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VERKSTÄDER
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Telegramadr.r

Åbergvarv

LIDINGO

Fartygsbyggnader
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Cisterner

Fartygsreparationer Mekaniska

arbeten

Motor- o. segelbåtar Svetsningsarbeten

Tapetserare ocb Dehoratör

HARRY E. HANSSON
A. ' Tel.
M ALMÖ

Föreningsgaten 27

Leverantör

till Marinen

75160

och Kustartilleriet

Var god infordra offert.

Tillgrens Radio o. Cykelafrär
A
MALM ö

Regementsgatan 84

Tel.

777 64

Radio, alla märhen
Ultram odern reparationsverkstad
Radioservice.

Kustens Personal
Vid

bChOV AV

DELIKATESSER
handla då

hos

Gösta Anderssons Delikatessaffär
- Telefon 1715
Karlskrona

Borgmdstaregatan 20.

Konditori G0TA
KARLSKRONA
Landbrogatan

l1 .

Telefon 846

REHOMME[IDERAS

Bröderno Jonosson, lytkeby
BtECK. & PI.ÅTSLAGERI
Verkstqd: N. Smediegoton 43-45 ' Korlskronq
Utför ollt slogs plåtslogeriorbete vid
nybyggnoder somt reporolionsorbeten

Iet.:

Kortskrono 655, Lyckeby 229, BosI. Korlskrono 3746

Bästa inköpskälla
för alla

Byggnadsm aterialier
Infordra offett
Kakelfabriks Aktiebolaget i Karlskrona
Träförädlings Aktiebolaget
Tel. linjeväljare:

1

i

Karlskrona

54, 635' 1549

I

944 ÅRS

MILITÄRSJUKVÅRDS-

KOMMITTES BETÄNKANDE

D " nu Kungl NIaj :t tillsatta sakkunniga för verkställande av utredning rörande militärsjukvårdens organisation
1944 års militärsjukvårdsl<orrrmitt6
ha nyligen avgivit första deien av sitt betänkande.
- i flera avseenden berör kustartilleriets och kustE,när detsanrrna
artilleriförsvarens sjukvårtlsförhållanden, lämnas här nedan ett kort
referat av kommittöns förslag.
Som bekant sammanfördes på grund av riksilagsbeslut år 1943 samtiiga förvaltningsärenrlen rörande då' tr" försvarsgrenarnas sjukvård
till ett gemensalnt organ i försvarets sjukvårdsförvaltning underställt
generalläkaren. Däremot utövas ledningen :rv derr milit:ira sjukvården
i övrigt inspektionsverl;samheten, utbilclningen och läkarrekryte- försvarsgrensvis. Till de olika försvarsgrenschefernas förringen
fogande stå armööverläkaren, rlarinöverläkaren och flygöverläkaren.
Enligt 1944 års komr-nitt6betänkancle bör en rationalisering al
befälslinjerna inom den militära sjukvårdens ledning kornma till stånd
för vinnande av bättre överensstäramelse mellan generalläkarens och
försvarets sjukvårdsförvaltnings befogenheter i avseende å krigsförberedelsearbetel och iedningen av militära operationer, å ena sidan,
och ledningen av hälso- och sjul;r'årdr:n inorn försvarsgrenarna, å
andra sidan. Detta avses kunna ske dirrigenom, att generalläkaren
blir främste målsman för hälso- och sjukvården inom försvarsväsendet såväl i krig som i fred och i förhiillande till sår'äl överbefälhavaren
som försvarsgrensche f erna.

I

i olganisatoriskt hänseende,
att generalläkarcn skall vara personalkårchef för en för försvaret
huvudsak innebär kommittdns förslag

gernensam läkarl<år, försvarsläkarkåren.

att gcneralläkaren clessutom skall v;rra chef för försvarets sjukr,årdsfönaltning och för dess sj irkvårdsinspektion,

egenskap av chef för försvarets sjukvårclsinspektion i. fred. sl<all biträda ör'erbefälhavaren vid krigsförberedelsearbetet och den operativa planläggningen inom hälso- och sjukvårdens
ornråde sanrt i leriq i nåmnda egenskap skall stå till överbefälhavarens

att generalläkaren i

förfogande,
egenskap av chef för försvarets sjukvårdsinspektion skall biträda förs'r'arsgrenschef beträffande hälso- och sjukr,årcl, sarnt vid hanclläggning av viktigare utbildningsfrågor ävensonr
enligt av veclerböranrle försvarsgrenschefer fasiställda planer utöva
rill ämbetsverket hörande inspekticnsverksarnhet med biträde av sjukarm6öl'erläkaren, marinövervårclsinspektionens tre överläkare
samt andra generalläkaren underläkaren och flygöverläkaren

att generalläliaren i

ställda befattningshavare,

-

att de tre överläkarna vicl sjukvårdsinspektionen direkt skola biträda
vederbörande försvarsgrenschef vid handläggning av andra än ovan
berörda utbilclningsf rågor.
behandlat frågan orn anordnandet av en
blivande militarläl;are. Kommitt6n har härför
ge,xensam utbildning
Vid framhållit vikten av att samtliga värnpliktiga läkare erhålla en
Kor.nmittön

har även

grundläggande sjukvårdssoldats- och sitrkvårdsunderbef älsutbildning,
syftande till att snarast möjligt göra de värnpliktiga skickade att
bestrida befattningar inom den krigsorganiserade sjukvården. \/idare

bör eftersträvas en i möjligaste mån gemeusam utbildning för samtliga försvarsgrenars värnpliktiga läkare utan eftersättande av ur
sjukvårdssynpunkt motivefade krav på specialutbildning. Det till betänkandet fogade förslaget till plan för utbildning av viirnpliktiga läkare
vid försvaret omfattar följande olika kurser m m.

1.

Gru.ndläsgartde siukuårdsutbild'ning.

A)

Vi(l arm'ön 7. årat (1.5/5-15/10)

a) utbildnine till sjukbärare och sjukvårdare,
b) utbildning till gruppchef och sjukr'årdare
ning.
2

i

underbefälsbefatt-

B) Vid ,narinetl 7. året (l5ll0-I5ll2).
Denna utbildningskurs är helt förlagd till kustartilleriförsvar
(marint fo).
C) Vid armön

2.

S

ju,h.aårdsbefälsskola (,106--..-2518)-')

Facbutbiltlning.

A.
B.
3.

.J. året.

Fackutbildningskurs under omkring 2)4 månad.
Assistenttfänstgöring vid kirrrrgisli avdelning under 3 mån.

Facktjiilrctrlörin.r1

ziirnfliktstid

6

ntåttader förd,elade

i

omgångar tmd'er hela

en.

ku,startil.leriet har till chefen för marinen :rvgirit
yttran<le över ifrågavarande betänkande. Av yttrandet framgår, att
inspektören i princip intet haft att erinra mot betänkandet med <läri
frarnställda förslag. De olika försltgen beträffande såväl organisation
som utbiklning torde r4edgiva, att sjukvårdstjänsten på det hela taget
inom krigsmakten i dess helhet blir bättre organiserad och därigenom

Inspektören

för

effektivare.
tseträffande lednin.cyen av militärsjukvården har inspektören framhållit att genom tillkomsten av en generalläkare såsom generalinspektör
de bästa förutsättningarna skapas för att vid en försvarsgren eller vid
eff vapenslag vunna erfarenheter bliva nyttiggjorda även vid övriga.
De åtgärder, som erfordras för upprätthållanclet av en god hälso- och
sjukvård inom försvaret under såväl krig som fred, måste i väsentliga
avseenden vara likartacle de olika försvarsgrenarna emellan och böra
i princip kunna grrtndas på enhetliga bestämmelser. Det måste cless-

utom vara ändamålsenligt såväl för den högsta krigsledningen sonl
för medicinalstvrelsen, att en enda företrädare för den militära krigssjukr,'ården i dess irelhet finnes.
Beträffande utbildninq en f ramhålles att de vid kustartilleriförsvaren
tjänstgörande läkarna, för att kunna fylla sina åligganden, borde vara
väl förtrogna nrecl de krigssjukvårdsproblem, som förefinnas vid så'räl
arm6 som kustartilleriförband. Krigssjukvårdstiänsten inom ett kust1) Under denna tid skola för tjänst vid flottan lämpliga värnpliktiga läkare,
som härför rrttagits, komnrendera.s till sjötjänstgöring till för varje år fastställt antal.

artilleriförsvar borde i princip organiseras och bedrivas i överensstänrmetse med motsvarande tjänst vicl arm6n, dock givetvis under hänsynstagande till rådande speciella förhållanden. Större sjövana eller
liänneclorn orr nat al hygien och dylikt spela i detta hänseende mindre
roll ärr kunskaper om sjukvårdens rätta beclrivande vid i land grupperade enheter och känedom om cle betingelser, uncler vilka dessa enheter
verka.
lJtbildningsbestämrr-relserna för de värnpliktiga läkarna borde, för
att kustartilleriets behov erv r'ä1 utbilclade dvlika läkare skall kunna
anses fyllt, utformas i ör'erensstämmelse med ovan angivna grundprinciper. I utredningsmännens förslag hade sir skett, varför detsamma
helt kunde biträclas. ]lndast beträffande tidpunkten för utbildningens
förläggancle till krrstartilleriförsvar ävensom beträftande tiden för
facl<utbildningen har inspektören mindre än<lringsförslag att göra.
Vad slutligen {rågan om inrättandet av en gemensam läkarkår
beträffar ansåg inspektören, att tillkomsten av en dylik kår i samband med läkarutbildningens omläggning enligt förslaget för kust-

artilleriets vidkomrnande inneebär avgjorda fördelar, varför även detta
förslag biträdes.

Lunnatorps Handelsträdgärd
Karlskrona
Telefoner

'

Korlskrona 3610, 4070

Kuggaboda
Rodeby

3
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Leverantö r till Kustartilleriet

MOBELBOLAGET
KARLSKRONA

TEL. 244
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.
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diskmaskiner, Frigidaire kylskåp och
Calors tvättanläggningar m. m.

B. NYA JÄRNHANDE,LN
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EFTR.

KARLSKRONA Tel' 18 26,

4595

Vid behou at)
GÅNGGRUS-SINGEL-VED.
TRANSPORTER

-

kunna Ni för'

delaktigast hänvända Eder

till

Firma HARRY OLOFSSON
KARLSKRONA
Telefon Karlskrona 3009, 3010

Automobilfirma

SVAI\TE PEHRSSOI\
Landsvägsgatan

19 . Karlskrona

Tel. 4180, Bost. 3862

Med 23 års erfarenhet

i

bilbranschen

och effarenhet i gengasdrift sedan
1939 garanteras ett rätt utfört arhete.

ALLT FOR BITEN!
Vår rymliga och modernt utrustade verkstad har yrkeskunnig personal och utför alla slags bil- och motorarbeten'
Vår lackeringsverkstad, våra speciella tvätt- och smörjhallar förfoga över bästa tänkbara utrustning för snabb
och effektiv service. Vi hålla ett välsorterat lager av
reservdelar

för olika bilmärken och till olika

gengasverk

samt bästa kvalitet av gengasbränsle.
Ensamförsäljningen av den populära Källe gasgeneratorn
omhänderhaves av vår 6rma för distriktet Karlskrona och
Ronneby med tillhörande landsbygd.
Vänd Eder med fönroende till oss i alla frågor hörande

till

branschen.

SIGURD R,ÅBERG & CO.

.

KAR,tSKRONA

lclefonerc l9 64, l9 65.

KUSTARTILLERIET OCH
DEN ANDRA FRONTEN
NÅGRA KRIGSERFARENHETER. (EFTER
TIDSKRIFT HÄFTE 3i

NY MILITÄR

I945)

Kapten Bertil Larsson

1944 ärs stora krigshändelse, landstigningen i Normandie, är ännu
i sina huvuddrag och det 1är väl också dröja innan detaljerna klarnar. För att kunna bedöma kustartillericts verkliga roll i

bara känd

till förutom förlustsiffror detaljuppgifter om för-svarets styrka och gruppering, men <iet finns nog
fortfarande flera anledningar Iör rle krigförande att inte avslöja för
mycket i denna fråga,
Av allt att clöma synes det tyska höghvarteret ha ansett, att risken
för landstigning inon-r ett visst områcle var omvänt proportionell mot
avståndet till Storbritanniens kr.rst. Denna åsikt avspeglades t1'dligt
i den kraftsamling av sår'ä1 arrnöns divisioner som de fasta försvarsanstalterna vid kusten inorn Calais-I3oulogneornrådet. Enligt tvsk uppfattning var det omöjligt att genomföra en framgångsrik offensiv
västerifriin mot Tvskland utan tillgång till storharnnarna vid Kanalen
och Biscavabukten. Den tvska strategien gick också ut på att i det
längsta hålla hamnarn:r eller
-- realiter detsamma - inloppen till
hamnarna. Och medan clen tvska propagandan byggde
upp Atlantvallen >>från Norclkap till Riscaya>, insattes Organisation Todt för
att bygga de l<ustbatterier och andra försvarsanstalter som behövdes
för att säkra just hamnarna.
Den metodiska allierade flygspaningen, kompletterad mecl talrika
agentrapporter, kunde med framgång avslöja den tyska grupperingen
och stödjeptrnkterna kring hamnarna. Det var inte bara grupperingen
i stort son'r på sir sätt klariades, o,:kså, detlfiglge_l-l9{s33rssl5lfJilgf
rr tspan ad e s d_g] s ger-ro m f lygspaning, itets genpn r
"ppi"paåä-rtfarl"dhWg
Så hade t ex läget av de viktigaste radioan]äggni1g31T:
3y*5_1j-1.;"slag
iöi' ku s t: och l u rt f ö ri\äöi äffi-f äöT:tänfö-ö"öh lfiåi iäru ttiiaiä" irg..,- -,l&l
invasionsförsvaret fordras tillgång

.5

jörförbandhaclenlättinr.rnclervattenshirrdernavidcleplaneradelantlupptagna bl a vid
stigningspunkterna. Tvska propagandafilmer'
iaJ-*äft inspektioner av Atlantvallen våren 1944' v\sar attayskarna
kraft och därigenom
,.:vdligen litarle på anläggningarnas defensiva
1.,,

j

kunna 4qgchq.!-er3 maskeripg-en'
för
inte bara
Derrtt" nonchalans blev ödesdiger' Den medförde
att ta ett exempel-6fämf mädpä*--, att fA-\9tf-örgl49 -.41!pt?4" !o9bqlqg.-Ui.kUptförsYar-e-!s' -hqla radioorganisation
'iaktplan
:---' system,a-tiqkt
att i tid indikera
och clärigenoru rrari'bÄil", -å1rign"t.rna för tyskarna
att
q:Lf:tjq
{är1v blev också'
det stora lanclstigningsföretaget' ef
konstade
till
häns-vn
ot-tf"tlut iutt *d

"14-":S"

de

-1f-l!e1a!g

k-qpåe lagCt

terade svaghctcrnit.

"pp

Invasionslrögkvarterethadeiprinciptvåanfallsalternativattvälja

söka brvta förpå. Å ena sidan kunde man gå rätt på hamnarna och
kraftsamlingen
tyska
den
svaret. Ä andra sidan kunde man undvika
som sakkring hamnarna genom en landstigning på ett kustområde'

nadehamnar,ochdäreftergenomomfattningsrörelseröppnadeerforderliga hamnarna från rYggsidan'
hamnarna'
NIld hänsvn till det motstånd, som kunde väntas vid
kust'
på
öppen
landstigning
en
stannade det allierade högkvarteret för
Dels
svårigheter'
två
Härvid hacle n.ran att räkna med i huvudsak
förstöra
grundligt
kunde man befara, att tvskarna skulle hinna att
landstigningen på öppen
hamnarna, innan dessa erövrats' dels kunde

kustförsvårasellerivärstafallförhin<lrasavhårtväder.Detvarbla
cle stora' konstgjorda hamdessa båda faktorer, som framtvingade
nafna.Sedansej<retessenkringdessajättearbetenfrånallierathåll
lättatsharclenlrärföranvändamaterielenbeskrivitsiolikamilitära
Att invasionshögfackticlskrifter bl a denna ti<lskrift häfte 411944'
valde ett rlylikt
kr.arteret i en tirl <1ir alla händer var hått svsselsatta,
j:ittearbetehellreänattriktaettanfallrrrotnågrairr'defransltalrarnför kustbatterierna iirinqnarna, visar t1'dligt clen respekt r-nan hvste
hamnarna.

landstigningen
11'r var då förs'aret orclnat på clen kuststräcka, där
l<an man.bara bilda
iigde rum? Av tillgängliga offentliga uppgifter
\'Ian vet att huvuddelen
sig en ungefärlig' öpåtäitts om {örsvaret'
avdetsvåra,långst.1.,t".,a"-artillerietvarkoncentrerattillCalais-

Bottlogne-områclet,sc.,mocksåunclveksavcleallierade.E'namerikansk
(t

'ata,:

l::ll:il

?å

H:rnrnfort vicl ChcrlroLrrgh. l-t1 gnnunalt nrrtrat vcrli f rain förra scklct

I rle öppna

\';rl\,en hadc tl.skirrtt:L

bl :r

irmmuuitit,n.

(> 10'5 cm) på en 16 mii
skilclring talar om ett tjugotal tunga batterier
eller
lång front men utan att ange vare sig batteriernas gruppering
cle
inom
1åg
av
batterierna
något
om
beskaffenhet. Inte heller angavs
kustdenna
Inom
run-r'
ägc1e
6--7 mll av kusten, där landstigningen
sträcka är bara tre batterier kända, ett 15 crn batteri vicl St. Nlarcouf
och tvir inte närmare angivna batterier norr onr l3ayeux - i luckan
Linder
rnellan clet amerikanska och ciet brittiska lanilstigningson-rrådet.
regelbombflyget
allierade
clet
ur
ca tre rnånacler slog starka förbancl
kan
D
dagen
av
tinlmar
bunclet mot invasionskusten. Pår ornl<ring 7
250
omkring
clen allieracle totala an-rmunitionsinsatscn sulllneras till
kg/m av den sammanlagda frontlängden'
Avbrittiskaochamerikanskatidskrifterochjournalfilmerkan
att tyskarna nöclgats ta i anspråk mer eller minclre föråldrade

r_rtläsas,

franska befästningsverk. Tiden medgav helt enkelt inte' att moderna
försvarsanstalter skapades överalit (bilcl 1 och 2) '
Det har på vissa hiLll talats om att kustförsvarsförbanden var elitförband. Dr,lika ,.lppgifter måste betecknas soln felaktiga och tenrlensiösa. Man vet enligt allierade tillkännagir-anden, att l<ustförsvaret
till 0mnästarr helt saknacle åldersklasse rna 2A-40 0ch att lörbanden

\<ring Z0_-/t0 7o bestocl av utlänningar av de mest skilda nationaliteter. Walcherens omskrivna >franskbröddivision>>, som vaf rekn'terad av iclel magp'atienter, tvcler iu inte just på något elitförband'
Eftersom bara en relativt ofullstänciig bild av cle vid landstigningen
att
aktuella försr.arsanstalterna kan framsiällas, är det uera lönande
Målet för den
bed,önta hrrsfförn'aret efter d'et oferativa resultutet
att så mycket
ha
varit
m:iste
invasionen
tyska strategien i väster efter
som
mot
Västvallen,
offensi-ren
sorn möjligi fördröja den allierade
allierade
vu. o-odern och cielvis avbestyckad. f)en materielslukande
också den
offensiven var helt beroencle av tillförsel över havet. om

nrod.ernalandstigningsmaterielenrrledgerurlastningaväventung
rnateriel clirelit på stranclen, är i a1la fall tillgången på hamnar villkoret
för att cle första brohuvudena sl<all kunna utvecklas till verkliga
offensivbaser. Som redan frarnhållits gick den t1'slia planläggningen
på segt
också ut på att i clet längsta hålla hamnarna och fler:r exempel
hamn{örsvar kan anföras.
Sedan de gamla forten
nedkän,pats
8

bi a

Cherlrourgs hamn i slutet av juni 1944
genot.n en insats av orr-rkring 10.000 ton bomber i
i

:S.I,,

,

lttsii ,,,l

s'
:"::

iil'i::) :
irsii:.j'

,

Sl,,;:

Ililrl 2.
f

L)c-talj

rån 1880--9().

I

Irv ha.nrliolt virl (ihcrbourgh. I förgrrrndcn cn t,r'pisk pj:isplats
b:rkgnurrltn ruLgnr lörstärknin gar f rirn scnare ticl.'l-iickr.rin garrra
ser svaga ut. I)å taket rcna fältbefirstningar.

il:isra av l<rigets

2l

nlåna''i,
Havre, som fölI den

viiLlclsanrnraste bourbarlj:ill. clriij<1e Ået

innan nästa storhanln kapitulerade' Det var Le
fått mot12. sept. I{rrstbatteriema c1är hade dir förutom fartygselden
20'-22'
den
först
föll
taga ö..500 ton bomber- Rrest och Boulogne
sept och Calais inte förrän den 1. oktober'
Att en hamn erövrats, innebar inte att den omedelbart kunde tagas
i anspråk för underhållstjänsten. F-örst i mitten på clecember, d v s

llavres fall' krgrde det allierade.högkvarteret fapportera, att Le llavre och dessutom Rouen iståndsatts
isådanomfattning,attunderhållstjänstenkundelöpanormalt'Förolnk.ir1g tre mirnader efter I-e

var
störelsen efter allierade bombanfall och tyska sprängningsarbeten
mycket grundlig.

BeträffandeAntwerpenvarförhållandetettarrnat'Belgiskaparti-

hamnen i
saner stöclda av brittiska pansarförband togo staden och
i börjarr
relativt oskaclarl skick genom en välorganiserad kupp redan
kust'
medelsvåra
och
svåra
av september. S;i länge tyskarna med
clen
kunde
batterier bl a på Walcheren höllo Scheldemynningen'
inte
för offensiven så viktiga hamnen med sina över 30 km kaj
det tvska
användas. Efter några av krigets blodigaste strider bröts
rrppallierade
Enligt
novernber.
10.
motstånilet på Walcheren den
stort
ett
och
esl<ortfartyg
25
i slutanfallet 20 av

gifter sänkås

allierade
äntal landstigningsbåtar av kustbatteriernas eld. 35-40.000
för att
elitsoldater fick enligt churchills utsago ofiras i striderna
helt upprivna'
öppna inloppet till Åntwerpen' Vissa förband blev

.",1 Chu.chill förklarade, att Antwerpen var värt offret.

Minsvep-

och
ning och andra röjningsarbeten krär'de hela november månad'
blev
Härigenom
förlt omkring 1. december kunde hamnen utnyttjas'
delen av västfronten
de allierade transportlinjerna till lands mot norra
hårt
3-4 gånger kortare' \{ed hänsyn till det under offensivenverkvar den
åtgåttgr," frarlska och belgiska järnvägs- och vägnätet
liga vinsten ännu större.
svårigDet envisa t1'ska hamnförsvaret beredde <le allierade stora
verklig
en
heter. Tidvis rådde förutom clen akuta produktionskrisen
och förorsaunderhållskris, som avsevärt fördröjde offensivrörelsen

kadeallvarligartrbbningaridebefriadeområdenasförsörjning.Enligt
p'å
allierad ,rppgitt fingo lransportfartygen hösten 1944 olta vänta
hamnarna'
franska
de
utanför
lossning i biicle clagar och veckor
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Ilanrlförsvlrrcts insats l<an utläsas av den kajl:ingd, sonr vicl olil<l
tillfiillen turclanhölls c'len allieracle unclerhiillstjänsten. I-Iärigenom göres
rbck irrte frrll r'ättvisa iLt fiirsvaret, cftersom hänst'n inte tages till de:r,.
inemot
tle allieracle erövracle hanrnantas beskaffenhet. I nrrläget

-

l1

rlr

8 mirnacler efter landstigrringen -- behärsl<ar tyskarrla i det närmaste
25 o/a av all i l"rankrike och Belgien befintlig kajl:ingd, som redovisas
i Lloyds Register. Hur är cletta nröjligt? Kartan r.isar, att tvskarna
f n håller Dunkerque, I,orient' S :t Nazaire, La Rochellc, Royan oci.r
Le Verdon. Dessa hamnar omfattar inte 1/4 av alla kajer. x4en den
som sitter i S:t Nazaire, behärskar inloppet till storhamnet'r Nantes.
La Rochelle liontrollerar Rochefort. meclan Rovan och Le \rerclot]
av
påL ömse sidor om Gironde spärrar tillfarten till Rordeaux, en
cio av all befintlig
25
inemot
allt
som
Allt
hamnar.
Iirankrikes största
kajlängd. En betyclligt större siffra skulle ha erhållits, olrl man kunnat

riikna

i

procent av ail använclbar kaj. Förstörelsen har varit stor.

rlecember deitog ornliling 55.000 nran

i

reparationsarbetena

i

I

hani-

11arna.

Före 1. <lecember 1944, dä Antn'erpens hamn öppnats och Le

Havres iståindsatts, höll tyskarna 48 ch av clen totala kajlängden och
63 Vo av de för offensiven viktiga kanalhamnarna. Diagrammet visar
mecl helclragen ktlrva, hur stor procent av totalt disponibel kajlängc
tyskarna höll under olika perioder av offensiven och med strecl<arl
kurva motsvarande siffror för enbart kanalhamnarna'
Diagrammet ger inte försvaret fu11 rättvisa. Den stora förstörelsen
och de omfattande reparationsarbetena i hamnarna har redan påtalats.
Härtill kommer c1e allieracles svårigheter med transportväsendet i norra

Frankrike, beroende dels på egen kommunikationsbekämpning.

clels

tid9060.
?o.

.Jo

&.
30.
20,

/g4q t/t

o//o laaaan
kaoa/lomnar
t/a /9ll

I)iagrammet visar hrtr str>r /o av de franska hamnarna som lrehärskades av
tyskarn:r vid olika tidPrrnkter.
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på tyska förstörelsearbeten i samband med reträtten. Iiöre invasionen
i Frankrike hade 30-40 stora bangårder fullständigt förstörts, omkring tjugo av de största broarna över Seine var sönderslagna, för
att inte tala om den kontinuerliga lokomotivjakten med bombjaktplan,
som tidvis kunde slå ut inernot 1.000 lok i veckan.
I)å offensiven enligt allierade uppgifter kräver långt större tiliförsel än som planerats och dessutom de befriade folkens för-"örjningsläge var och är mer än prekärt, är det tydligt att varje hamn
har sitt stora värde för de allierade. Under hösten, då de allierade
inte disponerade ens f av hamnarna på nordkusten, fick stora delar
av fronten försörjas över hamnarna vid Medelhavet. Tillkomsten av
Antwerpens hamn förbättrade sålunda i hög grad det allierade transportläget.
I nuvarande liige

(febr 1945), clå de allierade planerna r'äsenilif{t

rubbats genom den tyska vinteroffensiven och den r1's[2 anstormningen
mot Rerlin ölcar kravet på allierad kraftinsats i r,äster, är det givetvis

till

stor nackdel för de. allierade, att praktiskt taget hela den franska
Atlantkusten är stlingcl för tillförseltjänsten. över bl a storhamn:rrnir
Bordeaux och Nantes skulle stora mäng<1er för i<rigföring och folkförsörjning erforderligt gods kunna distribueras över Frankrike på
det i denna landsända relatir,t oskaclade järnr'ägsnätet. Tillgåne till
Bordeaux och Nantes har på den allra senaste tiden i hög grad aktttalr-

i Kanalen och utanför Schelclemvnningen besviiras avsevärt av tyska sjöstridskrafter med kort
aktionsradie, t ex små ubåtar, enmanstorpeder och sprängbåtar. I
Biscaya skulle transporterna kttnna löpa helt ostörda av dylika strids-

serats. Den allierade underhållstjänsten

r-nedel.

Hamnförsvaret i Frankrike har spelat en viktig ro11 .som en fördröjande faktor. Denn:r erfarenhet är värdefull för Sveriges del. Vid
ett anfall som åsyftar att bringa vårt land till underkastelse, rnåste
fiendens framträngande till varje pris fördröjas. Varje hamn sonr
kan undanhzillas fienden blir en fördröjande faktor. Vi måste hå,lla
våra vihtiga hamnar. Avståndet Antwerpen-Aachen motsvarar ungefär avståndet Gävle-Stockholm eller Oxelösuncl-Stockholnr.
Om ett hamnförsvar skall vara effektivt och stridsuthålligt, måste
det bl a omfatta eldstarka och r'älskyddade kustbatterier. I{rigserfarenheterna visar, att svårt artilleri inte får saknas inom viktiga områden.

i3

Utgöres rvggraden i hamnförsvaret a.r l<rrstbatterier, vinnes bl a följande fördelar. Efter senaste erfarenhet anordnade batterier med
gott skydd och fuliändad maskering har stoi stridsuthirllighet. De är
i förhållancle tilt sin.effektivitet relativt billiga, särskilt i underh;ill.
Slutligen frigör kustbatterierna i viss utsträckning operativa förban<i
ur arm6n, flottan och flyget från lokala försvarsuppgifter. Var helst
en försvarslinje skall upprättas i vårt avlånga land, kommer clen i
närheten av kusten. Oförsvarade ll,artlnar öhar J'totet rnot försi.'are.ts
ry g o o c h, f tank e r. f ri g ll aI e Eamiai tird, d ildit ai"'f ö r sa ar e t.
Febr. 19'15.

I

pressläggningsögonblicket

liom

rnetl<lelanclet

om det

kraf tiga

;rnfallet ntot de tyska artilleriställningarna vicl Gironciernynningen.
Ilranska flottan, stödd av stora förband tunga bornbplan, inledde p:i
lnorgonelt <len 15. airril ett stort upplagt anfall rnot stöcljepunkterua
Vicl bl a Royan och Le verdon, medan förbanrl ur franska arm6n
ins;rttes frårn larrdsiclan. Avsikten n'recl anfaliet är att öppna Bordeaux'
han.rn för tillförseltjänsten. NIed hänsyn till de stora förluster som
rle allieracle transportfartygen tillfogas utanför belgiska kusten och i
kanalen av tyska sjöstridskrafter mecl kort aktionsradie bör det vara
rnycket angeläget för de allierade att öppna en storhamn i Biscayabukten dit dessa sjöstridskrafter inte når.
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ORIENTERING OM METEOROLOG.
TJÄNSTEN VID KUSTARTILLERIET
Iijtnant Martin'V'illiam-Ohton

\/

ade.tekens växlingar eller olika variationer i tillståndet i atmosfären spela en icke oväsentlig roll vid snart sagt all slags krigföring

och vid alla vapengrenar. I främsta rummet kommer flyget, vars
opefations- och manövreringsmöjligheter äro så gott som helt beroende
av vädret. För att hål1a reda på den synnerligen viktiga faktor, som
atmosfärens tillstånd faktiskt är i olika avseenden, finns den militära
väderlekstjänsten. Denna tjänst soit..". fr o m den Il7 1944 direkt
under Chefen för flygvapnet, vilket motiverats med väderlekens fram-

trädande betydelse för flygsäkerheten. I jämförelse därmed måste
alla andra hänsyn komma i andra hand. Chefen för flygvapnet har
dock därmed iklätts ansvaret för, att är'en andra försvarsgrenar får
sitt behov av atmosfäruppgifter tillgodosedda genom flygvapnets
väderlekscentraler och väderleksstationer (VC och VS).

Vid kustartilleriet ha vi en meteorologisk station vid varje kustartilleriförsvar, som har till uppgift att svara för den interna meteorologiska tjänsten inom kustartilleriförsvaret. Dessutom finnas en del
hjälpstationer vid smärre enheter såsom sektioner eller spärrar o dyl.
I mån av behov erhålles erforderliga uppgifter från flygvapnets
meteorologer. I gengälcl ha våra stationer skyldighet att lämna observationer till flygvapnets väderlekstjänst.
Rutintjänsten vid kustartilleriets meteorologiska stationer blir alltså
följande:
i) att på bestämda tider u'tföra observationer och mätningar av
tillståndet i atmosfären närnrast marken och på olika höjder inom
troposfären. Troposfären är den del av atmosfären, som befinner sig
mellan jorden och stratosfären. Gränsytan mellan troposfären och
stratosfären (tropopausen) kan befinna sig på något varierande höjd,
men den ligger vid vår breddgrad för det mesta p:i omkring 10.000 nr
t5

Om man bortser från de moderna s k \'-vapnen utföres på
några få unclantag när all artilleriskjutning inom denna troposfär'
x,Ieil särskilcla anordningar såsom racliosclnder rn rn ellcr i gynnsamma
fall även mecl kustartilleriets nuvarande metcorologiska materiel kan

höjc1.
I

man ät,en göra ntätningar inom en viss clel av stratosfären.
2) att fritn flYgvapnets meteorologer mottaga vissa hornpletterande
uppgifter för erforderlig kännedorn om tillstår'rdet i atmosfären'
3j att mecl ledning av resultatet av ova'nän.rnda mätningar och
för kusterhållna kompletterande uppgifter beräkna och tiilhandahålla

artilleriförbanden erforderliga artillerimeteorologiska meddelanden,
ljudmeteorologiska meddelanden, väderleksrapporter m m'
För kustartilleriets vidkommande är det de artillerirneteorologiska
meddelandena, som ha den största betydelsen. ljr dessa erhållas nämligen korrektionerna för atmosiärens infl'itande på projektilbanan'
Beträffande dessa meddelanden har jag några gånger fått höra rlen
invändningen, att de icke skulle vara av sådan betvdelse, att en så
pass o,.,-,fattancle tjänstecletalj som meteorologtjänsten kunde rnotiveras. Vissa kustartilleriofficerare ha m:ihända haft sådana tjänstgöringsförhållanclen, att de icke haft tillfälle deltaga i artilleriskiutii.,g*. vicl alla årsticler. Deras erfarenhet inskränl<er sig kanske till
sådana sommarfall. r1å cle sammanlagda atmosfärinfl)'telserna äro av
mindre storleksorclning än sirväl fältmässiga spridningen sorn övrig;r
inflytelser. En såclan inställning hör dock numera säkerligen till undantagen.

För att ge en r'rPPfattning om vilken storleksordning

atmosfär-

inflytelser på kustartilleriets projektilbanor kLurna antaga enbart i
längdled skall jag ange några exempel på projel<tilbanor vid skjutning n'red 15 cm kan.
\iicl er., viss elevation erhålles skottvidden 22000 m och vid annan
15000 m.

orn vi till en början antzrga, att ilallistiska iängdvinden är 20 rl/-qek
rnotvind för bårla clessa projektilbanor. kommer sl<ottvidden att frirkortas med ornkring resp 1150 rn och

L.^,
ou/

.500 nr.

;'ir i dessr fall resp 360

n-r

och 190 m'

llnbart r indinflvtelsen är då tydligen flera gånger större än sprid
ningen.
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liörekclmmer då en så stark vind särskilt ofta i verkligheten? Det är
sant att den ballistiska vinden är svagare än 20 m/sek i flertalet fall,
rnen periodvis (vicl stor cyklonfrekvens) kunna ofta t o m betydligt

starkare vindar förekomma. vid våra kuster uppgå de kraftigaste
marhzindarna trll 20-30 m/sek. I de högre skikten (från ett par
tusen r.neter och upp till tropopausen) kunna dubbelt så starka vindar
förekornma. Särskilt brukar detta vara fallet vicl västliga vindar.
llaltisti.rha vinclar på över 4O m/sek äro således ingalunda orimliga.
Om nu ovannämnda motvind (20 m/sek) satnverkar med exelnpelvis en lufttäthetsavvikelse på * 10 lk (vintertid l<unna värden överstigande + 15 o/L i extrema fall förekomma') , förkortas projekrtilbanan rnecl ytterligare omkring 1200 m resp 700 m för cle <;t'annämnda projektilbanorna. Saumanlagda inflvtelserna av längdvincl
och lufttäthet blir alltså för de b:lcla exemplen :
D

i..

220ffi
15000'

inflytelsc

-

2350
1200

Dessa summor minskas visserligen obetydligt av den ballistiska
ternperaturens inverl<an. men i runt tal utvisa dessa exernpel att inflytelserna uppgå till omkring l0 lh av hela skottvidden. Detta trots
att vi ej valt något extremt fall.
Vid beräkning av ovanstående approximativt angivna inflytelser av
Iufttäthet har jag i motsats till det reglementerade korrektionsför'
faranclet tagit hänsyn till den ganska betydelsefulla on'iständigheten.
att ändringen av skottvidden ej är rent proportionell mot ändringen i
Iufttäthet. Det är luftmotståndet, som därav ändras proportionellt.
utred.fag har därvid använt kapten Sven Holmbergs resultat av en
ning irr 1941 rörande just denna omständighet. Enligt Holmberg är
rrärrrligerr iniivtelsen

+ ll % i lufttäthet endast ornkring 10 gånger

större än C.
De baliistiska atrnosfärstörrlingarna äro funktioner av vind, temperatur, trr,cli och fuktighet (vattenångehalt) på samtliga höjder inonr
projektilbanar.r. Korrektionen för fuktigheten inräknas enligt praxis
som en korrektion av primärvärdena på temperatur. (Egentligen hade
clet legat närmare till hands att inräkna fuktigheten i trycket, n-ren det
är i och för sig likvärdigt).

l7

Jag slcall här ej gå in på kustartillerimeteorologiens rnetocler att ur
nämnda >primärvärden>> beräkna ballistisk vinr1, luftththet och temlreratur. Intresserade läsare kunna hänvisas till MIK, HMK san'rt ett
liompendium av artikelförfattaren (utgivet från IKA 1942 undcr
benämningen >Anteckningar till MTK och HMK>).
En f råga av nera primärt ir.rtresse i detta samrranhang kan vara :
Hur får man tag i de primärvärden, som man begagnar sig av ? Det
är givet, att man ej rned enbart jorclbundna hjälprnedel kan rnäta tillståndet i de högre luftlagren.
För att mäta höjdvind använder man enklast och vanligast s k enkel-

visering, Denna består i att man med järnna ticlsintervall medelst
teoclolit mäter in läget hos en vätgasballong, som man avvägt szi, att
clen stiger med i stort sett konstant hastighet. Sedan ballongens r'äg
i horisontalprojektion inlagts i ett polärt koordinatsyster-n, kan sedan
vindens riktning och hastighet på olika höider med lätthet bestän.rrnas.
Nackdelen med enkelvisering är cless i hög gracl bristande precision
vid vertikala (konvektiva) luftströmrnar. Särskilt gäller: detta licl clen
termiska konvektion, som på soliga sommardagar till följd av strålningsuppvärmningen uppstår över land. Dess vertikala strömningshastigheter kunna uppgå till ungefär sarrma belopp som ballongens
stighastighet, varigenom n-iätfel på upp till orr-rkring IO0 % liunna
erhållas.

I,-ör att undgå dessa felkällor har man hittills använt r:netoden r.ned
tvir teodoliter (s k dubbelvisering). Härigenom kan ballongens läge i
höjdled bestämmas för varje punkt under mätningerr. I'ir gruncl arpraktiska svårigheter ävensom personal- och rnaterielbrist komnrer
denna rr.retod sällan till användning vid krrstartilleriets n-reteorologiska
stationer, och den ingår ej i rutinen. \zid utförda drrbbelviseringar har'
man kunnat kontrollera de erhållna felen i stighastig'het vid konvektir
väderlekstyp. Ä andra sidan har ett stort antal dubbelviseringar vici
lar-ninär strömning (ej konvektiv) givit belägg för en synnerligen god
övererrsstärnmelse mellan ballongens önskacle och verkliga stighastighet, när vertikala strörnmar sålunda ej äro för hanclen.
Vid kustartiilerie,ts stationer i ha.zsbandet har man pir gruncl :rv närheten till havet (det är ju främst strålningsr,ärnrningen över land sonr
utlöser de kraftigaste kor.rvektionsströmrrarna) relativt sällan stora
enkelviseringsfel. När luften är uppvän.ncl, är havet i regel kallare, sir
18

att luften ör'er

havet

blir stabilt skiktad och strömningen

nästan

laminär.
Dessa stabilitetsförhållanden

i lufthavet har jag här icke .utr1'rrnre
närmare klarlägga. Intresserade läsare hänvisas lämpligen till
>Ant tiil 14IK och H\,{K> eller till uppsatsen >C)m segelflvgning och
rless energikällor i atmosfären> av H. Henriksson (särtryck ur E,le-

att

menta, årgång 25).
På grund av nämnda stabili'tet äro dock kuststatiorrerna de fördelaktigaste för enkelvisering.
En n1' rnetod för enkelvisering, sorn är lika noggrann som dubbelvisering och oberoende av förekomsten av vertikala vindar, har ntarbetats av militärrneteorologen Oscar lTerrlin. Denna metod grundar
sig på principen att mäta höjdvinkeldifferensen mellan ballongen t-rch
en med dena förbtrnden liten hjälpballong på känd höjdskillnad lodrätt

under stora ballongen,. Den ger efter grafisk eller trigonometrisk
beräkning noggranna värden på höiden.

C)fta är det för mvchet låga moln på platsen, för att ballongvisering skall kunna göras till erforclerlig höjd. Då kan det ju hända, att
andra stationer i närheten (inom huvudsakligen samma luftström) har
bättre observationsmöjligheter. För att i sådana fall kunna rationellt
utnvttia siidana andra stationers mätningar, erhåller kustartilleriets
meteorologtjänst för varje alctuellt tillfälle rapporter från flygvapnets
alltid skall ha översikt över samtliga giorcla
nr'äderlekstjänst, vilken
)rö

j

dvärdesrnätninga r.

Det kan också hända, att alla stationer ha låga moln, så att ingen
station kan göra en tillfredsställände höjdvindmätning. Dår ha meteorologerna en annån metod, om också inte fullt lika säker. Man kan
<lå bl. a. använda väderlekskartans isobarer. Om man kunde bortse
f rån friktionen skul'le vindarna vara parallella med isobarerna och (på
norra hal'r'klotet) ha det lägre trvcket till vänster i förhållande till
strörnningsriktningen. Onr hastigheten : z blir:

drl

"-da
E
()
o

dp
da

är ortens breddgrad.

:
:
:

299sinE

jordrotationens vinkelhastighet,
luftens täthet och
clen horisontella tryckgradienten (isobarernas täthet).
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På högre höjder gäller detta aproximativt, på grun<l av att friktionen där är obetydlig. Närmast marken åstadkorrmer friktionen, att
vindriktningen bildar en viss vinkel med isobarerna snett in mot det
lägre trycket, sanitidigt som hastigheten få.r ett lägre belopp än vad
som svarar mot ovanstående formel.
På en viss plats är vindhastigheten således proportionell mot tryckgradienten (därav benämningen gradientvind) och omvänt proportionell mot lufttätheten. Bestämning enlist denna formel kan dock ej
ske kvalitativt exakt, då störande faktorer alltid mer eller rnindre
inverka. En sådan faktor är förntom friktionen bl. a. den >>centrifrrgalkraft>>, som svarar mot isobarernas krökning.
När vindförhållandena variera med höjden, san-unanhänger detta
således med olika täthet och riktning hos isotrarerna på olika höjder.
Lrtgående från isobarerna vid rnarken kan man med hjälp av ett tillräckligt tätt nät av höjdtemperaturrr.rätningar harleda isobarerna på
olika höjder. Något tillräckligt tätt höjdtemperaturnät exister:rr visserligen ej, varför metoden ei är så säker som önskvärt vore. men
meteorologerna kombinera den med användande av sina svnoptiskaerfarenheter och l<unskaper i övrigt så gott det är rnöjligt.
Det har vid olika tillfällen uppstått diskussion. huruvida egna pi
platsen gjorda höjdvindmätningar skola föredragas sorn primärvärden
för ballistiska beräkningar, e1ler om de av NIV (militär väderlekstjänst) utställda höidprognoserna skola föredragas under alla omständigheter.
F-ör det stora anrtal

iall (för höst- och vinterrnånaderna onrkring
dä dirnma eller låga nroln lägga hindel i r'ägen för egna
n'rätninear, är detta tills vidare intet problem. Då har man endast MV
att lita pir. Men ilessa från MV utsända värden ha dock hittills varit
i hög grad summariska och utställda för relativt stora rums- och
ticlsområden (exempelvis södra och mellersta Sverige för tiden kl
80-90

o./o),

1300--2200).
Iiör de återstående fallen har man att välja nrellan MV:s värden
och de egna mätningar, r'ilka givetvis böra utföras. dä det är möjiigt
och i den mån ballongtillgången det tillåter.
l'-ör denr. som arbeta på en nreteorologisk station och v:rrs dagliga
rutinarbete består i att beräkna baliistiska asmosfärvärclen, är det
f restande att utnvttja den metod, som alltid är användbar: nämligen
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beräkning med MV:s höjdprognos som primärvärden utan hänsvntagande till egna observationer. Det kan invändas, att MV bör ha

tagit hänsyn även till clessa vid KA-förbanden utförda observationer
vid utfärdandet av sina höjdprognoser, och ått rlet därför borde 'i'ara
likvärdigt vilket alternativ som väljes.
Det har också visat sig. att KA-n-ieteorologerna (för ändamålet
uttagna vpl) gärna föredraga MV:s primärvärden, dels emedan dessa
p:i grund av sin summ'ariska natur ej kunna behandlas med samma
noggrannhe,t som viseringar, och dels emeclan det blivit en rtttinsak

för den-r.
Av skäl, som jag nedan skall återkornrna till, brukar jag dock på
det bestämdaste varna för en sådan slentrian.
Den i meteorologtjänstens metoder oinvigde vill gärna, då detta
spörsmål kommer på tapeten, frarnhålla sin uppfattning (i rnånga fall
kanske mera intuitiv än saklig), att viseringar rnåste vara riktigare

\'

än lV[\r:s höj<lprognoser.
Flygvapnets militärmeteorologer på MV framhårlla understundom,
att höjdprognoserna skola användas generellt. Dels har militärmeteorologen möjlighet att med ledning av synoptiken utjämna och eliminera
rent lokala tillfälligheter, och dels kan han prognotiskt korrigera för
nära förestående förändringar, som kustartilleriets meteorologtjänst
ej känner till.
E,rfarenheten från beredskapstiden visar, att \IV:s prognoser o{ta
skilja sig nämnvärt från platsens mätresultat. I stort sett äro tre alter'nativ till dessa avvilielser tänkbara. Dessa äro
:

1) Nfilitärrneteorologen ser, att en frontstörning, en sjöbrisverkan
för atmosfärvärclesmeddelandets uträkning, clistribuering och giltighet (omkring 1-6 tinur-rar) kommer att p;l visst sätt
förändra tillståndet på ifrågavarande ort. I den rnitn cletta skäl är för
handen, böra X{V;s värden användas.
rn rn inorn tiden

2) N:igon rnarkant förändring synes icke vara förestårende i stort,
men militärmeteorologen ser vid jämförelse med andra stationers niätresul'tat, att I(A-förbandets n.rätningar äro behäftade mecl fel eller
stå under inflytanden av lokala men ej beståencle avvikelser från det
över området gällan<le strömningstillståndet. Även i detta {a11 böra
MV :s värden föredragas.
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3) Militärmeteorologen anser sig ej ha tid att taga hänsyn till eller
tillräckligt noggrann kännedom om betydande och bestående avvil<elser inonr KA-förbandets verkningsornråde, för vilket kustartilleriets
meteorologtjänst har att utfärda atmosfärvärden. Ofta föredrager han
att utfärda ett rneddelande rned summariska medelvärclen för ett större
ornråcle. även om för kustartilleriets skjutningar betydande differenser
förekonrma inom området. När detta skäl till avvikelser föreligger.
böra de egn:r mätresultaten utnyttjas.
l.'Ied hänsyn till frekvenserna av ovan angivna skäl har man alltså
att taga ställning till föreliggande diskussion. Något statistiskt rnaterial
över dessa frekvenser finnes ej, men under tre års tjänstgöring vicl

kustartilleriets meteorologtjänst har jag genom jämförelse rned de
dagliga synoptiska situationerna funnit, att det tredje alternativet är
rlet absolut vanligaste. Den bästa regeln blir alltså tills vidare'. MV:s
z,iirden skola anaändas endast, när egna mätningar ei iiro mö jliga.
Sistnämnda synpunkter äro ej att uppfatta som kritik mot militärmeteorologerna. Enkelviseringarnas bristfällighet och ett glest observationsnät för höjdobservationer har hittills gjort det svårt att ge
annat än summariska artilleriprognoser. Förbättring i detta avseende
har dock utlovats i samband med genomförandet av förbättringarna i
mätningarna och obsen'ationsnätet. Dessutom har vid flygvapnet ett
stort antal nva rneteorologer utbildats under innevarande år.
Dessa förbättringar komma att möiliggöra såväl rumsspecificerade
som tidsvarierade artilleriprognoser med större noggrannhet än hittills.
När en sådan förbättring kommer till stånd, blir det möjligt, att taga
större hänsyn till erhållna vindvärden enligt artilleriprognosen är'en
clå egna rnätningar föreligga,
tseräkning av ballistisk lufttäthet och temperatur grundar sig på
kännedom om tryck, ter-nperatur och fuktighet på de olika höjderna.
Dessa värden uppmätas numera icl<e vid kustartilleriförtranden. För
ett antal år sedan utfördes därstädes meteorografsoncleringar metl
drakar. Arbetet med drakarna 'i'isade sig emellertid i förhållande till
de erhållna resultaten för vidlyftigt för att bibehålla sorn rutinarbete
inom kustartilleriets meteorologtjänst.
Den nu för tiden bästa metoden att mäta dessa höjdvärden är med
s k. radiosond. Radiosonden är en liten spicialkonstrtterad meteorograf
n-red radiosändare. Sändaren sänder till mottagarerr vid marken nog22
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extrapolera återstående vinclar efter bästa iörmåga och beclöma den
sannolika tempera,turgradienten n-retl ledning av väderlekstypen. F-ör
sistnämncla :indarnirl finnes en av författaren uppglord tablå övern<-rrmala terxperaturgradienter vicl olika väderlekstvper, vind{örhålllanden, marktemperaturer o s v.
Det finns en företeelse, soln siikert gäckat n.rånga kustartilleriofficerare, när de vid batterier i kustbanclet på soliga sommarförmiddagar stårtt beredda att öppna e1d i en övningsserie. Jag syftar därvid
på sjöbrisen. Ratteriohefen har kanske erhållit ett artillerimeteorologiskt mecldelande grundat på mätningar n:igon tin'rme ticligare. Pliitsligt sätter siöbrisen in, och rnarkvinden liantrar helt. N'led anledning
av denna företeelse vill jag frarnhrilla, att sjöbrisens utsträckning i
höjdled till en början en<last är något hundratal meter. Ovanför denna
fortsätta de tidigare rådancle vindarna att bl:isa oförändrade, för så
framt icke anclra, av sjöbrisen oberoende förändringar samtidigt inträffa i höjden. Vid skjutningar på längre håll har sjöbrisen sålunda
ingen nämnvärd betydelse. Den närmast till städes varande meteorologen (närmaste meteorologiska huvrr<lstation eller hjälpstation) har
till uppgift att snarast meddela vissa av sjöbrisen betingade korrektioner i tidigare lärnnade mecldelande. Orn föränclringen inträffar så
plötsiigt strax före skjutningens början. att neteorologens åtgärd ej
kan inväntas, bör eldledaren, om skjutning på relativt korta avstånri
förestår, lrunna beclöma den inträffacle sjöbrisens inverkan och själv
-införa
-:korrektion härför. Sjöbrisen brukar börja på soliga somrnarclagar p;i förmiddagen mellan kl 9 och 11 i yttre kustbandet för att
kl 14 till 15 sträcka sig något tiotal mil in över lancl. Den brukar
r.rppnå omkring 5 m/sek i styrka och n-rot eftermiddagen tilltager dess
utsträckning i höjdled till maximalt omkring 500 m. Dess normala
komponentriktning överensstämmer med ovanstående gradientvindlag
(sicl 5), om man tänker sig en isobar längs kusten med det lägre
trvcket liggan<le över land. En sådan trycksänkning förekommer
också alltid inne över land i samband r.ned sjöbrisverkan och g:ir under
benämningen >värrnef all>.
Sjöbrisen behöver således ej vålla artilleristen några större bekymmer. Värre är det då med sirdana tillfälliga och ofta ganska starka
vindändringar, sorn förekor.nrna i samband med starkt utvecklade
cttn.rttlonimbi eller ;isknroin. Dessa äro av så tillfällig, varierande
24

och övergående natur att ej ens meteorolog;rersonalen kan bistå rned
användbara korrektioner. I nästa ögonblick- har b.vn passerat förbi
eller avser'ärt förändrats.

Llnder försrrarsberedskapen har

till

beredskapsförbanden

i

regel

utsänts 1 eller 2 artillerimeteorologiska meddelanden per dygn. I krig
är avsikten, att meddelanden skola utsändas på 4 bestämda tider varje
dygn samt dessutom i form av extra meddelanden efter behov oclt
vid markanta och mera bestående förändringar i väderleken.
Det är nödvändigt, att mottagna artillerimeteorologiska meddelanden vid ett batteri rutinmässigt läggas på avsedd plats (exempelvis
i Spl), så att det aktuella meddelandet alltid finnes till hands, ty nzir

det plötsligt blir bråttom att skjuta, är det för sent att

bestäl'la

artillerimeteorologiskt meddelande.
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STRIDERNA VID KRISTIANSAND
DEN 9. APRIL I94O, SKILDRADE
AV ETT öcoruvrrrrue

H

,ir-r,1.tr.rna utanför Kristiansanci den 9. april 1940 äro av stort
intresse, erredan clet rör sig or.n en reguljär stricl, l<ustartilleri contra

flotta och flvg.
FIitintills finnas iclic nåsr:r officiell:L rapporter tillg:ingliga vare sig
fråin r.rorskt e1ler t.vskt håIl och sorr förhållandena nu ha utvecklats
är clet föga troligt, att clet konrmer att ollentliggöras några sådana.
I)ärcnrot har hänclelseförloppct beslirivits b:ide i tvsli och engelsk
l

itteratur.
l)en tvslia litteratnten,

t ex >I)ie Kriegsnrarine erobert Norlvegens
lijorde>, verk:rr propagancla, iiven orn clen tillsl,nss är skriven av
tvska o{ficerare, nreclan clen engelska är luer:r journalistislt, till st<;r
<lel byggrl p:i kända rvkten.

Den t-r.ska liryssar-en >Karlsruhe> lär euligt både t,r,sl<a och engelska
uppgifter sänkts :iv en engelsk ubåt utanför Kristiansand.
lr-nligt >Navies in Excile> var hryssarr:n >Karlsruhe> sv:irt skadad
efter artilleristrid med fästningen pil väg till tysk hamn, då den 10
clistansrlinrrter f rån Kristiansand sänktes av den brittiska ubåten
>>Tru:rnt>>. Sarnnra 1iälla uppger även. att tv:i t_vska jagare och ett
tr:insportfartyg >1'singtau> sänktes i själva inloppet till Kristiansantl
av fästningens elcl.
I)ärnrot uppgiva icke cle tvsiia käl1orna. nr"Lgra förluster till följ(l
lLr, fästr.ringens e1d.

D:i clet lian r,ara av itrtresse att erfara hur lirigshändelserna utanför
Kristiansanrl den 9. april 19rt0 bedömdes inom fästningen, har här
i clen mrin detta ansetts rnöjligt undel nuvarande förhållanden gjorts
en s:urlmanställning av uppgifter, sonl sipprat ut frårrr rrorskt håll.
Kristiansands fästning hade seclan ir 1926 legat i materialreserr'
och var vid neutralitetsvakterrs början mvcket förfallen.
Den 9. april 1940 hade bristerna 2inntt icke kunnat avhjälpas.
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Iiästningens bestyckning utgjordes

av fyra 24 cn haubitser,

tviL

21 cnr kanoner sarnt sex 15 crl kanoner samtliga å Odderön, tre 15 cr.n
kanoner pir Gleoclden, något längre in i fjorden till skydd för den

lilla flottbasen \{arviken, samt nägra 7 nlm lvkulsprntor.
Kornrnendant var en pensioneracl överstelöjtnant, som icke varit
i tjänst sedan år 1926. Personalen i övrigt utgjordes av en officer å
aktiv stat samt ett antal reservofficerare, varav de äldre icke hadc
varit i tjänst sedan förra världskriget. Samma var förhållandet med
unclerofficerarna. Således kunde lnan i batterierna se gråhåriga
sergeanter betjäna samma pjäser. som under förra r'ärldskriget. Manskapet utgjordes ar' äldre årsklasser.

Fästningen hade den 1. mars 1940 erhållit ny bemanning.
Sarntliga batterier voro bemannacle dock med reducerad
Kulsprutorna voro icke bemannade med särskild personal.

st1'r1ia.

Förstärkningar hade inkallats. men dessa hnnno icke fram förc
tlen 9. april.

Trots cle primitir':r kirlrirllandena fästningen befann sig i upptogs
striden utan tvekan.
Vid 24-tiden den 8. april 1910 erhöIl kommendauten rapport or.tl
att okända krigsfartyg trängt in i yttre Oslofjorden. Den 9. april
strax före kl 0500 inkorn J'tterligare en rapport om, att okända krigsfrrrtyg stvrde mot Oksögapet utanför Kristiansand. Nu anbefalldes

full

stridsberedskap.
Det blåste svag vind och sikten var ganska god.
LTngefär lil 0515 befann s-ig tätfartyget, vilket tycktes vara en
l<ryssare, på 10.000 rn avståncl. Sedan varningsskott avgivits, öppnadc
förfästningens batterier eld. Elden besvarades av fartygen, vilka

utom kryssaren

--

utgjordes av några jagare och ett förrådsfartyg.

I'å gruncl av avståndet kunde haubitsbatteriet icke deltaga i stridens
frirstz. skede.

Iilclen koncentrerades på tätfartyget (kryssaren). Nedslagen voro
svåra att observera påL grund av röken från fartvgens egen elcl.
Träffar i fartl'get kunde däremot lätt konstateras i det att man tydligt
liunde se bitar av detsamma flyga i luften. Under detta stridsskede
sårgs r.ninst f1'ra stora hål i fartygssiclan förutom andra skador. Fartygen stävade först i riktning mot Oksö, varvid de visade styrbords
bog. Efter en gir åt styrbord vändes babords bog mot fästningen.

--------- t

I'
I

Själva fästningen skadades icke nämnvärt av fart-ygselden enär
till en början icke
fram och seilan sick ör.er. fäst'ingerr
'åclde
ner i själva staden.
Efter 10-15 rninuter girade fartygen babord hä' 1g0o under starli
rökutveckling, avbröto stride' och försvu''o. Flanclelsfartyget tycktcs
deltaga i eldstriden. Det drog sig euiellertirr ganska .,r".t i ,tyaa
den

bakorn Fleckerö.

Även flygplan deltog i stride', fällcle bonrber och besliöto niecl kulsprutor batteribemanningarna, varvid
karlar stupacle och såra'ågra
cles. Bomberna tände eld på e' del ba.acke.
bako'r batterierna sanrt

träffade ett stort ar'munitionsförråd, vilket exploclerade. Explosionerna pågingo under ett par ti'rmar varvicl clet reg'acle p.uiektil.,
cich hylsor över hela fästningen. Detta var rnvcket irriterande.
Ir'ästni'gens kulspruteeld mot frvgplanen hade inge' r,erka*. Därer.ot knnde en i harnnen förtöjd kustjagare >Gyller>
si. .10
'rrrr
akan från Bofors störa flygplanen i rlcras verksamhet.'recl
Ornkring kl 0900 syntes återigen fartyge., en krvssare och tre till
fyra jagare, stäva in först mot oksö och därefter mot .Dvergsö, vzrr-vid fartygen kunde avgiva eld med hela babor<ls bredsida.
Eld öppnades från fästningen på något över g.000 m.
'I'ill en början koncentrerades elden även cle"a gång
tätfart1'get, tydligen åter en kryssare, varvicr flera träffar kunde 'rot
observeras.
\{an hade i fästningen den uppfattningen, att fartygen nedkärnpades.
Fartygen girade återigen ungefär lgoo under rökutveckring. Fästeld kunde fortsätta, emedan nraster och överbvgg,r.A"r: sv'tes
'ingens
ovan röken.

När röken skingrades hade kr.vssaren försl.unnit. Det sacies secian,
att kryssaren var >>Karlsruhe>> och i fästningerl \.ar malr av den uppfattningen, att den sänkts av skador :iclragna genonr fästningens
artillerield.
Sikten hade nu blivit betyclligt sd_mre.
Under detta stridsskede, i vilket även flvgplan deltagit, vorc

skadorna ganska kännbara för fästningen. I-:ila'<l annat hade
en bunker
i närheten av fästningens komrrancloplats träffats av en fartygsprojek_
til, varvicl därvarande personal clöclats. Det bra'' öue. -li"å fä.t_
ningen och nästan all kulspruteammunition hade skiutits upp.
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Under det senaste stridsskedet hade det tidigare omtalade handelsfartyget, troligen >Tsingtau>>, återigen visat sig. Det besköts av 15 cnr
kanoner, fatt:r<le ekl, ot:h måste sättas pir land. E,tt 70-tal personel'
räddades.

Det påst;is även att man under det senare stridsskedet från fästningen hade sett ett stort fartyg långt ute till havs. trår, ;"t1yget
hade flygplan setts starta.

Eriligt tyska uppgifter skulle >>Karlsruhe>> just i cletta skerle ha
skickat upp flvgplan. >>Karlsruhe> skulle således icke ha deltagit i
eldstriden.

Den möjligheten finnes dock att det varit ett annat fartyg. Det påatt man i fästningen fann en stor bit av en artilleriprojektil med Ä cm kaliber. Då det har konstaterats att >>Admiral
Scheer>> befann sig i Skagerack natten till den 9. april, kan det ha
varit detta skepp, sorn legat ute till havs och understött de övrigr.
fartygens eld, samticligt som flygpian startat från detsamma.
Efter det andra stridsskedet svntes inga flera fartyg frårr fästningen. Sikten var som redan sagts mycket försämrad.
Kommendanten fick nu det famösa telegrammet att allieracle fartyg, d v s engelska och franska, skulle tillåtas inpassera.
Omkring kl 1100 rapporterade åter signalposterna att krigsfartyg,
vore på väg rnot Oksögapet. Det tillades, att fartygen tycktes gå under
fransk flagg. Det blev genast stor gläclje på fästningen, där man pit
senaste tiden haft det ganska svårt. Att fartygen voro rätt lika de
rran rlyss varit i strid nred, var det knappast någon sonr märk,te.
Då fartygen blevo synliga från fästningen tyckte man också clär
att de gingo under fransk flagg. De kornmo i tät kol'nn liliso.r till
parad, frarngingo med hög fart och voro, såvitt man kuncle se. ganskir
stås nämligen,

oskadade.

Emellertid tycl<tes kommendanten icke vara säker huruvida fartygen r,oro tvska eller allierade. Order onr eldöppning och kontraorcler gavs flera gånger.
Äntligen kommo fartygen så nära, att nlan såg att de voro tvska,
men då kunde de högt liggande batterierna icke avge eld. Fartygen
fortsatte med högsta fart clirekt in i hamnen, clär de lade till vid kaj,
lanclsatte trupper, som i bilar genast forslades upp till fästningen,

dit truppema anlände 8-10 rninuter

senare.

infanteristyrka. Batteribe-manningarna voro ut*44i;!1_in-qen .sakrlade

fiiä; ;;äiitä.l)essutotlt

.,,.h

f unnos några lv-kulsprutor. Både gevärskultp.uteart-rt.utrniticin . saknacles, enär . anrtuunitionsförrådet

sg1änstsi lnflsp-Då
i flistningens nijöllibil clen tvska parlamentären anlände
voro därför möjligheterna till fortsatt strid inga.
D$-är ,jä]1!,let gl_lgrygq$"11rten handlade fel, när han icke
rippnäFäd n-roiTartyg, vars nationalitet han icke var säker på.
Hniuvi<la fartygen förcle fransk flagg eller någon annan kunde icke
avgöras från fästningen, enär fartygen stävade nästan rakt på der"rsamma.

Att man på fästningen lät lura sig går icke att

förneka.

I

betraktande av batteribemanningarnas mycket låga utbildningsståndpunkt måste för en utomstående frarngå, att resultatet av fästningens elcl varit ganska gott.
Att forceringen till sist lyckades beroclde på ett ödesdigert rnisstag.
Iln sak synes vara klar: om de anfallande fa,rt\rgen icke haft alivatlisa sl{ador och förluster, hade de säkert icke låtit avbrl'ta striden
tvenne gånger rned risk att misslyckas på clenrra strategisl<t rnYcl:et

viktiga plats.
Om >>Karlsruhe> verkligen blev sänkt av en engelsk ubåt utanför
Kristiansand, så var den troligen i sitt skadade skick ett lätt byte

för

ubåten.

Vilken roll Quisiing kan hava spelat vet man icke. Det har emellertid visat sig. att cn av fästningens reservofficerare var en >quisling>>.
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iy fisk ör god, nöronde
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DAGLIGEN FA.RSK FISK
SPECIALITT TNNST OCH SALTAD STROMMING
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Verkstaden Lund evarv
Angermanelfoens Stufueri A.-8.

Fartygsslip, MaskinUtför

&

Plåtverkstad

: Fartygsreparationer
Maskin- & Plåtarbeten
Elektrisk saetsning
Pannrengöringar

Postadress: Bundevarv

'felefoner: Kraqrfors 1O och Sprängsviken 4l

Frimurare-Hotellet, Härnösand
Innebaaare:

Köpmangatan

8.

B. LUNDAHL

Tel.

16

36,

16 46

Treviiga rum
med varmt och kallt varren.
Emottager abonnenrer. Fullsdndiga rämigheter vid större och mindre
beställningar.

NY REGIM . HUMANA

L

Militärer erhålla rabatrer.

25

PRIS ER
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Sanitet
Brunnsbornning
Vattenrening
Toöttanlä'ggningar
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A.'8. H. Anderssons Värrller Umeå
Härnösand Åsele

Skellefteharrrn Boden

örnskoldsvik Vilhelmina Boliden

Östersund Lyckeele Luleå
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Haparanda
Malmberget

Skellefteå

APPELKVISTS
SVETSI\INGS- och SMIDESVERKSTAI)
Varvsgatan
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H
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Tel.

1517

, 2852

Utftir svetsnings-, smides- och mekaniska
arbeten på fackmässigt sätt och
billiga priser

Specialit6: Atla slags aagn'&r
Infordra offert
Stockholm
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Zctterströtu & Persson, Boktryckeri A. -Ti.

