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Arsberättelse i hälso:: och sjukvård 
år 1942. 

Avgiven av ledamoten H. Westermarlc. 

Vid avfallandet av denna årsberättelse har föredraganden 

med stöd av Sällskapets stadgar § 29 mom. l valt att behandla 

dcJl marina hälso- och sjukvården i Sverige, varjämte det 

. ~.yJ'llS föredraganden lämpligt att avhandla densamma från 

den tidpunkt, l ok Lober l 93 7, då föredraganden tillträdde 

posten som chef för marinens sanilctsväsende. 

Materialanskaffningar. 

Till följd av kända omständigheter hade den marina 

hälso- och sjukvå11den i vårt land i materiellt hänseende i lik

het med hela försvarsväsendet i övrigt av den anslagsbeviljan

de statsmakten blivit synnerligen snävt behandlad. Sålunda 

h UJde marinförvaltningens anmälningar om materielbristerna 

även inom sjukvårdsväsendet förklingat ohörda sedan lång 

tid tillbaka. Bristerna, som på sin tid voro noggrant beräk

nade på grundval av sjöförsvarets dåvarande utbyggnad och 

då gällande prise r, voro i marinförvaltningens ovannämnda 

~:enastc anmiilningar upptagna till den runda summan av 

1,000,000 kronor. Av dessa brister belöpte sig i det närmaste 

ull t på marinens organisa lianer i land och härav särskilt på 

T idskrift i Sjöväsendet. 21 
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kus tar tillerie t under det att marinens far tyg i allt viisc n l!ig t 
voro väl tillgodosedda med sjukvårdsmateriel. Anledningen 
till detta förhållande ligger huvudsakligen däri , att , Sl'dun 
marinen 1903 tillförts ett eget sanitetsväsendc, vid nyh~'gg nul[ 
av örlogsfartyg sjukvårdsmateriel anskaffats för nybygrsna
dcrna i fråga med anlitande av erforderlig del av nybyggnads
anslaget. Vad flottans hjälpfartyg beträffar hade läkarupp
bördcr anskaffats för dessa under ~tre n 1396 och 193 7. Diir
emot hade i brist på tillgängliga medel utrustningarn a för 
marinens landformationer ingalunda kunnat tillgodoses l'il s i 
den ringa utsträckning som de senaste decenniernas nlhygg. 
nad av dessa borde hava föranlett. Bristerna i dessa aY SL'cn

den voro sålunda i okbober 1937 betydande. 
Det var därför naturligt, att saniletsledningen vid oran

nämnda tidpunkt skulle känna som sin första och förn iimsta 
uppgift att söka råda bot för dessa förhållnaden. Angeliigcn
hctcn härav accentuerades kraftigt genom dc vid denna tid
punkt allt oftare påkommande varningarna för ett inom en 
snar framlid kommande storkrig i Europa. Det var diirför 
största sannolikhet för att det gällde att väl begagna den !"ri st, 
som möjligen skulle erbjuda sig för alt rusta upp även pit dd t ~t 

område av det svenska försvarsväsendeL 
Då det visade sig, att de föreliggande uppgifterna om fi )rc

varande brister erfordrade komplettering och även i vissa st yc
ken modernisering och anpassning efter vissa nytillk onma 
fonnationer och krigssjukhus, infordrades under hösten 19:l'i 

detaljerade bristuppgifter från samtliga berörda lokalmyndig
hetcr. Sed:m dessa på nyåret 1938 förelågo och hunni t hr
arbetas, uppstod frågan om hur de erforderliga medlen snnh
bast skulle kunna ställas till disposition. Dc s~tlunda hear
betade bristuppgifterna gåvo vid handen, att om en ansl,aH
nina av sJ"ukvårdsmateriel inkluderande ersättningsiwhord 

t> ' 

skulle ske, erfordrades i runt tal 1,400,000: - kronor , varv id 
l}l då gällande prisläge låg till grund för berälming::una. 

sjukvårdsanslagen vid denna tid höllo sig i storleksordn ingen 
omkring 200,000: - kronor om året, inses att det under nor
mala tider skulle ha blivit förenat med hart när oöverskådlig•t 
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svårigheter och med stor tidsutdräkt att kunna komma fram 
till tillf redsställande resultat. 

Emell ertid visade det sig mycket snart alt tiderna inga
lunda voro normala. Här syftas då på rikselagens av kända 
anledningar fattade beslut i februari 1938 att ställa 70,000,000: 
_ kronor till försvarsväsendets förfogande för materielan
skaffn ingar. Ett led i fördelningen av detta belopp utgjorde 
försvarsstabens elirekliv till marinförvaltningen att inkomma 
med förslag till medelsfördelning under förutsättning, att för 
marinen skulle avses alternativt 10,000,000:-, 20,000,000:
eller 30,000,000:- kronor. Uneler hrmdläggningcn inom ma
rinförvaltningcn av elen interna fördelningen av de sålunda 
angivna beloppen uppstod givetvis en dragkamp mellan de 
clika avdelningarna, varvid från sanitetsavdelningen gjordes 
gällande, att av det erforderliga beloppet för sanitetsmateriel 
eller 1,400,000:- kunde m an nöja sig med förslagsvis 
1,000,000: - under förutsättning , alt marinen skulle erhålla 
30,0()0,000:- och med proportionellt mindre belopp under 
förutsättning, att marinen erhölle dc ovan nämnda mindre 
summorna. Konkurrensen om medlen var emellertid hård 
och sanitetsavdelningen måste finna sig i alt se förslaget till 
sin delpost nedpressat till 600,000:- kronor respekt ive 
300,000:- kronor och 100,000: - kronor , allt under förut
sättning a t t ovannömncla alternativa totalbelopp för marinen 
skulle beslutas. Seclan i princip fastställts, att marinen skulle 
erhålla 20,000,000:- kronor upptogs i propositionen emel
lertid allenast 100,000: - kronor för s.anilctsmatcriel, et t b~: 
lopp, som endast till en tredjedel var tillräckligt för alt till
låta anskaffning av det mest trängande av mera sv~1ranskaff
lig saniletsmateriel, nämligen kirurgiska inslrumcntuppsätl~ 
ningar. I riksdagsutskottet bcak ta des del! a missförhåll::mde 
Och b eslutet gick slutligen ut på, alt 300,000: - kronor an
slogs för ändamålet. 

I n;tcligt brev av den 22 juli 1938 ställdes sistnämnda ]w

lopp till förfogande och sedan överläggningar redan dessför
innan hållits med bl. a. förs.te läkarna och fästningsläkaren i 
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Vaxholms fästning , igångsalles upphandlingarna och Yoro 
dessa i s lort sett slutförda på nyåret 1939. 

Ylledigare belopp voro emell ertid nödvändiga och vid 
behandlingen i augusti 1938 av ärende t angående m:uinl'i.i r
vallningens underdåniga skrivelse angående statsregleringen 
för budgetåret 19~1\:l-1940 genomdrevs, a tt ett belopp ay 
100,000:- kronor äskades för ~i.ndamf!let. Nådiga brevpl an
"åcndc denna summa utkom den 21 juli 1939. Tid en red o 
emellertid fort i dessa dagar och red:m tidigare eller th n i 

J"uli förclå()' vtlerlioarc ett n ådigt brev genom vilket 500,000:-. o " o 
kronor ställdes till förfogande för enahanda ändamål. \i~l-

nämnda belopp var resullalet a v personlig hänYänd elsl' till 
statsrådet och chefen för försvarsdepartementet. 

Liksom höslen 1938 upplogs i marinförvaltningens u n le r
dåniga skrivelse angående stalsregleringen för budgct[tret l \J !O 

- 1941 höslen 193\l elt belopp av 100,000:- kronor för sjuk
v~l.rdsmaleriel, vilke t belopp i nådigt brev av den 21 juni 1H40 

ställdes till förfogande. Emellertid hade rysk-finska kriget 
medfört, att samtliga materielbrister såvitt möjligt borde nn
danröcljas, varför efter ålcr gjord personlig hänvändcl~l' elt 
yttcrligar.e belopp av 400,000: - kronor ställeles till förfo..;an
cle genom nådigt brev av den 2 februari 1940. ! della hrc1· 
föreskrevs dessutom, alt marinförvaltningen ägde al t fi irbc
reda upphandling jämväl för dc 100,000: - kronor v arom 

framsl~i.llning gjorts hösten 1939. 
HLirmed h ade sanitetsledni ngen erhållit hela del lll'lnpp 

t,400,000: - kronor, som tidigare beräknats erforderli g!. 
Arbetsuppgifterna inom m arinförvaltningens sanitehaY

dclning blevo på grund av tilll;:omsten av upphandlingarn:t 
högsl ~n·scvärt utökade. Tidigare bestod persmwlen å d( nJ~a 

avdelning förutom chci'en av endast en marinläkare, vn rnd 
Lir alt märka , att denne även hade att handlägga den Jllang
l'ald av ärenden, som falla inom den del av m arinövcrHikarl'ns 
arbelsomrCtde, som belingas av inspektörskapet för m nrinl'ns 

hälso- och sjukvård och av chefskapet över m_arinläknrkarc~\ 

Det blev clädör nödvändig!, alt saniletsavdelmngens ]Jl'1" ' 0 11 ' 1 
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l ··11 förs tärkning. För verkställande av upphandlingarna för 
&W -
det första till förfogande sommaren 1938 stalida beloppet om 

30o 000: - kronor erhöll sanitetsavdelningen hjälp genom alt 
en 'intendcnturofficer å intendenturavdelningen st,älldes till 

förfogande uneler erforderlig tid från augusli månads ingång 
samma år. I och med tillkomsten av dc stora beloppen som
maren 1939 och den trängande angelägenheten att så snabbl 
som möjligt verkställa upphandlingarna och sålunda m leve
ranserna fullgjorda med minsta möjliga tidsutdräkt, blev det 
nödvändigt alt organisera en mera arbetskapabel upphand
lin"sseklion inom marinförvaltningens sanitetsavdelning. Från 
au~us ti 1939 ställdes med anledning härav en intcndenluroffi
cer till avdelningens. fulla förfogande. Ylledigare arbetskraf
ter erhöllos i och med försvarsberedskapens inträdande på
följande månad i det alt ytterligare en marinläkare kommen
derades till avdelningen och marinöverläkarens expedition 
varjämte ett skrivbiträde anställdes därstädes. 

Beställningar och leveranser skedde nu i snabb följd. Ar
betet hänned blev emellertid i viss. mån tungroll beroende dels 
på att anslagen kommo successivt dels därpå att bestä!lningar
na skedde under alltmer stigande priser. Det blev därför nöd
vändigt alt gå försiktigt fram och ullägga beställningar s[t , 
att de viktigaste förnödenheterna fingo företräde framför s[t
dana, som man i händelse av mobilisering eller krig kunde 
påräkna a lt med hjälp av ytterligare medel kunna relaliYt lätt 
anskaffa i marknaden. 

Till belysande av arbetets omfattning m~t här nämnas, aLL 
antalet avtal under åren 1938, 1939, 1940 och 1941 utgjord e 
respektive 144, 127 , 87 och 60 stycken. 

ALt redogöra för hur fördelningen av anslagen skett p~t 
olika slag av sjukvårdsmateriel skulle föra för långt. H~ir 
lll:å bloLt nämnas att anskaffning skett a v en mångfald o! ika 
förnödenheter srtsom kirurgiska instrument och apparater, 
röntgemnateriel, förbandsmatericl , HikemcLlel, bårar, bårsilekar 
Och cyklar sam~ andra anordningar för sårades transport 
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jämväl å sjuklransportfar ly" och bussar sän,,.ar mad .. 
.. .. t> ' . t> ' ' t <ts~e r 

andra sangklacler, beklädnadsmateriel föe sårade å SJ.ul ·l ' 
. " .. . . , ' \. lUsen 

m . m., Sjuk\·ardslalt, gasmasker för i huvudet sårade och ...... 
. l o d . ...,,l~-

SJU \:V~.r s~rstor samt olika slag av inventarier för krigssj ukhus. 

Jamsides med dessa anskaffn ing-ar ha ans.kaffninrrar 1·ii ""l n O c o 
O lll-

\"a pagalt . or !ar tygsnybyggnader och ombyggnaderna av Pri ns 

Carl, Fylgta och Patricia sam t för nyuppsalla kustartillcrihat

lerier. Kostnaderna härför ha bestritts av anslagen till dt•ssa 

nybyggnader respektive nyupps.ällningar och kunna beräknas 

1 runt ta l till 150,000: - kronor. Dessa senare ::mskaffningar 

ha föregåtts av utredningar beträffande moderniseri11 u '., . 

.. . t> ,, ' 

>;anunansallnmgarna a v fartygens läkaruppbörder. Viss. mo-

dernisering och i samband därmed nyanskaffning har ske ll 

itven beträffande samtliga pansarskepp och flygplankryssaren 

Gotland. Kostnaderna härför, som varit av ringa omfall nin" 

Jw bestridits av de ovannämnda s.to ra anslagen. :o, 

S tigande priser under upphandlingarnas utförande niid

vändiggjordc, atl ytterliga re medel hösten 1940 m{tste ~i ska s 

för att planenligt kunna slutföra bristernas täckande. Denna 

begäran om nya medel resulterade i att Kungl. .:VIa j :t gcn 1> m 

h rev av den 15 november 1940 ställde ytterligare ] 25 ,000: -

kronor lill förfogande. 

Som förut nämnts utlades anskaffn ingarna successiv t i 

avseende till nödvändighetsgrad m. m. och LOI-de nu kunna 

ullalas alt utrustningsbehovet i s tort set t nu· fyllt på nyarc l 

1940 varför därefter tillkomna medel kunna disponeras för :1 ll 

läcka crsåtlningsbchovet. Sedan dclla under å ret 1940 till 

godosetts, ha överbl ivna medel å de s tora an slagen under me l 

1941 använ ts till atl anskaffa viss kon plcttering av bårar oeh 

~mnan tranporlmatericl, av viss första förbandsmateriel fii r 

kustartilleriets batterier samt av packningsmateriel för n~·

byggda och ombyggda fartyg m. m. Alltjämt pågår anskaff

ning av sjukvårdsmateriel för bcs.!utaclc ännu ej fårdigställda 

fartyg och kustartillcribatlericr. Dessa anskaffningar skf' i 

takt med farlygens respektive baHericmas färdigställande och 

komma att vara slutförda i god tid före dessas färcligblivandt'. 
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Sjukhusfrågor . 

Initiat iv till modernisering av marinens. sjukhus i Karls

krona togs av sanite tsledningen i det marinöverläkaren i skri

,·elsc till chefen för marinen den 7 mars 1938 anförde följande: 

»Frågan om om- och tillbyggnad av marinens sjukhus i 

Karlskrona har sedan ett 10-tal år stått på dagordningen men 

har intet kunnat å tgöras, då frågan tills nyligen varit hop

kopplad med Blekinge låns landslings sjukhusbyggnadsplaner 

och frågan om inrättande av ögonavdelning. S~dan numera 

landstinget löst sina sjukhusfrågor, inklusive ögonavdelningen, 

för sig, har frågan om madnens sjukhus' modernisering fått 

förnyad aktualitet. 

Sjukhusct vid Vallgalan ombyggdes för omkring 30 seelan 

och kunde därefter under en följd av år sågas hava varit fullt 

tillfredsställande. Utvecklingen har emeller tid på detta om

råde, såsom är allmänt känt, gått mycket hastigt, och -ett mi

litärt sjukhus måste likaväl som de civila sjukhusen följa med 

i utvecklingen för a t t kunna på ett tillfredsställande sätt fylla 

sin uppgift. Det förtjänar i detta sammanhang· att framhållas, 

att elen militära sjukvårelen på grund av om.ständigheter, som 

äro allmänt kända, arbetar med speciella svårigheter. Dock 

har densamma i Karlskrona hittills synnerligen väl hävdat 

sin ställning och å tnjutit allmänt förtroende. En självklar 

förutsättning för att s~t även i framtiden skall bliva förhållan

de t, är emellertid, att den militåra sjukvården, icke minst i 

frå,ga om sjukhusen, gives tillfälle att följa med sin tid, att ej 

bliva efter i utveckl ingen. Detta framträder i så mycket skar

pare dager, om man betånkcr, alt i en stad av Karlskronas 

jä1nförclsevis blygsamma storlek det finnes två större sjukhus, 

nämligen marinens sjukhus och länslasarettet, det senare ef

ter femton års bruk nu ytterlicrare tillbyrwt och moderniserat 
t> t> t> 

och stående på toppen av vad nutida sjukhusstandard kan 

bjuda, de t förra betydligt äldre och i trängande behov av 

lnodernisering. Ett sådant förhållande inbjuder lätt till kri

tiska jäm.d"örclser, vilka i längden äro ägnade att försvåra elen 
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militära sjukvårdens arbetsuppgifter. Främst omsorgen 011 
dq militära sjukas väl men även rättvisa och billighet mol rlen1

1 

som närmast svara för den militära sjukvården, äro ofi1rcn ~ 
liga med elt sådant sakernas tillstånd. Rekryteringen ay m ~ l 
rinläkartjänslerna och framför allt av sjukhusläkartjänsll'nn 
skulle råka i fara alt allvarligt försvåras, vilket säkerlit;cn 
konune alt på ett ödesdigert sätt bryta ned, vad som llJHlrr 
långa tider byggts upp på detta område. 

Av vad jag ovan anfört framgår, aU det är ounclgiinulig t. 
att anstalter vidtagas för att åstadkomma en modernisninn :-
av marinens sjukhus i Karlskrona. För att föra frågan framil t 
upptog jag nyligen i egenskap av chef för marinförvaltnin:..;en:-:. 
sanitetsavdelning densamma till behandling i ämhetsverkl'l. i 
det jag föreslog de åtgärder, jag ansåg till en början erfordl'r
liga. Jag hemställde nämligen om alt en utredning bonlt• 
igångsåtlas för att läggas till grund för äskande av medel till 
en om- och tillbyggnad av sjukhuset, vilken tillbyggnad sku ll l' 
givas sådan omfattning, att gamla epidemisjukhuset å Lahn
ratorieholmen skulle kunna sl·opas. M·ed hänsyn lagen t ill 
att det vore ovisst, om plats.en för sjukhuset vore lämplig ur 
luftskyddssynpunkt, och det sålunda kunde bcfnras, alt mY n
digheterna skulle kunna ställa sig nvvisande inför · ett försla~ 
till om- och tillbyggnad av det nuvarande sjukhuset vid Y:l ll 
galan, blev marinförvallningens beslut, att jag ånyo sknll r 
föredraga ärendet, sedan chefen för marinen tagit ställning till 
frågan, om sjukhusets nuvarande belägenhet vore ur 111 ft
skyddssynpunkt av den beskaffenhet, att sjukhuset borde slo
pas och ersä ltas med ett nylt, beläget å mindre utsatt pla ts. 

Jag får därför vördsamt anhålla, alt chefen för ma•·inen 
ville låta undersöka ovan berörda förhållanden. 

För egen del får jag som min åsikt framh[tlla, att all tl'iir 
slor hänsyn till luftskyddssynpunkterna i detla fall ej hiir 
tagas, enär sjukhuset i krigstid ej skaU tagas i större anspr[lk 
i annat fall, än att katastrof inträffat, och då för kort tid . ])el 

är nämligen alt märka, att sårade och sjuka i störs.ta möjlif.(:1 

utsträckning i krigstid skola transporteras från KarlskrOJJ [l fi ir 

- 1523 -

att beredas vård ~t annat håll. Ilärlill kommer, all sjukhusets 
belägenhet är den bästa tänkbara med hiinsyn lagen t ill freds
förhållandena. Kostnaderna för en om- och tillbyggnad l or el c 
bliva avsevärt mindre än för et t nybygge, troli gen ej mer ~in 

fjärdedelen . 

Av många skäl anser jag, alt om- och tillbyggnad av sjuk
huset vid Vallgalan bör givas sådan omfattning och hc;kaf
fenhel, att epidemisjukhuset å Laboratoricholmen kan slopas. 

Plan för om- och tillbyggnad av marinens sjukhus vitl 
Vallgatan bifogas. » 

Chefens för marinen svar, som var cb gtccknal den 22 
april 1938 hade följande lydelse: 

»:\1ed anledning av Eder skrivelse n :r 11:1 df'n 7 sistlidne 
mars får jag, med överlämnande i avskrift av marinelistrikts
chefens yttrande i ~irendcl, meddela följande. 

Sjukhuscts nuvarande belägenhet kan visserligen ur lnft
skyddssynpunkl betecknas såsom ej fullt himplig under krigs
förhållanden, men då flera andra v~igandc skäl tala för ett 
bibehållande av sjukimsel på dess nuvarnndc plats anser jag, 
att den m·odernisering av marinens sjukhus i Karlskrona, som 
är nödvändig, bör ske i form av om- och tillbyggnad av be
fintliga byggnader. Hrf1gakonunandc arbeten böra givas en 
sådan omfattning, alt det gamla epidemisjukhuset kan slopas, 
varjämte böra inbyggas skyddsrum, varcsl i första hand lä
kar- och sjukvhdspersonalcn kan söka skydel vid luftanfall. •> 

I underdånig skrivelse av den 7 maj samma år hems täll
de marinförvallningen uneler anförande av i huvudsak samma 
fakta som återfinnas i marinöverläkarens skrivelse till che
fen för marinen av den 7 mars om medgivande, alt ett belopp 
av högst 5,000: - kronor måtte få anvLindas till bestridanek 
av kostnaderna för fortsalt utredning genom arkilck.l aY frå
gan om modernisering av marinens sjukhus i Karlskrona. 

Mililieombudsmannen anförde i underdånig skrivelse sam
ll1a dag följande. 
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>> Vid inspektion som jag i april 1938 förrättade av dc mi
litära anstalterna i Karlskrona iakttog jag, att marinens sj uk
hus därstädes för närvarande befinner sig i ett mindre gott 
skick och ingalunda numera kan' anses motsvara de fordringar, 
som böra ställas på en sjukvårds.inrättning. 

Frf1gan om uppförande av nytt militärsjukhus i Kadskro. 
na eller om- och tillbyggnad av det nuvarande sjukhuset har 
seelan ett tiotal år tillbaka stått på dagordningen. Att fråg~lll 

ännu icke fått sin lösning torde väsentligen hava varit bt:
roendc därpå, att frågan om ett samarbete med den civila sjuk
vårelen varit i hög grad aktuell på grund av en framställni nn 
år l 9i30 från direktionen för läns.lasarettet i Karlskrona. A; 
1932 anmodade I31ckingc läns landsting sitt förvaltningsulskoti 
att träda i underh andling med vederbörande militära och and
ra myndigheter rörande åvägabringande av samarbete nlCJlan 
den civila och den militära sjukvården inom länet. Med an
ledning kirav uppdrog förvaltningsutskottet åt en kommitt<' 
att verkställa den av landstinget beslutade utredningen. Kom
mitten avgav sitt betänkande i ärendet den 11 juli 1935. Kom
milten fann emellertid den verkställda utredningen giva vid 
handen, att lösandet av frågan om ökade platsn>öjlighctcr för 
den civila sjukvården i samarbete med Flottans sjukh}1s skulle 
innebära en ur såv~il organisatorisk som ekonomisk synpunkt 
som även med hänsyn till sjukvården avgjort sämre lösning 
än den, som skulle erhållas genom utbyggande av läns1asa
rctlct i Karlskrona. 

Seclan numera Janelstinget löst sin sjukvårdsfråga utan 
samarbete med den militära sjukvårdsanstalten synes fdtgan 
om modernisering av marinens sjukhus i Karlskrona höra 
skyndsamt slutföras. 

Marinens sjukhus vid Vallgatan i Karlskrona har på de 
senaste 30 {u·en icke unelergått någon modernisering i annan 
män än att ekonomihuset nyligen blivit ombyggt och numera 
befinner sig i fullt tillfredsställande skick. 

Enligt uppgifter, som jag erhållit vid inspektion, är det 
förefintliga p latsan talet å sjukhuset: 
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i stora sjukhu sbyggnaclcn, kirmgiska avd. . .. ... 
medicinska avd. 

reservsjukhuset (gamla sjukhuset) ....... . ... . 

76 platser 
125 

27 

Summa 228 platser. 

Medelantalet vårdade per dag å hela sjukhuset har un
der dc senaste 15 åren u tgjort omkring 80. 

s juksalarna äro alldeles för stora. Dc rymma vardera 
16 a 17 platser. Enelast ett fåtal rum finnas för en eller två 
patienter. Dessa rum äro för övrigt reserverade för officerare 
och underofficerare ehuru de i mån av tillgång användas 
även av andra patienter, vilka med hänsyn till smittorisk och 
elylikt icke anses kunna vårdas i de stora sjuksalarna. På 
grund av salarnas form måste i varje sal halva antalet patien
ter ligga med ansiktena vända mot fönstren. 

Att avsevärda olägenheter äro förenade med anordningen 
m ed så stora sjuksalar är uppenbart. De svårt sjuka och dc 
nyopererade få icke den avskildhet och ro, som de behöva. 
Stora svårigheter yppa sig i fråga om isolering av sådana 
smittosamma sjuka, som icke fordra cpidcmivårcl, såsom vid 
l. ex. påssjuka , mässling, halsfluss och influensa. Särskilt vid 
militärförläggning torde det vara av vikt att goda möjligheter 
finnas att isolera dylika smittosamt sjuka. Med hänsyn till 
det dåliga skick, i vilket reservsjuksalarna befinna sig, kunna 
dessa icke lämpligen längre komma till användning. De sto
r a sjuksalarna böra därför klyvas i mindre och ett icke alltför 
ringa antal isoleringsrum inredas i varje våning av sjukhus
byggnaden . 

sjukavdelningarnas bilokaler äro i behov av moclernise< 
n ng genom inrättande av tidsenligt utrustade sköljrum. Be
hov fö religger också alt anordna flera toaletter med vV. C. 
och att i samtliga tvättställ inn10ntcra kranar jämväl för varm
vatten. 

I sjukhus.ct finnes allenast en hiss•anorclning. Ytterligare 
en hiss bör anordnas i sjukhusets norra del. 

I samband med moderniseringen av stora sjukhusbygg
naden bör det s. k. gamla sjukhuse t, som numera användes 
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som rcservsjukhus, rivas, då byggnaden befinner sig i s:td:tnt 
skick att den län1pligcn ej kan moderniseras. 

I fråga om epidemisjukhuset å Laboratoricholmen iak t
togs, alt sjukpaviljongerna clilrslädcs voro ur hygienisk synpu11k t 
i dåligt skick och fullständigt omode rna. Enär cptdemisjuk. 
huset saknar egna kökslokaler, mfts.Lc man, när det är belagt. 
transportera maten dit den långa vägen fdn kokinr~iltningc 11 
vid marinens sjukhus. Även i andra avseenelen inverkar det 
stora avståndet försvårand e på driften av cpidemisjukhusPi. 
Också delta sjukhus bör iståndsi-ll tas , därest det icke visar sig 

vara mera praktiskt att i anslutning till marinens sjukhus virl 
Vallgatan uppföra en ny cpiclcmiavclclning. 

Med stöd av 16 § i den för rikselagens mililicombwlsm:111 

utfärdade instruktionen får jag härmed för Eders Kungl. l\l:lj:l 
anmäla detta ärende till den åtgärd Eders Kungl. Maj:t m,1 

finna omständigheterna föranleda. , 
I a nledning av nttdig remiss av denna mililieombndsm:m 

nens skrivelse nnförcle marinförvallningen i unclcrdån:i ghl'l 
utlåtande den 17 maj följande. 

, ~farinförvaltningen har seelan lång tid tillbaka funnit del 
oundgängligen nödvändigt, all åtgärder snarast möjligt yi d

tagas för en om- och tillbyggnad av marinens sjukhus i Karb
krona, va rför ämbetsverket kraftig t understryker vad som fran 
::\10 :s sida nu i ämnet anförts. Ämbetsverket, som uneler d · 
senaste månaderna p:"tbörj a. t en utredning av fdgan om om
och tillbyggnad av marinens sjukims i Karlskrona, får i ö v· 
rigt hänvisa till sin underdåniga skrivelse den 7 maj 19:'18 m rd 
hemstäHan att Eders Kungl. Maj:t Jn<tlte medgiva alt vissa m c
del må användas till bestridande av kostnaderna för forl sflli 
utredning genom arkitekt av frågan om modernisering av m n 
rincns sjukhus i Karlskrona. I händelse av bifall till denn t 
hemställan har marinförvaltningcn , som hittills uneler utre<l
ningsarbete t uppställt i huvudsak samma önskemål som ~10 
för avsikt alt beakta önskemålen däres.t om- och tillbvaona ' . Jb~ 

den kommer till stånd., 
Genom: brev av den 27 maj bcmyndiagde Kungl. Maj:t m :t

rinförvallningcn att för utredning rörande modernisering a,. 
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marinens sjukvårdsinrättningar i Karlskrona anlita lämplig 
arkitekt, varjämte Kungl. l\Iaj: l sliillde dc äskade medlen till 
förfogande. 

Under sommaren 1938 ularbelades i samarbete med arki 
telden Gustaf Birch-Lindgrcn av marinöverläkaren ett förslag 
till modernisering av sjukhuset. Förslagets grundlinjer samt 
beräknade kostnader framgår av i augusti föreliggand e: 

Sammonställning au beräldwcle, approximativa kostnader för 
om-, till- och nybyggnader vid Marinens sjukims i J{arlsJ..:rona . 

I. Sjuklwset (om-, till- och påbyggnad) 

a) Byggnadsarbeten och mål-
ningsa rbeten .... .. ... . 

b) Värme-, ventila.lions- och 
sanitära anläggningar .. 

708,000: 

256,000:-
c) Elektriska ins.tallationer .. 123,300: - 1,087,300: 

II. Ekonomibyggnaden och pcmnhusct. 

a) Byggnads- och målnings-
arbeten ............. . 

b) Värme-, ventilalions- och 
sanitära anläggningar 

c) Elektriska installationer .. 

III. Nya obseruotionspauiljongcn. 

a) Byggnads- och målnings-

7,500:-

76,000: 
4 ,600: 

arbeten;) . . . . . . . . . . . . . . 215 ,000: 
b) Värme-, venlila tions- och 

sanitära anläggningar 6G,OOO: 

88,100: -

c) Elektriska installationer .. 25,100:- 306,100: --

*) fö·r f örbindclscgimg till c.konomibyggnadcn tillkom

me·r c:a 7,000: - kr. 
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IV. Läkarbostadslwset. 

a) Byggnads- och målnings-
arbeten ..... .. ...... . 

(härav för vindsinredning 

3 r + kök + jfk c :a 
12,500: - kr.) 

b) Värme-, ventilations- och 

sanitära anläggningar 

c) Elektriska installationer .. 

V. Gamla sjuHwsct (Bastionen). 

a) Byggnads- och målnings-
arbeten ............. . 

b) Värme-, ventilations- och 

sanitära anläggningar 

c) Elektriska installationer .. 

18,500: -

6,000: --
2,500: --

14,900: 

18,000: - · 
'1,:300: -

VI. Epidemipaviljongen samt övriga byggnader 

ä Stumlwlmen. 

a) Anclri11gs-, reparations- och 

målningsaDbeten ....... . 28,000: -

27,000 : 

37,200 : - -

b) Värme-, ventilations- och 

san i tära anläggningm· 
c) Elektriska installationer .. 

71 ,000: -
18,450: - 117,±50: 

VII. A1Toclen , oförutsett, kontrollantskap 131 ,850: 
---------------------------

Summa kronor 1,795,000 : -

Då projektet i samband med handläggningen av marin

förYaltningens anslagsäskanden i september samma [u· före

lades ämbetsverket fann marinförvallningen ylledigare utred

ning i ärendet erforderlig, varför m:ninfönallningen i avvak 

tan på densammas avslutande på det dåvarande endast ansåge 

';ig böra till Kungl. Maj :l anmäla, att snar modernisering vore 
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oundgängligen nödvändig och avsågc ämbetsverket att i sinom 

tid göra underdånig framställning om äskande av medel. 

Det föreliggande förslaget överlämnades under hösten till 

mcdicinalstyrelsen för granskning och yttrande. Medicinal

styrelsen, som inhämtade yttrande från byggnadss.Lyrelsen, fö

reslog i ·skrivelse till marinförvaltningen den 5 december sam

ma år, alt innan slutlig ställning loges till frågan om och i vil

ken utsträckning marinens sjukhus i Karlskrona borde mo

derni seras, utredning borde verkstälins angående möjlighetell 

och lämpligheten av att lasarettet i Karlskrona utbyggdes till 

ett verkligt s. k. centrallasarett med alla till ett sådant hörande 

specialavdelningar, att, i analogi med vad förhållandet vore 

vid ~ttskilliga av armens sjukhus, förvaltas av en av marineno.; 

myndigheter och vederhörande landsting gemensamt tillsatt 

direktion. 
:\tfarinförvaltningen, som ansåg att utredning i enlighet 

med vad medicinalslyrelsen sålunda f1öreslagit borde verk

ställas, hem~:tällde i underdånig skrivelse av den 20 december 

samma år, att Kungl. Maj:t målle meddela beslut i sådant 

syfte. 
Sedan ärendet varit på remiss till länsstyrelsen i Blekinge 

län, som i sin tur hört Blekinge läns l::tndstings förvaltningsut 

skott, direktionen för länslasarettet i Karlskrona och lands

tingels sjukhus.kommittc, fann Kungl. Maj: l genom h rev a': 

den 17 februari Hl39 gott bemyndiga marinförvaltningen atl 

utse delegerade för ämbetsverket att i samråd med represen

tanter för Blekinge läns l::tnclsting verkställa utredning an

gående förutsättningarna för en sammanslagning av m arinens 

sjukhus och länslasarettet i Karlskrona m. m. och skulle ma

rinförvaltningen ~i g a alt sedermera inkomma till Kungl. :\I aj: t 

med de förslag i ärendet, vartill nämnda utredning kunde 

föranleda. 
Med stöd av detta bemyndigande utsåg marinförvallningen 

k-onteramiralen H. Simonsson , förste marinläkaren N. l\Iolan

der och d:_lvarande kaptenen J. Bring till sina delegerade un 

der det alt Blekinge läns lanelstings delegerade blcvo lands-



-330-

hövdingen S. Hagströmer, godsågaren A. Palmgren, landsting_,_ 
mannen P. O. Veslerberg samt lasarettsläkaren J. \Viden. De 
delegerade konstituerade sig under benämningen )) Marinför
Yaltningens och Blekinge läns landslings samarbetskommitle 
iör sjukhusvårelens ordnande i Karlskrona >> . För att biträda 
vid elen tekniska och ekonomiska utredningen anlitade kom
milten bl. a. arkitekten N. Grep i Stockholm. 

Samarbelskommittcn avgav till Blekinge läns landsting 
~ i tt betänkande med utredning och förslag elen 23 juli 1940. 
Emellertid anförde Blekinge läns landslings förvaltningsutskott 
i underdånig skrivelse av elen 21 december 1940 i huvudsak 
följande: ,, Vid urtin'1a möte med landstinget den 28 och 2\l 
november 1940 hade landslinget beslutat att i princip utlala 
s ig för ett samarbete med marinen, men då den dittillsvarande 
utredningen icke gåve tillräckliga hållpunkter för ett slutligt 
s tällningstagande till frågan i hela dess vidd, hade åt förvalt
ningsutskollet uppdragits att med vederbörligt hänsynstagan
de såväl till sjukvårdsbehovet som lanelstingets ekonomiska 
möjligheter företaga fortsalt utredning i ämnet, varvid även 
cpidcmisjukhusfr[tgan för länet .skulle upptagas till förutsätt
ningslös utredning, samt alt träda i de förhandlingar med ve
derbörlig statsmyndighet, som kunde ifrågakomma.. Då dt' 
i förenämnda bcUinkande den 23 juli 1940 angivna förutsätt
ningarna för ctl samarbete mellan staten och landstinget än d
rats därigenom, att landstingels sjukvåt,dsfråga på grund a\ 
dc ekonomiska förhållandena måste lösas i mindre skala och 
för lägre kostnader än som beräknats i kommittCförslageL 
uppstodc behov av en annan avvägning av de totala kostna
derna mellan stalen och landstinget, därest ett samm·bele skulk 
kunna komma till stånd. Spörsmålet om det ifrågavarandt' 
samarbetet innefattade i sig frågor, som måhända :fordrade en 
lösning utom ramen för gällande föreskrifter och förfa ll 
ningar. >> 

I anslutning till vad sålunda anförl·s hemställde förYall
ningwtskollet, alt Kungl. Maj:t måtte ej mindre uppdraga at 
en särskild kommille, beslående av lika antal rcpresent.mlcr 
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för ]Uonan och landstinget, att verkställa ylledigare utredning 
av frågan om dc ekonomiska och orgainsatoriska betingelser
na för en sammanslagning av marinens sjukhusvård i Karls
krona och landslingets sjukhusvård, än även utse ordförande 
i berörda kommitte. 

Kungl. Maj: t fann i anledning av vad i ärendet förekom
mit genom brev av den 14 mars 1941 gott >>bemyndiga chefen 
för försvarsdepartementet alt tillkalla ledamoten av riksela
erens andra kammare J. E. G. Fast att såsom sakkunnig leda o 
den ytterligare utredning genom representanter för kronan och 
Blekinge läns landsling om en sammanslagning av marinens 
sjukhusvård i Karlskrona med landstingets sjukhusvård, som 
a v ses i landslingels förvallningsutskotts förenämnda skrivelse 
den 21 december 1940; skolande Fast äga hos marinförvalt
ningen och förv·altningsutskottet göra framställning om ut
seende av vardera två representanter för kronan och lands
tinget att deltaga i utredningen >> . 

På framställning av riksdagsman Fast utsåg marinförvalt
ningen kommendören C. Hj. F . V. G:son Ekman och marin
läkaren av l. gr. i reserven docenten Cl. Crafoord och för
valtningsutskottet riksdagsmännen A. A-son Törnkvist och V. 
B. Thörnberg alt vara representanter för kronan och lanels
tinget i ifrågakommande utredning. 

Den sedan våren 1941 pågående fortsatta utredningen kan 
möjligen förväntas hava s.itt arbete slulfört på våren 1942. I 
sin underdåniga å rsberättelse angående hälso- och sjukvården 
vid marinen för [u· 1940 avgiven i juni 1\)41 anför marinöver
läkaren efter a tt hava redogjort för sjukhusfrågans läge: >> Jag 
kan i delta sammanhang ej underlåta atl uttala den förhopp
ningen att detta segslitna ärende i en snar framtid måtte 
finna sin lösning till gagn för dc sjuka, som alltjämt äro hän
viwde till ett otidsenligt sjukhus, som sedan länge erfordrat 
m oderni sering. >> Utta landel har sin givna plats äYcn på detta 
1Ställc. 

Vaxholms kustartilleriregementes sjukhus å Oscar-Frell
l'ibborg som tidigare omfallade 25 pl::tlscr har under åren 

Tidskrift i Sjöväsendet. 22 
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1940 och 1941 genomgått tillbyggnad och i samban d dänned 
mod ernisering inklusive inrättande av en mindre röntgenu11_ 

läggning, Det rymmer numeTa 50 platser jämte expeditions
lokaler för regementsläkaren m. m. och ter sig i synnerligen 
tilltalande skick. 

Vid det nyuppsatta kustartilleriförbandet å Golland, (]o t
lands kustartillerikår, nödgades marimeörvaltningen i bris l pn. 
för en ny sjukhusbyggnad tillräckliga medel att genom om
byggnad av en gammal byggnad från en äldre epok iordnint(
ställa elt lilet sjukhus. När sedan kåren till följd av ökad~ 
uppgifter alltmer förstorades, blev delta lilla sjukhus sna rt 
alldeles otillräckligt. 

Redan hösten 1940 upptogs i marinförvaltningens undvr
dåniga skrivelse angående statsregleringen för budget~u·et 1\1-H 
-1942 ett belopp av 350,000:- kronor för nybyggnad :n
ett sjukhus i Fårösund. Ä ven detta sjukhusbygge sölttc emd
letiid på hinder i det alt ärendet hänsköts till 1940 års mil i
tära byggnadsutredning, som fann sig först böra företaga m 
undersökning om detta projekts ställning i det slörre samnLtn
hang, som belingas dels i avseende på de civila sjukhusplann
nu å Gotland, dels i avseende på den bästa lösningen av ar 
mens krigssjukhusfråga därstädes. Sedan denna . undersi"lk
ning under våren och sommaren 1941 utförts, ha såväl oyan 
nämnda byggnadsutredning som marinförvaltningen i un d!·r
dåniga skrivelse hemställt om medel för budgetåret 1942-l !l-±:~ 

för uppförande av elt sjukhus i något annorlunda gestaltning. 
än vad marinförvaltningen stannat inför i si tt äskande h ös te n 
1940. Marinförvaltningens sistnänmda äskande slutar vid sam
ma belopp som tidigare eller 350,000: - kronor. Det är a tt 
hoppas, att även detta ärende skall komma till en snar lösning. 

Under år 1939 påbörjades en genomgripande ombyggnad 
och modernisering av sjömanskårens i Karlskrona sjukrum. 
Samma år fullbordades dessa arbeten i sin första etapp i det 
vårdavdelningen togs i bruk. Denna befinner sig nu i hade 
tilltalande och ändamålsenligt skick. Mottagningsavdelnin;~ci ' . 

vars omändring skulle ingå i andra etappen, var 1939 alld<'ll's 
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för trång, vilket senare ytterligare accentuerats, varför om
byggnadsarbe tena snarast måste igångsättas. I-linder härför 
möter emellertid, då sjömanskårens organisation och därmed 
förknippade byggnadsprojekt alltjämt äro olösta. Det är att 
hoppas, att dessa frågor snarast utredas och beslut fallas, nå
got som är så mycket mera nödvändigt, då snart även frågan 

0 111 tandvärdsorganisationens utökning kommer före, varvid 
därmed sammanhängande lokalfråga, vad beträffar Karlskro
na, även måste finna sin lösning. I ett senare avsnitt av den
na årsberättelse avhandlas marinens tandvårds-fråga i övrigt. 

Sjömanskårens i Stockholm sjukrum h ar under dc senare 
år en underg~ttt mindre moderniseringar varjämte bättre ut
rymme därstädes i de hittills i oerhört hög grad trånga loka
Jerna erhållits, dels genom (tlt förste läkaren beretts lokaler 
på annat håll, dels genom alt nya lokaler iordningställts åt 
distriktsläkaren å varvets område. Trängande behov av ökat 
u trymme föreligger emellertid alltjämt och seelan någon tid 
planeras i samband med anskaffande av ökat lokalutrynunc 
för örlogsstationen ati för sjukvården taga i anspråk samtlig;l 
våningar i norra delen av kasern III å Skeppsholmen. fEi.ri
genom skulle sjukvårdens behov av lokaler, så långt nu kan 
bedömas, bliva väl tillgodosedda. 

Nya Varvels sjukrum har unelergått reparation varjämte 
tvätt- och duschrum inrättats och tekök med kyls.k<tp och 
varmvatten ordnats samt ny armatur installerats i sjuksalar 
och i övriga lokaler. H~i.rjämtc har läkarens mottagningsrum 
moderniserats, varvid tvättställ och varmvattenberedare till
kommit. 

Nytt sjukhus projekteras för etl blivande kustartilleri
truppförband ~t viis-tkusten varjämte en sjukavdelning i.ir un
der planläggning för det nya sjökrigsskoleelablissementel vid 
Näsby norr om Djursholm. 

Med anledning av den under höslen 1939 inträdda för
svarsberedskapen ha omfaltandcl å tgärder vidtagits inom Stock
holms skärgårels marina försvarsområde och i Karlskrona be
träffande upprättande av krigssjukhus för marinen. J~i.msides 
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med de tidigare omnämnda malerielanskaffningarna, som gi . 
vetvis omfattat även leveranser av fullstämliga operations- och 
röntgenuppsättningar jämte sängutredningar och diverse in
ventarier a vscdda för krigssjukhusen, ha i omnämnda skii r
gårdsområdc och i Karlskrona delvis med utförande av diwrsc 
ombyggnads- och förstärkningsarbeten samt belysningsanbgg. 
ningar fyra anstaller av skilda slag apterats för silt nya <in

damål. 
Av viss anledning kan detaljerade uppgifter angående des 

sa anstallers närmare belägenhet, deras storleksordning m. m. 
ej givas offentlighet men följer här nedan med utelämnande 
av sådana data en beskrivning av en av dessa anstalter. Dt>
samma luwa vad beträffar dem [t Ostkusten planerats u ndrr 
inseende av förste marinläkaren Ekman och elen i Karlskrona 

- av förste 1narinläkaren Molander. Den nedan beskrivna an
stalten har detaljplanerats av marinläkaren av 1. gr. Nac •-; lund 
och beskrives. här såsom typisk för dc å Ostkusten behigna 

krigssjukhusen. 
Anstalten utgöres av en institution av skolkaraktär, Yars 

kärna beslår av en större herrgårds- eller mindre slottsbygg
nad av sten nv äldre dalmn men synnerligen väl hibeh å'lcn 
och förstklassigt underhållen. Kring denna byggnad gruppc
rar sig ett 10-tal mindre byggnader, av vilka flertalet likalede~ 
äro av äldre datum samt tre större stenbyggnader uppförda 1 

början på 1930-talet. 
Byggnaderna äro med få undantag förstklassiga och myc

ket väl ägnade att elisponeras för ett krigssjukhus, men f'ör atl 
dels ,avhjälpa en del lokala bristfälligheter, dels skapa ii. ncla
målsenliga lokaler för operations-, röntgen- och mottagnings
avdelningar samt normalskyddsrum, lwr det varit nödvii.n(l igt 
att inom lokalerna ulföra en del byggnadsarbcten. Dessa ar
beten ha kommit till utförande under år 1940. Sålunda ba r 
på civil entreprenad utförts mörkläggningsanordningar, in stal
lation av s.anilelsmateriel och uppsättande av mcllanYiigg:H' 
Yidarc en del elektriska installationer, röntgenanläggning och 

d l D .. · t l , l ·l del anordnande av norm.alsky ( srun1. a1en1o .1a en ll 
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snickeriarbeten, allt m~tlningsarbele och samlliga splitterskyeld 
utförts i egen regi av värnpliktiga yrkesmän. 

Ombyggnadsarbetena ha varit lokaliserade till. skolbygg
naden, som under denna tid förhyrts, men arbetena ha dock 
kunnat bedrivas på ett sådant sätt, alt skolan ej Yarit nöd
sakad att göra några inskränkningar i sin verksamheL 

En del av dc nu utförda arbetena äro avseelda all vara 
permanenta även i fredstid. Delta gäller de elektriska instal
lati<anerna, vissa sanitära installationer samt skyddsrumsan
ordningarna. Däremot komma flertalet av dc uppsatta mel
lanväggarna att nedmonteras vid fred. Detta möjliggöres ge
nom dessa väggars speciella konstruktion. Dc äro nämligen 
utförda i sektioner och skola vid nedmonteringen märkas och 
lagras i fönåd . 

Huvudparten av all sjukhuset tillhörig utrustning och ma
teriel har upplagts på platsen uti tills vidare förhyrda utrym
m en (skolbyggnaden och förråds vinden). Ä tersboden av sjuk
huset tillkommande utrustning (i huvud:sak en del sängar med 
sängutredning) kan vid behov inom ett fåtal timmar erhållas 
från sjukvårdsförrådet och krigssjukhuset beräknas kunna trä
da i funktion i begränsad omfattning 24 timmar efter erhållen 
order om dess upprättande. 

För närvarande planeras byggandet av en för krigssjuk
huset sp eciellt avseeld förrådsbyggnad i omedelbar närhet av 
sjukhuset. Där skall sjukhusels hela utrustning magasineras 
på sådant sätt, att den snabbt kan distribueras till sjukhusels 
olika delar. 

I syfte att ytlerligare förbättra och utöka utrustningen har 
under år 1940 gjorts en del inköp genom medel, som ställts 
till förfogande. Vidare har med hjälp av den under organi
sationsarbetet tillfälligt tjäns l görande personalen (sjuk sk ö Ler
skor och värnpliktiga yrkesmän) tillverkats en hel del önsk
värd a u trustningsdetaljer. Härvid har man sökl alt begagna 
SI·g· av nyaste erfarenheter, bl. a. från rysk-finska krigen. 

Inom sjukhuset finnas följande avdelningar: mottagnings-
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avdelning och poEklinik, behandlingsrum för tandläkaren, b.. 
boratorium, operationsavdelning, röntgenavdelning, gips- och 
cystoscoperingsrum, bad, avgasnings- och avlusningsavdeln ing, 
bostäder för personal, kök och matsalar, expeditionslokaler, 
garage och bårhus (·obduktionslokal), apotek och förråds
lokaler. 

Vid försvarsberedskapens inträde hösten 1939 förelåg pla
ner på att tillföra flottan ett antal sjuktransportfartyg, av vilka 
ett mindre antal skulle vara av större typ. Några av dessa 
större skulle utrus.tas av Svenska Röda Korset, några av ma
rinens myndigheter. Det beslöts nu att i den då rådande si
tuationen utrusta endast ett sådant fartyg av större typ, men 
att dettas utrustning ej skulle inskränkas till ett transportfar
tygs, utan att utrustningen skulle göras sådan, att fartyget 
skulle få lasarettsfartygs karaktär. Med anledning härav be
slöts, dels att marinen själv skulle stå för utrustningen, dels 
att frångå de ursprungliga planerna angående val av far tyg 
i det man i stället för en kustpassagerarångare uttog ett lämp
ligt tredäckat lastfartyg med en mindre passageraravdelning. 
Härigenom vann man, att, utan att behöva riva ut inwdnnig 
å däcken, kunna tillskapa vårdavdelningar och operationsav
delning jämte erforderliga biutrymmen såsom poli.kliniklokal , 
laboratorium, tvättinrättning och förrådsrum f'ör såväl sj uk 
vårelsförråd som livsmedelsförråd. Tack vare de å lastfar tyg 
befintliga stora lastluckorna vann man dessutom genom lämp
liga anordningar, att tillräckligt dagsljus kunde tillföras de 
undre däcken, där bl. a. vårdavdelningarna skulle få sin pla ts . 
Det blev den rederiaktiebolaget Svea tillhöriga lastångaren 
Munin, som uttogs för ändamålet. Ombyggnadsarbetet an
förtroddes åt Stockholms örlogsvarv och tog omedelbart sin 
början. 

A övre däck uppbyggdes akterut å vardera sidan ett däcks
hus inrymmande: det å styrbordsidan kök, diskrum, renseri 
samt kyl- och värmeskåp, under det att i babordsdäckhuset 
inreddes dels mäss för 6 man dels tro isoleringshylter för var 
elera 2 patienter. Föröver å samma däck tillkommo två mind-
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re däckshus, ett inrymmande desinfektionsugn och ett inrym
nrande plats fö·r döda. Lastluckorna medgav dels nedledande 
till fartygets inre av två breda trappor, en föröver! och en akter
över , dels uppbyggande av stora skylights för insläppande av 
dagsljus till såväl andra som tredje däcket, dels slutligen an
bringandet av särskild nedgång till proviantförråd, tvättinrätt
ning och klorreningsanläggning. För sistnämnda nedgång 
disponerades den förligaste lastluckan. Den midskepps be
fintliga överbyggnaden med sina hytter och matsalar har med 
smärre ändringar apterats till bostäder med biutrymmen för 
fartygets o~ficerare, läkare, tandläkare och sjuksköterskor samt 
för underofficerare. För den övriga delen av besättningen ha 
dels den ursprungliga manskapsinredningen! akterut konunit 
till användning, dels ha nya mässar tillkommit. 

A andra däcket äro huvuddelen av vårdavdelningarna be
lägna varjämte här även inrymmas polikliniklokal och tand
poliklinik samt laJboratorium och medicinförråd. Å tredje 
däcket inrymmes föröver dels operationsavdelning, bestående 
av förifrån räknat för,bands- och förrådsrum, röntgen- och 
förbercdelserum, operationsrum och s.teriliseringsrum, dels en 
vårdavdelning. Akterut å detta däck har er•hållits ett stort 
dagrum som med användande av s. k. engelska hängkojer kan 
apteras till sjuksal rymmande 40 patienter. Längst akterut å 
samma däck är ett rymligt förrådsrum beläget avsett fö.r sjuk
vårdsmateriel. 

Omfallande inredningsarbeten ha vidtagits. Sålunda ha 
hl. a. fartygssidorna i de forna lastrummen garnerats, breda 
trappor ha uppbyggts, i vårdavdelningar, operationsavdelning, 
dagrum och gångar m. fl. utrymmen ha korkmatta pålagts. 
Fläktar och ventilationstrummor ha anbringats; uppvärm
ningen ombesörjes av värmeledning för lågtrycksån:ga, toilett
rum, badrum och vV. C.-n ha tillkommit. 

Den kirurgiska instrumentutrustningen är riklig och till
låter samtidigt arbete för 2 operationslag. Röntgenanlägg
ningen, som är av svensk tillverkning, är av modernaste slag, 
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till densamma hör även en por tabel appar~1l, som medger vi ~sa 
undersökningar såväl å polikliniken som å vårdavdclni ng am" 

Som ovan angivits har föröver inretts en Lvällinrätlning. 
Denna iir försedd med modern tviiiimaskin och mangel o: h 
har tillräcklig kapacilel för fartygets. egna behov . Som än·n
ledes omnämnts ligger föröver även en klorrcning~anläggni ng, 
som håller spol- och badvallen bakteriefritt även vid uppeh ul l 
i sto rstadshamnar med L. o. m. h årt infekterat vallen. 

Fartygel är målat en ligt Haagkon\'cntionens hcstämmcht·r 
d. v. s. vill med en l% meter bred grön rand tmgrfår m JII 
över bordläggningen samt försell rncd ell rött kors å vard('r;J 
fartygssidan smnt å skorstenen. 

Sammanfattningsvis kan uttalas, alt marinen med de!i:l 
fartyg crhftll it clt flytande lasarett av ypperlig beskaffenlwt. 
Det togs i tjänst vid flottan i mars 1940 och har i allo nllli

SYaral förväntningarna. 
Seclan fartyget under hösten 1940 inköptes för kron JJh 

räkning, har det erhållit det förpliktigande namnet »Pr iih 
Carl ». 

I anslutning Lill ovanslående redogörelse för sjukims tonh· 
n[lgra ord angäende nyinredning av sjukavdelningar p ft l\<1 
örlogsfartyg vara på sin plats. Dessa två fartyg äro Fylgi:1 
och Patricia. B~da ha som bekant h elt ombyggts 'och i nyll 
skick iordningställts uneler 1941. Fylgia har bland and r.1 
uppgifter även den att vara skolfartyg för offi ccr~aspiran ll'r 
och kadetter och kommer i denna egenskap att utgå p å CX])l'

clitioncr i avlägsnare farvatten, även tropiska. Vid uLfonaall
det av sjukavdelningen har därför särskild omsorg nedlagh 
på att tillskapa goda möjligheter all ombord kunna ntfiir~t 
hakteirologiska unelersökningar och kirurgiska ingrepp aY i'ii
rekommande slag samt alt i sjukhytten kunna h~tlla lillfre d~ 
ställande temperatur även under tropiska förhållanden. F iir
ulom atl inventarieförteckningen för detta fartyg numera upp
tager all erforderlig kirurgisk inslrmncntuppsältning och öni!.; 
apparatur för utförande av bakteriologiska undersökningar. 
har man fö·rö·vcr under pansarchick inre tt ett ~indamålscnl ig l 
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opera lionsrum jämte sleriliseringsrum. Vidare har en efter 
mo·derna principer sammansalt fullständig tandläkarulrus lning 
ans'kaffats. I sjukhytten har som nämnts insta llerats anord
ningar för att hålla temperaturen i behaglig niYå . :\löjligheten 
härtill har erfarenhetsmässigt gjort sig påmint vid ålski lliga 
tropiska expeditioner men ha dc tekniska förutsättningarna 
vid nybyggnader av örlogsfartyg tidigare ej förelega t. I rno 1-
tagningsrummet-apoteket ha bland nyheter tillkommil modernt 
inrett medicinskåp samt kylskåp för förvaring av ser a m. m. 
Vårdavdelningen bes,tår av en större hyll om 1 O sängar samt 
en isoleringshyll om 2 sängar jämte erforderliga bilokaler. 
Även å Patricia har en sjukavdelning med iakttagande av mo
derna principer vid planlägg-amlet kunnat inredas. Tack vare 
god tillgång på utrymme å detta fartyg har vid utformandet 
av denna sjukavdelning bcrälligacle krav på storlek, ändamåls
enlighet och bekvämlighet kunnat iakttagas. sjukavdelningen 
inrymmer en kombinerad mottagnings- och apotckshytt, vari 
återfinnas såväl efter nyare principer inrett medicinskåp smn 
kylskåp. I en särskild hytt är en tidsenlig tandläkarutrust
ning installerad varjämte finnes en vånlavdelning med 1 O 
sängar i en större hytt och 2 sängar i en mindre isolcringshy lt, 
allt med erforderliga bilokaler. 

(For ts. ) 
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Sjöslaget i Javasjön. 
Av kaptenen vid flottan A. Nilson. 

(Efter en inom :försvarsstaben utCörd stulie.) 

När japanerna i början av .mars 1942 fullbordade eröv

ringen av Java, kan ett viktigt skede av krigföringen i F'järran 

Östern sägas. vara avslutat. Under detta skedes tre månader 

genomförde den japanska krigsmakten m ed förbluffande effek

tivitet samtidiga, mångförgrenade operationer i Stilla Haveh 

väldiga va ttenområden . Till lands, till sjöss och i luften h em

fördes sådana framgångar, att krigshistorien knappast tidi gar <> 

registrerat något liknande. Med mästerlig hand förenades a r

me, flotta och flygvapen i kombinerade operationer, som leddl' 

till, a lt motståndaren drevs ut ur ett område lika · stort som 

området n1:ellan Kaspiska Havet i ös ter och Spaniens allan l

kust i väster, polcirkeln i norr och Afrikas nordkust i söder. 

Japanerna utnyttjade i krigsöppningen i princip samm a 

metod, som användes 1904 i Port Ar thur. Överraskande och 

hänsynslöst sattes första stöten in mot den amerikanska ,sjö

makten i Pearl Harbor, medan underhandlingarna i vVashing

ton i.innu pågingo. Anfallet var väl planerat och förbere lt. 

Mera turbetonat - tillfället fångades i flykten - men till si

na verkningar lika ödesdigert för de allierade var det japanska 

slaget mot den brittiska sjömakten utanför Malacka, där de 

a llierades möjligheter alt l. v. bestrida japanerna herraväldet 

i sydvästra Stilla I-lavet sjönko tillsammans med slagskeppen 

Prince of W ales och Repulse. 
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Genom ak!ion cm a mot Pearl J-Iarbor, \\'akc, Gurun orh 
Gilbertöarna drogo japanerna upp en skärm för ue fortsalla 
operationern a mot den os.t indiska övärlden, och efter I-long. 
kongs fall i december berövades dc allierade möjligheten ali 
västerifrån hota den japanska huvudstråkvägen till Sydkinl'
siska sjön, Thailan d , Mf11Rcka och väslr::t delarna av ='Jcclrr

ländska Indien. 
I skydd av dc,,sa skärmar skedde språngvis japanska land

s tigningar inom den ostindiska övärlden utefter i huvudsak 
l Ya stora griparmar, i öster på Filippinerna , Horneos ostsicla. 
Cclcbcs, Amhoina, Bali ,och Timor, i väs.ter på Borncos väst
sida (Ponlianak), förbi Singapore mot Banka och Sumatra. 

I slutet av februari voro a rm ar na utsträckta, och japanrr
na slodo färdiga alt strategiskt runda av sina erövri ngar gl'
nom a tt besätta Java, den rikaste av Sundaöa rna. 

Infö r det alltmer växande japanska hot et h ade den ~3 ju
nuari generalen Sir Archibald vVavell u tsetts till överbcfälh~t
vare för smntliga allierade stridskrafter inom ABDA-områclct 
(American-Bril ish-Dutch-Aus.tralian). "Cndcr honom skulle den 
amerikanske ~nniralen Thomas C. H ar lutöva b cfäkt över samt

liga 'jöstricbkraftcr i sydvästra Stilln. Havsområdet. Aminl 
Har t, som sedan juli 1939 vn.ril Commander in Chief of llw 
) .. sia tic Fleet, ,anhöll red an elen 11 fcbnuu·i om n. vskccl. Hälso 
skäl sade~, vrtra anledningen till detta steg. Det verkliga skii
lct torde emellertid h a vari t, att man i Amerika ansåg, all. 

scdn.n sirid erna om Filippinerna nu i huvudsak voro slu t, och 
försvaret hädanefter kom a t t gälla K ederländska Indien, lw
fälct borde överlämnas i holländska händer. Härigenom skul
le samarbrtct m ellan sjöstridskraftern a ft ena siclan sam t d,• 

huvudsakligen n ede rlän dska lanl- och flygstridskrafterna :t 

den andra hiittre kunna tillogdosc:s. Den holhindske viceami
rale n C. E. L. llelfrich utnämndes ock,,å samma dag till över
befälhavare för dc a llie rade sjöstridskraftern a i sydväs tra Sli JI,t 

Ha w l. 
='J~q,;on av dagarna 18-27 februari voro de japanska fii r

bercdelscrna för invasionen av Java ,;lutfönla. Trupper YOl"l> 

sammandrngna och ilastade. Från Ponlianak, Bandjcrmasin 
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och Balik Papan p;-t Bornco, från Sumatra och Bali sa ltes förc
taget sam tidig t igång. 

Redogörelse för sjöslaget. 

De ftagcmde styrkor. 

Som närskydd för den japanska trupptransport, som ut
gått från h amnar på Borneo, voro följande slriclskraftcr av

delade : 

2 kryssar& av Natiklass .. ...... . 

2 • Mogamiklas~ ... 

u a 13 jagare ... .. . . .. ........... . 

l 
Deplace- 1 A 'll · l T l l ment rt1 en orpec .Fart 

10,000 J0 - 20.3 8-53 ev 
cm' Glcm 

33 

8.500 15--15cm l2-53cm 33 

omkr 
l.500 

omkr 
G-12,7 cm 

omkr 
8-53 

a 61 cm 

35 

I den japanska styrkan ingick sannolikt även h angarfar 
tyg, och delar av den japanska slagflottan opererade som till
bakadraget fjärrskyeld i farvattnen omk r ing Borneo. 

För operatio ner mot invasionsföretaget disponerade vice
amiral Helfri ch följande sjös tri elskrafter: 

l 

l Deplace-1 
ment 

----
Ex eter brittisk ...... 8,3:30 
Perth australisk ... 7.0-lO 
Houston ameri kansk 8.050 
de Ruyter h olländsk 6.470 
.Java 6.670 
2 jagare brittiska ..... . 1.375 
1 jagare brittisk J.GiJO 
G jagare a1ne rikan ska 1.190 
2 jagare holliindska .. . 1.31G 

Artiller i 

6-20,B cm 
8- 15.:2 )) 

9-20,3 " 
7-J;) 

10-16 
.J -- 12 
G-1:2 
4 - 10,:2 
4 -12 

'l'orped 

G- 53 cm 
s- 53 " 

Fart 

3:2.2 
32.5 
3:2,7 
32 
31,3 

ö-5il • 35,6 
10-63 , 3G 
U -5B ~ 3ö 
G-53 " 3-± 

Dessa allierade fartyg voro sammanförd a till en esk ader 
llnder b efäl av den holländske konteramirnlen Doorman , vars 
befälstecken blåste från dc Ruytcr. 
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Utöver dessa stridskrifler torde L\·å australiska 10,000 tons 

Kryssare - Australia och Canberra - den 27 fdbruari befun

nit sig i Javasjön. Enligt uppgift från Kejserliga högkvartcn·t 

anföllo denna dag japnnska marinflygförband >> Lv{t brittisk t 

krys.sarc av Exctcrklass >> , ulanför Balavia. Förmodligen avsl'-; 

härmed dc tva nyssnämnda kryssarnn , som, sannolikt i sam

verkan med ncderlåndslw flygslridskraflcr, opererade i väst ra 

Javasjön för all möta landstigningsfö retag från Sumatra . .T ~l

panerna rnpporleradc, a l! kr~·ssarna lriil'fats och ~:kadats un 

der flyganfalle t, och det är att förmoda, att dc för~allcs m 

stridhart skick för elen tid sh.lget om Java p:1gick. 

Slyd:e jämförelse. 

Allierade 

Antal kryssare ..... . .. ... . .. ... ... .. . . .. . 
Därav tunga .............. . ........... . :.l 

Antal jngare ............. ........... . . ll 
Förbandets högsta fart .............. . om kr Bl 

Modernitet (byggnadsår) 
Tunga kryssare ....................... 19::8-29. 1.0:29-30 

Lätta . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . l D G-t 1935, J 921 

Jagare..... . .. .. . .. .. .. ... .. . . . . ...... 1934, 1938-39, 
192G-27, 1918--20 

Skydd' ) 
Tunga kryssare ................... ..... !~x eter 51f7GjfJl 

Houston 25f76f38 

Lätt,, ........................ el e Ruyter 351GC' j? 

Artilleri 
20,3 c m k 
lfi 
12,7 

12,0 
10,2 

Torped 
GB cm . ..... .. ..................... . ..... .. [ 

J av a GOj76 1100 

Pe1tlt G 17Gj'.?.ö 

15 
:25 

:22 

:2± 

124 

Japanska 

6 
:.l 

12 a 13 
omkr 33 

1927-28 
J93±-36 

omkr 1930 

J.27f102ilö:.l 

61 /Gl j? 

20 
GO 

omkr 76 

1 ) Pansartjocklckama aysc cläckspansar, sidopansa r, huvudar

tillcripansar. 
2) llnl"i c: ~iv0n h1 ('111 +()1'111'rl0·r 
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Den japansk a styrkan omfattade sex kryssare mot de 

allierades. fem. Två lunga kryssare ingingo i vardera slyrkan. 

Japan erna elisponerade största antalet jagare. Särskilt uneler 

nattstrid är det en· fördel att vara överlägsen i antal fartyg. 

Eldsamling kan verkställas, och av två eller flera fartyg, som 

beskjuta samma mål, behöver bara elt använda strålkastarna 

eller skju ta med lysprojektilcr, medan de övriga utföra verk

ningsskjutning utan att röja sig. På dc korta slridsavstånd, 

som i regel användas under mörkerslrid, är det av slörs.La vär

de a tt på de lta sätt kunna skjuta utan att själv bliva beskjulcn. 

s tyrkorna voro ungefär jämbördiga i fart med någon över

lägsenh et på japansk sida. styrkornas högsta krigsmarschfart 

torde h a varit omkring 28 knop för de allierade och omkring 
29 a 30 för japanerna. 

Kryssarna med undantag av Java (sjösatt 1921) voro lika 

moderna. Dc tunga kryssarna voro sjösalla i slulet av 1920-

talet, dc lätta kryssarna i mitten av 1930-talet. Utrustningen 

med teknisk hjälpmateriel synes dock ha varit bättre på ja

pansk sida. Vissa uppgifter tyda på alt särskilt strålkastarna 

på de allierade fartygen. icke voro gyrostabiliserade eller för-· 

sedda med moderna riktano-rdningar, vilket särskilt under sjö

gång är till stor nackdel. Dc japanska kryssarna synas i dessa 

avseen den ha varit utrusl'lde med dc modernaste konstruktio

ner, var igenom precision och snabbhet ernås vid eldöppning 
under mörker. 

Dc japanska tunga kryssarnas. skydd var överlägset dc 
allierade kryssarnas. Däckspansaret var 127 mm mot 51 mm 

å Exeter och endast 25 å Houston. Horisontalskyddet torde 

dock icke ha spelat någon större roll på de korta stridsavstån

den under mörkcrs.triden. Vid dagerstriden däremot som ut

kämpades på omkring 200 hm a~ståncl, har det h~risontala 
skyddet varit utslagsgivande i det att Exetcrs däckspansar tyd

ligen genomslagits under detta skede med resultat att kryssaren 

fick draga sig ur striden. 20,3 cm granaten bryter på dessa 

stridsavstånd upp till 70 mm pansar, varför dc tunga, japanska 

kryssarna icke löpte någon risk att få sina 127 mm tjocka 
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p:::msanhick genomslagna. Även i sidopansar voro de japanska, 
Lunga kryssarna överlägsna, 102 mm. mot 76, varjämte huvud
arlillericl vnr väsenlligt hätlrc skyddat, 152 mm mot 51 å E~H·
ler och 38 å Houston. 1935 ombyggdes de japanska Lung:1 

kryssarna och försågos med torpcdbulgcr, vilket torde saknat._ 
a dc allierade kryssarna. 

Dc lälla kryssarnas däckspansar var i stort likvärdigt, dc 
Ruylcrs dock något svagare än de övrigas. I sidopansar voro 
dc allierade kryssarna något överlägsna, pansarljocklekarua 
voro dock icke på någondera sidan av den storleken, att 15 cm 
granater kunde utestängas vid stridsavstånd under 100 hm. 

Japanerna voro markerat överlägsna i artilleri. l\lot 
15- 20,3 cm k och 25- 15 cm k på allierad sida stod 20-20.:~ 

<'m k och 60- 15 cm k , d. v. s. sammanlagt 50 % -ig ÖY<'I'

Jägsenhct. Överlägs2nhct i antal k::mone1· är särskilt betyclel
s;efull under n a llstrid. Japansk överlägsenhet förelåg även ]w

träffande jagarkanoncr. Oklarhet råder om vilka jagartyper. 
wm deltagit å den japans-ka sidan, varför någon exakt jäm
förelse icke k an presteras. 

Även i torpedantal och torpedkaliber fanns överlägsenlll'
ten på jnpansk sida. Särskilt anmärkningsvärt är, att cncla~l 

två av dc allierade kryssarna voro bestyckade med torpcdn 
Yilkct speciellt under nattstriden var en avgjord nackdel. I-lom
lon var Lidigarc utrus tad med torpedtuber, men de hade tagit·, 
bort för all Jiimna plals för luftvärnskanoner. Dc amerikan
ska jagarna voro däremot rikligt utrustade med torpeder. 

Den japanska sjöstyrknn var markerat ÖYcrlägscn dl'll 
allierade i matcTiellt hänseende, och det är icke osannolikt, :11 1 
Överlägsenhelen ytterligare ökats genom att ubåtar samverkat 
med elen japanska styrkan uneler såvi:il dager- som mörkn
::. lridcn. 

Den allierade sjöstyrkan Yar sammansatt av fyra natio nl'r" 
(irlogsfarlyg, och amiral Doorman hade säkerligen icke ha fl 
ni.ånga tillfällen att samöva sin eskader, innan han bcorclradt··; 
att ulan hänsyn till egna förluster anfalla den ficrtlliga iiw,t · 
s ionsstyrkan. · 
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Det är ulan vidare klart, att den heterogena sammansält
ningen och bristande samövningen i förband biclrogo till att 
y tterligare markera den materiella underlägsenheten. I syn
ncd1ct uneler mörkerstrid göra sig härav betingade olägenheter 
o·ällande, enär då kraven på perfekt samverkan mellan dc olika 
" fartygen inom ett föPband ökas. De allierade besättningarna 
lära dessutom ha varit ullröttade, emedan amiral Doormans 
eskader föreslaget under sammanlagt 37 timmar varit uneler 
gång, och hcsät In ingarna häruneler hela liden gått i s-L ridsbe
redska p. 

Dagerstrielen elen 27 februari. 

På eflcnniddagcn den 27 februari inrapporterade en ne
derländsk flygb åt att »en liten fientlig eskader» befann sia ~ ,., 

omkring 50' nord om den utanför Soerabaja opererande allie
rade eskadern. I själva VCl'ket utgjordes den siktade styrkan 
av en transportflotta om 40 fartyg, som styrde mot östra delen 
av Java uneler skydd av starka sjöstridskrafter. Amiral Door
man, som beordrats anfalla invasionsflottal1', styrde med sin 
eskader nordvart, och kl. 1614 uppstod kontakt mellan de bå
da styrkorna omkring 30' nord Socrabaja. Den allierade styr
kan s lyrdc nordlig kurs och var formerad i kolonn. Den ja
panska sjöslyrkan befann s.ig mellan transportfartygen och 
amiral Doorm::lns slyrka och log efter kontakten nordlig kurs. 
Striden, som öppnades av japanerna, kom därför att utkämpas 
som jämlöpande slricl på omkring 200 hm stridsavstånd. Re
dan i stridens början träffades Exetcr av en 20,3 cm granat 
i e lt eldrum med resultat, alt farten' reducerades med 50 %. 
~ranatcn hade synbarligen slagit igenom Excters pansardäck. 
hryssarcn girade ur formeringen och styrde tillbaka mot Soera
baja, esk or terad av den holländska jagaren \Vitle de \Vilh , un
der det att striden f:ortsattc på nordliga och nordvästliga kur
s-er. Dc japanska jagama, ,som från hörja n varit stridsgwppe
l'~de, gin go nu i L v å divisioner till torpedanfall. Den första 
dlV.isionens anfall bröts av artillerielden från dc allierade krys-

Tidsicritt i Sjöväsenclet. 23 
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surna, varvid en japansk jagare blev skadad. Den an dra d i
Yisioncns anfall, som fö ljde omedelbart därefter, kunde dii r
emot fullföljas, och en torped i dess torpedfält träffade den hol
ländska jagaren Kortcnaer, som sjönk. 

Dc brittiska jagarna gingo Lill motanfall, och jugarslridtT 
med arti1lcri upp~. todo i och omkring dc din1bankar, som d(' 
rctircraudr japanska jagarna lagt ut efter lorpcdskjutningen. 
"Cnder dessa strider sänktes den brilliska jagaren Elcclru. 

Dc Yid jagarstriderna utlagda dimbankarna skymde sik
len, och s.Lridcn mellan kryssars tyrkorna upphörd e snart. l 
llcn tilltagande skymningen girade den allierade slyrknn m ol 
fienden för att åter få känning. Della lyckades dock icke liin· 
mörkrets inbrott , vilket är märkvärdigt såtillvida, all den all il'
rade sjöslyrkan opererade i samverkan med pa Java basenul•• 
flygstyrkor , och siklen även pi't nallen vnr god pa grund aY 

klart månsken. 
Dc allierade förlorade under dagerstriden Lvå jagare, ,.~,r-

jämte en tung kryssure försalles ur s.Lridbarl skick. Enl i;.;l 
aus traliska uppgifter skulle japanerna under detta skede a\· 
striden ha förlorat en tung kryssare och Lvi\. till lrc jagare. En 
tung och en lält kryssare skulle dessutom ha ~kaclat'> sYarl. 
Dc japanska rapporterna uppge emellertid icke n.ågra J'iir·· 
lusler eller skador. Enär striden var mycket kort, fördalLt 
dc australiska rapporterna om japanska förlusler vara ön•r
drivna. 

Nattstrielen den 27- 28 februari. 

Japanska ombordbaserade flygplan s.ynns efter dagstride l•" 
slut ha hållit känning med den allierade styrkan, och diir
jämlc höllo sig de japanska farlygen efter mörkret s inb ro l t P 1 

siktbarhelsgränsen till de allierade fartygen, som allljiiml smu· 
lade styrde västvart för alt hålla sig mellan invasionss.tyrl.;: a l 

och mellersta Java. l.Jnder denna l'örflyllning skadades hr il
tiska jagaren Jupitcr genom en undervallcnsexplosion . Dl' l 

övergavs och sjönk senare. Av allt att döma hade ami r;li 
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Doormans eskader konunit in i clt fält av japanska ubålur 
eller minor. 

Från den allierade s.Lyrkan siktades då och då i nord och 
nor dos t japanska fartyg, som hastigt drogo sig undan vid för
sök av dc allierade fartygen alt börja s trid. Den japanska 
styrkan synes vid mörkrcls inbroll ha delats i två operations
grupper, av vilka den ena höll binning från nord med den 
allierade s tyrkan, medan den andra manövrerade sig fram o.3L 
och s.ydosl om fienden, som kl. 2330 stod c:a 12' nord Rem
bang. Vid denna Lidpunkt hade den japanska griplångsrörel
sen fullbordats , och nattanfallet igångsalles som samtidigt eld
överfall från olika riktningar. En häftig nrtillcrislrid utspann 
sig, varvid såväl stralkaslare som av flygplan fällda lysbom
ber kommo till användning. Dc Ruyler träffades redan ti
digt av mins.L en granat. Omedelbart cflcr stridens öppnande 
beordrade amiral lJocnnan kursändring för att. uneLika liet 
torpcdfäl.t, som han misstänkte, alt dc japan :-;ka fartygen skju
tit mot honom. Under giren lriiffades dc Ruytcr och .Java av 
torpeder, sprungo i Juften och sjönko. Kontakten synes h~ir 
vicl ha gåit förlorad, och kryssarna Hou;;ton och Perlh, elen se
nare med en del ~kador, lyckades dra ~ig ur striden och löpte 
kl. 0700 den 28 in i Tandjocng Priok. 

Under nallstrickn (mellan denna och föregacndc dagsstrid) 
förlorade dc allierade lvå kry~;sare och en jagar e. Japanerna 
medge ej heller från dctla skede några förluster . Observatio
ner u tförda från kryssaren Pcrlh tala för, all de japanska far
tygen icke kommit undan h elt oskadade. 

Rensningsopemtionerna efter sjösluget. 

Kryssa rea Exeler, som efter dagerstriden styrde mot Soera
baja under jagareskor t, anlände di t på förmiddagc·n den 23. 
Skadorna reparerml<'s provisoriskt, och natten till den 1 mars 
lämnade kryssaren h amnen för a tt avgå till Australien undei· 
eskort av två jagare, dc·n brittiska Encounler och den amer i
~anska Pope. Under den 1 mars råkade fartygen ut för tre 
Japansk a kryssa re och siink lcs utanför Kragan på östra .Java. 
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J{rys~.arna Hou~ton och Perlh, som lyck~1ts draga sig ur 
japanernas grepp undt'r n:1ltstriden, löpte in i Tandjccng Priok 
på morgonen den 28. Eflcrs.om dc icke kunde känna sig 
säl;; r a i denn a h~1mn, heslöt man sig för all g~1 l i !l Australien 
för 8lt reparera skadorna på den lätta kryssaren. Vid försök 
att passera SuncLtsundcl sänktes kryssarna på morgonen den 
1 mars :w japans ka sjöstridskraflcr. Tillsammans med den 
holländ5lw jagarrn E vertssen hade dc tidigare på dagPn an
fallits och skadats aY japanska :1rmeflygplan. Jagaren saltes 
vid dc japanska sjöstridskrafternas anfall på land och hle\· 
vrak. EHligt japanska rapporler anföllo dc båda kryssarna 
under natten till den 1 mars transp·nrtfartyg i Brmtanbuk len . 
F yra japanska fartyg s~inktes, däribland också det fartyg , pa 
vilket den japam:kc befälhavaren, general Imamura, befann 
sig. Denne lyckades dock med sin s tab la sig i land på Ja
vas kust. 

Under ren sningsoperationerna sänkles en av dc sista clJ.
garna i febru:wi del amerikan~ka flygnwdcrfartyget Langlev 
samt den 2 mar,, brittiska jagaren Stronghold och australiska 
eskortfartygel Yarra i farvattnen söder om Java. I början av 
mars sänktes vidare i farvalhwn mellan Java och Australien 
de amerikanska j~1garna Pillshury och E elsall om l, l \)0 ton, 
amerikanska kanonbåten Ashevillc om 1,270 ton samt det :UTlC

rikanska tankfartyget Pecos om. 14,800 ton. 
Under de strider, som avslutade Javaslagel, sänktes föl

jande allierade sjöstridskraf!cr: ett flygmodcrfartyg, tre kryssa
re, fyra jagare, en kanonbåt, ett tankfartyg och ett cskorlf::n·tyg. 
Japanska förlusler från dPlla skede iiro icke erkiinda. 

Lrmdstigningen på Java. 

l dngnillgcn den 1 nwrs, alltså samtidigt nwcl all resterna 
av dc allieraclt·s sjöslricbk ra fler jagades i farvaliucn kring J a
va, ägde den japanska JaJHlstigningcn rum p[t trP punkter a-; 
Javas nordkust, niimligen: i provinsen Banlan viist Bat:wia, 
vid Ind ramoje 200 km ost Balavia och i Bcmbang. Ehuru 
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japanerna redan elen 3 mars hunnit förslöra dc strategisk t \ ik

tigaslc flygplatserna på Java och clcssulom slagit ul större dt·

lcn av de allierades flygstridskrafter, synas sftdana dock hn 

åsamkat dc japanska stridskrafterna åtskilliga förluster under 

själva landstigningen, varunder enligt allierade uppgift er el[ 

s tor t antal transportfartyg s~inktes. Vid Indramoje rapportc

ras två japanska örlogshrlyg sänkta av flygstridskrafter. An
nu den 3 m a rs opererade holländs.ka ubåtar i Javasjön mot 

trupptranspo rterna. Ett stort transportfartyg sänktes av de ~-;a _ 

Landstigningsoperationerna kunde dock fullföljas , och nii r 

försvaret av Java kapitulerade den 7 mars., uppgingo dc ja

panska s tyrkorna på ön till omkring 150,000 man . Dc k ap i
tulerande trupperna uppging'O till omkring 90,000 man, aY Yi l . 

ka enelast omkring 5,000 voro icke nede rländska trupper. 

Sam mansiiiilning cw /'ör! usterna. 

Dc allierades erkända fartygsförluster uneler si riderna om 

Java uppgå till: 
2 lunga kryssare, 
3 lä tia kryssare, 
l flygmoderfartyg , 
9 jagare, 
l kanonbåt, 
1 tankfartyg , 
l es kortfartyg, 

d. v. s. 18 fartyg om sammanlagt 77 ,357 ton, varjämte 2 tu nga 

kryssare sannolikt blivit svårt skadade. I en rapport elen !l 

mars m eddelade japanska högkvarteret, att under rensnin gs

operationerna i Nedcrliindska Indiens farvatten under t ide n 

1- 8 mars 52 handelsfartyg om sammanlagt 200,000 lon sänkh 

eller uppbringats. 
Japan erkänner enclasl förluslen av en minsn·pnre. En 

jagare s~igcs ha fått liHLa skador. Ingenting nämnes i el(' .i••
panska rapporterna om förlusterna a v l ransporl far l y g, Y il k:l 

dock sannolikt ha varit gnnskn slor;t. 
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Erfarenheter från sjöslaget. 

De allierude sjöstridskrafterna saknade stödstyrka. 

Efter sänkningen uta nför Malaeka av de brittiska slag

~keppen Prince of Wales och Repulsc, och sedan den ameri

ka nsk a sjömakten tills vidare förlamats genom det japanska 

blixtanfallet mol Pearl HaPbor, kunde något stöd i form av 

tun ga fartyg m ed svåra kanoner icke avdelas för dc allierade 

lätta sjöstridskrafterna i sydvästra delarna av Stilla Havet. De 

for tsatta japanska operationerna mot den ostindiska övärlden 

kund e därför framföras utan risk att till sjöss möta s.tarkare 

motstånd än som kunde slås ned av japanska kryssare. Över

skeppningsförelagen kunde därför förses med tillräckliga 

skyddsstyrkor enbart ur den lätta, snabba japanska flottan. 

Med ledning av de sannolikt mycket tillförlitliga unelerrättelser 

om motståndarens disposition er, som stodo den japanska krigs

ledningen till buds, kunde dessa skyddsstyrkor avvägas. så, att 

de allti d voro överlägsna motståndarens försvarsstyrkor till 

SJ OSS. De relativt fåtaliga japanska slagskeppen kunde hållas 

tillbaka och behövde icke ri skeras .genom att direkt sättas in 

i företag, som alltid konune att föras fram mot och i närheten 
av fien tlig kusl. 

Om de allierade kunnat disponera slagskepp i Javasjön, 
hade det däremo t varit nödvändigt för japanerna alt stöda in 

vas.ionsföretagel - - om detta överhuvud kanunit till stånd -

med motsvarande eller slörrc antal slagskepp. Dessa i sin 

tur hade krävt skydd av kryssare och jagare mot ubåtar, flyg

stridskrafter och minor, och företagel hade vuxit till en helt 

annan storleksordning. Tidskrävande omgrupperingar hade 

blivit nödvändiga, överraskningsmomentet i attacken hade till 

·tor del försvunnit , och lidsfristen hade kunnat utnyttjas till 

a tt förstärka J a vas försvar. Risken alt förlora ett eller flera 

av dc relativt fåtaliga slagskeppen uneler operationerna hade 

l1låhända .gjort angriparen m er betänksam inför företaget , än 

Vad som nu var fallet, när till och m ed risken att förlo ra en 

eller annan av dc talrika kryssarna kunde bedömas som för
svinnande li len. 
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Utsikterna för den allierade styrkan alt åstadkomm a fijr
luster bland transportfartygen hade väsentligt ökats genom in
sats av slagskepp, även om dessa, som ovan sagts, tvingat fr am 
ökat skydd för den japanska invasionsstyrkan. 

Vi finna således, alt sjöslaget i Javasjön till fullo lwh ~l 
värdet av tunga enheter i elt sjöförsvar. Frånvaron av dcnn:1 

länk i försvaret underlättar operationerna för en angripan·, 
under del att fartyg meu svåra kanoner dels framtving a ök~ldc

insatscr från angriparens sida och dels öka .sjöslridskri:! flerna" 
verkningsmöjligheter nwt fientliga angrepp. 

Synpunkter på j'örsuar mot invasion sjöledes. 

Operationerna i Javasjön ge anledning alt närmare gransk:1 
hur försvaret mot invasion sjöledes bör anordnas för att t'r
hålla största möjliga efektivitet, varvid hiinsyn jämväl bör l:t
gas till lärdomar från tidigare under pågående krig utfönl.t 

in vasionsföretag. 

Erfarenheterna lära, atl invas.ionsföretag enligt det tradi
tionella schemat knappast längTe komma till användning. ln
vasionsföretagct mot Norge och dc japanska företagen mol 
Malaeka och Filippinerna och nu senast mol Java ha alla ut
förts överraskande och ha icke föregåtts av förberedande an
fall mot den försvarande maktens sjöstridskrafter i annatt 
mfm än, att japanerna i krigsöppningen genom blixtanfall 
lyckades förlama ryggraden i motståndarens sjömakJ, de b rit
tiska och amerikanska slagskeppen . Snabbare och mc-r ofli r
märkt än vad man hittills varit benägen att tro, har det v:n·il 
möjligt att i utrustningshamnar samla och ilasta transporlton
nagc. Inom begränsade havsområden med korta Lransporl
dis.tanscr är det möjligt att ulnytlja specialbyggda mindre land
stigningsbå tar för hela överfärden , och slutligen kunn a örlogs
fartyg taga ombord ansenliga truppstyrkor utan alt fartyf( l'll'> 
stridsvärde under överskeppningen därför behöver nämn \'ii.rl 

nedgå. 
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Ur den försvarandes synpunkt framstår det därför alltmer 

50111 synnerligen angeläget, alt ett invasions.företag kan indi
keras i tillräckligt god tid. Kontinuerlig övervakning av om
givande hav och sannolika samlings- och inskeppningshamnar 
eller andra troliga utgångspunkter för invasionsföretag hör 
därför till de viktigas le beredskapsåtgärderna. J u kortare trans
portdistans.erna äro mellan ilastnings- och urlastningshamnar 
(platser) ju större krav ställas på övervakningsorganen. Vik
tigt är att sjö- och flygstridskrafter utföra övervakningen i in
tim sam- och växelverkan, varigenom säkerhet vinnes för att 
angriparen icke når sitt mål genom att ulföra företaget under 
förhållanden, när det ena eller andra slaget av sirielskrafter 
icke kan verka med full effektivitet. 

Sjö- och flygstridskrafterna mftsle besitta hög beredskap 
för att kunna rätt utnyttjas i Öovcrvakningstjiinstcn. Genom 
planmässig utbildning och genom alt sliindigt h<tlla tillgänglig<-l 
stridskrafter rustade i största utsl6ickning friimjas och ökas 
deras bercclskapsnivfl. 

Det effektivaste sället att möta invasionsförelag synes Ya

ra att bygga upp el l system av rörliga försvarslinjer, vilka den 
invaderande i tur och ordning måste hryla, innan han kan 
nå sitt mål. 

Utanför kus.ten böra sjö- och flygstridskraJL er llpplag <l för
svaret, och det gäller att tillfoga den invaderande förluster och 
skador under hela den Lid han befinner sig under gång mot ur
lastningsplatsen. Det är självfallet att anfall om möjligt höra 
sättas in mot invasionsstyrkan, även n}ir denna befinner sig 
på ilas.Lningsplatserna. Före ett krigsutbrott kan det emeller
tid vara omöjligt för den försvarande att avgöra , att förbere
delserna för invasion just gäller honom (invasion!Sföretaget mot 
Norge), och motåtgärder kunna därför icke börjas i delta ti
diga stadium. Sedan krigsförhållanden väl inträH, ökas den 
försvarandes möjligheter att ~ främst genom flyt\striclskraftf'r 
- verka mot invasionshamnar och elylikt och därigenom å
samka den angripande förJuster (dc briltiska bombanfallen 
mot fransk a kanalhamnarna). Det torde dock vara möjligt att 
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genom maskering och andra vilseledande åtgärder hålla för
beredelserna för ett invasionsföretag dolda, varför dc främqa 
möjligheterna till anfall mot den invaderande styrk an u ndp1· 

alla förhållanden torde framkomma sedan förelaget lämnat 
i lastningsplatserna. 

Längst ute till s jöss upplaga lätta, snabba sjöst ridskrafter 
- kryssare, jagare och motortorpedbåtar - i san1verkan med 
ubåtar och flygstridskrafter för svar et. Sjöslaget i Javasjön 
Yisar, att den taktiska samverkan mellan övervattensstridskraf
t er å ena sidan och ubåtar och/eller flygstridskrafter å d<'n 
andra icke är inskränkt till vissa delar av c,lygnet utan kan 
under gynnsamma föt,hållandcn äga rum under såväl dager 
som mörker. Äro förhållandena däremot sådana, att flygstr ids
krafter icke kunna komma till verkan - djupt mörker och 
dålig sikt, snösmällning, tjällossning eller kyla - sättas sjii
o;tridskraftcrna ensmmna in, och tvärtom kan det under vis~a 
luftstrategiska förhållanden under dager falla på enbart fl yg
stridskrafterna att längst ute till sjöss verka mot den invadl'
ranclc styrkan. 

De lätta sjöstridskrafterna måste bära såväl artilleri som 
torpcclbcstyckning, torpeder, d~irför att detta vapen upder pa
gåendc krig visat sig mycket användbart mot alla slag av m al. 
Artilleriet har alltjämt hävelat sig som sjökrigets huvudvapen 
och dess betydelsefulla uppgift att bereda väg för de torpcd
bärande fartygen genom att binda motståndaren har bliYil 
belyst genom sjöslaget i Javas.jön. Artilleriet kan vid an· 
bringas till verkan, även när torpeden på grund av isläggn ing 
icke kan utnyttjas eller i tillräckligt antal föras fram till stri ds
platsen. Flygstridskrafterna böra av enahanda skäl vara ut
rustade med såväl bomber som torpeder. 

Den lätta, snabba, offens.iva flottan bör stödjas av fa rtyg 
med svåra kanoner. Tidigare har framhållits hur närvaron 
av sådana fartyg i försvarssystemet har direkta åtcrvcrknin g;1r 
på angriparens dispositioner. De tunga fartygen uppträda hu
vudsakligen nära egen kust och kunna därför sättas in mot 
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jnvasionss.tyrkan, om denna lyckats slå sig genom spärren a,

lätta fa rtyg. 
Erfarenheterna från pågående sjökrig äro enstämmiga , 

när det gäller jaktflygels förmåga att bereda såväl sjö- som 
flygstridskrafterna operationsfriheL Det är lika nödvändigt 
att skydda s jöstridskrafterna mot anfall från luften som mol 
anfall rpå och under vattnet. Händelserna utanför Malaeka och 
nu s.enast i Bengaliska Bukten tala i detta hänseende sitt tyd
liga språk. Tillräc:kligt jaktflyg bör därför ingå i försvarssys
teme t och finnas avdelat till sjö- och flygstridskrafternas 
skyd eL 

Bakom det rörliga försvaret till sjöss höra kustarlillcri
slridskraftcr - fasta och rörliga - samt lantstridskrafter i 

samverkan med flygstridskrafter vara beredda att upptaga för
svare t mot den invaderande under själva landstigningen, och 
slutligen böra rörliga reserver av snabbtrupper finnas färdiga 
a tt insättas mot en redan landstigen fiende. 

Ett på detta sätt uppbyggt försvar torde under dc flesta 
förhållanden vara cffe.ktivt och kunna bryta udden av ett in
vas.ionsföretag över sjön. 

Sjöstridskmfternu .äro beroende av sina baser . 

Sjöslaget i Javasjön utkämpades i närheten av allierade 
örlogsbaser. Dessa synas dock icke ha varit i sådant skick , att 
de kunnat erbjuda sjöstridskrafterna effektivt skydd. Dc far
tyg, som undgingo att skadas i slaget, kunde lika litet som de 
skadade fartygen stanna kvar någon längre tid i baserna på 
Javas nordkust Inför japanernas tryck funna dc för gott att 
nästan omedelbart överge dem för att uppsöka andra, tryggarL' 
baser, där lidna skador kunde repareras. och fartygen å ter gö
ras operationsdugliga . ALL de härunder föllo offer för den 
målmedvetna japanska krigföringen icir icke ägnat att flirvåna. 

Man ser härav, hur sjöstridskrafterna för att kunna upp
träda kontinuerligt inom clt operationsområde äro heroende 
av välbelägna och väl försvarade baser. Inom Yarje opera-
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honsområde Imtslc finnas lillr~ickligt antal b aser, och dl'ss 1 

måste vara så belägna, alt sjöslridskrnflcrna kunna km 11 111 1 

till verkan lika snabbt inom alla dela r av operalionsomradt•l. 

I sjöstrider skadade farlyg skola ulan långa förflyttningar 1-\l'

nom opcrationsområclcl kunna uppsöka lämplig bas. I baser

na skola även omfattande r eparalianer kunna ulföras, m 11 t 

bomher fullträffsiikra skyddsano rdningar för liilla fartyg och 

belryggande skydd mot torpeder för de större farlygcn mask 

finnas anordnade. Baö.ernas luftförsvar mCtstc vara viil ul

byggl såväl bcl6iffam1c luflvärn, spiirrballongcr m. m. stllll 

flygplals.cr för jaktskydeL FörsYarct mol såväl sjö- son1 land

sidan måste ~ignas den slörsta uppmiirksamhcl. 

Oflensiuen i sjökriget. 

Offensivens betydelse i sjökriget h ar ånyo undcrstrukih. 

Den japanske amiralen fyllde sitt skyddsuppdrag p ft bästa siill 

genom alt upplrätla offensivt, niir omsl~indighclerna hiir lt'n· 

voro gynnsamma. Under nattstriden och rensningsopera l in

ncrna efter sjösl::Jgct förintade japanerna genom clt offcnsiYI 

uppträdande dc a llierade slridskraflcrna, varefter något cgPnl

ligt hinder icke l~ingre kunde resas mot invasionsförcl:lget. Dd 

är icke bara den starke, som k a n uppträda offensivt. An'n 

den svagasic vapenbärare kan genom hänsynslös insats i ko r! \ 

koncentrerade anfallsslötar nå resultat. Den försiktiga, dc

fcns.iva hållningen, kännetecknad främst av ömheten om ma

terielen och rädslan all förlora fartyg , behärskar ej lii ng re 

sjökrigföringen. Framåtanda, mod och djärvhet i förening 

med skolad klokhet leder i stridrn till framgång. 

Styrl.:ornos taldiska upplriidunde. 

Det synes egendomligt all amiral Doorman icke delad' 

upp sin slyrka i opcrationsgruppcr, när han beordrades all g,t 

till anfallmot invasionsflottan. Oliigcnhclrrn::t av den helero

gena sammansållningen skulle genom en sådan åtgiinl h a kun 

nat elimineras. I synnerhel e fler mörkrets inbroi t hade e !l 
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delat uppträdande varit ändamalsenligl. Invasionsstyrkan 

skulle ha kunnat utsättas för anfall fn'\n olika hall , någon el

ler några grupper hade väl lyckals komma fram alt s la mot 

transportfartygen. Den all ierade styrkan gick nu i stället fram 

s.Lrängl ·ammanhallcn, ocll de t var icke svart för den fartöv er

lägsna japanska styrkan alt hålla ~.ig mellan skydclsföremitlel 

och den angripande sjöstyrkan, som icke synes ha varit i slånd 

att genomföra clt effektivt anfall. 

Den japanska sjös tyrkans uppträdande erbjuder däremot 

mycket av intresse. Dess ,,ammansättning av starka snahb:_t 

kryssare och talrika torpedfartyg påminner i mycket om den, 

som vår floiLa avses få i den under riksdagsiwhandling varande 

nya försvarsordningcn. Genont all ha omedelbar tillgång till 

jaktflyg, kan Pn s~'tdan sjöstyrka all lill hibPhålla sin operations

frihet. Allt efter omständigheterna kan den uppLPäda samlad 

elle r delad i operations-grupper, defensivt eller offensivt. Den 

japanska sjöslyrkans skyddsuppdrag fylldes under dagen bäst 

genom c lt defensivt uppträdande. När motståndarens dispo 

sitioner för natten genom flyg- och fartygsspaning blivit klar

lagda för den japan ske amiralen, övergick han till ell kraftigt 

offensivt uppträdande. Den höga farten och rörligheten ut 

nyttjad e~. smidigt för att förbereda ett koncentriskt, samtidigt 

insatt nallanfall, där artilleriet {t kryssarna och torpeder frfm 

såväl kryssare, jagare som ubåtar sattes in för att få ett av

görande lill stånd. 

Den japanske amiralen har på ett skickligt och tydligt 

sä tt i verkligheten illustrerat dc tankcg:Jngar, som vari t väg

ledande vid utformandet av elen nya svenska flo l ta u, mellan 

den alli erade s-tyrkans uppträdande visar, hur även de biisla 

förutsällningar till framgång kunna försillas genom_ takliskl

olämpliga dispositioner. 

Tuktisku synpunkler pd nuttstriden. 

Den japanska ~tyrkan lyckades efter dagerstritlen upprätt

hålla k ontaklen med fiend en , så länge de t var ljust medelst 

flyg , efter mörkrets inbrott m edelst fl~'g- och fartygsspaning 
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i kombination. Härigenom uppfylldes det viktigaste av dc 
krav, som kan ställas på en offensiv flottas spaningsorgan, 
nämligen att till varje pris upprätthålla kontaklen med fi en
den scdai1 denna en gång ernåtts. 

Om fiendens läge och dispositioner kontinuerligt kun 11 ,t 
följas, kan för natls.trid ändamålsenlig gruppering intagas, un .. 
der förutsättning att egna styrkor äro tillräckligt snabba. En 
l~mgt driven spridning av förbanden är därvid möjlig, eniir 
fnran från luften under mörker ör mindre. Scdan gruppering
en intagits, insättes konccnlrcraclc anfall från olika riktnin gar, 
Yarvicl artilleri av alla slag och torpeder s~:unvcrk<L 

Denna fo rm av anfall har stora möjligheter att leda till 
resultat, den fordrar dock p[tpasslighct och skicklighel hos fi ir
bands- och fartygschefer och måste göras lill föremål fii1 

trägna övningar inom en flotta, som avser att huvudsakli gl"l 
uppt6ida under mörker. Riskerna för alt ofönnoclade kon
takler mellan olika, egna förhand skola uppstft äro stora. 

GenGin all anfallet sältes in från olika håll kunna dela 1· 

av dc anfallande styrkorna utföra eldgivning i andra delar~ 

~.lridshclysning. Under särskilt gynnsamma omständighe ter 
kan strid;belysning äga rum genom alt flygplan fälla lysbom-
ber över den fientliga styrkan. . 

Gruppering för smntidigt anfa Il från olika riktningar k aP 
endast äga rum, om siikra uppgifter angående fiendens läg~ 

föreligga. I annat fall måste gruppering för spaning efte r 
fienden intagas. Skola stora vattenområden avspanas, och 
fnnngår fienden samlad t. ex. för skydd av clt invasionsföretag, 
måste fartygen spridas, och svaga delar av dc egna strids
krafterna löpa cht risk att i lur och ordning hl. kontakt med 
en ~tarka re mol5tåndarc. Sammanhållning i grupper, ~i ven 
\'id ~paning under mörker synes därför änd:unals.enlig oclt 
torde ;;ärskilt inom begränsade havsområden kunna komm~t 

till a1wändning. 
Ernådd kontakt mftstc upprätthållas, och inledda fram

gångar fnllföljas till det y llcrsla. Två allierade kryssare, de n 
ena >:kadad, lyckades dra sig ur fiendens grepp, trots all tal-
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rika japansk a jagare och flygplan funnas tillgängliga och 
trots dc goda siktförhållandena, som dock tillfälligt försäm
rats av rök från brinnande fartyg, eldgivning m. m. G'pp
märksamhetcn får icke fastlåsas vid belysta eller brinnande 
fartyg utan även ägnas stridsplatsen i övrigt. 

Den tekniska matericlen är av avgörande betydelse. Inga 
Jwstnadcr få anses för höga, när det gäller att utrusta farty
gen med sådan materiel, med vars hjälp det enskilda fartyget 
kan göras till cll perfekt stridsinstrument. 

Besättningens utbildningss-tåndpunkt är avgörande för det 
enskilda fartygets insals i strid. I synnerhet gäller denna sals 
under nattstridcn. stridstjänsten måste noggrant organiseras 
och övas- i sina minsta detaljer. Under förfaltarens tjänstgö
ring som artilleriofficer har särskilt betydelsen av ett rikligt 
Ol"clcrsyslem - en ofta förbisedd detalj - med skii.rpa fram
stått för honom. Ordergivning fr~111 fartygs- och stridsledning 
måste ägnas största uppmärksamhet och s-ke efter ett nog
grant avvägt syslcm. Det är av vikt, alt elen fastställda formen 
för ordergivning alltid ulnyltjas. Improvisationer med därav 
skapad tveksamhet hos ordermottagaren ~iro av ondo, sär
skilt under n alts trid , där bråkdelar av sekunder kunna vara 
avgörande. 

Sunwerkun mellan sjö- och flygstridskrafter. 

Det har redan framhållits att den japanska flygspaningen 
efter dagerstrielen såväl under dager som mörker var fram
gångsrik. Den taktiska samverkan under nattstriden har av 
allt att döma varit föredömlig. Dessa anmärkningwärt goda 
resu ltat äro icke spccielll utmärkande för Javaslaget. Förul
~•ä ttni ngslös och friktionsfri samverkan mellan flottan och mn_
rinflyget h ar under hela kriget kännetecknat den japanska 
krigföringen och utgör en av förklaringarna till de stora fram
gångarna. Ar denna samverkan resultatet av, att elen japan
ska flottan har sitt eget flygvapen och att dettas rekrytering 
och utbildning kan ske i anslutning till motsvarande verksam
het vid flottan? 
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Samverkan mellan dc allierade SJO- och flygs.Lridskraftc• r
na synes däremot icke ha verkat till belåtenhet. Trots a lt 
amiral Doorman för sin spaning hade att lita till landbasera t 
flyg, förlorades kontaklen med den japanska styrkan r edan 
innan mörkrets inbrott. Den rapport, som en från Java ope
rerande flygbåt sände angående en siktad liten fientlig styrka, 
missledde tydligen den allierade sjökrigsledningen, som, i tro 
att den gick till strid mot underlägsna fientliga styrkor, i själva 
verket mötte en starkt överlägsen eskader. Det inträffade be
lyser med önskvärd tydlighet, att flygspaning till sjö<Ss. hör 
utföras av med sjöförhållanden förtrogen personal, en erfaren
het, som vid flera tillfällen kunnat dragas från under pågåen
de krig inträffade krigshändelser. 
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U p p gifter angående främmande 
(U F M n:r 3-4/42) 

. 
martner 

hämtade ur fack- och dags1Jrcss av Marinens pressdetalj 
under tiden 16 februari-15 april 1942. 

Innehållet i här återgin1a uppgifter står heH för de som källa 
:mgi vna pressorganens räkning·. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Den tyska flottans insats vid ockupationen av Danmark 
och Norge våren 1940. 

1. Inledning. 

När i början av april underrättelser ingingo till Tyskland om 
förberedelser i nordskotska hamnar för ett landstigningsföretag mot 
Norge, gav Hitler order om att förekcmma denna fientliga handling 
genom en plö•tslig ockupation av Danmarks och Norges viktigaste 
hamnar. På grund av den förhandenvarande geografiska. belägen
heten kunde ett överraskande krigiskt besättande av de viktigaste 
Platserna med armetrupper endast ske av flyget och i all synnerhet 
flottan. Don uppgift, flottan ställdes inför, bestod däri, att så att 
säga mitt för ögonen på en många gånger övm·lägsen engelsk flott
styrka lancls>itta trupper i de viktigasto hamnarna och i anslutning 
·därtill återvända till utgångsbasr'rna. överföring av trupper medelst 
handelsfartyg kunde på grund av dessa fartygs ringa hastighot blott 
konu11a i fråga i Kattegatt och Skagerack. över Norclsjöin kunde en 
överföring av trupper blott sko nwdolst ogentliga krlgs[artyg. En 
~v de viktigaste förutsättningarna för att on dylik operation skulle 
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lyckas låg i öve rr askningsmomentet. Enligt hittills gäll ande n·gj,'r 

fö r s jökrig var en övcrJöring av trup11cr till sjös.s1 blott möjli g: Uil<lt•c· 
förutsättning av alt man själv utö•vadc• sjöherraväldet Emedan lu •rr,1_ 
väldet till s jöss i nQrra Nordsjön och norra Atlanten låg i h~ind<·rnn 
på engelsmännen, fanns ingen anledning att förmoda, att Jit•n<i<'n 
tiinklc sig ett elylikt :[ö,retag. Detta antagando visade s ig ocb:i Ya

ra riktigt. 
J\{an kundo räkna med, att fienden cf'tc·r en framgi'mgsrik 1.1·, k 

ockupation å sin sida med styrka sknllc :försöka intränga på dt'l lH·
satta området. Den till Norge överskeppade tyska styrkan m:J'I" 
göras så stark S'om det någonsin var möjligt. I all synnerhet lll:ht" 

det ingå i planen att omedelbart kunna överföra stora J:örsbirkn inun r 
till dc tagna hamnarna. Denna överföring mås te ske s å vii l Yi:1 
luften som till sjöss och inom dc bes a t ta områdena till lamls. Ojh'

rationen måste med hänsyn till ck sjöstriclskrafter, 01n stodo till li'>r
fogande, koncentrera sig på de viktiga.stD f>unktPrna längs kth1<'H: 

dessa v oro: 

a) i Norge: 

Intagande av Narvik, Trondhjem, Bergen, Stavanger, Egcr
suncl, Kristiansand och Oslo ; 

b) Danmark 

Bo.fästningar vid Sundet och Bälten, 
Intagande av Köpenhamn, K01·sör, Gjcdsor, Nyhor g och 

Micldelfart. 
Det var omöjligt att förutse, hur de båda ockuperade liinck rn:1S 

kriQ·s·makt skulle förhålla sig. Vår strävan måste• vara att över l.n!G 
dc 711i litiira myndigheterna i dc båda länderna, att Tys kland nY n ii l
tvång såg sig föranlett att stjälva skyelda dc båda ländernas n<'u in.Jl
tet. Aven om det ingick i planen att icke gå Danmarks och No r.C:<'.3 
krigsära för när, måste man ändå räkna med, att viipnat mo t·d i'tml 
skulle ctableoras av de båda ländernas krigsmakt. Uppgiften Jonl n1<~<' 
följaktligen cn total insats av elen lilla tyska Jlottan. Dä tk liir 
hanclenvarande moderna sjöstridskrafterna icke räckte, såg s ig l'l ollnn 
tvungen att :för ändamålet mobilisera varje s jövänligt f:ut:o.>,. 

2. Opera.tionsplan. 

Do strategiska föruts.ättningarnrt för tletta förct.ng nöth·>itl<liu · 
g·jorclc, att operationsplanen i första hand tog sv.lte· på överrnsk11illL'"· 
momentet samtidig ockupation av samtliga platser och hli:d.-;anhld 
hand l and~. Planen hemlighölls på det strängaste. Truppanho)Jn i n L'' 
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ll l' i f ört iLl i Pmbarkct·ing.shamnarna unchekos; tran.sportfartygen in
löpte f ör.st mot aftonen em harkering.sclagen. Trupperna cm barkor ad·~ 
så gott som utes lutande på krigsJurtyg och hö l Los uneler däck. Som 
ankoms·t ticl angavs gryningen elen 9 apriL Jör samtliga. 

Nödvändigheten att samtidigt uppträda på alla platse r mccUörcle, 

11tt de s11abbast<' fartygen, jagarna och ett tungt .slagskel'Jl användes 
för dc l ängst bort beliigna hamnarna, Trondhjcm och Narvik, belägna 
på ett avstånd av .1,500~2,000 km. !'rån elen ty.ska kusten. DPt blixt
sn abba handLanLlet garantl-rades genom ordern, att allt förekommande 
motstånd onwdt··IL,art skttlk neristlås med anYiinclallclu av aLla medel. 

I ndelningen av flottan var dr·nna: 

Högsta ledni ng: flottclwien Y. ALlmiral Liitjens. 
För betryggande a\' förctagc•t i cll' SS lwlhet: Slagskeppcn >>G ncisc

naw> och >>Seharnhorsh. 
1. g ru ppen. Narvik: Chef: E:ommocLore Bontc. 10 jagare. 
2. grupven. Tnmdhjem : Chef: Knpt. z. S. Ha y e·. Den tunga kryssa

ren »A clmiral Hippen> och 4 jagare. 
3. gruppen. Bergen: Chel: BeL för spanings::;tyrkan J\:ontcrmniral 

Sclmmmlt. Dc• lätta kryssarna >> Eöln» och >>Königsberg >> , 
dcssuimll skolfad0"gct >>Brcmsc>>, tortletlb~ttar, motortor
pedbåtar oclt c:oJkorUartygd >>Earl Peter.~ >>. 

4. gru ppen . . Kristiansand, Arendal: Ch d: K ap t . z. S. Hirove. Don 
lätta kryssaren >>Karlsruhe·>>; clt'ScSutom torpedbåtar, mo
tortorpcclbåta r cell clepMartyget »Ts,ingtau>>. 

5. gruppen. Oslo : Chd: Konteradmiral Kummetz. De t unga krys-

6. g ruppen. 
7. g ruppen. 

8. gruppen. 

sarna >>B I[ichcT >> et: h >>Liitzow >>. d<"n hi l ta kr.\'.Ssare11 >> Em
dcn>>, dc,;s~utom torpedbåtar och mini>vepan•·. 
Egersund:. Cltci: Korv.-kapt. Thollla. hlinsveparco. 
Korsör, Nyhorg: Chef: K::witän z. S. E:l eikat'l l'. >>Schle,; 
wig-Holstcin>>, dcsst1tom minsVC'•pare, skol- och hjtilp
fartyg . 
Kii·pcnhamn: CheL Kov.-kapt. d. R ScltroedPr. lljällJ 
kn'~.sarcn >>Han.scstaclt Danzig>>, dessutom förposthåtar. 

9. gruppen. l\iiddelfart (T~il l a Btilt-bron): CheL KapiHinz. S. L eissne'l'. 
Minsvepare, fon>mt1l~ttar och hjälpfartyg-. 

10. grup1wn. l~shjerg: 1 Chef: Kapt. z. S. och Kommodare 
11. gr uppen. Th:;-horön , Skagerack: fRug·<". llfinsveparo ocl1 minfarty>2·. 

U ppgiJtPn t i l U t icke ett massuppträclancl<'• av ::>jösl ritl.skrafte.rna 
Juen fordrade en uppeleJning Jör att ÖvPrraska mk kunna upptriida ll<l. 
skild a platser. överallt, där överraskning.~momentpt l\'ckaclc.s, ·f'örlö;p
te företaget plan!lläs.si gt. Grup]Wrna 4 och .::;, K ristians.ancl och Oslo, 
stö-tte på svåright't<~r, so m nödvändiggjonlc vis:sa ämlringar av elen ur-
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spmngliga planPn. För t r_,·ggande av ·för etaget hade- clcss;utom -11la 
iillgängliga ub:'\ta r placerats utanfö r Scapa Flow, i Ska;:~,·eraek O<·h i 
clc norska Jjordarna. Yidare ing ick det i planPn, att ockupation~da
gcn trygga Skagerack medelst en omfattanclo minsp;irr. 11Pd rh·~ 
h ade bcorclrai s omfatt:mcle flygspaningar under hela elen tid. fiir ··ta
get Yaracle. 

För uth.vggnad av besatta platsc·r ntcclförde alla g rupprrna ar
tilluripersona L t ill bemanning av kustbefästningar liksom J'örhi ll•l•·l
sepc rsonal och -materiel. 

~Iecl hiins,vn till viinlaclc' motdrag av ö,·crlägsna, :[iPni.Li ga .·.iii
stridskrafter hadP man förutskickat, att fartygen, seelan dP la nd-a1t 
trupper och hriinsleförråcl, du.rcHPr ollleclPlbart åter skulle lii1Ja ut. 
Btt ulnyUja1Hk av de vunna hmnnama so m stöd jc]>unktcr J'ö r .ii·,_ 
":triclsl:raHer kunck blott komma iJr:'\ga <'l'tn uthyp·gam~e och hdii , ·In
de aY dc norska hamnan1a if'råga. 

FöranlelningPn oml'aHaLle 7 JaslångarP och 3 tanldart,qr. r ·--t 
på s jälva ockuvationsdage'n skulle omkring; l:J fartyg nwd tru p «' l' 

och krigsmalerid inlräJ'I' a i dc s;y·clnorska luunnarnn. Diirdter inL ·· ·k 
'i planen jöpaucle transporlc'r, vilkas liJlJlg;ift det var al.t Ön'ri•Hit 
närmre 50,000 man, :1.5,000 fordon och över 60,000 ton striclFmn i•· ' ·1 

norrut. Alla dessa trn n.sporter måste paE'.sc ra Ptt onni'telc, .~m11 Y:H' 

st:wU. hotat aY ii<'nt liga ubåtar. Som konYojfartyg fick iilch·,· ,,jii
s lriclskraltcr tjäna. 

3. Intagandet ay Nanik. 

RPclan natt<'n mellan dPn G oclt 7 april avspg]aLle grLl]JJlt'~· u:l 1 
och :2, s lag·,kpppen tillsm11mans med , Ad.tniral Hipp<'r» och jag:1 1111. 

Tidpunkl en J'ör avJärclen måste, spelan dc <'ngulska lörhere'<lPlsen~<l bli· 
Yit bekanla, lwsbmmas utan att killS)'n togs till väflnleksl'örlwllun
dcn. I södra Nordsjön rådde' i clet när111aste klart viiclL'I' med gocl ,-,i kt. 
])p U a nwcl l'örLlc', att 'l örbandct re el an kl. 7 på morgon c' n .o .iki a< l<'' :l 

1
• 

<'ngclska Ju.ll ·triclskra fler och även senare angreps utrm f'ramg:lill!'. 

DL'nna olJsPnation, .som Jördöll iiYentyra det avscdLl::t överraskPi 11!'
momPnlPl , hade. oanade-' Hilj(kr. Det engPlska amirali tPtC't. som .iu"t 
hade givit a reler om adiircl lill sin expeditionsbh, anlog, att lll:d<·i 
Jör el<' t ,\·,, ka s jö.striclskraf'ierna var att anralla clPras trRllS]loriC' r. lk 
Merkal lark cl:irför ekqsa till utskeppningshamnarna. vi lket ]Prl<l<' till 
alt. d<' i;·ska trupperna kollllliO \'öre cle C'llgt'lska till ~ort!<'. I .s:Pr in..:· 
e n öclmcligN fö ljd aY PngPlsk fl;·gspaning! Den liL·mnln\·aran<k ,. ""1-
~> ka J'lot\an& s!riclsiiirhancl St,nLJc till SjÖ>S J'Öl' att PngHgL'l'ft ck n 1.-.'k'l 
!'lottan 11wllan Shctland-Dcrgen. Rrclan dlcrm iclclag<'n elen 7 np ril 
haclP väLlrd i'öl"'iimrats st1 IHISS, att de tyska sjöstriclskral:!nna." )!'<'lll' 1n-
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brott lyckades utan att fienden märkte Lld. P ~t förm iddagen elen 8 
april korsade elen engelska jagarPn >>Glowwol'l1~>> det tyska förban dets 
kurs. Trots elen rådande s,v[na sjögången förintaeks på kort tid den 
engelska jagare genom samverkan av en ty.s k jagares och , Admiral 
flippers, ar tilleri. På eftermiddagen elen 8 april hade , Admiral Hip
;c:;;;-och dess jagare kommit i höjd med Trondhjem. Pa aJlouen sam
ma dag inlöpte ledaren för do tyska jagarna, Kommodarr Bonto' me'l 
10 jagare i \Ves tfjorden. Dc bäcla slagskeppen uppehö llo s ig ~ästcr 
om Lo,fotcn för att skyLlda dc ly,ka jagama för aniall i r,vggcn. In
fa r ten till Nar\'ik Yar sv[trnavigabel. Det tyska förbandel h ade, se
dan det passe rade ITelgoland, icke längre haft någon naYigaLorisk 
hållpunkt . Do nors l-ca fyrarna kunde icke iakttagas på grund a v 
snötjocka. J~n del av arm6mat:crielen, som Jas·tgjorts p å eltick, och 
tyvärt också några duk tiga bcsättningsmtin spolades överbord av 
sjöarna. Det var i sanning en bragd, då Kom moclore Bon te med en 
hastighet av e:a 30 knop gled in i OfotenJjorclon, skickligt vikanek 
för plötsligt upvdykandc klippor. :Fram för Nanik, som sa gott som 
på utsatt minut anlöptes, påtr~U'facle förbaml et dc båda nors ka pansar
skeppen »Eicls-voleh och ,Norge>>. Underhandlingar, som inl eddes med 
den ii.lclste av eiPs.s.as be<liiLltavaro, slogu fel. Jk båda krigsJart,\'gcn 
sökte fö>rhimlra ~arviks bosättande. Genom skyndsamt in griprmclc 
med torpedl'r förintades cle cmel k r ticl utan att cle eg11a jagarna lidit 
någon skada. På kort tid hade icke bara sb:1Llen ~arvik, uLan ocksit 
norr därom belägna Elvegaardsmocn besatts. De talrika i hanmc'H 
liggande fientliga och nmltrala Ja rtygen bes la•,togos och ol>etydlio·a 
sjöskador ombord på jagarna rt>parerades. Då"' blott' ett av Ll~ båda 
väntade tankfartygen baLle intt·;i±fat, kunde man icl.;:P utlöpa redan 
under natten mellan 9 och 10 arnil, så som man från början tä11kt sig. 

Dc båda slagskeppen hade tidigt p:''t morgonen den 9 apr il varit 
i strids l\:änning med engelska s lagskepp. I morgon;?,Tyningcn .[ram
t rädde dc tyska :fartygen mycket tydligt för engelsmännen, som bc
funno sig i väster. \Tälcliga brottsjöar försvärack pi't båda ·idor ar
tillerielden. Ehuru dc tyska fartygen blott kunelc skönja sin moi.stån
darc genom mynningsilanunan f ick motständaren inom kort kännas 
v~d en fullträff på , H,enown». I <'n t jock snöby förlo rades åte r kän
Ulllgen och senare, när c1ct va 1: uppenbart aLt jagarna jcke kund e 
lamna Narvik, åtentincle sJagskpppen oskuclude hem trots att l1dn 
engelska flottan var till s jöss. 

I s jäha Kanik haele j ap:aru kommit i rn sYär behi gPnhPL Dc 
kutbefästninga r. man irot1 s ig· klllma riikna mNl, funnos icke·, utan 
hamnen låg lidL och hållPt o,;k.nldacl fö·r JienLlPns angrepp. Dc elJgel
ska sjöstridskraJte,rnn, som cle i.v.ska jagarna passerat utan ekra~ ;et
skap, blockerade nu fjordmynningen. Ticlj gt på morgonc·n elen lO 



- 3GS-

april lyckatirs 3 rngrlska jagarr i snögloppet obemärkt pas ;t•ra <],. 

iv ska :[örpoststy rkorna och tränga in t i Il N a niks h amninlol'J>, <l ii r 
''~l del av tlc tyska jagarna höllo på att taga in olja. Utan alt, dir•·kt 
kunna skönja några mål sköta dc l'ngclska jagarna in i han11wn . dilr 
~ tyska jagare träffades av to rprtlcr. Därvid stupade chdc·n li ir •l·· 
i.ysk.a jagarna, Kommodoro Bontc. Det visade sig värdeJul !t n.(( 1\oJn
modoro Bontc :förlagt en del av jagm·lla norr och söclc r om st ad<··•. 
Ef'tcr att Tlr radio ha varslwtt:; o1n :l"icmlc'lls övcdall kastrttlt· tJ ,.,, ,, 
loss och Jöllo motståndaren i ryggen. Medan de norritrån konJJJJ :1n . 
d.c iao·arna >> \Volfgang ZPnkcn> »Erich (hese>> och >>E rich Kocll n,•r., 
me~l ~ögsta fart förföljde fic1;dcn cell redfln ]Jå stort a,·.,;låml to.Q 
denne undrr l;etlkjutning, nalkades >> Georg Tli.iele•>> och >>B. Y. ,\m in\)> 
dc fientliga jagarna och hesköto Llcnl ögonblickligen på närm n~t·· 
håll. Ji'öljelrn blev, att en synnr rligrn livlig strid kom att äga r nm 
i den trång·a fjo rden. Rök och konstgjord dimma försvårade s ik t<·11 . 
Det skall alltid vara ett äro[ullt blad i dc tyska jagarnas historia, nit 
clct därvid på kort tid lyckadt's dem att uppnå Yiktiga avgör>J.ml• n. 
n on engelska ledarejagaren måsTe eiter elen cngelsko förban(ls('lt"
fens clöcl, svårt träffad sättas på gruml, c·n anclra Pngelsk jagarc' lf. 
M. S. »Hunter>>, sjönk, en tr e·cl jr· sköts i brand. Blott två unclkom tJlfl 
Yäskeut med lättare skador. Tyvärr tillät icke det minimnJa nl.i<'· 

lörri'tcld en förföl je lse av fiende• n. 
Ett genombrott.sförsök på aftonen den 10 Yisadc sig tillJöljLl n,· 

den under tidrn inträdda Jörb;ittr ade sikten och tillföljd av dc l iir 
uppe• rådande• ljusa nätt-erila ogenomJ'örhart. Den 12 mot a:l:ton<'ll till
hakav isadtl Yåra jagare framgångsrikt ett fientligt luftan.grepp. 1lt'U 

18 apriL Yid middagsticlen intr;lngdc i fjonlcn ett av slagskeppet >>\f nr~
piio» anJört överlä.gset engelska JlotHörbancl. Ehuru clet inte ku n•l·· 
råda n1Igot tvivel om utgå.ngt'n av denna st ri cl, togo clc tyska jagaJ'JI<l 
upp striden inom det tränga utry mmet mellan fjorelens st rändc•r. \' <i ra 
jagarr k;iHtpadc till sista granat oc h till sista torpccl. Det JJ\ <L Il' 

laslsl!\s, alt tlct icke lyekadrs motstånclan·n att allvarligt t6ifl'a •lP 
kämpamlc· jagarnn. Tack vare deras övrrlägsna fart kunclr< ck, n;ir 
ammunitionrn va r slut, irigöra sig :från :l'ienden för att i ]~O'Jlll> al· ~
fjorden umlamlraga sig fiemlc'ns angrepp och Ö\·erJ'öra clt•n ii Y<'l'l•·· 
y:mc lf' ek k n a,- he.sMlningarna t i Il gt•neral Dil'tls striclsgru p p. 1 .J, 11 n 
,':am tn anhang bör man inte förhigå :3 incliYilluclla presiatioJl('J'. E'1 

tkn 10 npri l skada el jagarr. »Die i 1wr Y. Roeclen> Et g icke \Il fl ni i\' ··
duglig i KaFik'l hamn och sköt mc·cl dC' td't llnnu oskaclacl0 kanon<'J'll<l 
)lå sclll och YiA son'l spärrhatlni mot i'icmlen. Drn tr>ili'rrtiC' .J;in 11 

<'n slor jagare av >>TribaL>-klass<'n, som skadad sat.lc sig på gr ull l. 
~rclan man 1\Tat av sin sista granat, sprängdes jagaren a\' cl<'n <'1-' 1

"
1 

l>esättningc·n." Jagaren ><Erich Gir~c» haclc-• blott en maskin kl<t r ,,..]! 
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kunde :först lämna hamnen, när fienden rrdan bt>fann sig alldelrs 
f ramför N ar vik. För ringa fart gjorde elen motstånd mot öwrmaktcn. 
Blott få minuter varade elen ojtimna str iden ; når bryggan r edan 
skjutits sönder, avsköt en undcrofJiccr elen sista torpeden och träUaclc! 
I ett väldigt vattenuppkast s jönk elen närmaste motståndaren. Ja
garen »Geo rg Thiclc >>, som såsom sista fartyg drog sig tillbaka in i 
Rombaksfjorclen, laclr sig pä tvären vid en trång passage av :fjorcl<::!u 
oclt sk:·clclacl.D debarkeringen av de andra besättningarna. Med sin 
sista torped träffade elen elen första J111otstånclare, som fö·rsökte tränga 
in, vars hel a försl~epp sprängdes i luften. 

Vad de tyska jagarnas besättningar uneler de därpå följande 
yeckorna i intim samverkan m€d alpjägarna och flyget med hela 
dess kraft uträttado i akt och mening att hålla dc vunna stöcljrpunk
tllrna, ligger utom ramen för denna artikel. Ett står emellertid :Last: 
Hur bitte r än förlu sten av de tio jagarna måsto kännas, skulle det 
icke l1a varit möjligt för de landsatta trupperna att utan jag<ube
sättningarnas hjälp kunna definitivt hålla Narvik. 

4. Intagandet av 'l'rondhjem. 

Tromlhjcmsgruppen, inkluderande elen tunga kryssaren >>Aclmiral 
Hippe!'» och 4 jagariJ, lämnade Narviksgruppen vid middagsticlen elen 
Il apri l och s tyrde kvmmande< Jrån nordväst mot elen nors,ka kus t·::n. 
l'å grund av det betydande avståndet från hemlandet var spaning 
genom flygvapnet icke möjlig. Enelast ,Admiral Hippcr's>> eget f lyg
plan startade trots elen sviira sjögången och trots· att ombordtagande 
av planet var utf'slutct. Fl ygplanet landade efter utfört uppdrag i 
Xo rgc oclt internerades där. Forbandet anlände utan mellankomman
de hinclor till fjorclmynningl'n. När mot midnatt de no-rska Jyrama 
släcktes och rtt radiomedclelanclc från Oslo förmälde om striden, visste 
chefen på >>Aclmiral I-Iippcn>, Kapitän z. S. Heyo, att han hade att 
räkna med norskt motstånd. lian beslöt sig, för · att hålla tillhaka 
motstån(larf'n, att sätta positionslanternor och avleda hans uppmärk
samhet gc•nom morsesignaler. Förbandet lyckades' på detta sätt fort
Iarande oh.inclrat tränga fram genom en ljusspärr och genom kust
Lattcricrnas vcrkningsområde. Först när förbandet med högsta fart 
Passeraetc Jiysncsbatterict, öppnade Llctta eld, som omedelbart hes•ra
l~aclcs och bragtes till tystnad av »Aclmiral Uippers» tunga artiiiPri. 
:E art.vgsrhl'f('n lwslut, att trots al la navigatoriska svårighetPr nwcl 
så hög fart ]1f\Sscra fjorclmynningcn, visade sig vara hållhart o c h 
otvivelakti gt av avgörande betydelse ·rör fö rc;taget i dess helhet. llc
<lan eHcr Llr första skotton lägrade s ig en så tjock krutrök över Jjor-
clcn att f" l l t · l l" l l 'l ' ' orJance Jc;:c angre ;: uncr sidas a,- motståndaren. El'ter 
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detta genombrott kommenderades delar av anndrup[lC'l'll:l ,,,,il,.,r,t 

på jagarna att besätta batterierna. >>Admiral IIi])l)Or>> och öni~a in

garc angjordo Tronclhjem utan att möta motstånd. 

.\\'Cn om intagandet av denna Jör elen vidar<' s jökrigf(j,·i n.u,·,, 11 <å 

utomordentligt viktiga stödjepunkt genom en dj;in stormn ing h .. k,1_ 

des, var dock läget utomordentligt svårt. Fienden höll ·rorlln rnndC' 

do yttn• batterierna, så att stödjepunkten låg öppen mot :-;j(),t tör 

engelska angrepp. Först uneler loppet av två dagar lyC'karlP·:-< dr•1 alp

jägarna och kustartilleriEJterna att via den snöhöljda tonii ngen triing:t 

fram till batterierna och intaga dem. Utanfö r st adc•n Sf\lnla<l<· ~ig

så småningom överlägsna norska stridskralter p ä 3 lJUIIkl er. <,,.nr_ 

emot deras tunga vapen hade alpjägarna enelast sina rncclJörcla llnntl

vapcn (elen utlovade ångaren med krigsmateriel hade önn11 ick< · :tn

länt). Men England försatt det lägliga ögonblicket. Efter ~-l t<•r

ligaro två dagar var faran någorlunda över. Batterierna hall <' tn

gits, a lpjägarna hade säkrat staelen och de Jörsta delarna nY Jl,~ g-<'[ 

hade anlänt. Trots besvärliga väclcrleksfö,rhållanden kunclt· ma n nt

minstonc hjälpligt starta och landa. För att snarast möjligt Iri.~i->ra 

sjöstridJs,kr aftema för nya uppgifter fick »Admiral lhppen> onh'r, ntt 

dC' n .J O aprol tillsammans med dc manöverdugliga jagarna göra <'it 

försök att bryta sig igen01n och styra hemåt. Då man J'önJlO<ln<l•·, 

att engelska s jöstridskralter uppchöllo sig utanför inloppet sk<'<ldL' 

avJär den genom elen svårnavigNbara R,amsfjordcn. Pä grund a1' ,],•n 

starka sjögången kunde blott >>Aclmiral IIipper>> h ålla den höga !ar

ten. Det lyckades >>Admiral Hippen> att med n'ira 30' knop.s lart 

pa&>cra området vid Shotlandsöar na utan känning med fiendPn oeh 

oskadad nå hemlandet. J agarna deltoga närmas-t i verksam hct< 'll i'ö1· 

att säkra Tron clhjcm. >>Friedrich Eckolt» angreps däruneler dr'll H 

april samtidigt av 9 enge,lska torpedflygplan utan att träUas. »Edolt>> 

anträdde hemfärden elen 14 april på aftonen tillsammans med >>llntno 

IIeincmanm>. Båda jagarna anlä nde, trots att dc elen 16 april koJil

mo i stridskänning med engelska bombflygplan, oskadda !!Pm. lk 

återstående två jagarna anlände• likaledes oskadda hem ni'tgr 't Ii> 

veckor senare. Det framgångsrik a genombrottd av ckn lilla Trnnd

hjemsgruppen, som genomfö reles med djärvhet och klokl>d, hlc1' kru

nan på verket. överfarten, vistelsen i Trondhj cm och atc,rLinkn 

hade satt officerare och manskap på utomordentligt sd ra proY. 

Yid det följande säkranclct ay clPt nordnorsim området ut11 1iirkt< 

sig en avdelning av jagarnas besättning. P å ett beslagtaget JlOI'."l't 

passagcrardar tyg >>Nord Norgl'>> ötvrriörde do Pn aYdclning av h:in'n 

till Hemnesberget. Hemnosberget ligger ungefär 111ittemdlan Tro11d

hjem och Narvik i trakten av Mo. D iir hade en cngcl_,k avtJ,,Inin" 

satt sig fast. Trots att fjorden alltjämt bevakades av engd,;l;n ~jli-
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st riclskral'le r kunde P~''agn:ni'ml!·a n·n ini r ii ng a i han1nc•n. Uncl<•r 

r lcl f rån dc fi entliga styrkorna adasladC's t rup]wrna oc·h en del ya

pen och anmum i l ion, oc h cl0n lilJa slacl('ll storn> <Hlcs. Om<'clc·lhan 

clärdter fö rintades fartyget av ficnll iga sjör,;lriLl-;krnltc l·. Trots eld 

förtvivlade Jägc, som den lilla ty~ka anLelningc'H lwllc n\knt i, h·cku

cles det elen aLl i vackrnst<' kamraUiga snmn• rkan llll'll all'.iii~·an1a 
och floHan uncl<'r on tio timnlflrS stl'id mrd eng<'lsm~lnn(·n ddinitid 

fö•rclriva cle.s.sa .från clC'tt·a l1örn av 1\orgc och chit·nwll giira ,- ~ig·( ·n 

öppen till Narvik. 

5. Inta gandet aY Bergen. 

Det för HcTgc'n aYse dtla Jörhancl<'t bc~tocl a 1· kr.1·ssarna >> Köl w 

och >> K önigsbC'·rg>> uneler ledning av Konteraclmiral Scllllnin( li·, skol

fartyget >> Brl'mse>> med C'skortfartygd >> K a r l P el ers>>. ]<'örbamlct u t

löpte en dag senare tin sLag.sk<•ppsgruppen cl<'n 8 april. Gc•nomWran

clet av den för dPtta förband beordrade uppgiften Yar s;ir,;kilt sYårt, 

eftersom sJagskeppsgrupven o-bse rverats av J icnclrn och eld Yar 

att räkn a m ecl, att hel a den engelska >> Ilom c Fleet» befann s ig 

mellan Seapa Flow och Norge. Om moistända rcon ann<l<' rh•n hska 

avsiktPu, l åg Bergc·n i brännpunkiC'n för den str id, SO ill skul le komm:t 

att utkämpas. Bergen kan nås på 8 tiLl 9 t imn>ar Jrån Scapa Flen\'. 

Det fö-rband, som stod till Kont<'radmimJ l::ic lununclts l'l>dog:mdt·, ntr 

föga liim p a t för modern s jö•krigföring. Kry~·,sa rcn mf1s le a n passa sin 

hastighet efter de l.;:onvojeradc• fartygen Jö.r a tt sk)"clcln clr.9sa för ul ,~d'

och f lyga n fall . Det var ich• atl tillråda, att förbandet upprlrlmlc•d. 

Den därigenom betingade hasti g ilC'ten av b]ott 18 knop nödviindi Q·

gjordc, att färden till s lör.;,ta tlclC'n måste förelagas i dag.,; lju.::;. Yi<l 

klar sikt miistc en dagsfärd Hings med elen no rs ka kusten ansl'S so m 

utsiktslös. Stora omvägar kunde av tidsskill icke ifrågakomm a. Om 

man skull e trMfa på motståndarc•n m åste man rädda sig unelan till 

Simgerack och då kuncl c dC' t ifrågasättas, om Ptt i nt6lngaml(· till 

Bergen clärcftr·r övorhuvucltaget var m öj ligt. UtskPppningsdagC'ns .för

middag blev det iinnu så länge uppdel ade fö rbandet förc·mål Jör ini

rika engelska ubåtsan grepp; lyckJ i g i vis mi ssade· all a torpode r. :;\lo t 

middagen uppstod b.itvis dimma, so m sakta Jö r tätacles. :;\.Lot ai:ton('n 

klarnade det å!Pr . Förhaneld .sa111lacks planmiissigt och bdann s iu: 

elen 9 ap r i l kl. 0000 ut a n för I\ orsl'jorckn. Det faktum, att d<' norska 

fy rarna voro släckta. Ei 1· iö rmocla, att motsti'lllclHrc·n Ya r Ya rna el. E l. 

0300 anropaeks förbaneld Jör fö rs ia gångf'n f riln en sip·n alsiatinn till 

lan els. Y arningsskotL a dossacl<'s kort dän• fler. :;\.Lot morgonen pnl'

s:rada en norsk torpedbåt ]J:"t niira håll. Dt'nna hade uppenbn rlig< ·n 

for aysikt alt rikia ett tonwdn ngrepp mot förbandet men avstod, då 
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>> Röln» på engebka meddelade : »Går till Bergen för kort besök. lh'
dan innan man passer at batteri Karden Jämnade trupperna onil"'''d 
å »Königsberg » medelst Jiskobåtar och motortorpedbåtar J'artyg<·t. l l ii r
på fö,\jde clct kritiska ögonblicket. Ji'ö rbanclet närmad e' s ig ch· n i>IDtt 
omkring 1,000 meter breda passagen vid Korven som skyddas H\' :21 
cm. kanonm. Förbandet fångade in av strålka tare, och bati<•rit· 1·na 
öppnade eld. .Men turen stod förbanelat bi. »1\:öln» och t or]H•dlni
lama passerade OS'k adda, »Bremse» Jick on obetydlig träff i för~kPJI!Wt 
och bldt »Königs berg», som nu e!l s m.ula l'örsenad genom trUJilJNnas 
debarkering, f ick Z svår a triiHar. I\1 en även »Königsbe rg» a nl:i ll< lo 
till mr den lJPSt~imd ankarplats i hamnon. Elden bosvanHlt'.'- l'r;tn 
tysk sida och iystnade s nart clärcHPr. När clot ljusnade, var d<·ha r
ker·ingen i f:ullgång, och staden besattes rasl(t utan vidare mohi<lutl. 

niodan fö rbandet ännu var sysselsatt med debarkeringen. iipp
nacle plötsligt bati.orierna Hellen (2 s t. 24 cm.) old mot »Köln» . El<l<'ll 
llcsYaracles av de bå da k ryssarna och br agtrs snart tiLl tystna<l. ~u 
gällde• dPt fö rst att skapa ordning i hamn en. Ungcyf;ir 40 ti ll \iO 
å n i!'fl rc- hincl raclc,s f rån att lö·pa ut och ställclrs uneler skyclcl. Til l nl! 
J,,rka kunclP armens trupp<'t1 cHe r Jå timma r intaga battc rirrna ll l'il <·n 
och Karven. .Motortorpedbåta rna skyndade att hämta dc ~innu i i'.ionl
mynningen bcfinlliga tr upptransportfarygcn. Liksom i Trond l!.i•·m 
Yar Jiiget kriiiskt oaktat staelen intagits med obet:vdliga för\u .;t<• r. 
Dc no rska batterierna kunclo ännu gö ra motstånd, och enge lska .'j ö
striclskraftol" om 3 slags•kPpp, 2 s lagkryssarc, 3 tunga kryss'are. :;-G 
liitta k ryssa re och ungefä r :20-30 jagare obse rverades vii.stN om Ht•r
g·cn. I sjiilva Ycrket- hade' mtotstånclan·n kurs på J3crgrn. ~tt h~t fl i).!' t 
n n p; rep p Jr å u clt,,t tys:ka :1\.''get hindrade honom uppenbarligen a t l. t'iil l
Jölja s in avsikt att tränga in i Be·rgen. Den dä rigenont vunna tids
iristL•n blev avgörande, ty för va rjc timnw ökaclc:3 den t_yska för.-;\';11'«
kraften. Utom dC't tyska flyget fruktade motståndarrn uppenbnr \ig<'ll 
de tyska ubåtar, so m up1whö ll o sig i J:jordc-m. Aven ont ubåtarn a i .. ke, 
som dc helst önskat, blcvo i tilliiilie att aktivt deltaga i stri<lt•n . .o:il 
Ya r emelle-rtid deras i>lotla nänaro a,. avgörande hct.nlclsc för lt<1 linn
det av dc vu n n a s t ödjc~punldPrna. I övrn·Hsstämmelsc- m l' d opn<tl ion-;
planen beslöt K onteraclmi ral Schmunclt att redan på a-J: tom'n <lt·ll n 
april nntr~icla !\i<'ri'ärcl cu mecl d(öln » och :2 torpC'dbå tar. »Ki illi;_!.-<
l>Prg-», .som till följd a,, iorpNltrii l'l'arna icke kuncl e preste ra ltii.!.!~l:l 
Jart, s kulle .si't snart ."ont möjligt följn efter. Under i.itlPn sku]\ (' <i<·n 
i förening- med motortorJWclbåtarna och »Brcmsc» insätias lör n Il r;·"., 
s tärka ltamnl'örs nuet-. U ndc·r aHoH<'llS lopp angn.'lJS el et ut Iii p n n<l•· 
iörhan<ld vid i.vå tiLlfällen a,- •·ngc]ska flygare utan rPsuli at. lh• 
man cme llerticl icke längt·e, efter att l1a ohscrvrrats av f'lvg- :tr·nn. 
knnrk tillgoclogöra sig· övrrraskning·smonwnlct vid e tt gt•nontl>rnit.' 
och clci, var att förutse', att s tarka Jientliga s-ty rkor U[llJehöll o :-:ig· 1 
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· t . l l ' t tclltll. ·al S'ctJLUtlclt t1·l.l 1I arclantrcr-forcll11Yllll111 gen, n' Herac c \.OlL:n . 1· . • .. . .. · : . 
J l Detta sten· vis.adc Sl n· n kl1 g t. F1endcn J orlorado kaJllll ng fJ orc en. b • b , - .. • . .' . • , .• 

l f örbandet och dC'n 10 apnl pa aftonen kunde• ctnthgen aterfal den )Ile C 
an träclaSJ pl anmiis:sigt. 

Den clC'l a,· g-ru]Jpen, so m stannade kvar, tick clc Jölja mlr· cht-
l, :;1111a Jlå ltela hno·dcn av fientliga l uJ:tangrepp. D1irvicl föll erarna \..(;(. . ~ t"l . . 

: Königsberg» offer Jör ett angrepp av U engolsk~ stör tbombplan . . ~'JCl 
sälerandet av hamnen liPl>stodo botyclandc svångheter genom Jo rc
komstcn av minor. Ett pmvisoriskt minsvcpare·förb~Jld utrustades 
av fiskebåtar och barkass<'r och fick ti ll uppgiH att h~alp a mg<\C'ncl•• 
ångare. Destsa fartyg gingo snart förlo rade uneler s1n V('rksaJ •t\wt. 
Det. giillclc därför att snaras t möjligt s kyelda hamnen mc•cl e n c•g\'n 
minspärr. Denna uppgit: t nnför troddes ett gnmmalt handetsia:·t~·g . 
som blott ku ndo prestera en obetydlig fart och som trots clr~ o ;~_,,nn · ,_ 
oamma väderleksförhållancll'na forslat en eg<'n ]a.st mc·cl minor tilL 
Ber g-on. Undor u t läggamlct av mirLorna s ty rd e skeppet i rådandt' 
snöstorm mot en k lippa och blev läck. Kapt<'lll'n f attaclr-• ett ener
giskt bes•\ ut att trots detta hanelikap fortsätta utlägg-andet. av mi 
norn a, så länge fa rtyget övc,rJmvucltagct flöt . Detta fu rtyg :f ull gJor-
de på dc·t s ä.tte·t ·förl'llöml igt clC'n ~Liagcla uppgi !'ten. 

Under de närmastP daga rna Jöljcle upprepade cngPlska fl_,·gan
gropp, unel er vilka också motortorpc-•clbåtarna lcdo. iörlus t·or. Enligt 
underrä ttf' IS<' r u tlll ä r k te• .s ig i synncrllllt >> 8 23·» oc \1 >> S 20» och St'l1<ll'C 
också ubåten , 11 1». Dc"'"a sö,Jdc outtröttligt citer örlogs- och h an
delsfar tyg i an gränsan de fjordar och Ö•Yerförcle Yid Hera tillfällt-n 
stridsgrupper t ill utsatta Jda tser, ya rigl'nom Be rgPnmnrådct siikracles 
och rensacles Jrån f iender. 

Mod Bergen var elen östra flygeln av områcl..t mellan Shctlnncl
Norge i tysk hand. Om man tagPr i bl'traktanclP, att hrittPma och 
amerikanarna uncl N värJdskrigol hade· spär rat denna li11je med 70,000 
minor, nwclan under clrtta krig vägen utmed ckn norska k.ustl'n k3n 
hållas öppen, clå in sC' r man, vilket väldig t J' ramslcg för dr s jöpo.- ition 
ocknporr.nclot aY Norge meclförcl<'. 

Den som rncra ingå<·ndL' gör k lart J'ör .s ig viJkcn uppgitt , som 
Konteraclmiral Scllluundt s tiilldPs inl'ör, insc·r, !tur ömtålig den var, 
då dc jöstridskra.t'i.er, so nt stodo t ill hans I:örl'ognndc· undantagslös t 
Yoro byggda JltC'<l ck begr~in s ningar Yersaillrs -.lörclragct iörcs l~rc ,·o 
och följaktliw·n icke lämpn lll' l'ör mo<ll'rn s jökrigföring . Då uppg1Jt. 'n 
trots ddta lösles, så skechi<- detta tack Yare :fu ll in .s.at s av sä Y~il be
sättning som iörhandschd. Yflr.-; ledning utmärkte sig Jör tljänhet oPh 
klokhet. ~len också turc•n Yar hemom beYi'tg-C'n , Jrnml'ör allt <bngc· 
llom, att i de avgöramle timmarna tlimn lrt "k.nltla<l<' l'örhnnclc•t Jijr 
fie ndens tt]>ptäcki. 



- B74-

6. Intagandet av Egersund och Stayauger. 

Egersund Yat· av betydelse i dess egenskap av slutstation li ir h 
beln mellan Korge och England. Det lyckades dc. för vlai ~en s 1',;:: 
~ättanclc avdelade M-båtarna att planm>issigt ocl1 utan motstånd .-;iiiLl 
1 land den till 150 man uppf!·åenclc annestyrkan. 

Intagandet av Stavangcr följde där0Hcr :[rån luften. Dc'n 1<; 1• 

denna vikiiga hamn aYsedcla personalen ur marinen landsattes J··nn 
flygplan. Så snart h~.mnen befann sig i tysk hand, intrMJacle dc lör 
uppgiltcn a 1·,;oclda transport:å11ga rna, och sjövägen dittr::m::>rport l'rnc\ 
materie·] kunde omedelbart lossas. Deldagligtvis gick cH med lunt.: ;l 
luftvärnskanoner ] n sta t t ra nsporHartyg förlora t all cleles vid i n lo JIP• t. 
Det kapaclcs av en norsk jagare, >>Aegen>, som kort därefter gic k ~ili 

undergäng till mötc.9 vicl ett tyskt lwmbangrepp. 
Hamnarna Stavanger, Haugesund och Bergen voro knutpu nkh'l' 

för handeln mellan Skandinavien och England. D c från SvrrigP iiv1·t· 
OstP•rsjön kommande handelsfartygen gingo mrstadel s i sk~·cltl :11' 

territorialvattnet tills cle voro i höjd JllPd dei>sa hamnar och cläreiier 
i konvoj eller var för s ig raka vägen till Skottlancl. Det gälld!' rHir
för att så fort som möjligt säkra desrsa hamnar genom tyska sjöst rirl,
kraftc·r. På grund av brist på större fartyg insattes i första li11.J<'ll 
mins.ve•pare, föqwstbåtar och motortorpedbåtar för dessa iimlamal. 

l. Intagande aY Kristiansami och Arendal. 

Den för 1\:ristiansand avsedela grupp 4 bc.s·tc cl av kryssa ren >>K :trL
ruhe>>, depå-fartyget >>Tsingtau», torped- och motortorpedbätar. 

Gruppen lämnade elen 8 april \Vcse rmi.indc och stvi·clc i 8 nY

delningar norrut. Trots tät dirmua lltt e[termicldagen ku1;cle förbn n<let 
samlas och genom pejlingar i rätt tid styra mot Kri stiansand. Till 
följd av dimman kunde elen för lanclsiittandet uppgjorda ticlen - kl . 
0515 - icke hållas. Först kl. OG30' s tyrde gruppen in i :Cjorclc11. .\ \' 
radiesignaler fn'in stridsstyrkorna i Oslofjorelen framgick, att ÖY< r 
raskningsmomentet hade bortfallit. Ledaren för förbandet, Kapt. :.-:. 
S. R i e•ve, beslöt s ig än d ä för full insats. Fölrbandct kom därigenom 
under häftig eld från de tunga kanoncrn a på · Oclcleröy, som tilhvi rlare 
endast kuncle be!;.varas' frän eld främre tornet på >> Karlsruhe >>. ]lii t' 
att undvika o·nödiga förluster beslöt Kapt. z. S. Ricve att draga ."ig 
unelan u-]den. Det var hans avsikt att först fortsätta sc•clrrn do ~tarkt. 
ÖYc rhigsna no·rska hatteriPrna neclkiimpats av artillr·ri och Jl)·g. St·
clan 5 tyska hombvlan hade bomhat battcric'rua, försÖ'idcs rit nn,lr:l 
Jramtriinganclc, lllPn åter låg motståndarbattericr pä ett aYsHw cl lt\' 

ö!}-68 hm, sä att man ännu en g~mg fick avstå. >>KarlsTuhc>> lw sk,·,1 
därför konsekvent batterierna pä ett avsHnd av 1:30'--1.40. hm, elit l''i 
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r.ytt tjock dimma uppstoet :Först kl. 11 blev sikten biitl'rc och för 
bandet kunde löpa j 11 i fjorden . i\iotortorJ >cd b å ta rna trii11 gclc j n i 
fjorelen med hö-gsta fart som clc Jörsla. 

:Mot all förmodan hördes inget skott mer hån Oclcl,•rliy. Ostört 
kunde förbandet angöra och ankra i l>almlell. I l:i jillva staelen gjordes 
blott ringa mptståml. Vid erövrandet av de båda batteriorna uppstod 
en iidel tävlan mc'llan kustartilleristerna och armetrupperna ombord. 
Kustartilleristerna foro med Jå man p~t Pn rekvirerad bil uppför det 
brania Jästn ingsverket och Jonlrade• kapitulation av iä.stningskom
mendanten inom GO sekunder. Detta skodde utan att ett Slkott föll. 
:23 ofticerarc, :Zi) umlcroHiccrnre• och 400 man tor~os tillfånga. Efter 
denna djärva övenumpling l1i:"sades elen tyska flaggan kl. 1:::00 på 
Oclcleröy. An·n batte riet på halvön Glroclden om två Fi cm. km1onor 
togs på liknande sätt av Jlotta och infanteri. 2' i hamnen liggamlt• 
ubåtar tog os u ta n motstånd. >>Karlsruhe>> himnnclC'· på aftonen samma 
dag· Kristi ansand enligt or do r tills a m mans med torpGclbå ta rna. Ty
Yärr angreps därvid l{arlsruhc c:a lO s jömil sö:der om fjorelen av ou 
engelsk ubåt och erhöll en olycklig trä :L[. D åda maskinerna och rod
ret sa t te.~ ur J u u ktion. Sedan dc lecl.sagamlc torped b å ta rna övcrtagi r. 
bc'>sättningcn, sjönk fartyget :3 timmar sc·nare. 

Arendal, slutpunkten för en kahelförbinckl:oc med Englancl, be
sa t tes u ta n motstånd a v torped b å ton >>G re if». 

Intagandet av Kristiansand lyckades oaktat just där förclåg'1 
särskilt gynnsamma brtingelse for ett norskt Jörsvar. :Försvararen 
hade genom det tyska förbandets försening genom dimma vunnit tiLl 
för förberedelser. Dc tyska fartygen niirmadc sig staelen i fullt 
dagsljus. Den egna regeringen hade: gi,it order om väpnat ·tör.o>vcu. 
Batterierna var såväl till antalet .som till styrkfin vida övcrhigsna 
det tyska Jörbanclet. DPt oaktat up11gavs för.snll'ct efter clc första 
träffarna från sjön och från ]ut:ten, !"å att fart.YgPn i omccldbar n'ir 
het av kanonerna kunde styra in i ha1mwn. Kapitulationen skecldl' 
utan motstånd. Denna hållning kan blott förklaras därav, att bndot 
Var ovant vid krig och s.olclatcrna iol<::P moraliskt vuxna modern krig
fö rin g. UppC>nbarligcn spelade också bristan de• .sann·orken lll<'lian 
flottan och armen in, ty divisionsboJ:ölhavaren i Kristiansancl, Yilkcn 
ku.stbattericrna voro unclcrstii llcla, fick J örs t yp[,kap om clc iyska 
sjö:strid3krarternas uppträclandr·, när soldaterna rPc1nn stoLin framW1· 
hans bost8cl. 

8. Intagandet a.Y Oslofjorden. 

Uppgi.f'ten för grupp 3, crövringc,n av O.slotjonlr11. yar ],Jnncl dc 
svåraste. N or ges hu nHlstacl skyeldas J' rå n sjön gen om c·n el u b hel List-
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n.ingsgöl'llel. I den yttre gö,rden stå 30,3 cm och i den inre, i l' nnai[_ 

IWn kring Dröhak, :28 cm kanoner. Det trånga i nloppe't synlt·" op iij _ 

liggöra ett ö1·crraskandl'' inträngande. Grupp G lwstocl ay tk 1 a<\,1 

tunga kryssama »Blli.chen> och »Liitzow», den hitta kr_,·ssan'Jl J·:n t

clen», toqwclbåtar och miLJsveparo' unde r ledning av Konten1d1 niral 

.Kummctz (på »Bllichcn>). .Man had(• planerat att gL'nombry ta ,J 11 

yttre Li~tningsgörclcln naltdiLl och i daggr)·ningcn kl. 0313 s ta l'n,Jn 

för dl'Jt inre r~isl ningsgö 1· c.Lc·n och - om motstånd hjöcls - foi"L·,,r.1 

densamma. Orlogsln1mn<•n HorLen och batterirrna ]{aunöy o<·h J), ,_ 

lärnr skulle tagas genom övcrrunq1ling :c:Y s måbåtar. :Förhan<ll' t IH·

±ann .sig på aHoncn clrr> 8 april i höjll med Skagon. Det allgr<'ll ' ditr 

vid on gi'tng av en fientlig ubåt - utan n•,;ultat. Gl'nombrottd !s

nom den yttre Listning ·llö,nlcln lyckalles cm också icke ouppt ii<·Kt. 

Ett norskt b<.·1·akning:otartyg, som avsiktligt rammade en t;.·,;k t >r

pPdbåt-, siinktcs. Tack Y~ro elen di;iga sildPn lyckall('.s man - ·'"Hl 

iimnat - ÖYcrl'öra en dt•l av lanllsligniug~tl'Llpperna till smiirrt• J,, _ 

tar. När Jörbamkt, anfört av >> BHichl'l'», försökte triinga in i farl< ,l,_ 
förtrilngningc•n vid Dröbak, togs dPt und<•r l'id på kol"l.a.ste hi'1ll :-"'Il 
nJ.) av :28 c.m kanoner pi't Oskar.;;holu1. >>Blticltt•r» lir-k t•n rad "'"1'<1 

träl:rar. En hilH.ig elcl. uppstod i l1~ngarn1; också rodn·t gjorrlt•c. ,,, 1'

Yämlhart. DPt lyckalks emellert id l'artygsclwren att föra rart .''"' 1 

utom riickhfill för k uslbaltPrierna. En1Pllertid fick » Blticht'r» . ' m•'•·r 

tlenna manö1·<·r kännas vid 2 torpl'lllrä±Jar hån i.orpt•tlbat'l'rid l'H 

]{arholm. »Bhichcr» sjönk pfkr unge.rär :2 1inmJnr. Genom ,.J,J , ::

clorna o tubord haclp räcl<lningsbåtarua gi'tlt förlorade, si'L DH \},· ,., t

ningt•n och mcclröljancle armetru[I]J"r enelast s immamlt• :;-unde rii d la 

sig til den 3-400 111. avliigciJla s traml<'Jt. En d<•l av lwslltl.ri ingL'Il 1,1 ,. 

kort dän>å, sedan etc norska kustlwJiistningarna erövrai.s, tagen i. hruk 

föc· cll';;sa. 
I Llelta sYi'u·a lä gt' ingrep :Liitzow.s» chcl', b::apt. z. S. T hi< l· . 

klokt oc h. L'tll'rgiskt. »Ltihow » upptog Jiir.;;t kampen Jll<'cl kustb;~ tr,·

rit•rna och erhöll clä rvid genom sin utamord<'ntliga manÖY<'r ]"('"'"'n 

aY Jörbanclct Jd1n kustbatteriernas elll. Därefter landsatte h an i 

::-ionsbuktl'n trup]K''r i avsikt att .samtidigt ~nl'alla Drö,bakområLld fr:1n 

sjön oc lt frå11 .lamlsitlan. Yicl micldagstidt•n bl'•sköt » Liib~ow» K nr

holnts fort med tungt nrtillt•ri. Samtitligt iigde flera lufiang-n'JJ]I 111111 

1110 fäs tningen. J\:1. HlOO h:•sattcs l·atteri Dröbak utan stritl l ( •n 

laml:; idatl. D<•n 10 ap ril kl. ODOO vaja1ll' Jl<'Jt tyska r\ag'gall ovl'"'' 
trån J\arholm. Den 10 april Yid Jl1idtlagstidrn st.n-d<' ·fiirhancll't t•Jl li.d 

pi an t' n i n i O.,;los l1 am n. 

lutagandet av Jlauöy, HoHitne och Horten. 

Intaganeld av de båda öarna l{,a uöy och Bolärne och den Jl O r~l;-;t 

örlogshamnen Hortr n , i ryggen på slagskepp.sgruppen, är ett siir:;l;ilt 
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ärofullt bl ad i d t• smi't örlogsJ artyge11S hi;tori a, cnkannc rl igen min-

5yrparna.s. 

Scdan förhandet i skymningen hade passerat ckn ~· ttre List

uingsgörcleln, övedö t·des llll.der natten 70 m.an sta rka landstignings

trupper pli R -hå ta l"ll a. »R 20», »R 2:2», »Ii :2;), och »l{ 24» . 

Uauöy. 

»R :::·o ,, och »Ii :24» bcrunno sig trots llimma i gryningen Yi•l 

batteriet. Men lk blevo utsatta för Plcl från norska 13 cm kanoner. 

Tack vare ett skickligt manön-erande .lyckades man taga betäckning 

bakom dt'l klippiga öarna så att c lcll'n gick clPm iörl1i. 

r~andstigning.struppcrna sattes j land. I skyclrl H\" konstgjonl 

dimm a, som utl~dl'S av l' n av båtnrna . hmcl<• batteriet tagas efter 

kort moi.slåncl. 

.Bolärne. 

Erövringen av BoLirnc Jör.siggick cltcr manga intt'rmezzoll och 

lyckades Jö r:st på aftonen d<•n 10 april. Niir »R 23>> och ,R, 2,:2,, bör

jade debarkeringen av lambtigningstrupperna, dök en norsk uhii.t 

upp fra w för dem. Ubåten skulle nwd sitt art i ll<•ri va r it övcrliigscn 

R-båten men mi&'ack det Lil1lpliga ögonblicket lör angrepp och dök. 

Genom ett energiskt gcnomJört s junkbombm11'all tvangs ubåten åkr 

upp till ytan. Innan lmsiiltningen hann kamma upp genom torn

luckan och va r i tillfälle att bemanna kanonen, hade H-bålt'n manö,·

re'l·at lång.sic1cs med ubåten, och tog dcs.s besättning till Ji'tnga allt 

efter EJc nJ elen vi.sacle sig. Genom S'tri.dcn med ubåten lmdn hattcn·iet 

alarm era1:~ och Ö'Jlpnatle jämte dt i niirhci.en ligg~mk bel·aknings

fartyg härti g <>ld mot do hålla R-båtarna. Dessa tnmgo.s därigenom 

att landsäita lanclsdigningstruppcrna på andra platser. Den 10 rqHil 

tidigt på morgonen i og os 2 torpedbåtar, son1 kon vojeraetc ett trupp

tramportl'arlyg genom O.sloJjorclen, på nytt under eld från Bolänw. 

Därpå J:ö ljlle ett tyskt lultangrcpp mol befästningen, varigenom lH•

sättningc·n.s motstånd bröt.s. En lancls tigningsavdc•lning från torpcd

båten »Konflon> om rn iiinrik och 12 man, tog he.siiitninrn•n, :13 oH i

cerar<' ec:h 300 man. tillfånga . 

H orten. 

Erövringen a\- örlog.:;hanmen llorten förbli"r l'tt av dt• lljiinast<' 

och ävent.n·ligas tt' Jörctaf!·Pn uneler eld norska fälttåget. En ligl pin

nen .skullt· Pll LlPI ::;~ l:yrka, bc~tåenck av torpedbåtarna >> l{ondon> och 

»Albatrc,; » jiillltl' }{-båtarna , R 17» och >>R 2,7, i morgo11gr~·ningen 
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tränga in i H ortcn. Ombord på dc båda torpeclbåtarna b0fu nnn ~i'-' 

varde r a 100 man inlantrri och pil. E-båtarna vardera 70' man. >>.\11 1a_ 

tros'>> h a dc, som niimnts, genondört en st rid med ett bevakn in~~ l nr

tyg, som tog form av en äntring.ss.trid i mcdetltidsstiJ. Denna •l rnhh

ning hade alarmerat örlogslwmncn. 11.an hade cläriör anlP<l ning 

Jrukta, att batterierna vid hanminloppet skulle ,·ara bemanuack. ;\,j 1._ 

ma't skull0 tl0 h:"rcla Jl-båiarna göra ett Jör.sök att utan upp1ii•·kt 

tränga in i lramH<.'n . DPtta lyckacll's. Först när en första stiiil rnp11 
pJttt i lan<l, ohsP rV<.'racks ~le båcla båtarna och togos uneler old. 

]Jandstigningen var lyckligt genomförd. Men nu ulspann sig 

c·n allvarlig strid med den non;ka minsveparen >> Trygvason>>, solll 

mecl 10,6 cm. kanoner tog clo båda R -båtarna under eld på kortaste 

håll. >>l{ 1.7>> flög i luHen citcr några svåra träffar. >>R 27 >> lye kad"3 

kommn ut ur hanmen g0nom c·n annan farled. Dc båda torJ•c·dhå-

1arna erhöllo vid infarl·on tillbamnon så svåra trä ffar, att dc hun,ms 

uppg0 försöket. Läget för don i Horton landsatta truppen om 110 

man hade blivit mycket kritiskt. Den :från >>R 17 >> landsatta trupJH'll 

trängde ·sig in i ett högt beLiget hus, varifrån dc hade öppet ~k.iut

Lilt för s ina maskingeviir. Kaptlt. (lng.) G rundmanu tvingade n ii,._ 

mast en tillfångatagt'n norsk sjöofficer att pr telefon sätta s ig i fijr

llindc·lsc me el marimlistriktschden, Pn amiral, och förmå honom i ill 

förhandlingar. Blurf'c'n lyckaclc•rs.. l en beslagtagen bil for en lit<•n 

grupp till örlogsstationPn. 100-tals beväpnade soldater stoclo runt om

lq·.ing. :Fast och sogcrviss iordrado den tyske truppens ledare hirc·

(riidc :f'ör amiralen. Han Jörklaraclo inledningsvis Jör .denne, alt i 

Horten såviil som h0la Norge starka tyska förband gått i ställning. 

J'"auoner var riktade mot örlogsfartygen och stationen. Varje mot

stånd voru gagnlöst. Genom radio hade bombClygplan r ckvirernls. 

Om icke harrnwn överlämnades, skulle ögonblickligen eld öppLU1S n1· 

r.lla kalibrar. Amiralen bad om kort betänketid. Den bovilja<l<-·'· 

TillLakah?illamll't QV ck >>tyska>> bombningarna beordrades pr tl•l don 

till cl0n t.1· .ska stöttrul!]Jf'n i staelen (som förvisso icke kunclCJ vi<lan·

l;dordra mcddelandd, då cl0n icke för[ogado över någon racliesiationl. 

J<:l'tPr fristens slut Öl'erlämnaclt' amiralc'll h amnen. 1,200 ma r1 Liin 

:cig tagas till Unga. Fartygen besattc>s av tyska truppe r. På grurrll 

a1· avsaknadl'n aY en raclioanliiggning kunde kapitulationen ~w iir-

1Gi!3hamncn clock icke Yitlarelldonlra.s, Yilk<.'t nwclförde cil· an:.;r<'i'l' 

<l.l' t.1·ska bolllh]Jlnn, f:om kriinlc ol'l'c·r pä htrd a sidor. Hur lwldaglil!t 

iin dcila mic;,.;förslilncl nu, sil. up]må<lllos dock ait norrmärr lH'll, c Il 

uneler ticll'll .hack kommit und erfund nwll tliriPn'n en mclbn <l<'r:r' 

antal OC'h c'riiYrarnn.:< lilla E:karn. nu uppgi't1·o varje tanke pi't molstn nd. 
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9. Ockupationen av Danmark. . . ,, 

Besättandet av de viktigaste danska hamnarna och befästnings

punkterna skedde med tillhjälp av ett antal fartyg, som till overvä

o·ancle del stammade från tiden före världskriget, vars stridsvärde var 

jämförelsm is ringa. Under ledning av Kapitän z. S. Kleikam, chef 

på linjeske·ppet >> Schleswig-Holstein», styrde grupp 7, bestående av 

,, Schleswig-Holstcim>>, fiskebåtar, minsvepare och trupptransportfartyg 

på aftonen elen 8 april till sjöss från Eclwrnförde. 

Nyborg, Korsör. 

Utan motstånd bes·attes Nyberg och K'orsör, och de inskeppade 

trupperna sattes i land. De i Nyborg liggande danska örlo-gsfartygen 

gjorde intet motstånd. 

Köpenhamn. 

I ntagandet av Kölpenhamn skedde· med hjälpfartyget >> Hanse

~tadt Danzig>> under ledning av Korv.-Kapt. el. R. Schroeder, som på 

morgonen elen 9 april ootört landsatte omkring 1,000 man infanteri 

vid Lange Unie. 

L.illa Bält. 

Ett fö·rband under ledning av Kapt. z. S. Leissner (bestående av 

en fö.rpostbåt och ubåtsjagare) bes,atte enligt planen elen 9 april 

Lill a Bält-bron vid Middelfart. 

Esbjerg. 

, Ett starkare fö·rband bestående av minsvepa.re under ledning av 

~apt. z. S. och Kommoclore Ruge anlände enligt planen den 9 april 

trll Esbjerg. Mod R-båtar säkrades kabelstationen i Nordby på Fanö. 

Thyboron. 

Ett förband M-båtar och R-båtar angjorde enligt planen den 

10 april Thybo-ron. 

· Spärra.ndet av Skagerack. 

P å natten mellan elen 
Spärr tv~irs över Skag·erack 
t . 
ransporterna norrut. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

8 och 9 utlades med minfartyg en min

Denna s:pärr tjänade sorri flankskydel för 

25 
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10. 'frup,p·traus:porter. 

FlottallB andel i ockupationen av. Norge vore ofullständig! be
handlad, orrn här icke i korthet redogjordes för konvojeringsnppgifte r
na, som i dagar och .veclw r utan alltfö'l· be·tydande förluster grnont
fardes av flottan eHer ockupationen av de båda länderna under tieut
liga ubåtsangrepp i Kattegatt och Slcagerack. Man kan icke h~ir gå 
in på CM'ldldheter. Det får vara tillfyllest, att enligt krigsredogörel
sen av elen 13 juni .1940 transportfartyg på ett sammanlagt tonnage 
av 2,3 milj.oner bruttomgisrterton för överförande av trup1wr och 
krigsmateriel konvojerats av örlogsfartyg. 

11. Den tyska flottans framstöt i Nordsjön och slaget l itl 
J an Mayen den 8 juni 19'40. 

Med hjälp av de i södra och mellersta Nor ge lanclsatca truppt•rn ,1 

lyckades man tvinga de i Namsos och Åndalsnes landsatta engebka 
och franska hjälpkårerna till återtåg. De' norska trupperna bpitu
lerade därefter. 

Ann u kämpades det emellertid fr iskt vid N ar vik. Sam tliga tre 
vapenslag tävlade om att hj ä lpa den lilla modiga tyska truppen på 
strategiskt viktiga punkter. Armen föranstaltade om en fram r;~·c k

ning av en avdelning alpj ägare landvägen genom elen omöjlignste 
t erräng. Dess1a trupper h ade i slutet av maj kommit i höjd nwcl 
Bodö. Flygvapnet visade si g så gott som dagligen över Narvik oc h 
bringade hjälp med ammunit1on, utrustning och livsmedel. Dessut
om lämnade det hjälp med fallskärmstrupper och fölrctog bo m han
grepp på fiendens fartyg och trupper. Flottan fölrdelacle ck båda 
sJ agskeppen »Scharnhm-st>> och >> Gneisenau>>, elen tunga kryssaren »Ad
miral Hippen> och 4 jagare för e'n f ramstöt mot den fient liga Jör
sörjningsbasen vid Harstacl. Unele r ledning av A dmi.ral Mamltall 
lyckades förbandet att obemärkt av det fientliga flyget elen 8 juni 
förinta en tankångare på 5,600 ton och dess bevakningsia rtyg. Unrk t· 
tiden visade sig tecken på att engelsmännen planerade en utrymnin g 
av Nordnorge. Uneler sitt sökande efter ytterliga re t r ansport- och 
örlogsfartyg påträffade förbandet den engelska hjälpkryssaren Ornma 
på 19,800 ton. Denna förintades av >> Admir·al Hipper >> och 2 jagare. 
:Medan >> Admiral Hipper» och 4 jagare sändes på ett spccialu ppth·ag i 
trakten av Trondhjem, sty rde dc båda slagskeppen längre n orrut och 
påträffade därvid det engelska hangarfartyget >> Glori.ous>>, so111 fö lj
des av de båda jagarna >> Ardenb och »Acosta>> . >> GloriouS >> f(j;·sölde 
undgå förintelsen genom f lykt. De båda jagarna utlade i J'ebri l y,·r J;
s amhct en tjock rö·k- och dimvägg mellan hangarfartyget nel1 ,[t't 

iyska J'örban clet. F1 Pra gånger bcfunno dc sig på torpf' rll u'\!1 i'r1\ n 
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]agskeppen. :Men dc kunde icke vända ödet. Slagslw ppen upphmmo 
~ ck vare sin höga has,tighet hangarfartyget och sänkte såväl det 
s~lll de båda jagarna efter en timslång strid. Detta slag från den lilla 
t ska flottan var yttmst kännbart för E ngland. Trots för tv ivlade 

6~gelska försök återvände även denna gån g det tyska förbandet utan 
nämnvärda skador till elen egna basen. P å dagen för detta be;;ydelsc
lulla slag lämnade elen engelsk-franska landsti gningsavdelningen sina 
ställningar vid Narvik. Och nyckelpunkten för elen sk an din a vis k a 
malmen, Narviks hamn, örvergick därmed slutgiltigt i tysk hand. 

12.. Resultatet av den tyska flottans stridsverksamhet. 

Den tyska flottans stridsverksamhet bestod, f rånsett de n ämnda 
sjöslagen, i en löpande verksamhet från våra ubåtars s ida nwt fit•nt
liga örlogs- och handelsfartyg och våra konvoj- och förpostfar tygs 
kamp nJJot motståndarens ubåtar. De tyska ubåtarnas verksamh et 
försvårad es av olika omständigheter i hog grad. Frånsett Narvik för · 
hindrade dc fienden att tränga in i s jälva fjordarna. Framför Nar
vik försvårades angreppen i hög grad därigentom, att de ljusa nät
to·na blott medgav några få timmar för laddning B v batt·.~ ri e rna . 

Också försvåra.de de1 gynnsamma avlyssningsförhållandena i de trånga, 
klara fjordvattnen våra uhåtars angreppsmöjligheter. T ill s jöss säk
rade fienden sina värde,fulla enheter såväl genom hög fart som genom 
eskortfartyg. Detta till trots• lyckades den tyska flottan tills kampen 
avblåstes i Norge förinta följande enheter : 

1 hangarfa.rtyg, 1 kryssare, 10 jagare, 1 ub åtsjagare, :W ubåtar, 
1 transportfartyg, 1 tankångare; 

ytterligare förintades fö lj ande norska örlogsfartyg: 
2 pans,ars·kepp, 1J jagar'\ 4 minfar tyg, Z minsverpare, 14 torpedbåtar. 
N å g ra ubåtar och talrika bevakningsfartyg blevQ beslagtagna. 
Gentemot dessa förluster uppstodo på tysk sida fö•ljan de förluster: 
3 kryssare, 10 jagaro, :1; torpedbåt, 6 ubåtar, 15 mindre örlogs-

och hjälpfartyg. 

13. Sammanfattning. 

Hitler be·t ocknade i sitt riksdagstal av elen 19 juli 1940 det norska 
fälttåget som den tyska krigshistoriens djärvaste bragcl. Fö'r första. 
gangen i krigshistorien etablerades en samverkan av de 3 va.pensl>t
gen, armen, flottan och :Elyget efter en en h etlig plan. Det skulle 
vara. fåfän gt att undersöka, vilket en av de 3 vapenslagen som spe
lade avgörande roll vid detta företag. Säkert är, att inget av dessa 
vapenslag utan samverkan med de andra skulle kunnat g~~nomföra 

Uppgiften. I elen av Hitlc1· instiftade Narviksskölden äro de 3 va-
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penslagens gemensamma presta:ion symboli~kt framst~_lld.,. :-;anl·•r
betSitanken har genom Norgeaktwnen framstatt såsom nodvancl1g och 
nyttig med stor tydlighet. Om också de_nna. artik~l i föl'Sta h antl ta
git sikte på flottans insats vicl det skandmaVI.ska forot~get, så har det 
dock försökts, att överallt låta de andra vapenslage~s m satser komma 
till sin rätt. Av avgörande betydelse för den lyckliga utgång-en va r: 

operationsplanens djärvhet, 
ledningens energiska vilja och 
riktig uppslmttning av motståndaren. 

Den n"Lålmedvetna och energiska le.dningen fattades på lllu l

s tåndaresidan. Endast i N arv i k gjorde fienden ott försök att g<·num 

dt r askt motdi·ag fråntaga tyskarna, vad de vunnit. .. . 
Annu äw vi mitt i kriget. Så vitt man nu kan ovcrbhcka, har 

den segerrika utgången av Norges ockupation lutat vågskålen i}wr 

på vår sida. . . . 
Den lilla tyska fLottan insattes :i apnl 1940 1 dess J~~lhc_t 11.n~ 

Norge. De lidna förlusterna, nog så beklagliga tagna va_: fo r SLg, sta 
dock i intet förhållande till resultatet. I ett sl ag avbwts _Enghm13 
handel med Skanclinavien, el. v . s. mer än en tredjedel av h vsmcdPlS· 
.och 111almimporten och m er än hälften av träimporten. D:'D iyska 
krigsledningen erhöll däremot en utommc~e~~li.gt be,tydelsefull ~'i.ra· 
tegisk position för forts.att s jö- och luftkngformg nwt de cm,gc bl,a 

öarna. 

II. 

CN auticus 1942. Av Korvettenl.;apitän Hans Erclm~np:e r. 
Yissa utesl utningar ur elen t yska texten ha gJ ort~.) 

Byggnadsprog,ram och budge~er, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Förenta staterna. 

Det nya slagskeppet Alabama sjösa.tte9 den 16· februari i _n ~i.n tir~ 
· tt t l tt · le att -[artvo·et l1lJVlt i<ll av n"Larinminister Kn,ox, som 1 e a Y rac . ., "' , · , _ 

digt nio månader tidigare än utan uFsprungligen räkn::t.'l c ~ne:l. -·~ ~~1; 
y are nya konstruktimLSmetoder har skrovets t yngd nnnskaLs, ' ' 1 

· . 
.. 1 l j... o tt fo .. ra l·annn"1 · 

s lagskeppet i stället tår en a vst·v>i r t o ~at . ormaga a · .'. ' . . l 
· · I o o adcr furg·ått s],al 

lJepansring och anNllUnltJ.on. nnan manga man · 

Alabama få sitt elddop. 
(Reuter den 16 febr ua ri 1942.) 
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s lagskeppet Alabama, elen ameTikanska flottans s jätte nya slag
skepP, gick a.v stapeln den 16 februari 1942. Det beslöts genom kon
cn·essens dekret elen 27 mars 1934. Kontraktet under tecknadeg den 1 

: pril 1939·, och kölen sträcktes den 1 februari 1940 vid varvet i New

port News. 
D e slagskepp, oom tidigare sjösatts, äro: N ort h Carolina, Wash

ington, South Dakota, :M.:assachussots, Indiana (det sistnämnda sj ö· 
satt es den 21 november vid samma varv som Alabama). 

KryssarHn Cleveland, den första i en ny klass av tiotusento11narl', 
sjösattes en av de första dagarna i novembe r vid varvet New York 
Shipb. Corp. Gamden (N. J.), nio' månader före utsatt datum. 

(Rivista Marittima, januari-februari 1942.) 

Under å r 1941 ha fullbordats och satts i tjänst 2. slagskepp, 9 

ubåtar, 121 jagare, 42 patrullfartyg, 20' hjälpfartyg och 128 fö•r skilda 
ändamål. Således s1ammanlagt ~13 enhet er av varierande slag. Intill 
1 september ha deSISIUtom sjös·atts 1 slagskepp, 1 kryssare, 8 ubåtar, 
8 jagare, 48 be,vakningsfartyg, 45 hjälpfartyg och 138 fartyg för skilda 
ändamål. Således sammanlagt 436 enheter. 

Under oktober ha kö•ls<träckts, :t kryssare, 3 jagarE\ 4 minsvepare, 
2 kustminsvepare, 11 ubåtsjagare, 1 111infarty g, 2 ubåtsbärgningsfar
tyg. Gått av stapeln: 1 kryssare, 1 jagare, 3 ubåtar, 9 kustminsvep·are, 
7 ubåtsjagnre. Satts i tjänst: 1 hangarfartyg, 1 kryssare, 6 kus tmin
svepare. 

Namnen på dessa fartyg äro: 
Kö~sträckta: kryssaren St. Paul; jag arna Fletcher, Radiord, Ab

ner Read; ubåtarna Shael och Hadclo (Elcctric Boat Co, Croton, Conn.). 
Sjösatta: K ryssaren Juneau; jagaren Laffey; ubåtarna Gr.ouper, Trig
ger och Baddock Satta i tjänst: Hangartartyget Hornet och jaga
ren Bristol. 

(Rivista l\iarittima, januari-februari 1942·.) 

Den 28 februari insattes en ny lätt kry "are i tjänst. :Fartyget, 
som är c<tt av dc snabbaste och k raftigast armerade i sitt slag som 
någonsin byggts·, har dragit en ko tnad av 12 miljoner dollars och 
har blivit fiirdigt fl era månneler tidigare än beräknat. 

(Re u ter den 28 febru ari 1942.) 
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Två jagare och en lätt kryssare sjösattes den 20 mars i Fört'nta 
staterna. 

(Reuter den 20 mar.:~ 1942.) 

På en och samma dag i mars månad sjösattes på olika a 111 ,_'l"i
kanska varv jagarna Lans:downe, Duncan, Guest .och Hutchins. 

(Stock<holms-Tidningen den 18 mars 1942.) 

Representanthusets marinutskott tillstyddEJ den 15 april ubats
byggen orm sammanlagt 200,000 ton till en kostnad av 900 miljoner 
dollars. Det forslag som framlagts för uts,kottet avsåg 170,000 ton 
men efter att ha hört en del tekniker 6kade utskottet to·nnage t till 
200,000 ton. 

(Reuter den 15 april 194~'. ) 

:Marinminister Knox förklarade elen 7 april att antalet patrull
fartyg inom flottan okas oavbrutet och att flottan inom kort kom
mer att erhålla 2,00 båtar med en längd av 33 meter och 250 båtar 
av 53 meters längd och 150 båtar av G5· meters längel för k ustpa
trullering. 

(Reuter den 7 april 1942.) 

Flottans kader räknar, medio oktober 1941, 284,000 ntan (ofi ice
rare och meniga). Vid 1942 års ingång beräknas kadern komma att 
omfatta 258,000 stamanställda för att så småningom konuna upp till 
369,000; en ökning alltså av H1,000 man. De stamanställdas antal 
har ~kats från 10,300 till 13;000 pr månad under sista kvartalet l041, 
och till 15,000 i månaelen under 1942. :Med en liknande utveckling 
ö,kas Marine Corps, vars kader i ontfattande 57,788 sistlidna vår, till 
att i juni 1942. omfatta 75,000 man i tjänst. 

(Rivista :Marittima, januari-februari 1942.) 

USA :s marinHyg är statt i anmärkningsvärd tillväxt. För ett 
år sedan hade flottan omkring 3,000 utbildade flygare. Antalet är 
för närvarande 4,500. Dessutom följa cirka 3,600 elever u tbildnings
kurser. Med elen närvarande styrkan och de· som utbildas räknar 
man med att i juli 1942: kunna ha cirka 10,0{)0 utbildade< marinflygare. 
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Vid de tre marinflygslwlorna i Pensacola, Corpus Christi och J ack
sonville börja respektive 300, 300 och 200 elever månatligen sin ut
bildning. Det beräknas att flottan kommer att tillfö,ras c :a 7,000 
utbildade flygare pr år. 

(Rivista :Marittima, januari-fe,bruari 1942.) 

De största försvarsanslagen i historien - över 32 miljarder dol
lar - antogos den 2 mars av kongressens båda kamrar och översändes 
till presidenten för undertecknande. Genom detta anslag komma ut
gifterna för det amerikanska mrsvarsprogrammet att stiga till 142 
miljarder dollar fö,r finansåren 1941, 19'42 och 1943. Det nya anslaget 
upptar medel för påskyndande av fartygsbygge,na. :Meningen är att 
takten skall b1i två s jösatta fartyg per dag. Vidare skall det nya 
anslagert ge medel fö,r anskaffande av vapen åt en arme på 3,600,000 
man i slutet av år 1943. 

(Reuter den 3 mars 1942.) 

K<onteramiral Land, som är :Maritime Conumissions ordförande, 
meddelade den 17 februari att programmet för fartygsnybyggen gäller 
två fartyg om dagen uneler detta år s<amt åstadkommande fram till 
slutet av år 1943 av den bästa och stö'rsta flottan av tanl,:fartyg i 
världen. Programmet omfatt·ar byggande av 2.,877 större fartyg, vari
genom cle<t totala hande<lstom;aget, bogserbåtar och smärre fartyg ej 
medräknade, skall stiga till nära 31 miljoner ton. Han sade. att 
man under inne,varancle år hoppas kunna bygga 8 miljoner ton far
tyg, privata och brittiska nybyggen inräknade. 

(Reuter den 17 februari 1942.) 

Storbritannien. 

En torrdocka för fartyg på upp till 45,000 ton skall byggas i 
Kapstaden. Kostnaden kommer att uppgå till mer än 2 milj. pund. 
Längden blir 1,000 fot och bredden 137 fot. Arbetet skall bedrivas 
!Ued högsta fart. 

(Daily Tel egraph den 10 april 1942.) 

Fartygsbygget är f. n. i full gång vid de indiska varven. över 
300 båtar hålla på att byggas, däribland trålare, esk'Ortfartyg, min-
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svep are, torped bu tar, livriiddningsbåtar och flytdookor. Sedan kr i
gets början ha vidare omkring 4,000 .oceangående fartyg l'eparerats 
Vid vanen och reparationsver kstäderna ät·o över 30,000 man s~·Mcl: 
sahn . 

(Reuter elen 4 april 194:2.) 

Sovjetunionen. 

Fyra artilleriexpertel' ha av Stalin tilldelats penningpri~ p:'\ 
samlinanlagt 150,000 rubel som bclö.ning för att de konstruerat en 
f artyg kanon som enligt uppgift skall ha större skottvidd och Plcl
h as tighet än någon annan artill eripjäs, som hittills varit i bruk . 

(Dagens Nyheter den 14 upril 1942.) 

Turkiet. 

J agaren s ultanhissar om 1,400 ton som byggts i Storbritannien 
anlänclo elen 20 februari till Alexanclretta och överlämnades av den 
brittiska besättningen till de turki ka flottmynclighet erna. Det lär 
vara fråga om elen första leveransen i en serie jagaro som bcstilllts 
i Storbritannicn. 

(Reuter elen 20 februari 1942.) 

Den andra i England för turkiska flottans räkning byggda ja
garen överlämnades elen 30 mars till do turkiska floHmynclighctnn a 
i Alcxanclretta. 

(Reuter den 30 mars 1942.) 
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Litteratur. 

Kungl. Sjökarteverket Avdelningen Nautiska publikationer med
de>lar, att seglingsbeskrivningen Svensk Lots, del III (Sv. L. III) om
fattande Bottenhavet, Bottenviken, Södra Kvarken och Ålandshav 
utkommit i ny omarbetad upplaga, g jord på grundval av kustrekog
noscering sommaren 1.941. 

Fö·r att minska prisste,gringen har, förutom mindre stil och 
stö'l'l'e format, även avdelningen »Allmänna upply&ningar» och en 
deil bilagor utbrutits. Dessa för hela kusten gemen&amma uppgifter 
återfinnas, omarbetade och utförligt kompletterade, i ett särskilt 
band, Svensk Lots, Allmänna upplysningar, (Sv. L. A.), pris kr. 2: -. 
Då det till detta för alla delar gemensamma band göres• hänvisningar, 
bör det anskaffas samtidigt med övriga delar. 

Ledkartorna, som förutom augivandet av leddjupet, tillsammans 
med registret ger den bä&ta ledningen för upps<Ykandet av en plats 
läge, äro sammanförda till bokens början. Uppgifter, som kunna er
hållas från sjölmrt ha utgallrats, och istället har innehållet fullstän
digats i avseende på uppgifter angående hamnar, även båt- och fis,ke
hamnar, fridlysta områden, b1•oar m. m., varvid större hänsyn än 
förut tagits till s jöSI]Jortsmännens behov. 

P å grund av rådan.de förhållanden kan avdelningen Hamnar. 
som ingår i ett särskilt bihang till boken, tillSIVidare icke u'tlämnas 
i allmänna handeln. Kostnaden för boken är kr. 6: - utan bihang 
och kr. 7: 75 med bihang. 




