landstigningen vid Inchon skulle inte ha varit möjlig utan 
marinkåren, som var specialtränad för amfibiekrig. Erfarenheten 
visar, att det är nödvändigt att alltid ha marina trupper fullt strids
beredda - även i fredstid. En marinbataljon ur 7 :e flottan och en 
motsvarande brigad på Guam. skulle ha haft mycket stor bdydelse 
vid krigsutbrottet. Det är f ö värt att understryka "the m.agnificent 
record on the ground and in the air", som har komm.it marinkåren 
till del. 

Ehuru inte beredda till strid, då Koreakriget bröt ut, har ame

rikanska armens avdelningar utvecklats till goda stridsenheter. Den 
beklagliga svaghet, som därvid avslöjades, har endast kunnat upp
vägas "the hard way" d v s efter förluster och nederlag i striden. 

Marinsoldaterna var däremot stridsberedda. Hade inte dessa 
kunnat sättas in i striderna, kan det mycket väl kunnat hända att 
FN-armen fortfarande hade kämpat i Pusanbrohuvudet. Ifråga om 

flygstridskrafter var endast marinflyget förberett på att stödja ar
mens operationer på marken - flygvapnet var det inte. 

Därtill kom hangarfartygens stora betydelse både som långt 

framskjutna flygbaser samt, inte att förglömma, mycket rörliga så
dana. Särskilt kom värdet av dessa fartyg fram vid Hungnam, som 

låg avlägset från samtliga flygplatser i land, medan de fartygsburna 
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flygplatserna kunde flyttas fram till ln·igsskådeplatsens omedelba1·a 
närh et. Det fartygsbaser ade jaktflyget h ar b l a fått mycket stur 
använ dnin g vid eskortering av B-29 såsom t ex vid anfallen m•1t 
Rashin, nära gränsen till Mandsjuriet. Landbaserat jaktflyg kuncJ,, 
inte lösa uppgiften utan att på vägen gå ned och tanka, vilket <'.n
sågs mycket riskabelt utan fullständigt luftherravälde. Marinflyg . t 
fick sättas in i stället. 

Erfarenheten har vidare visat att hangarfartygen bör operera i 
grupper om minst fyr?. för att man skall uppnå maximal effek t. 
Har man tillräcl<ligt antal enheter bör ett av fartygen uteslutande. 
avdelas för operationer under mörker för att därigenom minska far 
tygsbesättningarnas arbetsbörda, som blir mycket stor vid uppsti g-
ningar och landningar dygnet om. Betydelser. av fartygsbas erat jakt
flyg framstår klart när man finner att det var först i början av 
augusti 1950, som jaktflyg kunde starta från flygplatser i Korea . 
Det fartygsburna jaktflyget kunde vidare röra sig över målområdet 
i ett par tim.mar, medan det landbaserade endast kun de uppehålla 
sig där 10-20 minuter. Det säger sig själv att det fartygsbur;<a 
flyget spelar en ofantlig roll i spaningstjänsten. Särskilt över sto ·a 
havsområden är kombinationen av flyg cch snabba fartygsenheter 
mycket effektiv. 

Den jaktplantyp, som mest kom till användning på fartygen , 
åtminstone under första delen av kriget, var "G rumman Panther" , 
ett reajaktplan. Svårigheterna att operera med så dant flyg frå n 
fartyg har visat sig ganslm ::::tcra. A::Iviinc;ning 2.v reap!:m !".::r;: 
nämligen haft till följd , att start och landning måste äga rum var 
90 minut i stället för var tredje eller fjärde timme. vilket är fallet 
med propellerdrivet flyg. Detta för givetvis med sig ökat slitar;c 
på däcken och arbetet blir m er krävande för besättningen. Reaplan 
utrustade med raketer har av säkerhetssl<äl svårare att starta från 
katapult. Trädäck, som användes på de amcril,anska hangarfar
tygen på. grund av värmen i Stilla Havtt, visade sig va.ra mycket 
olämpliga. vid start och land!ling av reaplan. Sedan en del tekniska 
detaljer med hänsyn till de tropiska temperaturförhållandena lösts 
tillfredsställande, har man nu i USA - i lilchet med andra mariner 
- lagt ståldäck på sina hangarfartyg. 

Det största problemet är emellertid reaplanens enorma bränslf'
förbrulming. Hangarfartygens tänkkapacitet visade sig vara i minst a 
laget. Fartygen måste fylla olja i genomsnitt var 21/z dag och varje 
fylln ing tog 6- 8 t immar och ibland lä n gre. Under denna tid ä r 
såväl fartygen som de av fartygen burna flygplanen ur funktion . 
Det säger sig självt att reaplanens utomordentligt stor a bränsleför
brukning ökar kraven på tanktonnaget och sjötransporter. Under 
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m cderniscringcn av bl a ESSEX-klassen (33000 ton) har tanli:kap:t
citeten utvidgats samtidigt som man har vidtagit anordningar for 
snabbare fyllning. 

Omfattningen och betydelsen av det sjcr;1llitära flyget i Korca
Jniget har varit mycket stor. Under andra kvartalet 1951 utförde 
mar inflyget sålunda 4.0 ~0 av dc r.nfall, som företogs med ameri
kanskt flyg - transportflyg och företag m ed B -29 oräknade. M.::,
r inflygets insatser var enbart i juli manad 6000 anfall. På ~T1.mr1 
av de speciella svårigheter, som är förbundna med fartygsbaserat flyg, 
ä r haveriprocenten betyligt större på sjön än på land . 

Intill den l cktober 1951 hade d et amerikanska marinflyget för
lorat inalles 21() flygpain i strid och 317 genom haverier. Motsvarande 
siffrcr för FN -flyget var vid samrna tidpunkt 321 r esp 350, sarm:1a;:l
lagt 1203 flygplan. Sl<adade flygplan har här inte medräknats. 

F2.rtygsarU!leriet har ~pclat en mycket stor roll vid alla 1{U:!t

operationer. Fartygslmnoncr och -raketer anväHdcs .110t vil-i:tiga 
strateg-isk:i mål på kusten och mot kommunikationerna. Fartygen 
understödde också armens framryckningar både längs kusten och 
längre in i land. slagskeppet MISSOURl's bcrnbarde;nang av vik
tiga mål på ostkusten omedelbart före Inchonoperationen samt un
derstödet av framryckningen mot Söul visar värdet av fartygsa;:
t illeriets stora eldkraft och rörlighet. 

På det hela taget har fartygen med sina flygstridskrafter och 
sitt artilleri visat prov på exemplarisk inbördes samarbete. Det. 
svåra artilleriet och reaflyget har banat väg för amfibiestyrkorna, 
skyddat armens flanker och även understött operationcrn~>. inne i 
landet på ett avgörande sätt, Sjömaktens förmåga att direkt göra 
sig gällande även långt in i land har knappast kunnat dernonstren:.s 
bättre än i Koreakriget. 

(Forts.) (Ur Norsk- Tidsskrift for Sjovesen ) . 

Amerikas Förenta Stater. 

N ybyggnadsprogram 1953. 

Amerikanska flottans byggnadsprogram för 1953 belöper sig på 
något över 1 miljard dollar och omfattar bl a: 

1 hangarfartyg på 59.000 ton (E'ORRESTAL-klass). 
l eskorthangarfartyg på 16.000 ton. 
1 atomdriven ubåt (u töver den under byggnad varande). 
2 ubåtar (TANG-klass). 
0 j:tgarc och 

30 minsvepare. 



520 

Därjämte skaB. 2 ~angaxfartyg på 27.000 ton samt 2 !ätt, 
kryssare och 6 jagare moderniseras. 

Ubåtsja:kt-kryssaren NORFOLK sjösattes den 29 dec 1951. K rys
saren tillbör 1948 års nybyggnadsprogram och kölsträcktes i ser•
tember 1949. Data: 5.500 ton, längd 165 m, bredd 17 m, far t S , 

knap, besättni.ng 31.0, varav 40 officerare. 
("Ca Revue Maritim e). 

MPdelhavsflottan ( 6, flottan). 

Amerikanska 6. flottan , som är stationerad i Medelhavet , om
fattade under förra hälften av 1952 följande enheter: 

2 hangarfartyg, MIDW A Y och T ARA W A . 
lätt hangarfartyg, CABOT. 

2 tunga kryssare, NEWPORT NEWS och MACON. 

18 jagare. 
2 snabba minsvepare. 
4 ubåtar samt 
trängfartyg. 

(La Revue Maritime). 

Storbritannien. 

Ny- och oml.•ygg-na<lsprog-ram. 

A v de 35 "inshore" minsvepare, som. är under byggnad, har sex 
sjösatts. Fartygen har en längd av 32 m och utgör en utveckling 
av "motor launches" av typen Fairmile på 75 ton och 15~1z lmop. 

Provturerna med CENTAUR och ALBION, de två första a v i 

nybyggnadsprogrammet ingående lätta hangarfartyg, väntas komma 

att påbörjas under förra hälften av 1953. 
GABBARD och SOLEBAY samt fyra andra jagare av BATTLE· 

klassen kommer att förses m ed "squid", vilket medför en utvidgning 
av aktra överbyggnaden. Samtidigt kommer med hänsyn till stab~
litet en en 40 mm kvadruppelpjäs att borttagas. 

(The Navy l 

Den 8 maj s jösattes jagaren DIANA, den åttonde enheten av 
DARING-klassen. Fartyget kölsträcktes 1947 . De två första i se
rien, DARING och DIAMOND har nyligen färdigställts. 

(Admiralty News Summaryl. 

Frankrike. 

Nybyggnads program. 

Franska flottans nybyggnadsprogram omfattar bl a: 

12 jagare på 2750 ton (SURCOUF-klass). 
12 fregatter på 1250 ton (LE CORSE-klass) . 

4 ubåtar på 1200 ton (NARV AL-klass). 
25 minsvepare på 300 ton (D-klass) 
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vartill kommer färdigställandet av kryssaren DE GRASSE såsom 
luftvärnskryssare samt ombyggnad av kryssarna GUICHEN och 
CHATEAURENAULT till ubåtsjakt-kryssare. 

SURCOUF -klassen. 

Den första enheten i denna serie, som tillhör 1949 års byggnads
program, kommer att sjösättas i april 1953. 

SURCOUF har följande data: Längd 129 m, bredd 12,7 m, ma
:skineri 60.000 hk, fart 34 knop, bestyckning 6 st 12,7 cm allmåls· 
pjäser och 6 st 57 mm automatkanoner samtliga i dubbellavettage 
samt 6 st 55 cm torpedtuber, ubåtsjaktvapen m m. 

LE CORSE-klassen. 

Fregatterna av LE CORSE-klassen får följande data: Längd 
IOO m, bredd 10,3 m, maskineri 22.000 hk, fart 27 lmop, bestyckning 
57 och .'20 mm automatkanoner samt ubåtsjaktvapen. 

(La Revue Maritime). 

Italien. 

Nybyggnadsprogram. 

Det italienska nybyggnadsprogrammet omfattar bl a: 

2 mindre kryssare på 3500 ton för luftvärns- och ubåtsjakttjänst 
(SAN GEORGIO-klass). 

2 jagare på 2700 ton (INDOMITO-klass). 
2 fregatter på 1500 ton (CENTAURO-klass). 

'Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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SAN GEORGIO-klassen, 

Kryssarna SAN GEORGIO och SAN MARCO får fö ljande data : 

Längd 140 m, bredd 14,4 m, fart 32 knop, bestyckning 6 st 12,7 cm 

allmålskanoner samt närluftvärn och ubåtsjaktvapen. 

INDOMITO-klassen, 

Jagarna INDOMITO och IMP AVIDO får följande data: Längd 

122 m, brectd 13,1 m, fart 30 lmop, bestyckning 4 st 12,7 cm allmåls 

kanoner samt närluftvärn, torpeder och ubå tsjaktvapen. 

CENT A URO-Juassen. 

Fregatterna CENTAURO och CANOPO får följande data: Längd 

96 m, bredd 11,3 m, fart 25 knop, bestyckning när luftvrän, torpeder 

och ubåtsjaktvapen. 

(La Revue Maritime} 

studera tidskriftens annonser! 

Gynna dess annonsörer! 




