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Utdrag ur årsberättelse i förbindelse= 
väsende. 

Av giv·2n av lccl:u11oren i KOMS, kaptenC'n vid flottan G. S. Tftam. 

(Forts. fr. häft. 7, sid. 400.) 

4. Vissa uppgifter angående det militära förbindelse
väsendets verksamhet. 

a) Försvnrss tnben. 

Inom försvars<;t:lben och m~rin;;taben, vilka äro de militära 

~. laher, som kir skola omn ämn[lS, har arbetet berörande signal

tj änsten givetvis helt präglats av de speciella förhållanden, som 

varit r ådande på grund av stormaktskriget och därmed följan

de bere1'!skapsåtgärder. Order och anvisningar av skilda slag 

hav::t utfärdats direkt berörande aktuella problem och arbetet 
överhuvud taget inriktats p.å signaltj äns ten<; ledning i stort för 

krigsmakten i dess helhet -(försvarsstaben) eller marinen (ma 

rinstaben). Utredningar och initiativ av mera fredsbetonad ka
raktär hava därför i stort sett fått vila. 

b) Marinstaben. 

S0.d:m lång tid tillbaka liar önskemål förelegat att omarbeta 
nuvar::mde s i ~nalins lru ktion för marinen (SIM) resp. Radioin
·<;truktion för marinen (H.I\'1). Flkasl tillnya instruktioner hava 

:gjdrts under senaste år, men först und~r 1940 igångsattes arbe · 

Tidskrift i Sjöväsendet. 31 
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le t h~trmect nå allvar. Den gamla upplagan av särskilt SIM be_ 
fann sig äv~n i sådant skitk alt någonting nytt måste komma 
snarast möjligt. Våren 1941 beräknas de nya signalinstruktw
nerna vara färdiga och klara för användning. De 0mfalla tre 
delar, en optisk, en radio och en tråddel, benämnda SIM:I-III. 
Varje del inneh åller dessutom allmänna föreskrifler och hc
~reppsförklaringar, orientering angående övriga försvarsgrcmns. 
förbindelseväscnde, telegrafverkets organisation m. m. Med an
dra ord, stora partier, som å terfinnas i h andledning för förb ind
elsetjänsten vid flottan (HFF), hava omabetats och överförts till 
SIM och återfinnas här i varje separat del. Dessa delar äru· 
dessutom direk t tillämpliga på såväl flottan som lmstar lilleriel. 
Utöver SIM:I- III upptages i en särskild bok, Signaltabeller för 
marinen (STM) . en enklare kod för dagli gt bruk samt därtill en 
gcografi;;k lwd. Utbilrlnin gsföreskrifler för optisk signaltjänst 
och radio sammanföras i s ~irskilt h äfte. 

Det kai1 ju synas såsom en utökning av det redan nu om
fatUmcte förhindelsebibliotd;et när av nuvarande SIM och RI'\t 
erhållas tre delar SIM samt dessutom signaltabeller nc.ll ett h äf
te utbildningsföreskrifter, men å andra sidan utgå Signaltj änst
instruktion för marinen (StiM) I och II (allmänna föreskri fl er 
och linjetjänst) samt Instruktion för telefontJänstei} vid flolt au . 
De separata delarna av SIM äro betydligt innehållsrikare än 
f.örut och upptaga bestämmelser orh föreskrifter, som nu äw 
spridda i ett fl ertal böcker. För signal- orh radiomatrosen inne
bära dessa förändringar en rationalisering av undervisningsföre
skr!fterna OJrh bor framför al lt underlätta den dagli ga tjänsten 
ombord och i laml.. 

c) Försvarsviisendets radiotekniska lwmmifle . 

Kontinuerligt samarbete mellan de olika fö,rvalln.ingarna, 
~åväl i rent radiotekniska frågor som i upphandlingsfrågor, är 

. av stor betydelse. De erfarenheter, som vunnits genom den sto
ra materielanskaffningen under senaste tid, böra genom ett dy
likt samarbete kunna utnyttjas till franuna fö,r h ela försvaret. 
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Likaså är det viktigt att söka undvika onödig konkurrens mel
lan försvarsgrenarnas olika malerielbeh ov. I anslutning härtill 
bildades i december 1940 försvarsväsendets radioteknisi<a kom
rnitte i vilken ingår representanter för försvarsstaben och de 
tre militära förvallnin<.; :lrna samt ifran imluslri kcmmissi"Jnen. 
Kommittens uppgift har angivi ts vara att samordna önskemålen 
beträffande radioapparater fi_i,r olika förvaltningar, typi,sera sän
dare och mottagare, söka utny ttj a den inhemska tillverkningen 
av olika radiodetalj er samt utgöra en officell instans för heslu t 
i frågor rörande radiotelmiken inom försvaret. Samarbete har 
sökts med slatenc; ammunililmsnämnus stanrlardi~crin~kom

mitte, industriförbundets proauktionskommille samt försvars
väsendets teleingenjörers föreruin g. 

Kommitten uttalade redan vid s~ar ten av sin verksamhet be-
tydelsen utav, att materielen blir i största möj li ga utsträckning 
enhetlig och att ett systematiskt experimentarbete verkställes 
för lösning av sådana tekniska problem av speciell militär na tur 
som de privata firmoma ej hava förutsättningar för eller itltres
se av att lösa. 

Kommitten har för alt få ett närmare grepp om sitt ämne 
sedan uppdelat de åtgärder, som anses böra victtagas, i följande 
grupper, nämnligen 

l. Fastställande av vissa namn och specifikationer av ge
nerell natur. 

Hit höra namn beträffande enhetliga benämningar, kvali
tetsfordringar på radiomateriel, ritningars och materielspecifika
tianers utförande; vidare riktlinjer för inkö'Psspecifika tioner, 
instruktioner och beskrivningar samt provningsföreskrifter. Dc 
erfarenheter, SDm dc oliJm militära förvaltningarna besitta be
tr~iffande materiden:> fäl tmässighet, böra samordnas och läggas 
td! ~rund fiir ytbeh:mdling, .impregnering, Jwpplin~ a\· radio
materiel m. m. 

2. Rekommendation av vissa enhetliga typer av detaljer 
och tillbehör såsom spolstommar, slödisol::!tioner, anslutnings
kontakter, kondensatorer, omkopplare, reläer m. fl. 
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Ä ven beträffande rör, omformare, ackumulatorer, hörtele
foner och högtalare m. m. vill kommilten sö.ka uppnå slandardi. 
serade typer. Beträffande rörfrågan tillsaltes omedelbart in
om kommilten ell arbetsutskott för att inkomma med förslag till 
standardrör för ultrakorlvågsområdet. Försök med olika rör-
typer pågå genom arbetsutskottels förmedling. . 

3. Samordning och j ämförelse av de olika förvaltnmgarnas 
pbneriug av nya apparatlyper. . . .. 

När det gäller transportabla ulrustnmgar torde varJe fo r-
svar.:;grens spec.i ella egenart göra det svårt alt driva enhe tlighe
ten någon längre väg, men beträffande stalianära sändare och 
motlag?.re torde problemet .:;tälla sig annorlunda. Även be.träf
fande apparaternas allmänna uppbyggnad och konstrukLHms
principcr hiir en sammanjämkning och anslutning till mera ens
artade principer vara möjlig. Att delta m åste innebära stora 
fördelar speciellt ur tillverkningssynpunkt (vissa verktyg kunna 
göras gemensamma o. s. v.) torde ligga i öppen dag. 

4. Kontakt m.ed de experimentarbelen, som utföras av dc 
olika militära förvaltningarna. 

Inom respektive förvaltningar pågår nästan ständigt tek-
niskt ut vecklingsarbete av sådan natur, som ej lämplig m kan 
utföras genom industriernas försorg. Att fönaltningarna h ålla 
intim kontakt med varandra i dylika frågor är givetvis av stor 
]Jet,vdelse. Genom kommittens förmedling möjliggöres upprätt · 
hållandet av en dylik intim. kontakt. 

De här antydda arbetsuppgifterna, och sälten för deras lös-
ning, torde påvisa den stora betydelse, som tillkomsten av denna 
kommitle innebär. Utan tvivel bör densamma bidraga till en 
rationalisering av arbetet, en förenkling och en likformighet, som 
blir hide ekonomiskt besparande och krigsmässig. 1\'Iycket dub 
belarbete bör kunna undvikas och luigsmässigheten Ö•verhuvud
taget befrämjas. 

d) Vissa uppgifter angående förbindelsemal~riel. 

De ofantliga penningsummor, vilka under år 1940 nedlagts 
på försvare t, hava också kommit förbindelseväsendet tillgodo. 
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För attnågo t dröja vid storleken av dessa penningbelopp avsed-
da för försvaret l;::m erinras om att försvarsl.::oslnaderna budget
året 19Wj 41 - cirka 2,4 miljareler- ungefärligen motsvarar det 
brittiska imperiets totala försvmshudget ell normalt fredsår. 

Att de l: svenska försvare t i materiellt hänseende undergå tt 
en myckC'l slor förstärknin g torde i d elta sammanhang icke när
man: behöva framhållas. Här skola endast några siffror fram
dragas, vilka närmare belysa materielanskaffningen beträffande 
förbindelseväsendet. 

5. Telegrafverkets verksamhet. 

a) TelegrafuerJ..:.els omorganisation. 

Genom beslut den 15 mars 1940 bemyndigade Kungl. Maj :l 
chefen för kommunikationsdepartementet alt tillkalla högst tre 
sakkunniga för att inom departementet biträda med vcrkslällan
de av en allmän översyn av telegrafverkets organisation samt 
avgiva de förslag, vartill ulrecln,ingen kunde föranleda. 

Enär en större förändring av telegrafverkets organisation 
alllid på flera sätt kommer alt influera på förbindelseväsendet 
inom försvaret, skall denna omorganisation här något beröras. 

De sakunniga överlämnade till chefen för kommunikations > 
departementet sitt betänkande i slutet av oktober 1940. över 
detta avgav telegrafs tyrelsen utlåtande i mitten av ilerember 
samma år. Emedan Kungl. Maj :t ännu icke tagit slu tgiltig 
ställning till frågan om verkets omorganisation, skola dc nu av
givna förslagen endast beröras helt summariskt och särskild 
uppntärksamhet ägnas frågan om militäravdelningens •Jrgani
sation och slälln iug. 

I storleksordning är telegrafverket det andra av de affärs
drivande verken och överträffas endast av statens järnvägar 
tnen ligger före postverket och statens vattenfallsverk. Följan
de siffror, avseende år 1939, torde giva en föreställning om ver
l<ets storlek och omfattning: 



Disponerat kapital 
Inkomster 
Driftkostnader 
Antal ans Lällda 
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532 miljoner, 
153 miljoner, 
116 miljoner, 

22,617 personer. 
De förnämsta .olägenheterna i den nuvarande organisatio

nen angivas av de sakkunniga vara följande. 
Sedan gammalt har en centralisering av ärendenas avgö

rande· till telegrafstyrelsen förekommit. Denna centralisering 
bör icke bibehållas i sin nuvarande form utan vissa decentrali -· 
seringsåtgärder vidtagas för att lätta styrelsens arbete. 

Handläggningen av personalfrågor bör förläggas till en och 
samma byrå i stället för att i viss utsträckning handläggas pa

rallellt å olika byråer. 
Löpande översikt av hushållningen med personal och m a

teriel synes icke vara tillräckligt väl tillgodosedd. Detta bedö · 
mes delvis sammanhänga med den utom styrelsen förekomman 
de ganska stränga åtskillnaden mellan trafik- och linjeärenden, 

vilka handElggas å olika byråer. 
Denna sis~nämnda ,svaghet anses framträda med ännu stör -

re styrka i distriktsförvaltningarna med deras två jämnställda 
chefer, en linjedirektor och en trafikdirektö,r. Det tekniska ar
betet och trafikarbetet tenderar att gripa allt närma.re in i var 
andra varför det har blivit svårt behålla klara gränser mellan de 
båda avdelningarna inom en och samma distriktsförvaltning. 
Ett exempel härpå är, att genom den fortgående automatisering-
CH av telefonslali•merna manuell arl:elskraft, tdd(1nister, ersät
tes med maskiner. Maskinerna, som utföra samma arbete som 
telefonisterna, sorlera cme llPrtld nnde!:' den tekniske chefen. 
linjedireklören, under det att deras arbete, d. v. s. kopplingar av 
samt?.l, alltjämt huvudsakligen faller inom trafikdirektören <, 
verksamhetsområde. De okbra gränserna mellan dessa verk
samhetsområden medföra dessutom icke sällan oklarhet hos all
mänheten, men även inom telegrafverket, då det gäller att väl ·
ja rätt forum för en frågas avgörande. Resultatet har ofta blivit 
alt håda avdelningarna inkluderat~. De 5akkunniga rm~e där 
för, att dvstriklens skötsel skulle bättre tillgodoses, om ansvaret 
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låge på en hand i stället för på två. I ,så fall skulle även en hel 
del ärenden. som nu behandlas cootralt i styrelsen, l:.unna över
f lyttas till distriktsförvaltningarna, varigenom det tidigare på
talade önskemålet om avlastning av styrelsens arbete och de·· 
{)entralisering befrämjades. 

S!utligen ifrågasatte de sakkunniga, om icke distriklens an
ial borde utökas. 

På basis av dessa grundläggande synpunkter hava de sak
]mnniga sedan framlagt förslag. I huvudsak går detta ut på 
all telegrafstyrelsen skall omfatta nio byder (f. n. sex) jämte 
militärkontoret (f. n. militäravdelningen). Av de föreslagna by
r:1erna omfatta ekonomi-, kam:li- och driftsbyrån samt två tekni-
ska byr:tcr en grupp, vilkas chefer icke ha direkt förvaltningsan
war för och befäl över särskilda avdelningar eller rördsegrenar 
utanför styrelsen. Den andra gruppen, där cheferna förutom det 
egentliga chefskapet för resp. byråer även äga direkt förvalt
nings- och befälsuppgift utanför styrelsen, omJattar radio-, för
råds- och verkstadsbyrån. Härtill lmn vid behov komma en 
])yggnadsbyrå. Militäl'kontoret slutligen kan närmast hänföras 
till den förstnämnda gruppen. 

Den nuvarande ekonomi- och kanslibyrån föreslås således 
uppdelad på två byråer, varjåmte till den föreslagna ekonomi
]Jyrån överföres handläggningen av de ärenden av övervägande 
kommersiell natur rörande utlär1dsl'"a taxor och avräJmingar, 
som för närvarande tillhöra trafikbyrån. 

Driftsbyrån skall närmast hanlägga äPenden rö-rande tele 
graf- och telefontrafikens ombesörjande samt rörande under
hållet av härför erforderliga anläggningar. TelegraJverkets un
dervisningsanstalt hänföres även till denna byrå. 

Första tekniska bydin skall handhava ärenden rö-rande kon
~truktion av telegraf- och telefomnateriel, teknisk utrustning 
o:erhuvudlaget och teknisk granskning av statJioner och anlägg
mngar, inspektion och kontroll m. m. i dessa avseenden, upp-
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handling m. m. Telegr.aJverkets provningsanstalt sorterar äYen 

under denna byrå. 
Andra tekniska byrån skall handhava ärenden rörande 

konstruktion av lokal-, lands- och rikskablar, granskning av niil 
och ledningar, bestänu:nelser för upphandl,ing och utrustning i 
dessa avseenden, planläggning, förvärv och byggande av fasli g

beler m . m. 
Radiobyrån blir enligt förslaget i huvudsak organiserad p:t 

sa1m11a säl l, som nn är falle t och dess chef blir samtidigt che1· 
för radioavdelningen (nuvarande radiodistriklet) d. v. s. alla 
anhggningar och all personal, som tillhöra telegraherkel 1 

radioavseende. 
I förr1dsbvrån handläggas ärenden avseende organisation 

och förvallning av f.örrådsrörclsen, beslämm.elser rörande fö r
rådseffekternas bokföring och redovisning m. m . Förrådsbyråns 
chef skall tillika ombesörja förvallningen av huvudförråden, 
leda och övervaka: arbetet inom desamma samt utöYa befälet 
över all telegrafverkets personal, som sy·sselsättes inom dessn 

områden. 
Verlzstadshvrån omfattar dels huvudverkstaden i N'ynäs--

ham n, dels ett ~n tal mindre huvudsakligen för reparationsarbe
ten avsedda verkstäder vid dis tr ik ten. Ch efen för sJenna byrå 
är til1ika direktör för verkstaden i Nynäsh amn. 

Under telegrafstyrelsen utövas telegrafverkets verksamhet 
f. n. av linj e- resp. trafikdistr ikten i allt vad som rör telefon
och telegrafväsendet De sakkunniga hava här tänk t sig en 
sammansmältning av linj e och trafik under en gemensam. di -
<>trik tschef för varje distrikt. Desa s~nare hava tänkts sli:ola bi -
1>ehållas vid samma antal som nu, d. v. ~ - sex stycken l organi
serandel av distrikten hava de sakkunniga sedan i möjligaste 
mån sökt förverkliga ett gammalt önskem.ål att ö~verbrygga den 
åtskillnad, stundom kanske m otsatsställning, som fö refinnes 
emellan trafik- och linj eavdelningarna in om distrikten. Ma n 
har i stället sökt åstadkomma ett saluordnande av personalen 
till gemensamt utnyttj ande för de olika t ji:lns teuppgifternas full 
görande. 
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Vad slulligen beträffar mililärl-:onloret bör det kanske er
inras om, att nuvarande fredsorganisat ion förutsälter en mili-
täravdelning, lydande under trafikbyrån. I denna militärav
delning ingå en militär-, en marin- och en flygassistent samt 
därj ämte diverse teknisk personal och expeditionspersonaL 
Den till tjänsteåldern äldste bJ.and militärerna är chef för avdel
ningen. Vid krig eller krigsfara utbrytes militäravdelningen ur 
trafikbyrån och bildar en fristående byrå. 

De sakkunniga hava funnit, att den nuvarande organisatio
nen redan i fredslid bör givas en fastare form ocn föreslår där
för, att militäravdelningen helt göres fristående från trafikbyrån 
uch förvandlas till ett sjäJyständigt organ, himpligen benämnt 
militärkontoret Dess chef skall vara direkt underställd verks
chdeu --· generaldirektören -- samt ä~.;cr all ,-;Dm extra fiireclra 
gaL;d c c·ch adjungerat led'lJJwl deltaga i styrelsens handlägg
ning av frågor, som beröra försvarsväsende t och ilet civib luft
skyddet. Denne chef för militärkoc.loret föreslås tagas ifrån 
signalregementet och bör givetvis vara av regementsofficer., 
grad. I<'örulom chefen föreslås två militärer inga i lcontoret, en 
från vardera marinen o-ch flygvapnet. 

De salzkunniga eliskutera därefter möjligheterna och lämp
li gheten av a tt ti llsätta särski lda militärassist en ter vid dis tr ikten 
men stann a vi cl den s tåndpunkten, alt de tta icke bör ske under 
normala t i dsförh~lllanden . Betydelsen utav att de militära re
presentanterna under längre tid bindas vid militärkontoret be
tonas s tarkl. 

Så lång t de sakkunniga. 

I telegr:1fs tyrclsens remi<>svar till Kw1,gl. Maj :t Ö•ver de sak
kunnigas betänkande tills tyrker styrelsen detsamma, men anse;
sig på några punkter böra fö-res lå vissa modifikat ioner I detta 
samm::1nh ang skall här endas t beröras de synpunkter styrelsen 
anlagt p:\ milibrkontoret och dess organisation . 

Telc;?.rafs tyre1sen finner då, att de t nuvarande antalet m ili 
tära fu nkt1 vni'lrer i styrelsen redan under normala förhållanden 
är otillr:i.eld ig t och håller före a lt en särsl\ild armeassistent till-
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·· t t ·" to·· rutom militärkon l orets chef tre officerar·~ !>a · cs, van"enon1 
släncti gt skulle tjänstgöra vid kontoret i fråga. Beträffande 
militärassistenter vid distriklen anser styrelsen, alt Kungl. 
Maj:t ]<an taga upp denna fråga oberoende av föreliggautll' m ga-

nisationsförslag. 
Innan denna fråga helt länmas må slutligen anföras, a! t 

överbefälhavaren, efter samråd med samtliga försvarsgrensc.he 
f er, avgav yttrande till Kungl. Maj :t över de sakkunnigas förslag 
beträffande militärkontorels sam.mans~ittning och organisa tion. 
Han uttalade häri nödvändigheten av alt militärassistenler till
sällas inom dc 1·l1ka dtslriklcn . Vi-;sa namn:-i.nt.lrin~::tr k n~sl·)~S 

t . d' a t S?>lunda borde militärkon l oret benämnas försvah. sanr1 1b. , 

lwnt1:::e t .)eh de Eirurdade miiiläras~.isll'nlerna i stället för-.v:tr<> · 
as-,l<;lcnt~ r. Des~a senan· kun11a föreua l>efa ttn i u~cn 30111 as ::;i~ 
stent Vld vis~t cJ.islnl\t mea tjämtgöring SOm förbindels evffice;· 
v1d marmd1~.;! riktsstab eller signalofficer v i J :mnan fördeini n~~ .; -

slab. 

b) Trådradio och tele[ onnätels automatisering. 

Trådradions stora betydelse under krigstid ligger i öppen 
Jag. Genom att binda radjafrekvensen till trådni;ttet vch icJ,c 
släppa nt den i etern kan radiou l<>ändning pågå u tan att fara 
uppstar för inpejhng av den <;ändande stationen. M:m behöver 
således ick<:~ stoppa sändningen natteLid och vid dålig sikt av 
frukVm för alt fientligt flyg elj es t härigenom erhåller goda ori
enteringsmöjligheter. Därtill kommer, alt flera frekvenser sam .. 
tid1gt kunna sändas på nätet, med påföljd att olika riksprogram 
kunna 11 tsändas vid sidan uv varandrn. . 1\'Iottagaren har har a 
att genom ett enkelt handgrepp ställa in del program, som 
önskas. Utlandet k::m emellertid icke ulan vidare tagas in p·\ 
moltagare anordnade för trådradio, vill,et ·väl å tminstone under 
fredstid är en nackdel. Nagon direkt olägenhet är delta si sl
nämnda förhållande dock knappast unrler higstid. Om sår .. 
skild anlenn anskaffas kan emellertid genom en tämligen enkel 
omkoppling mottagning trådlöst äga rum. 
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Telefonfrekvensen är huv!Jd~akliga3t l!mgvåg. Telegraf
verket har använt frekvenserna 172, 172, 205 och 250 kc j s. På 
D;rund av trängslen i etern kommer m åhänoa trådradio alt bliva 
framtid ens typ för radioutsändningar. På kabel når f. n. ra
diofrelzvensen maximum l mil, på luftledning åter flera mil. 
Under al la förhållanden erfordras ett stort antal sändars tationer, 
enli gt beräkning 4.000 stycken. I Sverige har sedan några år 
tillbaka försök pågått med installerande av trådradio, dels uppe 
·vid riksgränsbanan - för att eliminera störningar från dc elek .. 
tr isht drivna malmtågen - dels i Angetrak ten och slutligen 
åven i SL11ckholm med omnejd. Någon direkt utbyggnad av 
detta tämligen blygsamma nät har icke ägt rum på senaste ti 
den, med undanlag av att antalet abonnenter något ökats i Norr
land och att offentliga skyddsrum i Slocklwlm försetts med 
trådr::tdio. 1'1ancr äro emellertid å färde a tt installera trådan-· 
läggningar i Göteborg och Malmö och för delta ändamål äro 
sändareanläggningar inköp ta av telegrafverket Likaså har 
trådradion i viss mån tagits i anspråk för andra ändamål hö
rande till luftförsvaret. 

Den sedan åtskilli ga år tillbaka påbörjade automatiseringen 
av telefonnätet fortskrider planmässigt, vilket bl. a. innebär, alt 
när en telefonstation blir för trång, d. v. s. när ej mera några 
ytterligare abonnenter få plats för inkoppling, automatiseras 
stationen utan vidare. Detta sker oavsett om stationen omgives 
av manuella växelstationer eller ej. Av större stationer som 
automatiserats under år 1940 må nämnas Hälsingborgs och 
Bollnäs centralstationer. På landsbygden hava under sanuna 
tidsrymd 150 växelstationer filivit automatiserade. 

e) Öl: n i ng eller minskning i proc,ent au antalet rikssamtal år 
[94.0 jämfört m ecl år 1939. 

En gr~nskning av antalet riJ{ssamtal vid telegrafverkels cen
tralsta tioner per vecka under år 1940 jämfört med år 1989 !!;iver 
en hel del av intresse. Under januari och februari 1910 intill 
slutet a\ mars månad var rikstrafiken för landet i dess helhet 
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av näslan samma omfattning som föregående år. En ökning 
eller minslming av en eller annan procent Yar enda skl!lnaden 
i stort. För Stockholms del kunde under denna tid förlll ärkas u 1 

relativ ölming med ett m aximum i början av februari, tEt Lcle 
fontn:dik en stegrarles m ed 10 °/o. Likaså hade mellersln oc h 
övre Ncrrhnd alt uppvisa en tämli gen konslant ökning pit 7 .1 
s o;0 per vecka med toppar dagarna omkring den 20 fehrn~ri oc h 
20 mars. Stockholm och dessa delar av Norrland äro ue om
råden, som väga positivt i sta lisliken och orsaka lnlfdbildcn 
av någon ökning, enär rikels olika dehr i övrigt mes ladels ha 
att uppvisa minslming på n f1gra procent relativt årcl 1930. Alt 
huvudsladen och Norrland h ade en livligare interurbantrafi k 
torde få sin huvudsakliga förklaring uti finsk-ryska kriget. Fö l' 
Stoclzholms del orsakade den allmänna oron en ökning ÖYCrhu · 

vudtacrc t och vad beträffar Norrland slutligen avspeglar ölm ing
en tn~ppsammandragningarn::t m ot gränsen vid Tmme älv .. 

Sista veckan i mars förra året - påskveckan - upp v1sarle 
en intressant företeelse. över h ela Landet minskade telefon traf i
ken icke mindre än omkring 20 %, i Slockliolm t. o. m. 24 %, fö r 
::t lt sedan under den hektiska veckan 7- 13 april med elt slag 
sticra med 31,6 % i förhållande till föregående år. Denna stora 

o . d minskning sista marsveckan 1940 får sin förklari~g ut1 alt eu 
jämföres med en "påskfri" veclm av årgång 1939. G?teho~·g och 
sydligaste Sverige kunna den 7-13 april dessutom mregtstrera 
en ökning av icke mindre än 40!,2 resp. 41,9 %. Det är natur
ligtvis ockupationen av Norge och Danmark med dämv fö1lj ande 
försvarsåtgärder inom riket, som avspeglar sig i dessa siffror. 
Redan följande vecka, tredje veckan i april, var nedgången 
markant. ökningen var nu endast 15,7 % av föregående års 
trafik för att därefter intill s:ista veckan i maj h ålla si g på en 
plussiffra av några få procent. Hela denna sistnämnda tidperi 
od upphars öJmingen praktiskt taget uteslutande av sydligaste 
Sverige. Så sprang siffran plötsligt åter i höjden fö·r sis ta vec
kan i maJ nwd en marl(ant stegring för hela landet och m~d 
toppar i sydligaste Sverige, i Göteborg och Norrland; därpå fölJ: 
de unrler den närmaste 1-1-dagarsperioden en minskning pa 
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o <tf :l procent i telcfontrafil<en över hela landet i j i1mförelse 
113

:CI-år 1939. Så blev det ater en plötslig stegring veckan 16-
m s · l dd l\ .. tf"l "" ·uni där ånyo sydligaste och västra venge e e. 'as o -
,{..;~ J ' . 
ande vecka, mid sommarhelgen, visade sedan en lika markant 

J dcrao11 n· en mins·lming på 10 % relativt 1939 (jämfö-r påskvec -ne ~ o' 

1,an). Under dc ni1rmast därpå följande veckorna fölJdes s[t 
J!J10 och 1~ng gem ska väl åt intill sista veckan i augusti, då 1940 
ohj älpli gt l;.om eft er med minussiffran l6, -1 °/o, tämligen jämnt 
fördel ad över h ela landet. Orsal(en till detta <;islnämnda för ·· 
hi'rllande torde få sökas uti den ansvällning av telefontrafiken, 
sum inträffade omkring m <\nadsskiflet augusti- september 1939 
i samband med krigsutbrottet. Under å ters toden av :'lr 1940 
följdes de båda åren ganska väl åt med differenser endast på 
några f å procent. Första och sista veckorna i december visade 
dock klara minussiffror för 1940. 

Helgerna orsaka helt naturltgt en inskränkning i inlerur
hanlrafikcn, affärsverksamheten är då mindre intensiv ueh väl 
också verksamheten inom statens verk och inrättningar. Poli
tiska kriser ocli större truppkoneenlrationer verka återigen i 
höj ande riktning. De senare fö·reteelsernas verkan är härvidlag 
mestadels av mera lokal karaktär. P å det stora hela taget har 
emellertid år 1940 trots de kraftiga ingripanden i nationens liv, 
som ägt rum med åtföljande omkastningar i livsbetingeiser för 
stora folkgrupper; hämningar i affärslivet o. s . v., väl hävdat sig 
vid jämförelse med år 1939, som dock till två tredjedelar ännu 
var ett fredsår. 

6. Vissa tekniska uppgifter. 

a) I-löga fr ekvenser, över 30.000 kc j s (vågor under 1U m.). 

En allmän tendens kan spåras att ut veckla mycket höga 
frekv enser, således även over 300.000 J,cjs (under l meter). En 
av orsalzerna härtill är, att området 10-1,5 m. numera t~ll fullo 
Utnyttjas. Vid den internationella radiokonferensen i Kairo år 
1938 uppdelades handet 10--1,5 m., vilket närmare framgår a\' 
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det vid denn3. konferens fastställda allmänna radioreglemente t 
(föremld föt omnämnande i TiJskrift i Sjöväser:det år 1939). Ju 
lägre frekvenserna äro ju n:indre skärmande inverka r. uti!va 
te~rängföremål av olik::1 .,;lag. kuperad terräng överhuvu dtaget, 
skorstenar, master, bryggor o. s. v. Gäller det att övervinna di .. 
stanser, som innefatta kuperad terräng, arbetar man därför hels t 
med vågor inom området 8- 10 m. Samtidigt blir emellerti d 
s trålningen här ej begränsad på samma sätt som vid höga fre
kvenser, alldeles oavsett räckv idden i övrigt. Radiovågorna g:"t 
således längre och någon beslä.m.d gräns, inom vilken man kan 
avlyssnas av annan mottagare, kan ej uppdragas. NärfrekYen-
sen stiger till cirka 60.000 kc,/s (fi m.), har man emellerti d Y is\ 
r~'ttt a lt räkna med en m axi miräckv idd, som håller sig omkring 
ett avstånd, som kan angivas av dubb1a avståndet från anten
nens överkant till sjöhorisonten, öl"at med 50 nio. Radiovågorna 
röna dessutom infly~ande av solens aktivitet, vilken varierar med 
elva -års perioder. När solakliviteten är större ökas samt idig t 

räckvidden. 
I det föregtlende omnämndes, att den skärmande inverkan 

från terrängförem.ål av olika slag minskades med läg re frekven 
ser. När frel{venserna ,överstiga 60.000 kcj s (vågor under 5 m.) 
blir denna skärmande inverkan högst betydande, .vartill hänsyn 
mås te tagas. Detta h ar fran1l{allat användandet av symmetriska 
antennsystem, anordningar med antenn erna placerade parvis 
eller i jämna par o. s. v. 

Det har visat sig ofantligt mycket lättare att samla strål
ningsenergien i onskad riktning ju högre frekvensen blir, d. v. 
s. ju närmare man nalkas ljusets våglängder. Man kommer då 
ned till decimetervågorna, vilka komn"tit till användning på ex
empelvis den fra nska jä tteångaren Normandiet, där på komm an
dobryggan placerats en reflektor för 5-6 dm. vågor. P å Nor
mandie har denna anläggning använts såsom en sorts strålkas
tare för att i tjocka eller mörker alarmera närvaron av isberg, 
andra fartyg eller fasta föremål Ö•verhuvudtaget. Härifrån re
flekteras nämligen så stor del av strålningsenerg.ien, a tt den
samma kan upptagas ombord. Vid ännu högre frekvenser 
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1, 0 mmcr man ned till vågor under l dm. Här får vågor på cir
Jw 10 cm. användning, där man främs t ·tar sikte på riktnings

verkan. 

b) Om frelcuensmodulation. 

Vid radiokommunikation har hit·intills s. k. amplitudmo
dulering vari t förhärskande och .all apparatur konstruerad med 
hänsyn härtill. Det finns emellertid ett annat moduleringssätt 
frekvensmodulering, som på ~ista tiden låtit mycket tJala om sig. 

Vid amplitudmodulation varieras de hög,frekventa svärrg
ningarnas amplitud i takt med de tonsvängningar man vill över 
föra. Vid frekvensmodulering däremot avses ampliituden h ållas 
konstant, men frekvensen istället variera i takt med tonsväng
ningarna. 

Redan tidigt, då utrymmet i etern visade sig begränsat, före
slogs frekvensmoduleringen såsom ett sä tt att minska det för 
överföringen erforderliga frekvensbandeL Som bekant fordras 
vid amplitudmodulation ett frekvensband, dubbelt så stort som 
den högsta överfö11da tonfrekvensen. Med frekvensmodulation 
trodde man sig kunna obegränsat nedbringa bandbredden, enär 
frekvensvariationens storlek icke bestämdes av den påtryckta 
tcnfrekvensen. Emelleitid visade amerikanaren Carson redan 
år 1922, att denna uppfattn ing var ~elaktig, ooh att frekvensmo
dulationen tvärtom krävde minst dubbelt så stor handbredd som 
amplitudmodulationen. 

Att frekv en.;;modulationen nu blivit så aktuell, b(·ror på den 
sammas företräde ur en h elt annan synpunkt. Ar 1036 påvisa
de amerikanaren Amstrong, att man med användande av fre ·· 
kvensmodulerade vågor kunde åstadkomma en synnerl1gen stör
ningsfri mottagning. Han utgick ifrån , att störningarna så gott 
som 11 teslutande uppträda i form av amplitudmodulation, och att 
det därför m i:tste anses olämpligt att använda ,samma slag av 
modulation för den nyttiga överföringen. Han vic;;ade en mot 
tagareanordning, som endast reagerade för frekvensmodulerade 



-460-

.svängningen· och som cleminerade förefintlig ampliturlnwdula

tilm. 
P å sändaresidan åstadkommes frekvensmodulationen geno111 

all den frekvensbestämmande kretsen bringas all ändra sin cge!1 

svängning i talzt med den påtryckta tonfre:kven sen . Della sl,cr 

numera vanligast m edels t e tt s. k. reaklansröl', elt modul a toniir, 

kopplat så att det verkar som en variabel reaktans, parallell an .. 

sluten till svängningskretsen . 
Principen fö,r en motlagare fö·r frekvensmodulerade sväng

J1ingar är följande. Signalerna förstärkas , blandas och överföra'; 

till melbnfrekvensförslärkaren enligt vanlig superheterod~ n

princip . Innan de kraftigt fö•rstärkta frekvensmodulerade sig

nalerna demoduleras, d. v. s. överföras till hörbar frekvens, Et ck 

passera en s. k. limiter, vilken utgöres av ett föPstärkars teg, som 

är s larkt ampliludbegränsan.de. 
Moltagaren kara.ktärisearas i sitt verkningsått av en hög 

brusnivå, då inga s ignaler äro vid handen. Redan myeket sva

ga sådana reducera emeller tid avsevärt slönningsnivån och kun

na därför tillfredsställande uppfattas. Man torde s:1luncla nn-

-der i övrigt lika betingelser kunna arbeta med väsentligt mindre 

effektbelopp än vid amplitudmodulerad sändning, vilket även 

framgått vid verkställda prak-tiska prov. 

Speciellt vid uk-trafik över kuperad temäng, där synnerlig· 

-en variabla fältstyrkeförhållanden råda, hava ljudstyrkevaria

tioner vid användandet av frekvensnmdulerade apparater kun

nat i hög grad undvikas. 
Ä ven ombord å en del (mindre) örlogs,fa:rty,g samt i land 

för överbryggande av vissa operativa områden, där risk för av

lyssning vid kortvågstrafik föreligger, torde frekvensmodulerad 

uk-trafik hava sin stora betydelse. 

Genom frekvensmodulering erhållas således betydligt längre 

distanser vid nk-trafik än tidig:1.re, samtidigt som moltagnings

möjligheterna stegras inom det område dit ultrakortvågen når. 

Detta allt har givetvis vissa fördelar, m en å andra sidan även 

n ackdelar. Den tämligen korta och skarpt avgräncade r äck

vidden, som m an i allmänhet kunde räkna med, och som begrän-
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·sade möjlighe lerna för användande av uk, suddas nu allt mera 

-ut. Härigenom stegras också faran för obehörig avlyssning. Uk 

kommer därför ej m era a lt s lå i någon särklass Vlid användande 

av radio, utan man torde bliva tvingad anlägga ungel'är samma 

synpunkter h är som beträffande kort- och långvåg. För näna

rande befinner sig utvecklingen i delta avseende ännu på ex:-

11crimenlstadiet, m en allt pekar på, aU framtid en kommer att 

11ppvisa de förhållanden, som. här antytts. 

c) Anordningar för fly glarm per telefon. 

Omkring årsskiftet 1939- 1940 utfördes alarmeringsprov 

med tyfoner och "irener, varvid det visade sig, a tt dtnna y ttre 

a larmering icke var tillrädJigt kraftig för alL överallt kunna 

11ppfallas inomhu'S. Sirskilt nattetid på vintern, då folk i all · 

mänhet hava fiinsterna s längda, kunde larmsignalerna på m ån 

:ga håll icke väeka de sovande. Det ansågs samtidigt alltför dyr

bart att göra den yllre alarmeringen så kmftig, a ll den dess ut

.om kunde tjänstgöra så'Som tillförlitlig inre alarmering. Pa 
_grund härav måste den yttre alarmeringen på något sä tt kom

pletteras med inre a larmering av något slag. 

Det låg då ~anska nära till hands aU genom signaler på be

Jintliga telefonapparater söl<a varsko abonnenterna om flyg -

larm. Tele~rafverl<d utförde därför vis>Sa prov härutinnan och 

lwm snart till det resultatet, att möojligheter funnos att för m ått

liga kostnader ordna med en samtidig alarmering av de till en 

automatisk telefonsta tion anslutna abonnenterna. På aulomat

:stationerna i Malmö, Limhamn, Gö-teborg och Stockholm med 

förorter hava nu installerats anordningar förr utsändande av 

ilyglarm till vederhörande [lbonnenter. 

Vid flyglarm skola samtliga abonnenter upprmgas samti

digt, vilket medför, a lt larmsignalerna e} kunna sändas från 

-srum11a punkter i stationen, där den normala ringsignalen ut

s~ndes, utan m åste sändas från sådana kopplir1g<;punkler i sta-

1IOnsanordningarna, varifrån larmsignal kon sändas till ett fler

"lal abonn enter på en gång. Varj e abonneni h ru· på telefons la-

1'idskrift i Sjöväsendet. 32 
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tionen sitt linjerelä, brytrelä och motstånd. Linjereläerna '1r0 

sedan sammanförda i grupper om 250 nummer till ett linj erel i1 -

stativ. För utsän~dande av den speciella larmsignalen har sedan 

tillkommit ett växlingsrelä ech en lanntransformalor. Genom at t 

bringa alla brytreläer i frånslagetläge kan man sedan nå samlliga 

abonnenter i ett linjerelästativ med larmsignalen. Detta 1illg.n

så, att man därefter kopplar in växlingsreläer - ell par lin je

leläs taliv •l·m 2;)0 nummer - och larmtrun-;formaturer. Stal w

ncrna äro vanligtvis uppdelade i grupper om 1.000 nummer, 

"1.000 grupper", v~u·för larmtransfmma lorn gjorts gemensam fii r 

en sådan grupp och alltså malar 4 växlingsreläer. Då flygl arm 

skall ~änd2s. bringas alla växlingsreläer att slå till och larm 

transfornutorn inkopplas. Samtidigt komma på grund av Sl:.t· 

tionens tekniska anordningar i övrigt alla lokalsamtal alt bryta-;. 

under det att rikssamtal ej brytas men bliva störda av lan u

signalen. 

Enär det vid alarmering gäller, att samtidigt ringa upp et t 

stort antal apparater, kan den no-rmala "signalgeneralorn" icke 

leverera erforderlig ~tröm. Det enklaste sättet att erhålla slröm 

för alarmeringen vore givetvis att mata larmtransformatorerna 

med 50-periodig växelström direkt från nitet på de stationer, 

där dylik ström står till buds. Det v[sade <sig emell~rtid, all 

klockorna i en del apparater av äldre typ ringde dåligt eller icke 

alls med 50-periodig ström, under det att nyare apparater (hake

litapparater) ringa bra för denna frekvens. Den normala sig

nalgivning('n sker. vill<et torde vara bekant, med 20- a 25-perio

dig ström. Enär de äldre apparattypema (plåtapparater) fö re

komma p~\ de platser, di"i.r denna form av tP.lefona larmering prö

vat<; , hava stationerna utrustats med omformare med motorerna 

anslutna till starkström~nätet. 

I rletla sammanhang torde det böra framhållas. alt endast 

ahormenter, som äro direkt anslutna till vederbö-nande station, 

erhålla larmsignal. Apparater anslutna till abonnentväxlar och 

abonnenter, som äro intagna fö.;:- förmedling elier äro avstängda, 

få alltså ej larm. Åtgärder för att förse även rlessa båda sist-
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nämnda kategorier med telefonalarmering kunna vidtagas, men 

hava för närvarande ej blivit utförda. 

Tiden från det larmomkastaren intryckts, tills larm utgår 

till abonnenterna, är maximalt 40 sekunder vid tdefonstationer, 

där L. M. E:s au tomatsystem anväudes. Denna relativt långa 

tid, under vilken samtalförbindelserna för de abonnenter, som 

vid tilfället ifråga ha lokalsamtal, succesivt nedkopplas, är nöd

vändig, för att belastningen på de motorer, som driva automat

systemets väljare, under denna tidsrymd ej skall bli för stor. 

Under trafiksvag tid, exempelvis nattetid, är emellertid denna 

fördröjning ur teknisk synpunkt ej nödvändig, och man har då 

även möjlighet att låta larmgivningen starta utan nämnvärd 

försinkning. Detta torde vara av särskilt stor betydelse natte

tid då förberedel'Setiden, innan anfallen sälta· in, måste bedömas 

väsentli gt inskränkt. 

Vid alarmeringsprov, som ulförts i Stockholms omgiYning

ar, där alarmeringen sker med 50-peniodig ström, visade det sig, 

alt 92 % hörde signalerna bra, under det att återstoden uppfat

tade sign::~.lerna svagt. Av sistnämnda kategori hade större de

len "plålapparater", vilket bekräftar tidig.are omnämnt förhål

lande, att dessa äldre 1apparater ej ringa hr.a för 50-periodig 

ström. T Göteborg utfördes hösten 1940 alarmeringsprov, vilka 

utföllo mycket tillfredsställande. Även i Stockholms stad hava 

dylika prov ägt rum- december 1940- varunder på grund av 

tillfälliga felaktigheter vissa grupper abonnenter ej erhöllo nå

gon larmsignal. Ett önskemål, yars förverudigande även torde 

infrias, är att nedbringa tiden för larmsignalens avgivande även 

ctå lrafil<svag tid icke är vid handen. Utan överdrift kan emel

lertid konstateras att här omnämnt system för flyglarm per tele

fon är händigt och praktiskt och en god hjälp vid befolkningens 

snabba och smidiga alarmerande. 

d) AnlrJmalisk fJärrrrlarmering. 

Utbyggnaden av .det automa-tiska fjärralarmnätet har på

g;1 lt intensiv t OC'h beräknas V!lra avslutat under år 1941. I stör-
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sla korthet skola här några data angivas i samband med denna 

utbyggnad. 
Luftbevalmingscentralerna (le) h ava bl. a. till uppgifl all 

giva del civila luftskyddett erforderliga larmsignaler i och fo,· 

verkstäU::uide av den lokala alarmeringen. 

Det till v:u'j e luflbev:J.lmin gscentral hörande luflbeYak. 

ningsonu~tdet består av elt eller flera larmområden . Ett larm. 

område känneledmas däTav, att samtliga luftskyddsorter inom 
delsamma alarmeras från luftbevakningscentralen scnnticligl. 

Då luftbevakningscentralen h ar en särskild alarmeringsledni ng 

för varje larmområde, på vilken alarmering kan utsändas ohc

roonde :w p:\ andra dylika ledningar utsänd alarncering, kan allt 

efter behovet, alarmering utsändas till större eller mindre del 

av luftbevakningsområdet. 

Larmområdena äro uppbyggda dels med hänsyn till admin. 
s tra liva gränser, dels med hänsyn till telegrafverkels lednings .. 

nät och dels slutligen med h änsyn till den nutida stora flyghas

tigheten (därav storleken) . 

Till varje dy likt larmområde kunna fyra olika larmmeride

landen utsändas, nämnligen luftfara, luflfara upphör, flyglarm 

och flyglarm upphör. 

Telegrafverket har att överföm fjärralarmerin1gen från le 
till de olika luftskyddsorterna samt dessutom till vissa friliggan

de luftskyddsföremåL För detta ändan1!ål uppgöres för varj e 

luftbevakningsområde och varje larmområde en fjärrlannplan, 

som utgör en förteckning över luftskyddsorter och friliggm1de 

luftskyddsd'örem ål. 

För att från lr kunna individuellt fjärralarmera visst ellrr 
vissa larmområden har telegrafverket anlagt elt automa tiskt al

armeringsn ät, varigenom c:a 675 telefonstationer i landet erhål

la automatisk alarmering. Från dessa stationer vidarebefordras 
sedan den m ultagna fjänalanneringen som lokalalarmering till 

de lokala larmmottagarna, antingen automatiskt - om antalet 
larmmottagare är så stort, att uppsättning av säl·skild fjärrlann

fördelare anses motiverat - eller manuellt. 
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P il grund av erfarenheterna från stormaklskr,iget har det 

anse tts nödvändigt utfärda särskilda anvisningar f6r organise

rande av luftskydd utom luftskyddsorL Då den fö~'Sta f6rul
<>ättningen för all befallmingen i en ort, som_ ulsätles för fi ent

ligt fl yganfall, i tid skall kunna hinna v.id laga erfmderliga 

skyddså tgärder är, att orten i fråga erhåller alarmering, kanuner 
fj ärralarmeringen a lt utsträckas till samtliga s[tdana orter, som 

icke äro luftskyddsort men där luftsl<yddså lgärder enligt läns

styrelses beståmma nde skola vid tagas. Arbetet med utbyggna

den av det automatiska fjärralarnmälct till dessa telefonsta tio
ner har påbörjats och beräknas kunna avslutas under inneva

raud e sommar. Del sammanlagda an talet telefonstationer, sant 
häri genom komma all erldtl la auloma lisk fjätTabrmering, upp
går till c:a 2.700. 

7. Rundradioverksamheten under krigstid. 

Kriget har icke förändrat rundradioprogra111men i de krig
förande länderna i den skala, som man kanske slmlle kunna Lro. 

I sina respeklive lyssnares tycke Lorde sålunda radiostationernas 
utsändningar vara tämligen lika med vad som brukar förekom_

ma under mera fredli ga fö,rhållanden. Härvidlag bo-rtses d:\ 
frfm det relativt ringa antal sändare, som. särskilt avsetts för ut 

landsprnpaganda på främmande språk. Skiljaktiigheterna i för

hållande till fredstidens utsändningar bestå huvud~akligen där

n l t. a ll ny hets.uh ~in illingarJias antal iik:1ts od1 t •men h ii vi t 

~rövre. Srrå lqm>~rawmeE för ~<· ld'llerna förekcmmer då cch 

då och utsändningstiden på kvällarna har förkorLats - med på

följd att de bästa delarna utsändas tidigare p ~t J agen än för ut . 

Alltj ämt f6rekomm a kabareter, konserter, teaterföreställningar 
och föredrag om allmänna ämnen där kriget ej ens omnänmcs 

K vaelitat ivt är musiken fo1ifarande radioprogrammens rygg
rad och kär•.1a. 

P å sält och vis h::tr rundradions verksamhet utveckl::rls an
norlunda än vad som föru t<;påddr.s under de sistrr fr edsåren. 
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Man räknade n~tmligen då i tämligen stor utsträckning m~d, ::ttt 

motlagning på större distanser skulle i hög grad försvåras pa 

grund av störningar, eller också att verksamheten :'l lminslone 

vid mörker och dålig sikt helt skulle nedläggas, för att <;[aliuner

na icke skulle tjänstgöra såsom orienteringspunkler vid anflyg .. 

ning. S[t har emeller tid icke skett. Rundradion har ansetts 

vara en så betydelsefull faktor i hela samhällslivet, a ll den Ett~ 

fortsätta all verkt. 
I samband med verkli gt l<ritiska ögonblide i nationens liv 

har rundradion ofta fMt verka såsom en lugnande faktor. E x

empel härpå utgör Polen, där dagen före Iu·ig<;utbrollel den slör

sta delen av kvällen ägnades ål att överfö.ra en konsert av teno

ren Gigli från del jugoslavi:ska Split. Samma förhållande kun

de iakttagas ifråga om de tjeekoslova,kiska rundr.adioslalioner

na under septemberkrisen 1938 och under spanska inbördeskri

get (Barcelona u 1.sände dansmusik under de värsta luftbom · 

bardemangen) . På krigels första dag utsändes i Tyskland en 

ändlös följd av militärmarscher och i England dansmusik ; i 

Frankrike spelades samma dag Chopin. Finland gav den 30 

november 1939 en monumental grammofonkonsert i radio, om·

fattande finsk musik. 

Vad radioprogram i övrigt beträffa torde Jnan ·kunnat säga 

att den vetenskapliga och litterär:1 halten försä.nuats och att för

ströelse- och rena underhållningspunkterna •tagit överhanden. 

Under den värsta tiden för flyganfallen i oktober 19-10 ullystes 

i England lävl::m om införandet av mera romanlik i radion. 

Man lzan väl här <;påra människornas länglan aU undfly en allt 

besvärligare och dystrare verklighet. 

Propagandan, fö.rhärligande egna åtgärder och misstänkli g

görande fiendens, förekommer givetvis också. Att här och dä r 

i ett underhållningsprogram lägga in anekdoter eller \Små herät

telser av tillrättalagd historisk karaktär . har ofta tillämpats. 

överhuvudtaget appellerar man till historien, som användes fö r 

att bevisa allt vad som önskv.ärt är. 

Personliga upplevelser och bedrifter i samband med kriget 

utsändas stundom, där vederhö-rande berä1.lar vad han utfört. 

-467-

nllt hållit i en ganska otvungen form närmast erinrande om ett 

jdrotlsreporlage. Under fältt åge t i Polen och Frankrike ut

sändes över tyska sLaL.icmer händelser och intryck från fronten 

dag för dag. l\'är det gäller införande av Pestriktioner av olika 

s lag har man beflitat sig om alt genom radions hjälp få en god

modig och skämtsam Lon över det hela - hårigenom underlättas 

svåljandet av besvärligheterna. Särskilt tyskarna hava slagit 

in på den linjen. Hos västmakterna tedde det sig något svå

rare, enär man där tidigare hade förlöjligat tyskarnas me tod alt 

upprusta på heknslnad av levnadsstandar den. "Smör eller ka

noner" hade förlöjligats, nu log det tid, inr;an helomvändningen 

var gjord. 

Specialprogram för soldaterna anordnades allt ifråt: första 

krigsveckan och även här hava tyskarna visa t vägen. önske

konserterna och programmen med hälsningar till hemmavaran 

de upplogo-s förres ten av dem redan i fred ·,Lid. l'ör de en1ku

-erade hava specialprogram tillrättalagts, och i England har man 

radteral lt.:le:fousamtal mellan barn, som evaLuerats till Kanada 

och deras föräldrar i hemlandet. Ett specialprogram fö·r evaku

·erade prövade den finska radion under finsk-ryska kriget och 

ticlen normast chl"eft~r. MM förde samman en kort a~daki.s" 
stund, en ganska omfattande skolradioverksamhet - femtio 

procent av de evakuerade vom ba1n - vidare någonting, som 

kallades praktiska kvarten, och innehöU råd och anvisningar 

1111 ~c vuxna om hur de lämpligen borde .;ysselsä lta sig samt 

~lutl!gen nyheter från de ev~Jmerades h emorter och rlagsnyheter 
1 allmänhet. · 

Dagsnyheterna ii.ro i längden den enda verkningsfulia pro

pagand~n - under förutsättning att de äro goda. Så länge man 

har dyhka nyheter aU förse hemmapubliken med, behöver man 

~åledes ej anslrilnga sig övcer hö.van. Men när de goda nyheterna 

tryta ställes uppfinningsförmågall på prov. Det tyska högkvar-

terets kommunikeer från polska fälttåget voro begärliga nyheter, 

medan fran5männen upplyste varandra och världen om att incr-
. o 

entmg av vikt hände i väster. överhuvudtaget vom västmak-

tePnas nyheter första krigsvintern mycket magra, vilket äYen 
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framgår av de proportioner m an gav sjöstriden vid La-Plala

flocten och Graf Spees undergång. Det fi r.ska krigels nyheter 

!'.lällda underrättelserna från egna förehavan;len i storm akt~

Lriget alldeles i skuggan. Å andra sidan lå tsades tyskarna ich : 

alls märka kriget i Finland oeh hade mycket sparsamma under

rättelser därifrån. 
Att de egna motg~mgarna förrin gas och närmast frams tälla~ 

smn segrar är ju knappast någonting aU fönmdra sig över, u la!l 

endast vad m an lmnnat vänta. Sammanbrottet i Polen och fä ll

låf(ets praktiska avslut ande därstäd es fnunslälldes i Paris radio 

på så sät t, alt tyskarna såsom bevis på att de m istat sitt självför

troende överflytlat trupper från ostfronten till västfronten. Eva

kueringen av Norge och Dunquerque vom stora framgångar, 

likaså fröjdade sig italienare cch tyskar över alt Bardia h ål liL 

<; lånd så länge. 
Emellertid hava betydande fö-rändringar kunnat förmärkas 

i sä tle l att handskas med radionyheterna. Särskilt den cngel ·· 

~ka nyhetsförmedlingen h ar lämnat sin sangvini sl.;:a instii.llnin:( 

och förser allmänheten med mera reella fakt a. Omslaget datera i" 

sig i stort sett fr ån tidpunkten för Chnrchills makltillträde. Den 

försiktighet och tilltalande måttfullhet varmed de grekiska fram 

gång:lTna i Albanien och de engelska segrama i Nm:dafrika del-

givits allmänheten visar klart, att man återfunnit den gMnla 

regeln "att ärlighet v2.rar längst". I sam1ne< riktning pekar även 

italienarnas uppriktiga erkännande av motgångarna under de 

senaste månaderna. 
Utan att vi lj a överdriva de här iakttagna tendenserna till 

ärlighet och m åtta i radioutsändnin garna- de strida väl i sj äl

va verket mot krigets h ela väsen, som ju är 1nå ttlöshet - sa 

måste m an dock konstalera det glädjande fa ktum, att publiken 

tydli gen mår häst utav att f å veta sanningen - eller åtmir~stonr 

stora delar där av. Att så m åtte fä>rbliva är en önskan, som torde 

vara värd att hysa. 
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Det tyska invasionsföretaget mot Norge 
våren 1940. 

J n lee/n i ng. 

över ett år har nu förflutit, sedan del tyska överskeppnings

företaget mot Norge igångsa tles. Under denna tid har från tysk 

~ida offenlliggjorts så pas fulls tändiga uppgifter, a lt huvuddra

gen av de tyska sjä>krigsopera lionema i samband med sj älv o:t 

överskeppningen den 6- 9 april kunna följas. Uppgiflerna rö

rande Merst:'lende delar av förelaget äro rfäremo t fortfarande 

rny,'kd sparsamm a. 

Fr:'m väs lm~tl\.l cr nas '>ida h ar över hcJVud laget mycket litet· 

puhlir.erals rörande dc i samhand med Norgeföretaget ulfä>rda 

operationerna med undanlag för striderna kring Narvik. Må

hända är detta herocnd~ p:t att de engelsk-franska operationerna 

i stort sett misslyckades. 

Avsikten är att här, i den mån så nu är möjl·igt, giva en 

sammanhängande översikt över sjökrigsoperationerna under 

Norgefö~·e taget. P:l. grund av materialels ovan påpekade ofull -

ständighet har det dock icke kunna t undvikas, a lt luckor upp -

stått i framställningen. Dessutom kommer det m ed slörsta 

sannolikhel alt så småningom visa sig nödvändigt att i vissa av-

seenden korrigera densamma_ 

En gr::tnskning av de <;trnlegiska förh~ll!anden a kring Nord 

'>ji"in vid å rsskiftet 1CJ30-- 1DJO ger vid h anden, att det för s~ väl 
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Tyskland som västmakterna skulle innebi.ira stora fördelar all 
kunna disponera baser i Norge. Det för Tyskland m ycket 

ogynnsamma sjiistra tegi<;ka lii.get skulle av<,eyj_rt förbättras, 'llq 

det tyska basområdet kunde utsträckas ttll :\"1•rgc. lJland annat 

~kulle härigenom de tyskt operationerna i Atlanten i samb:.'.ncl 

med mortlJlockaden av England underlä:llas. Väs tmakterna a 

sin sid?_ skulle med tillgång till norska baser kunna avscvä 1·~ 

skärpa såväl blockaden av som luftkriget mot Tyskland. Gi

ve tvis var det också för båda de krigfÖrrande parterna av vital 

hetydelse alt, 01n de icke själva avsf1ge att t llltvinga sig b:1scr 1 

Norge, förhindra att motståndaren salte sig fast pCt I:';0rskt ter

ritorium. Båda de higförand e parterna hade alltså välgru mh

rle sbil alt iigna förh~lllandcna i samband med N"orge den sliirsl: t 

uppmärksamheL 
Här är icke platsen alt närmare gå in på den politiska h äJt

clelseutvecklingen under vintern 1939- 1940. Det kan dark kon

stateras. all Skandi~tavien ul'<ltles för luafli~ prc<.s fdn bå(h 

de krigfömndc sidorna, vilken från brit1lisk sida. åtföljdes av sh n

diga kränkningar - delvis av myckel allvarlig karaUär - av 

den norska neutraliteten. HändelsePna kulminerade med m

li:i.~gandet av vissa engel~ka mineringar på norskt terri tor ialval

len elen S april och det tyska invasionsföretaget p~tföljande d :.~.(.:. 

f"dn tysk ~ida har gjor ls gällande, atl det tyska föret:1 gel 

med endast 10 tirtlmar förekom ett molsvarande från västmak-

ternas sida. Det är icke osannolik t, a[t så verkligen var fall et. 

I varje Iall var en engelsk-fnmsk överskeppnmg planerad. Den 

i sanning säregna situationen har alltså förelegat, att två kri g. 

förande planerat alt ungefär vid samma Lidpunkt ulföra elt in

vasionsföretag mot en tredje utanför konfliklen s.t f~t•nde - makt. 

Endast en sak kunde ha givit händelseutvecklingen en annan 

riktning: ett starkt norskt försvar i hög beredslwp. Ett sådant 

försvar existerade icke och därför besannades också i fall el 

Norge den gamla tesen att ett "mililäPt Yacuum" drar till sig 

operationerna i elt pågående krig. 
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Det norska sjöförsvaret. 

Det norska sjö{örsvarel - florlian och kustfäSitningarna 

var <;edan m3nga är sorgl1gl försummat och des\S matenel olill ·

räddi;.( och till stor del otidsenlig. UtbildningsLiden torde i 

l,orthcl innehaft europeiskt bollenrelwrd. Beredskapen var i 

börj an av april 1940 särskilt låg, emedan den ~1:orska krigsmak 

ten i ~lutet av mars bytt värnplik{iga. Vissa kustfästningar ha

de sålunda erhållit nytt manskap omedelbart för'e den 9 april. 

Trots det hotande lägel hade allmän mobilisering icke 3Jnbefallls. 

Flottan v:tr däremot mobiliserad sedan krigsutbrottet i septem

ber 1939. 
Kustfästningarna voro bemannade men av allt alt döma 

icke mobiliserade. Mineringar voro som regel icke utlagda. 
Kustförsvm·.,anordningarna i OslofJorden voro uppdelade 

i två grupper, nämligen en inre vid fjordens trängsta del om

fatande Oslwrsborgs fästning (bl. a. eU 28 cm. batteri och ett 

torpedbatteri om 3 st. 45 cm. tuber) och baUerim· vid Dröbak 

samt en yttre. även kallad Oslofjo·rds fästning, med batterier bl. 
a. p:\ Bolärne vid fjordens vä10;Lsida och på Rauö vid osts,idan. 

Kristiansands fäslning låg sedan flera iir i marterialreserv. 

Dess viktigaste försvarsanstaltcr, några svåra och medelsvåra 

batterier på Odderöy, voro dock bem.annade. 

B ergens fästning omfattade bl. a. ett fort på Leröy samt 

svåra och n1:edelsvåra batterier på Kvarven och Hellen. Befäst

ningarna voro mycket indraget grupperade oc.h kunde enlig[ 

uppgift icke öppna eld, förrän fienden hunnit tämligen nära. 

Trondheims fästning omfaHade batterier vid fjordmyn

ningens östra sida vid Bretlen cs samt på väsbidan vid Agclenes. 

Vid Nnruil; furmos av allt all döma inga befäs•tningar, eller 

orb;~\ voro dessa icke bemannade; i varje fall ingrepo inga dy

lika i dc serlermera utkämpade s lride!·na. 
Flottan var, som förut nämnts, mobiliserad men läget hade 

icke föranlett någon l<>oncenlra·tion av sjoslridskrafterna. Den 

9 april befann sig ett antal fartyg , däribland jagart11a Sleipner 

oeh Troll,på neutralitetsvakt längs kusten. I övrigt voro strids-
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fartygen natten 8-9 april förlagda till olika hamnar enli gt fö l
jande: 

T-Ior/en: Pansar~J.:eppen Harald Haarfagre och T ordcn. 
skjold, minfartyget Olav Tryggvason. minsvepama Orkla och 
Raun1a, ett antal uhåtar (d~1ribland 1\2) samt någm äldre lm·. 
pedb ~1lar. Ett par jagare voro under byggnad på varve t. 

Krisliall'sand: Jagaren Gyller, två ubåtar. 
Stcwanger: J agaren Aeger. 
Bergen· Jagarna Gorm och Draug, torpedbålarna Slcgg , 

Säl, Storm or:h Brancl. minutläggaren Tyr. 
Trondheim: Minfartyget Fröja. 
Narvile Pansarskeppen Norge och Eidsvold, fiskeriinspek

tionsfartyget Senja samt ytlerlig:ue minst ett be-v1almingsfarlyg. 

Den tys/w operalionsplanen. 

Dsn· tyska operationsplanen· gick ut på aU med starka kraf
ter besätta ~ödra delen av Norge, medan för norra delen av lan 
det svagm-c krafter avsågos. Koncentrati'Jnen mot landets SÖ·· 

dra del föranleddes bland annat av det förhållandet, alt under 
h8llstransporter, serlan företaget väl igångsatts, endast kunde 
överföras till landets södra del, som därför först och främst må
ste ,1clmperas. 

I överetl.sstämmelse härmed avsågs att samtidigt och över
raskande, delvis genom luftlandsällning, besätta : Oslo med 
flottstationen Hm-ten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavan
ger, Bergen, Trondheim och Narvik_ Landstigningen måste ske 
i gryningen så aU under första d::tgen brohuvuden kunde anord
nas i land, hamnarnas förs~ar ·mot anfall från sjön nödtorftigt 
ordnas samt i hamnarna befintliga fal'tyg, förråd, verkstäder m. 
m. beslagtagas. De första transportechclor..gerna måste över
föras på krigsfartygen, i motsatt fall skulle operationen kräva s[l 
lång tid, att överraslmingsmomentet skulle gå förlorat. över-
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skeppningen till den mest avlägsna hamnen, Narvik, måsLe ske 
I1led jagare dels på grund av att avstånde1t krävde de snaibbaste 
fartygen, dels emedan en jagarstyrka hade de s tätrsta möjlighe
terna att till sjöss undvika en överlägsen fientlig styrka. 

Flankskydd avsågs beredas genom mineDingar tvärs över 
Skagerack samt Yid norska kusten på vissa platser, där vallen
djupen medgåvo minering, bland annat vid Sladtlandet och Li
ster. Detta Danskydd kompletterades sannolikt med ubåtar. 

För att säkerställa underhållstransporterna ansågs det slut
ligen nödvändigt att förfoga över stödjepunkter på Jylland. 
Ockupationen av Danmark kan därför betraktas som ett led i 
NorgeföretageL 

Kravet på överraskning fordrade, att de olika landstignings -
företagen utfördes samtidigt. Flottan måste därför uppdelas i 
et·t antal små operationsgrupper. Den gamla strategiska grund
regeln om koncentration av egna stridshalter i den riktning, 
.där det starkaste motståndet förväntas, lämnades helt åsido med 
.undantag av det starkaste förbandet - slagskeppen - insat
tes i operationsområdets nordligaste del, där riSikerna bedömdes 
störst. 

Upp~ifl erna rörande de tyska sjöstridskrafternas indelning 
i operationsgrupper äro skäligen ofullständiga. Indelningen sy
nes i stort sett ha varit följande. 

L Västra operationsstyrkan. 

L Fjärrskydd: Slagskeppen Schamihorst och Gneisenau. 

2. Narviksgruppen: (Kommodore Bf111te). Jagam?. .\Vil-
11elm Heidkamp (flottiljchefsfartyg), Diether v. Raeder, Hermann 
Ki"tnne, Hans Lndemann. Anton Schmidt (samtliga på 1811 ton); 
·Georg Thiele, Wolfgang Zenker, Erich Giese, Erich Koellner, 
Bernd v_ Arnim (samtliga på 1625 ton). 

3_ Tronclheimsgruppen: Tunga kryssaren Admiral Hipper, 
4 jagare (1625 tons typ). 
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Il. Södra operationsstyrkan. 

I. Bergengruppfn: Lälla krys:sarna 1\.öln och Kön! g~heru ..,. 
ell aElal kustp~are, wotorlorped!Jå tar och andra 5m~i. rre farl\ .. , 

~ .. t '. 

2. Stcwang·ergruppen: ? 
3. Egersundsgruppen: Minsveparförbanrl. 
4. Kristiansandsgruppen. Lätla kryssaren Karlsruhe, etl 

an tal kustpgare, motortorpedbåtar och ancra smärre farlyg. 
5. Arenclalsgruppen: E tt antal smiine fartyg. 
6. Oslogruppen: Pansarskeppet Llitzow, tunga kryssaren 

l3hicher, Hitta krysaren Lmden , artiller iskolfartyget Brummer, 
ett an tal kustjagare. molortorpedbåtar och minsvepare. 

III. M.ineringsstyrlwn: I denna har möjli gen pansarskep
p<:>t Admiral Scheer ingått. 

Därj ämte elt antal ubå tar grupperade utmed no-rska kusten 
samt sannolikt också i Skagerack. 

Datum för anfallet fast<>tälldes slumgen till den 9 apri l. 
Det norska försvarets låga beredskap i början av april har möj 
ligen utövat ett visst inflytande härvid. Av allt att döma igång· 
sattec;; emeller tid företaget så ~.nart isföd1ål!andena i södra delen 
av Östersjön medgåva sjökrigsoperationer. 

Västmakternas operntionsplan. 

Beträffande västmakte;:-nas planer är praktiskt taget ingen
ting känt. Av Lord Strabolgi's bok "Narvik and after" framg~\ r 

emellertid, att västmakterna på våren 1940 fö:rla>gt smärre slyr
kor i beredskap i England med ,tanke på eventuella operationer 
i Norge. Avsikter, var att, sedan ett väHtat tyskt anfall igång 
satts, skeppa över dessa styrkor till Bergen, Tr~mdheim oeh Nar
vik, vilka städer bedömdes icike ~kola bliva angripna i början av 
en tysk operatior;. Västmakterna hade nämligen helt utgått 
ifrån, ått ett tyskt angrepp i första hand måste avse besättandet 
av Oslodistriktet, vilket sederr!1era skulle tjänstgöra som ut-
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oång<;punkt för de fortsatta operationerna norrut. Det är id{!~ 
"' uteslutet, a lt västmakterna senare ändra t sina planer och i stal-
Jet avsett alt söka förekomma tyskarna. De under natten 7-~ 
april utanför no·rska kusten utlagda engelska mineringarna, v·il 
],a enligt uppgift avsi1go att tvinga ut sjöfarten från nonka 
kusten •Wh bringa den under engelsk kontroll, kunde likaväl ha 
varit avsedda att tjäna som flankskydd vid ett engelskt över
skeppningsförelag. 

I varj e fall synes kunna fastslås dels a tt vi~sa styrkor lågo 
i beredskap i England för eventuella opera tioner i Norge, dels 
att relativt starka engelska sjöstridskrafter sammandragits till 
Scapa Flow - enligt uppgift 5 slagskepp, ett par h angarfar tyg. 
9 kryssare och ett trettiotal jagare. Dessutom var ett ant•al u
båtar bl. a. Snapper, Spearfish och den polska Orzel utsända 
till Skagerack- Ka:ttegatt och till norc;;ka kusten. 

De inledande operationerna. (skiss l) 

De tu ska operationerna inleddes under de första dagarn'l 
april med: en se.nie häftiga bombanfall mot de engelska sjö

<;;tridskrafterna i Scapa Flow. Enligt engelska uppgifter skulle 
skadoma inslmänkt sig till att en kryssare erhållit en träff i akter .. 
skeppet, medan de tyska mpporterna tyda på betydligt mera 
omfattande resultat. Samtidigt intensifierades den tyska flyg
spaningen över Nordsjön. Omkring den 2-4 april avsändes 
~lutligen ett antal tmnsportf:.:trtyg, vilka -vid landstigningen-; 
i?ångsättande skull e befinua si!.( ntanfö::- Narvik .och Trondheim. 
Dessa far tyg medfö>rde vapen - bland annat kw:;tartilleriam . 
munition, proviant och drivmedel. Engelska och norska upp 
gifter, att fartygen ii.ven c;;kulle medfört trupper, betecknas från 
1ysk sida som felaktiga. 

Den 6 april ld. 2:~00 avgick Narviksgruppen från Wilhelms
haven; ungefär samtidigt torcle slagskeppsförbandet och Trond-
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heimsgruppen ha löpt ut. Omkring den 7 avgingo södra opera
tionsstyrkan samt 1nineringsstyr~mn från olika ös:te~'sjöhamnar, 

hl. a. Swinemiinde och Steltin. Dessa styrkor passerade under 
.den 8 april upp genom Bällen. Det är icke full,t klart om 
-t;crgeu-, SlaY:lll:.(i.T·· och Kn~ltan~andsgruvperna gått från öster
sjö- eller Nordsjöhamnar. Skissen är emellertid ritad som om 
det förstnämnda varit fallet. 

Den 8 april sannolikt på kvällen utl?.des den stora tyska 
mineringen - flankskyddet - melhn nerska och danska kus

tenu. 
V ästmaLlenws operationer kunna sägas taga sin början nrut

ten 7-'f. april med ulliiggandet av mineringar vid Stadtlandel. 
P,ud f>Ch Vestfjorden (Ski~s 1). Sedan mineringarna utlagts, 
,·ilket lär ha tagit ungefär en timme, kvarlämnades jagarstyrkor 
för hevakniug av desamma; vid Vestfjorden kvarb!ev sålunda 
2. jasarflc:ttiljen. 

Enligt tysk::1 uppgifter skulle ungefär ~an~tidigt Lill Norge 
de~tinerarle trupptran5porter ha avgått från engelska harrmar. 
Dessa transporter påträffades i Nordsjön av tyska flygstrids 
krafter och tillfogades vissa förluster. Någon bekräftel5e härpå 
har icke stått att vinna från västmakternas sida. Det är i varje 
fall tydligt, att västmakterna, om de igångsatt en överskeppnings
(lperation, tvingades avbryta dens,amma till följd av snabbheten 
i den tyska operationen. 

På aftonen den 7 april ingick till flott1an i Scapa Flow en 
rapport från flygspaningen över Tyska Bukten, att en del av 
1yska flottan var till s.iöss och styrde nordlig kurs. 

Engelska flottan igångsatte omedelbart, uppdelad i två 
~·rupp•~r, ett stort ~vep genom Nordsjön. SlaJgkryssaren Renown 
blev av någon anledning försenad vid avgången och anvisades 
·senare jämte sina eskorterande jagare ett sarkilt opCirationsom·· 
råcte norr om de övriga grupperna. Engeismännen misslycka . 
·des emellertid med sitt fö-rsök att uppfånga de tyska styrkorna 
under dessas förflyttning till de norska hamnarna. Tysl~arna 

insatte starka flygstridskmfter till anfall mot de engelska sjö ·· 
·styrkorna och lyckades bl:and annat sänka jagaren Gm-kha och 

1 idsleri/t i Sjöväsendet. 33 
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träffa slagskeppet Rodney m ed en tung bomb, vilket dock ick ·~ 

synes h a förhindrat, att fa rtyget fortsatte operationerna. I Sk\ -

gerack sänkte vä;;lmakternas ub i\tar ett par tyska tr:msportb.r

tyg, bland dem Rio de Janeiro (s~1nktes av polska ubåten Grzel), 

v1arjämte tutanför norska västlmslen eN par av de för Narvik av. 

sedda fön·ådstransportfartygen sänktes, vilket kom att utöva ett 

stort inflytande på de senaa.·e operationerna vid Nanik. 

Läget rlen 9 april vid Jcn tidpunkt, då själva anfa llet m ot 

de norska hamnarna igång'Sattes, synes i s loPt sett ha varit föl 

jand<: i vad :wser de krigför:mdes styrkor. 

De tyska stötgrupperna befunno sig sam tli ga utan att hJ. 

l id i t närnnrlvärd a förlusler utanför sina anfallsmål. slagskepps

förhandet stod till sjöss väs,l om Lofoten. 

Två engelska opemtionsgrupper befunna sig ulanför norska 

väs tkust en, den ena sannolikt i närheten av Bergen. Gruppen 

Renown opererade väst Lofoten. Engelska jagars tyrkor beva-

Jwde de natten innan utlagda minerin garna. Livlig ubåtsverk

samhet pågick j Skagerrack samt utanför norska syd- och väst

k usterna. Eventuella engelska tTanspo,rtechelonger torde ha 

återgå lit till engelska hamnar. 

Anfallet mot Oslo . (Skiss 2) 

Ungefär vid midnatt natten m ellan den 8- 9 april börj ade 

Oslogruppen intränga i fjorden. Den tunga kryssaren Blii.chct· 

synes ha varit ledare m en kan möjligen ha föregåtts av någut 

smärre fartyg. De yttre befästningalma gjorde intet allvarlig t 

fö rsök att hejda den fram trängande tyska styrkan. Rauö togs 

redan under natten av land<;atta tyska trupper. Ett försök all 

på samma sätt taga Bolärne misslyckades däremot, sannolild 

med förlust av flera smärre fartyg, och dessa befästningar torde 

icke ha erövrats förrän under loppet av den 10 april. Defäha

varen på den tyska styrkan bedömde, att norrmännen icke avsågo 
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Skiss 2. Oslofjorden. 

att göra allvarligt molstånd och fortsalle planenligt in mot Oslo. 

När Blii cher kommit in p:'t clt aYslånd av 1500 1;1eler fc\n 0<;

l\Jarshorg, öppn:ade emellertid fästningens 28 cm. ba tteTi eld och 
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kryss~uen erhöll fler::t träffar, vilka förs törde styranordningarna 

och huvudartilleriets eldledningsstation samt förors,akade svåra 

eldsvåclor i överbyggnaden. Kort ef terå t träffades Blitcher av 

Lva torpeder fr lm trJrpedba lteriet vid Osk::trsborg. Dessa salte 

framdrivningsmaskineriet ur funktion och kryssaren ·tvangs aLL 

ankra. Eldsvådorna bragte de medförda, för trupperna avsedda 

ammunitionsförråden att explodera, varigenom ytterligare läc-

kor uppstodo och omkring 0730 på mo-rgonen kantrade krys

saren och sjönk. 
Operationsgruppens ledning, vilken var embakerad på Bl i.i

cher sattes härigenom temporärt ur spel. Befälet överlogs a\' 

far lygscl-lcfen på Liilzow. Efter Bliichers undergång bedömde 

denne, alt en forcering av Dröbak-sundet v.ar oulfö·rbar och be. 

ordrade lands ti gningss tyrkans urskeppning vid Moss. Denna 

styrka ockuperade under förmiddagen Oslo i samverkan med a 

Fornebu flygplats landsaHa trupper. Striden vid Oskarshor!:\ 

föranledde en viss fördröjning i de Lyska operationerna, var i

genom norske lwnungen och regeringen erhö.Uo möjlighet all 

sälta sig i säkerhet. 
Oskarsborg tvangs .att ge sig under eftermiddagen den 9 

efter beskjutning från fartyg samt bombning. 

Medan striden bö-rjade vid Oskarborg, gingo några smärre 

tyska fartyg in till Horten. En kort strid uppstod, under vilken 

Olav Tryggvaso.n och minsveparen Rauma lyckades sänkia var 

sin motortorpedbåt; Rauma erhöll härunder själv svåra skador. 

Ubåten A2 lyckades komma ut från Hm,te och fö[·sökle gå till 

anfall. Den angreps: omedelbart a v tyska lätta fartyg och fick 

tornet förstört av sjunkbomber och tvangs a lt ge sig. De gamla 

pansarskeppen tjäns tgjorde som skolfartyg och voro icke strids

klara. Tro ls de norska fartygens motstånd togo sig mindre ty-

ska styrkor i land och besatte Hartens stad. Ett vidare fram-

trängande mot ö,rlogsstationen visade sig däremot omöjligt och 

li"iget blev så småningom kritiskt för den tyska landstignings-

styrkan. Straxt efteråt inträffade emellertid Lutzow vid Hor

ten. Fartygs.chefen hade nämligen, då det visa:de sjg omöjli ~t 

alt forcera Dröhak-sundet, heslutat a tt låta fartyget ~.tödja ope-
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ra tionen InOtt Hm·Len, som Yar det, näst Oslo, viktigas te opera-

tion'>målct. Sannolikt deltog även kryssaren Emclcn i anfallet 

111ot Hor len och torde härvid h a erhållit vissa skador. Infö:· 

hutet fr{m dels LiHzows kanoner dels tillkallade tvska h(•mhför

band kapitulerade örlogsstationen omkring kl. 1500. 

Enligt norska uppgifter förlorade tysbrna vid Oslo utöwr 

redan angivna fartyg en jagare, som strandade på Valöarna, 
samt en ubill. 

På kvällen den 10 april voro alla viktigare pla:Lser vid Oslo

fjorden, huvudsladen inbegripen, i tysk h::wd. Det vid Horten 

tagna krigshy let omfattade de tv['t gamla ]Jansarskeppen , Olav 

Tryggvason, minsveparna Orkla och Hauma, elt antal ubå tar 

c ch äldre torpedbåtar samt de under bvocrnad varande J. a <>ann a 
~vu t') • 

Härigenom kompenserades dc tyska förlns·terna i smärre farty g_ 

U an tvivel var läge t efter Bhi.chers und ergång tämligen 

kriti skt för tyskarna. Forceringen av Dröhak- ~unde t m.\s·Lc 

uppgivas, merlan ungefär samtidigt anfallet mol Bot:irne miss

lyckades. Slulligen gjorde nmrmii.nnen uväntal '-!oU mo-tslånci 

v1ct Hm-Len. Krisen övervanns genom fartygschefens på Liil

zow kraftfulla ingripande i rätta ögonblicket. En bidragande 

orsak till alt företaget, trots de opåräknade händelsemn vid Os

karshcrg kunde gciwmföms, var des;;utom att det norskl för

svaret visade sig ofö1möget ::~tt utnyttja den så oväntat e1ppkom. 

na gynnsamma situationen. Stälrs1ta skulden härför vilar på den 

norska ledningen, vilken icke gjorde något försök attt o~ ganisera 
mo t;;t3 nde1t. 

Anfallen mot Kristiansand, Arendal. Egersund och Stavanger. 

Förelaget mot Kristiansand möllc från f6.rsta börj?.n svårig

heter. Tät tjocka hindrade den tyska s tyrkan a tt löpa in viri. 

anbefalld tid, omkring kl. 0400. Vid femLider~ lä tLade tj l'cl<an 

och anfallet igilngsaltes. Elctgivningen från ballericrna på Od

deröy, vilka varnats av händelserna p:'t andra delar av kusten, 

visade sig därv id så effektiv, att en forcer in g av inloppet var ute

sluten. Sedan ett pansar torn på Oddcröy förstör ts, drog sig 



-482-

därför den tyska styrkan tillbaka i avsil\t alt sedermera åter. 

upptaga anfallet i samverkan med bomhförband. Innan dessa 

hunnit anH3nda, tätnade tjockan på nytt och operationen fö r-
dröjdes ytterli gare. On1kring kL 1100 kunde den tyska sty rkan 

:\nyo gå till anfalL Den möttes nu icke av något molstånd och 

kunde utan störningar löpa in och genomföra landsättningen 

av trupperna. Det uteblivna molståndet berodde en ligL norsk 

utsago på all man tog den analkand e ty sl'a styrkan för en all i
erad undsäUningsstyrka, vilken drivit undan tyskarna. 

Odderöy, scnn fnrll'arande var i <>Lridsdugligt skick . Logs ge-

nom en kupp. Ett kompani marinartilleri, som ryckt fram m c•L 

fästningen, tillställde komm•~ndanten ~ LL ultim:1lum med 50 se
kunders frist. Kommendanlen föranleddes hära-v aH tre , all 

tyskarna disponeraetc starka styrkor och överlämnade fäsl:lingen_ 
l <>j~i i va) verket lulfie den föga betydande Ly~.ka ~:LyrJ.~an alldrig 

v::u-il i st:'m•i att JJetYinga fästningen. 

På kvällen var staden hell i tyska händer; som krigsby te 

logo-s jagaren Gyller och två ubåtar. 

Då den tysf~a sjö-styrkans uppgift härmed var löst, gick den
~amma på kvällen den 9 :\Ler till sjöss för alt anträda återfärden. 

Uneler denna träffades Karlsruhe av ön tcr-ped från en engelsk 

ubåt. Maskineriet havererade och kryssaren SJönk under n a t

tens lopp. 

Non·mii.nnen hävda. att de vid Kristiansand sänkt en tysk 

ubåt samt ett transportfartyg. 

Egersnnd och Arendal togos båda av smärre styrkor, vilka 

Jand:>alte fråu några min<;vepare och andra lätta fartyg. 

Stour111ger hesaLLes omkring kL 1300 av trupper, vilka land

saLLs på Sola flygplats. Utanför Slavanger utkämpades några 
mindre strider. Norska jagaren Aeger sänkte ett tyskt trans

porlfartyg men erhöll därefter en träff i maskinrummet och 

måste sättas på land. 
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Anfallet mot Bergen. 

Bergengruppen rålmde under sin förflytlning över Nordsjön 

ut för mycket dåligt väder, som tycks har förorsakat svårighder 

3 tt hålla fö~·banclet samlat. Iågon fä>rdröjning uppstod emel-

lertid icke. Gruppen utsattCtS fö-r flera ubåtsanfall men intet 

farty g blev träffat. 

Oml<ring kl. 0400 ingick till befästningarna i Bergen rap 

port, alt främmande örlogsfartyg slodo ulanför inloppet. Den 
gamla minutläggm-en Tyr erhöll då order all minera Leröy

snndcL. Fartygel hann fälla 12 minor, innan det tvingades draga 
sig tillbaka. Mineringen sveples omedelbart av två par tyska 
minsvepare. 

Vid fyra-tiden började striden mellan de tyska krysarna 

vch baltericrna på Kvarven och Hellen. KöJli §5herg Lräfiade~ 

hiirunder av Lre 21 cm. projektiler; ivcn ba llericrna torde ha er

h:Jlht Yissa skacl.or. Torpedhålen Storm träffade ett av de tyska 
farty~en med en torped, som dod\: icke detonerade. Torped 

bålen Brand överraskades vid Kvarven av tv:i motortorpedbåtar 
och logs. Batterierna lyckades icke förhinura, att den tyska 
-styrkan tog sig in till Bergen, som sn<lb1L bes::tttes. Kvarven 

och Heli en togos därefter båda från land, sedan det sistnämnda 
batteriet bombats från luften. 

Sed:m urskeppningen av,slutats sökte den tysl;a styrkan, 

med unelantag av Jen skadade Körnig~berg, åtET gå till sjöss för 
att å tergå till sina baser. Natten v::tr emellertid mycket ljm 

och fnrtygen tvingades av överlägsna engelska krafter tillb::1ka 
in i sl-:.ärgårdarna syd Bergen. Ett nyLL försök på:f6ljande natt 
kröntes d~remol med framgång. 

Königsberg var icke lika lycklig. Kryssaren anfölls den 10 

av engelska störlbtmthplan tJch sjönk dler en full träff i Bergens 
h amn. 

Efter angreppet mot Bergen dirigerades några norska fartyg 
till Scgne- och Hardangerfjonlarna, ctär bevakning upprättades. 

Bärunder utkämpades några smärre ~trider, under vilka de 
norska torpedbåtarna Stegg och Säl g~ngo förlorade. Jagaren 
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Garm bombades i Sognefjorden, råkade i brand och saltes p~t 

land. Jagaren Draug lyckacles undkomma från Bergen och slö t 

sig sedermera till de engebka styrkorna. 

Anfallet mol Tron'dheim . (SlZiss ;-r; 

Trondheimsgruppen - tunga kryssaren Admintl Hipper och 

fyra jagare av Lcherecht 11-laass typ - vcrkst~illd_~ ~ö~~·sta delen 
av sin förflvttning tillsammans med slagsk~ppsdtV I SFmca och 

.\' arviksgruppcn (,Jmfr skiss 1). Under eftermiddagen den <s 

april skdde si g Trondheimsgruppen från d<! båda m~dra fö'r.~)~ll

dcn och stvrde sydvart mot sitt anfallsmål. Kort fore angorm
uen erhöll vden tyske befälhavaren ett radiomeddelande, alt str i·· 

der pågick i Oslofjorden och att norrmännen kunde förv~ntas 
"Öra motstånd. Han beslöt därför :1H passera förträngn111gen v 
mellan Agdenes och Brettenes n1.cd hög fart och under skydd av 

dimb ild1:1ing. 

När kryss~.ren närmade sig de nämnda befästningarna, ble'; 
den belyst av st!:ålk::tstare, varjämte eld öp1.mades från Brelie

nes. Agdenes synes dä11enwt icke på något säH hava ingripi t i 

striden. T\·skarna hesvarade elden och träffade med första sal 
van någ,m .vi tal del av fästningens elektriska installation så ai.t 

std1lka~tarna slocknade. I skydd av kraftiga dimbankar tog si ;~ 
därefter Admiral Hipper sannolikt ,:töljd av en jagare in till 

Trondheim. De tre återstående jaga-rna lan.dsa:tte styrkor ome

delbart utan för ha iterirrna för att ta;:>; a des~ a. P.rdlenes t l' g s 
enligt norsk uppgift kl. 1500 den 9 april; Agdenes besattes under 

den 10. Snöhinder och dåliga Viägförhindelser hade i hög grad 

försvårat inlagandet av batterierna. Dessa voro emellertid vi d 

kapitulationen intakta och kunde av tyskarna utnyttjas för h~m~ 

nens försvar. Sedan befästningarna fallit, m"lträdde Admmat· 
Hipper den 10 på kvällen återfärden; två jagare återvände den 

14 medan resterande två enligt tysk uppgift kvarblevo för a ll 
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Skiss 3. Trondlheimsfjorden. 

förstärka försvaret aY fjorden . Det är d·)ck ic];e osannolikt, aU 

de åte1·ståcnde jagarna vuro ska-dade. Norska rapporler säga 
nämligen dels alt en tysk jagare skaciats ay el<~en från Brettenes 

och sat!s på land vid Agdenes, dels att en jagare den 11 april 
sänkte<; av engelska flygstridskrafter. 

Jlet norska minbrtyget Fröja lyckades taga sig ut från Ag · 
denes och sänktes av sin egen besättning fötr att icke falla i ty~ 
skarnas h änder. En norsk torpedbåt bombades och sänktes i 
Romsdalsfjorden syd Trondheim. 
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Sammanlagt 13 fartyg, bland dem jagaren Sleipner och he 

valmingsfartyget Fridtjof Nansen undkomma från striderna ]'Ö 

norska sydvästkusten och sökte sig ö-rer till England. 

O percttionerna vid N arv if..:. 

Förflyttningen till Narvik. 

Narviks<jruppen av~lCk, , ,_,m förut nän~nts, från vVilhelm~

haven den 6 april kl. 2300. Varje jagare medförde omkring 200 

man trupper, dels alpjägare dels nruinartilleri. Utrymmet u n-

cter däck var utnyttjat till det ytters ta och däcken voro bel ::un

rade med k'trror, kokvagnar och annan, trupperna tillharig lros;;;. 

Tidigt p:lfi:il,iande mor~on sammanträffade gruppen med 

slagskeppsförbandet och Trondheimsgruppen, varefter den 

samlacle styrkan md hög fart styrde mot passager.. mellan nor

ska kusten och Shcllandsöarna, vilken avslgs passera under 

mörker (Skiss l). Under förmiddagen den 8 utsa:tles styrkan 

för hö;4anfall från ett brittiskt bombplansförband. Inga sl(ador 

eller förluster uppstodo på n ågondera sHian. 

Vädret, som. vid avgången varit vackert, blev" under loppet 

av den 7 allt sänu·e och på kvällen rasade sydsydvästlig storm 

med snöbyar och dålig sik~ . JUJg,a:rna arbetade hårt i den över

brytande sjön och en del av truppernas på däck stuvade utru st

ning gick överbord. På samlliga jagare i Narviksgruppen utom 

Heidkalllp gick folk överbord och försvann i mörkret. För

hållandena under däck, där de hoppackade alpjäg::w:na ledo svårt 

av sjösjuka, torde ha varit föga Uflpmunlrande. 

Det di\liga vädret förde dock med sig en betydande fördel: 

den engelska flygspaningen förlorade känningen och kunde se -· 

dermera icke Mervinna densamma. 
lTnder natten förlorade några av jagarna kentakten med 

slagskeppen och Erich Giese, som erhåll i t maskinhaveri, m åste 

lämnas att laga sig fram på egen hand. Medan styrkan' å ter-
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sarniades den 8 på morgonen, fingo två av de syd huvudstyrkan 

framgående jagarna kontakt med en engelsk Jagare, som seder

mei'a visade sig vara Glowworm. Denna hade deltagit i det 

engelska m.ineringsfö.re taget under natten, fått en man överbord 

och blivit skilda från siH förband. Med hänsyn till huvudupp

giften, truppernas landsättning i Narv ik, undvcko dc tyska ja

garna strid och inrapporterade upptäcklen till chefen för slag

skeppsförbandet Denne detacherade omedelbart Hipper, som 

uppfångade och sänkte Glowwo·rm, som djärvt gick till to-rped

anfall , när det visade sig omöjligt att undkomma i den grova 

sjön. 

Under eftermiddagen den 8 detach erades Trondheimsgrup

J:len för att utföra sin sä.rsikilda del av operationen. Kl. 2100 p:'i 

l<vällen stod återstående delen av styrkan utanför Vestfjorden. 

Jagarna erhöllo slagskeppens bestick och detacherades därefter 

får alt utföra angreppet mot Narvile 

Sjöstrielen väst Lofoten den 9 april. (Slöss 1). 

Efter detadwringen av Narviksgruppen fortsaHe slagskepp

en på nordvästliga och västliga kurser. Avsikten var, att de den 

'9 på kvällen utanfö.r Vestfjorden skulle återförena sig med Nar .. 

viksgruppen för att skydda dennas och sedermera även Trond

heimsgruppens återfärd till tyska hamnar. Såsom händelserna 

utvecklades kunde dock denna del av den tyska operationspla

nen aldrig genomföras. 

Vid femtiden på mo·rgonen siktade de tyska fartygen i väs.te.r 

lwnturerna av två, möjligen tre fartyg, av vill<a ett identifiera

des som den engelska slagkryssaren Renown. Denna lyckades 

en kort stund bibehålla känningen, medan de ö-vr iga engelska 

faTtygen försvunna i diset. Efter en kort artilleristrid, under 

vilken båda sidorna erhöUo smän-e skador, skildes styrkorna av 

snöbyar och rlålig sikt. 
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Ockupationen au Narvik. (Skiss 4). 

Efter detacheringen fortsatte kommodor Bon te med hög far t, 
tidvis 25-30 knop, i mörrker, dålig sikt och hög sjö uppför Vest
fjorden. I fråga om framålanda och god sjömanskap söker den 
na förflyttning genom främmande farvallen sitt mots,tycke Yid 
fyra-tiden på morgonen mötte förbandet en norsk kustångan:, 
som per radio inrapporterade detsamma, vilket icke synes ln 
föranlett någ,m åtgärder på norsk sida. 

Sedan Barö passerats, detacherades Liidemann, Schmilt och 
Ro eder för att oskadliggöra befästningar, som fönnodJades flan 
kera inloppet till OforLenfjorden. Några försvarsanstalter pfl
träffades emellertid icke -- endast övergivna och översnöade 
l)lockhus. Detta tycktes till en hö1'jan underlätta företaget men 
visade sig senare vara en sto1' nackdel. Under morgonens lopp 
påträffade dessa jagare det norska bevakningsfartyget Senja 
och ytterligare elt mindre fartyg, vilka båda avväpnades och 
sändes in till Narvik. 

Strax före- ankomsLen till staden detachemdes Zenker, Ko
ellner och Ki1nne till Herrjangsfjorden med uppdrag aH besätta 
den norska förläggningen vid l:.lvegaardsmoen och därigenom 
förhindra ett norskt ingripande i Narv,ik nordifrån. Detta före
tag gernomfördes utan att möta någort mntstånd. · 

P å anbefalld tid - kl. 0515 - inträffade lwmmodor Bonte 
med Heidkamp. Thiele och Arnim utanför Narvik. De siktade 
där på nära håll i snöyran pansarskeppet Eidsvold, som under 
natten beordrats intaga plats i yttre hMnnen. En tysk officer 
sändes ombord med begäran, att fartyget icke skulle göra mot
stånd. Fartygschefen på Eidsvold begärde att få inhämta di
rektiv av chefen på Norge och erhöll 10 minuters frist. När 
denna utgick, meddelades, att farr tygen avsåge att göt'a mot 
stånd. Den tyske parlamen:täPen lämnade fartyget och sköt så 
snart han kommit fri från delsramma ett rött signalpistolslwll, 
varvid Heidkamp omedelbart avlossade två torpeder på cirka 
150 meters avstånd. Båda träffade - den ena av allt att döm a 
i en ammunitionsdurk - och Eidsvold sprängdes prahtiskt ta,git 
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i stycken. Ungefär samtidigt sänktes Norge, som kvarblivit i 
inre hamnen, av två torpeder från Arnim. 

Jagarna löpte därefter in i hamnen och verkställde mskepp
ningen utan att möta motstånd. Kommendanten i Narvik be
dömde läget hopplöst och 6verlämnade staden åt befälhavaren 

Skiss 4. 
Ockupationen av Narvik. 

1. Barö. 
2. Tjeldö. 
3. Ballangenfjord. 
4. Narvik. 
5. Rombakkenfjmd. 
'6. Elvegaardsmoen. 
7. Liidemann, Sehmitt och Roeder detacheras för att oskadlig

göra förmodade befästningar vid Ramnes - Ramens. 
'8. Herjangsfjorden. 
·g, Heidka1np, Thiele ,och Arn.in1 till Narvik; så{l1ka Norge och 

Eidsvold. 
10. Zenker, Koellner och Kiinne till Elvegaardsmoen. 
11. Eidsvold sänkes. 
12. Norge sänkes. 
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för landstigningsslyrkan, general Dietl. S1näne norska styrkot 
nndkommo upp i de kringliggande fjällen och deltoga sedermer'l 
i de förbiltrade S\trider, som utkämpades där. 

Som förut nämnts, hade de för Narvik avsedda tyska för
r ådstransporlfm,tygen av engelska sjöstrioskrafter förhindra t~ 

uppnå sin destinationsort. Med dessa fartyg förlorades de kust
artilleripjäser, som voro avsedda för hamnens fö,rsvar. Då inga 
norska försvarsanstalter av betydelse funnos., blev därfö,r h am, 
nen i stort sett ofö,rsvarad mot anfall från sjön. Jagan1a bleYo 
därjämte för bränslekomplettering hänvisade till ett enda far
tyg, valkokeriet Jan vVellem, som under den 8 inlöpt ~ hamn en. 
Bränslekompletteringen blev härigenom så för dröjd, all jagarna 
icke enligt plan kunde anträda återfärden den 9 på kvällen ulan 
blevo nödsakade att kvarLigga över natten. 

Fyra jagare födUJdes till Narviks hamn, tre i Herjangsfjor
den och tre i Ballangenfjorden. Bevakningen uppehölls av en 
j agar e samt ett par ubåtar i V e stf j ordens yttre del. 

LägeLmåste vid denna tidpunkt bcteclmas som. agynns::un t 
för den tyska styrkan. Fjorden var otillräckligt försvarad, en 
jagare (Giese) hade haveri på ena turbinen och av de övr1iga 
hade endast några få hunnit komplettera brännoljeförrådet. 

Första striden vid Narvik. (Skiss 5). 

På kvällen den 9 ingick till e~1gelska amiralitetet underrät 
telse att tyskarna besatt Narvik samt alt sannolikt 6 jagare be
funno sig i hamnen. Dessa upplysningar vidarebefordrades ti ll 
Captain vVarhurlon-Lee, chef för 2. engelska jaga,rflottilj en, som 
bevakade den nyanlagda minsp ärren vid Vestfjorden .*) P [t 

5in förfrågan om han skulle anfalla, erhöll flottiljchefen 
order att handla enligt eget bedömande. Captain W ar
burton-Lee meddelade då sin avsikt att anfalla i gryningen den 
10 april. Anfallsplanen gick utpå, ait jagarna skulle styra in 
mot Narvik i flankformering så att de födiga pjäserna kunde 

*) 2. jagarfl ott i.l jen : H a rdy (fLot tilj chef.sfartyg) , I-Iunt·er, H otS'
pur, Hav~och Ho.stile. 
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h ålla hamnbassängen under eld. På lämpligt avstånd skulle 
samtidigt gir verkställas och en första to•rpedsalva sändas in ! 
hanmen, varefter jagarna skulle avlägsna sig från denna fllwo 
formerade i flankfonnering. iVIanövern skulle därefler u pp re
pas tills hanmen var rensopad. 

Uneler natten mellan den 9 och 10 april var siklen liksom 
under nallen förut inskränkt av snö- och hagelbyar. Den engd
ska jagarflottiljen lyckades därfö1r ulan alt bliva sikl>ad taga sig 
igenom den tys.ka bevakningen och stod strax efter kl. 0500 u t. 
anför Narvile Av de tyska jagarna befunno sig då tre i HN 
jangsfjorden och två i Ballangenfjorden. I Narvik lågo till an
kars Heidkamp. Schmill och Roeder; den sistnämnda h ade jus t 
återkommit från bevakningstjänsl. På vardera sidan om Jan 
Wellcm låg en jagare sysselsalt med bränslekomplellering. 

På grund av det stma anla·l h andelsfartyg, som befann sig 
till ankars på Narviks redd kunde den engelska anfalsplancn 
icke genomföras; 2. jagarflolliljen anföll därför formerad i r ält
vänd kolonn. 

Det engelska anfallet kröntes till en hö>rjan med fullslän dig 
framgång. A v det fö,rsta torpedfältet tr~äffade en torped flotti lj . 
chefsfartyget Heidkiamp, varvid kommodor Bonte, ytterligare 12 
officerare och 68 man s tupade. Jagaren sjönk dock icke förrän 
den 11 på morgonen. En annanJ torped träffade Schmilt, som 
sprängdes i två delar; vraluester drev.o därefter ned mot J an 
Wellem och hindrade den ena av de v>id valkokeriet förrtöjda ja
garna att kasta loss. Den andra lyckades efter mycket arbete 
komma fri, dock för sent för att delLaga i striden. Roeder erhöll 
·svåra skadm av artillerielden; maskineriet fö·rstördes men jaga·· 
ren höll sjg flytande .och förhalades till kaj, där den ankrade 
och födöjde med aktern mot land för att i fmtsättningen fu nk
tionera som flytande batteri slutligen sänldes ett antal trans
porl- och handelsfartyg av artilleri och torpeder. Den engelsl<a 
flottiljen synes ha utfört ännu ett varv, varunder ytterligare nå
gra. handelsfartyg skadades eller sänktes. 

Alannerade av stridsbullret från Narvik lätt>ade de tyska 
jagarna i Herjangs- och Ballangenfjordarna samt ingrepo vid 
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5 jutiden på morgonen såväl väst- som os tifrån i stJ·,iden. Denna 
blcY nu yllerst våldsam och den engelska, artilleristrskt under
Eigsna styrkan (21 st. 12 cm. kanoner m.ot 25 sl. 12,7 cm., på ty
·ska sidan), som dessutom anfölls från två håll led svåra för
Juster. Hardy erhöll allvarliga skador, bland annat förstördes 
bryggan, varvid flottiljchefen blev dödligt s[\rad, och saLtes på 
land ost om Ballangenfjorden. Hunter sänktes av en tmped, 
sedan den svårt skadats av artillerielden. De ö·vviga engelska 
jagarna undkommo i den dåliga sikLt?,n; s ~tväl Rostile som Hots
pur vow dock illa skadade. Av de fem tyska jagare, som del
toga i stridens andra avsnitt, blevo endas t två träffade. 

Del engelska angreppet var ulan tvekan elt stort vågspel 
med hänsyn till de ofullständiga uppgifterna om fienden. Det 
medförde också relativt stora förluster, vilka dock uppvägdes av 
de tyska: två jagare och sannolikt 6 handelsfartyg sänkta samt 
tre jagm1e sk[ldade. Det viktigaste resuHatet av striden var 
,emellertid, att de tyska jagarnas avgång ytterligare fördröjdes, 
-vilket gav engelsmännen möjlighet alt samla stridskrafter för 
>e tt nytt angrepp. 

Kommodor Bonte's efterträdare, fregaltenkapitän Bey, vän
tade ett dylikt anfall och vidtog energiska åtgårder för att möta 
detsamma. A v besättningarna p:'t de sänkta jagarna bildades 
·en marinbataljon, som erhöll uppgiften att försvana själva Nar
vik, bevaJmingen skärptes och försvarsverk uppfördes i land be
styckade med pjäser. som tagits dels frän Heidkamp dels från 
i hamnen uppbringade engelska handelsfartyg. 

Andra striden vid Narvik. (Sl<iss 6). 

Den 13 april på morgonen hade engelsmännen utanför Vest
fjorden limmil samla en j ämförelsevis kraftig sjöstyrka för att 
utföra ett avgörande anfall mot de åtCJ.~s tående tyska j1agarna i 
Narvik. Den engelska styrkan, ,som stod under befäl av vice
amiral Whitworth, bestod av följande fartyg: 

Slagskcppet Warspite: 30.000 ton, 8 st. 38 cm. kan., 24 knop. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 34 
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Jagarna Bedouin, Punjabi, Eskimo, Cossaclc 1870 ton, 8 
st. 12 cm. kan., 36,5 knop. 

Jagaren Kimbedley: 1690 ton, 6 s:t. 12 cm. kan., 36 knop. 

Jagarna Foxhound, Forreslcr, Icarus, Hero: 1340 ton, 4 st. 
12 cm. kan., 36 knop. 

Av den tyska slyrkan voro Zenker, IG"mne, Liidemann, Ar
nim, Thiele och Koellner i fullt stridsdugligt skick, Giese lmnde 
endast anväda ena turbinen, medan Raeder var ur stånd alt för
flytta sig. Den engelska överlägsenheten var sålunda mycket 
markerad. 

Ki:mne Wlr utsänd för bevakning i Vestfjcrden, i övrigt sy
nas de tyska jagarna ha legat i Narvik. 

Admiral Whitwmlh's styrka styrde in i Vestfjorden omkring 
kl. 1200 föregången av Warspile's flygplan, vilka enligt engelsk 
uppgift s.änkte en tysk ub~tt, som sökte anfalla slag::.keppet. 
Styrkan var formentd med de fyra Tribal-jagm'na på "\Varspiles 
babords bog och återstående fem jagare på dess tyrbords bog. 
Engelsmännen upptäcktes inom kort av Ki'tnne och inrapp.or
terades, varvid fregattkapitän Bey löpte ut för aU upplaga strid 
med Zenker, Liidemann och Ki'tnne, till vilka Arnim och Thiele 
något senare slöto sig. 

Det första fartyg, son1 påträffades a,· engelsmännen var 
emellertid Koellner, som löpt ut något före de övriga för att in
taga plats i Barö-passagen. Koellner utsattes för överväldigan
de eld och sattes på land väst om Ballangenfjorden. 

F regaltenkapitän Bey's sty1'ka pressades av den engelska 
överm akten hastigt ostvart hän in mot fjordarnas inre delar. 
Kunne förlor:ade härunder kontakten med återstoden av styrkan 
och styrde, följd av ett par engelska jagare, in i Herjangsfjorden, 
där fartyget brinnande sa ttes på land och blev vrak. övriga 
fyra tyska jagare droga sig under dimiliildning in i Rombakken-. 
fjorden fö ljda av Eskimo, Bedouin, Forrcster, Hero och Icarus. 
Thiele lade sig tvärs fjruJden vid dennas tträngsiia del f6r att 
uppehålla de engelska jagarna, medan besättningarna på Zen
ker, Li'tdemann och An1im togo sig i land efter att ha satt sina 
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fartyg ur stridbart skick. Slutligen sattes även Thiele svå1~t ska
dad på land. Eskimo erhöll under denna strid svåra skador. 

Medan slutstriden i Rombali:kenfjorden utkämpades, anföll 
vVarspite, Cossack och ytterligare ett par jagare Narv,ik och där 
Jn·arvarande tyska fartyg, Gicsc och Roede.r. Den fö,lTa hade av 
sitt maskinhaveri blivit fördröjd vid utlöpandel och sänktes 
straxt ulanför Narvik av elden från \Varspite. Den vid kajen 
förtöjda Rrecler värjde sig förlvilat och skadade svårt Cossack, 
som måste ,sä llas på land. Roeder sprängdes därefter av sin egen 
bes ä lln·ing. Samtidigt sänk les J an W ellem likaledes av egen 
besättning. 

Striden slu tade sålunda med tyska styrkans förintelse efte1 
en hjältemodig kamp mot en s tor övermakt. En annan utgång 
var heller icke att fönänta med h änsyn till slyrl<eförhållandena. 

V listmakternas landstignings[ örelag mot N am sos, Jinclalsnes och 
H arslacl. 

Förs ta avsnittet av Norgeföretaget - överske_ppningen och 
landstigningen- måste utan vidare betecknas som en stor fram
gång för den tyska krigsmaJ<Len. Ett fullfö,ljande och utnyttjan
de av denna framgång krävde, alt underhållstranspmter frårn 
Tyskland till Norge omedelbart igångsattes och dä:refiter höllo~ 
igång i erforderlig utst:räckn.ing. En mindre del av dessa trans
porlet' utfördes med transportflygförband men den ojäm.födigl 
mycket stön·e delen måste framföras över havet. Härmed in
trädde Norgeoperationen för tyska flottans virll,ommande i ett 
helt nytt skede. Slörre delen av de tyska sjö5tridskraf tema kon ·· 
centrerades 1111 Skagerrack- Kattegatt, där tre huvuduppgifter 
förelågo, nämligen: uppbyggandet av spfuTen över Skagermck, 
ubåtsjakt samt konvojering. En f6rutsättning för transpor ter-· 
nas genomförande var att spärren tvärs Skagerrack gjo·rdes ef
fektiv. Mineringen kompletterades därfcl<r och i anslutning till 
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densamma anordnades en omfa ttand e bevakning såyäl på SJOn 
som i luften. Innanför spärren organiserade~ en intensiv ubåts. 
jakt, då uel visade sig alt västmakterna i första hand ima tle 
ubåtsvapnet för a lt söka hejda de tyska transpor terna. Slutligen 
ordnades konvojering för huvuddelen av transporlfartygen och 
i anslutning härtill minsvepning, då så goll ~om hela skager
rack och Kattegatt av engelsmännen föddarades minerade. Av
värjandet av brittiska angrepp med sjö-slridskrafler mot Norges 
västkust ö.verlämn::tdes i första hand till det tyska flygvapnet och 
i andra hand till ubåtar. 

Det engelska flygvapnet gick omedelbart efter elen tyska 
öYersk~ppningcn till anfall mot urskeppningshamnarna samt 
mot de norska flygplatserna framför allt vid Oslo, Kristiansand, 
Stavn.nger, Bergen och Trondheim. Engelsmännen m{lste emel
lertid operera från sina egna, långt bort belägna baser, medan 
tyskarna kunde utnyttja såv31 norska som danska flygplatser. 
Tysk.1.rna lyckaclcs med sitt gynnsamma utgångsläge snabbt till ~ 
kämpa sig e!1 överlägsenhet i luften, gentemot Yilken de engelska 
flygstridskrafterna fingo svårt alt göra sig gällande. Della kom 
att spela en mycket betydancie roll under de forlsatia operalio-· 
nerna -·-- m~thänrl::t var det den faktor, som slutligen avgjm·de 
fiiltt~~tgel i ty~·], favör. Mot de tyska transporterna i Ska.gerrack 
insattes ett stort antal ubåtar samt flygstridskrafter, varjämte 
några raidföretag med jagare utfördes. Slutligcn utlade väst. 
makterna under den 13- 14 april mineringar, huvudsakligen fråri 
ubåtar, i östra Nordsjön, Skagerrack, Kattegarlt och södra östm·
~jön. På engelsmännen med säkerhet icke hade resurser alt 
minera dessa väldiga omraden, måste värdet av mineringaJ"TJ.a 
betecknas som tvivelaktigt. De hänsynslösa angrepp av slark:1 
engelska sjöstridskrafter m ot norska hamnar, som tämli gen all
mänt förväntades, uteblevo helt ocn hållet, om 1111311 bortser från 
angreppet mot Narvik den 13 april. Angrepp från sjön mo-t t. 
ex. Bergen Clch Trondheim bm·de dock haft goda utsikter att 
lyckas, vilket även medgives av engelsmännen själva. De eng
elska åtgärde.1~na under dagar'lla närmast efter den 9 april präg
las över huvudlaget av osäkerhet och ,tveka111 och skilja sig myc-
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ket :::Jfördclakli gl från de kraftfullt och logiskt genomförda tyska 

operationerna. 

De ovan omnämnda engelska operationerna utgj orde i vi ~s 

m ån förberedelser fö.r de lands li gningsförclag, v ilka planerade~ 

för senare delen av april. :Med bö·rj an den 14 urskeppades Yicl 

Namsos, norr om Trondheim, en engelsk territori albrigad samt 

fransl'a alpjägare. Vid Andalsnes, mellan Trondheim. och Ber .. 

gen, landsalles den 17- 19 apr il y tterligare en bri gad territori al. 

trupper samt en mindre styrka regulj ära trupper. 

Det faller ulanför ramen för denna ar tikel all närmare ga 

in på dc lanlkrigsoperalioner, som ägde rum som en följd av den 

engelsk-franska styrkans landsättning. Vare det nog sagt, a ll 

cxpedilionskåren, som var alltför svag för alt kunna göra en 

veddig insa ts och därlill var illa uLruslad och smnmansatt av 

föga övade trupper, r edan från början drabbades av svåra m ol

gångar. Urskeppningshamnama voro föga l.ärnpadc för sitt än

damål och det tyska flygvapnet lyckades sn abbt omöjliggöra 

landsätt n i n~ a v tyngre materiel samtidig t som del förs törde stor:1. 

delar av de ilandförda förråden. Omedellnrt efter landstig .. 

ningcn i Namsos lära hansmännens förråd av proviant och am. 

munition ha sprängts i luften. Ute till sjöss sänkles å ls,J.ölli ga 

transportfartyg laslade med nödvändig mateiel. i slutet av april 

var läget ohållbart för västmakternas s.tyrkor. Natten mellan 

den l och 2 maj inskeppades engelsn'1ännen ånyo i Andals.nes 

och den 3 ufrymdes Namsos. Evakueringen utfördes utan större 

personaJförluster. I samband med densamma sänktes tre jaga

re: den britti ska Afridi, den franska Bison och den polska Grom 

saml de t en gelska konvojfartyget Billern. Expeditionskåren lär 

ha förlo,ral 1.800 man av en urspnmglig s tyrka på 12.000 mau. 

Vid inskeppningen m åste därjämte stora mängder matcrcl 
kvarläinnas. 

Samtidigt som vid Namsos, den 14 april, landsattes en mindre 

styrka vid Harslad n ordvist om Narvik. I mitten av maj för

stärkles densamma m ed franska alpj ägare och en polsk l egio n. 

. Då samtidigt de norsl<a stridskrafternas styrka ö-kades hlev tryc-
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1,et på gen eral Diell' s trupper synnerli gen h art. Den 28 m aj å ter

erövrades det till slor del förstörda Narvik av norrmännen och d~ 

tysl{a s tyrkorna drogo sig under segt motstånd tillhaka utefter 

111almhanan . 

Under de första dagan1a i juni börj ade tyska bergs trupper 

Tvcl<a norrut från Bodö för alt undsätta gcneml Diell. Inför 

delt::t hot och med h änsyn till a lt lägel även i övTigt vm· risk

fyllt - särskilt voro förbindelseli nj erna långa och si'lrbara -

beslölo västmakl.;rna alt draga tillhaka äYcn dessa sista styrkor 

irån Norge. Den 7 juni evakuerades opera lio!lsumrådel i norra 

Norge. Detta kunde rloc.k icke genomföras ulan förlust er. 

Sjös trielen uicl Jan Ma yen. 

lTnder n ågon av de. försla dagarna i juni avgick från tysk 

11amn en operationsgrupp beslående av slagskeppen Scharnhorst 

och Gncisenau, tunga kryssaren Admiral Hipper och ett antal 

jagare, sannolikt med order att störa dc engelska transpo·r lerna 

till och från Nordnorge. Utan a lt bliva uppläckt tog sig denna 

styrka upp till farvattnen kring Island, där den började sina 

operationer med stöd av flygspaningsrapporler. Den 8 juni på 

morgonen sänkte Admi.ral Hipper den engelska hjälpkrys~aren 

Orama s.amt tankfar tyget Oil Pioneer. Senare på dagen fingo 

slagskeppen kontakt med en annan engelsk grupp bestående av 
!hangarfartyget Glorious och j agarna Ardent och Acasta. J agarna 

sökte förgäves a lt genom dimbildning och dj ärvt insatta torped

anfall lösgöra Glorious från det tys.ka förbandet. Hangarfarly

get sänkles a\' några svåi·a sahor och följdes inom n ågra minuter 

i djupet av de båd::.t jagmna. 

Beil!·äffande den tyska s tyrkans vidare c•perationer är intet 
])ekanl m en sannolikt drog den sig sydvart fö,r aH undvika 

1gångsalta engelska motåtgirder. Ifråga om djärvhet lämnar 

detta tyska företag intet ö'vrigt att önska och bildar en vänlig 

avslutning på NorgeföntageL 
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Avsluln'ing. 

Den tty sJ..:a operationsplanen torde höra till de djärvaste, 
den moder111a sjökrigshistorien känner. Dess utmäd~ande drag 
äro: överraskning, fulläJ1dad samverkan mellan försvarsgrenar 
na, hänsynslöst genomförande av varje särskilt fö,retag med ful l
ständigt bortseende från egna fö,rluster samt - kraflsplittrin g. 

överraskningsmomentet låg icke blott i valet av tidpunk t 
utan kanske framför allt i att planen i väsentliga delar stred 
mot åtskilliga dillills allmänt vederLagna strategiska grundsat 
ser. Fullständigt herravälde till sjöss eller :\tmins lone stor över
lägsenhet har anse1tls som en absolut förutsättning föT utförand.: 
av ett överskeppningsföretag mot försvarad kusl. övcrlägscn 
l1et p :i den avgö-rande punklen har likaledes bcLml< lats som uö cl 
vändig för all säkerställa genomförandel av en större operation . 
Den tysk:.l krigsledningen visade vid detta tillfälle liksom vi d 
många andrn. sin överlägsna förmåga att frigöra sig från gamla 
invanda tankebanor och införa nya och omstörtande element i 
krigföringen. Den förskaffade sig härigenom inilialivol och be 
höll delta genom snabbheten och djärvheten i sina operationer. 

Planens kanske största svaghet var, all den grundade sig p[t 
synnerligen vittgående insatser från flygvapnets sida. Under 
den tid av cirka 2% dygn, som krävdes för sjöstnidskrafternas 
förflyttning från egna baser till de norska hamnarna, lmnde ett 
omslag i väderleken ha inträffat, vilket hindra t flygvapne1l att 
deltaga. Följderna härav äro s.våra att bedöma. Som händel
serna nu utvecklade sig, kunde flyg"apnet deltaga och dess ut 
omordentliga samverkan med såväl sjö- som annestridskrafter 
är ett av operationens mest framträdande drag. 

Kraftsplinringen m:\sle i och för sig belraktas som en svag
het, som dock uppvägdes av öve,rraskningen och precisionen i 
operationens utfö,rande. 

Västmakternas krig'Sledning visade sig i n1ol.s'a'ts till den ty
ska bunden av gamla traditioner. l'ded hänsyn till styrkefö,r
h ållandena ansåg den elt tyskt anfall mot de norska Nordsjö
och Atlanthamnarna fullständigt uteslutet. AY Lord Strabolgi's 
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1
. "Narvik and aflc·r" framgår, all västmakterna väntat och i 

b~-' utsträckning· förbe:rell sig på aH möta e.tt förelag mol söd.ra VISS G .. 

Nor<Je, varifrån oclmpationsstyJ·korna landvagen skulle fram-
.. "'~a 111o·t landats nordli"'a delar - alltså ett anfall i mera tranr;< • o . .. 

''traditionell" stil. De bedömde även, alt etl dylik l framtrangan-

el 1a, ste bli mvcket tidsödande och att därför riklig tid skulle ene " 
~tå till förfogande för att överföra trupper tiU norra och mellersta 
Norge samt för all organisera försvaret mot en tysk framryck-

. rr sydifrån. Den tvska framslölen mul hanrnarna på den nor-nll1o . ·· . ska v~istkuslen ställde därför västmaktema inför ell fullständigt 
ovänlat läge, vilket - ålmi1nlone delvis - förklarar deras sv a
rra insa ts. Trots all de hamnar, som Yästm.akterna avsett ut
~yttja vid landsättningen av en expodiiionskår, redan vid opera
ti~nens bötrjan föllo i fiendens händer, gjorde.s ett försök att or
ganisera motsUmdet i Trönddagen: De~la försök strandade, 
emedan den tvska framryckningen gick oerhöTL mycket s.n.abbare 
än beräknat "och det tyska flygvapnet visade en icke våntad 
slagkraft. 

Del är fö.rvånande, att icke starka engelska sjö.s,i.xidskraflcr 
i ett tidigt skede insattes för a lt återerövra Trondheim oeh Ber
gen. En sådan operation kunde ha lett till värdefulla resula t 
- bland annat hade en senare landsälLning av trupper kunna[ 
verkstäilas i goda hamnar och flygvapnet erhållit de baser i 
Norge, vilka voro nödv.ändiga vid bekätupandet av det tyska 
flygvapnet. Tillbalcahållande faktorer v oro säkerligen den .. ty
ska överlägsenheten i luften samt omsorgen om de engelska oa:r~ 
na. Därtill kom, att slarka engelska sjöstridskm.f.ter bundos 1 

Medelhavet genom det allt mera spärl!da fö·rhå1Landet till llalien. 
Tillräckliga sjöstridskrafter för eU anfall funnos dock disponibla 
} Nordsjön, varför man har anledning antaga att k,rigs.ledning:n. 
i Enaland och Prankrike icke snabbt nog kunde ooa s1g om Vll-o 
ka åtgärder, som bmde vidtagas. 

Det tyska fly gvapnets utomordentliga samveo.-kan med sjö
och armesrt~·idskrafterna har tidi gare berörts. Så snrurt mot
ståndet hårdnade eller framryckningen visade tendens atl &aktR 
av, salles bombförband in för att bryta ned hindren. Härigenont 
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hölls den tyska framryckningen igång och erhöll molstånd aren 
aldrig andrum för aH samla s,ig till ett ordnat försvar. 

Det är också möjligt att på tysk sida urskilja en växelverkan 
mellan sjö- och flygs·tridskrafler. Sjöstridskrafterna utförde 
delvis med biträde av flygvapnet den förs.La överraskande stöten, 
genom vilken de viktigaste norska hamnarna och flygpJat•scn 1a. 
togos. Omedelbart dän~fter drogos sjöstridskrla!ftema lillbal<a 
dels inför holet av mycket överlägsna engelska sjöstyrkor, dels 
för att sällas in i operationerna i Skagerrac.k. Därvid övergick 
uppgiften a lt hålla tillbaka de engelska sjös.Lridslmuflerna i 
Nordsjön till flygvapnet, som lyckades lösa denna uppgift med 
s töd av dc företrädesvis av flottan skapade, gynnsamma bas -
ringsförhåll andcna. 

Ehuru uppgifterna härom äro motsägande kan de1t anses 
fastslaget, :aU de tyska flygstridskrafterna lyckades sänka eller 
skada etl relaotiv1l Silort antal fartyg ur västmaktemas sjöstyrkor, 
vill<a till följd av avstånden till de engelska flygbaserna icke 
hade effektivt stöd av egna flygstridskrafter. l'vlm1 l~an härav för 
sjös tridskraf:ternas vidkommande dm.ga den vil"tiga slutsatsen, 
alt fa:rtygens luftvärn cicke är tillräckligt fö·r att under längre 
lidsperioder avv,ärja flygbomh- eller flygtorpedanfalL Sjöstrids -· 
kmf1terna måslle, när dylika anfall förväntas, ha .stöd av staJ·ka 
jaktflygförband, vilka av krigserfarenheterna att döma äro far 
ligare motståndare för tunga flygstridskrafterna än va·d luftvä,r
net är. Jaktflygförbanden motsvara i luften bev,akninge:n mot 
ubåtar på vaNenytan eller motanf,allet vid torpedanfall med 
övervatlensfartyg. 

FlygSitridskrafternas beroende av basförhållandena belyses 
mycket skarpt av de engelsl\Ja operationerna. Engelsmännen 
lyckades icke organisera och hålla någon flygplats i Norge utan 
L vungos a l t operera stödda på baserna i hemlandet. Härigenom 
blev mwändningen av jal{tflygfö,rhand så gott som utesluten och 
nedgick bombförbandens effektivitet. Resultatet blev, att 1yska 
flygvapnet redan från bö·rjan förskaffade s ig herraväldet i lu.ften, 
vilket, som redan nämnts, torde ha varit av ytterligt stor bet: 
delse för openuLionens utgång. 
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Det norska l..:ust[örsvarets styrka var ringa och beredskapen 
o 

6 
Trots delta förorsakade det tyskarna allvarliga svårigheter 

J a,l~ förluster. Del torde knappaSit vara någon överdrift att på-oc . f 11 
ta

o att det norska kustförsvaret, därest detsamma vant u t rus-s l' b o tal och kunnat samverka med lätla övervatlcnsfarlyg och u alar, 
varit i st:'md att avvärja del tysl"a angreppet, som de!·la nu ut
iördes. I detta sammanhang bör dock framhållas aLt det tyska 
förfaringssättet säkerligen grundUJde sig på kännedom om den 
Jåd1a norska beredskapen; därest denna varit högre, hade opera
ti~nen sannolikt erhållit en hell annan ulformning eller - ute-
blivit. 

Oaktat dc norska motgångarna, pekar alllså cdarenhelerna 
från No.rgcförelaget på botyddsrn av ett väl ordnat kustartille -
riförsvar vid en skärgårdsklädd och sönderskuren kust. Det 
svå·ra kustartilleriet visade si tt värde vid Oslo, Krisliansand och 
Bergen. Detta bes·tyrker gam1a erfarenheter. 

A v speciellt intresse är torpedbatteriels insats vid Oskars
bm,g. Torpedbrutlerier äro rdativt lä tta och billig,a all anlägga 
och tmderhålla. :Med hänsyn till de som regel begränsade skjut
fälten behöva de använda torpederna icke fylla n ågra större an
språk ifråga om distans; hög fart är därcmotl ett önsk•emål, då 
~räffsannolikhe ten därigenom höjes. I de flesta mariner torde 
iinnas både torpedtuber och torpeder från utrru1ge:rade far.tyg. 
Det fö-refaller som om dylik äldre ma:leriel med fördel kunde 
användas i kustförsvaret, som härigenom, fö,r en skäligen ringa 
1wstnad, skulle erhål1a ett icke oväsentligt krafttillskott. 

I detta sammanhang kan man icke underHuta alt tänka på, 
vilket oerhört värde vältrinm11ade no·rska molortorpedbålsfö.r .. 
hand skulle haft vid operationerna under mörker i de trånga 
fjordarna. 

Värdet av de tyska förbat11dens höga fart visade sig mycket 
tydligt vid flera tillfällen, främs1t l\Janske i samband med slag
~kepJ)ens operationer såsom vid själva överskeppningen och vid 
operationen mot Jan Mayen-on11rådet. Den tyska operations
grupTJen torde ha vari·t snabbare än något engelskt förband, i 
vilket slagfar tyg ingick, samtidigt som den var s.tarkare än n ågo: 
ifråga om fart jämbördigt förband. Följden var, att tysl,arna l 
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s~m ver:kan n~ ed fly~f~rband h~de en anmärkningsvärd opc,·a
twnsfnhet, v1lken t1llat operatJOner långt in i vattenomr;

1
cJcn 

där engelsmänEeu säkerligen aldrig föt~.·väntat sig all dc ö,e
1
: 

huvud taget skulle våga upplT.äda. 

. Ur marin synpunkt synas erfarenhelerna från NorgcförP La. 

get - om man boPtser från de1l självklara förhållandet, all he. 
redskapen mås,te r:äMas efter läge t - kunna sammanfalla · 
följande punkter. 's 1 

Bombfö•rhanden visade sig vara eHekliv.a vapen i sj ö·kt·iu ,
1 

Jal~lflygförban~ mås·te därfö,r avdelas för skyddet av tunga sJ~= 
stndskrafter, nar dessa kunna utsättas fö·r bomb- eller torped

flyganfall. I motsatt fall kan farty.gens luflvärn trollas ut genom 

l~nder lång tid kontinuerligt utförda anfall, varefter fa 11tycrcn bli 

lattare tillgiingliga mål. Vid sidan au torpeclflygförbandc~1 må 

ste alliså starka bomb- och jaklflygför/lancl vara övade och nu 

sedda för samuerkan m ed sfösirids/..:raflerna. 

Ett väl organiserat lwslarlillerij'örsuar ä•r av utomordcn', 
lig~ s· l o~· betydelse. Kärnan i delsanuma måste utgöras av SYa rt 

artillen Av äldTe materiel sammansatta torpedbatterier kunn a 

vara av stort värde i inloppsfö,rsvaret. Rusktrtilleriet måste 

~rupperas, så. framskjutet, aLt en fiende icke kan nå någon, lämp
hg landstigmngsplats ulan att passena detsamma. . 

För en ifråga om styrka underlägsen flotta är hög fa rt en 
myckel värdefull tillgång. 

. _Qrs~kern.a till den :tyska framgången voro planLiggningens 

ongm~~ttet oe~ noggrannhet, beslutet aut genomfö,ra operationen 

notan h ansyn tJll oförutsedda händelser eller egna förlus.ter, vi lt

gaende och effektiv samverkan mellan försvarsgrenarl1Ja samt sist 

men icke n~ins{ initiativkraft och en enasla•ende kampvilja un

der oper::rtwnernas genomf6rande. Norcreförel•a,crct framsU\r 

härigenom som ett såväl ifråga om pl.anläcr
5
gnincr s~m utförande 

l . 
t> t> 

synner 1gen märkligt företag. 

Stockholm i maj 1941. 

H. STAI?l(. 
Kapten. 
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Utspisning av vitaminhaltiga närings:: 
preparat inom den svenska 

försvarsmakten. 
Av 

Docent Bertil Schersten. 

En l i ert den cramla närine:släran, som för endast ett tjugo,tal o o ~ 

år sedan ansågs som hö.gsta vetenskapliga sanning, skulle födan 

bestå av äggvita, feN, soclcer, salter och va~Len i vissa inbördes 

förh ållanden och i tillräckliga kvantiteter. Om blott dessa äm

nen bjödos i form av s~dan föda, som enligt hävdvunnen' sed och 

i överensstämmelse med människans smak visat sig vara tj än .. 

lig, ans!ig man kosten vara fullvärdig, och pås.tåendet, att en 

på detta sätt sammansatt kost skulle kunna föror saka ·s. k. brist .. 

sjukdomar rtillbakavisades. Men de modäma forskningsresul

taten ha visat felaktighe,ten av ett sådant betraktelsesätt. Det är 

sålunda läilt att övertyga sig om, att en kost, sammansatt enligt 

den gamla näringslärans principer, ej är fullvärdig. Om man 

nämli a en försöker uppföda råttun er ar med en kost, innehållande 
o o 

mjö.Jkens äggviteämne (kasei!1), fett, stärkelse, socker och salte:r, 

skall man finna, att även om denna: föda bjudes i ald11ig så rik· 

ligt tilltagna mängder, så avstannar råttornas til.lväxt, och de dö 

inom en relativt kort tid. Om man däremot utökar kosten med 

mjölk, tillväxa djuren normalt och uppnå en nOilTiln.l ålder. Det 

må_tte s~llunda i mj6lken finnas något eller några ämnen, som 
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äro nödvändiga för livets fortbeSILånd och djurorganismens ti ll.. 
Yäxt. Vi vela nu, att dessa ämnen äro en serie olika vilamine

1
, 

och saller. 
Vilaminerna äro kemiska fö-reningar, som_ i en del fall ~ho 

mycket komplicerart sammans::ttla. I andra fall äro vitaminerna.· 
byggnad enklare, vilket gjort det möjligt förr oss att fahriksmi\s. 
sigt framställa dem. :Människan kan i allmänhet i molsals till 
vissa djur icke själv upphygga sina vitaminer, varf6r h on är be
roende av en tillförsel utifrån av dessa för livets forrlbeslånd så 
oumbärliga ämnen. Vitaminerna ingå som normala hes lands
delar i vår föda, vare sig denna h ärnlas från djur eUer växLYiirl
den. Härvid är dock att märka, att växtvärlden egentligen är den, 
som producerar vitaminerna. Under medverkan av soHjusel hil
das nämligen fram.för al H i växternas gröna bladddar och fruHrr 
vitaminerna eller dessas förrstodier. En del djur ha förm :"tga a lt 
upplagra i vissa körtelorg:m, ex. levern, i överskoLt tillförda Yila 
mii1Cr. Såsom ett ex. härpå kan nämnas torsken, som i sin lcYer 
uppmagasinerar A- och D-Yilaminer. Det senare vitaminet iir 
föl' oss alla välbekant ·som den substans, wm skyddar våra barn 
mot engelska rsjukan. :tvled avseende på nödvändigheten av a lt 
födan innerhåller D-vitamin intager detLa vitamin en särS'Läll
ning så tillvida, a:tt vi sj älva även ha en viss förrn~ga aU ur en 
del kemiska beståndsdelar i huden blil-da D-vitarmin , om vi blott 
utsätta oss fö.r en kraftig solbestrålning. Härav inses utan vi
dar'e ny l lan av 31tt framföQ- alH våra barn, som -särskilt äro i be
hov av detta ämne för sin benbi ldning, få riklig billgång till sol
l jus. 

I djurorganismen medverka vi,taminerna vid födans upp
tagning ur tarmkanalen och dess förbränning inom kroppen. 
Dessutom äro vitaminerna nödvändiga för en normal tillväx t 
och fortplantn ing. Vi kunna generellt säga, att om vitanlinerna 
salmas, så avstannar tillväxten och någon avkomma kran icke 
produceras. Dessutom inställa sig bris!trsym.Lom, oLika allt efter
som olika vitamin sakl1Jas. För mädmiskaiJ.s del är särskilt till
förseln av A, B, C, D och E-vitaminer av betydelse. Bokstavs 
beteckningen härleder sig från den tid, då vi ännu icke kände 
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vitaminernas kemiska sammansäblning utan särskilde dem ef
ter de symp tom, som. uppkommo vid bris.t av des:amrna. 

Det i längden bästa, bill igaste och effektivaste sättet a·~t förr
bindra uppkomsten av hristsjul~domar, heroende på utspisning 
av virtaminfaillig föda, är .rutt så rradikalt som möjligt söJ"a ändra 
kostens sammansättning och urlbyta de i densamma ingående vi
taminfa tli ga födoämnena mot vit·aminrika sådana. Principiellt 
bör sålunda människans vi laminbehov tillgodoses genom till
försel av vit aminrika födoämnen, och dessa böra ic:ke utan 
tvingande omständigheter ersättas av fabriksm_ässigt fram

ställda när ingspreparat 
I sådana fall, där man av ekonomisk,a eller andra oms•lån

digheter icke kan e.rhållra en ur viltaminsynpunkt fullvärdig kost, 
måste man va·ra beredd på att tillfö,ra vilaminpreparrut i sådan 
utsträckning, som kan anses v1am be:höv1ig. Så har också redan 
skett utomlands. Enligt ilidningsuppgifler erhö.Uo bL a. solda
terna i Maginot- och Siegfridsbnjema dagligen vitarni.nprepa
rat. Samma fu· förhållrandet n-red besä LLningarna ombord p:\ 
stormakternas flottor. I TysklaJl1d, vars civilbefo1lming genom 
livsmedelsblockaden ställrls på en ransoner,ingsdiet, har en speci
ell avdelning av den s. k. vinlerhjälpen tagit hand om distribu
eringen av C-vitaminpreparat.*) Från amerikansk sida har ny
ligen förslag framställts om tillverkning av k.arameller, inne
hållande vitaminer, vilk,a i s tora kv.au1Liteler skulle ställas till 
Englands förfogande, för att där motverka bristen av skydds
födoämnen, som även i detta ]an d blivit allt mer kännbar allt 
eftersom den tyska blockaden inlensrifierals. 

Men även i Sverige ha vi haft all a nledning att med upp 
märksamhel följa utvecklingen på virLaminlärans område. Redan 
under fredstid ha undersökningar h är i Sverige gjort det sanno
likt, att bl. a. den norrländska befolkningen i icke ringa utsträck
ning skulle lida brist på framför allt A- och C-vitamin. Att 
detta förhållande under nuvrarande tider av avspärrning och in-

*) Vilken sto·r hety;dellse man i Tyskland tillmäter vitamiDJför
sörjnigsproblemet framg1år av .ett i ,clrargarna fattat bes.lut om inrät-
t and,et av ett speciellt forn,kningsin.stitut för hithöra-ndre f.rågorr. 
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förda ransoneringar, som i icke ringa utsträckning just drahhat 
vitaminhal,tiga livsmedel, ytlerli1gare konuner aH skärpas, torde 
stå ldart fö,r var och en. De födoämnen i kosten, som äro lika 
på A-vitaminer, äro bl. a. fiskleverolja, lever, mjölkfett och ägg. 
gula. Evt förstadium till A-vitaminet förekonmu~r dessUJtom i 
gröna växtdelar och n10rötter. Som C-vilaminhaltiga källor an. 
givas framför ailt potatis, frukter, bär och grönsaker och i \is s 
mån även färsk mjölk. Vid beredning av födoämnena m~\s te 

hänsvn detssllltom tagas till, att särskilt C-vitaminet är lätt fö r . 
stö·rhar1t, framför. allt vid kokning vid tillträde a v luft. 

Vilka sjukdomssymtom kunna då uppträda, om födan sak
nar eller är fattig på A- och C-vitamin? 

A-brist medför: ögonföPtvlining, naUhlindhet, avslutad Lill . 
v.äxt och b1jis,ta:nde lfmtpl:JJnJ tningsfärmL1ga. C-brist medfö r: 
skörbjugg och allmän nedsäLtning av kondi1tionen. Vid såval A
som C-brist är mottagligheten för infeMionssjukdon1'ar ökad. 
Fö1r att fullt kunna värdesätta dessa kunskapers betydelse ur 
militär synpunkt behöver vi i detta !Sammanhang endast erinra 
oss förclwmsten av nattblindhet vid A-brist och en a1lmän kon
ditionsnedsättning vid C-brist. Det är givet, atit man gen om 
undersökningar sökt komma underfund med, om vår milit~)ra 

kosthållning utvisar brister i vi'laminhänseende. ~nfarenheterna 

från gjorda undersökningar av trupper, förlagda i Boden, syn as 
göra fö,rekomsten av nattblindhet i ganska stor omfattning san
nolik. Om man dessllltom tager hänsyn ti.ll, att tillförsel av 
färska frukter ocli grönsaker samt mjölk inom den militära 
kostordningen liksom för övrigt inom den civila säkerligen änn u 
icke tillbörligt uppmärksammats, är risk for C-vitaminbrist in 
galunda ett uppkonstruemt probk~m. Man har därfö[· urdersökt 
olika möjligheter för tillförsel av A- och C-vitaminpreparat t iE 
truppema. Av bl. a. psykologiska skäl är det ich lämpligt att 
giva vitaminerna i form av tabletter till ma111skapet. En sådan 
~1edicinerinO'en har nämligen alla utsikter att bliva impopulär, o . 
varför risken att de dyrbara tabletterna bortkasLas är S1tor. Bäst 
är, om viJtaminiscringen sker under födans. be1'edning i köket, 
så att alla sig själv ovetande erhålla den fullvärdiga kosten vid 
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mwthordet. Ett sådant förfaringssätt fömlsätlcr emellertid. att 
de tillsatta preparaten Mminstone icke på något mera märkbart 
sätt förändrar malens lukt och smak. Sådana preparat S1tå oss 
dessbä tlre till buds .. De preparat, som hi Ltills kommil till an
vändning, är dels en koncentrerad A-viLanunolja, dels ett C
vitaminpreparat kallat Skorbon. Detta sistnämnda preparat 
består av en torkad, pulveriserad, standardiserad C-vitaminrik 
nyponsaft med tillsats av socker. Skorhon har sedan hösten 
1\)39 regelbundet kommit till användning som tillsats till födan 
vid en del sjukhus, vårdhem och större allmänna inräbtningar, 
och den svenska armen är ävenledes en betydande konsument 
med en fö1rbrukning av tusentals kilogram av detta preparat. 

C-villaminhalten .i Skorbon förslöres emellerl id helt eller 
delvis, om preparatel förvaras fuktigt eller om en va ttenlösning 
av preparat et ej användes inom det närmaste dygnet. Man böl· 
därför förvara förpackningen Lont, svalt och med väl tillslutet 
lock. Prep::tralet får ej kol\as eller uppvärmas utan skall till
sättas avsvalnade krämer, saftsoppor eller drycker. Den rätt, 
som skall vilaminiseras, lagas först och får svalna, vareHer man 
i en liJten del av dens:.unma löser upp den avvägda rrn ängden 
Slwrbon (2 g per portion), som därefter blandas väl med huvud· 
delen av den färdiga anrättningen. 

Om allt sålunda tack vare tillgång till en väl>s.makande, 
svensk, naturligC-vitaminprodukt (Skorbon) synes vara i ord
ning för en runrikning .av utspisningen härmed, har dock en 
icke beräknad faktor komplicerat det hela. Enligt uppgift från 
armens intenden!Lur synes nämLig,en manskapet på en del fö.r
läggningar icke .alls uppsl,atta frukrtsoppor och övriga rätter, 
vilka föi·satts med Skcrbon. Då debLa fö.rhållande ielze kan tän
kas vara orsakaJt aY, att malrätternas smak pä något ofördelak
tigt sätt förändrats (genom tillsättningen av prepamtet erhålles 
i stället en högst avsevärd Sinakförl:iättring) har man gjort när-· 
l11are eNerforskningar och därv.id kommit lill e~t i sanning för-· 
bluffande resultat. F·rän olika h å ll har det uppgivits, aH för
läggningarnas manskap i själva verket misstänkt, aU tillsält
ningen av Skorbon 1ill födan endast Yarit ett knep av ledningell 
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i avsikt att härigenom nedsälla männens kön9funkitioner och p;1 
så säll medverka till höjandel av det sedliga! tillståndet. l\Jan 
frågar sig, hur en sådan uppfrullning har kunnat uppslå. Orsa
ken kan möjligen vara en anekdot med liknande innehåll, som 
lär ha spritts bland manskapet i den franska Maginollin jen 
med anledning av, aH soldaterna även där erhållit vitaminpre
parat. Anekdoten, som även vari·t pubbcerad i svenska tidn ing
ar, har hii'l' hemma mis<SuppfaHals och ·Lagits på allvar. De t 
torde va.m på sin plats att här kraftig1t understryka, alt rlenll a 
befängda uppfat>tning saknar varje som helst grund i vår mod~ir

na uppfatLniHg om C-vitaminets inverkan på den mänskliga <•r 
ganismen. Om C-vitamine1l överhuvudlaget skall billskrivas n:l 
gon speciell inverkan p:l sexualfunk lionerna, är det i stimule
rande riktning. I sm11hand hänned förtjänar följande hisrtona 
a n gående de tyska kvinnornas inställning till införandet a.v po 
tatis, aJLt ihågkommas. Utbredningen av delta bruk t. o. m 
JL10'Larbelades, enär kvinnorna funno, aU de mycket läi'tare bleyn 
befruktade efter att ha övergMt till denna nya spisordning. F ör
klaringen häri:ill är numera lätt att giva. Den la<tenta C-viLa
minundernäringen, vilken medfört en allmän nedsättning aY 
vitalitelen och därmed .även fovtplantr;ings.frågran, försvann i 
och med aU potatisen, vilken som bekant är en av vår födas vik
tigaste C-viltaminkällor, kommit till allmänna,re användning. 

Det är min fötrhoppning, att denna lilla froonställning m å t
te medverka till aH den rätta betydelsen av, att vitaminpreparat 
under vissa här ej närmare angivna fötrhållanden tillsättas vår 
militärkost, inses av enVIar. Ett sådant förhållande komri1er alt 
väsentligen underläHa inrtenden.turens strävan at:!: utspi~a en 1 

alla avseenden fullvärdig kos1. 
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